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1. Az árverés tárgya
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság (3527 Miskolc, Zsolcai kapu 32.,
továbbiakban: Árvereztető) 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 vonatkozó fejezetei alapján nyilvános árverés keretében
darabonként értékesíti a Magyar Állam tulajdonában és az árvereztető vagyonkezelésében
lévő, 41 darab ideiglenesen forgalomból kivont, az árverési hirdetmény 1. számú mellékletét
képező lista szerinti szolgálati gépjárműveket a megjelölt kikiáltási áron, illetve a megismételt
árverésen a kikiáltási ártól alacsonyabb áron a 12-es pont szerinti módon.
Az árvereztető felhívja az árverésen részt venni szándékozók figyelmét, hogy tegyenek meg
mindent annak érdekében, hogy az árverésre kerülő ingóságok természetbeni állapotát és
fellelhető lényeges információkat megismerjék. Az árvereztető az árverésen értékesített
ingóságok tekintetében az ingóságokra jótállást, kellékszavatosságot nem vállal.
2. Az árveréssel kapcsolatos technikai információk
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 árverezendő gépjárművek forgalomból történő ideiglenes
kivonása megtörtént, a forgalomba való visszahelyezése vagy véglegesen történő kivonása az
árverezési vevő feladata és költsége. Továbbá árvereztető felhívja az árverező figyelmét, hogy
az egyedi rendszámmal ellátott járművek, egyedi rendszám nélkül kerülnek értékesítésre,
azok újra rendszámoztatása az új tulajdonos kötelezettsége. Az árvereztető nyilatkozik, hogy a
járművek per-, teher, és igénymentesek.
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.
3. Az árverés és a jelentkezés helye
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság 3526 Miskolc, Zsolcai kapu 32. szám
alatti objektuma.
4. Az árverés időpontja
2018. október 26. (péntek) 10 óra 00 perc
Ismételt árverés időpontja:
2018. október 26. (péntek) 11 óra 00 perc
Az árvereztető felhívja az árverező figyelmét arra, hogy az árverés helyszínére történő belépés
kontrollált módon történik. A ki- és belépés előreláthatólag 20 percet vesz igénybe. Az
árverés helyszínén az árverezők csak személyi kísérettel tartózkodhatnak. Gépkocsival történő
belépés nem lehetséges.
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5. Az árverésre jelentkezés módja és a regisztráció
A 254/2007. (X.4.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése alapján – ha a törvény eltérően nem
rendelkezik – állami vagyont nem lehet értékesíteni olyan természetes személy vagy jogi
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.
c) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. § (1) bekezdés szerint
nem átlátható szervezet.
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.
6. Benyújtandó iratok
Az árverésen részt venni és vételi ajánlatot tenni személyesen vagy meghatalmazott útján
lehet az alábbi iratok bemutatásával.
a) Azonosításra alkalmas iratok
 Természetes személy esetén a személyazonosság igazolására személyi igazolvány
vagy útlevél, vagy új típusú, kártya formátumú gépjárművezetői engedély és
adókártya; meghatalmazás esetén közjegyző által hitelesített közokiratba vagy teljes
bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás.
 Jogi személyek esetén
o 30 napnál nem régebbi, közjegyző által hitelesített cégkivonat, vagy ecégkivonat, amelyen egyértelműen kivehető a nyomtatás dátuma, ami
nem lehet régebbi 10 napnál, vagy a bejegyeztetés folyamatba tételét
igazoló cégeljárási igazolás.
o Közjegyző által hitelesített aláírási címpéldány, vagy aláírás minta
eredetben; meghatalmazás esetén a cégjegyzésre jogosult személy által
adott szabályszerű meghatalmazás (legalább magánokirat formában).
 Egyéb jogi személy esetén a bírósági nyilvántartásba vételről szóló okirat másolata
vagy bírósági igazolás a képviseleti jogosultság mellett.
 Egyéni vállalkozó esetén egyéni vállalkozói igazolvány, 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.
b) Egyéb iratok
 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
természetes személy esetében 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
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kinyomtatása és becsatolása vagy egyszerű nyilatkozat arról, hogy adózó szerepel a
köztartozásmentes adózói adatbázisban (4. számú melléklet)
 Nyilatkozat arról, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel szemben nem
rendelkezik lejárt tartozással (3. számú melléklet)
 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.
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
(2. számú melléklet).
Az árverés megkezdése előtt az árvereztető közjegyző jelenlétében tételesen ellenőrzi az előírt
iratok, igazolások meglétét. Amennyiben valamely irat vagy igazolás hiányzik, úgy a
jelentkező nem licitálhat.
7. Előzetes megtekintés
Az árverés tárgyát képező gépjárművek megtekinthetőek 2018. október 24-én 08 óra 30
perctől 15 óra 30 percig Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság 3526
Miskolc, Szentpéteri kapu 107. szám alatti objektumában, telefonon történt előzetes
bejelentkezést követően (06/46/514-500/2331. mellék). Az árverés napján a megtekintés nem
biztosított.
8. Kapcsolattartás
Árverésre jelentkezéssel, részvételi feltételekkel kapcsolatos kérdésekben:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Gazdasági Igazgatóság, Igazgatási
Osztály
Dr. Korpásné Dr. Drotál Tünde r. alezredes
osztályvezető
tel.: 46/514-500/2301-es mellék
e-mail: korpasned@borsod.police.hu
Dr. Lőcse Tímea ka.
jogtanácsos
tel.:46/514-500/2681-es mellék
e-mail: locseti@borsod.police.hu
Gépjárművek megtekintésével kapcsolatban:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Gazdasági Igazgatóság, Műszaki
Osztály
Kazinczy-Nagy István r. alezredes
osztályvezető
tel.: 46/514-500/2265-ös mellék
e-mail: kazinczy@borsod.police.hu
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Kiss Sándor ka.
