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SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 

GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG 

 

Száma: 15000/152/31 - 18/2020. szerz. 

 

 
Á R V E R É S I     H I R D E T M É N Y 

 

 

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság által 

értékesítésre kínált gépjárművek nyilvános árveréséhez 

 

 

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság (4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 2., a 

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

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

254/2007. (X.4.) Korm. rendelet, a belügyi szervek vagyonkezelésében lévő kincstári 

vagyontárgyak használatból való kivonásáról és hasznosításáról szóló 30/2001. (BK 13.) BM 

utasítás és a Rendőrség gépjármű szabályzatáról szóló 10/2016. (IV. 25.) ORFK utasítás 

vonatkozó rendelkezései alapján nyilvános árverés keretében darabonként értékesíti a Magyar 

Állam tulajdonában és az árvereztető vagyonkezelésében lévő forgalomból kivont alábbi 

szolgálati gépjárműveket: 

 
 

 Rendszám Gyártmány, tipus Gyártási 

év 

Műszaki vizsga 

érvényessége 

Futott 

km. 

Kikiáltási ár (Bruttó 

Ft) 

1. RK-84-71 Yamaha XJ 900 P (bontásra) 2006 lejárt 32 805 141 000 

2. RK-80-36 BMW K75 RT 1992 lejárt 99 141 122 000 

3. RK-83-23 BMW R850 RT 2000 lejárt 93 265 186 000 

4. KST-946 Skoda Octavia 2007 lejárt 170 661 113 000 

5. KDZ-093 Skoda Octavia 2006 lejárt 238 933 164 000 

6. KST-995 Skoda Octavia 2007 lejárt 217 019 270 000 

7. MZE-506 Skoda Octavia (bontásra) 2014 lejárt 186 594 220 000 

8. KUG-046 Skoda Octavia 2007 lejárt 185 153 223 000 

9. KDZ-053 Skoda Octavia 2006 lejárt 274 613 76 000 

10. PMA-327 Skoda Octavia (bontásra) 2017 lejárt 21 518 811 000 

11. MGW-353 Skoda Yeti 2013 lejárt 313 583 753 000 

12. MGW-354 Skoda Yeti 2013 lejárt 251 071 795 000 

13. MGW-359 Skoda Yeti 2013 lejárt 163 383 418 000 

14. MZB-510 Skoda Yeti 2014 lejárt 156 300 864 000 

15. MFE-521 Skoda Fabia (bontásra) 2012 2020.12.12 179 906 84 000 

16. KPK-045 Seat Cordoba 2007 2021.05.26 291 800 145 000 
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17. KPK-043 Seat Cordoba 2007 2021.06.09 198 157 153 000 

18. KPK-044 Seat Cordoba 2007 2021.05.26 230 418 147 000 

19. IAM-163 Opel Astra G 2002 lejárt 229 258 170 000 

20. CXN-540 Toyota Corolla 1999 lejárt 284 090 33 000 

21. IID-992 Ford Ranger 2002 lejárt 457 551 98 000 

22. GNJ-612 Fiat Ducato 1998 lejárt 307 265 58 000 

23. KTJ-214 Renault Trafic 2007 lejárt 322 709 377 000 

24. KST-831 VW T5 2007 lejárt 265 835 390 000 

25. IRT-105 Mercedes Benz Sprinter 2003 lejárt 204 995 1 005 000 

26. IRT-106 Mercedes Benz Sprinter 2003 lejárt 200 177 1 103 000 

27. IRT-115 Mercedes Benz Sprinter 2003 2021.01.31 206 111 1 127 000 

28. IRX-893 Volvo Safari 2003 lejárt 206 878 818 000 

 
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 

CXCVI. törvény, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény, az állami vagyonnal való 

gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.) Korm. rendelet, a belügyi szervek vagyonkezelésében 

lévő kincstári vagyontárgyak használatból való kivonásáról és hasznosításáról szóló 30/2001. 

