
Az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontjának való megfelelésről szóló átláthatósági nyilatkozat:* 

 

Az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontjának való megfelelésről a nyilatkozat kitöltése és benyújtása 

kötelező. 

 

A Támogató a fenti feltétel teljesülésének ellenőrzése céljából, a támogatói okiratból eredő 

követelések elévüléséig jogosult a Kedvezményezett átláthatóságával összefüggő, az alábbiakban 

meghatározott adatokat kezelni és tárolni. Jogszabály további feltételeket is megállapíthat a 

támogatói okiratok kiadásának, vagy azok alapján történő kifizetések feltételeként. 

 

A Támogató a Kedvezményezett nyilatkozata alapján a támogatás folyósításától számított öt évig, 

vagy - ha az későbbi - a támogatás visszakövetelésére vonatkozó igény elévüléséig kezeli 

 

a) a Kedvezményezettnek az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pont a) alpontja szerinti jogállására vonatkozó 

adatot, 

 

b) ha a Kedvezményezett az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pont b) alpontja szerinti szervezet, 

ba) a Kedvezményezett tényleges tulajdonosainak természetes személyazonosító adatait, tulajdoni 

hányadát, befolyásának és szavazati jogának mértékét, 

bb) a Kedvezményezettben közvetlenül vagy közvetve több mint 25%-os tulajdoni részesedéssel, 

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

szervezet nevét, tulajdoni hányadának, befolyásának és szavazati jogának mértékét, 

bc) a bb) alpont szerinti jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges 

tulajdonosainak természetes személyazonosító adatait, tulajdoni hányadát, befolyásának és szavazati 

jogának mértékét, 

bd) a Kedvezményezett és a bb) alpont szerinti jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet adóilletőségét, 

be) a Kedvezményezett és a bb) alpont szerinti jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet ellenőrzött külföldi társaság jogállásának megítéléséhez szükséges, a társasági adóról és az 

osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 11. pontjában meghatározott adatokat. 

NYILATKOZAT 

ÁTLÁTHATÓ SZERVEZETI MINŐSÉGRŐL 

 

A Pályázó törvényes képviselőjeként / meghatalmazottjaként az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 1. § 4. pontja és a 41. § (6) bekezdése értelmében, továbbá az 

államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) 



bekezdése, illetőleg a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 1. pontja szerint jelen 

dokumentum útján az alábbi nyilatkozatot teszem: 

  

Kijelentem, hogy a Pályázó átlátható szervezetnek minősül. 

A Pályázó törvényes képviseletében tudomásul veszem, hogy az az NFFKÜ - Nemzetközi Fejlesztési és 

Forráskoordinációs Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1037 Budapest, 

Szépvölgyi út 39., cégjegyzékszám: 01-10-047549, adószám: 24134387-2-41, a továbbiakban: 

NFFKÜ),mint a Technológiai és Innovációs Minisztérium és az NFFKÜ között létrejött Támogatási 

Szerződésben rögzített jogosultság alapján a támogatás nyújtására felhatalmazott szervezet nem 

létesíthet a Pályázóval érvényesen visszterhes jogviszonyt, illetve a létrejött ilyen jogviszony alapján 

nem teljesíthet kifizetést, amennyiben a Pályázó a jelen nyilatkozat ellenére nem minősül átlátható 

szervezetnek. 

A Pályázó törvényes képviselőjeként tudomásul veszem, hogy az NFFKÜ a jelen nyilatkozatban 

foglaltak ellenőrzése céljából, az NFFKÜ-vel létrejövő jogviszonyból származó követelések elévüléséig 

az Áht. 55. §-ban foglaltak szerint jogosult a Pályázó átláthatóságával összefüggő, az Áht. 55. §-ban 

meghatározott adatokat kezelni. Tudomásul veszem továbbá, hogy Pályázó törvényes 

képviselőjeként a jelen pont szerinti nyilatkozatban foglaltak változása esetén arról haladéktalanul 

köteles vagyok az NFFKÜ-t tájékoztatni. Pályázó törvényes képviselőjeként tudomásul veszem, hogy 

valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött jogviszonyt az NFFKÜ felmondja vagy – ha a jogviszony 

szerinti teljesítésére még nem került sor – a jogviszonytól eláll. 

Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak igazolása érdekében az NFFKÜ részére átadtam 

mindazon hitelt érdemlő/hiteles és eredeti okiratot, amelyekből az Áht. 55. §-ban foglalt adatok 

megismerhetők. 

Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozatban hivatkozott, illetőleg azokkal összefüggő egyéb jogszabályi 

rendelkezéseket Pályázó megismerte, megértette, magára nézve kötelezőnek ismeri el. 


