
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. 

NYILATKOZATMINTÁK 

 

 

 

 

 

 

 

  



2 
 

M1 formanyomtatvány 

FELOLVASÓ LAP 

1. Ajánlattevő adatai: 1 

Név:  

Székhely:  

Telefonszám:  

Fax:  

E-mail:  

Belföldi adószám:  

Képviselő neve:  

2. A közbeszerzés tárgya: Vállalkozási szerződés vízellátó főnyomó vezeték - Sopron, 

Répcefői sor - Villa sori medence közötti szakaszának - 

rekonstrukciójára 

 

3. Az ajánlat számszerűsíthető adatai: 

 

 

1. Ajánlati ár (tartalékkeret nélküli nettó 

HUF) 
......................,- Ft 

2. Teljesítés időtartama (napokban) ……………….nap 

3. Jótállás vállalt időtartama (hónap) ………………hónap 

 

 

Kelt……………..2016……………….hó…..…nap 

 

 

cégszerű aláírás 

 

 

 

                                                           
1Közös ajánlattétel esetén a felolvasólapon fel kell tüntetni valamennyi közös ajánlattevő cég adatait, a 

konzorciumi megállapodásnak megfelelően megjelölve a képviselőt. 
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M2 formanyomtatvány 

 

AJÁNLATI NYILATKOZAT 

a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint 

 

A közbeszerzés tárgya: Vállalkozási szerződés vízellátó főnyomó vezeték - Sopron, 

Répcefői sor - Villa sori medence közötti szakaszának - 

rekonstrukciójára 

Alulírott …………………………………………………………………………………..,mint 

a(z)…....................................................................................................................................(név)

….....................................................................(székhely) ajánlattevő2 képviselője a fenti 

tárgyú közbeszerzési eljárásban  

 

nyilatkozom, hogy 

 

 miután az eljárást megindító felhívás és a közbeszerzési dokumentumok feltételeit 

megvizsgáltuk, az abban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelményt 

megértettük, azokat jelen nyilatkozatunkkal elfogadjuk.  

 az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban foglaltakat 

elegendőnek tartjuk megalapozott ajánlatunk elkészítéséhez.  

 nyertességünk esetén készek és képesek vagyunk az ajánlatunkban, valamint a 

közbeszerzési dokumentumokban előírt feltételeknek megfelelően a szerződés 

megkötésére és szerződés szerinti teljesítésre az ajánlat részét képező 

Felolvasólapon rögzített áron. 

 

 

Kelt:……………..……..2016……….hó……nap 

 

      

cégszerű aláírás 

                                                           
2 Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevőnek önállóan be kell nújtania. 

Közös ajánlattétel esetén a nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését! 
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M3 formanyomtatvány 

 

NYILATKOZAT  

a Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján3 

 

A közbeszerzés tárgya: Vállalkozási szerződés vízellátó főnyomó vezeték - Sopron, 

Répcefői sor - Villa sori medence közötti szakaszának - 

rekonstrukciójára 

 

Alulírott …………………………………………………………………………………..,mint 

a(z)…....................................................................................................................................(név)

….....................................................................(székhely) ajánlattevő4 képviselője a fenti tárgyú 

közbeszerzési eljárásban  

n y i l a t k o z o m ,  h o g y  

1) Társaságunk a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi 

XXXIV. törvény értelmében  

mikrovállalkozásnak / 

kisvállalkozásnak /  

középvállalkozásnak5 minősül. 

 

VAGY 

2) Nem tartozunk a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. 

évi XXXIV. törvény hatálya alá.6 

 

 

Kelt:………………..………..2016……….hó……nap 

 

      

cégszerű aláírás 

                                                           
3 Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevőnek önállóan be kell nyújtania. 
4 Közös ajánlattétel esetén a nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését! 
5 A megfelelő válasz aláhúzandó! 
6 Amennyiben a vállalkozás nem tartozik a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. 