(BK 13.) BM utasítás és a Rendőrség gépjármű szabályzatáról szóló 10/2016. (IV. 25.) ORFK 

utasítás vonatkozó rendelkezései alapján nyilvános árverés keretében egyben, csomagban 

értékesíti a Magyar Állam tulajdonában és az árvereztető vagyonkezelésében lévő forgalomból 

kivont bontásra szánt szolgálati gépjárműveket és járműveket: 

 

1. csomag 

 Alvázszám Gyártmány, tipus Gyártási év Futott km. 
Kikiáltási ár 

(Bruttó Ft) 

29. -41000048 Amerigo Bolivar 4P50 2004 1 329 10 000 

30. -41000205 Amerigo Bolivar 4P50 2004 2 767 10 000 

31. -41000117 Amerigo Bolivar 4P50 2004 1 056 10 000 

32. -41000071 Amerigo Bolivar 4P50 2004 2 592 10 000 

33. -15762 Piaggio Bravo - - 10 000 

34. ismeretlen Piaggio Bravo - - 10 000 

                                                             ÖSSZESEN                                                                             60.000 

 

 

2. csomag 

 Vázszám Gyártmány, tipus Gyártási év Futott km. 
Kikiáltási ár 

(Bruttó Ft) 

35. 13-040 Elektromos kerékpár - - 5000 

36. 15-023 Elektromos kerékpár - - 5000 

37. -51763 MTB kerékpár - - 5000 

38. -59595 MTB kerékpár - - 5000 

39. -59573 MTB kerékpár 
- 

 
- 

5000 

40. ismeretlen MTB kerékpár - - 5000 

                                                             ÖSSZESEN                                                                             30.000 
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A járművek és gépjárművek per-, teher-, és igénymentesek. 

 

Az árvereztető felhívja az árverésen részt venni szándékozók figyelmét, hogy tegyenek meg 

mindent annak érdekében, hogy az árverésre kerülő ingóságok természetbeni állapotát és a 

fellelhető lényeges információkat megismerjék. Az árvereztető az árverésen értékesített 

ingóságok tekintetében az ingóságokra jótállást, kellékszavatosságot nem vállal. 

 

Az árvereztető felhívja az árverezők figyelmét arra, hogy az ingóságok megtekintése során 

különös tekintettel ellenőrizzék a gépjárművek egyedi azonosítóinak, forgalmi okmányainak, 

alkatrészeinek, tartozékainak meglétét vagy esetleges hiányát és ennek tudatában tegyenek 

vételi ajánlatot. Az ebből eredő valamennyi kockázat az árverezőt terheli! Árvereztető felhívja 

az árverezők figyelmét, hogy az egyedi rendszámmal ellátott járművek egyedi rendszám nélkül 

kerülnek értékesítésre, azok újra rendszámoztatása az új tulajdonos kötelezettsége. 

 

Az árverés nyilvános, annak lebonyolítására közjegyző jelenlétében kerül sor. Az árverést az 

árvereztető alkalmazottja folytatja le. Az árvereztető az árverés megkezdésekor ismerteti az 

árverés részletes feltételeit, a lebonyolítás rendjét. 

 

1. Az árverés és a jelentkezés helye: a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-

főkapitányság 4300 Nyírbátor, Bocskai u. 2 – 4. szám alatti ingatlana.  

 

2.  Az árverés időpontja: 2020. október 29. nap (csütörtök) 10 óra 00 perc 
      

3. A jelentkezés, illetve az árverésen való részvétel feltételei: 
 

A 254/2007. (X.4.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése alapján - ha törvény eltérően nem 

rendelkezik - állami vagyont nem lehet értékesíteni olyan személy részére, aki vagy amely 

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

esedékességű köztartozással rendelkezik, vagy 

b) a tulajdonosi joggyakorló Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-vel (a továbbiakban: 

MNV Zrt.) szemben fennálló, lejárt tartozással rendelkezik.  

