
 

AZONOSÍTÁSI ADATLAP  

a 2017. évi LIII. tv. 7. §-ban előírt kötelezettség végrehajtásához 

A természetes személy adatai (A megfelelő rubrikákba X-et kell tenni, dőlt betű-opcionális): 
családi és utónév:  

születési családi és 

utónév: 

 

állampolgárság: magyar:  egyéb:   

lakcím,annak hiá-

nyában tartózko-

dási hely: 

 

azonosító okmány 

típusa 

Személy-

azonosító 
igazolvány 

  

Lakcím-

igazolvány 

  

Vezetői 

engedély 

  

Útlevél 
 Személyi azono-

sítót 

igazoló hatósági 

igazolvány 

 Egyéb 

 

  

Egyéb okmány 

megnevezése 

 

száma(i)sorrendbe                                   

születési hely/idő:      év   hó   nap  
anyja születési 

neve: 

 

 

Tényleges tulajdonos nevében, vagy érdek-

ében jár el: 

IGEN NEM 

A tényleges tulajdonos azonosítására az ügy-

fél írásbeli nyilatkozatának mellőzésével ke-

rült sor a Pmt. 9. § (5) bekezdésének megfele-

lően 

IGEN NEM 

 

A jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet adatai (e. vállalkozónál is ki kell 

tölteni) 

Név, rövidített név:  

MagNet Bank számlaszám:  

Székhely / mo-i. fióktelep címe:1  

Cgj./határozati, nyilvántartási szám:                             

Adószám:                             

Fő tevékenységi kör:  

Képviseletre jog. neve, beosztása:  

Kézb. mb. azonosításra alk. adatai:  

1: külföldi székhelyű vállalkozás esetén magyarországi fióktelep címe: 

 

 
 

Ügyfél nyilatkozata 

Kijelentem, hogy nem vagyok kiemelt közszereplő, mivel nem látok el fontos közfeladatot, illetve az ügyfél-átvilá-

gítási intézkedések elvégzését megelőző egy éven belül sem láttam el fontos közfeladatot, valamint nincs kiemelt 

közszereplőnek minősülő közeli hozzátartozóm vagy közeli kapcsolatom (jelölje X-el) 

 

Kijelentem, hogy kiemelt közszereplő vagyok, mert az alábbi fontos közfeladatot látom – vagy az ügyfél-átvilágítási 

intézkedéseket megelőző évben láttam - el (Írja be a lenti kategória kódját, 2a)-2h)-ig választható) 
 

Kijelentem, hogy kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója vagyok (Írja be a lenti kategória kódját)  

Kijelentem, hogy kiemelt közszereplőhöz közel álló személy vagyok (Írja be a lenti kategória kódját 4a)-4b)-ig választható)  

2a) az államfő, a kormányfő, a miniszter, a miniszterhelyettes, az államtitkár, Magyarországon az államfő, a miniszterel-

nök, a miniszter és az államtitkár 

 

2b) az országgyűlési képviselő vagy a hasonló jogalkotó szerv tagja, Magyarországon az országgyűlési képviselő és a 

nemzetiségi szószóló, 

 

2c) a politikai párt irányító szervének tagja, Magyarországon a politikai párt vezető testületének tagja és tisztségviselője,  



2d) a legfelsőbb bíróság, az alkotmánybíróság és olyan magas rangú bírói testület tagja, amelynek a döntései ellen felleb-

bezésnek helye nincs, Magyarországon az Alkotmánybíróság, az ítélőtábla és a Kúria tagja, 

 

2e) a számvevőszék és a központi bank igazgatósági tagja, Magyarországon az Állami Számvevőszék elnöke és alel-

nöke, a Monetáris Tanács és a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja, 

 

2f) a nagykövet, az ügyvivő és a fegyveres erők magas rangú tisztviselője, Magyarországon a rendvédelmi feladatokat 

ellátó szerv központi szervének vezetője és annak helyettese, valamint a Honvéd Vezérkar főnöke és a Honvéd Ve-

zérkar főnökének helyettesei, 

 

2g) többségi állami tulajdonú vállalatok igazgatási, irányító vagy felügyelő testületének tagja, Magyarországon a több-

ségi állami tulajdonú vállalkozás ügyvezetője, irányítási vagy felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető testületének 

tagja, 

 

2h) nemzetközi szervezet vezetője, vezető helyettese, vezető testületének tagja.  

3) Az 2) pontokban említett személy közeli hozzátartozója, azaz a kiemelt közszereplő házastársa, élettársa; vér szerinti, 

örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermeke, továbbá ezek házastársa vagy élettársa; vér szerinti, örökbefogadó, 

mostoha- és nevelőszülője. 

 

4a) Az 2) pontokban említett személlyel közeli kapcsolatban álló személy, azaz 

bármely természetes személy, aki a 2) pontokban említett személlyel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi sze-

mélyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa vagy vele szoros üzleti kapcsolatban áll 

 

4b) Az 2) pontokban említett személlyel közeli kapcsolatban álló személy, azaz 

bármely természetes személy, aki egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezetnek, amelyet a 2 pontban említett személy javára hoztak létre 

 

Kiemelt közszereplőként pénzeszközeim forrásáról az alábbiak szerint nyilatkozom (egyben kötelezettséget vállalva pénzesz-

közeim forrására vonatkozó információ módosulása esetén annak Bank részére történő haladéktalan bejelentésére): 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Dátum: ………………..  
 

 

………….………………………… 

aláírás 

 

 

 


