


JOGI KÖRNYEZET

• Magyarország Alaptörvénye rögzíti, hogy az állam és a helyi önkormányzat tulajdona nemzeti vagyon. A 
38. cikk előírja továbbá hogy a nemzeti vagyon megőrzésének, védelmének és a nemzeti vagyonnal való 
felelős gazdálkodásnak a követelményeit sarkalatos törvény határozza meg.

• A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény

• Az állam tulajdonában álló vagyon feletti tulajdonosi joggyakorlás módját, valamint e vagyonnal való 
gazdálkodás szabályait az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény

• Az állami tulajdonban lévő erdő hasznosítására, vagyonkezelésére és nyilvántartására vonatkozó 
szabályokat az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény

• Az államháztartásról szóló 2011. évi CXV. törvény

• Végrehajtási rendeletek.



VAGYONKEZELÉS FOGALMAI

•Vagyonkezelő (Nvt. 3. § (1) bekezdés 19. pont)

•Vagyonkezelői jog (Nvt. 11. § (8) bekezdés)

•Nemzeti vagyon használója (Nvt. 3. § (1) bekezdés 11. pontja)

•Tulajdonosi joggyakorló (Nvt. 3. § (1) bekezdés 17. pontja) 

•A nemzeti vagyongazdálkodás (Nvt. 7. § (2) bekezdés)

•Vagyonkezelési szerződés (Nvt. 11. § (1)-(4) bekezdései)

• Nyilvántartás (Nvt. 10. § (1) bekezdés)

•Ellenőrzés (Nvt. 10. § (2) bekezdés)



VAGYONELEMEK CSOPORTOSÍTÁSA

Az üzleti vagyon Korlátozottan forgalomképes vagyon

 Kizárólagos állami vagy

önkormányzati tulajdon

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt 

jelentőségű nemzeti vagyon



HASZNOSÍTÁS

 Természetes személy vagy átlátható szervezet

 Meghatározott értékhatár felett kötelező a versenyeztetés

 Versenyeztetés mellőzésének esetei törvényben szabályozva

 Szerződés határozatlan időre vagy legfeljebb 15 éves határozott

időre köthető, ami egyszer 5 évvel hosszabbítható

 Pályázati kiírástól, illetve a nyertes pályázattól eltérő tartalommal a szerződés nem módosítható



ERDŐTÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI

 Az osztatlan közös tulajdonú erdő és erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterület állami tulajdonban lévő
hányadának a használatára, hasznosítására, a Nemzeti Földalapba tartozó vagyonra vonatkozó általános szabályokat kell
alkalmazni.

 Az állam 100%-os tulajdonában álló erdőt és erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterületet csak
vagyonkezelés formájában lehet hasznosításra átengedni.

 Az állam 100%-os tulajdonában álló erdő és erdőgazdálkodási tevékenységet

közvetlenül szolgáló földterület vagyonkezelését csak költségvetési szerv

vagy száz százalékos állami tulajdonú gazdálkodó szervezet végezheti.

 A vagyonkezelő az erdő használatát, hasznosítását harmadik személynek nem engedheti át,

kivéve az alábbi két esetet:

a) Honvédelmi rendeltetésű erdőt a vagyonkezelő a költségvetési szerv vagy 100%-os

állami tulajdonú gazdálkodó szervezet használatába adhatja.

b) Az állam 100%-os tulajdonában álló erdő és erdőgazdálkodási tevékenységet

közvetlenül szolgáló földterület vagyonkezelője – a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet

előzetes hozzájárulását követően – a földterületet vagy annak meghatározott

részét erdőgazdálkodási céloktól eltérő, de az erdő termelésből való kivonásával nem járó hasznosítása érdekében
harmadik személy részére, hatósági engedély alapján végzett tevékenység gyakorlására, a hatósági engedélyekben
előírt feltételekkel és időtartamra, de legfeljebb 5 évre átengedheti. Az erdőgazdálkodási céloktól eltérő hasznosítás
nem terjedhet ki az erdei haszonvételek gyakorlására, és nem érintheti a vagyonkezelő földhasználati jogát.



