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ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY 
 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság (9024 Győr, Szent Imre út 2-4., a 

továbbiakban Kiíró) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, az állami 

vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény és az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 

254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) vonatkozó fejezetei 

alapján - figyelemmel a Kiíró és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által 2018. május 28. 

napján megkötött 08000/1897-3/2018. ált. számú megbízási szerződésben foglaltakra - 

nyilvános, egyenkénti árverésen értékesíti a Magyar Állam tulajdonában és a Kiíró 

vagyonkezelésében lévő alábbi vagyonelemeket (használatból kivont alábbi gépjárművek) 

(továbbiakban ingóságok). 
 

GÉPJÁRMŰ ÁRVERÉSI LISTA 

 

Ssz.: 
Forgalmi 

rendszám: 

Gyártmány, 

típus: 
Jellemzők Kategória  Alvázszám: Motorszám: 

Össz. km. 

(üzemóra) 

Gyártási 

év: 
Műszaki érv.: 

Az bizottság 

által javasolt 

licit kikiáltási 

ár.                

(Ft) 

Árverési 

biztosíték 

kerekítve 

(5%, 

minimum

:5000,- 

Ft) 

1. GMJ167 Opel Astra F 1.6 GL 
M1 - 

Személygépkocsi 
W0L0TFF68WS108001 X16SZR02G3925 218 000    1998 2014.09.17 40 000    5 000    

2. HJP822 Fiat Ducato 2.8 TD 
M1 - 

Személygépkocsi 
ZFA23000005855250 81404322102956700 271 504    2000 2020.10.05 390 000    20 000    

3. MID136 Lada Niva 1.7i 
M1 - 

Személygépkocsi 
XTA212140Y1519226 212145987450 123 380    2000 2014.07.18 120 000    5 000    

4. HNK596 VW T4 egyéb 
M1 - 

Személygépkocsi 
WV2ZZZ70Z2X066177 ABL291660 273 845    2001 2021.11.18 490 000    25 000    

5. HZF694 VW T4 2.5 TDI 
M1 - 

Személygépkocsi 
WV2ZZZ70Z2H102480 AXL006503 239 324    2002 2020.07.23 490 000    25 000    

6. KWJ280 Ford Transit 
2.2 TDI 

KOMBI 

M1 - 

Személygépkocsi 
WFOSXXTTFS7L58923 QVFA7L58923 261 336    2007 2020.08.23 550 000    30 000    

7. PMA101 
Skoda 

Octavia 

1.4 TSI 

COMBI 

M1 - 

Személygépkocsi 
TMBJC9NE8J0146913 CZD834985 29 259    2017 2019.11.03 1 100 000    60 000    

8. MFE879 Skoda Yeti 1.8 TSI 

M1 - 

Személygépkocsi 
TMBLB45L0D6009690 CDA329670 163 618    2012 

2020.12.04. 710 000 35 000 

 

 

A fenti ingóságok külön-külön árverési tételként kerülnek értékesítésre. 

 

A Kiíró felhívja az árverésen részt venni szándékozókat (továbbiakban: árverező, árverési 

vevők), hogy az ingóságok lehetnek üzemképtelen, sérült, hiányos állapotúak, jelenlegi 

állapotukban közúti közlekedésre alkalmatlanok, forgalomból ideiglenesen kivontak, kulcsok 

és egyéb tartozékok hiányosak lehetnek. A Kiíró kéri az árverezőket, hogy az ingóságok 

megtekintése során különös tekintettel ellenőrizzék a gépjárművek egyedi azonosítóit, 

alkatrészeinek, tartozékainak meglétét, esetleges hiányát. Tegyenek meg mindent annak 

érdekében, hogy az ingóságok állapotát és a fellelhető lényeges információkat megismerjék. 