gépjármű előadó
tel.: 46/514-500/2331-es mellék
e-mail: kisss@borsod.police.hu
9. Az árverésre jelentkezés módja
Az árverésre az árverés helyeként fent megjelölt címen, az árverés napján, 2018. október 26án 8 óra 00 perctől 9 óra 30 percig lehet jelentkezni. Az árvereztető felhívja az árverezők
figyelmét arra, hogy az árverés helyszínére történő belépés kontrollált módon történik, a beés kilépés maximum 20 percet vesz igénybe.
10. Árverési biztosíték
Az árverési biztosíték összege 20.000 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,
illetve az árverés eredménytelenné nyilvánítása esetén az árverési biztosíték az árverés
napján, a helyszínen visszafizetésre kerül. Azon nyertes ajánlattevő részére, aki a jogügylettől
visszalép, az árverési biztosíték összege nem kerül visszafizetésre!
11. Regisztráció
Az árverezők sorszámot kapnak, melynek alapján folyamatosan történik az árverésen való
részvételre jogosító regisztráció. A regisztrációs lap aláírásával az árverezők egyben
igazolják, hogy ezen Árverési hirdetmény részleteit áttanulmányozták, az abban foglaltakat
tudomásul vették.
12. Az árverés lefolytatása
Az árverés levezetése magyar nyelven történik. Az árverésre kerülő ingóságok
sorszámozottak, sorszám szerint egyedileg, darabonként kerülnek árverésre.
Az árverés az 1. számú mellékletben meghatározott egyedi sorszám szerinti sorrendben
történik. Az adott árverési tételre történő licitálás annak kikiáltási áráról indul. Az első
licitlépcső tízezer forintra történő kerekítéssel indul, a további licitlépcső 10.000 Ft.
Az árverezők sorszámuk magasba emelésével jelzik, hogy a licitlépcsőként emelkedő árat
tartják. A licitálását vezető licitlépcsőnként halad az árban felfelé mindaddig, amíg egyetlen
licitáló marad a versenyben. 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. Több azonos ajánlatot tevő árverező versenyben maradása esetén a nyertes
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árverező személye közjegyző által meghatározott módon, sorsolással kerül kiválasztásra. Az
árverező a vételi ajánlatot nem vonhatja vissza.
Amennyiben az egyes tételek vonatkozásában az árverés licit hiányában eredménytelen,
megismételt árverésre van lehetőség ugyanezen a napon, abban az esetben, ha az első
árverésen a kikiáltási ár alatt legalább három vételi ajánlat érkezik. A megismételt árverésen a
kikiáltási ár a legmagasabb vételi ajánlat, melyről a licitálás folytatódik. A legmagasabb licit
akkor tekinthető nyertes vételi ajánlatnak, amennyiben annak elfogadása az árvereztető
részére nem jár jelentős vagyonvesztéssel.
13. A vételár megfizetése
Az egyes tételek tekintetében az árvereztető az árverést követően egyszerűsített
jegyzőkönyvet állít ki az árverés eredményéről, amelyet átad a nyertes árverező részére.
Árvereztető a közjegyző által hitelesített árverési jegyzőkönyv alapján, az MNV Zrt.
nyilatkozatát követő 5, de legkésőbb az árverést követő 45 munkanapon belül adásvételi
szerződést készít és számlát állít ki. A befizetendő vételár összege minden esetben
csökkentésre kerül a vevő által befizetett árverési biztosíték összegével. Árverési vevő köteles
a szerződés aláírását követő 5 munkanapon belül a fentiekben meghatározott vételárat az
árvereztető Magyar Államkincstárnál vezetett 10027006-01451519 számú számlájára
átutalással vagy készpénzátutalási megbízással megfizetni. Átutalás esetén a közlemény
rovatban a „gépjármű árverés” szöveget és az árverezett gépjármű sorszámát kell feltüntetni.
Amennyiben a fizetés készpénzátutalási megbízáson történik, az árverési vevő köteles a
befizetési bizonylatot a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Gazdasági
Igazgatóság Műszaki Osztályán 3 munkanapon belül bemutatni.
14. Az adásvételi szerződés megkötése
Az adásvételi szerződés alapja az árverési jegyzőkönyv, megkötése a 13-as pontban
meghatározottak szerint történik. Amennyiben a nyertes árverező a hirdetményben előírt
határidőig a teljes vételárat nem fizeti meg, vagy a szerződést neki felróható okból nem köti
meg, akkor úgy kell tekinteni, hogy a jogügylettől visszalépett és ebben az esetben a befizetett
árverési biztosítékot elveszíti. A nem teljes mértékben befizetett vételár biztosítékon felüli
része részére visszafizetésre kerül.
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 az árvereztető a sorban következő legmagasabb ajánlatot tevő árverezővel
jogosult az adásvételi szerződést megkötni. Amennyiben a sorban következő legmagasabb
ajánlat több azonos összegű ajánlat, a nyertes árverező személye közjegyző által
meghatározott módon, sorsolással kerül kiválasztásra.
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15. Az ingóság birtokba adása
Az árvereztető a 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 1000 Ft + ÁFA/nap/darab tárolási díjat
számol fel.
A járművek elszállítása munkanapokon, hétfőtől csütörtökig 08.00 órától 15.00 óráig,
pénteken 08.00 órától 12.00 óráig történhet.
16. Árverés eredménytelensége
a) az árverés eredménytelen, ha
 nem jelent meg egy árverező sem;
 az árverezők nem tettek érvényes vételi ajánlatot egy adott tétel vonatkozásában
sem;
 ha az árverési eljárás tisztaságát, vagy az árverezők érdekeit súlyosan sértő
cselekmény miatt az árverés eredménytelenítéséről kell dönteni;
b) az árverés részben eredménytelen
 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
biztosítékot elveszti.
 ha az adott tétel vonatkozásában az árverezők nem tettek érvényes vételi ajánlatot.
17. 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. Az árverési
hirdetményt nem lehet az árverés napján visszavonni.
Miskolc, 2018. október 5.
Ruszkai József r. ezredes
rendőrségi főtanácsos
gazdasági rendőrfőkapitány-helyettes
Előzetes jogi ellenőrzés:
Dr. Korpásné Dr. Drotál Tünde r. alezredes
kamarai jogtanácsos
kasz.: 36079126
Miskolc, 2018. október 5.
Mellékletek:

