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I. 

 

Árverési hirdetmény 
 

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

továbbiakban Kiíró) nyilvános árverést hirdet a hatósági eljárása során lefoglalt, elszállított és 

betárolt gépjárművek fémhulladékként történő értékesítése céljából – igazságügyi gépjármű 

szakértő által megállapított nettó 60.000,- Ft + 27% ÁFA, azaz hatvanezer forint + 27 % 

ÁFA kikiáltási áron (Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 142.§ (1) d) 

pont alapján az áfa megfizetésére Árverési vevő kötelezett) a Rendőrségről szóló 1994. évi 

XXXIV. törvény 45. §, továbbá a kerékbilincs alkalmazásával és a járművek elszállításával 

kapcsolatos szabályokról szóló 143/1995. (XI.30.) Korm. rendelet, továbbá a büntetőeljárásról 

szóló 1998. évi XIX. törvény (régi Be.), illetve a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. 

törvény (új Be.) alapján, valamint a lefoglalás és a büntetőeljárás során lefoglalt dolgok 

kezelésének, nyilvántartásának, előzetes értékesítésének és megsemmisítésének szabályairól, 

valamint az elkobzás végrehajtásáról szóló 11/2003. (V.8.) IM-BM-PM együttes rendelet 

vonatkozó fejezetei alapján. 

 

Az eljárás lefolytatója: Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság 

1. Az árverés helye:  

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

alatti objektuma (Győri Rendőrkapitányság) 

 

2. Az árverés időpontja: 2020. október 21. 11.30 óra 

 

3. Az árverésen való részvétel elengedhetetlen feltétele: 

 Az Árverési Dokumentáció árverést megelőző átvétele, a 4. pontban megjelölt 

határidőig; 

 Árverésre jelentkező rendelkezzen a gépjárműveket átvevő telephelye szerint illetékes 

Kormányhivatal Környezetvédelmi Főosztálya által 16 01 04* EWC kódra kiadott 

kezelési engedéllyel; 

 Árverésre jelentkező vagy alvállalkozója rendelkezzen az illetékes Kormányhivatal 

Környezetvédelmi Főosztálya által 16 01 04* EWC kódra kiadott szállítási vagy 

begyűjtési engedéllyel.                 

 Az árverésre jelentkező rendelkezzen fémkereskedelmi engedéllyel, melyet a Nemzeti 

Adó- és Vámhivatal illetékes szervezeti egysége állított ki; 

 

 Az árverésre jelentkező rendelkezzen a fémkereskedelmi engedélyhez tartozó, a 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal illetékes szervezeti egysége által kiállított betétlappal. 

4. Az árverésre jelentkezés módja:  



 

 A 9024 Győr, Szent Imre út 2-4. szám alatti címen (VIII. emelet GYMS MRFK 

Gazdasági Igazgatóság Igazgatási Osztály) 2020. október 20. 12.00 óráig zárt, 

cégjelzés nélküli boríték átvételi elismervény ellenében történő benyújtása mellett 

lehet jelentkezni. A borítékban el kell helyezni az Útmutató 1. pontjában előírt – az 

érvényességi feltételként megjelölt - mellékleteket, valamint a kikiáltási árra vagy 

annál magasabb összegre szóló ajánlati formanyomtatványt. 

 

 

 A benyújtandó ajánlatot – lapozhatóan – kell rögzíteni, illetve össze kell fűzni!  

       A borítékon fel kell tüntetni az Útmutató 1. pontjának végén olvasható szöveget. 

     „A kikiáltási ár alatti ajánlat érvénytelen!” 

 

A benyújtott ajánlatok az árverés megkezdésekor, azaz 2020. október 21. 11.30 

órakor kerülnek felbontásra. 

 

Az árverésen részt venni és vételi ajánlatot tenni 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. Az árverésen történő részvételi 

jogosultságot igazolni kell  

a) természetes személyek esetén a személyi igazolvánnyal (útlevéllel, vagy új típusú 

kártya formátumú gépjárművezetői engedéllyel)  

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 kivonattal. 

 Átláthatósági nyilatkozat:  

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 megállapodást az árvereztető nem köti 

meg. Ebből eredően árvereztetőt semmilyen kártérítési kötelezettség nem terheli. 

