BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG
AJÁNLATKÉRÉSE
A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság Csopak, Kossuth u. 16. szám alatti székhelyén
lévő „A” épület Irodaház épületének (a továbbiakban: épület) megjelölt területein
rendszeres takarítási és egyéb takarítási szolgáltatások elvégzése.
1. Ajánlatkérő
Neve: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Címe: 8229 Csopak, Kossuth L. u. 16.
Képviselő: Puskás Zoltán igazgató
Telefon: 87/555-260, Fax: 87/555-261
Kapcsolattartó: Gál Róbert
Telefon: 87/555-264 30/491-0101
E-mail: galrobert@bfnp.hu
(a továbbiakban: Ajánlatkérő)
2. Eljárás tárgya
A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság Csopak, Kossuth u. 16. szám alatti székhelyén lévő „A”
épület Irodaház épületének (a továbbiakban: épület) megjelölt területein rendszeres takarítási és egyéb
takarítási szolgáltatások elvégzése.
Feladatleírás:
2.1.1. Naponta elvégzendő feladatok:
- padlózat felmosása, porszívózása
- szőnyegek porszívózása
- szükség szerint székek portalanítása vagy porszívózása
- irodai bútorok, íróasztalok szabad felületének nedves áttörlése, szükség szerinti ápolása
- telefonok, faxok, másolók portalanítása
- por és pókhálók eltávolítása
- hulladékgyűjtők kiürítése – szelektív hulladékgyűjtéssel
- tükrök tisztán tartása
- higiéniai termékek utántöltése
- mosdók, WC-kagylók, ülőkék, fedlapok és piszoárok fertőtlenítése, tisztítása
- konyhák rendbetétele
- dohányzásra kijelölt hely takarítása
- fertőtlenítés elvégzése a járványhelyzettel kapcsolatos intézkedések fennmaradásig
(korlátokon, kilincseken, kapcsolókon, dolgozók által sűrűn megérintett közösségi
felületeken.)
2.1.2.
-

Hetente elvégzendő feladatok:
mikrók fertőtlenítő tisztítása, hűtők tisztítása (előre egyeztetve)
ajtók és tokok, párkányok letörlése
párkányok, kapcsolók tisztítása
ablaktisztítás (bejárati portál + Titkársági üvegajtó)
kézmosók, zuhanyzók vízkőtelenítése

2.1.3. Félévente elvégzendő feladatok:
- ablakok és tokok külső és belső tisztítása
- az épület nagytakarítása (ajánlatkérővel egyeztetett módon és időpontban)
3. A feladat ellátásának kezdési időpontja:
2021. szeptember 1-től munkanapokon napi rendszerességgel, a hivatali munkaidő után.
Hétfőtől csütörtökig 16.30 után, péntekenként pedig 13.30 után.
4. Teljesítés módja és helye
8229 Csopak, Kossuth utca 16. szám alatti székhelyén lévő A épület irodaház.
5. Díjazás, számlázás
Vállalkozót az 2.1.1. – 2.1.3. pontban meghatározott munkák maradéktalan és szerződésszerű vállalkozói
díj illeti meg, amely nem tartalmazza a tisztítószerek, a munkavégzéshez szükséges eszközök beszerzési

