
ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT 

II. Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 

gazdálkodó szervezetek: 

Alulírott ……………………………………….…. (név), mint a 

……………………………………………………………………………………………….….. (cégév, 

adószám, székhely) képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet a nemzeti vagyonról 

szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bek. 1. b) pontja szerint átlátható szervezetnek minősül, mivel 

olyan (aláhúzandó) 

 belföldi jogi személy,  

 külföldi jogi személy 

 belföldi jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet 

 külföldi jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet,  

amely megfelel a következő feltételeknek: 

 

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

megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa(i) megismerhető(k): 

 

Sorsz. Tényleges tulajdonos 

neve 
Születési helye, 

ideje 
Édesanyja neve Tulajdoni 

hányad/szavazati 

jogának mértéke 

     

     

     
 

Amennyiben a szervezetben közvetlenül vagy közvetve több mint 25%-os tulajdoni részesedéssel, 

befolyással vagy szavazati joggal rendelkező jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet található, annak adatai a következők  (csak abban az esetben kell kitölteni, amennyiben 

releváns): 

 

Sorsz. Jogi személy/jogi 

személyiséggel nem 

rendelkező szervezet 

neve 

adóilletősége adószáma Részesedés 

mértéke %-ban 

     

     

     
 

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

személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tényleges tulajdonosa(i) 

(csak abban az esetben kell kitölteni, amennyiben releváns): 

Sorsz. Gazdálkodó 

szervezet neve 
Tényleges 

tulajdonos(ok) neve 
Születési helye, 

ideje 
Édesanyja 

neve 
Tulajdoni 

hányad/szavazati 

jogának mértéke 

      

      

      
 

2. az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes 

államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban 



rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló 

egyezménye van.  

Ebben az esetben kérjük adja meg az ajánlat  benyújtásának évétől kezdődően az utolsó lezárt adóévig, 

hogy a gazdálkodó szervezet és az adott államban lévő kapcsolt vállalkozásai által együttesen saját 

eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal végzett termelő, feldolgozó, 

mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből származó bevétele 

hány százaléka az összes bevételének, az alábbiak szerint (amennyiben több gazdálkodó szervezet van, 

kérjük újabb táblázat kitöltését (csak abban az esetben kell kitölteni, amennyiben releváns)) :  

adóév Gazdálkodó szervezet neve Az illetőség szerinti országban termelő, 

feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, 

befektetői, valamint kereskedelmi 

tevékenységéből származó bevételének 

aránya az összes bevételhez képest 
(ajánlat 

benyújtásának 

éve) 

  

…   
…   
…   
(utolsó lezárt 

adóév) 
  

 

3. nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött 

külföldi társaságnak, 

4. a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással 

vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet 

tekintetében az 1-3. pontok szerinti feltételek fennállnak. 

Tudomásul veszem, hogy a Pest Megyei Flór Ferenc Kórház - az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 41.§ (6) bekezdés értelmében - nem köthet érvényesen 

visszterhes szerződést, illetve ilyen szerződés alapján nem teljesíthet kifizetést olyan jogi személynek, 

jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amely szervezet nem minősül a Nemzeti Vagyonról 

szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 3.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható 

szervezetnek.  

Hozzájárulok ahhoz, hogy ezen átláthatósági feltétel ellenőrzése céljából - a szervezetemmel kötött 

szerződésből eredő követelések elévüléséig - a Pest Megyei Flór Ferenc Kórház kezelje a szervezet 

átláthatóságával összefüggő adatokat. 

Vállalom, hogy ha a nyilatkozatban foglaltakban változás következik be, erről a Pest Megyei Flór 

Ferenc Kórházat haladéktalanul tájékoztatom. Tudomásul veszem, hogy a valótlan tartalmú 

nyilatkozat alapján kötött szerződést a Pest Megyei Flór Ferenc Kórház az államháztartásról szóló 

törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rend.50. § (1a) bekezdése alapján felmondja, 

vagy - ha a szerződés teljesítésére még nem került sor - a szerződéstől eláll. 

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). 

Kelt: ………………...(helyiség), 20… (év) ………(hónap) ….. (nap) 

 

 

…………………………………………… 

 