1. számú: Árverési tételek (1 oldal)
2. számú: Átláthatósági nyilatkozat (5 oldal)
3. számú: Nyilatkozat MNV ZRt.(1 oldal)
4. számú : Nyilatkozat NAV nyilvántartás (1 oldal)
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1.

Árverési
sorszám
3
5
7
8
9
10
12
18
20
21
22
23
24
26
27
31
32
33
34
35
36
37
40
41
42
44
45
46
47
48
81
82
92
101
105
106
121
123
127
132
133

számú melléklet : Árverési

Frsz.
HVT392
IFD285
MFR830
MFR129
MFR825
MFB179
MFR528
MFR133
MFR591
MFR512
MFR122
MFR521
MFR524
GLY899
HLG976
MFR117
MFR585
MFR587
MFR823
MFR131
MFR584
HEY020
IFD284
HTB425
MFR828
MFR517
MFR529
MFB189
MFR522
MFR128

Gyártmány

tételek
Típus

Opel
Opel
Opel
Opel
Opel
Opel
Opel
Opel
Opel
Opel
Opel
Opel
Opel
Opel

Astra G 1.6 C
Astra G 1.6 C
Astra H 1.6
Astra H 1.6

Opel
Opel
Opel
Opel
Opel
Opel
Opel
Opel
Opel
Opel
Opel
Opel
Opel
Opel
Opel
Opel

Astra F 1.4 Classic
Astra H 1.6

GUF716
KNW601
KPK055
KNW602
MFE818
MFE821

Skoda
Skoda
Seat
Skoda
Skoda
Skoda
HOW554 Suzuki
IET347 Suzuki
KDM603 Ford
MFB183 Opel
MFB186 Opel

