
 
Külföldi lakhellyel rendelkező ügyfél nyilatkozata / Declaration by the foreign 
resident client 
(A 2007. évi CXXXXVI. tv. 16.  § -ban előírt kötelezettség végrehajtásához) / (To 
comply with the requirement stated in Section 16 of Act CXXXVI of 2007) 
 
1. Számlatulajdonos adatai / Account Holder data: 

 
Név / Name:………………………………………………………………………………………………….. 
2. Nyilatkozattal érintett személy adatai / Data of the person making the declaration: 

 
Családi és utónév / Family and first name:…………………………………………………………………………..  

Lakcím / Address: …………………………………………………………………………………..………. 

Állampolgárság / Nationality:…………………………………………………………………..………….. 
 
3. Nyilatkozat / Declaration 

 
Alulírott, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 16. 
§ (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően büntetőjogi felelősségem tudatában az alábbi nyilatkozatot teszem:  
Kérjük, válasszon az alábbi lehetőségek közül! / Under penalty of perjury I, the undersigned, declare as follows pursuant to 
Section 16 (1) of Act CXXXVI of 2007 on the Prevention and Combating of Money Laundering and Terrorist Financing:  
Please select as appropriate. 

 

Kijelentem, hogy nem vagyok politikai közszereplő (jelölje X-el) / I declare that I am not a politically exposed 
person (Please mark with X). 

 

Kijelentem, hogy politikai közszereplő vagyok (Írja be a lenti kategória kódját) / I declare that I am a politically 
exposed person (Please enter the code of the appropriate category listed below.) 

 

 

2a) az államfő, a kormányfő, a miniszter, a miniszterhelyettes, az államtitkár, / The head of state, the head of government, 
the cabinet minister, the deputy cabinet minister, the under-secretary, 

2b) az országgyűlési képviselő / The member of Parliament 

2c) alkotmánybíróság és olyan bírói testület tagja, melynek ítélete ellen fellebbezésnek helye nincs / The member of the 
Constitutional Court and of judicial bodies the decisions of which cannot be appealed 

2d) a számvevőszék elnöke, a számvevőszék testületének tagja, a központi bank legfőbb döntéshozó szervének tagja / The 
president of the audit office, the member of the audit office, the member of the supreme decision making body of the 
central bank 

2e) a nagykövet, az ügyvivő és a fegyveres szervek hivatásos állományú, főtiszti rendfokozatú vagy tábornoki beosztású és 
tábornoki rendfokozatú tagjai / Ambassador, agent in charge, professional, senior member or general of the armed 
forces 

2f) a többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyviteli, igazgatási vagy felügyelő testületének tagja / The member of the 
management, the administration or the supervisory body of companies where majority ownership is held by the state 

3) Az 1) pontokban említett személy közeli hozzátartozója, azaz a Ptk. közeli hozzátartozóról szóló előírásában 
meghatározott hozzátartozó, továbbá az élettárs / The close relative of the persons stated in Points 1), that is to say 
the relative determined in the requirements of the Civil Code on close relative, and the domestic partner 

4a) bármely természetes személy, aki a 2) pontokban említett személlyel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa vagy vele szoros üzleti kapcsolatban áll / Any private 
individual that is beneficial owner jointly with the person stated in Points 2) in the same legal entity or the same entity 
without legal personality or has close business relationship with the person stated in Points 2) 

4b) bármely természetes személy, aki egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezetnek, amelyet a (2) bekezdésben említett személy javára hoztak létre / Any private individual that 
is the single owner of a legal entity or an entity without legal personality that was established for the benefit of the 
person described in Section (2). 

 

 
Pénzeszközök forrása / Source of funds::  

 
Dátum / Date:…………………………………….. 
 
             
      ………….…………………………………………………………………………………………..… 

      Aláírás / Signature 


