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1. Kérelmező/pályázó szervezet adatai 

 
 

1.1 A szervezet megnevezése: 
 
 
 

1.2 A szervezet székhelye: 
 

 
 
1.3 Az aláírásra jogosult képviselő neve, címe: 
 
 
 
1.4 A szervezet adószáma: 
 
 
 
1.5 A szervezet és az aláírásra jogosult képviselő elérhetősége (telefonszám, e-mail cím): 

 
 
 
1.6  A szervezet pénzintézeti számlaszámai: 
 
 
 
1.7 Előző támogatási elszámolás benyújtásának dátuma: 
 
 
 
1.8 Előző üzleti évre vonatkozó beszámoló letétbe helyezésének dátuma: 
 
 
 
 

2. A kérelem/pályázat célja: 
 
 
 
 
 
 
 

3. A megvalósítandó cél érdekében folytatott tevékenység leírása: 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4. A programban résztvevők létszáma és életkoruk: 
 

5. A program/pályázat tervezett megvalósítása: 
 
- kezdő időpont: 

 
- befejező időpont: 

 
6. A támogatási igény 

 
6.1. A program/pályázat megvalósításának teljes költségigénye: Ft 
 (=6.2+6.3+6.4.)  

6.2. Megvalósításhoz meglévő saját forrás összege: Ft 
   

6.3. Megvalósításhoz szükséges támogatási igény: Ft 
 

6.4. Megvalósításhoz szükséges egyéb forrás: Ft 

 
7.  

A program/pályázat költségvetés-tervezete:* Bevétel: Kiadás: 

– Személyi jellegű: 

 

 

 

  

– Járulékok: 

 

 

 

  

– Dologi jellegű: 

 

  

– Felhalmozási jellegű: 

 

 

 

  

Összesen:   
* A kérelem/pályázat tárgyától függő részletességgel töltendő ki! 

8. Az ADATLAPHOZ a következő mellékleteket kell csatolni: 



 
 

 
1. sz. melléklet A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi 

CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról 
szóló NYILATKOZAT 

2. sz. melléklet Átláthatósági nyilatkozat 
3. sz. melléklet Rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének teljesüléséről, valamint a 

kérelmező/pályázó támogatásra vonatkozó adólevonási jogáról szóló NYILATKOZAT (Köz-
pontosított illetmény-számfejtési rendszer alá tartozó költségvetési szerv esetében nem kell csa-
tolni.) 

4. sz. melléklet  Nyilatkozat gazdasági tevékenység végzésére vonatkozóan 
 
Az Adatlaphoz csatolni kell továbbá**: 
• A kérelmező/pályázó a nevében aláírásra jogosult személy vagy személyek ügyvéd vagy 

kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített aláírásmintáját 
vagy az aláírásminta hitelesített másolatát. 

• A létesítő okiratának, alapító okiratának vagy jogszabályban meghatározott nyilvántar-
tásba vételét igazoló okiratának eredeti példányát, vagy az eredeti példány hitelesített má-
solatát. 

** A benyújtandó dokumentumok kiállításának dátuma nem lehet a támogatási igény 
benyújtásától számított 30 napnál régebbi. 
Figyelmeztetés: Amennyiben a kérelmező/pályázó a kérelméhez/pályázatához nem csatolja a 
felsorolt, összes mellékletet és a hiányt hiánypótlásra való felszólításra sem pótolja, a polgár-
mester a kérelmet/pályázatot elutasítja. 
 