 



 

 A köztartozás mentesség igazolása: 

Az érintett személy legkésőbb az árverés napján a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által, 

az árverés időpontját megelőző 30 napnál nem régebben kiállított igazolást köteles 

csatolni 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.    

 

 Az Árverési Dokumentációt, a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság 

Gazdasági Igazgatósága elektronikus úton biztosítja a részvételre jelentkezők részére. 

Az Árverési Dokumentációt a 9024 Győr, Szent Imre út 2-4. szám alatti címen is át 

lehet venni H-CS 800 - 1600 óra és P 800 - 1300 óra között. A dokumentáció átvételekor 

az információs pultnál a GYMS MRFK Gazdasági Igazgatóság, Igazgatási Osztályt 

kell keresni  

(belső mellék: 16-84).  

 

 Az árverezésre került gépjárművek közül 2 tétel 9221 Levél, Hársfa u. 5. szám alatt, 

10tétel 9081 Győrújbarát, Széchenyi krt. hrsz 011/8. szám alatt tekinthető meg előre 

egyeztetett időpontban. 

 

 Az árveréssel kapcsolatos – az Árverési Dokumentációban nem szereplő – 

kérdésekben felvilágosítás kérhető:  

 

a) Gépkocsikkal kapcsolatos kérdésekben (9024 Győr, Szent Imre út 2-4.) 

    Horváth Zsolt tel: 0696/520-000/15-82, e-mail: horvathzsolt@gyor.police.hu 

 

b) Árverésre jelentkezéssel – dokumentáció átvételével - kapcsolatos kérdésekben: 

Kremznerné dr. Lukácsi Kata; Tel.: 0696/520-000/16-84; email: 

kremznernelk@gyor.police.hu 

                       

5. 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 árverésre kerülő gépjárművek: 

Szabi-Car Kft-nél 
betárolt autók           

sorszám rendszám alvázszám évjárat jármű típusa állapot honosság 

1. CA041CW     Renault laguna  roncs szerb 

2. BV670VD SUL358424Y0017771   Daewo Lublin  roncs olasz 

3.       
Suzuki GSX600 
Motorkerékpár  roncs német 

4. FBG374     Opel Astra  roncs magyar 

5. IGK142 ZFA17000000278592 1994 Fiat cinquecento  roncs magyar 

6. JRJ-109 W0L000089N5078536 1991 Opel Vectra 1.6 roncs magyar 

7. K829FW     Renault Clio roncs osztrák 

8. GZV-228 ZFA18200004886198 1999 Fiat Bravo 1.6 SX  roncs magyar 

9.   ZDCJC22BOXF221436   
Honda 
Motorkerékpár  roncs   

10.   WBAVP71000vw60032   BMV X1 313CDI  roncs osztrák 

Sza-Sza Kft. Nél betárolt autók     

sorszám rendszám alvázszám évjárat jármű típusa állapot honosság 

11. GWH248 VF32AWJZT40226059   PEUGEOT  roncs magyar 

12. BVT616 JSAEAA35S00105347 1990 Suzuki  roncs magyar 

 

Az árverés magyar nyelven történik. 



 

Az árverezők a licitre ajánlott ingóságokért árverési biztosítékot kötelesek fizetni, melynek 

összege a nettó kikiáltási ár 5%-a, azaz 3.000,- Ft. Az árverési biztosítékot licitálást 

megelőzően kell megfizetni, ennek átvételét a Kiíró aláírásával igazolja. Az árverési 

biztosíték a nem nyertes árverezőnek a licitálást követően azonnal visszafizetésre kerül, a 

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

beszámításra. (lásd 8. A Vételár megfizetése részben)  

Az ajánlattevők a kikiáltási árról vagy, ha van ennél magasabb ajánlat, akkor a legmagasabb 

ajánlattól indulva licitálhatnak. Egy-egy ráajánlás minimális összege (licitlépcső) 10 000 Ft, 

azaz tízezer forint. A következő licit megtételére rendelkezésre álló idő 20 másodperc. A 

licitálás addig tart, amíg a rendelkezésre álló időn belül új ajánlat nem érkezik. 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 vételára. 

