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                                                                                  161/2021(VI.30) önkormányzati határozat melléklete 

 

Ügyiratszám: 01/-1/2020 

Ügyintéző: Fodor Vivien 

Telefonszám: (26) 814-309  

E-mail: fodor.vivien@budapest.hu 

 

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 

 

1. Ajánlatkérő neve: Pomáz Város Önkormányzata 

Címe: 2013 Pomáz, Kossuth Lajos u. 23-25. 

Telefon: 26/814-300 Fax:26/325-640 

E-mail címe: pomaz@pomaz.hu 

Képviselő: Leidinger István, polgármester 

  

2. Ajánlatkérés tárgya: „Ingatlanrendezésekhez szükséges geodéziaszolgáltatás 

2021-2022. években való ellátása” 

3. Műszaki leírás, minőségi és teljesítési követelmények: ingatlanrendezéséhez 

kapcsolódó földmérési feladatok elvégzése egyedi helyszíneken, eseti megrendelő 

alapján. 

Geodéziai szolgáltatás: helyszíni felmérések végzése, felmérési helyszínrajz készítése 

(tartalmazva a földhivatali állapotot is). 

Az Ajánlattevő a földmérési munkát a saját eszközeivel kell, hogy teljesítse az alábbi 

jogszabályok figyelembevételével: 

- 2012. évi XLVI. törvény a fölmérési és térképészeti tevékenységről 

- 52/2014. (IV. 29.) VM rendelet a földmérő igazolványról, az ingatlanrendező 

földmérő minősítésről, valamint a földmérési szakfelügyelői feladatokról, 

- 327/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet az egyéb célú földmérési és térképészeti 

tevékenységgel összefüggő szakmagyakorlás részletes szabályairól, 

- Pomáz Város Önkormányzat érvényben lévő helyi építési szabályzata, szabályozási 

terve. 

4. A szerződés meghatározása: Vállalkozási keretszerződés 

5. A szerződés ideje: A szerződés határozott időtartamra szól, az aláírás napjától az aláírás 

napjától 2022.12.31-ig tart. 

6. A teljesítés helye: Pomáz város közigazgatási területe 
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7. Teljesítés módja: Minden esetben az elkészült dokumentumok 2 példányát papír alapon, 

valamint elektronikus úton megküldve, a megbízói megbízást követő 8 naptári napon 

belül. 

8. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: 

- Késedelmi kötbér: amennyiben a Megbízott eseti megbízásra vonatkozó teljesítési 

határidőben olyan okból, amelyért felelős, nem teljesít, az eseti megbízási díj 10%-a / 

nap kötbért köteles fizetni.  

- Meghiúsulási kötbér: Meghiúsulási kötbér megfizetésére abban az esetben köteles a 

Megbízott az eseti megbízás 30%-a összeg erejéig, ha a szerződés teljesítése olyan 

okból vált lehetetlenné, amelyért a Megbízott tehető felelőssé. A Szerződő Felek 

meghiúsulásnak, tekintik, amennyiben a Megbízott 15 naptári napon túli késedelembe 

esik. Ennek elérése esetén a Megbízót megilleti a szerződés felmondásának a joga. 

9. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei: szerződésszerű teljesítés 

10. Az ajánlathoz csatolandó dokumentumok: 

- Ajánlattevői adatlap 

- Összeférhetetlenségi nyilatkozat 

- Átláthatósági nyilatkozat 

- Rendelkezésre állási nyilatkozat 

- Nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberről 

- Szakmai alkalmasság igazolása: Ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolnia kell a 

meghatározott végzettséggel rendelkező szakember bemutatását szakmai 

önéletrajz (név, képzettség, végzettség, szakmai tapasztalat ismertetése) 

formájában, melyhez csatolni kell a rendelkezésre állási nyilatkozatot, valamint 

a szakember képzettségét, végzettségét, jogosultságot igazoló okirat egyszerű 

másolatát. 

