
NYILATKOZATOK 

egyedi kérelemhez 

 

Kérelmező neve:  

 

 

Természetes személy esetén kitöltendő   

Természetes személy lakcíme: 

 

 

Születési helye, ideje:  

 

 

Szervezet, önszerveződő közösség 

esetén kitöltendő 

 

Szervezet székhelye: 

 

 

Nyilvántartásba vételi okirat száma:  

 

 

Nyilvántartásba vevő szerv 

megnevezése:  

 

Képviselőjének neve:  

 

 

 

Nyilatkozatok természetes személy, önszerveződő közösség esetén 

 

Alulírott kérelmező  

1. Nyilatkozom, hogy a kérelmemben közölt adatok, információk és dokumentumok 

teljeskörűek, valósak és hitelesek. 

2.  Hozzájárulok ahhoz, hogy Mátészalka Város Önkormányzata adataimat felhasználja, 

kezelje, nyilvántartsa, hivatalos internetes honlapján és a https://kozpenzpalyazat.gov.hu 

weboldalon közzé tegye, továbbá az elnyert támogatás rendeltetésszerű felhasználást 

ellenőrizze. 

3. Nyilatkozom, hogy a tárgyévet megelőző 3 évben kapott önkormányzati támogatással  

 

  elszámoltam         azokkal határidőre el fogok számolni* 

(* A megfelelő rész aláhúzandó) 

 

4. Nyilatkozom, hogy a kérelemben szereplő célra más szervezettől nem kaptam 

támogatást/kaptam támogatást*, de az nem elegendő a cél megvalósításához, és a 

forrásösszetételről nyilatkozom: (* A megfelelő rész aláhúzandó) 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

  



Nyilatkozatok szervezet esetén 

Alulírott szervezet képviselője 

1. Nyilatkozom, hogy a kérelmemben közölt adatok, információk és dokumentumok 

teljeskörűek, valósak és hitelesek. 

2.  Hozzájárulok ahhoz, hogy Mátészalka Város Önkormányzata adataimat felhasználja, 

kezelje, nyilvántartsa, hivatalos internetes honlapján és a https://kozpenzpalyazat.gov.hu 

weboldalon közzé tegye, továbbá az elnyert támogatás rendeltetésszerű felhasználást 

ellenőrizze. 

3. Nyilatkozom, hogy a tárgyévet megelőző 3 évben kapott önkormányzati támogatással az 

általam képviselt szervezet (Kizárólag szervezet esetén!) 

   

elszámolt     azokkal határidőre el fog számolni* 

(* A megfelelő rész aláhúzandó) 

 

4. Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezetnek köztartozása nincs.  

A szervezet a köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepel:  

 

igen         nem* 

(* A megfelelő rész aláhúzandó) 

 

5. Kijelentem, hogy szervezetünk felszámolási-, csőd-, végelszámolási eljárás hatálya vagy 

egyéb megszüntetésre irányuló eljárás hatálya alatt 

 

  áll       nem áll.* 

(* A megfelelő rész aláhúzandó) 

Vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a pályázat elbírálásáig valamely eljárás 

egyike megindul. 

 

6. Nyilatkozom, hogy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szerveztek 

működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. §-a szerint előírt letétbe 

helyezési és közzétételi kötelezettségének az általam képviselt civil szervezet eleget tett. 

7. Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet az általános forgalmi adóról szóló törvény 

alapján ÁFA levonási joggal  

  rendelkezik     nem rendelkezik 

Amennyiben rendelkezik, úgy jelen szerződés szerinti támogatás terhére teljesítendő 

kifizetésekkel kapcsolatban ÁFA levonási jogával 

  élni kíván     nem kíván élni* 

(* A megfelelő rész aláhúzandó) 

  



 

8. Nyilatkozom, hogy  a kérelem beadását megelőző két pénzügyi évben, illetve a folyamatban 

lévő pénzügyi év során 

a) az általam képviselt szervezet nem részesült de minimis, azaz csekély összegű 

támogatásokról szóló rendelet hatálya alá tartozó támogatásban. 