A járműveket, roncsokat az árverésen legmagasabb vételárat ajánló veheti meg. Amennyiben 

a legmagasabb vételárat ajánló vevő visszalép, vagy vele szerződés más okból nem köthető 

meg, az árverésen felkínált tételeket a következő legmagasabb vételárat ajánló vevő veheti 

meg.  

 

A járművek, roncsok, alkatrészek külön-külön megvételére nincs lehetőség, csak a 

pályázati dokumentációban szereplő összes tétel egyszerre történő megvételére. 

Az árverés menetében - a helyszínen - az árverést lefolytató javaslatára, a jelenlévők 

egyetértésével, történhet változás!  

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

eredménytelennek kell nyilvánítani. 

Az árverési vevő az árverésre bocsátott vagyontárgyon a vételár megfizetésével szerez 

tulajdonjogot és ekkortól viseli a kárveszélyt. 

6. Előzetes megtekintés: 

Az értékesítésre kerülő ingóságok megtekintésére az árverést megelőző napig előzetes 

időpont egyeztetést követően van lehetőség a gépjárművek tárolási helyén. Időpont 

egyeztetéshez elérhetőség:  

Horváth Zsolt tel: 0696/520-000/15-82, e-mail: horvathzsolt@gyor.police.hu 

a gépjárművek tárolási helye:  

9221 Levél, Hársfa u. 5. – 0620/2292-222, Szabó András 

9081 Győrújbarát, Széchenyi krt hrsz 011/8. – 0620/3205-166, Scherer Szabolcs 

 



 

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. 

7. Szerződéskötés módja: 

Az árverésen nyertes vevő köteles a szerződést az árverést követően 2020. október 30-ig 

aláírni. A szerződés tervezete az Árverési Dokumentáció mellékletét képezi.  

8.  A vételár megfizetése: 

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

állít ki az árverés helyszínén. Az árverési vevő a vételárat az árverést követő 3 munkanapon 

belül köteles megfizetni. Az árverési hirdetményben szereplő kikiáltási ár, illetve a vételi ár 

nettó ár. 

 

A Kiíró halasztott, vagy a szerződésben meghatározottól eltérő ütemezésű részletfizetést 

tartalmazó ajánlatot nem fogad el.  

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) 

9. Egyebek: 

A Kiíró az árverést annak megkezdése előtt kártérítési, illetve kártalanítási kötelezettség 

nélkül, visszavonhatja. Az árverés megkezdése előtt az eljárás lefolytatója tételesen ellenőrzi 

az előírt iratok, igazolások meglétét, amennyiben valamely igazolás, irat hiányzik, vagy a 

pályázat formailag nem megfelelő, úgy a jelentkező az árverésen nem licitálhat.  

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) 



 

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

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

 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 

 

 

 



 

Útmutató 

az árverésen benyújtandó ajánlat összeállításához 

1.  Ajánlat összeállítása 

Az árverési hirdetmény 4. pontja alapján az árverésre jelentkezőknek a jelentkezéssel egy 

időben ajánlatukat zárt borítékban le kell adniuk. A zárt borítéknak a következő iratokat 

kell tartalmaznia: 

1.1. Ajánlati nyilatkozat a Dokumentáció 1. sz. mellékletében szereplő formában. 

1.2. Jelentkező cégkivonatának, az árverési hirdetmény megjelenésének időpontját 

megelőző 30 napnál nem régebbi másolati példánya, egyéni vállalkozó esetén 

vállalkozói igazolvány másolati példánya. 

1.3. Az árverési időpontot megelőző 30 napnál nem régebbi, a Jelentkező székhelye 

szerinti NAV által kibocsátott igazolás másolati példánya nemleges tartozásról. 

Amennyiben a NAV köztartozás mentes adózói nyilvántartásban szerepel az árverési 

vevő, elegendő a nyilvántartás kinyomtatása és bemutatása a Kiíró részére. 

