








































Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése szerint 
gazdálkodó szervezet által tett 

NYILATKOZAT 
visszterhes szerződés megkötéséhez, ilyen szerződésen alapuló kifizetés teljesítéséhez, valamint költségvetési 

támogatás nyújtásához 

1) A nyilatkozattételre kötelezett szervezet adatai (különösen a cégkivonat és az aláírási címpéldány alapján): 

2) Alulírott (alulírottak) az 1.) pontban meghatározott szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője (képviselői) nyilatkozom 
(nyilatkozzuk), hogy az általam (általunk) jegyzett gazdálkodó szervezet megfelel a következő feltételeknek, ennek 
alapján a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3. § (1) bek. 1. pont b) alpontja szerinti átlátható szervezetnek 
minősül: 
a) a szervezet tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról 
szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, 
b) a szervezet 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, 
c) a szervezet nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött 
külföldi társaságnak, 
d) 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 a), b) és c) alpont 
szerinti feltételek fennállnak. 

3) Kijelentem (kijelentjük), és aláírásommal (aláírásunkkal) igazolom (igazoljuk), hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak a 
valóságnak mindenben megfelelnek. Tudomásul veszem (vesszük), hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 
törvény 3. § (2) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdésében foglaltak 
alapján a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis. 

Szervezet neve: DUKAI GÁBOR EGYÉNI VÁLLALKOZÁS

Székhelye: 9024 GYŐR, LAJTA ÚT 31. 2/1.

Adóilletősége (ha az nem Magyarország):

Cégjegyzékszáma: 42165488

Adószáma: 66999667-1-28

Statisztikai számjele: 66999667855223108

Cégjegyzésre jogosult képviselő(k) neve: DUKAI GÁBOR

Cégjegyzés módja: ÖNÁLLÓ                                 EGYÜTTES

Tényleges tulajdonosainak neve és 
személyigazolvány száma, tulajdoni 
hányada, befolyásának és szavazati 
jogának mértéke:

DUKAI GÁBOR EGYÉNI VÁLLALKOZÁS 
650065TA

A gazdálkodó szervezetben közvetlenül 
vagy közvetve több mint 25%-os tulajdoni 
részesedéssel, befolyással vagy szavazati 
joggal rendelkező jogi személy vagy jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezet 
neve, tulajdoni hányada, befolyása és 
szavazati jogának mértéke:

tényleges tulajdonosainak természetes 
személyazonosító adatai, tulajdoni 
hányada, befolyásának és szavazati 
jogának mértéke:

adóilletősége:

ellenőrzött külföldi társaság-e (ehhez 
kapcsolódó egyéb szükséges adat):
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Kelt: _Győr, 2019.02.14._______________________ 

 ____________________________ ______________________________ 
 aláírás aláírás 
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TÁJÉKOZTATÁS 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése az alapján „az államháztartás központi 
alrendszerében a kiadási előirányzatok terhére nem köthető olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezettel érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely 
szervezet nem minősül átlátható szervezetnek”. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (10) 
bekezdése alapján a nemzeti vagyon (állami és önkormányzati vagyon) hasznosítására vonatkozó szerződés csak 
természetes személlyel, vagy átlátható szervezettel köthető. Ugyanezen törvény 13. § (2) bekezdése alapján nemzeti 
vagyon tulajdonjogát átruházni természetes személy vagy átlátható szervezet részére lehet. 
A nemzeti vagyonról szóló törvény 3. § (1) bekezdés 1. pont b) alpontja határozza meg az átlátható gazdálkodó 
szervezetre vonatkozó kritériumokat a következőképpen: 
 „b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely 

megfelel a következő feltételeknek: 
ba) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 

törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, 
bb) 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, 

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 tulajdonnal, befolyással vagy szavazati 
joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a ba), bb) és bc) 
alpont szerinti feltételek fennállnak.” 

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény meghatározza az ellenőrzött külföldi társaság 
fogalmát a következőképpen: „11. ellenőrzött külföldi társaság: az a külföldi személy, illetve az üzletvezetés helye alapján 
külföldi illetőségű (a továbbiakban együtt: külföldi társaság), amelyben a külföldi társaság adóéve napjainak többségében a 
személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint belföldi illetőségű tényleges tulajdonos (a továbbiakban: részesedéssel 
rendelkező) van, valamint az a külföldi társaság, amelynek az adóévben elért bevételei többségében magyarországi forrásból 
származnak, bármely esetben akkor, ha a külföldi társaság által az adóévre fizetett (fizetendő), adóvisszatérítéssel csökkentett 
társasági adónak megfelelő adó és az adóalap [csoportos adóalanyiság esetén a csoportszinten fizetett (fizetendő) 
adóvisszatérítéssel csökkentett adó és az adóalap] százalékban kifejezett hányadosa nem éri el a 10 százalékot vagy a külföldi 
társaság nulla vagy negatív adóalap miatt nem fizet társasági adónak megfelelő adót, bár eredménye pozitív; nem kell e 
rendelkezést alkalmazni, ha a külföldi társaság székhelye, illetősége az Európai Unió tagállamában, az OECD tagállamában 
vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak hatályos egyezménye van a kettős adóztatás elkerülésére és amely 
államban valódi gazdasági jelenléttel bír, azzal, hogy 

a) valódi gazdasági jelenlétnek minősül a külföldi társaság és az adott államban lévő kapcsolt vállalkozásai által együttesen 
saját eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal végzett termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, 
szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenység, ha az ebből származó bevételük eléri az összes bevételük 
legalább 50 százalékát; 

b) befektetői tevékenységnek minősül a tulajdoni részesedést jelentő tartós befektetés, a hitelviszonyt megtestesítő 
értékpapír megszerzése, tartása és elidegenítése, valamint az adott államban az értékpapírokra, befektetési szolgáltatásokra 
vonatkozó jogszabályok által szabályozott, illetve a pénzügyi szolgáltatási, befektetési szolgáltatási tevékenység felügyeletét 
ellátó hatóság által felügyelt, illetve engedélyezett alap, társaság vagy egyéb szervezet, továbbá az adott állam illetékes 
hatóságának engedélyével rendelkező alapkezelő által kezelt, ugyanazon országban alapított vagy bejegyzett alap, társaság 
vagy egyéb szervezet befektetése, illetve tevékenysége; 

c) nulla vagy negatív eredmény és adóalap esetén a külföldi állam által jogszabályban előírt társasági adónak megfelelő 
adó mértékének (amennyiben a külföldi állam az adóalap összegétől függően több társasági adónak megfelelő adómértéket 
alkalmaz, akkor a legkisebb mértéknek) kell elérnie a 10 százalékot; 

d) a külföldi társaság adóéve alatt a részesedéssel rendelkező adóévének utolsó napján vagy napjáig lezárult utolsó adóévet 
kell érteni; 

e) e rendelkezéseket önállóan alkalmazni kell a külföldi társaság székhelyétől, illetőségétől eltérő államban lévő 
telephelyére is; 

f) e rendelkezés alkalmazásában tényleges tulajdonosnak minősül az a magánszemély, aki a külföldi társaságban 
közvetlenül vagy közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább tíz százalékával vagy - a Polgári 
Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával - meghatározó befolyással rendelkezik; 

g) nem minősül ellenőrzött külföldi társaságnak a külföldi társaság, amelyben az adóév első napján már legalább öt éve 
elismert tőzsdén jegyzett személy vagy kapcsolt vállalkozása az adóév minden napján legalább 25 százalékos részesedéssel 
rendelkezik; 

h) e rendelkezésben foglaltakat - az f) pont szerinti tényleges tulajdonosi jogállás közvetett fennállásának kivételével - az 
adózó köteles bizonyítani.” 
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése és 55. §-a alapján a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 
bekezdés 1. pont b) alpontjában foglalt feltételeknek való megfelelésről a szerződő félnek cégszerűen aláírt módon 
nyilatkoznia kell. A valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis.



































Az államháztartás ról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése szerint
gazdálkodó szervezet által tett

NYILATKOZAT
visszterhes szerződés megkötéséhez, ilyen szerződésen alapuló kifizetés teljesítéséhez, valamint

költségvetési támogatás nyújtásához

J.) A '1 knyi at ozattete e öte ezett szervezet a atar ü önösen a cegi ivonat es az a airasi cimpe nv a amam:
Szervezet neve: GMS Epítész Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 9024 Győr, Baross G. út 61-63.
Adóilletősége (ha az nem Magyarország):
Cégiegyzékszáma: Cg. 08-09-002993
Adószáma: 11123727-2-08
Statisztikai számjele: 11123727711111308
Céziezvzésre jogosult képviselőik) neve: Maráz Péter
Cégjegyzés módja: ÖNALLO EGYÜTTES
Tényleges tulajdonosainak családi és -Ma ráz Péter,! Győr, 1966.szeptember 2. an:Németh
utóneve, születési családi és utóneve, Zsuzsanna! 66 %, 1980 szavazat
születési helye, születési ideje, anyja -Horváth Gyuláné lsz. Sándor Katalin,Töltéstava,
születési családi és utóneve, tulajdoni 1952.április 11., an: Haui Aranka! II %, 330 szavazat
hányada, befolyásának és szavazati -Rácz Róbert I Győr, 1969. május ll. an: Gyökér Ilona,
jogának mértéke: 19% 570 szavazat

-Preiner Éva lsz. Preiner Éva, Sopron, 1977. november
30. an.: Grüll Erika! 4% 120 szavazat
-Varga Szabolcsné lsz.: Juhász Mária Anna,
Devecser, 1960.07.11., an.: Györkös Mária!

A gazdálkodó szervezetben közvetlenül
vagy közvetve több mint 25%-os
tulajdoni részesedéssel, befolyással vagy ---
szavazati joggal rendelkező jogi személy
vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet neve, tulajdoni hányada,
befolyása és szavazati jogának mértéke:
tényleges tulajdonosainak családi és ---
utóneve, születési családi és utóneve,
születési helye, születési ideje, anyja
születési családi és utóneve , tulajdoni
hányada, befolyásának és szavazati
jogának mértéke:
adóilletősége: ---
ellenőrzött külföldi társaság-e (ehhez ---
kapcsolódó egyéb szükséges adat):

, Ir k d . (k l , ki 1" , 'Idá l [án)

2.) Alulírott (alulírottak) az 1.) pontban meghatározott szervezet eégjegyzésre jogosult képviselője (képviselői) nyilatkozom
(nyilatkozzuk), hogy az általam (általunk) jegyzett gazdálkodó szervezet megfelel a következő feltételeknek, ennek
alapján a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVL tv. 3. § (1) bek. 1. pont b) alpontja szerinti átlátható szervezetnek
minősül:
a) a szervezet tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás ésa terrorizmus fmanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról
szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,
b) a szervezet 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,
e) a szervezet nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött
külföldi társaságnak,
d) 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 a), b) és e) alpont
szerinti feltételek fennállnak.
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3.) Kijelentem (kijelentjük), és aláírásommal (aláírásunkkal) igazolom (igazoljuk), hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak a
valóságnak mindenben megfelelnek. Tudomásul veszem (vesszük), hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVl.
törvény 3. § (2) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdésében foglaltak
alapján a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis.

Kelt: Győr, 2019. február 15.