 

b) az általam képviselt szervezet részesült de minimis, azaz csekély összegű 

támogatásokról szóló rendelet hatálya alá tartozó támogatásban, melynek bruttó 

támogatástartalma: ________________ Ft, azaz 

_______________________________________________ forint.* 

(* A megfelelő rész aláhúzandó) 

 

 

Kelt: __________________________, 20________________ 

 

 

 

       _______________________________ 

       kérelmező/a szervezet képviselőjének 

         aláírása  

  



NYILATKOZAT a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. 

évi CLXXXI. törvény 6. §-a szerinti összeférhetetlenségről és a 8. §-a szerinti 

érintettségről és érintettség közzététele iránti KÉRELEM 
 

 

A támogatási igényt benyújtó 

neve: 

 

 

Természetes személy pályázó 

esetén kitöltendő 

 

Természetes személy 

lakcíme: 

 

Születési helye, ideje:  

Gazdasági társaság esetén 

kitöltendő 

 

Székhelye:  

Cégjegyzékszáma: 

 

 

Adószáma:  

Képviselőjének neve:   

 

Egyéb szervezet esetén 

kitöltendő 

 

Székhelye: 

 

 

Képviselőjének neve: 

 

 

Nyilvántartásba vételi okirat 

száma: 

 

 

Nyilvántartásba vevő szerv 

megnevezése: 

 

 

 

I. Kijelentem, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi 

CLXXXI. törvény 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség a pályázóként megjelölt 

szervezettel szemben (a kívánt rész aláhúzandó) 

 

NEM ÁLL FENN. 

 

FENNÁLL, mert 

 

 

a) A pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó 

vagyok. (Kizárólag természetes személy pályázó esetén!) 

 



Fogalommagyarázat: 

Döntés-előkészítésben közreműködőnek minősül az a természetes személy, aki  

• munkaviszony jellegű jogviszonyban vagy polgári jogi jogviszony alapján részt vesz a 

pályázati kiírás vagy a támogatási döntés előkészítésében, 

• támogatási döntés meghozatalára irányuló eljárásban javaslattételi, véleményezési 

joggal rendelkezik, vagy ilyen joggal rendelkező testület tagja. 

 

Döntéshozónak minősül az a természetes személy, aki 

• feladat- és hatásköre alapján a támogatási döntés meghozatalára jogosult, vagy az erre 

jogosult szerv vezetője vagy testület tagja, 

• feladat- és hatásköre alapján támogatási döntésre érdemi befolyással rendelkezik, így 

különösen, ha a támogatási döntéshez kapcsolódóan egyetértési, vétó-, hozzájárulási, illetve 

jóváhagyási joggal rendelkezik, vagy ilyen joggal rendelkező szerv vezetője vagy testület tagja. 

 

Indoklás:  

……………………...……………………...……….……………………………………………

………………………………………………………………………………..……………….…  

 

b) Kizárt közjogi tisztségviselő vagyok. (Kizárólag természetes személy pályázó esetén!) 

 

Az alábbiakban felsorolt tisztségek valamelyikével rendelkezem (a kívánt rész aláhúzandó): 

a Kormány tagja, a kormánybiztos, a miniszterelnöki biztos, a miniszteri biztos, az államtitkár, 

a közigazgatási államtitkár, a helyettes államtitkár, a megyei közgyűlés elnöke, a fővárosi 

közgyűlés esetében a főpolgármester, a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló törvény 

által meghatározott regionális fejlesztési ügynökség vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsága 

tagjai, illetve az Ágazati Operatív Programok Közreműködő szervezetei vezető tisztségviselői 

és ellenőrző szervének tagjai. 

 

c) Az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója vagyok. (Kizárólag 

természetes személy pályázó esetén!) 

 

Indoklás (a kívánt rész aláhúzandó): 

• Közeli hozzátartozóm a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködőnek 

vagy döntéshozónak minősül a törvény értelmében. 

• Közeli hozzátartozóm kizárt közjogi tisztségviselő.  

 

A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):  

házastárs, bejegyzett élettárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és nevelt 

gyermek, örökbefogadó-, mostoha- és nevelőszülő, testvér. 

 

d) A pályázóként megjelölt szervezet az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában 

álló gazdasági társaság. (Kizárólag gazdasági társaság pályázó esetén!) 