évi XXXIV. törvény hatálya alá, úgy ezt a választ szükséges aláhúzni! 
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M4 formanyomtatvány 

 

NYILATKOZAT  

a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában  

 

A közbeszerzés tárgya: Vállalkozási szerződés vízellátó főnyomó vezeték - Sopron, 

Répcefői sor - Villa sori medence közötti szakaszának - 

rekonstrukciójára 

 

Alulírott ………………………………………………………………………………….., mint 

a(z)…....................................................................................................................................(név)

….....................................................................(székhely) ajánlattevő7 képviselője a fenti tárgyú 

közbeszerzési eljárásban  

 

a z  a l á b b i a k r ó l  n y i l a t k o z o m 8:  

 

 

 

a közbeszerzésnek az a része (részei) 

amelyeknek teljesítéséhez alvállalkozót 

kívánunk igénybe venni (az egyes 

közbeszerzési tevékenységek és 

munkarészek megjelölése) 

ezen részek tekintetében igénybe venni 

kívánt és az ajánlat benyújtásakor már 

ismert alvállalkozók neve és székhelye: 

 

  

  

  

 

 

Kelt:……………..2016……….hó……nap 

      

cégszerű aláírás 

                                                           
7 Közös ajánlattétel esetén a nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését! 
8 A táblázatokban a nemleges választ is kérjük jelezni! 
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M5 formanyomtatvány 

 

 

 NYILATKOZAT9  

  

a kizáró okokról ajánlattevő(k)re vonatkozóan  

A közbeszerzés tárgya: Vállalkozási szerződés vízellátó főnyomó vezeték - Sopron, 

Répcefői sor - Villa sori medence közötti szakaszának – 

rekonstrukciójára 

 

 

 

Alulírott …………………………………………………………………………………..,mint 

a(z)…....................................................................................................................................(név)

….....................................................................(székhely) ajánlattevő10 képviselője a fenti tárgyú 

közbeszerzési eljárásban  

 

a z  a l á b b i a k r ó l  n y i l a t k o z o m : 

 

Nem állnak fenn velünk szemben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 

62. § (1) bekezdés g) – k) és m) pontja szerinti kizáró okok. 

 

 

Kelt:……………..2016……….hó……nap 

 

      

cégszerű aláírás 

 

 

                                                           
9 Az ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők külön-külön teszik. 
10 Közös ajánlattétel esetén a nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését! 
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M6 formanyomtatvány 

 

NYILATKOZAT11  

a kizáró okokról az alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet 

vonatkozásában 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés szerint 

A közbeszerzés tárgya: Vállalkozási szerződés vízellátó főnyomó vezeték - Sopron, 

Répcefői sor - Villa sori medence közötti szakaszának - 

rekonstrukciójára 

 

Alulírott …………………………………………………………………………………..,mint 

a(z)…....................................................................................................................................(név)

….....................................................................(székhely) ajánlattevő12 képviselője a fenti tárgyú 

közbeszerzési eljárásban  

 

a z  a l á b b i a k r ó l  n y i l a t k o z o m : 

 

az eljárásban részt vevő alvállalkozók és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő 

más szervezet vonatkozásában nem állnak fenn a Kbt.) 62. § (1) bekezdés g) – k) és m) pontja 

szerinti kizáró okok.  

 

 

Kelt:……………..2016……….hó……nap 

 

      

cégszerű aláírás 

 

 

 

 

 

                                                           
11 Az ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők külön-külön teszik. 
12 Közös ajánlattétel esetén a nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését! 
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M7 formanyomtatvány 

NYILATKOZAT 

a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint az alkalmasság igazolásában részt vevő 

személyekről/szervezetekről1314 

 

 

A közbeszerzés tárgya: Vállalkozási szerződés vízellátó főnyomó vezeték - Sopron, 

Répcefői sor - Villa sori medence közötti szakaszának - 

rekonstrukciójára 

 

Alulírott …………………………………………………………………………………..,mint  

a(z)…....................................................................................................................................(név) 

….....................................................................(székhely) ajánlattevő15 képviselője a fenti tárgyú 

közbeszerzési eljárásban  

 

n y i l a t k o z o m ,  h o g y   

 

a.) eljárást megindító felhívásban előírt alkalmassági követelményeknek történő megfeleléshez 

más szervezet vagy személy kapacitására nem támaszkodunk 

vagy   

 

b.) eljárást megindító felhívásban előírt alkalmassági követelményeknek történő 

megfeleléshez más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodunk az alábbiak szerint:  

 
 

Szervezet vagy személy neve, 

székhelye/címe  

A felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon 

alkalmassági minimum követelmény (követelmények), 

melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen 

szervezet kapacitására (is) támaszkodik 

 