Ezek tudatában tegyenek vételi ajánlatot, ugyanis az ezekből eredő valamennyi kockázat az 

árverezőt terheli. A Kiíró az árverésen értékesített ingóságok tekintetében az ingóságokra 

jótállást, kellékszavatosságot nem vállal. A vételi ajánlatot ennek ismeretében tegyék meg az 

árverezők. 

 



 

 

 

 

Az árverés nyilvános, az árverés lebonyolítása közjegyző jelenlétében kerül sor. Az árverést a 

Kiíró alkalmazottja folytatja le. A Kiíró az árverés megkezdésekor ismerteti az árverés részletes 

feltételeit, a lebonyolítás rendjét. 

 

Kiíró tájékoztatja az Árverezőket, hogy az árverési hirdetményben szereplő ingóságok per-, 

igény- és tehermentesek. 

 

I. Az árverés helye: 

 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság, 9024 Győr, Zrínyi utca 54. szám 

alatti objektuma (Győri Rendőrkapitányság) 

 

II. Az árverés időpontja: 

 

2020. október 21. (szerda) 10:00 órától 

Árverési regisztráció kezdete: 2020. október 21. (szerda) 09:30 órától 

 

A Kiíró felhívja az árverezők figyelmét arra, hogy az árverés helyszínére történő belépés 

kontrollált módon történik. A ki- és beléptetés maximum 15 percet vesz igénybe. Az árverés 

helyszínén az árverezők csak személyi kísérettel tartózkodhatnak. 

 

III.  Az árverésre történő jelentkezés módja, regisztráció, az azon való részvétel 

feltételei, kötelezően benyújtandó dokumentumok: 

 

Az árverésre jelentkezni személyesen vagy meghatalmazott útján az I. pontban az árverés 

helyeként megjelölt címen, az árverés napján, az árverés kezdetét megelőző 30 perccel 

korábban lehet. 

 

Az árverezők véletlenszerű húzással sorszámot (úgynevezett számozott árverési tárcsát) 

kapnak, amely alapján folyamatosan történik az árverésen való részvételre jogosító regisztráció. 

A regisztrációs lap aláírásával az árverezők egyben igazolják, hogy ezen Árverési hirdetmény 

részleteit, feltételeit áttanulmányozták, ismerik, az abban foglaltakat tudomásul vették. 

 

Árverésen részt venni és vételi ajánlatot tenni (licitálni) személyesen, vagy meghatalmazott 

útján lehet. A meghatalmazást a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 

(továbbiakban: Pp.) 323. §-a alapján közokiratba, vagy a Pp. 325. §-a alapján teljes bizonyító 

erejű magánokiratba kell foglalni. 

 

Jogi személy esetében a meghatalmazásnak meg kell felelnie a cégjogi, illetve a szervezetekre 

vonatkozó jogszabályi követelményeknek. 

 

A jelentkezés, illetve az árverésen történő részvétel előfeltétele:  

 

A Kormányrendelet 27. § (1) bekezdésének a-b) pontjai szerint állami vagyont nem lehet 

értékesíteni olyan személy részére, aki vagy amely az adózás rendjéről szóló 2017. évi 

CL. törvény 7. § 34. pontja  szerinti, lejárt esedékességű köztartozással rendelkezik, 

vagy a tulajdonosi joggyakorlóval szemben fennálló, lejárt tartozással rendelkezik. 

 

A köztartozás mentesség igazolása: 



 

 

 

 

Az érintett személy az árverésre történő regisztráció során a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 

által, az árverés időpontját megelőző 30 napnál nem régebben kiállított igazolás arról, 

hogy az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 7. § 34. pontja szerinti, lejárt 

esedékességű köztartozással nem rendelkezik („nullás igazolás”). A „nullás igazolás” 

benyújtása természetes személy esetén is szükséges. Amennyiben az árverező szerepel a 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal köztartozásmentes adózói adatbázisában, úgy ezen igazolás 

benyújtása nem szükséges, hanem elegendő a nyilvántartás adattartalmának 

kinyomtatása és becsatolása vagy egyszerű nyilatkozat arról, hogy adózó szerepel a 

köztartozásmentes adózói adatbázisban.  

