
NYILATKOZAT 

 

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben meghatározott 

átlátható szervezet 

fogalmára vonatkozó feltételeknek való megfelelésről 
 

 

Alulírott…………………………………………………………………….., mint  

 

a(z)……………………………………………………………………………..… 

 

……………………………………………………………………………………. 

(szervezet megnevezése, székhelye) cégjegyzésre/aláírásra jogosult képviselője, 

jelen okirat aláírásával büntetőjogi felelősségem tudatában 

 

nyilatkozom, 

 

hogy az általam képviselt ……………………………………………………… 

(szervezet megnevezése) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 

3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján átlátható szervezetnek minősül. 

 

Jelen nyilatkozatomhoz mellékelem az alábbi eredeti (hiteles), vagy közjegyző 

által hitelesített dokumentumokat: 

 

- 30 napnál nem régebbi cégkivonat, továbbá közjegyző által készített 

aláírási címpéldány 

vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírási minta vagy 

- a nyilvántartásba vételről szóló bírósági végzést/hatósági okiratot. 

 

 

 

Kelt, ………………………….. 

 

 

P.H. 

 

 ……………………………………… 

                                                                            aláírás 
 

 

  



Tájékoztató a nyilatkozat kitöltéséhez: 

 

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (10) bekezdése értelmében a 

nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés csak természetes személlyel vagy 

átlátható szervezettel köthető. 

 

A törvény alkalmazásában átlátható szervezetnek minősül: 

 

a) az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi 

önkormányzat, a társulás, az egyházi jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben 

az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel 

rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami 

vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes 

állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság, 

 

b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 

gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek: 

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

megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, 

bb) 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, 

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

ellenőrzött külföldi társaságnak, 

bd) 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; 

 

c) az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek: 

ca) vezető tisztségviselői megismerhetők, 

cb) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható 

szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel, 

cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló 

megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet 

tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás 

elkerüléséről szóló egyezménye van; 

 

A b) és c) alpontban foglalt feltételeknek való megfelelésről a szerződő félnek cégszerűen 

aláírt módon nyilatkoznia kell. A valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződés 

semmis. 


