
 
  

Á R A J Á N L A T T É T E L I    F E L H Í V Á S 
 
1.  Az ajánlatkérő neve, címe, e-mail címe, telefon-, és telefaxszámai:1 
 

Név: SZEKSZÁRDI SPORTKÖZPONT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 

Cím:  7100 Szekszárd, Keselyűsi út 3. Képviseli: Szőke Gergő, ügyvezető 

Telefon:  +36 74 315 733 E-mail: titkarsag@szekszardisport.hu 

Telefax:   Internet cím (URL):  www.szekszardisport.hu  

 
 
1. A szerződés meghatározása, amire ajánlatot kérnek: 
 

Eset portaszolgálat ellátása. Az ajánlati ár a szolgáltatás 1 órára számított összege nettó ár + 
ÁFA összeg.  
 

 
2. A beszerzés tárgya és mennyisége: 
 
 

- Megbízási szerződés épületfelügyelet és porta szolgálat ellátása szolgáltatás beszerzése 
tárgyában: 
1. Városi sportcsarnok, Szekszárd, Keselyűsi út 3. szám alatt található objektum, 1 db 
személyi bejárat portaszolgálati tevékenység. 
Portaszolgálat esetében nem előírás a vagyonőri igazolvány megléte, de a szolgáltatás 
teljesítőjének a létesítménybe látogató ügyfelekkel való kapcsolatfelvételhez szükséges 
személyes adottságokkal rendelkeznie kell (kulturált megjelentés, jó kapcsolatteremtő 
képesség). 
Eseti élőerős portaszolgálati tevékenység a sportcsarnok nyitvatartási idejében hétfőtől 
péntekig 7-21 óráig:, évi 3640 óra,  valamint eseti rendezvények esetén időszakosan. 
 
2. Szekszárd, Sport utca 1/C. szám alatti objektum, UFC épület 1 db személyi bejárat 
eseti élőerős portaszolgálati tevékenység. 
Portaszolgálat esetében nem előírás a vagyonőri igazolvány megléte, de a szolgáltatás 
teljesítőjének a létesítménybe látogató ügyfelekkel való kapcsolatfelvételhez szükséges 
személyes adottságokkal rendelkeznie kell (kulturált megjelentés, jó kapcsolatteremtő 
képesség). 
Eseti élőerős portaszolgálati tevékenység hétfőtől péntekig 15-19 óráig:, évi 1040 óra,  
valamint eseti rendezvények esetén időszakosan. 
 
A megadott óraszámok tekintetében +/- 15 %-os eltérés lehetséges a szerződéses 
időszakban. Az mennyiség megjelölt %-os eltérésén belül a változással érintett 
óraszám, a nyertes ajánlattevő által megadott ajánlati ára 1 órára számított összege az 
elszámolás alapja.  

 
3. A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje:  

 
1 kitölteni az utasítás 6. §-a alapján 
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               2022. június 1 – 2023. december 31. (19 hónap) 

 
5. A teljesítés helye: 
 

Szekszárd Városi Sportcsarnok 
7100 Szekszárd, Keselyűsi út 3. 

 
UFC épület 
7100 Szekszárd, Sport utca 1/C. 

 
6. Az ajánlatkérő pénzügyi ellenszolgáltatásainak feltételei 

 
a.) Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költség az ajánlattevőt terheli. 

Az eljárás eredményétől függetlenül az ajánlatkérő nem tehető felelőssé az ajánlattétel 
költségeivel kapcsolatban. 

b.) Az ajánlatot (díjtétel) a Magyarország hivatalos fizető pénznemében, Ft-ban kell megadni, 
nettó + ÁFA megjelenítésben. 

c.) Az ajánlati árnak teljes körűnek kell lenni, vagyis magában kell foglalnia minden Ajánlattevői 
fizetési igényt. 

d.) Az ellenérték kiegyenlítése magyar forintban (HUF), banki átutalással történik, az igazolt 
teljesítést követően kiállított teljesítésigazolás alapján benyújtott számla szerint. 

e.) A teljesítés igazolására az ügyvezető jogosult. 
f.) Előlegfizetés nincs.  
g.) Késedelmes fizetés esetén a mindenkori magyar jogszabályokban kikötött késedelmi kamatok 

érvényesek.2 
 
7. Az ajánlatok elbírálásának szempontja:  
 

Ár értékelési szempont. 
 