 

Kiíró nyomatékosan felhívja a figyelmet, hogy a jelentkezés feltétele mindenképpen a NAV 

„nullás igazolásának” bemutatása, Kiíró nem fogadja el az adófolyószámla kivonat, vagy a 

„nullás adóigazolás” megkérését igazoló nyomtatvány bemutatását.  

A 100.000,- Forint egyedi bruttó forgalmi érték alatti vagyontárgy értékesítése esetén, 

köztartozás mentességéről, az ajánlattevő személy írásban nyilatkozhat. 

 

Nyilatkozat az MNV Zrt. felé fennálló lejárt esedékességű tartozásról. (2. sz. melléklet) 

 

Amennyiben az árverési vevő nem minősül köztartozás mentes adózónak, vagy az MNV Zrt-

vel szemben lejárt tartozással rendelkezik, úgy abban az esetben a Kiíró, mint az MNV Zrt. 

megbízásából eljáró szervezet jogosult a szerződéstől egyoldalúan, kártérítési kötelezettség 

nélkül, azonnali hatállyal elállni. 

 

Százezer forint egyedi bruttó forgalmi érték alatti vagyontárgy esetén az MNV Zrt. felé 

fennálló tartozás mentességről az árverési vevő írásban nyilatkozhat, amely nyilatkozat az 

adásvételi szerződés mellékletét képezi. Kiíró felhívja a figyelmet, hogy az adásvételi 

szerződés megkötésére az árverést követő 30 munkanapon túl kerül sor tekintettel arra, hogy 

a tartozás mentesség igazolása céljából az MNV Zrt. nyilatkozatának beszerzésére is szükség 

van. 

 

 

1. Az árverésen történő részvételi jogosultságot igazolni kell: 
 

a) Természetes személy esetében a személyazonosság igazolására személyi igazolvány 

vagy útlevél, vagy új típusú kártya formátumú gépjárművezetői engedély). 

b) Jogi személyek esetén 30 napnál nem régebbi eredeti vagy a www.e-cegjegyzek.hu 

honlapról kinyomtatott cégkivonattal, illetve a folyamatban lévő cégbejegyzést 

igazoló cégbírósági dokumentummal. Minden esetben a képviseletre jogosult személy 

aláírási címpéldánya vagy aláírás mintája szükséges. Meghatalmazás esetén a 

cégjegyzésre jogosult személy által adott szabályszerű meghatalmazás.  

c) Egyéb jogi személy esetén a bírósági nyilvántartásba vételről szóló okirat másolatával 

vagy bírósági igazolással, a képviseleti jogosultság igazolása mellett. 

d) Egyéni vállalkozó esetén egyéni vállalkozói igazolvánnyal vagy az egyéni vállalkozói 

tevékenység megkezdésének bejelentéséről szóló okirat másolata vagy hatósági 

bizonyítvány az egyéni vállalkozók nyilvántartásának adattartalma alapján vagy az 

egyéni vállalkozók nyilvántartásából kinyomtatott kivonat. 

 

Az árverés megkezdése előtt a Kiíró alkalmazottja a közjegyző jelenlétében tételesen ellenőrzi 

a fent előírt iratok, igazolások meglétét. Amennyiben valamelyik irat, vagy igazolás hiányzik, 

úgy a jelentkező nem licitálhat. 