költségeit, valamint a munka elvégzéséhez szükséges valamennyi egyéb költséget és járulékos költséget
sem. A Megrendelő előleget nem fizet.
A vállalkozási díj tovább nem tartalmazza a higiéniai anyagok beszerzését, valamint a szőnyegek, vizes
tisztításának, függönyök mosásának díját sem. Ezen szolgáltatások ajánlatkérő egyedi megrendelésére
külön díjazás mellett kerülhetnek elvégzésre. Az ajánlatkérő által vállalkozótól kért higiéniai anyagok (igény
esetén) külön elszámolás szerint kerülnek számlázásra ajánlattévő részére.
6. Fizetési feltételek
A Nyertes ajánlattevő által a mellékletben szereplő felolvasólapon rögzített havi rendszeres vállalkozói
díjat a nyertes ajánlattevővel létrejött szerződésben rögzítik.
A számla benyújtásának feltétele a szerződésszerű (hiba- és hiánymentes) teljesítés igazolás megléte.
A teljesítés igazolása a rendszeres (heti/havi) takarítási munkák esetében minden hónap utolsó
munkanapján.
Fizetés: a teljesítést követően az Ajánlatkérő a teljesítés igazolás alapján benyújtott számlát a
teljesítéstől számított 15 napon belül egyenlíti ki banki átutalással.
Finanszírozás: Az Igazgatóság saját forrásából. Az ajánlattétel, a kifizetés és az elszámolás pénzneme
HUF.
Vállalkozó teljesítése során havonta 1 db számla benyújtására jogosult.
Irányadó jogszabályok: 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról.
Az ajánlatok bírálati szempontja
A legalacsonyabb összegű megajánlott havi rendszeres takarítási vállalkozói díj.
Az ajánlatnak a jelen ajánlatkérőben meghatározott valamennyi feltételnek meg kell felelnie, egyébként
az ajánlat érvénytelen.
7. Az ajánlat tartalmi elemei
Hiánytalanul kitöltött, aláírt Felolvasó lap (1. sz. melléklet), Teljességi nyilatkozat (2. számú melléklet),
Nem az ajánlat része, csak a nyertes ajánlattevő cég köteles a szerződés megkötése előtt az
átláthatósági nyilatkozat (3. sz. melléklet) egy cégszerűen aláírt példányban benyújtani. Egyéni
vállalkozás esetében nem szükséges átláthatósági nyilatkozat.
Ajánlatkérő biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
8. Az ajánlat benyújtásának határideje, módjai, címe:
2021. augusztus 27. (péntek) munkaidő végéig, (13.30 óráig) beérkezően. A benyújtási határidő letelte
után az ajánlatleadást nem tudjuk figyelembe venni.
Ajánlat benyújtható egy eredeti példányban a kért határidőre:
elektronikusan: a galrobert@bfnp.hu e-mail címre, vagy
személyesen: a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, 8229 Csopak, Kossuth L. u.
16. címére, hétfőtől-csütörtökig 8:00 – 16:30 óra között, pénteken 8.00 - 13:00 között, illetve az
ajánlattételi határidő lejártának napján a lejárat időpontjáig.
Elektronikus benyújtás esetén az ajánlatot kérjük benyújtani eredeti példányban is, cégszerűen aláírva
és lebélyegezve, postán feladva az alábbi címre: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság,
8229 Csopak, Pf.: 23. A postán megküldött ajánlatoknak nem feltétele a fenti határidőben történő
beérkezés.
A borítékon fel kell tüntetni az ajánlattétel tárgyát.
10. A megrendelés feltételei és aláírása:
Ajánlatkérő tárgyi beszerzést a Ptk. 6:74. §, 6:75. § és 6:76. §-ára figyelemmel indítja meg, és 6:74.
§ (2) bekezdésében foglaltak szerint fenntartja a jogot a megrendelés aláírásának megtagadására.
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Ajánlatkérő/Megrendelő felhívja az Ajánlattevők figyelmét arra, hogy Ajánlatkérő/Megrendelő a
megrendelést kizárólag átlátható szervezettel bonyolíthatja le. Ennek megfelelően a nyertes Ajánlattevő
legkésőbb a megrendelés aláírásával egyidejűleg köteles Megrendelőnek a 3. számú mellékletként
csatolt átláthatósági nyilatkozatot kitöltve, cégszerűen aláírva, 3 (három) példányban a Megrendelőnek
átadni. Az átláthatósági nyilatkozat a megrendelés elválaszthatatlan részét képezi.