 

11. Érvénytelen az ajánlat, ha: 

- az ajánlattételi határidőn túl érkezik, illetve a felhívásban megjelölt címtől eltérő 

címre vagy módon nyújtották be 

- az ajánlattételi felhívásban részvételi feltételként kért igazolások, nyilatkozatok 

és egyéb csatolandó dokumentumok nem, vagy nem megfelelő módon igazolják 

az Ajánlattevő alkalmasságát 

 

12. Az ajánlattételi felhívás mellékletében megadottak alapján a számlázás módja: 

átutalással, a teljesítésigazolást követően benyújtott számla kézhezvételét követő 30 

naptári napon belül. 

13. Az ajánlat érvényességi ideje: Legalább 90  

14. Az ajánlattétel benyújtási határideje: 2021.08.15.12:00 óra 

15. Az ajánlattétel benyújtásának módja: Kérjük az email tárgy szövegrészében 

rögzíteni: „Ajánlat ingatlanrendezésekhez szükséges geodézia szolgáltatások ellátására 

Pomáz Város Önkormányzat részére” 

16. Az ajánlat bontásának helye és ideje: Pomázi Polgármesteri Hivatal, Díszterem, 

2021.08.15. 

17. Az ajánlatok elbírálásának szempontjai: Legjobb árérték arány 

Értékelési szempontok részletesen:  

1. szempont: Nettó ajánlati ár (Ft): súlyszám: 80 
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2. szempont: Szakmai alkalmassági feltétel vonatkozásában bemutatott geodéziai 

tervező 5 éven felüli többlettapasztalata (max.120 hónap többlettapasztalat): súlyszám: 

20 

Ajánlatkérő az 1. részszempont tekintetében fordított arányosítást, a 2. részpont 

tekintetében egyenes arányosítást alkalmaz. 

18. Az ajánlattétellel kapcsolatos egyéb információk:  

a) az ajánlattétel díjmentes 

b) az ajánlatot elektronikus úton kell benyújtani az alábbi e-mail címre: 

ajanlat05@pomaz.hu 

c) az ajánlatkérő kapcsolattartója: Vincze István, beosztása: Városfejlesztési és 

Városüzemeltetési Osztályvezető, elérhetősége: 26/814-387 

19. Az Ajánlatkérő az árlejtés lehetőségét kiköti 

20. Rész és alternatív ajánlat: 

- Nincs lehetőség részekre történő ajánlattételre. 

- Az ajánlattevő többváltozatú (alternatív) ajánlatot nem tehet 

21. A szerződéskötés határideje: az eredmény kihirdetésétől számított 30 naptári napon 

belül 

22. Az eredményhirdetés napja: 2021.08.26. 

Pomáz Város Önkormányzata fenntartja a jogot a beszerzési eljárás indokolás nélküli 

érvénytelenné nyilvánításához. 

 

Pomáz, 2021.június „……” 

 

……………………………………………….. 

Leidinger István, polgármester 

 

 

 

mailto:ajanlat05@pomaz.hu
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Pomáz Város Önkormányzatának „Ingatlanrendezésekhez szükséges geodézia szolgáltatás" 

tárgyú ajánlattételi felhívásának melléklete 

AJÁNLATTÉTEL 

Pomáz Város Önkormányzatának Ingatlanrendezésekhez szükséges geodéziaszolgáltatás 

tárgyú ajánlati felhívásra 

1. bírálati szempont: Nettó ajánlati ár ( össz.: 80 pont) 

Részletező Ártáblázat 

„Ingatlanrendezésekhez szükséges geodézia szolgáltatás”  

tárgyú beszerzési eljáráshoz 

 

1. feladatrész– Kitűzés vagy kerítés bemérése (1000 m2-enként): 20 pont 

 

 Megnevezés Mennyiség 
Nettó egységár 

(Ft) 

Bruttó egységár 

(Ft) 

