
 

Oldal 1 / 3 
 

NYILATKOZAT  

ÁTLÁTHATÓ SZERVEZTRŐL ÉS A PÁLYÁZAT FELTÉTELEIRŐL 

1.  Alulírott …………………..……………………………….……….. (cégképviseletre jogosult 

családi és utóneve) (születéskori családi és utónév /ha különböző/: 

………………………………..……, születési hely, idő: …………………………………., anyja 

születési családi és utóneve: ……………………………………) ………………………………. 

(beosztás) büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam képviselt 

…………………………………………….. (cégnév) (székhely: 

………………………………………………., cégjegyzékszám: …………………………., 

adóilletősége: ………………………., adószám: ……………………., statisztikai számjel: 

………………………………...) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bek. 

1. pont b) alpontja szerint átlátható szervezet, azaz olyan belföldi jogi személy/jogi személyiség 

nélküli 1 gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek: 

a) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.) 3. § 38. pont szerint 

meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, 

b) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes 

államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban 

rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló 

egyezménye van, 

c) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott 

ellenőrzött külföldi társaságnak, 

d) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, 

befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező 

gazdálkodó szervezet tekintetében a ba), bb) és bc) alpont szerinti feltételek fennállnak. 

2.  Az 1. pont szerinti gazdálkodó szervezet tényleges tulajdonosa(i): 2 

2.1.  A Pmt. 3. § 38. pontja  3 alapján: 

                                                           
1 a megfelelő rész aláhúzandó 
2 a 2. pont alpontjai (2.1-2.4. pont) szükség esetén pótlapon, számozással folytathatók 
3 Pmt. 3. § 38. pont szerinti tényleges tulajdonos: 

a) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy – a 

Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon – közvetve a 

szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, vagy egyéb módon tényleges irányítást, 

ellenőrzést gyakorol a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet felett, ha a jogi személy vagy jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással 

vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak, 

b) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben – a Ptk. 8:2. § (2) 

bekezdésében meghatározott – meghatározó befolyással rendelkezik, 

c) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyletet végrehajtanak, vagy aki egyéb módon tényleges irányítást, 

ellenőrzést gyakorol a természetes személy ügyfél tevékenysége felett, 

d) alapítványok esetében az a természetes személy, 

da) aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már 

meghatározták, 

db) akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, 

dc) aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt 

százaléka felett, vagy 

dd) a da)-dc) alpontban meghatározott természetes személy hiányában aki az alapítvány képviseletében eljár, 

e) bizalmi vagyonkezelési szerződés esetében 

ea) a vagyonrendelő(k), nem természetes személy vagyonrendelőt esetén valamint annak a) vagy b) pont szerinti tényleges 

tulajdonosa, 

eb) a vagyonkezelő(k), nem természetes személy esetén annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa, 

ec) a kedvezményezett vagy a kedvezményezettek csoportja, valamint nem természetes személy kedvezményezett esetén annak 

a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa, továbbá 

ed) az a természetes személy, aki a kezelt vagyon felett egyéb módon ellenőrzést, irányítást gyakorol, valamint 
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Családi és utónév:  ...............................................................................................................................  

Születéskori név (ha különbözik):  ......................................................................................................  

Születési hely, idő:  .............................................................................................................................  

Anyja születési családi és utóneve:  ....................................................................................................  

Tulajdoni hányad:  ...............................................................................................................................  

Befolyásának és szavazati jogának mértéke:  ......................................................................................  

2.2.  A Pmt. 3. § 38. pontja  4 alapján: 

Családi és utónév:  ...............................................................................................................................  

Születéskori név (ha különbözik):  ......................................................................................................  

Születési hely, idő:  .............................................................................................................................  

Anyja születési családi és utóneve:  ....................................................................................................  

Tulajdoni hányad:  ...............................................................................................................................  

Befolyásának és szavazati jogának mértéke:  ......................................................................................  

2.3.  A Pmt. 3. § 38. pontja  5 alapján: 

Családi és utónév:  ...............................................................................................................................  

Születéskori név (ha különbözik):  ......................................................................................................  

Születési hely, idő:  .............................................................................................................................  

Anyja születési családi és utóneve:  ....................................................................................................  

Tulajdoni hányad:  ...............................................................................................................................  

Befolyásának és szavazati jogának mértéke:  ......................................................................................  

2.4.  A Pmt. 3. § 38. pontja  6 alapján: 

Családi és utónév:  ...............................................................................................................................  