11. További információk:
Ajánlatot csak az ajánlattételre alkalmas és arra jogosult szervezet vagy egyéni vállalkozás tehet.
Az eljárás eredményéről minden Ajánlattevő írásbeli értesítést kap.
Az Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben bármely okból a nyertes
Ajánlattevővel nem jön létre a megrendelés, a második legkedvezőbb ajánlatot tevőt kérje fel a
megrendelés teljesítésére.
A határidőn túl érkezett ajánlatot az Ajánlatkérő érvénytelennek minősíti.
Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség – az eljárás
eredményétől függetlenül – az Ajánlattevőt terheli.
Mellékletek:
1. melléklet: Felolvasó lap
2. melléklet: Teljességi nyilatkozat
3. melléklet: Átláthatósági nyilatkozat (A megrendelés aláírásakor kell benyújtania kizárólag a nyertes
ajánlattevőnek.)
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1. sz. melléklet
FELOLVASÓ LAP
A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság Csopak, Kossuth u. 16. szám alatti székhelyén
lévő „A” épület Irodaház épületének (a továbbiakban: épület) megjelölt területein
rendszeres takarítási és egyéb takarítási szolgáltatások elvégzése.
Ajánlatkérő: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 8229 Csopak, Kossuth u. 16.
Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye:
Ajánlattevő képviselője:
Ajánlattevő telefonszáma:
Ajánlattevő telefaxszáma:
Ajánlattevő e-mail címe:
Ajánlattevő levelezési címe:
Ajánlattevő cégjegyzékszáma:
Ajánlattevő adószáma:
Ajánlattevő bankszámlaszáma, számlavezető pénzintézet neve:
Ajánlattevő ügyvezetőjének neve:
Ajánalattevő kapcsolattartója:
Ajánlatért felelős személy:
Az ajánlat számszerűsíthető adatai:
Nettó (ÁFA nélküli) ……………………. havi takarítási vállalkozói díj
mindösszesen (Ft):

…….,-Ft

azaz ……………………………………………………………………………….…… forint

ÁFA alanyi mentes:

igen

nem

(kérjük a megfelelő választ aláhúzni)

Ajánlati kötöttség határideje (mely nem lehet kevesebb, mint 90 nap): …………………………….

Kelt: ……………………………….

……………………………………………………
Ajánlattevő cégszerű aláírása
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NYILATKOZAT
(Teljességi nyilatkozat)

2. sz. melléklet

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság Csopak, Kossuth u. 16. szám alatti székhelyén lévő „A” épület
Irodaház épületének (a továbbiakban: épület) megjelölt területein rendszeres takarítási és egyéb takarítási
szolgáltatások elvégzése.

Alulírott ………………………….., mint a(z) ………………………. Ajánlattevő aláírásra jogosult képviselője kijelentem,
hogy
1.

a jelen ajánlatunkban megadott ajánlati ár tartalmaz valamennyi költséget, mely a szerződés
teljesítéséhez szükséges,
az ajánlattételi felhívásban meghatározott feltételeket, követelményeket megértettük és
elfogadjuk, a teljesítés során a vonatkozó jogszabályok előírásainak maradéktalanul eleget teszünk.
a jelen beszerzési eljárás eredményeként az ajánlattételi felhívás szerinti szerződést megkötjük, és
a szerződést teljesítjük
a csatolt dokumentumok teljes körűek.

2.
3.
4.