 

 

 

 

 

  

Kelt:……………..2016……….hó……nap 

      

cégszerű aláírás 

                                                           
13 A megfelelő rész aláhúzandó! 
14 A b.) pont esetében a táblázatot ki kell tölteni és a Kbt. 65. § (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni 

kell az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses 

vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés 

teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 
15 Közös ajánlattétel esetén a nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését! 
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M8 formanyomtatvány 

 

NYILATKOZAT  

 

az előírt alkalmassági követelményeknek való megfelelésről a Kbt. 114. § (2) bekezdése 

szerint az ajánlattevő vonatkozásában 

 

 

 

A közbeszerzés tárgya: Vállalkozási szerződés vízellátó főnyomó vezeték - Sopron, 

Répcefői sor - Villa sori medence közötti szakaszának - 

rekonstrukciójára 

 

Alulírott …………………………………………………………………………………..,mint  

a(z)…....................................................................................................................................(név) 

….....................................................................(székhely) ajánlattevő16 képviselője a fenti tárgyú 

közbeszerzési eljárásban  

 

 

n y i l a t k o z o m ,  h o g y   

 

 

az általunk igazolni kívánt - az eljárást megindító felhívásban előírt - alkalmassági követelmények 

teljesülnek.  

 

 

 

 

 

Kelt:……………..2016……….hó……nap 

 

      

cégszerű aláírás 

 

 
 

 

 

                                                           
16 Közös ajánlattétel esetén a nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését! 
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M9 formanyomtatvány 

 

NYILATKOZAT  

 

az előírt alkalmassági követelményeknek való megfelelésről a Kbt. 114. § (2) bekezdése 

szerint más szervezet vagy személy vonatkozásában17 

 

 

 

A közbeszerzés tárgya: Vállalkozási szerződés vízellátó főnyomó vezeték - Sopron, 

Répcefői sor - Villa sori medence közötti szakaszának - 

rekonstrukciójára 

 

Alulírott …………………………………………………………………………………..,mint  

a(z)…....................................................................................................................................(név) 

….....................................................................(székhely) kapacitást biztosító szervezet 

képviselője a fenti tárgyú közbeszerzési eljárásban  

 

 

n y i l a t k o z o m ,  h o g y   

 

 

az általunk igazolni kívánt - az eljárást megindító felhívásban előírt - alkalmassági 

követelményeknek  megfelelünk.  

 

 

 

 

 

Kelt:……………..2016……….hó……nap 

 

      

cégszerű aláírás 

 

 
 

 

                                                           
17 Csak abban az esetben kitöltendő, amennyiben ajánlattevő más szervezet vagy személy kapacitását veszi 

igénybe! 
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M10 formanyomtatvány 

 

NYILATKOZAT  

 

az előírt engedélyre vonatkozó alkalmassági követelményeknek való megfelelésről a Kbt. 

114. § (2) bekezdése szerint az ajánlatban megnevezett építőipari kivitelezési tevékenységet 

végző gazdasági szereplők tekintetében 

 

 

 

A közbeszerzés tárgya: Vállalkozási szerződés vízellátó főnyomó vezeték - Sopron, 

Répcefői sor - Villa sori medence közötti szakaszának - 

rekonstrukciójára 

 

Alulírott …………………………………………………………………………………..,mint  

a(z)…....................................................................................................................................(név) 

….....................................................................(székhely) ajánlattevő18 képviselője a fenti tárgyú 

közbeszerzési eljárásban  

 

 

n y i l a t k o z o m ,  h o g y   

 

az ajánlatunkban megnevezett építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők 

szerepelnek az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, 

illetve a nem Magyarországon letelepedett építőipari kivitelezési tevékenységet végző 

gazdasági szereplők szerepelnek a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy a 

letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai 

tagsággal rendelkeznek. 