8.  Ajánlattételi határidő:  2022. május 16. napja 12 óra 00 perc 
 
9.   Az ajánlat benyújtásának módja, helye: 
 

             Az ajánlatot zárt borítékban, a Szekszárdi Sportközpont NKft. titkársági irodájába kérjük  
       benyújtani. 
        
10.  Az ajánlattétel nyelve: Magyar 
 
11.  Az ajánlatok felbontásának helye, ideje: 
 
        Szekszárdi Sportközpont NKft. ügyvezetői irodája, 2022. május 17. napján 12 óra 00 perc 
  
12.   Az eljárásban lehet-e tárgyalni, vagy a benyújtott ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálják el: 
 
         A benyújtott ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálják el 

 
13.   Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: 

 
2 lehet több pénzügyi feltételt meghatározni! 
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         Az ajánlattételi határidő lejártától 60 nap. 
 
14.   A szerződéskötés tervezett időpontja: 
 
         A szerződéskötésre legkorábban a döntésről szóló határozat ajánlattevők részére történő    
         megküldését követő 1. munkanapon kerülhet sor. 
 
         Ajánlatkérő fenntartja a jogát a szerződés megkötésének megtagadására. 
 
15.   Egyéb információk/csatolandó dokumentumok: 
 
a) Az ajánlatot 1 példányban, írásban, folyamatos oldalszámozással ellátva, a cégjegyzésre jogosult 

kézjegyével ellátva jelen felhívás 9. pontjában megadott módon megküldve kell benyújtani az 
ajánlattételi határidő lejártáig. A borítékon fel kell tüntetni a beszerzés tárgyát, és az 
Ajánlattételi határidőt. Az ajánlat beküldése abban az esetben érvényes, ha a 9. pontban 
megjelölt bármely módon Ajánlattevő eljuttatta ajánlatát a 8. pontban megjelölt ajánlattételi 
határidő lejártáig Az Ajánlatkérő a hiánypótlási felszólítás kiküldésének és a tárgyalás 
tartásának jogán fenntartja. 

b) A jelen felhívás mellékletét képező kitöltött és cégszerűen aláírt felolvasólapot/ajánlati 
adatlapot, ajánlattételi nyilatkozatot, átláthatósági nyilatkozatot  

c) További információ beszerezhető az alábbi elérhetőségen: titkarsag@szekszardisport.hu 
 

16. Ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2022. május 3. napja  
 
Benyújtandó dokumentumok:  
- Felolvasólap/ajánlati adatlap (2. melléklet) 
- Ajánlattételi nyilatkozat (3. melléklet) 
- Átláthatósági nyilatkozat (4. melléklet) 
- Aláírási címpéldány, adott esetben (amennyiben az aláíró/szignáló személy nem cégjegyzésre 

jogosult az adott gazdasági szereplőnél) meghatalmazás 
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2.   melléklet  

AJÁNLATI ADATLAP 
(Felolvasólap) 

TÁRGY: 

1. Ajánlattevő adatai 

 

Ajánlattevő neve: .....................................................................................………………... 

Székhelye: .....................................................................................………………... 
 
 
 Értesítési címek: 
 

Kapcsolattartó neve: .....................................................................................………………... 

Tel/Fax száma: .....................................................................................………………... 

E-mail címe: .....................................................................................………………... 

Postai címe: .....................................................................................………………... 
 
 
 
2. A beszerzés tárgyára vonatkozó ajánlat, az ajánlattevő által kért ellenszolgáltatás: 

 

Nettó: ………………… Ft 

 

Azaz ……………………………………………………………………………………………… 

 
Nyilatkozom, hogy az általam …………………………………… az ajánlattételi felhívás 3. pontjában leírt 
…………………………………           igen/nem  (megfelelő rész aláhúzandó)3 
 
Szerződés időtartama4:  
 
 
 
........................... 20.….. .......................... 