Ennek megfelelően a szerződést – amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk – a
Felolvasólapon meghatározott ellenszolgáltatásért, és a szerződésben meghatározott feltételekkel
teljesítjük.
A társaság minősítése 1:


Mikrovállalkozás





Kisvállalkozás
Középvállalkozás
Nem tartozik a fenti kategóriákba

Jelen nyilatkozatot a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság Ajánlatkérő által a fenti tárgyban
megindított beszerzési eljárásban, az ajánlat részeként tesszük.
Kelt: 2021. év ……………… hónap …. nap

……………………………………………………
Ajánlattevő cégszerű aláírása
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Kérjük a megfelelőt jelölni!
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3. sz. melléklet
Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) és a
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 1. pontjának való megfelelésről
I. Törvény erejénél fogva átlátható szervezetek
Alulírott, ……………………………………………………………………………(név), mint a(z)
………………………………………………………………………………………….……
(cég)név…………………………………………………………………………(adószám)
……………………..(beosztás / tisztség megnevezése) törvényes képviselője nyilatkozom, hogy az általam
képviselt szervezet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) pontjának
megfelel, azaz a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 1.a) pontja szerint
[megfelelő rész aláhúzandó]
-

egyházi, jogi személy,

-

olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam / helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt
100%-os részesedéssel rendelkezik,
a helyi önkormányzat neve:……………………………………………………………...

-

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára
bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság,
állam neve:………………………………………………………………………………
ezért átlátható szervezetnek minősül.

………………………………………….. (helység) ………………………………… (dátum)