 

Indoklás: 

Az érintett tulajdonos tulajdonában álló gazdasági szervezet megnevezése, amellyel 

munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll (a szervezet neve, székhelye beírandó): 

………………………………………………………………………………………………...… 

………………………………………………………………………………………………...… 

 

Közjogi tisztségének megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó): 



a Kormány tagja, a kormánybiztos, a miniszterelnöki biztos, a miniszteri biztos, az államtitkár, 

a közigazgatási államtitkár, a helyettes államtitkár, a megyei közgyűlés elnöke, a fővárosi 

közgyűlés esetében a főpolgármester, a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló törvény 

által meghatározott regionális fejlesztési ügynökség vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsága 

tagjai, illetve az Ágazati Operatív Programok Közreműködő szervezetei vezető tisztségviselői 

és ellenőrző szervének tagjai. 

 

A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó): 

házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha-, nevelt gyermek, örök-befogadó-, 

mostoha-, nevelőszülő, testvér. 

 

e) A pályázóként megjelölt szervezet olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, 

egyházi jogi személy vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező 

olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, 

az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület, az 

egyházi jogi személy vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja. 

 

Indoklás: 

Az összeférhetetlenséget megalapozó személy társaságban betöltött pozíciója (a pozíció 

beírandó): 

.……………………………………………………………………………….…………………. 

A szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll (a szervezet 

neve, székhelye beírandó): 

.………………………………………………………………………………………………….. 

Közjogi tisztség megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):  

a Kormány tagja, a kormánybiztos, a miniszterelnöki biztos, a miniszteri biztos, az államtitkár, 

a közigazgatási államtitkár, a helyettes államtitkár, a megyei közgyűlés elnöke, a fővárosi 

közgyűlés esetében a főpolgármester, a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló törvény 

által meghatározott regionális fejlesztési ügynökség vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsága 

tagjai, illetve az Ágazati Operatív Programok Közreműködő szervezetei vezető tisztségviselői 

és ellenőrző szervének tagjai 

 

A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó): 

házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha-, nevelt gyermek, örök-befogadó-, 

mostoha-, nevelőszülő, testvér. 

 

f) A pályázóként megjelölt szervezet olyan egyesület vagy szakszervezet, illetve ezek 

önálló jogi személyiséggel rendelkező azon szervezeti egysége, valamint az egyházi jogi 

személy 

fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött 

vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal, 

fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, 

európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson. 

 

g) A pályázónak a részvételből való kizártságának tényét a 2007. évi CLXXXI. 

törvény 13. §-a alapján a honlapon közzétették. 

 

  



Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem:  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

II. Kijelentem, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi 

CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség személyemmel, illetve a 

pályázóként megjelölt szervezettel szemben (a kívánt rész aláhúzandó) 

 

NEM ÁLL FENN. 

 

FENNÁLL, mert 

a) A pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó 

szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok. (Kizárólag természetes személy 

pályázó esetén!).  

 

Indoklás:  

Munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok az alábbi szervezettel (szervezet neve, székhelye 

beírandó):  

……………………...……………………...……….……………………………………………

………………………………………………………………………………..……………….…  

 

b) Nem kizárt közjogi tisztségviselő vagyok. (Kizárólag természetes személy pályázó 

esetén!) 

 

Indoklás:  

Az alábbiakban felsorolt tisztségek valamelyikével rendelkezem (a kívánt rész aláhúzandó): 

a köztársasági elnök, az Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett 

tisztségviselő, az országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, a nemzetiségi szószóló, a 

polgármester, az alpolgármester, a főpolgármester, a főpolgármester-helyettes, a helyi 

önkormányzati képviselő, a helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja, a 

központi államigazgatási szerv – 2007. évi CLXXXI. törvény 2. § (1) bekezdés d) pontja alá 

nem tartozó – vezetője és helyettesei. 

 

c) Az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója vagyok. (Kizárólag 

természetes személy pályázó esetén!) 

 

Indoklás (a kívánt rész aláhúzandó): 

• Közeli hozzátartozóm pályázati eljárásban döntés előkészítőként közreműködő, vagy 

döntést hozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, de a törvény értelmében nem 

minősül döntés-előkészítőnek vagy döntéshozónak.  

• Közeli hozzátartozóm nem kizárt közjogi tisztségviselő.  