 
 

……................................................. 
Ajánlattevő cégszerű aláírása 

 
3 műszaki áru esetén kell kitölteni!  
4 abban az esetben a felolvasólap tartalma, amennyiben a szerződés időtartama/teljesítési határidő értékelési 
részszempont 
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3. melléklet  
 

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT 
 
A SZERZŐDÉS TÁRGYÁNAK MEGNEVEZÉSE: 
 
 
 
AJÁNLATKÉRŐ: 
 
1. Miután ........................................................................... mint Ajánlattevő megvizsgáltuk 

a fent nevezett feladat megvalósítására vonatkozó feltételeket, az árajánlatkérési 
felhívásban és annak mellékleteiben foglalt előírásokat, mi, az aláírók ajánlatot teszünk 
a szerződés teljesítésére, a feltételek, a feladatleírás/műszaki előírás alapján a 
felolvasólapban szereplő összegek erejéig. 

 
2. Elfogadjuk, hogy az Ajánlatkérő által nyomtatott vagy elektronikus formában 

rendelkezésre bocsátott felhívás és annak mellékletei a hivatalos és mérvadó. 
Nyilatkozunk, hogy az árajánlatkérési felhívás/dokumentáció/szerződéstervezet 
feltételeit mindenben elfogadjuk, az ajánlatunk részét képező kötelezően beadandó 
iratokban az eredeti, hivatalosan (nyomtatott és/vagy elektronikus formában) kiadott 
szövegben semmiféle változtatást nem tettünk, saját feltételt nem építettünk bele. 

 
3. Elismerjük, hogy a csatolt dokumentumok az ajánlat szerves részét képezik. 
 
4. Vállaljuk, hogy ajánlatunk elfogadása esetén az ajánlati felhívásban foglalt 

kötelezettségeket teljes egészében az abban foglalt feltételek szerint teljesítjük. 
 
5. Hozzájárulunk ahhoz, hogy jelen ajánlat az ajánlattételi határidő lejártát követő első 

naptári naptól számított 60 (hatvan) napig kötelezzen bennünket annak 
fenntartásában, és hogy annak elfogadása ezen időszak folyamán bármikor 
megtörténhessék. 

 
6. Kijelentjük, hogy amennyiben Önök az ajánlatunkat elfogadják, akkor az árajánlatkérési 

felhívásban megjelölt időpontban a szerződés aláírása érdekében megjelenünk. 
Tudomásul vesszük továbbá, hogy közöttünk szerződéses jogviszony mindaddig nem áll 
fenn, amíg a szerződést mindkét Fél alá nem írta. 

 
7.   Nyilatkozom, hogy megértettük és tudomásul vettük Ajánlatkérő előzetes 

tájékoztatását miszerint a jelen beszerzési eljárás tekintetében az ajánlattételi felhívás, 
a felhívásra benyújtandó árajánlat, valamint az eredmény megállapítására vonatkozó 
döntés az Ajánlattevő internetes honlapján közzétételre kerül. 

 
........................... 20.……... .......................... 
 

............................................... 
Ajánlattevő cégszerű aláírása 
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4. melléklet  

 
ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZATOK 

 
1. 4/a. melléklet a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. 
pont a) alpontjában meghatározott átlátható szervezeteknek kell kitölteni. 
 
2. 4/b. melléklet a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 
1. pont b) alpontjában meghatározott átlátható szervezeteknek kell kitölteni. 
 
3. 4/c. melléklet a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. 
pont c) alpontjában meghatározott átlátható szervezeteknek kell kitölteni. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



7 
 

4/a. melléklet  
Átláthatósági nyilatkozat 

 
a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1. pont a) 

alpontjában  
meghatározott 

 
ÁTLÁTHATÓ SZERVEZET RÉSZÉRE 

a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (10) bekezdésében, valamint 13. § 
(2) bekezdésében előírt kötelezettség teljesítéséhez. 
Alulírott 
 Név: 
 Beosztás: 
 születéskori név: 
 anyja neve: 
 születési helye, ideje: 
mint a 
 átlátható szervezet neve: 
 székhelye: 
 adószáma: 
 cégjegyzékszáma/nyilvántartásba vételi száma: 
cégjegyzésre/aláírásra jogosult képviselője – polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában 
úgy nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezetnek az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pont a) 
alpontja alapján jogállása az alábbi5: 