Alulírott nyilatkozom, hogy rendezetlen köztartozásom (NAV, önkormányzat, stb.) 
nincs.  
Tudomásul veszem, hogy amennyiben a támogatást nem a megjelölt célra fordítom, il-
letve nem a megjelölt módon, vagy határidőben számolok el a kapott támogatással, úgy 
a támogatás összege az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerint a min-
denkor érvényes kamatokkal együtt visszafizetendő. 
Tudomásul veszem, hogy a támogatás csak a …... évben és csak a pályázat-
ban/kérelemben megfogalmazott tevékenységre használható fel, továbbá az elnyert tá-
mogatással és a vállalt önrésszel a határidőn belül köteles vagyok elszámolni, a tevé-
kenység megvalósulásáról tömör írásos beszámolót készíteni. Az elszámolási határidő be 
nem tartása a következő évi önkormányzati támogatás megvonását vonja maga után. 
Vállalom, hogy a nyilvánosság előtt megjelenő eseményeken, valamint annak eredmé-
nyeképpen létrejövő elektronikus vagy nyomtatott kiadványokon a Budapest Főváros 
XVI. kerületi Önkormányzat megnevezésével a nyilvánosság tudomására hozom az ön-
kormányzati támogatás tényét.  
Vállalom, hogy a bizottsági támogatással megrendezésre kerülő program pontos idő-
pontjáról és helyszínéről a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzatot a program 
konkrét megvalósulását megelőző 1 héttel tájékoztatom. 
Alulírott nyilatkozom, hogy a 20… év ……….. hó ….. napján kiállított és az Önkor-
mányzat részére 20… év …….. hó ….. napján támogatási igény céljából rendelkezésre 
bocsátott és az Önkormányzat részéről elfogadott  aláírási címpéldány okiratban foglalt 
adatok nem változtak.  
Alulírott nyilatkozom, hogy a 20… év ……….. hó ….. napján kiállított és az Önkor-
mányzat részére 20… év …….. hó ….. napján támogatási igény céljából rendelkezésre 
bocsátott és az Önkormányzat részéről elfogadott  létesítő okiratban foglalt adatok nem 
változtak.  
 

P.H. 
Dátum: ….. ................................. .............................................. 
 kérelmező/pályázó aláírása 

 



 
 

 
 

NYILATKOZAT 
 
A támogatást igénylő adatai: 
név:  
székhely: 
képviselő neve: 
nyilvántartási szám: 
nyilvántartást vezető szerv neve:  
adószám:  
bankszámlaszám és számlavezető pénzintézet: 
 
 
Alulírott, ………………………………………………, mint a támogatást igénylő szervezet képvi-
seletére jogosult személy a támogatást igénylő szervezet nevében az alábbiakról nyilatkozom: 
 
 
1*. az általam képviselt szervezet megfelel az Áht. 50. § (1) a) pontjában a rendezett munkaügyi 

kapcsolatok vonatkozásában meghatározott feltételeknek, valamint az Áht. 50. § (1) bekezdé-
se szerint vizsgálandó jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet adatait rendelkezésre 
bocsátja. 
 
VAGY 
az általam képviselt szervezet vonatkozásában az Áht. 50. § (1) bekezdés a) pontjában megha-
tározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelménye – munkavállaló foglalkoztatásának 
hiányában – nem értelmezhető; 
 
VAGY 
 
az általam képviselt szervezetre Magyarországon történő foglalkoztatás hiányában az Áht. 50. 
§ (1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelménye 
nem terjed ki; 

 
 
2*. a támogatási igényben foglalt cél tekintetében az általam képviselt szervezetet 

adólevonási jog megilleti, illetve az adóterhet másra áthárítja; 

VAGY 
adólevonási jog nem illeti meg, és az adóterhet másra nem hárítja át; 

 
* A megfelelő rész aláhúzandó 
 
 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat a valóságnak megfelel. 
 
 
 
Kelt, 
 
 
 

………………………………. 
  

 



 
 

Nyilatkozat 
- gazdasági tevékenység végzésére vonatkozóan - 

 
Alulírott ……………………………………………………, mint 
a………………………………………………..…………………….. (szervezet) vezető tiszt-
ségviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a 
……………………..………… napján a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzathoz 
benyújtott adatlappal igényelt, 
…………………………………………………………………………….. tárgyú támogatás 
nem minősül az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikkének (1) bekezdésében 
említett állami támogatásnak mivel a 
…………………………………………………………………………… (szervezet) gazdasá-
gi tevékenységet nem végez. 
 