1/1. 10 töréspontig 1 darab 
 

 

 

1/2. 
minden további 

töréspont 
1 darab  

 

 

Részletező Ártáblázat 

„Ingatlanrendezésekhez szükséges geodézia szolgáltatás”  

tárgyú beszerzési eljáráshoz 

2. feladatrész – Telekalakítás (1000 m2-enként): 20 pont 

 

 Megnevezés Mennyiség 
Nettó 

egységár (Ft) 

Bruttó 

egységár 

(Ft) 

2/1. 
1 telek kettéosztása vagy 

szabályozása 
1 darab 

 

 

 

2/2. minden további helyrajzi szám 1 darab  
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Részletező Ártáblázat 

„Ingatlanrendezésekhez szükséges geodézia szolgáltatás”  

tárgyú beszerzési eljáráshoz 

 

3. számú feladatrész – Épületfeltüntetési, bontási vázrajz készítése épületenként: 20 

pont  

 

 Megnevezés Mennyiség 
Nettó 

egységár (Ft) 

Bruttó 

egységár (Ft) 

3/1 
Épületfeltüntetési vázrajz 

készítés épületenként 
1 darab 

 

 

 

3/2. 
Bontási vázrajz készítés 

épületenként 
1 darab  

 

 

Részletező Ártáblázat 

„Ingatlanrendezésekhez szükséges geodézia szolgáltatás”  

tárgyú beszerzési eljáráshoz 

 

4. számú feladatrész– Használati jog, vezetékjog feltüntetése: 10 pont 

 

 Megnevezés 
Mennyi

ség 

Nettó egységár 

(Ft) 

Bruttó 

egységár (Ft) 

4/1. Első helyrajzi szám esetén 1 darab 
 

 

 

4/2 
Minden további helyrajzi szám 

esetén 
1 darab  
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Részletező Ártáblázat 

„Ingatlanrendezésekhez szükséges geodézia szolgáltatás”  

tárgyú beszerzési eljáráshoz 

 

5. számú feladatrész–Művelési ág megváltoztatása, művelési ágból való kivonás: 10 pont 

 

 Megnevezés 
Mennyi

ség 

Nettó egységár 

(Ft) 

Bruttó 

egységár (Ft) 

4/1. Első helyrajzi szám esetén 1 darab 
 

 

 

4/2 
Minden további helyrajzi szám 

esetén 
1 darab  

 

 

 

 

2. bírálati szempont: Szakmai alkalmassági feltétel vonatkozásában bemutatott 

geodéziai tervező 5 éven felüli többlettapasztalata (max.120 hónap 

többlettapasztalat): (20 pont) 

 

 

 Megnevezés 
Mennyisé

g 
Ajánlat (hónap) 

 

Szakmai alkalmassági feltétel 

vonatkozásában bemutatott geodéziai 

tervező 5 éven felüli többlettapasztalata 

(max. 120 hónap többlettapasztalat)  
 

hónap 
 

……….. hónap 

 

 

Összesen: 100 pont 
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AJÁNLATTEVŐI ADATLAP 

 

Ajánlattevő neve: 

Ajánlattevő székhelye (lakóhelye): 

Levelezési címe: 

Adószáma: 

Cégjegyzék száma: 

Statisztikai jelzőszáma: 

Számlavezető pénzintézetének neve: 

Bankszámlaszáma: 

Cégjegyzékre jogosult vagy meghatalmazott képviselő(k) neve: 

Kapcsolattartójának neve: 

Telefon 

Telefax: 

E-mail: 

 

Jelen nyilatkozatot Pomáz Város Önkormányzat által „Ingatlanrendezésekhez szükséges 

geodézia szolgáltatás” tárgyban megindított beszerzési eljárásban, az ajánlat részeként 

teszem. 

 

 

Kelt.:…………………., 202”….”…………...hó………………nap 

 

 

 

      ……………………………………………….. 