- állam 
- költségvetési szerv 
- köztestület 
- helyi önkormányzat 
- nemzetiségi önkormányzat 
- társulás 
- egyházi jogi személy 
- olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy 

együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik 
- nemzetközi szervezet 
- külföldi állam 
- külföldi helyhatóság 
- külföldi állami vagy helyhatósági szerv 
- Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára 

bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság 
 

Jelen nyilatkozat aláírásával tudomásul veszem, hogy 
 

- a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződést a hasznosításba adó kártalanítás 
nélkül és azonnali hatállyal felmondhatja, ha a nemzeti vagyon hasznosításában részt vevő 
bármely – a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik fél – 

 
5 A megfelelő rész aláhúzandó 
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szervezet a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés megkötését követően 
beállott körülmény folytán már nem minősül átlátható szervezetnek (Nvtv. 11. § (12) 
bekezdés) 

- kijelentem, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak a valóságnak mindenben megfelelnek. 
Tudomásul veszem, hogy az Nvtv. 3. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a valótlan tartalmú 
nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis. 
 

Kijelentem, hogy amennyiben jelen nyilatkozatban közölt adatok tekintetében bármilyen 
változás áll be, akkor a módosult adatokkal kiállított átláthatósági nyilatkozatot a változás 
bekövetkeztétől számított 8 napon belül megküldöm, vagy amennyiben az általam képviselt 
szervezet már nem minősül átláthatónak, úgy azt haladéktalanul bejelentem. Amennyiben 
ezen kötelezettségemnek nem teszek eleget és a nyilatkozatot kérő szerv tudomására jut, 
hogy az általam képviselt szervezet nem átlátható, tudomásul veszem, hogy amennyiben 
írásbeli felszólításra 5 munkanapon belül nem nyilatkozom a szervezet átláthatóságáról a 
nyilatkozatot kérő szerv jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni és részemre kifizetést 
nem teljesíthet. 
 
Kelt:………………………………………………………………… 
 
 
 
 
……………………………………………………………………….. 
aláírás 
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4/b. melléklet  
 

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT 
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. (Nvtv.) 3. § (1) bek. 1. pont b) alpontjában  

meghatározott 
 

ÁTLÁTHATÓ SZERVEZET: 
 

BELDÖLDI VAGY KÜLFÖLDI JOGI SZEMÉLY, VAGY 
JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ GAZDÁLKODÓ SZERVEZET6 RÉSZÉRE 

 
a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (10) bekezdésében, valamint 13. § 
(2) bekezdésében előírt kötelezettség teljesítéséhez. 
 
Alulírott 
 Név: 
 Beosztás: 
 születéskori név: 
 anyja neve: 
 születési helye, ideje: 
 
mint a 
 átlátható szervezet neve: 
 székhelye: 
 adószáma: 
 cégjegyzékszáma/nyilvántartásba vételi száma: 
 
cégjegyzésre/aláírásra jogosult képviselője – polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában 
úgy nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pont b) 
alpontja alapján átlátható szervezetnek minősül, az alábbiak szerint: 
Az általam képviselt szervezet olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi 
személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő együttes 
feltételeknek: 

a) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) szerint meghatározott tényleges 
tulajdonosa megismerhető, amelyet jelen nyilatkozat 1. pontjában mutatok be teljes körűen; 

b) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes 
államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan 

 
6  gazdálkodó szervezet a gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági 
egyesülés, az európai területi társulás, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a 
vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, a külföldi székhelyű vállalat magyarországi fióktelepe, az 
állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, az egyes jogi személyek vállalata, a közös vállalat, a 
végrehajtói iroda, a közjegyzői iroda, az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, az önkéntes kölcsönös 
biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, az egyéni cég, továbbá az egyéni vállalkozó, emellett gazdálkodó 
tevékenységével összefüggő polgári jogi kapcsolataiban az állam, a helyi önkormányzat, a költségvetési szerv, 
jogszabály alapján a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat alkalmazó egyéb jogi személy, 
az egyesület, a köztestület, valamint az alapítvány. 
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államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás 
elkerüléséről szóló egyezménye van; 

c) nem minősül a társasági adóról és az osztalékról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao.) 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 az a), b) c) alpont szerinti feltételek fennállnak, amelyeket 
a jelen nyilatkozat 2. pontjában mutatok be teljes körűen. 
 