Amennyiben Jelentkezőnek bármely hatóságnál tartozása áll fenn, úgy igazolnia kell 

a tartozás kiegyenlítésének megkezdését valamint az esetleges részletfizetésre 

vonatkozó hatósági határozatot. Amennyiben a hatóság az igazolást nem állította ki 

az árverés napjáig, úgy Jelentkezőnek igazolnia kell az igazolás megkérését és a 

szerződéskötésig kell azt benyújtania. Ha ezt a Jelentkező nem mutatja be a 

szerződéskötés időpontjáig, akkor az árverés kiírója a soron következő legjobb 

ajánlatot tevő Jelentkezővel köt szerződést. 

1.4. Jelentkező részére kiállított alábbi engedélyek másolata: 

 illetékes Kormányhivatal Környezetvédelmi Főosztálya által 16 01 04* EWC 

kódra kiadott kezelési (átvételi és ártalmatlanítási) engedély; 

 Nemzeti Adó- és Vámhivatal illetékes szervezeti egysége által kiállított 

fémkereskedelmi engedély; 

 A fémkereskedelmi engedélyhez tartozó, a felügyeletet ellátó Nemzeti Adó- és 

Vámhivatal illetékes szervezeti egysége által kiállított betétlap. 

1.5. Jelentkező (vagy vele írásos megállapodás alapján kapcsolatban álló személy, 

szervezet) részére kiállított alábbi engedélyek másolata: 

 Az illetékes Kormányhivatal Környezetvédelmi Főosztálya által 16 01 04* 

EWC kódra kiadott szállítási vagy begyűjtési engedély. 

 Írásos megállapodás esetén a megállapodást, valamint a másik fél 

cégkivonatának az árverési hirdetmény megjelenésének időpontját megelőző 

30 napnál nem régebbi, valamint a megállapodást aláíró személy cégjegyzési 

jogosultságát igazoló aláírási címpéldányának másolati példányát csatolni kell. 

1.6. Jelentkező nyilatkozata a Dokumentáció 2. sz. mellékleteként megadott 

szerződéstervezet elfogadására (3. sz. melléklet). 



 

1.7. Jelentkező nyilatkozata a megvásárolt járművek, roncsok bezúzására vonatkozóan. 

(4. sz. melléklet). 

1.8. Jelentkező nyilatkozata a megsemmisítés módjáról, idejéről és az ezzel kapcsolatos 

költségekről (5. sz. melléklet). 

Az árverési hirdetményben meghatározottak szerint a fenti iratokat cégjegyzés nélküli, lezárt 

borítékban kell benyújtani, a borítékon csak a következő szöveg szerepelhet: 

       

„AJÁNLAT 

a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság által lefoglalt 

gépjárművek 

fémhulladékként történő értékesítésének árverése” 

 

„A kikiáltási ár alatti ajánlat érvénytelen!” 

2. Rendelkezésre bocsátás 

A gépjárművet a kiíró az árverési vételár hiánytalan megfizetésének igazolását, valamint a 

szerződés aláírását követően bocsájtja az árverési vevő rendelkezésére. Ezzel egyidejűleg a 

Kiíró az árverési biztosítékot visszafizeti az árverési vevő részére. Ezt követően az új 

tulajdonos köteles gondoskodni a gépjármű 8 munkanapon (8-15 óra között) belül történő 

elszállításról. 

 

 

Az alábbi helyeken  

 

9221 Levél, Hársfa u. 5.  

9081 Győrújbarát, Széchenyi krt. hrsz 011/8. 

 

történő rendelkezésre bocsátást követően az árverés nyertesének kötelessége az elszállítást és 

a bezúzást haladéktalanul megkezdeni. A bezúzással és a szállítással, valamint a veszélyes 

hulladékok kezelésével és elszállításával kapcsolatos összes költség az árverés nyertesét 

terheli.  

 

 



 

1. sz. melléklet 

 

 

Ajánlati nyilatkozat 

 

 

 

Tisztelt GYMS MRFK! 

 

Miután az Önök árverési hirdetményének, valamint a hozzá kapcsolódó Árverési 

Dokumentációnak a feltételeit tanulmányoztuk, melyek kézhezvételét ezennel rendben 

igazoljuk, mi alulírottak ajánlatot teszünk az abban szereplő gépjárművek fémhulladékként 

történő megvásárlására. 

 

Az ajánlati ár nettó:  Ft, azaz ............................................................forint. 