                  Cégszerű aláírás 
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ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI ÉS TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT 

 

 

Alulírott ……………………….., a Pomáz Város Önkormányzat., mint ajánlatkérő által 

„Ingatlanrendezésekhez szükséges geodézia szolgáltatás” tárgyban megindítani kívánt 

beszerzési eljárással kapcsolatban kijelentem, hogy megismertem Pomáz Város 

Önkormányzatának Beszerzési szabályzatában (5. pont) megfogalmazott, az 

összeférhetetlenségre vonatkozó előírásokat és velem szemben összeférhetetlenségi 

körülmények nem állnak fenn. 

 

Egyúttal kijelentem, hogy a fenti beszerzési eljárás során tudomásomra jutott üzleti és / vagy 

hivatali titkot megtartom. 

 

Kelt.:…………………., 202”….”…………...hó………………nap 

 

 

 

 

……………………………………………… 

                                                                                                                            Cégszerű aláírás 
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RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSI NYILATKOZAT 
 

 

 

 

 

Alulírott………………………………… kijelentem, hogy mint a(z) ………………………………… 

ajánlattevő által ajánlott szakember részt veszek a „Ingatlanrendezésekhez szükséges geodézia 

szolgáltatás” tárgyú lefolytatásra kerülő beszerzési eljárásban. 

Kijelentem továbbá, hogy az ajánlat sikeressége esetén képes vagyok dolgozni, és dolgozni kívánok az 

ajánlattételi felhívásban, szereplő időszakban. 

 

Nyilatkozatommal kijelentem, hogy nincs más olyan kötelezettségem ezen időszak(ok)ra vonatkozóan, 

amelyek az e szerződésben való munkavégzésemet bármilyen szempontból akadályoznák.  

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. 

 

 

 

 

Kelt.:…………………., 202”….”…………...hó………………nap 

 

 

 

 

     

      

     

   ………………………………………….. 
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Nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberről 

 

Alulírott …………………………….(székhely: )…………………………… ajánlattevő a 

Pomáz Város Önkormányzat „Ingatlanrendezésekhez szükséges geodéziaszolgáltatás” 

tárgyú beszerzési eljárásban nyilatkozattételre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a 

teljesítésbe az alábbi szakembereket kívánom/kívánjuk bevonni:  

 

 

 

  

 Szakember neve 
Szakmai Alkalmassági 

követelmény 

  

geodéziai tervező (GD-T) 

jogosultsággal rendelkező mérnök, 

aki 5 év szakmai tapasztalattal 

rendelkezik  

 

  geodéziai tervező (GD-T) 

jogosultsággal rendelkező mérnök, 

aki 5 év szakmai tapasztalattal 

rendelkezik  
 

  geodéziai tervező (GD-T) 

jogosultsággal rendelkező mérnök, 

aki 5 év szakmai tapasztalattal 

rendelkezik  
 

  geodéziai tervező (GD-T) 

jogosultsággal rendelkező mérnök, 

aki 5 év szakmai tapasztalattal 

rendelkezik  
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NYILATKOZAT ÁTLÁTHATÓSÁGRÓL 

 

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 

 

Nyilatkozattevő: 

Név   

 ………………………………………………………………………. 

Székhely  

 ………………………………………………………………………. 

Cégjegyzékszám 

 ………………………………………………………………………. 

Adószám  

 ………………………………………………………………………. 

Képviseletében eljár 

 ………………………………………………………………………. 

 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 41. § (6) bekezdése alapján a Békés 

Megyei Kormányhivatal az átláthatóság ellenőrzése céljából jogosult az átláthatósággal 

kapcsolatos, Áht. 54/A. § -ában meghatározott adatokat kezelni.  

Az Áht. 54/A. § - ában meghatározott adatok kezelése érdekében – az államháztartásról szóló 

törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet (Ávr.) 50. § - ában foglaltakra 

is tekintettel – nyilatkozattevő az alábbi nyilatkozatot teszi.  