:YS ÉPíTÉSZ mODA
.- HLÁTOLT FELELG SÉGŰ Tr.RSASÁG

9024 Gyér, 8a'oss G. u. 61-63.
CI.,1Q70Q031~2537100Q~51100QQ5 ~

Aoószám: 11 "37"~2~08L _

V aláírás



Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése szerint 
gazdálkodó szervezet által tett 

NYILATKOZAT 
visszterhes szerződés megkötéséhez, ilyen szerződésen alapuló kifizetés teljesítéséhez, valamint költségvetési 

támogatás nyújtásához 
 
1.) A nyilatkozattételre kötelezett szervezet adatai (különösen a cégkivonat és az aláírási címpéldány alapján): 

Szervezet neve: OMI Kft. 
Székhelye: 6721 Szeged, József Attila sgt. 8. 
Adóilletősége (ha az nem Magyarország):  
Cégjegyzékszáma: 06-09-001514 
Adószáma: 10692192-2-06 
Statisztikai számjele:  
Cégjegyzésre jogosult képviselő(k) neve: Szakál András 
Cégjegyzés módja: ÖNÁLLÓ                                  
Tényleges tulajdonosainak családi és 
utóneve, születési családi és utóneve, 
születési helye, születési ideje, anyja 
születési családi és utóneve, tulajdoni 
hányada, befolyásának és szavazati 
jogának mértéke: 

Szakál András (sz: Szakál András, szh: Nagykamarás, szi: 
1954.11.07., an: Babidorics Julianna) tulajdoni hányad ½, 
befolyás, szavazati mérték: 50% 
Szakál Andrásné (sz: Sipos Éva, szh: Marcali, szi: 
1956.07.18. an: Fenyvesi Anna) tulajdoni hányad ½, 
befolyás, szavazati mérték: 50% 

A gazdálkodó szervezetben közvetlenül 
vagy közvetve több mint 25%-os 
tulajdoni részesedéssel, befolyással vagy 
szavazati joggal rendelkező jogi személy 
vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet neve, tulajdoni hányada, 
befolyása és szavazati jogának mértéke: 

 

tényleges tulajdonosainak családi és 
utóneve, születési családi és utóneve, 
születési helye, születési ideje, anyja 
születési családi és utóneve , tulajdoni 
hányada, befolyásának és szavazati 
jogának mértéke: 

 

adóilletősége:  
ellenőrzött külföldi társaság-e (ehhez 
kapcsolódó egyéb szükséges adat): 

 

 
2.) Alulírott (alulírottak) az 1.) pontban meghatározott szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője (képviselői) nyilatkozom 

(nyilatkozzuk), hogy az általam (általunk) jegyzett gazdálkodó szervezet megfelel a következő feltételeknek, ennek 
alapján a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3. § (1) bek. 1. pont b) alpontja szerinti átlátható szervezetnek 
minősül: 
a) a szervezet tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról 
szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, 
b) a szervezet 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, 
c) a szervezet nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött 
külföldi társaságnak, 
d) 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 a), b) és c) alpont 
szerinti feltételek fennállnak. 

3.) Kijelentem (kijelentjük), és aláírásommal (aláírásunkkal) igazolom (igazoljuk), hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak a 
valóságnak mindenben megfelelnek. Tudomásul veszem (vesszük), hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 
törvény 3. § (2) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdésében foglaltak 
alapján a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis. 

 
Kelt: Szeged, 2019. február 8. 
 ____________________________ ______________________________ 
 aláírás aláírás 
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TÁJÉKOZTATÁS 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése az alapján „az államháztartás központi 
alrendszerében a kiadási előirányzatok terhére nem köthető olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezettel érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely 
szervezet nem minősül átlátható szervezetnek”. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (10) 
bekezdése alapján a nemzeti vagyon (állami és önkormányzati vagyon) hasznosítására vonatkozó szerződés csak 
természetes személlyel, vagy átlátható szervezettel köthető. Ugyanezen törvény 13. § (2) bekezdése alapján nemzeti 
vagyon tulajdonjogát átruházni természetes személy vagy átlátható szervezet részére lehet. 
A nemzeti vagyonról szóló törvény 3. § (1) bekezdés 1. pont b) alpontja határozza meg az átlátható gazdálkodó 
szervezetre vonatkozó kritériumokat a következőképpen: 
 „b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely 

megfelel a következő feltételeknek: 
ba) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 

törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, 
bb) 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, 

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 tulajdonnal, befolyással vagy szavazati 
joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a ba), bb) és bc) 
alpont szerinti feltételek fennállnak.” 

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény meghatározza az ellenőrzött külföldi társaság 
fogalmát a következőképpen: „11. ellenőrzött külföldi társaság: az a külföldi személy, illetve az üzletvezetés helye alapján 
külföldi illetőségű (a továbbiakban együtt: külföldi társaság), amelyben a külföldi társaság adóéve napjainak többségében a 
személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint belföldi illetőségű tényleges tulajdonos (a továbbiakban: részesedéssel 
rendelkező) van, valamint az a külföldi társaság, amelynek az adóévben elért bevételei többségében magyarországi forrásból 
származnak, bármely esetben akkor, ha a külföldi társaság által az adóévre fizetett (fizetendő), adóvisszatérítéssel csökkentett 
társasági adónak megfelelő adó és az adóalap [csoportos adóalanyiság esetén a csoportszinten fizetett (fizetendő) 
adóvisszatérítéssel csökkentett adó és az adóalap] százalékban kifejezett hányadosa nem éri el a 10 százalékot vagy a külföldi 
társaság nulla vagy negatív adóalap miatt nem fizet társasági adónak megfelelő adót, bár eredménye pozitív; nem kell e 
rendelkezést alkalmazni, ha a külföldi társaság székhelye, illetősége az Európai Unió tagállamában, az OECD tagállamában 
vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak hatályos egyezménye van a kettős adóztatás elkerülésére és amely 
államban valódi gazdasági jelenléttel bír, azzal, hogy 

a) valódi gazdasági jelenlétnek minősül a külföldi társaság és az adott államban lévő kapcsolt vállalkozásai által együttesen 
saját eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal végzett termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, 
szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenység, ha az ebből származó bevételük eléri az összes bevételük 
legalább 50 százalékát; 

b) befektetői tevékenységnek minősül a tulajdoni részesedést jelentő tartós befektetés, a hitelviszonyt megtestesítő 
értékpapír megszerzése, tartása és elidegenítése, valamint az adott államban az értékpapírokra, befektetési szolgáltatásokra 
vonatkozó jogszabályok által szabályozott, illetve a pénzügyi szolgáltatási, befektetési szolgáltatási tevékenység felügyeletét 
ellátó hatóság által felügyelt, illetve engedélyezett alap, társaság vagy egyéb szervezet, továbbá az adott állam illetékes 
hatóságának engedélyével rendelkező alapkezelő által kezelt, ugyanazon országban alapított vagy bejegyzett alap, társaság 
vagy egyéb szervezet befektetése, illetve tevékenysége; 

c) nulla vagy negatív eredmény és adóalap esetén a külföldi állam által jogszabályban előírt társasági adónak megfelelő 
adó mértékének (amennyiben a külföldi állam az adóalap összegétől függően több társasági adónak megfelelő adómértéket 
alkalmaz, akkor a legkisebb mértéknek) kell elérnie a 10 százalékot; 

d) a külföldi társaság adóéve alatt a részesedéssel rendelkező adóévének utolsó napján vagy napjáig lezárult utolsó adóévet 
kell érteni; 

e) e rendelkezéseket önállóan alkalmazni kell a külföldi társaság székhelyétől, illetőségétől eltérő államban lévő 
telephelyére is; 

f) e rendelkezés alkalmazásában tényleges tulajdonosnak minősül az a magánszemély, aki a külföldi társaságban 
közvetlenül vagy közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább tíz százalékával vagy - a Polgári 
Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával - meghatározó befolyással rendelkezik; 

g) nem minősül ellenőrzött külföldi társaságnak a külföldi társaság, amelyben az adóév első napján már legalább öt éve 
elismert tőzsdén jegyzett személy vagy kapcsolt vállalkozása az adóév minden napján legalább 25 százalékos részesedéssel 
rendelkezik; 

h) e rendelkezésben foglaltakat - az f) pont szerinti tényleges tulajdonosi jogállás közvetett fennállásának kivételével - az 
adózó köteles bizonyítani.” 
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése és 55. §-a alapján a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 
bekezdés 1. pont b) alpontjában foglalt feltételeknek való megfelelésről a szerződő félnek cégszerűen aláírt módon 
nyilatkoznia kell. A valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis. 
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Pesti Mflsor - Geopress Zrt.

1053 Bp., Egyetem t5r 5.lY/20.

!

NYILATKOZAT
a nemzeti vagyonr6l sz6l620ll. 6vi CXCVI. tdrv6ny

Stlithat6 szewezet fogalmara vonatkoz6 felt6teleknek val6 megfelel6sr6l

Alulirott Somosk6i G6bor, mint a Geopress hrt. (sz6l,hely 4100 Beretty6rijfalu, Bajcsy Zsilinszky

{91 t0.) c6gjegyz6srclalSirdsrajogosult k6pvisel6je, jelen okirat aliirfushval. ezennel-biintet6jogi
felel<iss6gem tudat6ban

nyilatkozom:

a.) a Geopress Zrt. 1007o-os tulajdonosa:

Promom6dia Kereskedelmi 6s Szotg6ltat6 Zrt,

1053 Budapest, Eryetem t6t 5.

Ad6szim : 123207 45-2-41

C6gieryz6kszf m : 01-1 0-043623

Y ez6ngazgat6 : Somosk6in6 F'iildesi Zsuzsanna
':

a Promom 6dia Zrt.,tulaj donosai:

1.

Somosk6i Gibor, An: Kanyik Zsuzsanna, sziil: 1956.05.29.
507o-os tulajdon 6s szav azati jog

'2.

somoskdin6 F'iildesi zsuzsarAn: R6dl M6ria, sziil: 1959.02.20.
507o-os tulajdon 6s szavazati jog

Kelt: Budapest,2019. januar l.

Geopress Zrt.



































Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése szerint 
gazdálkodó szervezet által tett 

NYILATKOZAT 
visszterhes szerződés megkötéséhez, ilyen szerződésen alapuló kifizetés teljesítéséhez, valamint költségvetési 

támogatás nyújtásához 

1.) A nyilatkozattételre kötelezett szervezet adatai (különösen a cégkivonat és az aláírási címpéldány alapján): 
Szervezet neve: Gravír-Papír Stúdió Kft. 
Székhelye: 9026 Győr, Községház u. 3. 
Adóilletősége (ha az nem Magyarország): 
Cégjegyzékszáma: 08-09006178 
Adószáma: 11462228-2-08 
Statisztikai számjele: 11462228-4762-113-08 
Cégjegyzésre jogosult képviselő(k) neve: Németh István Attila 
Cégjegyzés módja: ÖNÁLLÓ      EGYÜTTES 
Tényleges tulajdonosainak családi és 
utóneve, születési családi és utóneve, 
születési helye, születési ideje, anyja 
születési családi és utóneve, tulajdoni 
hányada, befolyásának és szavazati 
jogának mértéke: 

Németh István Attila  Némethné Szopory Judit 
933436MA                       7267835PA 

50%   50% 
50%                  50% 

A gazdálkodó szervezetben közvetlenül 
vagy közvetve több mint 25%-os 
tulajdoni részesedéssel, befolyással vagy 
szavazati joggal rendelkező jogi személy 
vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet neve, tulajdoni hányada, 
befolyása és szavazati jogának mértéke: 
tényleges tulajdonosainak családi és 
utóneve, születési családi és utóneve, 
születési helye, születési ideje, anyja 
születési családi és utóneve , tulajdoni 
hányada, befolyásának és szavazati 
jogának mértéke: 
adóilletősége: 
ellenőrzött külföldi társaság-e (ehhez 
kapcsolódó egyéb szükséges adat): 

2.) Alulírott (alulírottak) az 1.) pontban meghatározott szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője (képviselői) nyilatkozom 
(nyilatkozzuk), hogy az általam (általunk) jegyzett gazdálkodó szervezet megfelel a következő feltételeknek, ennek alapján 
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3. § (1) bek. 1. pont b) alpontja szerinti átlátható szervezetnek minősül: 
a) a szervezet tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról 
szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, 
b) a szervezet 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, 
c) a szervezet nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi 
társaságnak, 
d) 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 a), b) és c) alpont szerinti 
feltételek fennállnak. 