 

Vállaljuk, hogy az árverés megnyerését követően 2020. október 30-ig a szerződést megkötjük, 

valamint a nyertesként meghatározott vételárat megfizetjük készpénz átutalási megbízáson. 

 

 

 

 

 

………………………,2020………………….hó…………………..nap 

 

 

 

 

 

   

 cégszerű aláírás 

 

 

 

 

 

Jelentkező neve:    

 

címe:   

 

 

 

 

 

 

2. sz. melléklet 



 

 

Megállapodás 

(tervezet) 
 

 

Amely létrejött egyrészről  

  

a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság (székhely: 9024 Győr, Szent Imre út 

2-4.; levelezési cím: 9002 Győr, Pf. 302., statisztikai számjel: 15720773-8424-312-08, 

adószám: 15720773-2-51, törzskönyvi azonosító szám: 720773, számlaszám: 10033001-

01451540-00000000 MÁK, képviseli: dr. Urbán Zoltán László r. dandártábornok, 

rendőrségi főtanácsos, megyei rendőrfőkapitány), mint Átadó  (a továbbiakban: Átadó) 

 

másrészről  

 

 

Név:   …………………………………  

Székhely:    …………………………………. 

Adószáma:    ………………………………… 

Cégjegyzékszám: ………………………………… 

Bankszámlaszáma:     ………………………………… 

Képviselő:     ……………………………….. 

 

 

Mint átvevő (továbbiakban: átvevő, együttesen szerződő felek (továbbiakban: Felek) között 

az alábbi feltételekkel: 

1. A szerződés tárgya 

Átadó nyilvános árverést hirdetett a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 45. §, 

továbbá a kerékbilincs alkalmazásával és a járművek elszállításával kapcsolatos 

szabályokról szóló 143/1995. (XI.30.) Korm. rendelet szabályai alapján hatósági 

intézkedés során elszállított és betárolt gépjárművek hulladékként történő 

megsemmisítése, továbbá az Átadó által a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 

(régi Be.), illetve a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (új Be.) alapján, 

valamint a lefoglalás és a büntető eljárás során lefoglalt dolgok kezelésének, 

nyilvántartásának, előzetes értékesítésének és megsemmisítésének szabályairól, valamint 

az elkobzás végrehajtásáról szóló 11/2003. (V.8.) IM-BM-PM együttes rendelet alapján 

bűnjelként lefoglalt és betárolt gépjárművek hulladékként történő értékesítése céljából. Az 

árverést az Átvevő nyerte meg.  

2. Rendelkezésre bocsátás üteme 

Az Árverési Dokumentációban szereplő gépjárműveket a Győr-Moson-Sopron Megyei 

Rendőr-főkapitányság a szerződés Felek együttes aláírását követő napon bocsátja az 

Átvevő rendelkezésre. Az Átvevőnek a rendelkezésre bocsátástól legkésőbb 2020. 

november 15-ig el kell szállítani a szerződés 1. sz. mellékletében megjelölt telephelyekről 

a gépjárműveket. Amennyiben az Átvevő ennek a kötelezettségének nem tesz eleget, úgy 

Átadó a 6. pontban foglaltak szerint jár el.  

 



 

Az említett gépjárművek, illetve gépjármű alkatrészek átadásával egyidejűleg a kárviselés 

is átszáll Átadóról az Átvevőre. 

 

Átvevő a közúti járművek bontásának feltételeiről szóló 64/2009. (XI.23.) KHEM 

rendelet 4. § (1) bekezdésében foglaltak vizsgálatát követően – amennyiben a jármű 

bontásra átvehető – kiállítja a bontási átvételi igazolást. Szerződő felek rögzítik, hogy az 

Átvevő a magyar honosságú, forgalomból véglegesen nem kivont gépjárművek esetén 

állítja ki a bontási igazolást, a többi gépjármű esetén az Átadó kijelenti, hogy azokat 

hulladéknak tekinti az előzetesen elkészített szakértői értékbecslés alapján. A hulladékká 

vált gépjárművekről szóló 369/2014. (XII.30.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdése szerint 

a járművet a bontási átvételi igazolás kiállítását követően hulladéknak kell tekinteni. 