 

A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó): 

házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha-, nevelt gyermek, örök-befogadó-, 

mostoha-, nevelőszülő, testvér. 

 

d) A pályázóként megjelölt szervezet olyan gazdasági társaság, amely az a)-c) 

pontban megjelölt személy tulajdonában áll. (Kizárólag gazdasági társaság pályázó esetén!) 

 



Indoklás: 

Az érintett tulajdonos tulajdonában álló gazdasági szervezet megnevezése, amellyel 

munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll (a szervezet neve, székhelye beírandó): 

………………………………………………………………………………………………...… 

………………………………………………………………………………………………...… 

Közjogi tisztség megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):  

a köztársasági elnök, az Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett 

tisztségviselő, az országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, a nemzetiségi szószóló, a 

polgármester, az alpolgármester, a főpolgármester, a főpolgármester-helyettes, a helyi 

önkormányzati képviselő, a helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja, a 

központi államigazgatási szerv – 2007. évi CLXXXI. törvény 2. § (1) bekezdés d) pontja alá 

nem tartozó – vezetője és helyettesei. 

A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó): 

házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha-, nevelt gyermek, örök-befogadó-, 

mostoha-, nevelőszülő, testvér. 

 

e)  A pályázóként megjelölt szervezet olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, 

egyházi jogi személy vagy szakszervezet, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető 

tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője vagy az 

egyesület ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja. 

 

Indoklás: 

Az érintettséget megalapozó személy társaságban betöltött pozíciója (a pozíció beírandó): 

.……………………………………………………………………………….…………………. 

A szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll (a szervezet 

neve, székhelye beírandó): 

.………………………………………………………………………………………………….. 

Közjogi tisztség megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):  

a köztársasági elnök, az Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett 

tisztségviselő, az országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, a nemzetiségi szószóló, a 

polgármester, az alpolgármester, a főpolgármester, a főpolgármester-helyettes, a helyi 

önkormányzati képviselő, a helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja, a 

központi államigazgatási szerv – 2007. évi CLXXXI. törvény 2. § (1) bekezdés d) pontja alá 

nem tartozó – vezetője és helyettesei. 

A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó): 

házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha-, nevelt gyermek, örök-befogadó-, 

mostoha-, nevelőszülő, testvér. 

 

Kijelentem, hogy az érintettségre vonatkozó nyilatkozattal eleget tettem a közpénzekből 

nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény rendelkezései szerint 

az érintettség közzétételére vonatkozóan.  

Kijelentem, hogy a nyilatkozatban szereplő adatok a valóságnak mindenben megfelelnek. 

Vállalom, hogy ha az érintettséget megalapozó körülmény a pályázat benyújtása után, de a 

támogatási döntés előtt következik be, ezen körülmény közzétételét 8 munkanapon belül 

kezdeményezem.  

 

Kelt: ……………………, 20………………….. 

 

       ……………………………. 

              aláírás 



NYILATKOZAT ÁTLÁTHATÓSÁGRÓL 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 50. § (1) bekezdés c) pontja és a 

nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.)  

3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján 

 

 

Nyilatkozattevő: 

 

Név:  ……..……………………………………………………..…..……………………..…. 

Székhely:  ..…………………………………………………………....……..………..…..…. 

Cégjegyzékszám:  ……..……………………………………………..…………………….… 

Adószám:  ………..…………………………………………………..………………………. 

Képviseletében eljár: ……….………………………………………..………………………. 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 41. § (6) bekezdése alapján a Mátészalka 

Város Önkormányzat az átláthatóság ellenőrzése céljából jogosult az átláthatósággal kapcsolatos, Áht. 

55. § -ában meghatározott adatokat kezelni.  

Az Áht. 55. § - ában meghatározott adatok kezelése érdekében – az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet (Ávr.) 50. § - ában foglaltakra is tekintettel – 

nyilatkozattevő az alábbi nyilatkozatot teszi.  

 

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

………………………………………………………………….(nyilatkozatot tevő szervezet) 

képviseletére jogosult az Nvt. 3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján felelősségem tudatában  

nyilatkozom arról, hogy az általam képviselt szervezet átlátható szervezetnek minősül. 