3.) Kijelentem (kijelentjük), és aláírásommal (aláírásunkkal) igazolom (igazoljuk), hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak a 
valóságnak mindenben megfelelnek. Tudomásul veszem (vesszük), hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 
törvény 3. § (2) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdésében foglaltak 
alapján a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis. 

Kelt: Győr 2019. 01. 03.

____________________________ ______________________________ 
aláírás aláírás 

formázott: Szélesség:  21,59 cm, Magasság:  35,56 cm
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TÁJÉKOZTATÁS 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése az alapján „az államháztartás központi 
alrendszerében a kiadási előirányzatok terhére nem köthető olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezettel érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely 
szervezet nem minősül átlátható szervezetnek”. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (10) bekezdése 
alapján a nemzeti vagyon (állami és önkormányzati vagyon) hasznosítására vonatkozó szerződés csak természetes 
személlyel, vagy átlátható szervezettel köthető. Ugyanezen törvény 13. § (2) bekezdése alapján nemzeti vagyon 
tulajdonjogát átruházni természetes személy vagy átlátható szervezet részére lehet. 
A nemzeti vagyonról szóló törvény 3. § (1) bekezdés 1. pont b) alpontja határozza meg az átlátható gazdálkodó szervezetre 
vonatkozó kritériumokat a következőképpen: 
 „b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel 

a következő feltételeknek: 
ba) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény 

szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, 
bb) 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, 

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 tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal 

bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a ba), bb) és bc) alpont szerinti 
feltételek fennállnak.” 

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény meghatározza az ellenőrzött külföldi társaság 
fogalmát a következőképpen: „11. ellenőrzött külföldi társaság: az a külföldi személy, illetve az üzletvezetés helye alapján 
külföldi illetőségű (a továbbiakban együtt: külföldi társaság), amelyben a külföldi társaság adóéve napjainak többségében a 
személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint belföldi illetőségű tényleges tulajdonos (a továbbiakban: részesedéssel 
rendelkező) van, valamint az a külföldi társaság, amelynek az adóévben elért bevételei többségében magyarországi forrásból 
származnak, bármely esetben akkor, ha a külföldi társaság által az adóévre fizetett (fizetendő), adóvisszatérítéssel csökkentett 
társasági adónak megfelelő adó és az adóalap [csoportos adóalanyiság esetén a csoportszinten fizetett (fizetendő) 
adóvisszatérítéssel csökkentett adó és az adóalap] százalékban kifejezett hányadosa nem éri el a 10 százalékot vagy a külföldi 
társaság nulla vagy negatív adóalap miatt nem fizet társasági adónak megfelelő adót, bár eredménye pozitív; nem kell e 
rendelkezést alkalmazni, ha a külföldi társaság székhelye, illetősége az Európai Unió tagállamában, az OECD tagállamában vagy 
olyan államban van, amellyel Magyarországnak hatályos egyezménye van a kettős adóztatás elkerülésére és amely államban 
valódi gazdasági jelenléttel bír, azzal, hogy 

a) valódi gazdasági jelenlétnek minősül a külföldi társaság és az adott államban lévő kapcsolt vállalkozásai által együttesen 
saját eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal végzett termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, 
befektetői, valamint kereskedelmi tevékenység, ha az ebből származó bevételük eléri az összes bevételük legalább 50 százalékát; 

b) befektetői tevékenységnek minősül a tulajdoni részesedést jelentő tartós befektetés, a hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 
megszerzése, tartása és elidegenítése, valamint az adott államban az értékpapírokra, befektetési szolgáltatásokra vonatkozó 
jogszabályok által szabályozott, illetve a pénzügyi szolgáltatási, befektetési szolgáltatási tevékenység felügyeletét ellátó hatóság 
által felügyelt, illetve engedélyezett alap, társaság vagy egyéb szervezet, továbbá az adott állam illetékes hatóságának 
engedélyével rendelkező alapkezelő által kezelt, ugyanazon országban alapított vagy bejegyzett alap, társaság vagy egyéb 
szervezet befektetése, illetve tevékenysége; 

c) nulla vagy negatív eredmény és adóalap esetén a külföldi állam által jogszabályban előírt társasági adónak megfelelő adó 
mértékének (amennyiben a külföldi állam az adóalap összegétől függően több társasági adónak megfelelő adómértéket alkalmaz, 
akkor a legkisebb mértéknek) kell elérnie a 10 százalékot; 

d) a külföldi társaság adóéve alatt a részesedéssel rendelkező adóévének utolsó napján vagy napjáig lezárult utolsó adóévet kell 
érteni; 

e) e rendelkezéseket önállóan alkalmazni kell a külföldi társaság székhelyétől, illetőségétől eltérő államban lévő telephelyére 
is; 

f) e rendelkezés alkalmazásában tényleges tulajdonosnak minősül az a magánszemély, aki a külföldi társaságban közvetlenül 
vagy közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább tíz százalékával vagy - a Polgári Törvénykönyv (a 
továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával - meghatározó befolyással rendelkezik; 

g) nem minősül ellenőrzött külföldi társaságnak a külföldi társaság, amelyben az adóév első napján már legalább öt éve 
elismert tőzsdén jegyzett személy vagy kapcsolt vállalkozása az adóév minden napján legalább 25 százalékos részesedéssel 
rendelkezik; 

h) e rendelkezésben foglaltakat - az f) pont szerinti tényleges tulajdonosi jogállás közvetett fennállásának kivételével - az adózó 
köteles bizonyítani.” 
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése és 55. §-a alapján a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 
bekezdés 1. pont b) alpontjában foglalt feltételeknek való megfelelésről a szerződő félnek cégszerűen aláírt módon 
nyilatkoznia kell. A valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis. 

































Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése szerint 
gazdálkodó szervezet által tett 

NYILATKOZAT 
visszterhes szerződés megkötéséhez, ilyen szerződésen alapuló kifizetés teljesítéséhez, valamint költségvetési 

támogatás nyújtásához 
1.) A nyilatkozattételre kötelezett szervezet adatai (különösen a cégkivonat és az aláírási címpéldány alapján): 

Szervezet neve: IDMC Kft. 
Székhelye: 9082, Nyúl Tavasz u. 1/A. 
Adóilletősége (ha az nem Magyarország):  
Cégjegyzékszáma: Cg.08-09-008128 
Adószáma: 11819943-2-08 
Statisztikai számjele: 11819943-8230-113-08 
Cégjegyzésre jogosult képviselő(k) neve: Kiss László 
Cégjegyzés módja: ÖNÁLLÓ                                 EGYÜTTES 
Tényleges tulajdonosainak családi és 
utóneve, születési családi és utóneve, 
születési helye, születési ideje, anyja 
születési családi és utóneve, tulajdoni 
hányada, befolyásának és szavazati 
jogának mértéke: 

Galló Zoltán (Budapest,1968.05.12.)Vajó Mária, 
Tulajdoni hányad: 83%, Szavazati jog mérték: 83 % 
Bozsoky Zoltán (Győr. 1969.06.03.) Tárnok Mária 
Tulajdoni hányad: 10 %, Szavazati jog mérték: 10 % 

Somos András (Eger, 1958.06.18.) Bárdos Edit 
Tulajdoni hányad: 3 %, Szavazati jog mérték: 3 % 

Vargyas Dávid (Csorna,1991.11.08.) Domonkos Márta 
Tulajdoni hányad: 4 %, Szavazati jog mérték: 4 % 

A gazdálkodó szervezetben közvetlenül 
vagy közvetve több mint 25%-os 
tulajdoni részesedéssel, befolyással vagy 
szavazati joggal rendelkező jogi személy 
vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet neve, tulajdoni hányada, 
befolyása és szavazati jogának mértéke: 

 
 
 

------ 

tényleges tulajdonosainak családi és 
utóneve, születési családi és utóneve, 
születési helye, születési ideje, anyja 
születési családi és utóneve , tulajdoni 
hányada, befolyásának és szavazati 
jogának mértéke: 

 
 
 

------- 

adóilletősége: Magyarország 
ellenőrzött külföldi társaság-e (ehhez 
kapcsolódó egyéb szükséges adat): 

 

 
2.) Alulírott (alulírottak) az 1.) pontban meghatározott szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője (képviselői) nyilatkozom 

(nyilatkozzuk), hogy az általam (általunk) jegyzett gazdálkodó szervezet megfelel a következő feltételeknek, ennek 
alapján a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3. § (1) bek. 1. pont b) alpontja szerinti átlátható szervezetnek 
minősül: 
a) a szervezet tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról 
szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, 
b) a szervezet 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, 
c) a szervezet nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött 
külföldi társaságnak, 
d) 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 a), b) és c) alpont 
szerinti feltételek fennállnak. 

3.) Kijelentem (kijelentjük), és aláírásommal (aláírásunkkal) igazolom (igazoljuk), hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak a 
valóságnak mindenben megfelelnek. Tudomásul veszem (vesszük), hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 
törvény 3. § (2) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdésében foglaltak 
alapján a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis. 

 
Kelt: Nyúl, 2019.02.06. 
 
 
 
 ____________________________ ______________________________ 
 aláírás aláírás 
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TÁJÉKOZTATÁS 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése az alapján „az államháztartás központi 
alrendszerében a kiadási előirányzatok terhére nem köthető olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezettel érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely 
szervezet nem minősül átlátható szervezetnek”. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (10) 
bekezdése alapján a nemzeti vagyon (állami és önkormányzati vagyon) hasznosítására vonatkozó szerződés csak 
természetes személlyel, vagy átlátható szervezettel köthető. Ugyanezen törvény 13. § (2) bekezdése alapján nemzeti 
vagyon tulajdonjogát átruházni természetes személy vagy átlátható szervezet részére lehet. 
A nemzeti vagyonról szóló törvény 3. § (1) bekezdés 1. pont b) alpontja határozza meg az átlátható gazdálkodó 
szervezetre vonatkozó kritériumokat a következőképpen: 
 „b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely 

megfelel a következő feltételeknek: 
ba) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 

törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, 
bb) 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, 

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 tulajdonnal, befolyással vagy szavazati 
joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a ba), bb) és bc) 
alpont szerinti feltételek fennállnak.” 