 

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

feltételeknek való megfelelőségről az árverező legkésőbb a szerződéskötéskor nyilatkozhat. 

Amennyiben az adásvételi szerződés vevője nem minősül köztartozásmentes adózónak vagy az 

MNV Zrt-vel szemben lejárt tartozással rendelkezik, úgy abban az esetben az árvereztető, mint 

az MNV Zrt. képviseletében eljáró szervezet, jogosult az adásvételi szerződéstől egyoldalúan, 

kártérítési kötelezettség nélkül, azonnali hatállyal elállni.  

 

Az árverésen részt venni és vételi ajánlatot tenni személyesen vagy meghatalmazott útján lehet 

az alábbi iratok bemutatásával: 

 

1. Azonosításra szolgáló iratok: 

 

 Természetes személy esetén a személyazonosság igazolására személyi igazolvány 

vagy útlevél vagy új típusú kártya formátumú gépjárművezetői engedély; 

meghatalmazás esetén közjegyző által hitelesített közokiratba vagy teljes bizonyító 

erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás.  

 Jogi személyek esetén 30 napnál nem régebbi, közjegyző által hitelesített eredeti 

cégkivonat vagy a bejegyeztetés folyamatba tételét igazoló cégeljárási igazolás és 
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aláírási címpéldány vagy aláírás minta eredetben; meghatalmazás esetén a 

cégjegyzésre jogosult személy által adott szabályszerű meghatalmazás. 

 Egyéb jogi személy esetén a bírósági nyilvántartásba vételről szóló okirat másolata 

vagy bírósági igazolás a képviseleti jogosultság mellett. 

 Egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozók nyilvántartásából (EVNY Portál) 

kinyomtatott kivonat. 

 

2. Köztartozás mentesség igazolása: 

 

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiállított, 30 napnál nem régebbi 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. 

 

Nyomatékosan felhívjuk a figyelmet, hogy a jelentkezés feltétele 

mindenképpen a NAV „nullás igazolásának” bemutatása, nem fogadjuk el az 

adófolyószámla kivonat vagy a „nullás adóigazolás” megkérését igazoló 

nyomtatvány bemutatását.  
 

3. Átláthatósági nyilatkozat: 

 

 A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. § (2) bekezdésében 

foglaltak szerint nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni természetes személy vagy 

a 3. § (1) bekezdés 1. pontjában foglaltak szerinti átlátható szervezet részére lehet. 

Az átláthatóságról a nyertes árverezőnek legkésőbb a szerződéskötéskor 

nyilatkoznia kell (nyilatkozatminta 1. sz. melléklet). Abban az esetben, ha a nem 

természetes személy vevő nem nyilatkozik, vagy úgy nyilatkozik, hogy nem 

átlátható szervezet, az adásvételi szerződést árvereztető nem köti meg. Ebből 

eredően árvereztetőt semmilyen kártérítési kötelezettség nem terheli. 

 

Az árverés megkezdése előtt az árvereztető a közjegyző jelenlétében tételesen ellenőrzi az előírt 

iratok, igazolások meglétét. Kérjük, hogy ennek időigényére tekintettel az árverés napján 09:00 

óráig az árverés helyszínén megjelenni szíveskedjenek! Amennyiben valamely irat vagy 

igazolás hiányzik, úgy a jelentkező nem licitálhat. 

 

4. Előzetes megtekintés 

 

Az árverés tárgyát képező járművek és gépjárművek megtekinthetőek 2020. október 26 – 27. 

közötti időszakban hivatali munkaidőben 08:00 – 15:00 óra között a Szabolcs-Szatmár-Bereg 

Megyei Rendőr-főkapitányság 4300 Nyírbátor, Bocskai u. 2 – 4. szám alatti objektumában. A 

Volvo Safari autóbusz megtekintésére a 4400 Nyíregyháza, Stadion u. 1 – 5. szám alatti 

objektum garázsában van lehetőség. 