 

Kelt: ____________________, 20_____________ 

_____________________________________ 

                                                                                        Aláírás/Cégszerű aláírás 

 

 

Az átláthatósági feltétel ellenőrzése céljából az alábbi nyilatkozatot teszem. 

 

(A nyilatkozat I., II. és III. részből áll. Minden nyilatkozatot tevő szervezetnek csak a rá vonatkozó, azaz 

vagy az I., vagy a II., vagy a III. részt kell kitöltenie, minden kitöltött oldalt cégszerűen kell aláírni.) 

 

I. 

 

TÖRVÉNY EREJÉNÉL FOGVA ÁTLÁTHATÓ SZERVEZETEK 

 

A jelen nyilatkozatot nem kell kitöltenie a következő szervezeteknek (a megfelelő aláhúzandó): 

- az 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, 

- az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam : ……………………..(az 

állam megnevezése) szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság. 

 

II. 

 

AZ I. PONT ALÁ NEM TARTOZÓ JOGI SZEMÉLYEK VAGY  

JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ  

GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK 

 

Az általam képviselt szervezet átlátható szervezetnek minősül, azaz az Nvt. 3. § (1) bekezdés 1. 

pont b) alpont szerint olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem 

rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek: 

 

II/1. tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pontja szerint meghatározott tényleges 

tulajdonosa megismerhető. 

 

Nyilatkozat tényleges tulajdonosokról: 

 

Név Lakcím 

Adószám/ 

adóazonosító 

jel 

Tulajdoni 

hányad 

Befolyás és 

szavazati jog 

mértéke 

          

          

          

 

II/2. az állam, amelyben az általam képviselt gazdálkodó szervezet adóilletőséggel rendelkezik: 

 

- az Európai Unió valamely tagállama:  

o Magyarország 

o egyéb: …………………………, vagy  

 

- az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam: 

………………., vagy 

 

- a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállama: 

…………………..., vagy 

 

- olyan állam, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló 

egyezménye van: ………………….. 

(a megfelelő aláhúzandó, illetve amennyiben nem Magyarország, kérjük az országot 

megnevezni) 

 

II/3. nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott 

ellenőrzött külföldi társaságnak: 

 

Nyilatkozat az ellenőrzött külföldi társasági minősítésről: 

 

Az általam képviselt szervezet magyarországi székhellyel rendelkezik, így nem ellenőrzött 

külföldi társaság; 

vagy 



 

Az általam képviselt szervezet nem rendelkezik magyarországi székhellyel.  

 

(A megfelelő aláhúzandó. Amennyiben a nyilatkozattevő által képviselt szervezet nem 

magyarországi székhelyű, úgy felmerül annak kérdése, hogy ellenőrzött külföldi társaságnak 

minősül-e, ezért szükséges az ellenőrzött külföldi társaságnak minősítéssel kapcsolatos 

következő rész kitöltése.)  

 

Az általam képviselt szervezet a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. 

törvény 4. § 11. pontjában meghatározott feltételek figyelembe vételével  

 

nem minősül a társasági és az osztalékadóról szóló törvény szerinti meghatározott ellenőrzött 

külföldi társaságnak 

vagy 

 

a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi 

társaságnak minősül. (A megfelelő aláhúzandó) 

 

Amennyiben az általam képviselt gazdálkodó szervezet külföldi személy, illetve az 

üzletvezetés helye alapján külföldi illetékességű (a továbbiakban együtt: külföldi társaság), de 

székhelye, illetősége az Európai Unió tagállamában, az OECD tagállamában vagy olyan 

államban van, amellyel Magyarországnak hatályos egyezménye van a kettős adóztatás 

elkerülésére, nyilatkozom az adott államban a valódi gazdasági jelenlét tekintetében, az 

alábbiak szerint:  

 

Adóév 
Gazdálkodó szervezet 

neve, székhelye 

A külföldi társaság és adott államban lévő kapcsolt 

vállalkozási által együttesen saját eszközzel és 

munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal 

végzett termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, 

befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből 

származó bevételének aránya az összes bevételhez képest 

      

      

 

II/4. az általam képviselt 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 II/1., II/2. és II/3. pont szerinti feltételek 

fennállnak. 