3. Ellenőrzések és vizsgálatok 

Átadónak jogában áll a Átvevő birtokbavételét követően is ellenőrizni a bezúzás 

folyamatát, valamint a jelen szerződésben vállalt kötelezettségek teljesülését. 

4. Nyilvánosság, ellenőrzés, információk felhasználása 

4.1 A szerződés nyilvános, tartalma közérdekű adatnak minősül. 

4.2 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 63.§ (1) bekezdésének b) pontja 

értelmében jelen adásvételi szerződés tekintetében a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 

ellenőrzési jogosultsággal rendelkezik.  

4.3 A Felek a szerződés aláírásával kötelezettséget vállalnak arra, hogy tevékenységük 

során a tudomásukra jutott információkat, adatokat bizalmasan kezelik. 

5. Felek jogai és kötelezettségei 

Átadó köteles az eladott gépjárműveket, illetve gépjármű alkatrészeket fémhulladékként 

az Átvevő birtokába bocsátani, és az Átvevő köteles azokat- a rendelkezésre bocsátást 

követően a lehető legrövidebb idő alatt elszállítani, de legfeljebb 2020. november 15-ig. 

Amennyiben az Átvevő ennek a kötelezettségének nem tesz eleget, úgy Átadó a 6. 

pontban foglaltak szerint jár el.  

Átvevő a gépjárműveket, illetve gépjármű alkatrészeket nem helyeztetheti újra 

forgalomba, azokból semmilyen egyedi azonosítóval ellátott fődarabot nem 

szerelhet/szereltethet ki, azt alkatrészként vagy felszerelési egységként nem használhatja, 

és nem értékesítheti. Az Átvevő ezzel kapcsolatos bejelentési kötelezettségét a 

közlekedési hatóságnál teljesíti, amennyiben a jogszabály erre kötelezi. Az adásvétel 

tárgyát képező dolgok elszállításával, valamint fémhulladékként történő feldolgozásával 

kapcsolatos költségek, így a bezúzással kapcsolatos járulékos költségek is teljes 

egészében Átvevőt terhelik. 

 

Átvevő az átvétel helyén tételesen átveszi a szerződés tárgyát képező gépjárműveket, 

illetve gépjármű alkatrészeket, majd az Átadó által kiállított dokumentumon igazolja a 

birtokbavétel tényét és haladéktalanul megkezdi az elszállítást.  

 



 

Átvevő a bezúzásról köteles tételes nyilvántartást vezetni, melyet Átadó kérésére köteles 

bemutatni.  

 

Átvevő vállalja, hogy a gépjárművek felrakodását és elszállítását a saját eszközeivel végzi 

a bontás helyszínére. Átvevő a közúti járművek bontásának feltételeiről szóló 64/2009. 

(XI.23.) KHEM rendelet 4. § (1) bekezdésében foglaltak vizsgálatát követően – 

amennyiben a jármű bontásra átvehető – kiállítja a bontási átvételi igazolást. 

 

Átadó a bontási átvételi igazolás birtokában intézi a magyar forgalmi rendszámú 

gépjárművek végleges forgalomból történő kivonását a hulladékká vált gépjárművekről 

szóló 369/2014. (XII.30.) Korm. rendelet 11. § (3) bekezdése alapján. Átvevő a bontási 

átvételi igazolás kiállítását követően köteles a gépjárműveket hulladékként 

megsemmisíteni. A megsemmisítés során az átvevő köteles a vonatkozó hatósági 

engedélyek, hatósági és jogszabályi előírások alapján eljárni. 

 

Átvevő köteles a gépjárművek megsemmisítését megelőzően az Átadónak átadni – 

amennyiben rendelkezésre áll - a gépjárművek rendszámtábláit. 

 

Átvevő rögzíti, hogy a fémkereskedelmi tevékenységről szóló 443/2013. (XI.27.) Korm. 

rendelet alapján a fémkereskedelmi engedélyköteles anyag megnevezése: gépjármű, 

felismerésre alkalmas jellemzője: 12, vámtarifaszám első 4 számjegye: 7204. 

 

Felek rögzítik, hogy a hulladékká vált gépjárművekről szóló 369/2014. (XII.30.) Korm. 

rendelet szerinti adatszolgáltatást az Átvevő teljesíti a környezetvédelmi hatóság felé. 