 



 

 

 

 

 

Átláthatósági nyilatkozat:  

 

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvtv.) 13. § (2) 

bekezdésében foglaltak szerint nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni természetes személy, 

vagy az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontjában foglaltak szerinti átlátható szervezet részére  

lehet. Az átláthatóságról a nyertes árverezőnek legkésőbb a szerződéskötéskor nyilatkoznia 

kell. Abban az esetben, ha a nem természetes személy nem nyilatkozik, vagy úgy nyilatkozik, 

hogy nem átlátható szervezet, a közúti közlekedési nyilvántartásba bejegyzett jármű 

tulajdonjogának változását igazoló, teljes bizonyító erejű magánokiratot árvereztető nem köti 

meg. Ebből eredően árvereztetőt semmilyen kártérítési kötelezettség nem terheli.  (1. sz. 

melléklet) 

 

Az árverési vevő legkésőbb a szerződéskötésig köteles az összeférhetetlenségi nyilatkozatot 

kitölteni és a Kiíró részére benyújtani. (3. sz. melléklet) 

 

 

IV.  Az árverés lefolytatása: 

 

A COVID-19 által okozott pandémiás helyzetre tekintettel az árverésen kizárólag a száj és az 

orr eltakarására alkalmas maszkban lehet részt venni. Az árverés helyszínére történő belépés és 

regisztráció egyesével történik, a regisztrációt követően a résztvevők egymástól másfél méteres 

távolságra foglaljanak helyet. 

Az árverés folyamán a fenti szabályok megszegőit a Kiíró képviselője az árverés helyszínének 

elhagyására kötelezheti. 

A Kiíró fenntartja a jogot az árverés időpontjának elnapolására, amennyiben a járványhelyzet 

indokolttá teszi. 

 

Az árverés magyar nyelven történik. 

Az árverésre kerülő ingóságok 1-től 8-ig sorszámozottak. Az ingóságra az árverés egyenként, 

azok sorszáma szerinti sorrendben történik. Az árverezők a licitre ajánlott ingóságokért árverési 

biztosítékot kötelesek fizetni, melynek összege azok kikiáltási árának 5%-a, (ötezres 

nagyságrendre kerekítve) de minimum 5.000 Ft. Az árverési biztosítékot az adott árverési 

tételre történő licitálást megelőzően kell valamennyi, az adott tételre licitálónak megfizetnie, 

ennek átvételét a Kiíró aláírásával igazolja. Az árverési biztosíték az adott tétel vonatkozásában 

nem nyertes árverezőnek az adott árverési tétel licitálást követően azonnal visszafizetésre kerül, 

a nyertes ajánlattevőnek pedig a vételár befizetésének igazolásakor, a vételárba nem kerül 

beszámításra. Azon nyertes árverező részére, aki a jogügylettől visszalép, az árverési biztosíték 

nem kerül visszafizetésre. (lásd „V. A Vételár megfizetése, az ingóság rendelkezésre bocsátása, 

birtokbaadás” részben) Az adott árverési tételre történő licitálás az árverési biztosíték 

valamennyi az adott árverési tételre árverezni szándékozó által történt megfizetés után kezdődik 

annak kikiáltási áráról indulva. A licitlépcső 100.000,- Ft alatti ár esetén 5.000,- Ft, a 100.000,- 

Ft feletti ár esetén 10.000,- Ft.  (Két árverező versenyben maradása esetén a licitlépcső tovább 

csökkenthető.) Az árverezők sorszámozott tárcsájuk magasba emelésével jelzik, hogy a 

licitlépcsőként emelkedő árat tartják. A licitálást vezető licitlépcsőnként halad az árban felfelé 

mindaddig, amíg egyetlen licitáló marad versenyben. Az adott árverési tétel esetében a nyertes 

az az árverező, aki sorszámozott licitáló tárcsáját a licitlépcsőként emelkedő legmagasabb 

összegig a magasban tartja, ez az összeg az ingóság bruttó vételára. 

Az árverési vevő az árverésre bocsátott vagyontárgyon a vételár megfizetésével szerez 

tulajdonjogot és ekkortól viseli a kárveszélyt.  



 

 

 

 

Az árverés vezetője jogosult a helyszínen eldönteni és kihirdetni, hogy valamennyi vagy 

egyes megmaradt, vételi ajánlatot nem kapott ingóságokat ismételten árverésre bocsásson 

– akár egyben, akár külön-külön – az eredeti kikiáltási árról indulva. Árcsökkentést a 

jogszabályok nem tesznek lehetővé. 