ÁTLÁTHATÓSÁG

Átlátható szervezet (Nvt. 3. § (1) bekezdés 1. pontja)

Tényleges tulajdonos 

Ellenőrzött külföldi társaság

Átláthatósággal összefüggő adatok kezelése



Átláthatósági nyilatkozat
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott

belföldi vagy külföldi jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek részére
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdésében

előírt kötelezettség teljesítéséhez

Alulírott
Név: 
Születési név: 
Anyja születési neve: 
Születési helye, ideje: 

mint a
Gazdálkodó szervezet neve: 
Székhelye: 
Adószáma: 
Cégjegyzékszám/nyilvántartásba vételi szám: 

törvényes képviselője – polgári és büntetőjogi felelősségem teljes körű tudatában – nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 41. § (6) bekezdésnek megfelelően a nemzeti vagyonról szóló 2011. 

évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint átlátható szervezetnek minősül, az alábbiak szerint.



Az általam képviselt gazdálkodó szervezet olyan

• belföldi jogi személy

• külföldi jogi személy

• belföldi, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet

• külföldi, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet

amely megfelel a következő feltételeknek:

• az általam képviselt szervezet tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, amelyet a jelen 
nyilatkozat 1. pontjában mutatok be teljes körűen;

adóilletőséggel rendelkezik 

• az Európai Unió tagállamában

• az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban

• a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában

• olyan államban, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van, és ez az ország: 
…………………………[ország megnevezése];

az általam képviselt szervezet nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. LXXXI. törvény (Tao.) szerint meghatározott 
ellenőrzött külföldi társaságnak, valamint külföldi illetőségű szervezet esetén vállalom, hogy a Tao. törvény 4. § 11. h) pontja szerinti 
adatokat külön nyilatkozatban mellékelem;

az általam képviselt 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 megelőző a), b) és c) pontban rögzített feltételek 
fennállnak, amelyet a jelen nyilatkozat 2. pontjában mutatok be teljes körűen.

……………………………………

cégszerű aláírás

•

•



1. pont – nyilatkozat a szervezet tényleges tulajdonosairól 

Az általam képviselt szervezetnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja alapján a következő természetes 

személy(ek) a tényleges tulajdonosa(i) 

Sorsz. Név Születési név 
Születési 

helye 

Születési 

ideje 

Anyja 

születési 

neve 

Tulajdoni 

hányad 

(%) 

Befolyás, 

szavazati jog 

mértéke (%) 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

Kelt, ……………………………………….. 

 

…………………………………………….. 

cégszerű aláírás



 

2. pont – nyilatkozat az átláthatósági nyilatkozatot tevő szervezetben több mint 25%-os tulajdoni részesedéssel 

rendelkező szervezet(ek)ről és azok tényleges tulajdonosairól 

Az általam képviselt szervezetben a közvetlenül vagy közvetve több mint 25%-os tulajdoni részesedéssel, befolyással vagy szavazati joggal rendelkező jogi személyek 

vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, és azok tényleges tulajdonosainak adatai az alábbiak: 

Sorsz. 

A szervezet Szervezet tényleges tulajdonosainak 

Neve 

Tulajdoni 

hányadának 

mértéke 

(%) 

Befolyásának 

vagy 

szavazati 

jogának 

mértéke 

(%) 

Adóilletősége Neve 
Születési 

neve 

Születési 

helye 

Születési 

ideje 

Anyja 

születési 

neve 

Tulajdoni 

hányada 

(%) 

Befolyás, 

szavazati 

jog 

mértéke 

(%) 

1.     

       

       

       

2.     

       

       

       

3.     

       

       

       

Kelt, ……………………………………….. 

…………………………………… 

cégszerű aláírás 



Köszönöm a figyelmet!