Jelen nyilatkozat aláírásával tudomásul veszem, hogy 
- a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződést a hasznosításba adó kártalanítás 

nélkül és azonnali hatállyal felmondhatja, ha a nemzeti vagyon hasznosításában részt vevő 
bármely – a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik fél – 
szervezet a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés megkötését követően 
beállott körülmény folytán már nem minősül átlátható szervezetnek (Nvtv. 11. § (12) 
bekezdés) 

- kijelentem, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak a valóságnak mindenben megfelelnek. 
Tudomásul veszem, hogy az Nvtv. 3. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a valótlan tartalmú 
nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis. 
 

Kijelentem, hogy amennyiben jelen nyilatkozatban közölt adatok tekintetében bármilyen 
változás áll be, akkor a módosult adatokkal kiállított átláthatósági nyilatkozatot a változás 
bekövetkeztétől számított 8 napon belül megküldöm, vagy amennyiben az általam képviselt 
szervezet már nem minősül átláthatónak, úgy azt haladéktalanul bejelentem. Amennyiben 
ezen kötelezettségemnek nem teszek eleget és a nyilatkozatot kérő szerv tudomására jut, 
hogy az általam képviselt szervezet nem átlátható, tudomásul veszem, hogy amennyiben 
írásbeli felszólításra 5 munkanapon belül nem nyilatkozom a szervezet átláthatóságáról a 
nyilatkozatot kérő szerv jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni és részemre kifizetést 
nem teljesíthet. 
 
Kelt:………………………………………………………………… 
 
 

 
           ……………………………………………………… 

cégszerű aláírás 
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1. pont: nyilatkozat a szervezet tényleges tulajdonosairól7  

Ssz. Név Szül. név Szül. hely Szül. 
ideje 

Anyja 
neve 

Tulajdoni 
hányad 

(%) 

Befolyás, 
szavazati 

jog 
mértéke 

(%) 
1.  

 
 

      

2.  
 
 

      

3.  
 
 

      

4.   
 
 

      

5.   
 
 

      

6.  
 
 

      

 
Kelt:…………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………. 
cégszerű aláírás

 
7 38. tényleges tulajdonos: 
a) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy - a 

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 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, 
vagy 
dc) aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt 
százaléka felett, vagy 
a da)-dc). alpontban meghatározott természetes személy hiányában, aki az alapítvány képviseletében eljár 

e) bizalmi vagyonkezelési szerződés esetében az alábbi személyek: 
ea) a vagyonrendelő(k); nem természetes személy vagyonrendelő esetén annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa, 
eb) a vagyonkezelő(k); nem természetes személy vagyonkezelő esetén annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa, 
ec) a kedvezményezett vagy a kedvezményezettek csoportja; nem természetes személy kedvezményezett esetén annak a) vagy 
b) pont szerinti tényleges tulajdonosa, 
ed) az a természetes személy, aki a kezelt vagyon felett egyéb módon ellenőrzést, irányítást gyakorol, valamint 
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)-b) alpontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet vezető tisztségviselője; (2017. évi LIII. tv. (Pmt) 3. § 38. pont) 

 



12 
 

2. pont: nyilatkozat az átláthatósági nyilatkozatot tevő szervezetben több mint 25%-os tulajdoni részesedéssel rendelkező 
szervezetekről, és azok tényleges tulajdonosairól 

 
Ssz. a szervezet a szervezet tényleges tulajdonosainak 

 neve tulajdoni 
hányadának 
mértéke (%) 

befolyásának, 
vagy szavazati 

jogának 
mértéke (%) 

adóilletősége neve szül. 
neve 

szül. 
helye 

szül. ideje anyja 
szül. neve 

tulajdoni 
hányad 

(%) 

befolyás, 
szavazati 

jog 
mértéke 

(%) 
  

 
 

          

  
 
 

          

  
 
 

          

  
 
 

          

 
 
Kelt:…………………………………………………………………. 
 