……………………………………………...
cégszerű aláírás, bélyegző
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Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) és a
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 1. pontjának való megfelelésről
II. Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
gazdálkodó szervezetek
1. Nyilatkozat az átláthatóságról
Alulírott, ……………………………………………………………….……….(név), mint a(z)
…………………………………………………………………………………………(cégnév)
………………………………..(adószám) …………………………………(tisztség, beosztás megnevezése) törvényes
képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 50. § (1) bekezdés c) pontjának megfelel, azaz a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
3. § (1) 1. b) pontja szerint átlátható szervezetnek minősül, az alábbiak szerint:
a) az általam képviselt szervezet olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel
nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:
aa) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, amelyről a
2. pontban nyilatkozom, és
ab) az Európai Unió tagállamában/ az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes
államban/ a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában/ olyan államban rendelkezik
adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van
[megfelelő rész aláhúzandó], és ez az ország: …………………………………,
és
ac) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött
külföldi társaságnak, amelyről a 3. pontban nyilatkozom
és
ad) az általam képviselt szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal,
befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó
szervezet tekintetében az aa), ab) és ac) alpont szerinti feltételek fennállnak, amellyel kapcsolatban a 2.
B)-C) pontjában nyilatkozom.
2. Nyilatkozat tényleges tulajdonosról
Az általam képviselt szervezetnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. Törvény 3. § r) pontja alapján a következő természetes
személy(ek) a tényleges tulajdonosa(i):
A) Tényleges tulajdonos(ok)
Neve: ……………………………………………………………………………………………
Születési neve: …………………………………………………………………………………..
Születési helye és ideje: ………………………………………………………………………...
Anyja születési neve: …………………………………………………………………………...
Tulajdoni hányad: ………………………………………………………………………………
Befolyás/szavazati jog mértéke: ………………………………………………………………...
Neve: ……………………………………………………………………………………………
Születési neve: …………………………………………………………………………………..
Születési helye és ideje: ………………………………………………………………………...
Anyja születési neve: …………………………………………………………………………...
Tulajdoni hányad: ………………………………………………………………………………
Befolyás/szavazati jog mértéke: ………………………………………………………………...
Neve: ……………………………………………………………………………………………
Születési neve: …………………………………………………………………………………..
Születési helye és ideje: ………………………………………………………………………...
Anyja születési neve: …………………………………………………………………………...
Tulajdoni hányad: ………………………………………………………………………………
Befolyás/szavazati jog mértéke: ………………………………………………………………...
B) Nyilatkozat a szervezetben közvetve vagy közvetlenül több, mint 25%-os részesedéssel,
befolyással vagy szavazati joggal rendelkező jogi személyről, vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezetről:
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Nincs ilyen jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet.
Az alábbi szervezeteket nevezem meg:
Név (cégnév): …………………………………………………………………………………...
Tulajdoni hányad: ………………………………………………………………………………
Befolyás/szavazati jog mértéke: …..…………………………………..………………………...
Adóilletősége (állam): ……………………...…………………………………………………...
Név (cégnév): …………………………………………………………………………………...
Tulajdoni hányad: ………………………………………………………………………………
Befolyás/szavazati jog mértéke: …..…………………………………..………………………...
Adóilletősége (állam): ……………………...…………………………………………………...
Név (cégnév): …………………………………………………………………………………...
Tulajdoni hányad: ………………………………………………………………………………
Befolyás/szavazati jog mértéke: …..…………………………………..………………………...
Adóilletősége (állam): ……………………...…………………………………………………...
C) A B) pontban megnevezett szervezet(ek) tényleges tulajdonosainak az Áht. 55. § bc) pontjában
megjelölt adatai:
Érintett szervezet neve (a B) pontban megjelölt szervezet): ……………………………………
Tényleges tulajdonos neve: ……………………………………………………………………..
Születési neve: …………………………………………………………………………………..
Születési helye és ideje: ………………………………………………………………………...
Anyja születési neve: …………………………………………………………………………...
Tulajdoni hányad: ………………………………………………………………………………
Befolyás/szavazati jog mértéke: ………………………………………………………………...
Érintett szervezet neve (a B) pontban megjelölt szervezet): ……………………………………
Tényleges tulajdonos neve: ……………………………………………………………………..
Születési neve: …………………………………………………………………………………..
Születési helye és ideje: ………………………………………………………………………...
Anyja születési neve: …………………………………………………………………………...
Tulajdoni hányad: ………………………………………………………………………………
Befolyás/szavazati jog mértéke: ………………………………………………………………...
Érintett szervezet neve (a B) pontban megjelölt szervezet): ……………………………………
Tényleges tulajdonos neve: ……………………………………………………………………..
Születési neve: …………………………………………………………………………………..
Születési helye és ideje: ………………………………………………………………………...
Anyja születési neve: …………………………………………………………………………...
Tulajdoni hányad: ………………………………………………………………………………
Befolyás/szavazati jog mértéke: ………………………………………………………………...
3. Nyilatkozat az 1. pontban megjelölt szervezet külföldi jogállásának megítéléséhez szükséges adatokról
[megfelelő rész aláhúzandó]:
A képviselt szervezet külföldi személy / az üzletvezetés helye szerint külföldi illetőségű (a
továbbiakban együtt: külföldi társaság); és
az üzletvezetés helye (ha a külföldi illetőség az üzletvezetés helyén alapul) (ország, helység, cím,
postacím):
………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………
………………………..
a külföldi társaságban adóéve napjaiban többségében a személyi jövedelemadóról szóló törvény
szerinti belföldi illetőségű tényleges tulajdonos (a továbbiakban: részesedéssel rendelkező
személy) van; vagy
a belföldi illetőségű részesedéssel rendelkező személy neve: ………………………….
…………………………………………………………………………………………...
A külföldi társaságra vonatkozó adóév időtartama: …………………………………….
A külföldi társaság által, az adóévben elért bevételei többségében magyarországi forrásból
származnak; vagy
a külföldi társaság által az adóévre fizetett (fizetendő), adóvisszatérítéssel csökkentett adó és
adóalapjának (csoportos adóalanyiság esetében a csoportszinten fizetett (fizetendő) és
adóvisszatérítéssel csökkentett adó és adóalapjának) hányadosa százalékban kifejezve éri el a
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-

10%-ot / nulla vagy negatív adóalap miatt nem fizetett (fizet) a külföldi társaság társasági adónak
megfelelő adót, bár eredménye pozitív [megfelelő rész aláhúzandó];
Az előbbiekkel ellentétben, a képviselt szervezetre az ellenőrzött külföldi társaságra vonatkozó
szabályok nem alkalmazandók, mert a szervezet székhelye / illetősége az Európai Unió
tagállamában / az OECD tagállamában / olyan államban van, amellyel ebben az államban a
szervezet valódi gazdasági tevékenységet végez.
A szervezet székhelye / illetősége szerinti állam megnevezése: ………………………..