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény meghatározza az ellenőrzött külföldi társaság 
fogalmát a következőképpen: „11. ellenőrzött külföldi társaság: az a külföldi személy, illetve az üzletvezetés helye alapján 
külföldi illetőségű (a továbbiakban együtt: külföldi társaság), amelyben a külföldi társaság adóéve napjainak többségében a 
személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint belföldi illetőségű tényleges tulajdonos (a továbbiakban: részesedéssel 
rendelkező) van, valamint az a külföldi társaság, amelynek az adóévben elért bevételei többségében magyarországi forrásból 
származnak, bármely esetben akkor, ha a külföldi társaság által az adóévre fizetett (fizetendő), adóvisszatérítéssel csökkentett 
társasági adónak megfelelő adó és az adóalap [csoportos adóalanyiság esetén a csoportszinten fizetett (fizetendő) 
adóvisszatérítéssel csökkentett adó és az adóalap] százalékban kifejezett hányadosa nem éri el a 10 százalékot vagy a külföldi 
társaság nulla vagy negatív adóalap miatt nem fizet társasági adónak megfelelő adót, bár eredménye pozitív; nem kell e 
rendelkezést alkalmazni, ha a külföldi társaság székhelye, illetősége az Európai Unió tagállamában, az OECD tagállamában 
vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak hatályos egyezménye van a kettős adóztatás elkerülésére és amely 
államban valódi gazdasági jelenléttel bír, azzal, hogy 

a) valódi gazdasági jelenlétnek minősül a külföldi társaság és az adott államban lévő kapcsolt vállalkozásai által együttesen 
saját eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal végzett termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, 
szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenység, ha az ebből származó bevételük eléri az összes bevételük 
legalább 50 százalékát; 

b) befektetői tevékenységnek minősül a tulajdoni részesedést jelentő tartós befektetés, a hitelviszonyt megtestesítő 
értékpapír megszerzése, tartása és elidegenítése, valamint az adott államban az értékpapírokra, befektetési szolgáltatásokra 
vonatkozó jogszabályok által szabályozott, illetve a pénzügyi szolgáltatási, befektetési szolgáltatási tevékenység felügyeletét 
ellátó hatóság által felügyelt, illetve engedélyezett alap, társaság vagy egyéb szervezet, továbbá az adott állam illetékes 
hatóságának engedélyével rendelkező alapkezelő által kezelt, ugyanazon országban alapított vagy bejegyzett alap, társaság 
vagy egyéb szervezet befektetése, illetve tevékenysége; 

c) nulla vagy negatív eredmény és adóalap esetén a külföldi állam által jogszabályban előírt társasági adónak megfelelő 
adó mértékének (amennyiben a külföldi állam az adóalap összegétől függően több társasági adónak megfelelő adómértéket 
alkalmaz, akkor a legkisebb mértéknek) kell elérnie a 10 százalékot; 

d) a külföldi társaság adóéve alatt a részesedéssel rendelkező adóévének utolsó napján vagy napjáig lezárult utolsó adóévet 
kell érteni; 

e) e rendelkezéseket önállóan alkalmazni kell a külföldi társaság székhelyétől, illetőségétől eltérő államban lévő 
telephelyére is; 

f) e rendelkezés alkalmazásában tényleges tulajdonosnak minősül az a magánszemély, aki a külföldi társaságban 
közvetlenül vagy közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább tíz százalékával vagy - a Polgári 
Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával - meghatározó befolyással rendelkezik; 

g) nem minősül ellenőrzött külföldi társaságnak a külföldi társaság, amelyben az adóév első napján már legalább öt éve 
elismert tőzsdén jegyzett személy vagy kapcsolt vállalkozása az adóév minden napján legalább 25 százalékos részesedéssel 
rendelkezik; 

h) e rendelkezésben foglaltakat - az f) pont szerinti tényleges tulajdonosi jogállás közvetett fennállásának kivételével - az 
adózó köteles bizonyítani.” 
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése és 55. §-a alapján a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 
bekezdés 1. pont b) alpontjában foglalt feltételeknek való megfelelésről a szerződő félnek cégszerűen aláírt módon 
nyilatkoznia kell. A valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis. 





1.)

Azállambáztartásrőlszőlő20II. é vi CXCV. törvé ny 41. § (6) bekezdé se szerint
gazdálkodő szew ezet által tett

Nl-YILATK0ZAT
visszterhes szerződé s megköté sé hez, ilyen szerződé sen alapuló kifizeté s teljesí té sé hezo valamint költsé gveté si

támogatás nyú jtásához

A nvilatko.zatté telre kötelezett szervezet adatai (kü|önösen a cé e,kivonat é s azaláí rási cí mpé ldány alap jan

szervezet neve: Pé csinger János E.V.
Szé khelye: 9012 Gvőr. Ormos u. 14

Adóilletósé ge (ha az nem Magyarország):
Cé giewzé kszáma: Nyilvántartási szám: 04638264
Adószáma: 46950969-2-28
statisztikai számiele: 46950969 0111 231 08

cé siesyzé sre iososult ké pviselő(k) neve: Pé csinger János
cé siesyzé s módia: ONALLO EGYUTTES
Té nyleges tulajdonosainak családi é s
utóneve, születé si családi é s utóneve,
születé si helye, születé si ideje, anyja
születé si családi é s utóneve, tulajdoni
hány ada, befolyásának é s szav azati
ioeának mé rté ke:

Pé csinger János
Mé nföcsanak, 1952. 06 .24.

An. Varga Sarolta

E gyszemé lyes tulaj donos

A gazdálkodő szerv ezetben közvetlenül
vagy közvetve több mirtZí Yo-os
tulaj doni ré szesedé ssel, befolyással vagy
szavazati joggal rendelkező jogi szemé ly
vagy jogi szemé lyisé ggel nem rendelkező
szerv ezet neve, tulajdoni hányada,
befolvása é s szavazati iosának mé rté ke:
té nyleges tulajdonosainak családi é s
utóneve, születé si családi é s utóneve,
születé si helye, születé si ideje, anyja
születé si családi é s utóneve , fulajdoni
hé ny ada, b efo lyásrának é  s szav azati
iosának mé rté ke:
adóilletősé se:
ellenőrzött külfr ldi társaság-e (ehhez
kapcsolódó esyé b szüksé ses adat):

2,) Alulí rott (alulí rottak) az 1.) pontban megltatározott szewezeí  cé gjegyzé sre jogosult ké pviselője (ké pviselői) nyilatkozom
(nyilatkozzuk), hogy az álí alarn (általunk) jegyzeí t gazdá|kodó szervezet megfelel a következő felté teleknek, ennek
a\apjánanemzeti vagyonról szőlő20ll. é viCXCVI. tv.3. § (1)bek. 1. pontb) alpontjaszerinti átláthaí ő szervezetnek
minősül:
a) a szervezet tulajdonosi szerkezete, a pé nzmosás é s a terrorizmus ftnanszlrozása megelőzé sé ről é s megakadályozásáről
szóló törvé ny szerint megltatározolí  té nyleges tulajdonosa megismerhető,
b) a szervezet azBwőpai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Té rsé gről szóló megállapodásban ré szes államban, a

'Gazdasági Együttműködé si é s Fejleszté si Szervezet tagállarrában vagy olyan államban rendelkezik adóilletős(ggel,
amellyel Magyarországnak a kettős adőztatás elkerülé sé ről szólő egyezmé nye van,
c) a szervezet nem minősül a tarsasági adóról é s az oszta|é kadóról szóló törvé ny szerint meg}taté rozott ellenőrzött
külfiöldi tarsaságnak.
d) a gazdákodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25oÁ-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazali
joggal bí ró jogi szemé ly, jogi szemé lyisé ggel nem rendelkező gazdákodó szervezet tekinteté ben az a), b) é s c) alpont
szerinti felté telek fennállnak.

3.) Kijelentem (kijelentjiik), é s aláí rásommal (aláí rásunkkal) igazolom (igazoljuk), hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak a
valóságnak mindenben megfelelnek. Tudomásul veszem (vessziik), hogy a nemzeti vagyonról szőIő 2011. é vi CXCVL
törvé ny 3. § (2) bekezdé sé ben é s az államháztartásről szőlő 20ll. é vi CXCV. törvé ny 4l. § (6) bekezdé sé ben foglaltak
alapján a valótlan tartalmú  nyi|atkozat alapjánkötött szerződé s semmis.

Adószám: 46950969-2-28
Banksz. sz.: 1 160ROOd_nn8áFln0_08000007

aláí rás













Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése szerint 
gazdálkodó szervezet által tett 

NYILATKOZAT 
visszterhes szerződés megkötéséhez, ilyen szerződésen alapuló kifizetés teljesítéséhez, valamint költségvetési 

támogatás nyújtásához 
 
1.) A nyilatkozattételre kötelezett szervezet adatai (különösen a cégkivonat és az aláírási címpéldány alapján): 

Szervezet neve: B & B 02 Szolgáltató Betéti Társaság (B & B 02 Bt.) 
Székhelye: 9081 Győrújbarát, Petőfi S. utca 101. 
Adóilletősége (ha az nem Magyarország):  
Cégjegyzékszáma: 08-06-010561 
Adószáma: 21356162-2-08 
Statisztikai számjele: 21356162-1039-117-08 
Cégjegyzésre jogosult képviselő(k) neve: Boross Péter 
Cégjegyzés módja: ÖNÁLLÓ                                 EGYÜTTES 

Tényleges tulajdonosainak családi és 
utóneve, születési családi és utóneve, 
születési helye, születési ideje, anyja 
születési családi és utóneve, tulajdoni 
hányada, befolyásának és szavazati 
jogának mértéke: 

Boross Péter                        Boross Csilla (Kraszkó Csilla) 
Győr, 1968. 03. 04.             Békéscsaba, 1972. 02. 15. 
Bíró Terézia                        Nagy Éva 
99 %                                    1% 
 

A gazdálkodó szervezetben közvetlenül 
vagy közvetve több mint 25%-os 
tulajdoni részesedéssel, befolyással vagy 
szavazati joggal rendelkező jogi személy 
vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet neve, tulajdoni hányada, 
befolyása és szavazati jogának mértéke: 

Nincs 

tényleges tulajdonosainak családi és 
utóneve, születési családi és utóneve, 
születési helye, születési ideje, anyja 
születési családi és utóneve, tulajdoni 
hányada, befolyásának és szavazati 
jogának mértéke: 

- 

adóilletősége:  
ellenőrzött külföldi társaság-e (ehhez 
kapcsolódó egyéb szükséges adat): 

- 

 
2.) Alulírott (alulírottak) az 1.) pontban meghatározott szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője (képviselői) nyilatkozom 

(nyilatkozzuk), hogy az általam (általunk) jegyzett gazdálkodó szervezet megfelel a következő feltételeknek, ennek 
alapján a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3. § (1) bek. 1. pont b) alpontja szerinti átlátható szervezetnek 
minősül: 
a) a szervezet tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról 
szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, 
b) a szervezet 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, 
c) a szervezet nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött 
külföldi társaságnak, 
d) 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 a), b) és c) alpont 
szerinti feltételek fennállnak. 

3.) Kijelentem (kijelentjük), és aláírásommal (aláírásunkkal) igazolom (igazoljuk), hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak a 
valóságnak mindenben megfelelnek. Tudomásul veszem (vesszük), hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 
törvény 3. § (2) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdésében foglaltak 
alapján a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis. 

 
Kelt: Győrújbarát, 2019. február 04.  
   
                                 ______________________________ 
                                  aláírás  
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TÁJÉKOZTATÁS 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése az alapján „az államháztartás központi 
alrendszerében a kiadási előirányzatok terhére nem köthető olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezettel érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely 
szervezet nem minősül átlátható szervezetnek”. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (10) 
bekezdése alapján a nemzeti vagyon (állami és önkormányzati vagyon) hasznosítására vonatkozó szerződés csak 
természetes személlyel, vagy átlátható szervezettel köthető. Ugyanezen törvény 13. § (2) bekezdése alapján nemzeti 
vagyon tulajdonjogát átruházni természetes személy vagy átlátható szervezet részére lehet. 
A nemzeti vagyonról szóló törvény 3. § (1) bekezdés 1. pont b) alpontja határozza meg az átlátható gazdálkodó 
szervezetre vonatkozó kritériumokat a következőképpen: 
 „b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely 

megfelel a következő feltételeknek: 
ba) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 

törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, 
bb) 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, 

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 tulajdonnal, befolyással vagy szavazati 
joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a ba), bb) és bc) 
alpont szerinti feltételek fennállnak.” 