 

Átadó nevében eljáró, a gépjárművek hulladékként történő átadásában közreműködő 

személy a jogosultságát a szerződés melléklete szerint, az Átadó aláírásra jogosult 

képviselője által aláírt meghatalmazással igazolja. 

 

6. Szerződés biztosítéka 

 

6.1  Amennyiben az Átvevő a 2. pontban meghatározott időtartamban nem szállítja el a 

gépjárműveket úgy a határidő lejártát követő naptól, Átadó részére naponta 500,- Ft + 

27% ÁFA késedelmi kötbér megfizetésére köteles tárolás és őrzési díj címén. 

 
6.2 Amennyiben Átvevő a 2. pontban meghatározott időtartamban nem szállítja el a 

gépjárművek legalább 80 %-át, abban az esetben a 7. pontban meghatározott nettó 

vételár 50 %-át hibás teljesítési kötbér címén köteles Átadónak megfizetni. 

7. Árak és fizetési feltételek  

A gépjárművek, illetve gépjármű alkatrészek vételára Átvevő árverésen adott ajánlata 

alapján nettó ……………………….., Ft + 27% ÁFA,  azaz nettó ……………………….. 

+ 27% ÁFA forint. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 142.§ (1) d) 

pont (fordított adózás) alapján az áfa megfizetésére Átvevő kötelezett. A gépjárművek 

ellenértékének kiegyenlítése Átadó részére készpénz átutalási megbízás útján történik, 

amelyet az árveréstől számított 3 munkanapon belül teljesítenie kell az Átvevőnek. 



 

8. Záró rendelkezések 

8.1. Feleknek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások 

útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük a szerződés 

keretében vagy a szerződéssel kapcsolatban merül fel. Minden, a szerződés megkötése 

után felmerülő, a szerződés teljesítését akadályozó körülményről a Felek kölcsönösen 

kötelesek egymást tájékoztatni. 

Ha a Felek említett közvetlen tárgyalások megkezdésétől számított 30 napon belül nem 

tudják megoldani a szerződés alapján vagy ezzel összefüggésben keletkezett jogvitájukat, 

úgy a Győri Járásbíróság, illetve a Győri Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. 

8.2. A szerződés értelmezésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

adásvételi szerződésre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni a kialakult bírói 

gyakorlat figyelembe vételével. A szerződés módosítása és kiegészítése írásos formában 

lehetséges. 

8.3. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés teljesítése során betartják a szerződés 

teljesítésére irányadó jogszabályokat, különösen a közúti járművek bontásának 

feltételeiről szóló 64/2009. (XI.23.) KHEM rendelet, valamint a hulladékká vált 

gépjárművekről szóló 369/2014. (XII.30.) Korm. rendelet rendelkezéseit. Átvevő 

kijelenti, hogy járműbontó tevékenység végzésére jogosult, regisztrált hulladékkezelő 

vállalkozás. A veszélyes anyagot tartalmazó gépjárművek környezetvédelmi azonosító 

kódja: 160104*. 

8.4. A Felek megállapodnak abban, hogy szerződéses jogviszonyuk teljesítése során 

kapcsolattartók: 

Átadó részéről:  

Horváth Zsolt  műszaki osztályvezető helyettes  

Tel: 96/520-000/15-82 

 E-mail: horvathzsolt@gyor.police.hu 

Átvevő részéről: 

 

8.5. Felek rögzítik, hogy Átvevő a szerződés teljesítése során tudomására jutott 

információkat kizárólagosan a szerződés teljesítésére használhatja fel. Átvevő vállalja, 

hogy a tevékenység teljesítése során tudomására jutott adatokat, tényeket, információkat 

a Átadó írásos hozzájárulása nélkül harmadik személynek nem adja át, nyilvánosságra 

nem hozza, hozzáférhetővé nem teszi. 

 

8.6. Felek rögzítik, hogy jelen megállapodás a mindkét fél általi teljesítésig, de 

legfeljebb az aláírást követő 90 napig hatályos. 