 

 

Kelt:……………..2016……….hó……nap 

 

      

cégszerű aláírás 

 

                                                           
18 Közös ajánlattétel esetén a nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését! 
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M11 formanyomtatvány 

 

NYILATKOZAT  

a biztosítékok határidőre történő nyújtására vonatkozóan  

 

 

A közbeszerzés tárgya: Vállalkozási szerződés vízellátó főnyomó vezeték - Sopron, 

Répcefői sor - Villa sori medence közötti szakaszának - 

rekonstrukciójára 

 

 

 

Alulírott …………………………………………………………………………………..,mint  

a(z)…....................................................................................................................................(név) 

….....................................................................(székhely) ajánlattevő19 képviselője a fenti tárgyú 

közbeszerzési eljárásban  

 

n y i l a t k o z o m ,  h o g y  
 

 

 

- a Kbt. 134. §-ának (5) bekezdése alapján a teljesítési biztosítékot a közbeszerzési 

dokumentumban előírt határidőre nyújtjuk; 

- a Kbt. 134. §-ának (5) bekezdése alapján a jólteljesítési biztosítékot a közbeszerzési 

dokumentumban előírt határidőre nyújtjuk. 

 

 

Kelt:……………..2016……….hó……nap 

 

      

cégszerű aláírás 

 

 

 

 

                                                           
19 Közös ajánlattétel esetén a nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését! 
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M12 formanyomtatvány 

 

 

NYILATKOZAT  

a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás tekintetében 

 

 

A közbeszerzés tárgya: Vállalkozási szerződés vízellátó főnyomó vezeték - Sopron, 

Répcefői sor - Villa sori medence közötti szakaszának - 

rekonstrukciójára 

 

Alulírott …………………………………………………………………………………..,mint  

a(z)…....................................................................................................................................(név) 

….....................................................................(székhely) ajánlattevő20 képviselője a fenti tárgyú 

közbeszerzési eljárásban  

 

n y i l a t k o z o m ,  h o g y  
 

 

az általam képviselt gazdasági szereplővel szemben nincsen folyamatban változásbejegyzési 

eljárás a cégbíróság előtt.  

 

 

 

 

 

Kelt:……………..2016……….hó……nap 

 

      

cégszerű aláírás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20 Közös ajánlattétel esetén a nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését! 
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Az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti 

felhívására benyújtandó 

dokumentumok 

formanyomtatványai21 
 

 

 

 

 
 

                                                           
21 Ezen dokumentumokat KIZÁRÓLAG CSAK azon ajánlattevőknek kell benyújtani, 

akit ajánlatkérő az ajánlatok értékelését követően felhív az igazolások benyújtására! 
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M13 formanyomtatvány 

 

 

NYILATKOZAT  

a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja tekintetében 

 

A közbeszerzés tárgya: Vállalkozási szerződés vízellátó főnyomó vezeték - Sopron, 

Répcefői sor - Villa sori medence közötti szakaszának - 

rekonstrukciójára 
 

 

 

Alulírott …………………………………………………………………………………..,mint  

a(z)…....................................................................................................................................(név) 

….....................................................................(székhely) ajánlattevő22 képviselője a fenti tárgyú 

közbeszerzési eljárásban a közbeszerzés tárgyából az alábbi árbevételekkel rendelkezik  

 

 

Az eljárást megindító felhívás 

megküldésének napját 

közvetlenül megelőző 2 lezárt 

üzleti év 

Közbeszerzés tárgyából   

(ivóvízhálózat kivitelezése és/vagy 

rekonstrukciója) származó nettó 

árbevétele (Ft)  
  
 

Összesen:  

 

 

 

 

Kelt:……………..2016……….hó……nap 

 

      

cégszerű aláírás 

 

 

                                                           
22 Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevőnek önállóan be kell nyújtania. 

 Közös ajánlattétel esetén a nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését! 
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M14 formanyomtatvány 

NYILATKOZAT 

321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) a) pontja tekintetében 

 

 

A közbeszerzés tárgya: Vállalkozási szerződés vízellátó főnyomó vezeték - Sopron, 

Répcefői sor - Villa sori medence közötti szakaszának - 

rekonstrukciójára 
 

 

Alulírott ……………………… mint ajánlattevő (közös ajánlattevő) / alvállalkozó / az 

alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szervezet23 (képviseli: 

…………………………………….) a közbeszerzési dokumentumban foglalt valamennyi 

formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után a 

321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően 

kijelentjük, hogy a felhívás megküldésétől visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) az 

eljárást megindító felhívás 14.2.1. pontjában előírt ivóvízhálózat kivitelezése és/vagy 

rekonstrukciója tárgyában referenciáink az alábbiak voltak: 

 

Teljesítés 

(sikeres 

műszaki 

átadás-átvétel) 

ideje 

(év,hó,nap) 

és helye 

Szerződést kötő 

másik fél neve, 

székhelye 

Az építési 

beruházás 

tárgya 

Az építési 

beruházás 

(teljesített 

szerződés) 

releváns 

mennyisége 

(átmérő, 

anyagminőség) és 

ellenértéke 

Nyilatkozat arról, 

hogy a teljesítés az 

előírásoknak és a 

szerződésnek 

megfelelően 

történt-e 

 

 

 

    

 

 

    

 

Itt kell csatolni a 321/2015. (X. 30.)  Korm. rendelet 23. § alapján a szerződést kötő másik 

fél által adott referencia igazolást. 

 

Kelt:……………..2016……….hó……nap 

      

cégszerű aláírás 

                                                           
23 A nem kívánt szöveg törlendő! Ezt a nyilatkozatot azon ajánlattevőnek, alvállalkozónak, erőforrást nyújtó 

szervezetnek kell külön-külön benyújtania, amely hozzájárul az alkalmassági feltétel teljesítéséhez. 
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M15 formanyomtatvány 

 

 NYILATKOZAT24   

a kizáró okokról ajánlattevő(k)re vonatkozóan a 321/2015. (X. 30.) 17. § (1) bek. szerint 

A közbeszerzés tárgya: Vállalkozási szerződés vízellátó főnyomó vezeték - Sopron, 

Répcefői sor - Villa sori medence közötti szakaszának – 

rekonstrukciójára 

 

Alulírott …………………………………………………………………………………..,mint 

a(z)…....................................................................................................................................(név)

….....................................................................(székhely) ajánlattevő25 képviselője a fenti tárgyú 

közbeszerzési eljárásban  

 

a z  a l á b b i a k r ó l  n y i l a t k o z o m : 

 

I. Nem állnak fenn velünk szemben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 

62. § (1) bekezdés g) – k) és m) pontja szerinti kizáró okok. 

 

II. A Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a következő nyilatkozatot tesszük 

1.) A Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpontja szerinti kizáró ok tekintetében a 321/2015. (X. 

30.) Korm. rendelet (Kr.) 8. § i) pont ib) alpontja, illetve a 10. § g) pont gb) alpontja szerint 

külön is nyilatkozom, hogy olyan társaságnak minősülünk, amelyet szabályozott tőzsdén nem 

jegyeznek/jegyeznek26 

2.) Mint szabályozott tőzsdén nem jegyzett27 ajánlattevő az alábbiak szerint nyilatkozom a 

pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. 

évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. §   r) pont ra)-rb) vagy 

rc)-rd) pontja28 szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevéről és állandó 

lakóhelyéről: 

                                                           
24 Az ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők külön-külön teszik. 
25 Közös ajánlattétel esetén a nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését! 
26 A megfelelő rész aláhúzandó. 

27 Csak abban az esetben kitöltendő, ha az ajánlattevő az 1.) pontban szabályozott tőzsdén nem jegyzett 

ajánlattevőként tüntette fel magát. 

28 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja: 
 r) tényleges tulajdonos: 

 ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy - a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok 

vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 

nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal 

összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak, 
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Tényleges tulajdonos(ok) neve Tényleges tulajdonos(ok) lakóhelye: 

  

  

 

vagy* 

  

Társaságunk olyan társaságnak minősül, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén és nem 

rendelkezik a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról 

szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § ra)-rd) pontja szerint definiált tényleges tulajdonossal.  

 

 

Kelt:……………..2016……….hó……nap 

 

      

cégszerű aláírás 

 

 

 

 

 

 

                                                           
rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében 

meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik, 

 rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak, 

 rd) alapítványok esetében az a természetes személy, 

 1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták, 

 2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy 

 3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, 

illetve az alapítvány képviseletében eljár, továbbá re) az ra)-rb) alpontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy 

vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője; 

* A tényleges tulajdonosok számának megfelelően kell a táblázatot kitölteni. Amennyiben a releváns rendelet szerinti tényleges tulajdonosok 

nincsenek, úgy a táblázat soraiban a „nem releváns” szövegrészt kell beírni, és a nyilatkozat utolsó bekezdését aláhúzni 