 

5. Kapcsolattartás 

 

Árverésre jelentkezéssel, részvételi feltételekkel kapcsolatos kérdésekben: 
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Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság Gazdasági Igazgatóság Igazgatási 

Osztály 

Dr. Fülöp Attila r. százados, kiemelt főelőadó 

tel.: 06 42 524-600 / 3864 mellék 

e-mail: fulopattila@szabolcs.police.hu 

 

Értékesítésre kínált járművek és gépjárművek megtekintésével kapcsolatban: 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság Gazdasági Igazgatóság Műszaki 

Osztály 

Papp Sándor munkavállaló 

tel.: 06 30 436-0103 

e-mail: PappS@szabolcs.police.hu, NovakAn@szabolcs.police.hu 

 

Értékesítésre kínált Volvo Safari autóbusz megtekintésével kapcsolatban: 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság Gazdasági Igazgatóság Műszaki 

Osztály 

Nagy Ádám rendvédelmi alkalmazott 

tel.: 06 30 456-8089 

e-mail: nagyaga@szabolcs.police.hu 

 

6. Az árverésre jelentkezés módja  

 

Az árverésre az árverés helyeként fent megjelölt címen, az árverés napján, 2020. október 29-n 

08 óra 00 perctől lehet jelentkezni. Az árvereztető felhívja az árverezők figyelmét arra, hogy 

az árverés helyszínére történő belépés kontrollált módon történik, a ki- és belépés maximum 30 

percet vesz igénybe. 

 

7. Árverési biztosíték  

 

Az árverési biztosíték összege 30.000,- Ft. Az árverési biztosítékot az árverésre jelentkezéskor 

kell készpénzben befizetni az árverés helyszínén. A regisztrációra az árverési biztosíték 

befizetését igazoló bevételi pénztárbizonylat másolati példányával kerülhet sor. Az árverési 

biztosíték után az árvereztető költséget nem számít fel és kamatot nem fizet.  

 

Az árverési biztosíték összege a vételárba beleszámít. A nem nyertes árverezők részére, az 1. 

és 2. sorszámú csomagok esetleges bontása esetében, amennyiben adott egyedi tétel vételára 

kevesebb az árverési biztosíték összegénél, illetve az árverés eredménytelenné nyilvánítása 

esetén az árverési biztosíték vagy a vételár és árverési biztosíték különbözete az árverés napján 

a helyszínen visszafizetésre kerül. Azon nyertes ajánlattevő részére, aki a jogügylettől 

visszalép, az árverési biztosíték összege nem kerül visszafizetésre!  

 

8. Regisztráció 

 

Az árverezők sorszámot kapnak, melynek alapján folyamatosan történik az árverésen való 

részvételre jogosító regisztráció. A regisztráció időigényére tekintettel kérjük, hogy az árverés 

helyszínén az adott napon 09:00 óráig szíveskedjenek megjelenni. A regisztrációs lap 

aláírásával az árverezők egyben igazolják, hogy ezen Árverési hirdetmény részleteit 

áttanulmányozták, az abban foglaltakat tudomásul vették.  

 

9. Az árverés lefolytatása 

mailto:PappS@szabolcs.police.hu
mailto:NovakAn@szabolcs.police.hu
mailto:nagyaga@szabolcs.police.hu
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Az árverés levezetése magyar nyelven történik. A lebonyolítás folyamatos, szünetet nem 

biztosítunk. Az árverésre kerülő ingóságok 1-től 28–ig tételenként, 29-től 40-ig pedig 

csomagként sorszámozottak. Amennyiben adott csomag vonatkozásában az árverés 

eredménytelen, úgy a csomagok megbontva, az abban szereplő tételek sorszámuk szerint 

darabonként kerülnek árverezésre. Az ingóságra az árverés a sorszám szerinti sorrendben 

történik. Az adott árverési tételre történő licitálás annak kikiáltási áráról indul. A licitlépcső a 