Az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25 % 

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

rendelkező gazdálkodó szervezet megjelölése (név, székhely) (Ezen pontban a gazdálkodó 

szervezet nem természetes személy tulajdonosairól kell nyilatkozni. Minden olyan szervezet 

esetében, amely akárcsak közvetve, de több, mint 25%-os tulajdonnal, szavazati joggal vagy 

befolyással bír, függetlenül attól, hogy a tulajdonosi szerkezet melyik fokán található, 

nyilatkozni kell.) 

1. Neve:………………………… Székhelye: ………………………….… 

Adószáma:………………….. Cégjegyzékszáma: …………………… 

2. Neve:………………………… Székhelye: ………………………….… 

Adószáma:………………….. Cégjegyzékszáma: …………………… 

3. Neve:………………………… Székhelye: ………………………….… 

Adószáma:………………….. Cégjegyzékszáma: …………………… 

 



Nyilatkozat az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több 

mint 25 % - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi 

személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet átláthatóságáról  

 

II/4.1. Az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 

25 % - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel 

nem rendelkező gazdálkodó szervezetek tényleges tulajdonosai (több érintett gazdálkodó 

szervezet esetében szervezetenként szükséges kitölteni):  

 

 Nyilatkozat tényleges tulajdonosokról: 

 

Családi és 

utóneve 

Születési 

családi és 

utóneve 

Születési 

helye és ideje 

Lakcíme Anyja 

születési 

családi és 

utóneve 

Tulajdoni 

hányada, 

befolyásának 

és szavazati 

jogának 

mértéke (%) 

      

      

      

 

II/4.2. Az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 

25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel 

nem rendelkező gazdálkodó szervezetek adóilletékessége (több érintett gazdálkodó szervezet 

esetében szervezetenként szükséges az adóilletőséget megjelölni): 

 

- az Európai Unió valamely tagállama:  

o Magyarország 

o egyéb: …………………………, vagy  

 

- az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam: 

………………., vagy 

 

- a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállama: 

…………………..., vagy 

 

- olyan állam, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló 

egyezménye van: ………………….. 

(A megfelelő aláhúzandó, illetve amennyiben nem Magyarország, kérjük az országot 

megnevezni) 

 

II/4.3. Az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 

25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel 

nem rendelkező gazdálkodó szervezetek ellenőrzött külföldi társasági minősítése (több 

érintett gazdálkodó szervezet esetében szervezetenként szükséges megjelölni): 

 

Magyarországi székhellyel rendelkezik, így nem ellenőrzött külföldi társaság. 

vagy 

 

Nem rendelkezik magyarországi székhellyel. (A megfelelő aláhúzandó. Amennyiben a 

nyilatkozattevő által képviselt szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os 

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

rendelkező gazdálkodó szervezet nem magyarországi székhelyű, úgy felmerül annak kérdése, 

hogy ellenőrzött külföldi társaságnak minősül-e, ezért szükséges az ellenőrzött külföldi 

társaságnak minősítéssel kapcsolatos következő rész kitöltése.  



Az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-

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

rendelkező gazdálkodó szervezet a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi 

LXXXI. törvény 4. § 11. pontjában meghatározott feltételek figyelembe vételével nem 

minősül a társasági és az osztalékadóról szóló törvény szerinti meghatározott ellenőrzött 

külföldi társaságnak 

vagy 

 

a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi 

társaságnak minősül. (A megfelelő aláhúzandó.) 

 

Amennyiben az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több 

mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi 

személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet külföldi személy, illetve az üzletvezetés 

helye alapján külföldi illetékességű (a továbbiakban együtt: külföldi társaság), de székhelye, 

illetősége az Európai Unió tagállamában, az OECD tagállamában vagy olyan államban van, 

amellyel Magyarországnak hatályos egyezménye van a kettős adóztatás elkerülésére, 

nyilatkozom az adott államban a valódi gazdasági jelenlét tekintetében,, az alábbiak szerint:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. 

 

CIVIL SZERVEZETEK, VÍZITÁRSULATOK 

 

Az általam képviselt szervezet (a megfelelő aláhúzandó) 

- civil szervezet vagy 

- vízitársulat 

 

átlátható szervezetnek minősül, azaz az Nvt. 3. § (1) bekezdés 1. pont c) alpont szerint az általam 

képviselt szervezet 

 

III/1. vezető tisztségviselői megismerhetők.  