 

Amennyiben a kikiáltási áron érvényes vételi ajánlatot nem tesznek, az árverést az adott 

árverési tétel vonatkozásában eredménytelennek kell nyilvánítani. 

 

Az árverező fenntartja a jogot, hogy az árverezést a fentiektől eltérő módon folytassa le. 

 

V. A vételár megfizetése, az ingóság rendelkezésre bocsátása, birtokbaadás: 

 

A Kiíró a vételárról az árverést követően azonnal készpénz-átutalási megbízást (sárga csekk) 

állít ki az árverés helyszínén.  Az árverési hirdetményben szereplő kikiáltási árak, illetve a vételi 

árak bruttó árak. 

A közúti közlekedési nyilvántartásba bejegyzett jármű tulajdonjogának változását igazoló, 

teljes bizonyító erejű magánokirat megkötésének előfeltétele, hogy a nyertes árverési vevő az 

árverés befejezését követően lehetőleg az árverést követő nap (2020. október 22. csütörtök) 

1530-ig, de legkésőbb 2020. október 28. (szerda) 1400-ig - a rendelkezésére bocsátott készpénz 

átutalási megbízáson – az árverési tétel vételárát befizesse és a befizetést igazoló bizonylatot 

bemutassa a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság, Műszaki Osztályán (9024 

Győr Szent Imre út 2-4. szám alatti objektum 8. emelet 809. számú iroda). A gépjárművet a 

kiíró az árverési vételár hiánytalan megfizetésének igazolását, az MNV Zrt. tartozás 

mentességet igazoló nyilatkozatának beszerzését valamint az átadás-átvételi jegyzőkönyv, a 

közúti közlekedési nyilvántartásba bejegyzett jármű tulajdonjogának változását igazoló, teljes 

bizonyító erejű magánokirat aláírását követően bocsájtja az árverési vevő rendelkezésére. Ezzel 

egyidejűleg a Kiíró az árverési biztosítékot visszafizeti az árverési vevők részére. Az adásvételi 

szerződés megkötését követően az új tulajdonos köteles gondoskodni a gépjármű 8 

munkanapon (8-15 óra, pénteken 8-12 óra között) belül történő elszállításról. 

Amennyiben a nyertes árverező a hirdetményben előírt határidő alatt a szerződést neki felróható 

okból nem köti meg (nem írja alá), vagy a teljes vételárat nem fizeti meg, úgy kell tekinteni, 

hogy a jogügylettől visszalépett. Ilyen esetben a befizetett árverési biztosítékot elveszíti. 

 

A Kiíró fenntartja a jogot arra, hogy a nyertes árverező visszalépése esetén az árverés 

soron következő - legmagasabb tárcsaszámmal rendelkező - helyezettjével, ha ő sem kíván 

vételi jogot szerezni, akkor az őt soron követő - legmagasabb tárcsaszámmal rendelkező - 

helyezettel kössön szerződést (továbbiakban ezzel a logikai sorrenddel). 

 

VI.  Előzetes megtekintés: 

 

Az értékesítésre kerülő ingóságok 2020. október 20-án kedden 8:30 – 12:00 óra közötti 

időben, illetve árverés napján, azt megelőzően 8:30 órától 9:30 óráig tekinthetők meg az 

árverés jelzett helyszínén. A COVID-19 által okozott pandémiás helyzetre tekintettel a 

megtekintésen kizárólag a száj és az orr eltakarására alkalmas maszkban lehet részt 

venni, illetve a távolságtartás szabályait be kell tartani. Ezen szabályok megszegőit a Kiíró 

képviselője a megtekintés helyszínének elhagyására kötelezheti. 
 

Az árveréssel kapcsolatban további információt Horváth Zsolt a 06-30-49-49-955 

mobilszámon, a horvathzsolt@gyor.police.hu e-mail címen, illetve személyesen a megtekintés 

időszakában szolgáltat. 



