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Ügyfél tájékoztató a kötelező ügyfél-átvilágítás rendjéről 
 

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. 

évi LIII. törvényben (a továbbiakban: Pmt.) megfogalmazottak értelmében: 

 

1. Kötelező az ügyfél-átvilágítás a jogszabályban meghatározott esetekben, így különösen: 

- üzleti kapcsolat létesítésekor, 

- 3,6 millió Ft összeghatárt elérő, vagy meghaladó összegű ügyleti megbízás teljesítésekor (füg-

getlenül a tranzakcióban használt pénznemtől), ideértve az egymással ténylegesen összefüggő 

ügyleti megbízásokat is, ha azok együttes értéke eléri a 3,6 millió Ft összeget, 

- Háromszázezer forintot elérő, illetve azt meghaladó összegű pénzváltás esetén 

- háromszázezer forintot meghaladó összegű, a 2015. május 20-i (EU) 2015/847 európai parla-

menti és tanácsi rendelet 3. cikk 9. pontjában meghatározott pénzátutalásnak minősülő ügyleti 

megbízás teljesítésekor, 

- pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény vagy körülmény felmerülése 

esetén, ha a fenti pontok szerinti átvilágításra még nem került sor, 

-  ha a korábban rögzített ügyfélazonosító adatok valódiságával vagy megfelelőségével kapcso-

latban kétség merül fel. 

 

A Személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében munkatársaink kérik az azonosító okira-

tok bemutatását, kérjük, készítse elő azonosító okiratait az ügyintézés megkönnyítése érde-

kében! 1 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a Szolgáltató munkatársa az ügyleti megbízás elfogadásakor kérheti 
az ügyféltől személyazonosságát igazoló okmányainak bemutatását, nyilatkozatát, hogy az ügyleti 
megbízást kinek a nevében teljesíti (tényleges tulajdonos). 
 
A Pmt. 7. § (8) bekezdése értelmében a Szolgáltató a személyazonosság igazoló ellenőrzése 

érdekében a természetes személy ügyfél / meghatalmazott / rendelkezésre jogosult / képvi-

selő személyazonosság igazolására szolgáló okmányairól másolatot köteles készíteni. 

 

2. A természetes személy ügyfél – amennyiben nem képviselőként, meghatalmazottként vagy ren-

delkezőként jár el a Bank előtt – a Pmt. 8. § (1) bekezdése alapján köteles ún. természetes sze-

mélyekre vonatkozó tényleges tulajdonosi nyilatkozatot tenni abban az esetben, ha a tényle-

ges tulajdonos nevében vagy érdekében jár el. 

 

A Pmt. 9. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint a jogi személy vagy jogi személyiséggel 

nem rendelkező szervezet ügyfél képviselője köteles nyilatkozni a jogi személy vagy jogi sze-

mélyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfél tényleges tulajdonosáról és annak személyes 

adatairól. 2 

 

3. A Pmt. 19 § (1) bekezdése értelmében természetes személy ügyfél, valamint a képviselő, a meg-

hatalmazott, a rendelkező, köteles írásbeli nyilatkozatot tenni arra vonatkozóan, hogy saját 

országának joga szerint kiemelt közszereplőnek minősül-e, kiemelt közszereplő közeli hozzá-

tartozója-e, illetve kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban áll-e.  

 

A Pmt. 8 § (3), illetve 9 § (2) bekezdése értelmében a Szolgáltató a tényleges tulajdonosra vonatko-

zóan a természetes személy ügyféltől, illetve a jogi személy ügyfél képviselőjétől írásbeli nyilatkozat 

kér arra vonatkozóan, hogy saját országának joga szerint kiemelt közszereplőnek minősül-e.  

Amennyiben a természetes személy ügyfél, a képviselő, a meghatalmazott, a rendelkező kiemelt 

közszereplő, vagy közszereplő közeli hozzátartozója, illetve kiemelt közszereplővel közeli kapcso-
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latban áll, akkor arra vonatkozóan is nyilatkozni kell, hogy a kiemelt közszereplő a Pmt. 4.§ (2) be-

kezdése mely pontja szerint minősül közszereplőnek. 3 

 

Ha a Szolgáltató nem tudja végrehajtani a Pmt. által előírt ügyfél-átvilágítási intézkedéseket, 

akkor a Pmt. 13. § (8) bekezdése alapján az érintett ügyfélre vonatkozóan köteles megtagadni 

az ügyfél megbízása alapján fizetési számlán keresztül művelet végzését, üzleti kapcsolat lé-

tesítését és ügyleti megbízás teljesítését, vagy köteles megszüntetni a vele fennálló üzleti 

kapcsolatot.  

A Pmt. 12. § (3) bekezdésének rendelkezése szerint a szerződéses kapcsolat fennállása alatt 

az ügyfél-átvilágítás során megadott adatokban, illetve a tényleges tulajdonos személyében 

bekövetkezett változásról az Ügyfél köteles a tudomásszerzéstől számított 5 munkanapon be-

lül a Szolgáltatót értesíteni. 