 

 az általam képviselt szervezet vezető tisztségviselői: 

Családi és 

utóneve 

Születési 

családi és 

utóneve 

Születési 

helye és ideje 

Lakcíme Anyja 

születési 

családi és 

utóneve 

Adószám/ 

adóazonosító 

      

      

      

Adóév 

Az általam képviselt 

gazdálkodó szervezetben 

közvetlenül vagy közvetetten 

több mint 25%-os tulajdonnal, 

befolyással vagy szavazati 

joggal bíró jogi személy, jogi 

személyiséggel nem rendelkező 

gazdálkodó szervezet 

A külföldi társaság és adott államban lévő 

kapcsolt vállalkozási által együttesen saját 

eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott 

munkavállalókkal végzett termelő, feldolgozó, 

mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint 

kereskedelmi tevékenységéből származó 

bevételének aránya az összes bevételhez képest 

      

   

   

      



 

 

III/2. Az általam képviselt szervezet, valamint a szervezet vezető tisztségviselőinek 25%-ot 

meghaladó tulajdoni részesedésével működő szervezet neve és ezen szervezetben a képviselt 

szervezetnek, valamint a szervezet vezető tisztségviselőinek e szervezetben fennálló tulajdoni 

hányadának mértéke: 

 

Vezető tisztségviselő Szervezet neve Adószám Részesedés mértéke 

        

        

        

 

A 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedéssel működő fenti szervezet tényleges tulajdonosának 

 

Családi és 

utóneve 

Születési 

családi és 

utóneve 

Születési 

helye és ideje 

Lakcíme Anyja 

születési 

családi és 

utóneve 

Tulajdoni 

hányada, 

befolyásának 

és szavazati 

jogának 

mértéke (%) 

      

      

      

Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet, valamint annak vezető tisztségviselői nem átlátható 

szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel. 

A 25%-ot meghaladó részesedés esetén a szervezet(ek) átlátható(ak), azaz: 

- III./2.1. tulajdonosi szerkezetük, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosuk 

megismerhető, amelyről az alábbiak szerint nyilatkozom (több érintett gazdálkodó szervezet 

esetében szervezetenként szükséges kitölteni):  

 

Nyilatkozat tényleges tulajdonosokról: 

 

Családi és 

utóneve 

Születési 

családi és 

utóneve 

Születési 

helye és ideje 

Lakcíme Anyja 

születési 

családi és 

utóneve 

Tulajdoni 

hányada, 

befolyásának és 

szavazati 

jogának mértéke 

(%) 

      

      

      

 

 

- III/2.2. Ezen szervezet(ek) adóilletékessége (több érintett gazdálkodó szervezet esetében 

szervezetenként szükséges az adóilletőséget megjelölni): 

 

- az Európai Unió valamely tagállama:  

o Magyarország 

o egyéb: …………………………, vagy  

 

- az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam: ………………., 

vagy 



 

- a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállama: …………………..., 

vagy 

 

- olyan állam, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló 

egyezménye van: ………………….. 

(a megfelelőt kérjük aláhúzni, illetve amennyiben nem Magyarország, kérjük az országot 

megnevezni) 

 

- III/2.3. Ezen szervezet(ek) ellenőrzött külföldi társasági minősítése (több érintett gazdálkodó 

szervezet esetében szervezetenként szükséges megjelölni): 

 

Magyarországi székhellyel rendelkezik, így nem ellenőrzött külföldi társaság. 

 

vagy 

 

Nem rendelkezik magyarországi székhellyel.  

 

(A megfelelő aláhúzandó. Amennyiben a szervezet nem magyarországi székhelyű, úgy felmerül 

annak kérdése, hogy ellenőrzött külföldi társaságnak minősül-e, ezért szükséges az ellenőrzött 

külföldi társaságnak minősítéssel kapcsolatos következő rész kitöltése.) 

 

Ezen szervezet a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 11. 

pontjában meghatározott feltételek figyelembe vételével  

nem minősül a társasági és az osztalékadóról szóló törvény szerinti meghatározott ellenőrzött 

külföldi társaságnak 

 

vagy 

 

a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi 

társaságnak minősül.     

(A megfelelő aláhúzandó.) 