 

 

 

 

 

 

 

 

VII. Egyéb feltételek: 

 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság fenntartja a jogot arra, hogy az árverési 

hirdetményt az árverés időpontját megelőzően kártérítési, illetve kártalanítási kötelezettség 

nélkül visszavonja, amelyet a hirdetmény közlésével megegyező helyeken és módon 

hirdetmény formájában tesz közzé.  

 

Az árverés eredménytelen, ha 

- nem jelent meg egyetlen árverező sem 

- az árverezők nem tettek érvényes vételi ajánlatot 

- ha az árverési eljárás tisztaságát, vagy az árverezők érdekeit súlyosan sértő cselekmény 

miatt az árverés érvénytelenítéséről kell dönteni 

- egy adott árverési tétel vonatkozásában: nyertes ajánlattevő visszalépése esetében, 

amennyiben ő tette az egyetlen ajánlatot (visszalépésnek minősül, ha a nyertes 

ajánlattevő a szerződéskötésre előírt határidő alatt a szerződést nem köti meg) 

- a Kormányrendelet 42. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi szabályokat a 

pályázat elbírálásakor megsértették és emiatt az eljárás érvénytelenítéséről kellett 

dönteni. 

 

Az árverés vezetője jogosult rendzavarás esetén az árverést felfüggeszteni, illetve az esetleges 

rendzavaró személyeket az árverésből kizárni, illetve a helyszínről távozásra felszólítani. 

 

Az árverezés vezetője jogosult megtiltani az árverés időtartama alatt az indokolatlan 

mobiltelefon használatot. 
 

A tulajdonszerzési korlátozásba ütköző szerződés semmis. 
 

A Kiíró az árverés megkezdése előtt a közjegyző jelenlétében tételesen ellenőrzi az előírt iratok, 

igazolások meglétét. Amennyiben ezen iratok, igazolások közül valamelyik hiányzik, úgy 

a jelentkező nem licitálhat. 

 

A licitálás tényleges megkezdése minősül az árverés megkezdésének. 
 

Győr, 2020. szeptember „        .” 

 

 Benczik-Hrncsár Erika r. alezredes 

 rendőrségi tanácsos 

 gazdasági rendőrfőkapitány-helyettes 

 

Jogi szempontból ellenőrizve: 

 

Győr, 2020. szeptember „        .” 

 

 

dr. Tóth Orsolya 

kamarai jogtanácsos 

KASZ.: 36079135 



 

 

 

 

 

Kitöltési útmutató az 1. számú melléklethez 

 

Tisztelt Pályázó! 

 

Felhívom figyelmüket az Átláthatósági nyilatkozat kitöltésénél az alábbiak figyelembe 

vételére.  

 

Az 1. pont hiánytalan kitöltése minden esetben kötelező. A táblázatban meg kell adni a 

gazdálkodó szervezet tényleges tulajdonosait, valamint a tulajdonosokra vonatkozó adatokat: 

név, lakcím, adószám/adóazonosító jel, tulajdoni hányad, befolyás és szavazati jog mértéke. 

 

A 2. pont kitöltése szintén kötelező. Ebben a pontban kell nyilatkozni az adóilletőség helyéről. 

 

A 3. pont kitöltése nem szükséges, amennyiben az egyéni vállalkozó a KIVA, KATA, vagy 

EVA szerinti adózási módot választotta, mivel ezen esetekben nem tartozik a Tao. hatálya alá. 

 

A 3. pont kitöltése: 

 

- a 3.1. alpontban szükséges nyilatkozni a székhelyről. Amennyiben a gazdálkodó 

szervezet székhelye Magyarországon található, a 3.2. alpontot NEM KELL 

kitölteni. 

 

A 4. pontot csak abban az esetben kell kitölteni, ha a gazdálkodó szervezetben közvetlenül 

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

személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet van. 