 

8.7. A tárgyi szerződés mindennemű módosítása írásos formában, a Felek 

egyetértésével lehetséges. Nem minősül szerződésmódosításnak Átvevő cégjegyzékben 

nyilvántartott adataiban, így különösen székhelyében, képviselőjében, Felek 

kapcsolattartó személyeiben, bankszámlaszámában, fax- vagy telefonszámában 



 

bekövetkező változás. Ezen változásokról az érintett fél a másik felet a változás 

bekövetkezésétől számított 5 napon belül köteles írásban értesíteni. 

 

8.8. Átvevő kijelenti és szavatolja, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 

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

tájékoztatja Átvevőt, hogy valótlan tartalmú nyilatkozat esetén az Átadó jelen 

szerződést felmondja, vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a 

szerződéstől eláll. Átvevő vállalja, hogy amennyiben a szerződés hatálya alatt átlátható 

szervezeti minőségében változás következne be, arról Átadót írásban haladéktalanul 

tájékoztatja. 

A jelen 5 (öt) oldalból álló megállapodás 5 (öt) eredeti példányban készült, melyből 1 (egy) 

példány Átvevőt, 4 (négy) példány Átadót illeti. 

Felek jelen vállalkozási szerződést elolvasták és értelmezték, és mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. 

 

Kelt: Győr, 2020. ……………..„     ”    …….., 2020. ……………… „     

” 

 

 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

Győr, 2020. …………………„       .” 

 

 

 

 

Jogi szempontból ellenőrizve: 

Győr, 2020. ………………. 

 

 
Készült: 5 példányban  

Kapja:   1. sz. pld: Átvevő 

  2. sz. pld: GYMS MRFK Műszaki Osztály  

  3. sz. pld: GYMS MRFK Közgazdasági Osztály 

  4. sz. pld: GYMS MRFK Igazgatási Osztály 

  5. sz. pld: Irattár 

mellékletek: 1. a szerződés tárgyát képező gépjárművekről kimutatás 

        2. átláthatósági nyilatkozat 

 

 

 

dr. Urbán Zoltán László r. dandártábornok 
rendőrségi főtanácsos 

megyei rendőrfőkapitány 

Átadó 

  

 

 

Átvevő 



 

 

3. sz. melléklet 

 

 

 

NYILATKOZAT 

 
 

 

 

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

cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában  

 

nyilatkozom, 

 

hogy az Árverési Dokumentáció 2. sz. mellékleteként csatolt szerződéstervezetet változtatás 

nélkül elfogadom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………,2020………………….hó…………………..nap 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 cégszerű aláírás 

 

 



 

4. sz. melléklet 

 

 

 

 

NYILATKOZAT 

 

 

 

 

 

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

cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában  

 

 

nyilatkozom, 

 

 

hogy az árverést követően a megvásárolt gépjárműveket, illetve gépjármű alkatrészeket 

kivétel nélkül bezúzom, az ehhez szükséges engedélyekkel és tárgyi feltételekkel 

rendelkezem. 

 

Vállalom, hogy a részemre eladott tételekből semmilyen alkatrészt vagy elemet nem 

szerelek/szereltetek ki, azt alkatrészként vagy felszerelési egységként nem használom, és nem 

értékesítem.  

 

 

 

 

 

………………………,2020………………….hó…………………..nap 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 cégszerű aláírás 

 

 

 

 

 



 

5. sz. melléklet 

 

 

 

NYILATKOZAT 

 

 

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

cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában  

 

nyilatkozom, 

 

hogy a birtokbaadás ütemezését elfogadom, a birtokbavételt követően az elszállítást és a 

bezúzást haladéktalanul elkezdem és a lehető legrövidebb időn belül (az elszállítás esetében 

legkésőbb 2020. november 15-ig befejezem, ennek teljes feltételrendszerét saját költségemen 

biztosítom. 

 

A megvásárolt tételek bezúzását a 

………………………………………………………………… cím alatti telephelyen végzem 

el, a szállítást saját költségemen végzem. 

 

 

 

 

 

 

 

………………………,2020………………….hó…………………..nap 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 cégszerű aláírás 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

Kitöltési útmutató az átláthatósági nyilatkozathoz 

 

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. 



 

6. sz. 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 
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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 

………………………………….. 

Pályázó 

cégszerű aláírás 
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