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Rendkívüli HírAdó
Az „átlátható szervezet”
státusz szabályozásában
bekövetkezett változások
Szemben a havi rendszerességgel jelentkező, bővebben kifejtett HírAdó Extrával, a
Rendkívüli HírAdóban igyekszünk a vállalatukat érintő jogszabály-módosításokról azonnali, rövid
tájékoztatást nyújtani.

Szeretnénk felhívni a figyelmüket, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.)
2015. január 1-jétől hatályos módosítása nyomán a Kormány egyedi határozatával „átlátható szervezetté”
nyilváníthat olyan szervezeteket, amelyek a korábbi szabályok alapján nem minősültek annak, így már ezek a
társaságok is részesülhetnek költségvetési támogatásban.
A módosítás hátterében az áll, hogy költségvetési támogatást kizárólag azok a szervezetek kaphatnak, amelyek
átláthatónak minősülnek, azaz megfelelnek a Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben (Nvt.)
meghatározott követelményeknek. A módosítás értelmében azonban, ha a költségvetési támogatás magyarországi
beruházások ösztönzéséhez kapcsolódóan közvetlenül nyújtott fejlesztési célú költségvetési támogatásként
kerül biztosításra, az átlátható szervezetminősítésről a Kormány egyedi határozatban dönt.
A módosítás vállalkozások széles körét érintheti, mivel a jövőben azok a társaságok is kaphatnak költségvetési
támogatást, melyek cégstruktúrájuk miatt eddig ebben nem részesülhettek, illetve a módosítás lehetőséget adhat
a támogatásokhoz való hozzáférés érdekében kialakított, de a vállalkozás számára más szempontokból
kedvezőtlenebb cégstruktúra módosítására.
Annak érdekében, hogy az Nvt. átláthatósági feltételeinek meg nem felelő társaság magyarországi beruházások
ösztönzéséhez kapcsolódóan közvetlenül nyújtott fejlesztési célú költségvetési támogatások tekintetében mégis
átláthatónak minősüljön és jogosult legyen a támogatásra, egy kérelmet kell benyújtania a kormány részére. A
kérelemben fel kell tüntetni azon indokokat, mely alapján a társaság működése és tulajdonosi szerkezete
átláthatónak minősülhet. A kormány – pozitív döntése esetén – határozatban nyilvánítja átláthatóvá a társaságot.
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