 

- a 4.1. alpontban a tényleges tulajdonosokról szükséges nyilatkozni - jogi személy, jogi 

személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tulajdonos esetén, 

- a 4.2. alpontban a tulajdonos szervezet székhelyére vonatkozik a nyilatkozat - jogi 

személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet esetén.  

- MINDKÉT pont abban az esetben töltendő, ha a gazdálkodó szervezet 

tulajdonosai között a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több 

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

személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet található. 



 

 

 

 

1. számú melléklet 

 

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT 

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. (Nvtv.) 3. § (1) bek. 1. b) pontjában 

meghatározott 

 

BELFÖLDI VAGY KÜLFÖLDI JOGI SZEMÉLY, VAGY 

JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ GAZDÁLKODÓ SZERVEZET1 

RÉSZÉRE 

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

kötelezettség teljesítéséhez. 

Ajánlattevő: 

 

Név:  

Székhely:  

Cégjegyzékszám:  

Adószám:  

Képviseletében eljár:  

 

Alulírott ……………. , mint a ……………….(nyilatkozatot tevő szervezet) képviseletére 

jogosult az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján felelősségem tudatában az alábbi 

átláthatósági nyilatkozatot teszem.  
 

Az általam képviselt szervezet átlátható szervezetnek minősül, azaz az Nvtv. 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 (1-4. 

pontokban meghatározott) együttes feltételeknek: 

Nvtv. 3.§ 1. pontja: 

átlátható szervezet: 

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

gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek: 

ba)2 tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, 

                                                 
1 Gazdálkodó szervezet:  

A gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az európai területi 

együttműködési csoportosulás, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a vízgazdálkodási társulat, az 

erdőbirtokossági társulat, 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. Az állam, a helyi önkormányzat, a költségvetési 

szerv, az egyesület, a köztestület, valamint az alapítvány gazdálkodó tevékenységével összefüggő polgári jogi kapcsolataira is 

a gazdálkodó szervezetre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni [Pp. 396. §]. 

 



 

 

 

 

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; 

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

megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmtv.) 3. § 38. 

pont a)–b) vagy d) alpontja szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető. 

Pmtv. 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja 

38. 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 

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, illetve az alapítvány képviseletében 

eljár 

Nyilatkozat tényleges tulajdonosokról: 

Név Lakcím 
Adószám/ 

adóazonosító jel 

Tulajdoni 

hányad 

Befolyás és 

szavazati jog 

mértéke 

         

          

          

 



 

 

 

 

2. 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 

Az állam, amelyben az általam képviselt gazdálkodó szervezet adóilletőséggel rendelkezik: 

 az Európai Unió valamely tagállama:  

 Magyarország 

 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 rész „X”-el jelölendő, illetve amennyiben nem Magyarország, kérjük az 

országot megnevezni) 

3. nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a 

továbbiakban: Tao.) szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak: 

Nyilatkozat az ellenőrzött külföldi társasági minősítésről: 

3.1. 

 Az általam képviselt szervezet magyarországi székhellyel rendelkezik, így nem 

ellenőrzött külföldi társaság; 

vagy 

 Az általam képviselt szervezet nem rendelkezik magyarországi székhellyel.  

(A megfelelő rész „X”-el jelölendő.)  

 



 

 

 

 

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. 

3.2. 

 Az általam képviselt szervezet a Tao. 4. § 11. pontjában meghatározott feltételek 

figyelembe vételével nem minősül a társasági és az osztalékadóról szóló törvény 

szerinti meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak 

vagy 

 a Tao. szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak minősül.  

(A megfelelő rész „X”-el jelölendő) 

4. 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 1., 2. és 3. pontok 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)  

1. …………………………………… 

2. …………………………………… 

3. …………………………………… 

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. 

 

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  

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 (a továbbiakban: tulajdonos 

szervezet) tényleges tulajdonosai, valamint adóilletékessége 

(több érintett gazdálkodó szervezet esetében szervezetenként szükséges kitölteni):  



 

 

 

 

 

Ss

z. 