1. és 2. sorszámú csomagok bontása esetében tételenként 1.000 Ft., 200.000,- Ft. alatti kikiáltási 

ár esetén 10.000,- Ft., a 200.000,- Ft. vagy afeletti kikiáltási ár esetén 20.000 Ft. A csomagban 

történő tételek értékesítése esetén a licitálás során amennyivel emelkedik a csomag ára, úgy 

emelkedik arányosan a csomagban foglalt egyes tételek értéke is. Az árverezők sorszámuk 

magasba emelésével jelzik, hogy a licitlépcsőként emelkedő árat tartják. A licitálást vezető 

licitlépcsőként halad az árban felfelé mindaddig, amíg egyetlen licitáló marad a versenyben. 

Két azonos ajánlatot tevő árverező versenyben maradása esetén a nyertes árverező személye 

sorsolással kerül kiválasztásra. Amennyiben a kikiáltási áron érvényes vételi ajánlatot nem 

tesznek, úgy az árverést az adott árverési tétel vonatkozásában eredménytelennek kell 

nyilvánítani. Az adott árverési tétel esetében a nyertes az az árverező, aki a legmagasabb 

ajánlatot teszi. Az árverező a vételi ajánlatot nem vonhatja vissza.  

 

Amennyiben adott tétel vonatkozásában az árverés eredménytelennek minősül, úgy a 

helyszínen megismételt árverés lebonyolítására kerül sor. Az adott tételre az árverezőknek 

legalább három vételi ajánlatot kell tenniük, majd a felajánlott legmagasabb összegű ajánlatról 

újra indul a licitálás abban az esetben, ha ez az összeg az árvereztető által előzetesen 

meghatározott minimális értéket is eléri. Árvereztető fenntartja a jogát a minimális érték 

meghatározására, illetve a megismételt árverés eredményessé vagy eredménytelenné 

nyilvánítására. Eredményessé nyilvánítható a megismételt árverés, amennyiben megállapítható, 

hogy annak elfogadása nem járna árvereztetőre nézve jelentős vagyonvesztéssel. A megismételt 

árverés során egyebekben az árverés lefolytatására vonatkozó szabályok megfelelően 

irányadóak. 

 

10.  A vételár megfizetése 

 

Az árvereztető a vételárról az árverést követően azonnal egyösszegben az árverési biztosíték 

összegével csökkentett készpénz-átutalási megbízást (sárga csekk) állít ki az árverés 

helyszínén. Az árverési hirdetményben szereplő kikiáltási árak, illetve a vételi árak bruttó árak. 

Az adásvételi szerződés megkötésének előfeltétele, hogy a nyertes árverési vevő az árverés 

befejezését követően 2020. november hónap 13. napjáig az árverési vételárat a Szabolcs-

Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányságnak a Magyar Államkincstárnál vezetett 

10044001-01451605-00000000 számú bankszámlájára átutalja vagy a rendelkezésére bocsátott 

készpénz-átutalási megbízáson befizesse és a befizetést igazoló bizonylatot 2020. november 

12. vagy november 13. napján 08:00 – 12:00 óra között bemutassa a Szabolcs-Szatmár-

Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság Gazdasági Igazgatóság Közgazdasági Osztályán. Az 

árvereztető halasztott ütemezésű részletfizetésre vonatkozó ajánlatot nem fogad el. Az 

árvereztető az árverés befejezését követően felhívja az árverezőt, hogy az árverési jegyzőkönyv 

átvétele céljából a megadott helyen és időben jelenjen meg. 

 

11. Az adásvételi szerződés megkötése  

 

Az adásvételi szerződés megkötésének előfeltétele, hogy a nyertes árverező az árverési tétel 

vételárát befizesse és a befizetést igazoló bizonylatot bemutassa. Az árvereztető az árverés 
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nyertesével az árverés időpontjától számított 45 naptári napon belül szerződést köt. 