 

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

jogosult az Nvt. 3. § (1) bekezdés 1. 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 (a megfelelő 

aláhúzandó): 

- az állam,  

- költségvetési szerv,  

- köztestület,  

- helyi önkormányzat,  

- nemzetiségi önkormányzat,  

- társulás,  

- egyházi jogi személy,  

- olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön 

vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik,  

- nemzetközi szervezet,  
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- külföldi állam,  

- külföldi helyhatóság,  

- külföldi állami vagy helyhatósági szerv, 

- az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam : 

……………………..(az állam megnevezése) szabályozott piacára bevezetett 

nyilvánosan működő részvénytársaság. 

 

 

II. 

 

AZ I. PONT ALÁ NEM TARTOZÓ JOGI SZEMÉLYEK VAGY  

JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ  

GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK 

 

Az általam képviselt szervezet átlátható szervezetnek minősül, azaz az Nvt. 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 

feltételeknek: 

 

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

és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerint 

meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető. 

 

Nyilatkozat tényleges tulajdonosokról: 

 

Név Lakcím 

Adószám/ 

adóazonosító 

jel 

Tulajdoni 

hányad 

Befolyás és 

szavazati jog 

mértéke 

          

          

          

 

II/2. 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) 
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II/3. nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint 

meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak: 

 

Nyilatkozat az ellenőrzött külföldi 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 

figyelembe vételével  

 

nem minősül a társasági és az osztalékadóról szóló törvény szerinti 

meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak 

 

vagy 

 

a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott 

ellenőrzött külföldi társaságnak minősül. (A megfelelő aláhúzandó) 

 

Amennyiben az általam képviselt gazdálkodó szervezet külföldi személy, 

illetve az üzletvezetés helye alapján külföldi illetékességű (a továbbiakban 

együtt: külföldi társaság), de székhelye, illetősége az Európai Unió 

tagállamában, az OECD tagállamában vagy olyan államban van, amellyel 

Magyarországnak hatályos egyezménye van a kettős adóztatás elkerülésére, 

nyilatkozom az adott államban a valódi gazdasági jelenlét tekintetében, az 

alábbiak szerint:  

 

 

 

 

Adóév 

Gazdálkodó 

szervezet neve, 

székhelye 

A külföldi társaság és adott államban lévő 

kapcsolt vállalkozási által együttesen saját 

eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott 

munkavállalókkal végzett termelő, feldolgozó, 

mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, 

valamint kereskedelmi tevékenységéből 

származó bevételének aránya az összes 

bevételhez képest 
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II/4. 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 tekintetében a II/1., II/2. és II/3. pont 

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) 

(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.) 

1. …………………………………… 

2. …………………………………… 

3. …………………………………… 

 

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  

 

II/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 tényleges tulajdonosai 

(több érintett gazdálkodó szervezet esetében szervezetenként szükséges kitölteni):  

 

 Nyilatkozat tényleges tulajdonosokról: 

 

Név Lakcím 

Adószám/ 

adóazonosító 

jel 

Tulajdoni 

hányad 

Befolyás és 

szavazati jog 

mértéke 

          

          

          

 

II/4.2. 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 adóilletékessége (több 

érintett gazdálkodó szervezet esetében szervezetenként szükséges az adóilletőséget 

megjelölni): 

 

- 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 
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- olyan állam, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről 

szóló egyezménye van: ………………….. 

(A megfelelő aláhúzandó, illetve amennyiben nem Magyarország, kérjük az országot 

megnevezni) 

 

II/4.3. 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 ellenőrzött külföldi 

társasági minősítése (több érintett gazdálkodó szervezet esetében szervezetenként 

szükséges megjelölni): 

 

Magyarországi székhellyel rendelkezik, így nem ellenőrzött külföldi társaság. 

