
 

 

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 

2007. évi CXXXVI. törvényben (a továbbiakban: Pmt.) megfogalmazottak értelmében 

kötelező az ügyfél-átvilágítás a jogszabályban meghatározott esetekben, így különösen 

ügyfélkapcsolat létesítésekor, illetve a 3,6 millió Ft összeghatárt elérő, vagy meghaladó 

ügyleti megbízás teljesítésekor. 

A Pmt. értelmében ügyfél-átvilágításnak minősül, ha a KELER Zrt. meggyőződik az ügyfél, a 

rendelkezésre jogosult, a meghatalmazott, illetve a képviselő személyazonosságáról és 

azokat megbízhatóan és visszakereshetően rögzíti gépi, vagy papír alapú adathordozón. 

A KELER Zrt. az ügyfél-átvilágítás során az alábbi, azonosságot igazoló okiratok 

(okmányok) bemutatását köteles megkövetelni: 

1. természetes személy esetén 

1.1. magyar állampolgár személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványa és 

lakcímet igazoló hatósági igazolványa, 

1.2. külföldi természetes személy útlevele vagy személyi azonosító igazolványa, feltéve 

hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít vagy tartózkodási jogot igazoló okmánya 

vagy tartózkodásra jogosító okmánya, 

1.3. 14. életévét be nem töltött természetes személy személyi azonosítót igazoló hatósági 

igazolványa és lakcímet igazoló hatósági igazolványa vagy útlevele és lakcímet 

igazoló hatósági igazolványa; 

2. jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén 

2.1. a nevében vagy megbízása alapján eljárni jogosult személy(ek) jelen hirdetmény 1. 

pontjában megjelölt okiratainak bemutatását, 

2.2. az azt igazoló, 30 napnál nem régebbi okiratot, hogy a belföldi gazdálkodó 

szervezetet a cégbíróság bejegyezte, vagy a bejegyzési kérelmét benyújtotta; egyéni 

vállalkozó esetében azt, hogy adószámmal rendelkezik, illetőleg az adóhatósági 

bejelentkezési kérelmét benyújtotta, 

2.3. más belföldi jogi személy esetén, ha annak létrejöttéhez hatósági vagy bírósági 

nyilvántartásba vétel szükséges, az azt igazoló, 30 napnál nem régebbi okiratot, mely 

tanúsítja, hogy a nyilvántartásba vétel megtörtént, illetőleg a nyilvántartásba vétel 

iránti kérelmét benyújtotta, 



 

 

2.4. külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén 

az azt igazoló, 30 napnál nem régebbi okiratot, miszerint a saját országának joga 

szerinti bejegyzése vagy nyilvántartásba vétele megtörtént; 

3. cégbejegyzési, hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel iránti kérelem 

cégbírósághoz, hatósághoz vagy bírósághoz történő benyújtását megelőzően a jogi 

személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet társasági 

szerződését (alapító okiratát, alapszabályát). 

A KELER Zrt. a rendelkezésre bocsátott okiratok alapján az ügyfél-átvilágítás során az 

alábbi adatokat rögzíti: 

4. természetes személy családi és utónevét (születési név); amennyiben van, házassági 

nevét; lakcímét; születési helyét, idejét; állampolgárságát; anyja születési nevét; 

azonosító okmányának típusát és számát; 

5. külföldi természetes személy esetében a 4. pontban meghatározott adatok közül az 

azonosító okmány alapján megállapítható adatokat, valamint a magyarországi 

tartózkodási helyet; 

6. jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet - 

amennyiben nem tartozik a Pmt.12. §-ában meghatározott ügyfélkörbe -  nevét, 

rövidített nevét; székhelyének, külföldi székhelyű vállalkozás esetén magyarországi 

fióktelepének címét; főtevékenységét; azonosító okiratának számát 

(cégjegyzékszámát, nyilvántartási számát); képviseletére jogosultak nevét és 

beosztását; a kézbesítési megbízott azonosítására alkalmas adatait; az üzleti 

kapcsolatra és az ügyleti megbízásra vonatkozó és ahhoz kapcsolódó legfontosabb 

adatokat. 

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben az ügyfél-átvilágítás folyamán megadott adataiban 

vagy a tényleges tulajdonos személyét érintően az üzleti kapcsolat fennállása folyamán 

változás következik be, a változásokat a tudomásszerzéstől számított öt munkanapon 

belül a kapcsolattartó ügyintézőnél köteles bejelenteni. 

Kérjük, készítse elő személyi azonosító okmányait az ügyintézés megkönnyítése 

érdekében. 

Köszönettel: 

KELER Zrt. 