Budapest, ………… 
 
   
   
  
 …………………………………….. 
 (cégszerű aláírás) 
 
 
 
Alulírott ………………………………………………….…, mint a 
…………………………………………………………………………. (szervezet) vezető 
tisztségviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy 
……………………………. napján a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzathoz be-
nyújtott adatlappal igényelt, 
……………………………………………………………………………………. tárgyú a tá-
mogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikkének (1) bekezdésében emlí-
tett állami támogatásnak minősül mivel a 
…………………………………………………………………………… (szervezet) gazdasá-
gi tevékenységet  végez. 
 
Budapest, ………… 
 
   
   
 
 ………………………………………. 
 (cégszerű aláírás) 



 
 

NYILATKOZAT 
 

az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű tá-
mogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági 
rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 1. o.) szerinti csekély összegű (de minimis) támogatás 

esetén 
 
 

1. Kedvezményezett adatai 
Név:  
Adószám:  
Elérthetőség:  

Aláírásra jogosult képviselő:  

E-mail cím:  
(jelölje X-szel ) 
 Egyesülés a folyamatban lévő és az azt megelőző két adóév során   
 Szétválás a folyamatban lévő és az azt megelőző két adóév során   

Egyesülés, szétválás ideje:  
 
_________   ___________   _________ 
   (év)             (hónap)           (nap) 

 
 
Ezúton nyilatkozom, hogy a folyó pénzügyi évben és az azt megelőző két pénzügyi év során a 
kedvezményezett, továbbá az olyan vállalkozások, amelyekkel a kedvezményezett az 
1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése alapján egy és ugyanazon vállalko-
zásnak minősül, a következő csekély összegű támogatás(ok)ban részesültek.  
 
Nyilatkozatom arra is kiterjed, hogy a kedvezményezett, továbbá az olyan vállalkozások, 
amelyekkel a kedvezményezett egy és ugyanazon vállalkozásnak minősül, milyen csekély 
összegű támogatás(ok)ra nyújtottak be támogatási kérelmet (az elutasított kérelmekről nem 
kell nyilatkozni, csak azokról, amelyek elbírálása folyamatban van). 
 
Nyilatkozatom a 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8)-(9) bekezdéseiben írtak betar-
tásához szükséges adatokat is tartalmazzák.1 

                                                 
1 Az egyesülés által érintett vállalkozásoknak nyújtott valamennyi korábbi csekély összegű támogatást bele kell számítani az 
egyesülés révén létrejövő, vagy jogutód pályázó csekély összegű támogatási keretébe. Az egyesülést megelőzően jogszerű-
en odaítélt csekély összegű támogatás később is jogszerű marad. 
 
Ha egy vállalkozás két vagy több vállalkozásra válik szét, a szétválást megelőzően nyújtott csekély összegű támogatást az 
eredetileg a támogatásban részesülő azon vállalkozásnak kell betudni, amely a csekély összegű támogatással támogatott 
tevékenységet átvállalta. Ha ennek meghatározására nincs lehetőség, a csekély összegű támogatást a saját tőkének a szét-
válás tényleges időpontjában érvényes könyv szerinti értéke alapján arányosan el kell osztani a szétválás által érintett vállal-
kozások között. 



 
 

 
 
 

                                                 
2 Az egyesülésre és szétválásra vonatkozó szabályok, valamint és az egy és ugyanazon vállalkozás fogalma által érintett vállalkozások tekintetében is ki kell tölteni. 
3 Amennyiben a támogatásról még nem született döntés. 
4 Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 
37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet] 2. melléklete alapján. 

2. Csekély összegű támogatások2 

Sor-
szá
m 

Támogatás 
jogalapja (bi-
zottsági ren-
delet száma) 

Támogatást 
nyújtó szer-

vezet 

Támogatás ked-
vezménye-

zettje és célja 
 

A támogatást 
ellenszolgálta-

tás fejében vég-
zett közúti 

kereske-delmi 
árufuva-

rozáshoz vette 
igénybe? 

