
ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT 
 

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.) 41. § (6) bekezdésében előírt 
kötelezettségteljesítéséhez 

 
Alulírott 
 Név:  
 születéskori név: 
 anyja neve: 
 születési helye, ideje: 
mint a 
 szervezet neve: 
 székhelye:  
 adószáma:  
 cégjegyzékszám:  
 
törvényes képviselője – polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában - úgy nyilatkozom, 
hogy azáltalam képviselt szervezet az Áht. 41. § (6) bekezdésében írtaknak megfelel, azaz a 
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. Tv. 3. § (1)bek. 1. b.) pontja alapján átlátható 
szervezetnek minősül. 
 
Tudomásul veszem, hogy az Áht. 41. § (6) bekezdésében foglaltak szerint Tabdi Községi 
Önkormányzat (székhely: 6224 Tabdi, Kossuth Lajos utca 9., adószám: 15724894-2-03) csak 
átláthatónak minősülő szervezettel köthet érvényesen visszterhes szerződést, illetve létrejött 
ilyen szerződés alapján csak átláthatónak minősülő szervezetnek teljesíthet kifizetést. 
 
Tudomásul veszem, hogy valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést 
a kötelezettséget vállaló költségvetési szerv felmondja, illetve ha a szerződés teljesítésére 
még nem került sor, a szerződéstől eláll. 
 
Jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárulok ahhoz, hogy az átláthatósági feltétel ellenőrzése 
céljából a szerződésből eredő követelések elévüléséig, az Áht. 55. §-ában meghatározott 
adatokat kezelje. 
 
Kijelentem, hogy amennyiben jelen nyilatkozatban közölt adatok tekintetében bármilyen 
változásáll be, akkor a módosult adatokkal kiállított átláthatósági nyilatkozatot a változás 
bekövetkeztétől számított 8 napon belül megküldöm a szerződő fél részére, vagy 
amennyiben az általam képviselt szervezet már nem minősül átláthatónak, úgy azt 
haladéktalanul bejelentem. 
 
Jelen nyilatkozat a szerződés elválaszthatatlan részét képezi. 
 
…………….., 2022. …………………… 
       ……………………………………………. 
        Cégszerű aláírás 
  



Kivonat a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény rendelkezéseiből: 
 
 

1. átlátható szervezet: 

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; 

 