 

vagy 

 

Nem rendelkezik magyarországi székhellyel. (A megfelelő aláhúzandó. Amennyiben 

a nyilatkozattevő által képviselt szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25 

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

személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó 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 gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten 

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

személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet a társasági 

adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 11. pontjában 

meghatározott feltételek figyelembe vételével  

 

nem minősül a társasági és az osztalékadóról szóló törvény szerinti 

meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak 

 

vagy 

 

a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott 

ellenőrzött külföldi társaságnak minősül. (A megfelelő aláhúzandó.) 

 

Amennyiben 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 

külföldi személy, illetve az üzletvezetés helye alapján külföldi illetékességű (a 

továbbiakban együtt: külföldi társaság), de székhelye, illetősége az Európai Unió 

tagállamában, az OECD tagállamában vagy olyan államban van, amellyel 

Magyarországnak hatályos egyezménye van a kettős adóztatás elkerülésére, 

nyilatkozom az adott államban a valódi gazdasági jelenlét tekintetében,, az 

alábbiak szerint:  
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Adóév 

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 

A külföldi társaság és adott államban lévő 

kapcsolt vállalkozási által együttesen saját 

eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott 

munkavállalókkal végzett termelő, feldolgozó, 

mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, 

valamint kereskedelmi tevékenységéből 

származó bevételének aránya az összes 

bevételhez képest 

      

      

 

 

III. 

 

CIVIL SZERVEZETEK, VÍZITÁRSULATOK 

 

Az általam képviselt szervezet (a megfelelő aláhúzandó) 

 

- civil szervezet vagy 

- vízitársulat 

 

átlátható szervezetnek minősül, azaz az Nvt. 3. § (1) bekezdés 1. pont c) alpont szerint 

az általam képviselt szervezet 

 

III/1. vezető tisztségviselői megismerhetők.  

 

 az általam képviselt szervezet vezető tisztségviselői: 

 

 

 

 

 

 

 

III/2. az általam képviselt szervezet, valamint ezek tisztségviselői nem átlátható 

szervezetben nem rendelkeznek 25 % - ot meghaladó részesedéssel, 

 

Az általam képviselt szervezet, valamint a ca) pont szerinti vezető tisztségviselői az 

alábbi szervezet(ek)ben rendelkeznek 25 % - ot meghaladó részesedéssel: 

 

Vezető 

tisztségviselő Szervezet neve Adószám Részesedés mértéke 

        

        

        

 

Ezek a szervezet(ek) átlátható(ak), azaz:  

 

Vezető tisztségviselő Adószám/adóazonosító 
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- III./2.1. tulajdonosi szerkezetük, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 

megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges 

tulajdonosuk megismerhető, amelyről az alábbiak szerint nyilatkozom (több érintett 

gazdálkodó szervezet esetében szervezetenként szükséges kitölteni):  

 

Nyilatkozat tényleges tulajdonosokról: 

 

Név Lakcím 

Adószám/ 

adóazonosító 

jel 

Tulajdoni 

hányad 

Befolyás és 

szavazati jog 

mértéke 

          

          

          

 

- III/2.2. Ezen szervezet(ek) adóilletékessége (több érintett gazdálkodó szervezet 

esetében szervezetenként szükséges az adóilletőséget megjelölni): 

 

- 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 megfelelőt kérjük aláhúzni, illetve amennyiben nem Magyarország, 

kérjük az országot megnevezni) 

 

- III/2.3. Ezen szervezet(ek) ellenőrzött külföldi társasági minősítése (több érintett 

gazdálkodó szervezet esetében szervezetenként szükséges megjelölni): 

 

Magyarországi székhellyel rendelkezik, így nem ellenőrzött külföldi 

társaság. 

 

vagy 

 

Nem rendelkezik magyarországi székhellyel. (A megfelelő aláhúzandó. 

Amennyiben a 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.) 