A szervezet A szervezet tényleges tulajdonosainak 

neve 

tulajdoni 

hányadán

ak 

mértéke 

% 

befolyásána

k, szavazati 

jogának 

mértéke 

% 

adóilletősége neve 
születés

i neve 

születés

i helye 

születés

i ideje 

anyja 

neve 

tulajdo

ni 

hányad 

% 

befolyá

s, 

szavaza

ti jog 

mérték

e 

% 

1. 

        

              

              

              

2. 

        

              

              

              

3. 

        

              

              

              

 

 

 



 

 

 

4.2. a tulajdonos szervezet nem minősül a Tao. szerint meghatározott ellenőrzött 

külföldi társaságnak: 

4.2.1. 

 A tulajdonos szervezet magyarországi székhellyel rendelkezik, így nem 

ellenőrzött külföldi társaság; 

vagy 

 A tulajdonos szervezet nem rendelkezik magyarországi székhellyel.  

(A megfelelő rész „X”-el jelölendő.)  

Amennyiben a tulajdonos 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. 

4.2.2. 

 A tulajdonos szervezet a Tao. 4. § 11. pontjában meghatározott feltételek 

figyelembe vételével nem minősül a Tao. szerinti meghatározott ellenőrzött 

külföldi társaságnak 

vagy 

 a Tao. szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak minősül.  

(A megfelelő rész „X”-el jelölendő) 

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 

- központi költségvetési kiadási előirányzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezettel nem köthető érvényesen visszterhes 

szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely 

szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. Ajánlatkérő ezen feltétel ellenőrzése 

céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig az Áht. 55/A. §-ban foglaltak 

szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 

átláthatóságával összefüggő, az Áht. 55/A. §-ban meghatározott adatokat kezelni, azzal, 

hogy ahol az Áht. 55/A. § kedvezményezettről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell érteni [Áht. 41. § (6) bek.]; 



 

 

 

- a valótlan tartalmú átláthatósági nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést 

Ajánlatkérő felmondja vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a 

szerződéstől eláll. [Ávr. 50. § (1a) bek.] 

- Ajánlatkérő az átláthatósági feltételeknek való megfelelés céljából a szerződésből eredő 

követelés elévüléséig az Áht. 55/A. §-ban foglaltak szerint jogosult az általam képviselt 

szervezet átláthatóságával összefüggő, az Áht. 55/A. §-ban meghatározott adatokat 

kezelni. 

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 Ajánlatkérő részére, vagy amennyiben az 

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

Kelt: ……………, 2020. …………… hó …………… nap 

………………………………….. 

cégszerű aláírás 

 

  



 

 

 

2. sz. melléklet 

 

 

 

NYILATKOZAT 

 

 

Alulírott …………………………………………, mint a ………………………………3 

cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában  

 

nyilatkozom, 

 

hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. irányában nekem/ az általam képviselt személynek4 

nem áll fenn lejárt tartozása, továbbá az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 7. § 34. 

pontja szerinti, lejárt esedékességű köztartozással nem rendelkezik 

 

 

 

 

 

 

 

………………………,2020………………….hó…………………..nap 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 cégszerű aláírás 

  

                                                 
3 természetes személy, egyéni vállalkozó esetén kihúzandó rész 
4 a megfelelő aláhúzandó 



 

 

 

                       3. sz. melléklet 

 

 

NYILATKOZAT 

összeférhetetlenségről 

 

 

Alulírott …………………………………………, mint a ………………………………5 

cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában  

 

nyilatkozom, 

 

hogy velem/ az általam képviselt személlyel szemben nem állnak fenn az állami vagyonnal való 

gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 42. §-ában meghatározott 

összeférhetetlenségi okok.  

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………,2020………………….hó…………………..nap 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 cégszerű aláírás 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

                                                 
5 természetes személy, egyéni vállalkozó esetén kihúzandó rész 
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