Astra H 1.6
Astra H 1.6
Astra H 1.6
Astra H 1.6
Astra H 1.6
Astra H 1.6
Astra H 1.6
Astra H 1.6
Astra H 1.6
Astra 1.6 GL

Astra H 1.6
Astra H 1.6
Astra H 1.6
Astra H 1.6
Astra H 1.6
Astra F 1.4 GL
Astra G 1.6 C
Astra G 1.6 C
Astra H 1.6
Astra H 1.6
Astra H 1.6
Astra H 1.6
Astra H 1.6
Astra H 1.6
Octavia
Octavia 1.6 Combi
Cordoba 1.4 Premium
Octavia 1.6 Combi
Yeti 1.8 TSI 4x4 Active
Yeti 1.8 TSI 4x4 Active
Swift 1.3 GLX Sedan
Swift 1.3 GLX Sedan
Escort 1.4
Astra H 1.6
Astra H 1.6

Évjárat Kikiáltási ár
2001
2002
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
1998
2000
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2000
2002
2001
2012
2012
2012
2012
2012
2012
1998
2003
2007
2003
2012
2012
2001
2002
1992
2012
2012

160 000 Ft
287 200 Ft
364 800 Ft
539 200 Ft
552 000 Ft
578 400 Ft
638 400 Ft
300 800 Ft
542 400 Ft
546 400 Ft
576 000 Ft
591 200 Ft
638 400 Ft
56 800 Ft
75 200 Ft
544 800 Ft
565 600 Ft
586 400 Ft
590 400 Ft
640 000 Ft
680 000 Ft
62 400 Ft
228 800 Ft
273 600 Ft
408 800 Ft
524 800 Ft
556 800 Ft
590 400 Ft
603 200 Ft
673 600 Ft
138 400 Ft
200 000 Ft
240 800 Ft
175 200 Ft
632 000 Ft
952 800 Ft
16 000 Ft
70 400 Ft
4 800 Ft
547 200 Ft
491 200 Ft
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2. számú melléklet

NYILATKOZAT ÁTLÁTHATÓSÁGRÓL
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) és a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjának való
megfelelésről

I.

Törvény erejénél fogva átlátható szervezetek

Alulírott, ………………………………………………………………………………………
(név),
mint
a
………………………………………………………………………......................(cégnév)
…………………………………………………………………………………………(székhel
y) ………………………(adószám) törvényes képviselője nyilatkozom, hogy az általam
képviselt szervezet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c)
pontjának megfelel, azaz a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1)
bekezdés 1. a) pontja szerint [a megfelelő aláhúzandó]
a)
költségvetési szerv,
b)
köztestület,
c)
helyi önkormányzat,
d)
nemzetiségi önkormányzat,
e)
társulás,
f)
egyházi jogi személy,
g)
olyan
gazdálkodó
szervezet,
amelyben
az
állam/
………………………………………………………………..[önkormányzat megnevezése]
helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100 %-os részesedéssel rendelkezik,
h)
külföldi helyhatóság,
i)
külföldi állami szerv,
j)
külföldi helyhatósági szerv,
k)
az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam, azaz
………………………………….. [az állam megnevezése] szabályozott piacára bevezetett
nyilvánosan működő részvénytársaság,
ezért átlátható szervezetnek minősül.

II.
Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyek vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek

1. Alulírott, …………………………………………………………………… (név), mint a
………………………………………………………………………….………………(cégnév)
………………………………………………..…….(székhely)
……………………..(adószám) törvényes képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt
szervezet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) pontjának
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megfelel, azaz a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. b)
pontja szerint átlátható szervezetnek minősül az alábbiak szerint:
a)
az általam képviselt szervezet olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő
feltételeknek:
aa) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,
amelyről a 2. pontban nyilatkozom, és
ab) [a megfelelő aláhúzandó],

az Európai Unió tagállamában,

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban,

a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában,

olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős
adóztatás
elkerüléséről
szóló
egyezménye
és
ez
az
ország:
……………………………………………………… [ország megnevezése] , és
ac) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4.§
11. pontja szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak, és
ad) az általam képviselt szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os
tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem
rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az aa), ab) és ac) alpont szerinti feltételek
fennállnak, amelyről a 3. pontban nyilatkozom.

