
368/2011 (XII.31.) Korm rendelet 
 

50. § (1) A megkötött visszterhes szerződésnek, adott megbízásnak, megrendelésnek, 
vagy más hasonló visszterhes magánjogi kötelem írásba foglalását tartalmazó 
okiratnak az általános adatokon, feltételeken túlmenően tartalmaznia kell 
a) a szakmai, műszaki teljesítés mennyiségi és minőségi jellemzőinek megha-

tározását, határidejét, 
b) a kifizetendő összeget vagy a számlázás alapjául szolgáló egységárat, a 

pénzügyi teljesítés devizanemét, módját és feltételeit, 
c) a kifizetés határidejét, több év előirányzatai terhére vállalt kötelezettség ese-

tén évenkénti ütemezésben, és 
d) a pénzügyi ellenjegyzés tényét és a pénzügyi ellenjegyző keltezéssel ellátott 

aláírását. 
(1a)1 Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet ese-

tén az (1) bekezdésben felsoroltakon túl az okiratnak tartalmaznia kell a 
szervezet képviselőjének nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy átlátható 
szervezetnek minősül.  
A szervezet képviselője a nyilatkozatban foglaltak változása esetén arról ha-
ladéktalanul köteles a költségvetési szervet tájékoztatni. A valótlan tartalmú 
nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést a kötelezettségvállaló fel-
mondja vagy - ha a szerződés teljesítésére még nem került sor - a szerző-
déstől eláll. 

 
 

2011. évi CXCVI tv.  3.§ 
 
1. átlátható szervezet: 
 

a)2 az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi 
önkormányzat, a társulás, az egyházi jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, 
amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os 
részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi 
helyhatóság, a külföldi állami vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági 
Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett 
nyilvánosan működő részvénytársaság, 

 
b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelke-

ző gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek: 

1 Beiktatta: 497/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet 21. §. Hatályos: 2014. I. 1-től. 

2 Megállapította: 2013. évi CXXXIII. törvény 142. § (1). Hatályos: 2013. VIII. 1-től. 

                                            



ba)3 tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelő-
zéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges 
tulajdonosa megismerhető, 

bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megál-
lapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési 
Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, 
amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye 
van, 

bc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint 
meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak, 

bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tu-
lajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyi-
séggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a ba), bb) és bc) 
alpont szerinti feltételek fennállnak; 

c) az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek: 
ca) vezető tisztségviselői megismerhetők, 
cb) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem át-

látható szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel, 
cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szó-

ló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fej-
lesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyaror-
szágnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van; 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Megállapította: 2012. évi LXXXIV. törvény 2. § (2). Hatályos: 2012. VI. 30-tól. 
                                            



 

Javasolt nyilatkozat – a megkötendő szerződéshez: 

Megbízott a 368/2011 (XII.31.) Korm rendelet 50.§ (1a) bekezdésében meghatározottak 
szerint nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. §. (1) 
bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül, mely nyilatkozatot a jelen 
szerződés 1. sz. mellékleteként csatolják 
  



NYILATKOZAT 
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti  

gazdálkodó szervezetek részére 
 

1.) A nyilatkozattételre kötelezett szervezet adatai a cégkivonat és az aláírási címpél-
dány alapján: 
 

Szervezet neve:  

Székhelye:  

Adóilletősége (ha az nem Magyar-
ország): 

 

Cégjegyzékszáma/Nyilvántartási 
száma: 

 

Adószáma:  

Statisztikai számjele:  

Cégjegyzésre/képviseletre jogosult 
képviselő(k) neve: 

 

Cégjegyzés módja: ÖNÁLLÓ                                 EGYÜTTES 

 
2.) Alulírott(ak), mint az 1.) pontban meghatározott szervezet jogi személy/jogi szemé-

lyiséggel nem rendelkező szervezet képviselője(i) akként nyilatkozom(unk), hogy az 
általam(unk) képviselt szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3. § 
(1) bek. 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. 

 
3.) Kijelentem(jük), és aláírásommal(unkkal) igazolom(juk), hogy a jelen nyilatkozatban 

foglaltak a valóságnak mindenben megfelelnek. Tudomásul veszem(ük), hogy a 
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény. 3 § (2) bekezdésében foglaltak 
alapján a jelen valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis. 

 
4.) Tudomásul veszem(ük), hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak változása esetén arról 

haladéktalanul köteles(ek) vagyok(unk) a költségvetési szervet tájékoztatni. A valót-
lan tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést a költségvetési szerve-
zet felmondja vagy - ha a szerződés teljesítésére még nem került sor - a szerződés-
től eláll. 

 
 

Kelt: 2014. év ________ hó   __ napján 
 
 
 

 ______________________________ 
 cégszerű aláírás  


