
Adatlap értékpapírkód (ISIN azonosító) kiadásához
(részvény, befektetés jegy valamint hitelpapír beazonosítására nem alkalmazandó)

 
 

Központi Értéktár tölti ki! 

ISIN azonosító:             

Kiadásának dátuma:  

1. Kibocsátóra vonatkozó adatok: 

1/a. Fajtája:  részvénytársaság   korlátolt felelősségű társaság  betéti társaság 
  egyéb jogi személyiséggel rendelkező gazdálkodó szervezet  szabályozott piac 
  állam  jegybank  önkormányzat 
  hitelintézet   jelzálog hitelintézet  alapítvány 
  külön törvényben szabályozott szervezet   természetes személy 
  egyéb: ______________________________________________________________________.1 

1/b. Teljes neve:   ________________________________________________________________  

1/c. Rövid neve:  ________________________________________________________________  

1/d. Címe (irányítószám, település, közterület megnevezés, közterület típus, házszám): 
                         _________________________________________________________________________________ 
1/e. Adószáma/adóazonosító jele2:                                                                                 
1/f. Cégjegyzékszáma:   
1/g. MNB szektorkódja: 

2. Értékpapír-sorozatra vonatkozó adatok: 

2/a Neve:  ______________________________________________________________ 
2/b Előállítási módja:   nyomdai  dematerializált 
2/c Forgalomba hozatal módja:  nyilvános  zártkörű 
2/d Kibocsátásának időpontja (év, hónap, nap):   
2/e Devizaneme:    
2/f Névértéke:   
2/g Forgalomba hozott értékpapír-sorozat össznévértéke:    
2/h Futamideje:  határozott    határozatlan 
2/i. Lejáratának napja: 

Kérelmezőre vonatkozó adatok: 

 

                                                 
1 Kérjük, nevezze meg a kibocsátó fajtáját, amennyiben nem tartozik egyik nevesített fajtába sem! 
2 Az 1/a pontban meghatározottak alapján töltendő! 

Kérelmező neve:  ______________________________________________________________ 
Postai címe, email címe, telefonszáma: _____________________________________________________________  
Az ISIN eljárási díjról a számlát az alábbi névre kérem kiállítani:  ________________________________________ 
Számlát elektronikusan az alábbi email címre vagy papíros formában az alábbi címre kérem postázni: 
_____________________________________________________________________________________________ 
Az ISIN kérelmet kérem visszaigazolni az alábbi email címre, vagy az alábbi címre kérem postázni: 
_____________________________________________________________________________________________ 

Kelt:   ________________ (év, hónap, nap) 

   
           Kérelmező aláírása 
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Szankciós KYC nyilatkozat 
 

Alulírott, az Ügyfél képviseletére jogosult személyként büntetőjogi felelősségem tudatában 
kijelentem, hogy az általam képviselt Ügyfélnek: 
 

• Fehéroroszországban / Iránban / Koreai Népi Demokratikus köztársaságban / Líbiában / 
Oroszországban / Szíriában / Ukrajna – Krím és Szevasztopol, Donyeck és Luhanszk régióiban 
működő anyavállalata, illetve ezen országokból származó1 természetes személy tényleges 
tulajdonosa2 

 

 van /  nincs  

 

• képviselete, befektetése, tevékenysége vagy tervezett tevékenysége Fehéroroszország / Irán / 
Koreai Népi Demokratikus köztársaság / Líbia / Oroszország / Szíria / Ukrajna – Krím és 
Szevasztopol, Donyeck és Luhanszk területén 

 

 van /  nincs 

 

• bármilyen kapcsolata Fehéroroszország / Irán / Koreai Népi Demokratikus köztársaság / Líbia / 
Oroszország / Szíria / Ukrajna – Krím és Szevasztopol, Donyeck és Luhanszk területén lakóhellyel 
vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyekkel vagy ezen országokban működő 
jogi személyekkel, szervezetekkel, vagy szervekkel, valamint az előzőek tulajdonában vagy 
ellenőrzése alatt álló entitásokkal, beleértve az érintett térségekben illetékességgel rendelkező 
személyek vagy szervezetek nevében eljáró közvetítőket  
 

 van /  nincs 

 
Amennyiben igen, kérjük nevezze meg azon érintett személyeket, szervezeteket, vagy szerveket, 
amelyek a fenti térségekben illetékességgel rendelkeznek, továbbá részletezze a részesedéseket, 
befektetéseket, tevékenységeket: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárulásomat adom a KELER részére, hogy a kérdőívben szereplő 
adatokat és információkat a kockázatalapú ügyfél-átvilágítás során felhasználja és kezelje a 
jogszabályi kötelezettségeinek teljesítése érdekében alkalmazott „Ismerd meg az ügyfeled!” elv 
biztosítása érdekében. Kötelezettséget vállalok arra, hogy a KELER-rel megkötött szerződésem 
fennállásáig 5 munkanapon belül tájékoztatom a KELER-t, amennyiben a jelen nyomtatványban 
megadott válaszokban változás következik be.  

 

Kelt:………………………………………………. 

 

        ………………………………………………………… 
             Ügyfél cégszerű aláírása 

 
1 Származási hely: valamely személy bármilyen kimutatható, lényegesnek minősített kapcsolata, különösen, de nem 
kizárólagosan az adott személy lakó- és tartózkodási helye, állampolgársága, ezen személy ténylegesen igazolt kapcsolat nélküli 
szoros kötődése egy országgal vagy térséggel (pl. menekültstátuszhoz, kisebbségek helyzetéhez kapcsolódó információk) 
2 A tényleges tulajdonos fogalmát a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 
2017. évi LIII. törvény 3. § 38. határozza meg.  
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