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2. számú melléklet 

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT 

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdésében 

előírt kötelezettség teljesítéséhez belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem 

rendelkező gazdálkodó szervezetek részére 

Alulírott 
Családi és keresztnév: Harasztos Frigyes 
Születési név: Harasztos Frigyes    
Anyja születési neve: Turi Margit 
Születési helye, ideje:1957 02 16 

mint a 
Gazdálkodó szervezet teljes neve: Flaxcom Holding Elektronikai és Kereskedelmi Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság 
Székhelye: 1149 Budapest, Mogyoródi út 53. 
Adószáma: 13985677-2-42 
Cg. száma/nyilvántartásba vételi száma: 01-10-045798 

törvényes képviselője – polgári és büntetőjogi felelősségem teljes körű tudatában – nyilatkozom, hogy 

az általam képviselt szervezet (továbbiakban: Szervezet) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 41. § (6) bekezdésnek megfelelően a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § 

(1) bekezdés 1. b) pontja szerint átlátható szervezetnek minősül, ennek megfelelően: 

a) Tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa 

megismerhető. 

b) 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) Nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött 

külföldi társaságnak. 

d) A Szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy 

szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet 

tekintetében az a), b) és c) pont szerinti feltételek fennállnak. 

Tudomásul veszem, hogy az Eötvös Loránd Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem), mint 

költségvetési szerv csak átláthatónak minősülő szervezettel köthet érvényesen visszterhes szerződést, 

illetve létrejött ilyen szerződés alapján csak átláthatónak minősülő szervezetnek teljesíthet kifizetést. 

Tudomásul veszem, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis. 

Jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárulok ahhoz az Egyetemmel kötendő szerződésből eredő 

követelések elévüléséig az Egyetem a jelen nyilatkozatban rögzített adatokat kezelje. 

Kelt: Budapest, 2021. november 

            

                             _____________________________ 

Harasztos Frigyes 

vezérigazgató 

             Flaxcom Holding Zrt. 
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