Tudomásul veszem, hogy a fent megadott adatokat az Áht. 56. §-ában foglaltak szerint a Agrárminisztérium
a honlapján közzéteheti.
Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály szerinti
nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviseletére.
………………………………………….. (helység) ………………………………… (dátum)
……………………………………………...
cégszerű aláírás, bélyegző
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Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) és a
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 1. pontjának való megfelelésről
III. Civil szervezetek, vízitársulatok
1. Nyilatkozat az átláthatóságról:
Alulírott, ……………………………………………………………….……..………….(név),
mint a(z)
..…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
(civil szervezet), vízitársulat neve) (adószám: ………………………………………….)
…………………………………………………………......(beosztás / tisztség neve) törvényes képviselője nyilatkozom, hogy
az általam képviselt szervezet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c)
pontjának megfelel, azaz a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 1. c) pontja szerint
átlátható szervezetnek minősül, az alábbiak szerint:
a) A szervezet vezető tisztségviselői megismerhetők, a vezető tisztségviselők nevéről és más természetes
személyazonosító adatairól az alábbi 2. pontban nyilatkozom;
b) Az általam képviselt szervezet, valamint vezető tisztségviselője nem rendelkezik 25%-ot meghaladó
tulajdoni résszel nem átlátható szervezetben. A szervezet, illetve vezető tisztségviselője 25%-ot
meghaladó tulajdoni részesedésével működő szervezet nevét, a szervezetben fennálló tulajdoni
részesedés megjelölése mellett az alábbi 3. pontban közlöm. Az utóbbi szervezet(ek) tényleges
tulajdonosának / tulajdonosainak természetes személyazonosító adatait, tulajdoni hányadát,
befolyásának és szavazati jogának mértékét, valamint az átláthatóság megállapításához szükséges
egyéb személyazonosító adatait az alábbi 4. pontban, e szervezetek átláthatóságának vizsgálatához
szükséges adatokat az 5. pontban adom meg;
c) Az általam képviselt szervezet székhelye az Európai Unió tagállamában / az Európai Gazdasági
Térségről szóló megállapodásban részes államban / az OECD tagállamában / olyan államban van,
amellyel Magyarországnak a kettős adózás elkerüléséről szóló, hatályos egyezménye áll fenn
[megfelelő rész aláhúzandó], és ez az ország: …………………………………………………
A szervezet székhelyének pontos címe: ………………………………………….…………
……………………………………………………………………………………………….
2. A szervezet vezető tisztségviselőinek természetes személyazonosító adatai:
Neve: ……………………………………………………………………………………………
Születési neve: …………………………………………………………………………………..
Születési helye és ideje: ………………………………………………………………………...
Anyja születési neve: …………………………………………………………………………...
Neve: ……………………………………………………………………………………………
Születési neve: …………………………………………………………………………………..
Születési helye és ideje: ………………………………………………………………………...
Anyja születési neve: …………………………………………………………………………...
Neve: ……………………………………………………………………………………………
Születési neve: …………………………………………………………………………………..
Születési helye és ideje: ………………………………………………………………………...
Anyja születési neve: …………………………………………………………………………...
3. A szervezet, illetve vezető tisztségviselője 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedésével működő
szervezet(ek) megnevezése:
Érintett neve: ……………………………………………………………………………………
Szervezet neve: …………………………………………………………………………………
Szervezet típusa: ……...………………………………………………………………………...
Érintett személy tulajdoni részesedésének mértéke: …….……………………………………...
Érintett neve: ……………………………………………………………………………………
Szervezet neve: …………………………………………………………………………………
Szervezet típusa: ……...………………………………………………………………………...
Érintett személy tulajdoni részesedésének mértéke: …….……………………………………...

10

Érintett neve: ……………………………………………………………………………………
Szervezet neve: …………………………………………………………………………………
Szervezet típusa: ……...………………………………………………………………………...
Érintett személy tulajdoni részesedésének mértéke: …….……………………………………...
4. A 3. pontban megjelölt szervezet(ek) tényleges tulajdonosának (tulajdonosainak) az Áht. 54/A. § cd)
pont szerinti adatai:
Érintett szervezet neve (a 3. pontban megjelölt szervezet): ……………………………………
Tényleges tulajdonos neve: …………………………………………..…………………………
Születési neve: …………………………………………………………………………………..
Születési helye és ideje: ………………………………………………………………………...
Anyja születési neve: …………………………………………………………………………...
Tulajdoni hányad: ………………………………………………………………………………
Befolyás/szavazati jog mértéke: ………………………………………………………………...
Érintett szervezet neve (a 3. pontban megjelölt szervezet): ……………………………………
Tényleges tulajdonos neve: …………………………………………..…………………………
Születési neve: …………………………………………………………………………………..
Születési helye és ideje: ………………………………………………………………………...
Anyja születési neve: …………………………………………………………………………...
Tulajdoni hányad: ………………………………………………………………………………
Befolyás/szavazati jog mértéke: ………………………………………………………………...
Érintett szervezet neve (a 3. pontban megjelölt szervezet): ……………………………………
Tényleges tulajdonos neve: …………………………………………..…………………………
Születési neve: …………………………………………………………………………………..
Születési helye és ideje: ………………………………………………………………………...
Anyja születési neve: …………………………………………………………………………...
Tulajdoni hányad: ………………………………………………………………………………
Befolyás/szavazati jog mértéke: ………………………………………………………………...
5. A 3. pontban megjelölt szervezet átláthatóságnak vizsgálatához szükséges egyéb adatok:
Érintett szervezet neve: …………………………………………………………………………
A) A szervezet az I. számú nyilatkozat szerint, a törvény erejénél fogva átlátható szervezet [megfelelő
rész aláhúzandó]:
egyházi jogi személy,
olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam / helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt
100%-os részesedéssel rendelkezik,
a helyi önkormányzat neve: ……………………………………………………………..
az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára
bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság,
állam neve: ……………………………………………………………………………
B) A szervezet a II. számú nyilatkozatban foglaltak szerint átlátható szervezetnek minősül, az alábbi
adatok alapján:
a) Olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó
szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:
aa) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, amelyről a
4. pontban nyilatkoztam, és
ab) az Európai Unió tagállamában / az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes
államban / a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában / olyan államban
rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye
van
[megfelelő
rész
aláhúzandó],
és
ez
az
ország:
………………………………………………………………………………………….,
és
ac) nem minősül a társasági adóról és az osztalékról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzőtt
külföldi társaságnak, amelyről a b) pontban nyilatkozom
és
ad) a szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy
szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében
az aa), ab) és ac) alpont szerinti feltételek fennállnak, amellyel kapcsolatban a c) és d) pontban
nyilatkozom.
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b) Az érintett szervezet külföldi személy / az üzletvezetés helye szerint külföldi illetőségű (a továbbiakban
együtt: külföldi társaság); és
az üzletvezetés helye (ha a külföldi illetőség az üzletvezetés helyén alapul) (ország, helység, cím,
postacím):

-

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………….
a külföldi társaságban adóéve napjaiban többségében a személyi jövedelemadóról szóló törvény
szerinti belföldi illetőségű tényleges tulajdonos (a továbbiakban: részesedéssel rendelkező személy)
van; vagy
a belföldi illetőségű részesedéssel rendelkező személy neve: …………………………
………………………………………………………………………………………….
A külföldi társaságra vonatkozó adóév időtartama: ……………………………………
A külföldi társaság által, az adóévben elért bevételei többségében magyarországi forrásból
származnak; vagy
-