 

Amennyiben ezen szervezet külföldi személy, illetve az üzletvezetés helye alapján külföldi 

illetékességű (a továbbiakban együtt: külföldi társaság), de székhelye, illetősége az Európai Unió 

tagállamában, az OECD tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak 

hatályos egyezménye van a kettős adóztatás elkerülésére, nyilatkozom az adott államban a valódi 

gazdasági jelenlét tekintetében, az alábbiak szerint:  

 

Adóév 
A szervezet 

megnevezése 

A külföldi társaság és adott államban lévő kapcsolt 

vállalkozási által együttesen saját eszközzel és 

munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal végzett 

termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, 

valamint kereskedelmi tevékenységéből származó 

bevételének aránya az összes bevételhez képest 

      

      

 

- III/2.4. Ezen szervezetben (azaz azon szervezetben, amelyben az általam képviselt 

szervezetnek, valamint annak vezető tisztségviselőinek 25% - ot meghaladó részesedéssel 

rendelkeznek) közvetlenül vagy közvetetten több mint 25% - os tulajdonnal, befolyással 

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

szervezet átlátható, azaz:  

 



Nyilatkozat azoknak a szervezeteknek az átláthatóságáról, amelyek közvetlenül vagy 

közvetetten több mint 25 % - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal rendelkeznek 

olyan gazdálkodó szervezetben, amelyben a civil szervezet, vízitársulat vagy ezekre vezető 

tisztségviselői 25 % - ot meghaladó részesedéssel rendelkeznek: 

 

 

Gazdálkodó 

szervezet neve 
Adószám 

Részesedés 

mértéke % - 

ban 

Adóilletősége 
Tényleges 

tulajdonos(ok) 

Tényleges 

tulajdonosok 

adószáma  

            

            

            

 

 

Adóév 
Gazdálkodó szervezet 

neve, székhelye 

A külföldi társaság és adott államban lévő kapcsolt 

vállalkozási által együttesen saját eszközzel és 

munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal 

végzett termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, 

szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi 

tevékenységéből származó bevételének aránya az 

összes bevételhez képest 

      

      

      

 

III./3. Az általam képviselt szervezet székhelye: 

Magyarországi székhely hiányában az általam képviselt szervezet székhelye:  

 

- az Európai Unió valamely tagállama:  

o Magyarország 

o egyéb: …………………………, vagy  

- az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam: ……………, vagy  

- a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállama: …………., vagy  

- olyan tagállam vagy olyan állam, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás 

elkerüléséről szóló egyezménye van: ………………. 

(A megfelelő aláhúzandó, illetve amennyiben nem Magyarország, kérjük az országot megnevezni.) 

 

Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály 

szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviseletére 

(és cégjegyzésére). 

 

Felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a vonatkozó jogszabályokat megismertem, 

amelyek alapján társaságom átlátható szervezetnek minősül. 

 

Jelen nyilatkozat alapján tudomásul veszem, hogy  

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 41. § (6) bekezdése 

alapján a kiadási előirányzatok terhére nem köthető olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel 

nem rendelkező szervezettel érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés 

alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. 

Tudomásul veszem, hogy Mátészalka Város Önkormányzata az átláthatósági feltétel 

ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig az Áht. 55. § szerint jogosult 

az általam képviselt szervezet átláthatóságával összefüggő, az Áht. 55. §-ban meghatározott 



adatokat kezelni, azzal, hogy ahol az Áht. 55. § kezdeményezettről rendelkezik, azon a jogi 

személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell érteni.  

- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 

50. § (1a) bekezdése alapján köteles vagyok a nyilatkozatban foglaltak változása esetén arról 

haladéktalanul tájékoztatni a Mátészalka Város Önkormányzatát. Tudomásul veszem, hogy a 

valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést a Mátészalkai Polgármesteri 

Hivatal, mint kötelezettségvállaló felmondja, vagy – ha a szerződés teljesítésére nem került sor 

– a szerződéstől eláll.  

 

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 Mátészalka Város Önkormányzata részére, vagy amennyiben az általam 

képviselt szervezet már nem minősül átláthatónak, úgy azt haladéktalanul bejelentem. 

 

Kelt: ____________________, 20_____________ 

 

____________________________________ 

                                                                                        Aláírás/Cégszerű aláírás 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