 
………………………………………………………………………… 
cégszerű aláírás



 

  

4/c. melléklet  

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT 

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. (Nvtv.) 3. § (1) bek. 1. pont c) alpontjában 
meghatározott 

ÁTLÁTHATÓ SZERVEZET: 

CIVIL SZERVEZET VAGY VÍZITÁRSULAT RÉSZÉRE 

 
a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (10) bekezdésében, valamint 13. § 
(2) bekezdésében előírt kötelezettség teljesítéséhez. 

 
Alulírott 
 
 Név: 
 Beosztás: 
 születéskori név: 
 anyja neve: 
 születési helye, ideje: 
 
mint a 
 
 szervezet neve: 
 székhelye: 
 adószáma: 
 törvényszéki nyilvántartásba vételi száma: 
 
aláírásra jogosult képviselője – a polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában – úgy 
nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pont c) alpontja 
alapján átlátható szervezetnek minősül, és megfelel a következő együttes feltételeknek: 
 
a) az általam képviselt szervezet vezető tisztségviselői megismerhetők, amelyről részletesen 

a jelen nyilatkozat 1. pontjában nyilatkozom; 
b) az általam képviselt szervezet, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható 

szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel; 
c) az általam képviselt szervezet 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. 
 

Jelen nyilatkozat aláírásával tudomásul veszem, hogy 
- a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződést a hasznosításba adó kártalanítás 

nélkül és azonnali hatállyal felmondhatja, ha a nemzeti vagyon hasznosításában részt vevő 
bármely – a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik fél – 
szervezet a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés megkötését követően 
beállott körülmény folytán már nem minősül átlátható szervezetnek (Nvtv. 11. § (12) 
bekezdés) 



 

  

- kijelentem, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak a valóságnak mindenben megfelelnek. 
Tudomásul veszem, hogy az Nvtv. 3. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a valótlan tartalmú 
nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis. 

Kijelentem, hogy amennyiben jelen nyilatkozatban közölt adatok tekintetében bármilyen 
változás áll be, akkor a módosult adatokkal kiállított átláthatósági nyilatkozatot a változás 
bekövetkeztétől számított 8 napon belül megküldöm, vagy amennyiben az általam képviselt 
szervezet már nem minősül átláthatónak, úgy azt haladéktalanul bejelentem. Amennyiben 
ezen kötelezettségemnek nem teszek eleget és a nyilatkozatot kérő szerv tudomására jut, 
hogy az általam képviselt szervezet nem átlátható, tudomásul veszem, hogy amennyiben 
írásbeli felszólításra 5 munkanapon belül nem nyilatkozom a szervezet átláthatóságáról a 
nyilatkozatot kérő szerv jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni és részemre kifizetést 
nem teljesíthet. 
 
Kelt:………………………………………………………………… 
 
 
 
……………………………………………………………………….. 
cégszerű aláírás 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
 
 

1. pont: nyilatkozat a szervezet vezető tisztségviselőiről8 

Ssz. Név Szül. név Szül. hely Szül. 
ideje 

Anyja 
neve 

Tulajdoni 
hányad 

(%) 

Befolyás, 
szavazati 

jog 
mértéke 

(%) 
1.  

 
 

      

2.  
 
 

      

3.  
 
 

      

4.   
 
 

      

5.   
 
 

      

6.  
 
 

      

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8 vezető tisztségviselő egyesületnél: az ügyvezető vagy az elnökség tagjai (Ptk. 3:77. §) alapítványnál: a 
kuratórium tagjai (Ptk. 3:397. § (1) bek) civil társaságnál: a létesítő okiratban az ügyek vitelére feljogosított 
személy vagy testület tagjai (Ptk. 3:21. §) vízitársulatnál: intézőbizottság elnöke és tagjai, felügyelőbizottság 
elnöke (2009. évi CXLIV. tv. 31. § (1) bek., 33. § (1) bek.) 