2. Nyilatkozat tényleges tulajdonosról

Az általam képviselt szervezetnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről
és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3.§ 38. pontja alapján a következő
természetes személy(ek) a tényleges tulajdonosa(i):
Tényleges
Születési hely és
Részesedés
Srsz.
Anyja neve
tulajdonos
idő
mértéke %-ban

3. Nyilatkozat a közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással,
szavazati joggal bíró államháztartáson kívüli jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező gazdálkodó szervezet átláthatóságáról
3.1. A közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással, szavazati
joggal (továbbiakban: részesedés mértéke) bíró jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező gazdálkodó szervezet(ek) és adóilletőségük:
Srsz.
Gazdálkodó
Szervezet
Részesedés
Adóilletősége
szervezet neve
adószáma
mértéke %-ban
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3.2. A közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással, szavazati
joggal bíró jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet
tényleges tulajdonosa(i):
Srsz.
Gazdálkodó
Tényleges
Születési
Anyja neve
Részesedés
szervezet
tulajdonos(ok) hely és idő
mértéke %neve
ban

III. Civil szervezetek, vízitársulatok
1.
Alulírott,………………………………………………………………………………
……………….
(név),
mint
a……………………….……..…………………………………………………………………
……………………………(civil
szervezet,
vízitársulat
neve)………………………………………………………………………………………(szék
hely)……………………………………….. (adószám) törvényes képviselője nyilatkozom,
hogy az általam képviselt szervezet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. §
(1) bekezdés c) pontjának megfelel, azaz a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.
törvény 3. § (1) bekezdés 1. c) pontja szerint átlátható szervezetnek minősül, az alábbiak
szerint:
a) Az általam képviselt szervezet vezető tisztségviselői:
Srsz.
Vezető tisztségviselő Születési hely és idő

Anyja neve

b) Az általam képviselt szervezet, valamint az a) pont szerinti vezető tisztségviselői az alábbi
szervezet(ek)ben rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel:
Srsz.

Vezető
tisztségviselő

Szervezet neve

Szervezet
adószáma

c) A b) pont szerinti szervezet(ek) átlátható szervezetek, azaz

Részesedés
mértéke %-ban
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ca) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,
amelyről a 2. pontban nyilatkozom,
cb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban
részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában, olyan
államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás
elkerüléséről szóló egyezménye van, amelyről a 3. pontban nyilatkozom,cc) nem minősül a
társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi
társaságnak, cd) a szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal,
befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező
gazdálkodó szervezet tekintetében az ca), cb) és cc) alpont szerinti feltételek fennállnak,
amelyről a 4. pontban nyilatkozom.
2. Nyilatkozat tényleges tulajdonosról
A b) pont szerinti szervezetnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3.§ 38. pontja alapján a következő
természetes személy(ek) a tényleges tulajdonosa(i):
Gazdálkodó
Részesedés
Tényleges
Születési
Srsz.
szervezet
Anyja neve
mértéke %tulajdonos
hely és idő
neve
ban

3. Nyilatkozat a b) pont szerinti szervezet adóilletősége
Srsz.
Gazdálkodó
Szervezet
Részesedés
szervezet neve
adószáma
mértéke %-ban

Adóilletősége

4. Nyilatkozat azoknak a szervezeteknek az átláthatóságáról, amelyek közvetlenül vagy
közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal rendelkeznek
olyan gazdálkodó szervezetben, amelyben a civil szervezet, vízitársulat vagy ezek vezető
tisztségviselői 25%-ot meghaladó részesedéssel rendelkeznek
Srsz.
Gazdálkodó Adószám Részesedés Adóilletősége tényleges
tényleges
szervezet
mértéke
tulajdonos(ok) tulajdonos
neve
%-ban
születési
helye és
ideje
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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 tudatában kijelentem, hogy a nyilatkozatban megadott adatok a
valóságnak megfelelnek.
A fent megadott adatokban bekövetkező változást 8 napon belül, az új adatokra
vonatkozó nyilatkozat megküldésével jelzem.
Kelt:
törvényes képviselő neve
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3. számú melléklet

NYILATKOZAT
Alulírott………………………………...…(születési név:……………………………………..;
an.:………………………………………..; adóazonosító jel:…………………………………)
……………………………………………………………………..szám

alatti

lakos

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

Miskolc, 2018……………………..

……………………………………………………….
aláírás
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4. számú melléklet

NYILATKOZAT
Alulírott………………………………...…(születési név:……………………………………..;
an.:………………………………………..; adóazonosító jel:…………………………………)
……………………………………………………………………..szám

alatti

lakos

nyilatkozom, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Köztartozásmentes adózói adatbázisában
szerepelek.

Miskolc, 2018……………………..

……………………………………………………….
aláírás

ZÁRADÉK
A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített