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény meghatározza az ellenőrzött külföldi társaság 
fogalmát a következőképpen: „11. ellenőrzött külföldi társaság: az a külföldi személy, illetve az üzletvezetés helye alapján 
külföldi illetőségű (a továbbiakban együtt: külföldi társaság), amelyben a külföldi társaság adóéve napjainak többségében a 
személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint belföldi illetőségű tényleges tulajdonos (a továbbiakban: részesedéssel 
rendelkező) van, valamint az a külföldi társaság, amelynek az adóévben elért bevételei többségében magyarországi forrásból 
származnak, bármely esetben akkor, ha a külföldi társaság által az adóévre fizetett (fizetendő), adóvisszatérítéssel csökkentett 
társasági adónak megfelelő adó és az adóalap [csoportos adóalanyiság esetén a csoportszinten fizetett (fizetendő) 
adóvisszatérítéssel csökkentett adó és az adóalap] százalékban kifejezett hányadosa nem éri el a 10 százalékot vagy a külföldi 
társaság nulla vagy negatív adóalap miatt nem fizet társasági adónak megfelelő adót, bár eredménye pozitív; nem kell e 
rendelkezést alkalmazni, ha a külföldi társaság székhelye, illetősége az Európai Unió tagállamában, az OECD tagállamában 
vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak hatályos egyezménye van a kettős adóztatás elkerülésére és amely 
államban valódi gazdasági jelenléttel bír, azzal, hogy 

a) valódi gazdasági jelenlétnek minősül a külföldi társaság és az adott államban lévő kapcsolt vállalkozásai által együttesen 
saját eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal végzett termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, 
szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenység, ha az ebből származó bevételük eléri az összes bevételük 
legalább 50 százalékát; 

b) befektetői tevékenységnek minősül a tulajdoni részesedést jelentő tartós befektetés, a hitelviszonyt megtestesítő 
értékpapír megszerzése, tartása és elidegenítése, valamint az adott államban az értékpapírokra, befektetési szolgáltatásokra 
vonatkozó jogszabályok által szabályozott, illetve a pénzügyi szolgáltatási, befektetési szolgáltatási tevékenység felügyeletét 
ellátó hatóság által felügyelt, illetve engedélyezett alap, társaság vagy egyéb szervezet, továbbá az adott állam illetékes 
hatóságának engedélyével rendelkező alapkezelő által kezelt, ugyanazon országban alapított vagy bejegyzett alap, társaság 
vagy egyéb szervezet befektetése, illetve tevékenysége; 

c) nulla vagy negatív eredmény és adóalap esetén a külföldi állam által jogszabályban előírt társasági adónak megfelelő 
adó mértékének (amennyiben a külföldi állam az adóalap összegétől függően több társasági adónak megfelelő adómértéket 
alkalmaz, akkor a legkisebb mértéknek) kell elérnie a 10 százalékot; 

d) a külföldi társaság adóéve alatt a részesedéssel rendelkező adóévének utolsó napján vagy napjáig lezárult utolsó adóévet 
kell érteni; 

e) e rendelkezéseket önállóan alkalmazni kell a külföldi társaság székhelyétől, illetőségétől eltérő államban lévő 
telephelyére is; 

f) e rendelkezés alkalmazásában tényleges tulajdonosnak minősül az a magánszemély, aki a külföldi társaságban 
közvetlenül vagy közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább tíz százalékával vagy - a Polgári 
Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával - meghatározó befolyással rendelkezik; 

g) nem minősül ellenőrzött külföldi társaságnak a külföldi társaság, amelyben az adóév első napján már legalább öt éve 
elismert tőzsdén jegyzett személy vagy kapcsolt vállalkozása az adóév minden napján legalább 25 százalékos részesedéssel 
rendelkezik; 

h) e rendelkezésben foglaltakat - az f) pont szerinti tényleges tulajdonosi jogállás közvetett fennállásának kivételével - az 
adózó köteles bizonyítani.” 
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése és 55. §-a alapján a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 
bekezdés 1. pont b) alpontjában foglalt feltételeknek való megfelelésről a szerződő félnek cégszerűen aláírt módon 
nyilatkoznia kell. A valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis. 

































Az áltamháztartrf,srót szólró 2011. é vi cxcv. töné ny 41. $ (o belrezdóse szerint
gazdálkodó srpnlezst által tett

NTYILATKOZAT
visszterhes szerddé s megköt&é hez' í lyen szerződé sen alapuló kiÍ tzeté s teljesí té sé hea valamint köl@veté si

tí mogetrí s nyí jtágí hoz

1.) A nvilatkozatté telre kÖtelezett szervezet adatai n sen a cé ekivonat é s az aláí rási cí mpé ldánv alapian):
Szenrezet nsve: Yé va Bt.
Szé khelye: |14? Budapest RÓna park 6.
AdÓilletŐsé ge {ha az nsm Maryarország):
Cé siegyzé k'szátma: 01-06-510?93
AdÓsáma: 2885 1709-2-42
Statisztikai szami ele: 288517Ü9.1 512.212-01
Cé gieg]rzé sre iogosult ké pviselő{k) neve: VarrÓné  Lengei É va
Cé giegyzé s mÓdia: oNÁLLo EGYUTTES
Té nyleges tulajdonosainak családi é s
utoneve, sziileté si családi é s utőrreVs,
sztileté si helye, sztileté si ideje, anyja
sziileté si családi é s utinevs' fulajdoni
hányada, befolyásr{nak é s srav arati
josának mé rté ke:

YarrÓné  Lengei Eva VanÓ János
Le''gei É va Varő Jarros
Kaposvar 1953.09.29 Budapest 195 I .12.23,
Szegedi Magdolna Ivanics Teré zia
9t% 9%
9r% 9%

A gazdálkodÓ szervezetben kozvetleniil
vagy ktizvetve tÖbb mint 25%-os
fu laj doni ré szesedé ssel, befolyással vary
smvarati joggal rsndelkező jogi szemé ly
vagy josi szemé lyisé ggel nem rendelkező
szerve zet neve, tulaj doni hrf,nyada,
befolyrása é s sravazati jogának mé rté ke:
té nyleges fulaj donosainak csalrí di é s
utÓneve, sztileté si családi é s utÓneveo
sztileté si helye, sr.tileté si ideje, anyja
sziileté si családi é s utÓneve , fulajdoni
hanyada befolyr{srának é s szav azati
iosának rné rté ke:
adÓilletlsé ge: MAGYAR MAGYAR
ellenőrzÓtt ktilffildi tarsaságe (ehhez
kapcsotÓdi eryé b sziiksé ges adat}:

2.) Alulí rott (alulÍ rottak) az 1.) pontban megbatározofi szeryezet cé giegyzé sne jogosult ké pviselője fté pviselói) nyilatkozom
(nÉ atkozzuk)' bog az általam (általunk) jegrstt gadálkodő sr'eruerst megfelel a kÖvetkező felté teleknelg ennek
alapján a nemzeti varyonrÓl szÓlÓ 2011. é vi cxcvl. w. 3. $ (l) bek. 1. pont b) alpontja szerinti átláthatÓ szervezetnek
minósiil:
a) a szervezet tulajdonosi szerkezete, a pé nzrnosás é s a terroriznus finanszí roása megelőzé sé ről é s megakadályozásáÍ ó|
szÓlÓ tÖrveny szerint megfutározott té nyleges tulajdonosa megismerhetó,
b) a szervczet az EurÓpai UniT agállanlábat az Em@ai Gazdasági Té fisé Er& szÓlÓ megátla@ásban té szrs ál|amban, a
Gazdasági EsrtithÜkÖdé si é s Fejleszté si Szervezet tagállamában vary olyan államban rendelkezik adÓilletősé gge|
amellyel Maryarorságnak a kettős &ózÍ fltÁs elkerillé sé ről szÓlÓ eryemé nye van'
e) a saervezst nem miú Ógiil a társasági adÓrÓl é s az oszÍ alé kadÓrÓl szÓlÓ tÖrveny szerint mogbatározoÉ  ellenórzÖtt
kÍ ilfÖldi társaságpa|q
d) a gazdálkodÓ szervezetben kÖzvetlenÜl vary kÖnetettan tÖbb mint 25o/as tulajdonnal, befolyással vary szavazati
josgal bí rÓ jogi szemé ly, jogi szemé lyisé ggel nern rendelkező gazdálkodÓ sr-Ervezá tekinteté ben az a),b) é s c) alpont
szerinti felté telek fennál|nak'

3.) Kijelentem (kijelentiÜk)' é s aláí rásommal (atáí rásunklral) igazolom (ieazoliuk)' hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak a
valÓságnak mindenben megfelelnek. Tudomásul veszem (vesszilk), hory a nemzeti varyonrÓl sálÓ 2011. é vi cxcvl.
tÖrvé ny 3. $ (2) bekezdé sé ben é s az á||amháztartdsrÓl szÓlÓ 201l. é vi cxcv. tÖrvé ny 41. $ (6) bekezdé sé be'n fo$alak
alapján a valÓtlan tartalmrl nyilatkozat alapján kÖtÖtt szsrzödé s semmis'

Kel* _Budapest 2019.S2.0 I

il

lht,vbt{ ( 
,sv* Br"

1142 BUDAPESI R&'IA PARK S.
TEL.: 251{215

ADT$Z.: 28851 ?09-2-42

aláÍ rás
,,. Íalaras





























































Az fillamhhztarthsrfil sz6l6 2011.6vi CXCV. ttirv6ny 41. $ (6) bekezd6se szerint
gazd6lkod6 szervezet 6ltal tett

I{YILATKOZAT
visszterhes szerz6d6s megkiit6s6hez, ilyen szerz6d6sen alapul6 kifizet6s teljesit6s6hez, valamint kiilts6gvet6si

tdmogatis nyrij t6s6hoz

1,) ilatkozattdteA nyilatkozattdtelre kOtelezett szerv ezet adatai l6n0sen a cdgkivonat ds az al6ir6si cimp6ld6n

Szervezet neve: TERC Kereskedelmi 6s Szolsdltat6 Kft.
Sz6khelye: 1149 Budapest. Pillane6 park 9.

Ad6illet6s6se (ha az nem Magvarorsz6s):

C6siesyzdkszbma', Ce.: 0l-09-875405
Ad6sz6ma: 10434268-2-42

Statisztikai sz6miele: 10434268-s829-tt3-01

C6gjegyz6sre jogosult k6pvisel6(k) neve: Demeter Magdolna, Moln6r Mikl6s Konr6d, Molndr
Mikl6s,

CdsiesYz6s m6dia: ONAr,r,o EctAJ+TEs

T6nyleges tulajdonosainak csalddi 6s

ut6neve, szi.ilet6si csal6di 6s ut6neve,

sziilet6si helye, sziilet6si ideje, anyja

sziilet6si csal6di 6s ut6neve, tulajdoni
hdny ada, befoly6s6nak 6s szav azati
jog6nak m6rtdke:

Demeter Magdolna, sziilet6skori n6v: Demeter Magdolna

sziilet6si hely, id6 : S6toralj afij h ely, 19 66. augusztus I 0.

anyja neve: T6th Magdolna, tulajdonihfinyad: 60%o,

szavazatijoga: 60/100

Moln6r Mikl6s Konr6d, sziilet6skori n6v: Moln6r Mikl6s
Konr6d, sziilet6si helye, ideje: Budapest, 1946. jrilius

14.anyja neve: Kond6r Gabriella, , tulajdoni h6nyad:

30%o, szavazati joga: 3 0/1 00

Moln6r Mikl6s, sziilet6skori n6v: Molndr Mikl6s,
sziiletdsi hely, id6: Budapest, 1969. 02.09, anyja neve:

G6sp6r Erzs6bet. tulajdoni h6nyad: l0%o, szavazatijoga:

10/100

A gazd6lkod 6 szewezetben k<izvetleniil

vagy k6zvetve t<ibb mint25Yo-os

tulaj doni r6szesed6ssel, befoly6ssal v agy

szavazati joggal rendelkezl jogi szem6ly

vagy jogi szem6lyis6ggel nem rendelkez6

szervezet neve, tulajdoni hr{nyada,

befoly6sa 6s szavazati iog6nak m6rt6ke:

nlncs

t6nyleges tulajdonosainak csal6di 6s

ut6neve, sziilet6si csal6di 6s ut6neve,

sziilet6si helye, sziilet6si ideje, anyja

sziilet6si csal6di 6s ut6neve , tulajdoni
hfiny ada, befolySs6nak 6s szav azati

ioe6nak m6rt6ke:

ad6illet6s6ee:

ellenorzott kiilfbldi t6rsas6g-e (ehhez

kapcsol6d6 eey6b szi.iks6ses adat):

Alulirott (alulirottak) az 1.) pontban meghattuozott szewezet cdgSegyzdsrejogosult k6pvisel6je (k6pvisel6i) nyilatkozom
(nyilatkozzuk), hogy az filtalam (6ltalunk) jegyzett gazd6lkod6 szervezet megfelel a k0vetkez6 feltdteleknek, ennek

alapj6n anemzeti vagyonr6l sz6l620ll. dvi CXCVI. tv. 3. $ (l) bek. 1. pont b) alpontja szerinti 6tl6thatb szervezetnek

min6stl:

a) a szervezet tulaidonosi szerkezete. a pdnzmosds 6s a terrorizmus finanszirozdsa mesel6z6s6r6l 6s

meeakaddlvoz6s6r6l s36l6 tdrvdny szerint meghatfrozott t6nvleses tulaidonosa mesismerhet6.
b) a szentezet az Eur6pai Uni6 tag6llamdban, az Eur6pai Gazdasdgi Tdrs6gr6l sz6l6 meg6llapod6sban r6szes 6llamban, a
Gazdasbgi Egyiittmtlk0ddsi 6s Fejlesztlsi Szervezet tagdllamdban vagy olyan 6llamban rendelkezik ad6illet6s6ggel,
amellyel Magyarorsz6gnak a kett6s ad6ztaths elkeriil6s6r6l sz6l6 egyezmdnye van,

c) a szervezet nem min6stil a t6rsas6gi ad6r6l 6s az osztal6kad6r6l sz6l6 t6rvdny szerint meghatilrozott ellen6rzdtt
k[lfdldi t6rsas6gnak,

2.)



2
d) a gazddlkod6 szervezetben kdzvetleniil vagy k6zvetetten t0bb mnt 2loh-os tulajdonnal, befoly6ssal vagy
szavazati joggal bir6 jogi szemdly, jogi szem6lyisdggel nem rendelkez6 gazddlkod6 szervezet tekintetdben az a), b) dsi)
alpont szerinti feltdtelek fenn6llnak.

3') Kijelentem (kijelentjuk), ds al6ir6sommal (al6ir6sunkkal) igazolom (igazoljuk), hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak a
valdsdgnak mindenben megfelelnek. Tudomdsul veszem (vessztik), hogy a nemzeti vagyonr6l szblb 2011. dvi aXCVI.
tdrvdny 3. $ (2) bekezddsdben ds az 6llamhdztartdsr6l sz6l6 2011. dvi CXCV. tdrvdny 41. $ (6) bekezddsdben foglaltak
alapjdn a val6tlan tartalmrl nyilatkozat alapj6n kOtOtt szerz6d6s semmis.

Kelt: Budape st, 2019. janudr 25.

,I'E,RC

Kereskedeinei 6s Szolgiltat6 Kft.
1 149 Budapest, Pillang6 park 9.

Ad6sz6m: 1 0434268-2-42
Cdgyegya6ksc;im: 0 I -09-875405

MKB Zrt.: I 0300002-20389767-0000328s















Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése szerint 
gazdálkodó szervezet által tett 

NYILATKOZAT 
visszterhes szerződés megkötéséhez, ilyen szerződésen alapuló kifizetés teljesítéséhez, valamint költségvetési 

támogatás nyújtásához 
 

1.) A nyilatkozattételre kötelezett szervezet adatai (különösen a cégkivonat és az aláírási címpéldány alapján): 
Szervezet neve: BDO Magyarország Hotel és Ingatlan Szolgáltató Kft. 
Székhelye: 1103 Budapest, Kőér utca 2/A. C. ép. 
Adóilletősége (ha az nem Magyarország):  
Cégjegyzékszáma: 01 09 944476 
Adószáma: 22913704-4-42 
Statisztikai számjele: 22913704-7022-113-01 
Cégjegyzésre jogosult képviselő(k) neve: Hegedűs Attila, Németh Richárd, Rábai György 
Cégjegyzés módja: ÖNÁLLÓ                                 EGYÜTTES 
Tényleges tulajdonosainak családi és utóneve, 
születési családi és utóneve, születési helye, 
születési ideje, anyja születési családi és 
utóneve, tulajdoni hányada, befolyásának és 
szavazati jogának mértéke: 

Gerendy Zoltán István: Szül.: Budapest, 1964.02.24. an.: Buday 
Éva Anna, Tulajdonosi hányad: 51%, Szavazati hányad: 50% 

Németh Richárd: Szül.: Szeged, 1973.09.09., an.: Szekeres Ida, 
Tulajdonosi hányad: 24,5%, Szavazati hányad: 25% 

Hegedűs Attila: Szül.: Szolnok, 1972.06.04., an.: Kovács 
Erzsébet, Tulajdonosi hányad 24,5%, Szavazati hányad: 25% 

A gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy 
közvetve több mint 25%-os tulajdoni 
részesedéssel, befolyással vagy szavazati joggal 
rendelkező jogi személy vagy jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezet neve, 
tulajdoni hányada, befolyása és szavazati 
jogának mértéke: 

Gerendy Zoltán István 
Tulajdoni hányad:51% 
Szavazat mértéke: 50% 

tényleges tulajdonosainak családi és utóneve, 
születési családi és utóneve, születési helye, 
születési ideje, anyja születési családi és 
utóneve , tulajdoni hányada, befolyásának és 
szavazati jogának mértéke: 

 

adóilletősége: magyar 
ellenőrzött külföldi társaság-e (ehhez 
kapcsolódó egyéb szükséges adat): 

nem 

 
2.) Alulírott (alulírottak) az 1.) pontban meghatározott szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője (képviselői) nyilatkozom 

(nyilatkozzuk), hogy az általam (általunk) jegyzett gazdálkodó szervezet megfelel a következő feltételeknek, ennek 
alapján a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3. § (1) bek. 1. pont b) alpontja szerinti átlátható szervezetnek 
minősül: 
a) a szervezet tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról 
szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, 
b) a szervezet 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, 
c) a szervezet nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött 
külföldi társaságnak, 
d) 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 a), b) és c) alpont 
szerinti feltételek fennállnak. 

3.) Kijelentem (kijelentjük), és aláírásommal (aláírásunkkal) igazolom (igazoljuk), hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak a 
valóságnak mindenben megfelelnek. Tudomásul veszem (vesszük), hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 
törvény 3. § (2) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdésében foglaltak 
alapján a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis. 

 
Kelt: Budapest, 2019.01.03.  

 
 ____________________________  ______________________________ 

aláírás   aláírás 
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TÁJÉKOZTATÁS 

 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése az alapján „az államháztartás központi 
alrendszerében a kiadási előirányzatok terhére nem köthető olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezettel érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely 
szervezet nem minősül átlátható szervezetnek”. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (10) 
bekezdése alapján a nemzeti vagyon (állami és önkormányzati vagyon) hasznosítására vonatkozó szerződés csak 
természetes személlyel, vagy átlátható szervezettel köthető. Ugyanezen törvény 13. § (2) bekezdése alapján nemzeti 
vagyon tulajdonjogát átruházni természetes személy vagy átlátható szervezet részére lehet. 
A nemzeti vagyonról szóló törvény 3. § (1) bekezdés 1. pont b) alpontja határozza meg az átlátható gazdálkodó 
szervezetre vonatkozó kritériumokat a következőképpen: 
 „b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely 

megfelel a következő feltételeknek: 
ba) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 

törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, 
bb) 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, 

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 tulajdonnal, befolyással vagy szavazati 
joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a ba), bb) és bc) 
alpont szerinti feltételek fennállnak.” 

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény meghatározza az ellenőrzött külföldi társaság 
fogalmát a következőképpen: „11. ellenőrzött külföldi társaság: az a külföldi személy, illetve az üzletvezetés helye alapján 
külföldi illetőségű (a továbbiakban együtt: külföldi társaság), amelyben a külföldi társaság adóéve napjainak többségében a 
személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint belföldi illetőségű tényleges tulajdonos (a továbbiakban: részesedéssel 
rendelkező) van, valamint az a külföldi társaság, amelynek az adóévben elért bevételei többségében magyarországi forrásból 
származnak, bármely esetben akkor, ha a külföldi társaság által az adóévre fizetett (fizetendő), adóvisszatérítéssel csökkentett 
társasági adónak megfelelő adó és az adóalap [csoportos adóalanyiság esetén a csoportszinten fizetett (fizetendő) 
adóvisszatérítéssel csökkentett adó és az adóalap] százalékban kifejezett hányadosa nem éri el a 10 százalékot vagy a külföldi 
társaság nulla vagy negatív adóalap miatt nem fizet társasági adónak megfelelő adót, bár eredménye pozitív; nem kell e 
rendelkezést alkalmazni, ha a külföldi társaság székhelye, illetősége az Európai Unió tagállamában, az OECD tagállamában 
vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak hatályos egyezménye van a kettős adóztatás elkerülésére és amely 
államban valódi gazdasági jelenléttel bír, azzal, hogy 

a) valódi gazdasági jelenlétnek minősül a külföldi társaság és az adott államban lévő kapcsolt vállalkozásai által együttesen 
saját eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal végzett termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, 
szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenység, ha az ebből származó bevételük eléri az összes bevételük 
legalább 50 százalékát; 

b) befektetői tevékenységnek minősül a tulajdoni részesedést jelentő tartós befektetés, a hitelviszonyt megtestesítő 
értékpapír megszerzése, tartása és elidegenítése, valamint az adott államban az értékpapírokra, befektetési szolgáltatásokra 
vonatkozó jogszabályok által szabályozott, illetve a pénzügyi szolgáltatási, befektetési szolgáltatási tevékenység felügyeletét 
ellátó hatóság által felügyelt, illetve engedélyezett alap, társaság vagy egyéb szervezet, továbbá az adott állam illetékes 
hatóságának engedélyével rendelkező alapkezelő által kezelt, ugyanazon országban alapított vagy bejegyzett alap, társaság 
vagy egyéb szervezet befektetése, illetve tevékenysége; 

c) nulla vagy negatív eredmény és adóalap esetén a külföldi állam által jogszabályban előírt társasági adónak megfelelő 
adó mértékének (amennyiben a külföldi állam az adóalap összegétől függően több társasági adónak megfelelő adómértéket 
alkalmaz, akkor a legkisebb mértéknek) kell elérnie a 10 százalékot; 

d) a külföldi társaság adóéve alatt a részesedéssel rendelkező adóévének utolsó napján vagy napjáig lezárult utolsó adóévet 
kell érteni; 

e) e rendelkezéseket önállóan alkalmazni kell a külföldi társaság székhelyétől, illetőségétől eltérő államban lévő 
telephelyére is; 

f) e rendelkezés alkalmazásában tényleges tulajdonosnak minősül az a magánszemély, aki a külföldi társaságban 
közvetlenül vagy közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább tíz százalékával vagy - a Polgári 
Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával - meghatározó befolyással rendelkezik; 

g) nem minősül ellenőrzött külföldi társaságnak a külföldi társaság, amelyben az adóév első napján már legalább öt éve 
elismert tőzsdén jegyzett személy vagy kapcsolt vállalkozása az adóév minden napján legalább 25 százalékos részesedéssel 
rendelkezik; 

h) e rendelkezésben foglaltakat - az f) pont szerinti tényleges tulajdonosi jogállás közvetett fennállásának kivételével - az 
adózó köteles bizonyítani.” 
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése és 55. §-a alapján a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 
bekezdés 1. pont b) alpontjában foglalt feltételeknek való megfelelésről a szerződő félnek cégszerűen aláírt módon 
nyilatkoznia kell. A valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis. 

















Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése szerint 
gazdálkodó szervezet által tett 

NYILATKOZAT 
visszterhes szerződés megkötéséhez, ilyen szerződésen alapuló kifizetés teljesítéséhez, valamint költségvetési 

támogatás nyújtásához 
 
1.) A nyilatkozattételre kötelezett szervezet adatai (különösen a cégkivonat és az aláírási címpéldány alapján): 

Szervezet neve: Regioplan Környezet-és Településtervező Kft 
Székhelye: 9022 Győr, Újkapu u. 13. 2. 
Adóilletősége (ha az nem 
Magyarország): 

 

Cégjegyzékszáma: 08-09-001106 
Adószáma: 10403033-2-08 
Statisztikai számjele: 10403033-7111-113-08 
Cégjegyzésre jogosult képviselő(k) 
neve: 

Pekkerné Szabó Piroska, Réder Tibor 

Cégjegyzés módja: ÖNÁLLÓ                                 EGYÜTTES 
Tényleges tulajdonosainak családi 
és utóneve, születési családi és 
utóneve, születési helye, születési 
ideje, anyja születési családi és 
utóneve, tulajdoni hányada, 
befolyásának és szavazati jogának 
mértéke: 

családi 
és 

utónév 

születési 
családi 

és 
utónév 

születési hely és 
idő 

anyja 
családi 

és 
utóneve 

tulajdoni 
hányada 

% 

befolyás 
és 

szavazati 
jog 

mértéke 
(szavazat) 

Pekkerné 
Szabó 

Piroska  

Szabó 
Piroska 

Nyúl,  
1956.04.14. 

Gárdos 
Irma 

29 113 

Réder 
Tibor 

Réder 
Tibor 

Mosonmagyaróvár, 
1956.04.15. 

 

Szaló 
Katalin 

29 113 

Pallang 
Ágnes 

Ficzek 
Ágnes 

Győr, 
1971.11.15. 

Hatházy 
Csilla 

4 64 

Ficzek 
Levente 

Ficzek 
Levente 

Győr, 
1969.01.12. 

Hatházy 
Csilla 

4 - 

Ficzek 
Balázs 

Ficzek 
Balázs 

Mór, 
1974.08.15. 

Hatházy 
Csilla 

4 - 

Ficzek 
Gábor 

Ficzek 
Gábor 

Győr, 1980.06.27. Hatházy 
Csilla 

4 - 

Szabó 
Sándor 

Szabó 
Sándor 

Nyúl, 
1952.08.25. 

Gárdos 
Irma 

9 34 

Kalmár 
Ágnes 

Kalmár 
Ágnes 

Győr,  
1973.09.15. 

Ferkas 
Ilona 

7 26 

Szeredi 
Gábor 

Szeredi 
Gábor 

Győr,  
1980.07.17. 

Nász 
Éva 

6 23 

Ferenczi 
Huba 

Ferenczi 
Huba 

Budapest, 
1940.08.05. 

Kolbe 
Ilona 

4 17 

 

A gazdálkodó szervezetben 
közvetlenül vagy közvetve több 
mint 25%-os tulajdoni 
részesedéssel, befolyással vagy 
szavazati joggal rendelkező jogi 
személy vagy jogi személyiséggel 
nem rendelkező szervezet neve, 
tulajdoni hányada, befolyása és 
szavazati jogának mértéke: 

 

tényleges tulajdonosainak családi 
és utóneve, születési családi és 
utóneve, születési helye, születési 
ideje, anyja születési családi és 
utóneve , tulajdoni hányada, 
befolyásának és szavazati jogának 
mértéke: 

 

adóilletősége:  
ellenőrzött külföldi társaság-e  



 2 
(ehhez kapcsolódó egyéb 
szükséges adat): 

 
2.) Alulírott (alulírottak) az 1.) pontban meghatározott szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője (képviselői) nyilatkozom 

(nyilatkozzuk), hogy az általam (általunk) jegyzett gazdálkodó szervezet megfelel a következő feltételeknek, ennek 
alapján a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3. § (1) bek. 1. pont b) alpontja szerinti átlátható szervezetnek 
minősül: 
a) a szervezet tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról 
szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, 
b) a szervezet 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, 
c) a szervezet nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött 
külföldi társaságnak, 
d) 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 a), b) és c) alpont 
szerinti feltételek fennállnak. 

3.) Kijelentem (kijelentjük), és aláírásommal (aláírásunkkal) igazolom (igazoljuk), hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak a 
valóságnak mindenben megfelelnek. Tudomásul veszem (vesszük), hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 
törvény 3. § (2) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdésében foglaltak 
alapján a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis. 

 
Kelt: Győr, 2019. január 24. 
 
 
 
 
 
  

      

 
                                                                       ___________________________ 
                                                                                            aláírás  
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TÁJÉKOZTATÁS 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése az alapján „az államháztartás központi 
alrendszerében a kiadási előirányzatok terhére nem köthető olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezettel érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely 
szervezet nem minősül átlátható szervezetnek”. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (10) 
bekezdése alapján a nemzeti vagyon (állami és önkormányzati vagyon) hasznosítására vonatkozó szerződés csak 
természetes személlyel, vagy átlátható szervezettel köthető. Ugyanezen törvény 13. § (2) bekezdése alapján nemzeti 
vagyon tulajdonjogát átruházni természetes személy vagy átlátható szervezet részére lehet. 
A nemzeti vagyonról szóló törvény 3. § (1) bekezdés 1. pont b) alpontja határozza meg az átlátható gazdálkodó 
szervezetre vonatkozó kritériumokat a következőképpen: 
 „b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely 

megfelel a következő feltételeknek: 
ba) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 

törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, 
bb) 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, 

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 tulajdonnal, befolyással vagy szavazati 
joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a ba), bb) és bc) 
alpont szerinti feltételek fennállnak.” 

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény meghatározza az ellenőrzött külföldi társaság 
fogalmát a következőképpen: „11. ellenőrzött külföldi társaság: az a külföldi személy, illetve az üzletvezetés helye alapján 
külföldi illetőségű (a továbbiakban együtt: külföldi társaság), amelyben a külföldi társaság adóéve napjainak többségében a 
személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint belföldi illetőségű tényleges tulajdonos (a továbbiakban: részesedéssel 
rendelkező) van, valamint az a külföldi társaság, amelynek az adóévben elért bevételei többségében magyarországi forrásból 
származnak, bármely esetben akkor, ha a külföldi társaság által az adóévre fizetett (fizetendő), adóvisszatérítéssel csökkentett 
társasági adónak megfelelő adó és az adóalap [csoportos adóalanyiság esetén a csoportszinten fizetett (fizetendő) 
adóvisszatérítéssel csökkentett adó és az adóalap] százalékban kifejezett hányadosa nem éri el a 10 százalékot vagy a külföldi 
társaság nulla vagy negatív adóalap miatt nem fizet társasági adónak megfelelő adót, bár eredménye pozitív; nem kell e 
rendelkezést alkalmazni, ha a külföldi társaság székhelye, illetősége az Európai Unió tagállamában, az OECD tagállamában 
vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak hatályos egyezménye van a kettős adóztatás elkerülésére és amely 
államban valódi gazdasági jelenléttel bír, azzal, hogy 

a) valódi gazdasági jelenlétnek minősül a külföldi társaság és az adott államban lévő kapcsolt vállalkozásai által együttesen 
saját eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal végzett termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, 
szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenység, ha az ebből származó bevételük eléri az összes bevételük 
legalább 50 százalékát; 

b) befektetői tevékenységnek minősül a tulajdoni részesedést jelentő tartós befektetés, a hitelviszonyt megtestesítő 
értékpapír megszerzése, tartása és elidegenítése, valamint az adott államban az értékpapírokra, befektetési szolgáltatásokra 
vonatkozó jogszabályok által szabályozott, illetve a pénzügyi szolgáltatási, befektetési szolgáltatási tevékenység felügyeletét 
ellátó hatóság által felügyelt, illetve engedélyezett alap, társaság vagy egyéb szervezet, továbbá az adott állam illetékes 
hatóságának engedélyével rendelkező alapkezelő által kezelt, ugyanazon országban alapított vagy bejegyzett alap, társaság 
vagy egyéb szervezet befektetése, illetve tevékenysége; 

c) nulla vagy negatív eredmény és adóalap esetén a külföldi állam által jogszabályban előírt társasági adónak megfelelő 
adó mértékének (amennyiben a külföldi állam az adóalap összegétől függően több társasági adónak megfelelő adómértéket 
alkalmaz, akkor a legkisebb mértéknek) kell elérnie a 10 százalékot; 

d) a külföldi társaság adóéve alatt a részesedéssel rendelkező adóévének utolsó napján vagy napjáig lezárult utolsó adóévet 
kell érteni; 

e) e rendelkezéseket önállóan alkalmazni kell a külföldi társaság székhelyétől, illetőségétől eltérő államban lévő 
telephelyére is; 

f) e rendelkezés alkalmazásában tényleges tulajdonosnak minősül az a magánszemély, aki a külföldi társaságban 
közvetlenül vagy közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább tíz százalékával vagy - a Polgári 
Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával - meghatározó befolyással rendelkezik; 

g) nem minősül ellenőrzött külföldi társaságnak a külföldi társaság, amelyben az adóév első napján már legalább öt éve 
elismert tőzsdén jegyzett személy vagy kapcsolt vállalkozása az adóév minden napján legalább 25 százalékos részesedéssel 
rendelkezik; 

h) e rendelkezésben foglaltakat - az f) pont szerinti tényleges tulajdonosi jogállás közvetett fennállásának kivételével - az 
adózó köteles bizonyítani.” 
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése és 55. §-a alapján a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 
bekezdés 1. pont b) alpontjában foglalt feltételeknek való megfelelésről a szerződő félnek cégszerűen aláírt módon 
nyilatkoznia kell. A valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis. 













Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése szerint 
gazdálkodó szervezet által tett 

NYILATKOZAT 
visszterhes szerződés megkötéséhez, ilyen szerződésen alapuló kifizetés teljesítéséhez, valamint költségvetési 

támogatás nyújtásához 
 
1.) A nyilatkozattételre kötelezett szervezet adatai (különösen a cégkivonat és az aláírási címpéldány alapján): 

Szervezet neve: Aczél Városépítész Bt. 
Székhelye: 1029 Budapest, Badacsony utca 4. 
Adóilletősége (ha az nem Magyarország): Magyarország 
Cégjegyzékszáma: 01-06-712930 
Adószáma: 28716172-2-41 
Statisztikai számjele: 28716172 7420 212 01 
Cégjegyzésre jogosult képviselő(k) neve: Aczél Gábor 
Cégjegyzés módja: ÖNÁLLÓ                                 EGYÜTTES 
Tényleges tulajdonosainak családi és 
utóneve, születési családi és utóneve, 
születési helye, születési ideje, anyja 
születési családi és utóneve, tulajdoni 
hányada, befolyásának és szavazati 
jogának mértéke: 

Aczél Gábor, Budapest, 1947. 01. 09. Lőrinc Klára, 90% 
 
Aczélné Varga Márta Mária, Varga Márta Mária, 
Kecskemét, 1956. 05. 25. Baglyas Ilona, 5% 
 
Aczél Dániel, 1989. 08. 24. Varga Márta Mária, 5% 

A gazdálkodó szervezetben közvetlenül 
vagy közvetve több mint 25%-os 
tulajdoni részesedéssel, befolyással vagy 
szavazati joggal rendelkező jogi személy 
vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet neve, tulajdoni hányada, 
befolyása és szavazati jogának mértéke: 

- 

tényleges tulajdonosainak családi és 
utóneve, születési családi és utóneve, 
születési helye, születési ideje, anyja 
születési családi és utóneve, tulajdoni 
hányada, befolyásának és szavazati 
jogának mértéke: 

- 

adóilletősége: - 
ellenőrzött külföldi társaság-e (ehhez 
kapcsolódó egyéb szükséges adat): 

- 

 
2.) Alulírott (alulírottak) az 1.) pontban meghatározott szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője (képviselői) nyilatkozom 

(nyilatkozzuk), hogy az általam (általunk) jegyzett gazdálkodó szervezet megfelel a következő feltételeknek, ennek 
alapján a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3. § (1) bek. 1. pont b) alpontja szerinti átlátható szervezetnek 
minősül: 
a) a szervezet tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról 
szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, 
b) a szervezet 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, 
c) a szervezet nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött 
külföldi társaságnak, 
d) 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 a), b) és c) alpont 
szerinti feltételek fennállnak. 

3.) Kijelentem (kijelentjük), és aláírásommal (aláírásunkkal) igazolom (igazoljuk), hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak a 
valóságnak mindenben megfelelnek. Tudomásul veszem (vesszük), hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 
törvény 3. § (2) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdésében foglaltak 
alapján a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis. 

 
Kelt: Budapest, 2019. 01. 23. 
 
  ____________________________  
  aláírás 
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TÁJÉKOZTATÁS 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése az alapján „az államháztartás központi 
alrendszerében a kiadási előirányzatok terhére nem köthető olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezettel érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely 
szervezet nem minősül átlátható szervezetnek”. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (10) 
bekezdése alapján a nemzeti vagyon (állami és önkormányzati vagyon) hasznosítására vonatkozó szerződés csak 
természetes személlyel, vagy átlátható szervezettel köthető. Ugyanezen törvény 13. § (2) bekezdése alapján nemzeti 
vagyon tulajdonjogát átruházni természetes személy vagy átlátható szervezet részére lehet. 
A nemzeti vagyonról szóló törvény 3. § (1) bekezdés 1. pont b) alpontja határozza meg az átlátható gazdálkodó 
szervezetre vonatkozó kritériumokat a következőképpen: 
 „b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely 

megfelel a következő feltételeknek: 
ba) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 

törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, 
bb) 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, 

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 tulajdonnal, befolyással vagy szavazati 
joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a ba), bb) és bc) 
alpont szerinti feltételek fennállnak.” 

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény meghatározza az ellenőrzött külföldi társaság 
fogalmát a következőképpen: „11. ellenőrzött külföldi társaság: az a külföldi személy, illetve az üzletvezetés helye alapján 
külföldi illetőségű (a továbbiakban együtt: külföldi társaság), amelyben a külföldi társaság adóéve napjainak többségében a 
személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint belföldi illetőségű tényleges tulajdonos (a továbbiakban: részesedéssel 
rendelkező) van, valamint az a külföldi társaság, amelynek az adóévben elért bevételei többségében magyarországi forrásból 
származnak, bármely esetben akkor, ha a külföldi társaság által az adóévre fizetett (fizetendő), adóvisszatérítéssel csökkentett 
társasági adónak megfelelő adó és az adóalap [csoportos adóalanyiság esetén a csoportszinten fizetett (fizetendő) 
adóvisszatérítéssel csökkentett adó és az adóalap] százalékban kifejezett hányadosa nem éri el a 10 százalékot vagy a külföldi 
társaság nulla vagy negatív adóalap miatt nem fizet társasági adónak megfelelő adót, bár eredménye pozitív; nem kell e 
rendelkezést alkalmazni, ha a külföldi társaság székhelye, illetősége az Európai Unió tagállamában, az OECD tagállamában 
vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak hatályos egyezménye van a kettős adóztatás elkerülésére és amely 
államban valódi gazdasági jelenléttel bír, azzal, hogy 

a) valódi gazdasági jelenlétnek minősül a külföldi társaság és az adott államban lévő kapcsolt vállalkozásai által együttesen 
saját eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal végzett termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, 
szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenység, ha az ebből származó bevételük eléri az összes bevételük 
legalább 50 százalékát; 

b) befektetői tevékenységnek minősül a tulajdoni részesedést jelentő tartós befektetés, a hitelviszonyt megtestesítő 
értékpapír megszerzése, tartása és elidegenítése, valamint az adott államban az értékpapírokra, befektetési szolgáltatásokra 
vonatkozó jogszabályok által szabályozott, illetve a pénzügyi szolgáltatási, befektetési szolgáltatási tevékenység felügyeletét 
ellátó hatóság által felügyelt, illetve engedélyezett alap, társaság vagy egyéb szervezet, továbbá az adott állam illetékes 
hatóságának engedélyével rendelkező alapkezelő által kezelt, ugyanazon országban alapított vagy bejegyzett alap, társaság 
vagy egyéb szervezet befektetése, illetve tevékenysége; 

c) nulla vagy negatív eredmény és adóalap esetén a külföldi állam által jogszabályban előírt társasági adónak megfelelő 
adó mértékének (amennyiben a külföldi állam az adóalap összegétől függően több társasági adónak megfelelő adómértéket 
alkalmaz, akkor a legkisebb mértéknek) kell elérnie a 10 százalékot; 

d) a külföldi társaság adóéve alatt a részesedéssel rendelkező adóévének utolsó napján vagy napjáig lezárult utolsó adóévet 
kell érteni; 

e) e rendelkezéseket önállóan alkalmazni kell a külföldi társaság székhelyétől, illetőségétől eltérő államban lévő 
telephelyére is; 

f) e rendelkezés alkalmazásában tényleges tulajdonosnak minősül az a magánszemély, aki a külföldi társaságban 
közvetlenül vagy közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább tíz százalékával vagy - a Polgári 
Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával - meghatározó befolyással rendelkezik; 

g) nem minősül ellenőrzött külföldi társaságnak a külföldi társaság, amelyben az adóév első napján már legalább öt éve 
elismert tőzsdén jegyzett személy vagy kapcsolt vállalkozása az adóév minden napján legalább 25 százalékos részesedéssel 
rendelkezik; 

h) e rendelkezésben foglaltakat - az f) pont szerinti tényleges tulajdonosi jogállás közvetett fennállásának kivételével - az 
adózó köteles bizonyítani.” 
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése és 55. §-a alapján a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 
bekezdés 1. pont b) alpontjában foglalt feltételeknek való megfelelésről a szerződő félnek cégszerűen aláírt módon 
nyilatkoznia kell. A valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis. 









































































































































































































































































l.)

Az á|lambí ztartásról szóló 2011. é vi CXCV. törvé ny 41. § (6) bekezdé se szerint
gazdálkodó szervezet által tett

I\IYILATKOZAT
visszterhes szerződós megköté sé hez, ilyen szerződé sen alapuló kií izeté s tetjesí tósé hez, valamint költsé gveté si

támogatás nyú jtásához

A nyilatko zaí té tek e köte lezett szew e zet adatai a cé gkivonat é s az atákási

szelvezet neve: ft:Dpeglee&.t' l-*l,SZlc" e .d,"

Szé khelve: :"1.,J2\C,p,M 'uA?TA ut, 3 p" !]]1
Adóilletősé se (ha az oem Magyarország);
Cé sj.svré k- áma:,4? t Lv,i tv' í lq i+í  i,i r -4 D9ü..í f pJ
Adószáma: Q:Lit, 13Tí ,X - 3- L5
Statisztikai számiele: ,g
cé si esvzé sre i ogosult ké pviseló(k) neve:

cé siesyzé s módia: öNÁtró í  í  EGyüTTES
Té nyleges tulajdonosainak családi é s
utóneve, születé si családi é s utóneve,
születé si helye, születé si ideje, anyja
születé si családi é s utóneve, tulajdoni
hiányada, befoly,ásrának é s szav azati
ioeanak mé rté ke:
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A gazdálkod ő szew ezetben közvetlenül
vagy közvetve több mint25Yo-os
tulaj doni ré szesedé ssel, befolyással vagy
szav azati j og gal rendelk ező j o gi szemé ly
vagy jogi szemé lyisé ggel nem rendelkező
szerv ezet neve, tulajdoni hiányada,
befoMsa é s szavazati iogának mé rté ke:
té nyleges tulajdonosainak családi é s
utóneve, születé si családi é s utóneve,
születé si helye, születé si ideje, anyja
születé si családi é s utóneve , tulajdoni
hány ada, b efo lyásrának é  s szav azati
iosának mé rté ke:
adóilletősé se:
ellenőrzött külfildi társaság-e (ehhez
kapcsolódó egyé b szüksé ges adat):

Alulí rott (alulí rottak) az 1.) pontban meglatí tozott szervezet cé gegyzé stejogosult ké pviselője (ké pviselői) nyilatkozom
(nyilatkozzuk), hogy az általam (általunk) jegyzelt gazdálkodó szervezet megfelel a következő felté teleknek, ennek

alapjánanemzeti vagyonról szőlő 2011. é vi CXCVI. tv. 3. § (1) bek, 1. pont b) alpontja szerinti átláthatő szervezetnek

minősül:
a) a szervezettulajdonosi szerkezete, a pé nzrnosás é s a terroriznus ftnanszltozása megelőzé sé ről é s megakadályozásáről
szóló törvé ny szerint meghatározott té nyleges tulajdonosa megismerhető,
b) a szervezet azEwópaiUnió tagállamé ban, az Ewópai Gazdasági Té rsé gről szóló megállapodásban ré szes államban, a

Gazdasági Együttmiiködé si é s Fejleszté si Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletősé ggel,
amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerülé sé ről szóló egyezmé nye van,

c) a szervezet nem minősül a tarsasági adóról é s az osztalé kadóról szóló törvé ny szerint meghatarozott ellenőrzött

külftldi tarsaságnak,
d) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 257o-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati
joggal bí ró jogi szemé ly, jogi szemé lyisé ggel nem rendelkező gazdálkodő szervezet tekinteté ben aza),b) é s c) alPont

szerinti felté telek fennállnak.
Kijelentem (kijelentjiik), é s aláí ní sommal (aláí rásunkkal) igazolom (igazoljuk), hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak a

törvé ny 3. § (2) bekezdé sé ben é s az állanhánaftasól sz6ló 2011 . é vi CXCV. törvé ny 41 , § (6) bekezdé sé ben foglaltak

alapjanava|ótlantartalrnú nyilatkozatalapjánkötöttszerződé ssemmis.

2.)

3.)

alálrrás
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