Kérelem 
benyúj-

tásának dá-
tuma3 

Odaíté-
lés dá-
tuma 

Támogatás 
összege 

Támogatás bruttó 
támogatástartal-

ma4 

Forint Euró Forint Euró 

           

           

           



 
 

 
 
 
3. Adatok az egy és ugyanazon vállalkozásokról 
Nyilatkozom, hogy az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése értelmében 
a kedvezményezett az alábbi vállalkozásokkal minősül egy és ugyanazon vállalkozásnak. 
Vállalkozás neve Adószáma 
  

  

  

  

  

  

 
 
Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerint csekély összegű támogatás nem halmozható 
kockázatfinanszírozási célú (kockázatitőke-támogatás) intézkedéssel vagy azonos elszámolha-
tó költségek vonatkozásában nyújtott állami támogatással, amennyiben az így halmozott ösz-
szeg meghaladná a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság határozatában 
meghatározott maximális támogatási intenzitást vagy összeget. Ennek megfelelően 
a kedvezményezett vonatkozásában az alábbiakról nyilatkozom.5  
 
Nyilatkozatom arra is kiterjed, hogy a kedvezményezett milyen kockázatfinanszírozási célú 
intézkedésre vonatkozó, vagy a jelen pályázattal érintett csekély összegű támogatás elszámol-
ható költségeivel azonos elszámolható költséget tartalmazó állami támogatásra nyújtott be 
támogatási kérelmet (az elutasított kérelmekről nem kell nyilatkozni, csak azokról, amelyek 
elbírálása folyamatban van). 

                                                 
5 Itt kizárólag a kedvezményezett tekintetében kell nyilatkozni, az egyesülésre és szétválásra vonatkozó szabályok, az egy és 
ugyanazon vállalkozás fogalma által érintett vállalkozások tekintetében nem. 



 
 

                                                 
6 Amennyiben a támogatásról még nem született döntés. 
7 A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. melléklete alapján. 
8 A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell kiszámítani: 
Ha létező támogatási program másként nem rendelkezik, az uniós állami támogatási szabályokban, euróban meghatározott összegek forintra történő átszámításánál a támogatási döntés napját megelőző hónap 
utolsó napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, két tizedes jegy pontossággal meghatározott devizaárfolyam alkalmazandó.  

4. Adatok a kockázatfinanszírozási célú intézkedések vagy azonos elszámolható költségek vonatkozásában nyújtott állami támogatásokra 

Sor-
szám 

Támoga-
tás 

jogalapja 
(uniós 
állami 

támogatá-
si szabály) 

Támogatást 
nyújtó szer-

vezet 

Támogatási 
kategória 

(pl. regionális 
beruházási 
támogatás) 

Kérelem be-
nyújtásának 

dátuma6 

Odaítélés dá-
tuma 

Kockázatfinanszíroz
ási célú intézkedés 

teljes összege 
jelentértéken / 

azonos 
elszámolható 

költségek teljes 
összege 

jelentértéken 

Kockázatfinanszíro
-zási célú 

intézkedés 
vonatkozásában 
nyújtott állami 

támogatás bruttó 
támogatástartalm

a / azonos 
elszámolható 

költségek 
vonatkozásában 
nyújtott állami 

támogatás bruttó 
támogatástartalm

a7 

Maximális 
támogatási 

intezitás 
(%) vagy 

maximális 
támogatási 

összeg 

Forint Euró Forint Eu-
ró8 

           

           



 
 

Nyilatkozom, hogy a kedvezményezett aláírásra jogosult képviselője vagyok és a fent megadott ada-
tok helyesek. 
 
Hozzájárulok ahhoz, hogy a fenti adatokat a tárgyban illetékes szerveknek az adatkezelő átadja. 
 
Kelt:   
 
 
                        ……………………………..  
                      Kedvezményezett 

        (aláírás, pecsét) 



 
 

NYILATKOZAT 
 

a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény  szerinti összeférhetetlen-
ség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról 

 
 
A Támogatott neve: 
Szervezet székhelye: 
Képviselőjének neve: 
Nyilvántartásba vételi okirat száma: 
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: 
 
Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a támogatottként megjelölt szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott támoga-
tások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.) 
 
– 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség 
  1. nem áll fenn vagy  

2. fennáll az …pont alapján 
          
– 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség 
  1. nem áll fenn vagy  

2. fennáll az …pont alapján 
 
Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása:  
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem. 
 
Kijelentem, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 48/B. §-ában meghatá-
rozott kizáró okok egyike sem áll fenn velem szemben. 
 
