
2. sz. melléklet 

Átláthatósági nyilatkozat 

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1. a) 

pontjában meghatározott 

átlátható szervezetek részére 

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 41. § (6) bekezdésében /  

az Nvtv. 11. § (10)-(11) bekezdésében 

előírt kötelezettség teljesítéséhez 

Alulírott 

Név: A nyilatkozatot tevő személy családi és keresztneve. 

mint a 

Átlátható szervezet neve: A nyilatkozatot tevő Átlátható szervezet teljes neve. 

Címe/székhelye: Az Átlátható szervezetre vonatkozó hivatalos nyilvántartásban szereplő adatoknak 

megfelelően töltendő ki. 

Adóazonosító száma: Az Átlátható szervezetre vonatkozó hivatalos nyilvántartásban szereplő 

adatoknak megfelelően töltendő ki. 

Cégjegyzékszám/nyilvántartásba vételi szám: Az Átlátható szervezetre vonatkozó hivatalos 

nyilvántartásban szereplő adatoknak megfelelően töltendő ki. 

törvényes képviselője – polgári és büntetőjogi felelősségem teljes körű tudatában – nyilatkozom, hogy 

az általam képviselt átlátható szervezet az Áht. 41. § (6) bekezdésének bekezdésnek / az Nvtv. 11. § 

(10)-(11) bekezdésének megfelel, azaz az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. a) pontja szerint átlátható 

szervezet, jogállása az alábbi
1
: 

- 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 

- külföldi állam 

- külföldi helyhatóság 

- külföldi állami vagy helyhatósági szerv 

- Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára 

bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság. 

                                                           
1 A megfelelő válasz aláhúzandó. 



Tudomásul veszem, hogy az Nvtv. 11. § (12) bekezdése értelmében a nemzeti vagyon hasznosítására 

vonatkozó szerződést a hasznosításba adó 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. 

Tudomásul veszem, hogy az Áht. 41. § (6) bekezdése értelmében 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. 

Tudomásul veszem, hogy a Ceglédi Tankerületi Központ az átláthatósági feltétel ellenőrzése céljából, 

a szerződésből eredő követelések elévüléséig az Áht. 55. § szerint jogosult a jogi személy, jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az Áht. 55. §-ban 

meghatározott adatokat kezelni azzal, hogy ahol az Áht. 55. § kedvezményezettről rendelkezik, azon a 

jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell érteni.  

Tudomásul veszem, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződést a Ceglédi 

Tankerületi Központ 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 Ceglédi Tankerületi Központ részére, vagy amennyiben az 

általam képviselt szervezet már nem minősül átláthatónak, úgy azt haladéktalanul bejelentem. 

Amennyiben az előző pontban foglalt kötelezettségemnek nem teszek eleget és a Ceglédi Tankerületi 

Központ tudomására jut, hogy a gazdálkodó szervezet nem átlátható, tudomásul veszem, hogy 

amennyiben a Ceglédi Tankerületi Központ írásbeli felszólítására 5 munkanapon belül nem 

nyilatkozok a gazdálkodó szervezet átláthatóságáról, a Ceglédi Tankerületi Központ jogosult a 

szerződéstől egyoldalúan elállni, illetve azt felmondani, továbbá részemre kifizetést nem teljesíthet. 

Kelt, …………………………………………….  

  

 …………………………………… 

 (cégszerű aláírás) 

 

 

 

 