Amennyiben a nyertes árverező a hirdetményben előírt határidőig a teljes vételárat nem fizeti 

meg vagy a szerződést neki felróható okból nem köti meg, úgy kell tekinteni, hogy a 

jogügylettől visszalépett és ebben az esetben a befizetett árverési biztosítékot elveszti. Azon 

nyertes árverező, aki több tétel vonatkozásában is nyertes ajánlatot tett, de az árverési tételeinek 

teljes összegét nem fizeti be, azt valamennyi tétel vonatkozásában visszalépett ajánlattevőnek 

kell tekinteni. Amennyiben a nyertes árverező az adott tétel vonatkozásában visszalép, úgy 

árvereztető a sorban következő legmagasabb ajánlatot tevő árverezővel jogosult az adásvételi 

szerződést megkötni.   

 

12. Az ingóság birtokba adása 

 

Az árvereztető a járművet és gépjárművet az adásvételi szerződés aláírását követően 

birtokbaadási jegyzőkönyvvel bocsátja az árverési vevő rendelkezésére. Az új tulajdonos az 

adásvételi szerződés megkötésétől számított 8 munkanapon belül köteles gondoskodni a 

gépjármű elszállításáról, ellenkező esetben az árvereztető 1.000,- Ft. + ÁFA / nap tárolási díjat 

számol fel. 

 

13. Az árverés eredménytelen, ha 

 

- nem jelent meg egyetlen árverező sem, 

- az adott tétel vonatkozásában 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; 

- a nyertes ajánlattevő visszalépése esetében, amennyiben az árverés soron következő 

helyezettjével történő szerződéskötésre nem kerül sor. (Visszalépésnek minősül az 

is, ha a nyertes ajánlattevő a szerződéskötésre előírt határidő alatt a szerződést nem 

köti meg.) Ebben az esetben a nyertes árverező a befizetett árverési előleget elveszti. 

 

14. Egyebek 

 

Az árvereztető fenntartja a jogot arra, hogy az árverési hirdetményt az árverés időpontját 

megelőzően kártérítési, illetve kártalanítási kötelezettség nélkül visszavonja, melyről a 

hirdetmény közlésével megegyező helyeken újabb hirdetményt tesz közzé. Azt árverési 

hirdetményt nem lehet az árverés napján visszavonni. 

 

A járványhelyzetre tekintettel kérjük, hogy a gépjárművek megtekintése alkalmával, illetve az 

árverésen maszkot és védőkesztyűt használni, illetve a megfelelő védőtávolságot tartani 

szíveskedjenek, ezek hiányában a belépés megtagadható! 

 

N y í r e g y h á z a ,  2020. október ... 

 

        Széman János r. ezredes 

             gazdasági rendőrfőkapitány-helyettes 

„Jogi szempontból ellenőrizve” 
 

1. számú melléklet 

 

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT 

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

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, 

                                       
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. §]. 
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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, 2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus 

finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról 3. § r) pontja szerint meghatározott 

tényleges tulajdonosa megismerhető. 

 

3. § 38) pontja:  

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, 

c) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyletet végrehajtanak, vagy aki 

egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a természetes személy ügyfél 

tevékenysége felett, 

d) alapítványok esetében az a természetes személy, 

da) aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a 

leendő kedvezményezetteket már meghatározták, 

db) akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket 

még nem határozták meg, vagy 

dc) aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az 

alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében 

eljár, 

e) bizalmi vagyonkezelési szerződés esetében 

ea) a vagyonrendelő, valamint annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa, 

eb) a vagyonkezelő, valamint annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa, 

ec) a kedvezményezett vagy a kedvezményezettek csoportja, valamint annak a) vagy b) pont 

szerinti tényleges tulajdonosa, továbbá 

ed) az a természetes személy, aki a kezelt vagyon felett egyéb módon ellenőrzést, irányítást 

gyakorol, továbbá 

f) az a) és b) pontban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője; 