Születéskori név (ha különbözik):  ......................................................................................................  

Születési hely, idő:  .............................................................................................................................  

Anyja születési családi és utóneve:  ....................................................................................................  

Tulajdoni hányad:  ...............................................................................................................................  

Befolyásának és szavazati jogának mértéke:  ......................................................................................  

3.  Az 1. pont szerinti gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os 

tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem 

rendelkező gazdálkodó szervezet adatai: 

3.1.  Cégnév:  ...............................................................................................................................................  

Székhely:  ............................................................................................................................................  

Cégjegyzékszám:  ................................................................................................................................  

Adóilletősége:  .....................................................................................................................................  

Adószám:  ............................................................................................................................................  

Tulajdoni hányad:  ...............................................................................................................................  

Befolyásának és szavazati jogának mértéke:  ......................................................................................  

A 3.1. pont szerinti gazdálkodó szervezet tényleges tulajdonosa(i):7 

3.2.  A Pmt. 3. § 38. pontja  8 alapján: 

Családi és utónév:  ...............................................................................................................................  

Születéskori név (ha különbözik):  ......................................................................................................  

                                                           
ee) adott esetben a vagyonkezelést ellenőrző személy(ek); nem természetes személy vagyonkezelést ellenőrző személy esetén 

annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa, továbbá 

f) az a) és b) pontban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet vezető tisztségviselője;; 
4 ld. 3. lábjegyzet 
5 ld. 3. lábjegyzet 
6 ld. 3. lábjegyzet 
7 a 4. pont alpontjai (4.1-4.5. pont) szükség esetén pótlapon, számozással folytathatók 
8 ld. 3. lábjegyzet 
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Születési hely, idő:  .............................................................................................................................  

Anyja születési családi és utóneve:  ....................................................................................................  

Tulajdoni hányad:  ...............................................................................................................................  

Befolyásának és szavazati jogának mértéke:  ......................................................................................  

3.3. A Pmt. 3. § 38. pontja  9 alapján: 

Családi és utónév:  ...............................................................................................................................  

Születéskori név (ha különbözik):  ......................................................................................................  

Születési hely, idő:  .............................................................................................................................  

Anyja születési családi és utóneve:  ....................................................................................................  

Tulajdoni hányad:  ...............................................................................................................................  

Befolyásának és szavazati jogának mértéke:  ......................................................................................  

3.4. A Pmt. 3. § 38. pontja  10 alapján: 

Családi és utónév:  ...............................................................................................................................  

Születéskori név (ha különbözik):  ......................................................................................................  

Születési hely, idő:  .............................................................................................................................  

Anyja születési családi és utóneve:  ....................................................................................................  

Tulajdoni hányad:  ...............................................................................................................................  

Befolyásának és szavazati jogának mértéke:  ......................................................................................  

3.5. A Pmt. 3. § 38. pontja  11 alapján: 

Családi és utónév:  ...............................................................................................................................  

Születéskori név (ha különbözik):  ......................................................................................................  

Születési hely, idő:  .............................................................................................................................  

Anyja születési családi és utóneve:  ....................................................................................................  

Tulajdoni hányad:  ...............................................................................................................................  

Befolyásának és szavazati jogának mértéke:  ......................................................................................  

4.  Tudomásul veszem, hogy a fenti adatokban bekövetkező változásokat haladéktalanul, de legkésőbb 

a tudomásszerzéstől számított 5 munkanapon belül köteles vagyok bejelenteni a Közép-dunántúli 

Vízügyi Igazgatóságnak (8000 Székesfehérvár, Balatoni út 6.) és e kötelezettség elmulasztásából 

eredő kár engem terhel. 

5.   Nyilatkozom továbbá, hogy a „Sió-csatorna felső szakasz depónia magasítások területén lévő 

faállomány letermelése” megnevezésű pályázati anyagot megismertem, az abban szereplő 

adásvételi szerződéstervezetet elfogadom. A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatósággal szemben, 

illetve a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel szemben lejárt esedékességi tartozásom nincsen, 

továbbá hozzájárulok, hogy a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság erre vonatkozó adatot a 

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-től igényeljen.  

6.   A Pályázatra benyújtott ajánlatomat a Pályázat benyújtási határidejét követő 15. napig fenntartom. 

 

Kelt:  …………………………………….. 

 

 

 

…………………………………… 

     cégszerű aláírás 

                                                           
9 ld. 3. lábjegyzet 
10 ld. 3. lábjegyzet 
11 ld. 3. lábjegyzet 