A külföldi társaság által az adóévre fizetett (fizetendő), adóvisszatérítéssel csökkentett adó és
adóalapjának (csoportos adóalanyiság esetében a csoportszinten fizetett (fizetendő) és
adóvisszatérítéssel csökkentett adó és adóalapjának) hányadosa százalékban kifejezve éri el a
10%-ot / nulla vagy negatív adóalap miatt nem fizetett (fizet) a külföldi társasági adónak megfelelő
adót, bár eredménye pozitív [megfelelő rész aláhúzandó];

-

Az előbbiekkel ellentétben, a képviselt szervezetre az ellenőrzött külföldi társaságra vonatkozó
szabályok nem alkalmazandók, mert a szervezet székhelye / illetősége az Európai Unió
tagállamában / az OECD tagállamában / olyan államban van, amellyel Magyarországnak hatályos
egyezménye áll fenn a kettős adózás elkerülése érdekében, és ebben az államban a szervezet
valódi gazdasági tevékenységet végez.
A szervezet székhelye / illetősége szerinti állam megnevezése: ………………………

c)

A 3. pontban megnevezett érintett szervezetben 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedéssel rendelkező
jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet adatai:

Nincs ilyen jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet.
Az alábbi szervezeteket nevezem meg:
Név (cégnév): ……………………………………………………………………………….…..
Tulajdoni hányad: ……………….……………………………………………………………...
Befolyás/szavazati jog mértéke: ………………………………………………………………..
Adóilletősége (állam): ….………………………………………………………………………
Név (cégnév): ……………………………………………………………………………….…..
Tulajdoni hányad: ……………….……………………………………………………………...
Befolyás/szavazati jog mértéke: ………………………………………………………………..
Adóilletősége (állam): ….………………………………………………………………………
Név (cégnév): ……………………………………………………………………………….…..
Tulajdoni hányad: ……………….……………………………………………………………...
Befolyás/szavazati jog mértéke: ………………………………………………………………..
Adóilletősége (állam): ….………………………………………………………………………
d) A c) pontban megjelölt szervezetek tényleges tulajdonosainak az Áht. 54/A § bc) pontja szerinti adatai:
Érintett szervezet neve (a c. pontban megjelölt szervezet): .……………………………………
Tényleges tulajdonos neve: …………………………………………..…………………………
Születési neve: …………………………………………………………………………………..
Születési helye és ideje: ………………………………………………………………………...
Anyja születési neve: …………………………………………………………………………...
Tulajdoni hányad: ………………………………………………………………………………
Befolyás/szavazati jog mértéke: ………………………………………………………………...
Érintett szervezet neve (a c. pontban megjelölt szervezet): .……………………………………
Tényleges tulajdonos neve: …………………………………………..…………………………
Születési neve: …………………………………………………………………………………..
Születési helye és ideje: ………………………………………………………………………...
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Anyja születési neve: …………………………………………………………………………...
Tulajdoni hányad: ………………………………………………………………………………
Befolyás/szavazati jog mértéke: ………………………………………………………………...
Érintett szervezet neve (a c. pontban megjelölt szervezet): .……………………………………
Tényleges tulajdonos neve: …………………………………………..…………………………
Születési neve: …………………………………………………………………………………..
Születési helye és ideje: ………………………………………………………………………...
Anyja születési neve: …………………………………………………………………………...
Tulajdoni hányad: ………………………………………………………………………………
Befolyás/szavazati jog mértéke: ………………………………………………………………...
Tudomásul veszem, hogy a fent megadott adatokat az Áht. 54/B. §-ában foglaltak szerint a Vidékfejlesztési
Minisztérium a honlapján közzéteheti.
Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály szerinti
nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviseletére.
………………………………………….. (helység) ………………………………… (dátum)

……………………………………………...
cégszerű aláírás, bélyegző
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