 

A Közbeszerzési Döntőbizottság 1/2014. (VI.27.) számú állásfoglalása szerint amennyiben az 

ajánlattevő/részvételre jelentkező nyilatkozik arról, hogy olyan társaságnak minősül, amelyet 

nem jegyeznek szabályozott tőzsdén és tulajdonosai között nincs a Pmtv. 3. § ra)-rb) 

alpontokban meghatározott természetes személy, akkor az ajánlattevő/részvételre jelentkező 

tulajdonosa vezető tisztségviselőjének a nevét és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó 

nyilatkozatot szükséges benyújtani a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja szerinti kizáró 

ok igazolására. 
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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 
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 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):  
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Ssz. 

A szervezet A szervezet tényleges tulajdonosainak 

neve 

tulajdoni 

hányadának 

mértéke 

% 

befolyásának, 

szavazati 

jogának 

mértéke 

% 

adóilletősége neve 
születési 

neve 

születési 

helye 

születési 

ideje 

anyja 

neve 

tulajdoni 

hányad 

% 

befolyás, 

szavazati 

jog 

mértéke 

% 

1. 

        

              

              

              

2. 

        

              

              

              

3. 
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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. 54/A. §-ban foglaltak 

szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 

átláthatóságával összefüggő, az Áht. 54/A. §-ban meghatározott adatokat kezelni, azzal, 

hogy ahol az Áht. 54/A. § kedvezményezettről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi 

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



 
 

Cím: 4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 2.; 4401 Nyíregyháza, Pf.66 

Telefon: +36 (42) 524-600, 38-01; Fax: +36 (42) 524-600, 38-02 

E-mail: Szeman.Janos@szabolcs.police.hu 

 

- 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. 54/A. §-ban foglaltak szerint jogosult az általam képviselt 

szervezet átláthatóságával összefüggő, az Áht. 54/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:…………………………………………………… 

 

 

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

               cégszerű aláírás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NYILATKOZAT 
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Telefon: +36 (42) 524-600, 38-01; Fax: +36 (42) 524-600, 38-02 

E-mail: Szeman.Janos@szabolcs.police.hu 

 

 

Alulírott …………………………. (születési név:…………………………………; an.:  

………………………………….; lakhely…………………………………………….)., mint a  

…………………………………… (székhely.:…………………………………….; 

cg.:……………………………………….; adószám:…………………………………… 

telefonszám:………………………………           e-mail cím:……….………………………… 

gazdasági társaság képviselője  

 

nyilatkozom, 

hogy 

 

 a képviselt gazdasági társaságnak nincs az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 

7. § 34. pontja szerinti, harminc napnál régebben lejárt esedékességű köztartozása; 

 

 a képviselt gazdasági társaság a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel szemben nem 

rendelkezik lejárt tartozással. 

 

 

 

Nyírbátor, 2020. október ………. 

………………………………………… 

aláírás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NYILATKOZAT 
 

 



 
 

Cím: 4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 2.; 4401 Nyíregyháza, Pf.66 

Telefon: +36 (42) 524-600, 38-01; Fax: +36 (42) 524-600, 38-02 

E-mail: Szeman.Janos@szabolcs.police.hu 

 

Alulírott ………………………………….. (születési név:…………………………………;  

 

an.: ………………………………….….; adóazonosító jel: ……………………………… 

 

telefonszám:………………………………    e-mail cím:……….…………………………)  

 

…………………………………………………………………….szám alatti lakos  

 

 

nyilatkozom, 

 

hogy 

 

 nincs az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 7. § 34. pontja szerinti, harminc 

napnál régebben lejárt esedékességű köztartozásom; 

 

 a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel szemben nem rendelkezem lejárt tartozással. 

 

 

Nyírbátor, 2020. október ……. 

 

 

 

………………………………………… 

aláírás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