Kijelentem a nyilatkozatban szereplő adatok a valóságnak mindenben megfelelnek. 
 
Kelt: 
 

 ………………………………………. 
  

 

Knyt. 6. § (1) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban 
a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó, 
b) a kizárt közjogi tisztségviselő, 
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója, 
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság, 
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó 
személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület, az egyházi jogi személy vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja, 
f) az az egyesület vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon szervezeti egysége, valamint az egyházi jogi személy 
fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt), 
fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson, 
g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették. 
8. § (1) Ha a pályázó 
a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, 
b) nem kizárt közjogi tisztségviselő, 
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója, 
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság, 
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének 
tagja, tisztségviselője vagy az egyesület ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja, köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával egyidejűleg. 
Áht. 48/B. §  (1) Nem lehet a támogatási jogviszonyban kedvezményezett 
a) az, aki a támogatási döntést meghozta vagy aki a támogatási döntés meghozatalában döntés-előkészítőként részt vett, 
b) az, aki a támogatási döntés időpontjában a Kormány tagja, államtitkár, közigazgatási államtitkár, helyettes államtitkár, kormánymegbízott, kormánybiztos, miniszterelnöki megbízott, miniszterelnöki 
biztos, megyei közgyűlés elnöke, főpolgármester, polgármester - az 5000 fő vagy ez alatti lakosságszámú település polgármestere kivételével -, regionális fejlesztési ügynökség vezető tisztségviselője, 
c) az a) és b) pont szerinti személlyel közös háztartásban élő hozzátartozó, 
d) - a nyilvánosan működő részvénytársaság kivételével - az a) és b) pont szerinti személy tulajdonában álló gazdasági társaság, 
e) - az állam, a helyi önkormányzat, illetve a köztestület legalább 50%-os közvetlen vagy közvetett tulajdonában lévő gazdasági társaság, valamint a sportegyesület, a sportszövetség, a polgárőr szervezet és 
az állam által alapított vagyonkezelő alapítvány, valamint azon vagyonkezelő alapítvány, amelyhez az állam csatlakozott kivételével - az olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi 
személy vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont szerinti személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, 
szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület, az egyházi jogi személy vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja.. 

 

 



 
 

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT 
 

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSRÓL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXCV. TÖRVÉNY (ÁHT.) 50. § (1) BEKEZDÉS C) 
PONTJA ÉS A NEMZETI VAGYONRÓL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXCVI. TÖRVÉNY (NVT.) 3. 

§ (1) BEKEZDÉS 1. PONTJA ALAPJÁN 
 

Támogatott adatai: 
Név:  ………………………………………………………………………. 
Székhely:    

 ………………………………………………………………………. 
Cégjegyzékszám/nyilvántartási szám:

 ………………………………………………………………………. 
Adószám:    

 ………………………………………………………………………. 
Képviseletében eljár:  

 ………………………………………………………………………. 
 
 
Alulírott ……………., mint a ………………………………….(nyilatkozatot tevő 
szervezet) képviseletére jogosult az Nvt. 3. § (1) bekezdés 1. pontja és 
az Áht. 50. § (1) bekezdés c) pontja alapján felelősségem tudatában 
az alábbi átláthatósági nyilatkozatot teszem. 

 
(A nyilatkozat I., II. és III. részből áll. Minden nyilatkozatot tevő 
szervezetnek csak a rá vonatkozó, azaz vagy az I., vagy a II., vagy a 
III. részt kell kitöltenie.) 
 

I. 
TÖRVÉNY EREJÉNÉL FOGVA ÁTLÁTHATÓ SZERVEZETEK 

 
A jelen nyilatkozatot nem kell kitöltenie a következő szervezeteknek, mert 
megfelelnek a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 
bekezdés 1.a) pontja szerint átlátható szervezetnek minősülnek. (A meg-
felelő aláhúzandó!) 
a) az állam, 
b) a költségvetési szerv, 
c) a köztestület, 
d) a helyi önkormányzat, 
e) a nemzetiségi önkormányzat, 
f) a társulás, 
g) az egyházi jogi személy, 
h) az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkor-
mányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik, 
i) a nemzetközi szervezet 
j) a külföldi állam, 
k) a külföldi helyhatóság, 
l) a külföldi állami vagy helyhatósági szerv és az 



 
 

m) Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam sza-
bályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság. 
 