 
Megértését és együttműködését köszönjük. 
 
 
        ……………………………. 

 
1 A Pmt. 7. § (3) bekezdése alapján a szolgáltató a személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében az alábbi 

okiratok bemutatását köteles megkövetelni: 
Természetes személy esetén 

- magyar állampolgár esetében a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványát és lakcímet 

igazoló hatósági igazolványát, 

- külföldi állampolgár esetén úti okmányát vagy személyazonosító igazolványát, feltéve hogy az magyaror-

szági tartózkodásra jogosít, tartózkodási jogot igazoló okmányát vagy tartózkodásra jogosító okmányát, 

- Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a nevében vagy megbízása alapján 

eljárni jogosult személy a) pontban megjelölt okiratának bemutatásán túl az azt igazoló - harminc napnál 

nem régebbi - okiratot, hogy 

- ba) a belföldi gazdálkodó szervezetet a cégbíróság bejegyezte, vagy a gazdálkodó szervezet a bejegyzési 

kérelmét benyújtotta, egyéni vállalkozó esetében azt, hogy az egyéni vállalkozói igazolvány kiadása vagy a 

nyilvántartásba vételről szóló igazolás kiállítása megtörtént, 

- bb) belföldi jogi személy esetén, ha annak létrejöttéhez hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel szük-

séges, a nyilvántartásba vétel megtörtént, 

- bc) külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a saját országának joga 

szerinti bejegyzése vagy nyilvántartásba vétele megtörtént; 

- c) cégbejegyzési, hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel iránti kérelem cégbírósághoz, hatósághoz 

vagy bírósághoz történő benyújtását megelőzően a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet létesítő okiratát. 

 
2 A Pmt. 3. § 38. pontja értelmében tényleges tulajdonos: 

a) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben 

közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében 

meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával 

rendelkezik, vagy egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a jogi személy vagy jogi szemé-

lyiséggel nem rendelkező szervezet felett, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szer-

vezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal 

egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak, 

b) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a 

Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik, 

c) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyletet végrehajtanak, vagy aki egyéb módon 

tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a természetes személy ügyfél tevékenysége felett, 

d) alapítványok esetében az a természetes személy, 

da) aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő 

kedvezményezetteket már meghatározták, 
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db) akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még 

nem határozták meg, vagy 

dc) aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány 

vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár, 

e) bizalmi vagyonkezelési szerződés esetében 

ea) a vagyonrendelő, valamint annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa, 

eb) a vagyonkezelő, valamint annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa, 

ec) a kedvezményezett vagy a kedvezményezettek csoportja, valamint annak a) vagy b) pont szerinti 

tényleges tulajdonosa, továbbá 

ed) az a természetes személy, aki a kezelt vagyon felett egyéb módon ellenőrzést, irányítást gyako-

rol, továbbá 

f) az a) és b) pontban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel 

nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője; 

 
3 A Pmt. 4. § (1) bekezdése alapján kiemelt közszereplőnek minősül az a  természetes személy, aki fontos 

közfeladatot lát el, vagy az ügyfél-átvilágítási intézkedések elvégzését megelőző egy éven belül fontos közfel-

adatot látott el. A Pmt. kiemelt közszereplőkre vonatkozó rendelkezéseit a kiemelt közszereplő közeli hozzátarto-

zójára és a kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személyre is alkalmazni kell. 

 

Fontos közfeladatot ellátó személy: 

a) az államfő, a kormányfő, a miniszter, a miniszterhelyettes, az államtitkár, Magyarországon az államfő, a 

miniszterelnök, a miniszter és az államtitkár, 

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

és a nemzetiségi szószóló, 

c) a politikai párt irányító szervének tagja, Magyarországon a politikai párt vezető testületének tagja és tisztség-

viselője, 

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

ellen fellebbezésnek helye nincs, Magyarországon az Alkotmánybíróság, az ítélőtábla és a Kúria tagja, 

e) a számvevőszék és a központi bank igazgatósági tagja, Magyarországon a Állami Számvevőszék elnöke és 

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

f) a nagykövet, az ügyvivő és a fegyveres erők magas rangú tisztviselője, Magyarországon a rendvédelmi fel-

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

és a Honvéd Vezérkar főnökének helyettesei, 

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

többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyvezetője, irányítási vagy felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető tes-

tületének tagja, 

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

 

Közeli hozzátartozó: A kiemelt közszereplő házastársa, élettársa; vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és ne-

velt gyermeke, továbbá ezek házastársa vagy élettársa; vér szerinti, örökbefogadó, mostoha- és nevelőszülője. 

 

A kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy: 

a) bármely természetes személy, aki a fontos közfeladatot ellátó személlyel közösen ugyanazon jogi személy 

vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa vagy vele szoros üzleti kapcsolat-

ban áll; 

b) bármely természetes személy, aki egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiség-

gel nem rendelkező szervezetnek, amelyet a fontos közfeladatot ellátó személy javára hoztak létre. 

 

 

 


