
 

NYILATKOZAT ÁTLÁTHATÓSÁGRÓL 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 41. § (6) bekezdése, 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 Áht. 55. § - 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 büntetőjogi felelősségem tudatában az alábbi 

 

 

átláthatósági nyilatkozatot 

 

teszem.  

 

Felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a vonatkozó jogszabályokat megismertem, 

amelyek alapján társaságom átlátható szervezetnek minősül, továbbá a polgári 

perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 7. § 6. pontja alapján gazdálkodó 

szervezet fogalmi kritériumainak is megfelelek. 

 

Jelen nyilatkozat alapján tudomásul veszem, hogy  

 

- az Áht. 41. § (6) pontjában foglaltak szerint 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 valótlan tartalmú átláthatósági nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést a 

kötelezettségvállaló önkormányzat vagy költségvetési szerv felmondja vagy – ha a 

szerződés teljesítésére még nem került sor – a szerződéstől eláll. 

- a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról 

szóló 2017. évi LXXX. törvény alapján a költségvetésből gazdálkodó felet azonosítási 

kötelezettség terheli a vele szerződő felek (természetes személyek, jogi személyek, jogi 



személyiséggel nem rendelkező szervezetek, kivéve a Nvt. 3.§ (1) pontja alapján a 

törvény erejénél fogva átlátható szervezet) adatai vonatkozásában. 

- ezen nyilatkozatot, az Áht. 41. § 6. bekezdésében foglaltak szerint, a visszterhes 

szerződés megkötése, illetve e kötelezettségből eredő kifizetések teljesítése érdekében 

tettem. 

- a Budapesti Rendőr-főkapitányság az Áht. 55. § alapján az átláthatóságra vonatkozó 

adatok kezelésére jogosult. 

 

 

Jelen nyilatkozatomhoz mellékelem a gazdálkodó szerv képviseletében: 

 

 a hitelesített aláírási címpéldány, vagy aláírás minta (pl. egyéni vállalkozó) másolati 

példányát,  

 

továbbá  

 

 a cégnyilvántartáson kívül jegyzett gazdálkodó esetén (pl. egyéni vállalkozó) a 30 

napnál nem régebbi nyilvántartásba vételről szóló bírósági végzés/hatósági okirat 

másolati példányát.  

 

Anyagi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy amennyiben jelen 

nyilatkozatban közölt adatok tekintetében bármilyen változás áll be, akkor a módosult 

adatokkal kiállított átláthatósági nyilatkozatot a változás bekövetkeztétől számítottan 

haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül megküldöm a Budapesti Rendőr-főkapitányság 

részére (Levelezési cím: BRFK 1139 Budapest, Teve utca 4-6. Gazdasági Igazgatóság) vagy 

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

haladéktalanul bejelentem.  

 

 

………………………,2019……………….hó………..nap 

 

   

                         

…………………………………….. 

  képviseletre jogosult cégszerű aláírás 
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