II. 
AZ I. PONT ALÁ NEM TARTOZÓ JOGI SZEMÉLYEK VAGY JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM REN-

DELKEZŐ GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK 
 
1. Az általam képviselt szervezet Nvt. 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 szer-
vezet, amely megfelel a következő feltételeknek: 
 

aa) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatá-
rozott tényleges tulajdonosa megismerhető, amelyről a II. 2. pontban 
nyilatkozom, és 
 
ab) az állam, amelyben az általam képviselt gazdálkodó szervezet 
adóilletőséggel rendelkezik: 
 

- az Európai Unió valamely tagállama:  
o Magyarország 
o 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 aláhúzandó, illetve amennyiben nem Magyarország, kérjük 
az országot megnevezni!) 
 
ac) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény 
szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak, amelyről a II. 3. 
pontban nyilatkozom és 
 
ad) az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy 
közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati 
joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálko-
dó szervezet tekintetében az aa), ab) és ac) alpont szerinti feltételek 
fennállnak, amelyről a II. 4. pontban nyilatkozom. 
 
2. Nyilatkozat tényleges tulajdonosról 
Az általam képviselt szervezetnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) 
pontja alapján a következő természetes személy(ek) a tényleges tulajdono-
sa(i): 
  
 
Ssz. 

 
Tényleges tulajdonos 

 
Születési hely és 
idő 

 
Anyja neve 

Részesedés 
mértéke 
%-ban 

     
     
     
     
     
     
 



 
 

3. Nyilatkozat a külföldi ellenőrzött társasági minősítésről: 
 
Az általam képviselt szervezet magyarországi székhellyel rendelkezik, így nem 
ellenőrzött külföldi társaság; 
 

vagy 
 
Az általam képviselt szervezet nem rendelkezik magyarországi székhellyel. 
 
(A megfelelő aláhúzandó!) 
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. 
 
Az általam képviselt szervezet a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 
1996. évi LXXXI. törvény 4. § 11. pontjában meghatározott feltételek figye-
lembe vételével  
 
nem minősül a társasági és az osztalékadóról szóló törvény szerinti meghatá-
rozott ellenőrzött külföldi társaságnak 
 

vagy 
 
a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott 
ellenőrzött külföldi társaságnak minősül. 
(A megfelelő aláhúzandó!) 
 
4. Nyilatkozat a közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tu-
lajdonnal, befolyással, szavazati joggal bíró államháztartáson kívüli 
jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó 
szervezet átláthatóságáról 
 
4.1. Az általam képviselt gazdálkodó szervezetben a közvetlenül vagy közve-
tetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással, szavazati joggal (további-
akban: részesedés mértéke) bíró jogi személy vagy jogi személyiséggel nem 
rendelkező gazdálkodó szervezet(ek) és adóilletőségük: 
  

Ssz. Gazdálkodó szervezet ne-
ve 

Szervezet adó-
száma 

Részese-
dés mér-
téke %-

b  

Adóilletősége 

     
     
     
     
     
 
4.2. Az általam képviselt gazdálkodó szervezetben a közvetlenül vagy közve-
tetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással, szavazati joggal bíró jogi 
személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szerveze-
tek tényleges tulajdonosa(i): 



 
 

 

Ssz. Gazdálkodó szerve-
zet neve 

Tényleges 
tulajdo-
nos(ok) 

Születési hely 
és idő Anyja neve 

Része-
sedés 

mértéke 
% b        

      
      
      
      
 
4.3. A közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyás-
sal, szavazati joggal bíró jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelke-
ző gazdálkodó szervezetek a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. 
évi LXXXI. törvény 4. § 11. pontja szerinti ellenőrzött külföldi társaságnak mi-
nősül / nem minősül (megfelelő rész aláhúzandó). 
 