 

Ezen szervezet a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi 

LXXXI. törvény 4. § 11. pontjában meghatározott feltételek figyelembe 

vételével  
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nem minősül a társasági és az osztalékadóról szóló törvény szerinti 

meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak 

 

vagy 

 

a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint 

meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak minősül. (A megfelelő 

aláhúzandó.) 

 

Amennyiben ezen szervezet külföldi személy, illetve az üzletvezetés 

helye alapján külföldi illetékességű (a továbbiakban együtt: külföldi 

társaság), de székhelye, illetősége az Európai Unió tagállamában, az 

OECD tagállamában vagy olyan államban van, amellyel 

Magyarországnak hatályos egyezménye van a kettős adóztatás 

elkerülésére, nyilatkozom az adott államban a valódi gazdasági jelenlét 

tekintetében, az alábbiak szerint:  

 

 

 

 

Adóév 
A szervezet 

megnevezése 

A külföldi társaság és adott államban lévő 

kapcsolt vállalkozási által együttesen saját 

eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott 

munkavállalókkal végzett termelő, feldolgozó, 

mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, 

valamint kereskedelmi tevékenységéből 

származó bevételének aránya az összes 

bevételhez képest 

      

      

 

- III/2.4. Ezen szervezetben (azaz azon szervezetben, amelyben az általam képviselt 

szervezetnek, valamint annak vezető tisztségviselőinek 25 % - ot meghaladó 

részesedéssel rendelkeznek) közvetlenül vagy közvetetten több mint 25 % - os 

tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel 

nem rendelkező gazdálkodó szervezet átlátható, azaz:  

 

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 ezekre vezető tisztségviselői 25 % - ot meghaladó részesedéssel rendelkeznek: 

 

Gazdálkodó 

szervezet neve 
Adószám 

Részesedés 

mértéke % 

- ban 

Adóilletősége 
Tényleges 

tulajdonos(ok) 

Tényleges 

tulajdonosok 

adószáma  
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Adóév 
Gazdálkodó szervezet 

neve, székhelye 

A külföldi társaság és adott államban lévő 

kapcsolt vállalkozási által együttesen saját 

eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott 

munkavállalókkal végzett termelő, feldolgozó, 

mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint 

kereskedelmi tevékenységéből származó 

bevételének aránya az összes bevételhez képest 

      

      

      

 

III./3. az állam, amelyben az általam képviselt szervezet székhelye van:  

 

- 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 tagállam vagy olyan állam, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás 

elkerüléséről szóló egyezménye van: ………………. 

(A megfelelő aláhúzandó, illetve amennyiben nem Magyarország, kérjük az országot 

megnevezni.) 

 

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  

 

- a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződést a Békés Megyei 

Kormányhivatal kártalanítás nélkül és azonnali hatállyal felmondhatja, ha a nemzeti 

vagyon hasznosításában részt vevő bármely – a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett 

módon jogviszonyban álló harmadik fél – szervezet a nemzeti vagyon hasznosítására 

vonatkozó szerződés megkötését követően beállott körülmény folytán már nem minősül 

átlátható szervezetnek (Nvtv. 11.§ (12) bek.); 

- 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. A Békés Megyei Kormányhivatal ezen 

feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig az Áht. 54/A. 

§-ban foglaltak szerint a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 

átláthatóságával összefüggő, az Áht. 54/A. §-ban meghatározott adatokat kezelni, azzal, 
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hogy ahol az Áht. 54/A. § kedvezményezettről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezet et kell érteni (Áht. 41. § (6) bek.); 

- a valótlan tartalmú átláthatósági nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést a 

Békés Megyei Kormányhivatal felmondja vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem 

került sor – a szerződéstől eláll. 

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 Békés Megyei Kormányhivatal részére, 

vagy amennyiben az általam képviselt szervezet már nem minősül átláthatónak, úgy azt 

haladéktalanul bejelentem. 

 

 

Kelt. …………………….. 

……………………….. 

Cégszerű aláírás 

 

 
 