III. 
CIVIL SZERVEZETEK, VÍZITÁRSULATOK 

 
1. Az általam képviselt szervezet (A megfelelő aláhúzandó!) 

- civil szervezet vagy 

- vízitársulat 
 
átlátható szervezetnek minősül az Nvt. 3. § (1) bekezdés 1. c) pontja szerint. 
 
a) Az általam képviselt szervezet vezető tisztségviselői: 
  
Ssz. Vezető tisztségviselő Születési hely 

és idő Anyja neve 
    
    
    
    
    
    
    
 



 
 

b) Az általam képviselt szervezet, valamint az III. 1. a) pont szerinti vezető 
tisztségviselői az alábbi szervezet(ek)ben rendelkeznek 25%-ot meghaladó ré-
szesedéssel: 
  

Ssz. Vezető tisztségviselő Szervezet neve Szervezet 
adószáma 

Részese-
dés mér-
téke %-

b       
     
     
     
     
 
c) A III. 1. b) pont szerinti szervezet(ek) átlátható szervezetek, azaz 
 
ca) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása meg-
előzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényle-
ges tulajdonosa megismerhető, amelyről a III. 2. pontban nyilatkozom. 
 
cb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megál-
lapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szer-
vezet tagállamában, olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Ma-
gyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van, 
amelyről a III. 3. pontban nyilatkozom. 
 
cc) nem minősül(nek) a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény 
szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak.  
 
cd) a szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdon-
nal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel 
nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a ca), cb) és cc) alpont 
szerinti feltételek fennállnak, amelyről a III. 4. pontban nyilatkozom. 
 
2. Nyilatkozat tényleges tulajdonosról 
 
A III. 1. b) pont szerinti szervezetnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszí-
rozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 
3. § r) pontja alapján a következő természetes személy(ek) a tényleges tu-
lajdonosa(i): 
  
Ssz
. 

Gazdálkodó szerve-
zet neve 

Tényleges 
tulajdonos 

Születési hely 
és idő Anyja neve 

Részese-
dés mér-
téke %-

b        
      
      
      
 
3. Nyilatkozat a III. 1. b) pont szerinti szervezet átláthatóságáról  
3.1. A III. 1. b) pont szerinti szervezet(ek) adóilletősége 
  
Ssz
. 

Gazdálkodó szervezet 
neve Szervezet adószáma 

Részese-
dés mér-
téke %-

b  

Adóilletősége 

     
     
     
     
 
3.2. A III.1. b) szerinti szervezetek ellenőrzött külföldi társasági minősítése 



 
 

 
A b) pont szerinti szervezetek közül a következők minősülnek ellenőrzött kül-
földi társaságnak(ha egyik szervezet sem minősül ellenőrzött gazdasági tár-
saságnak, akkor kérem kihúzni): 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….  
4. Nyilatkozat azoknak a szervezeteknek az átláthatóságáról, amelyek köz-
vetlenül 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 ré-
szesedéssel rendelkeznek 
  

Ssz. 
Gazdálko-
dó szerve-
zet neve 

Adó-
szám 

Részese-
dés mér-
téke %-

b  
Adóilletősége tényleges tulaj-

donos(ok) 
tényleges tu-

lajdonos szüle-
tési helye és 

id j         
       
       
       
 
 
A fenti táblázatban felsorolt szervezetek közül a következők minősülnek el-
lenőrzött külföldi társaságnak (ha egyik szervezet sem minősül ellenőrzött 
gazdasági társaságnak, akkor kérem kihúzni): 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….  
 
 
Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, il-
letve külön jogszabály szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján 
jogosult vagyok a szervezet képviseletére (és cégjegyzésére). 
 
Felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a vonatkozó jogszabá-
lyokat megismertem, amelyek alapján társaságom átlátható szerve-
zetnek minősül. 
 
 
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 a 
Támogató részére, vagy amennyiben az általam képviselt szervezet már nem 
minősül átláthatónak, úgy azt haladéktalanul bejelentem. 
 
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a nyilatkozatban megadott adatok a 
valóságnak megfelelnek. 
 
 
Kelt, ……………………….. 
 
 
  ........................  
 törvényes képviselő neve 
 
  ........................  
 cégszerű aláírás 


