
 

1 

TÉNYLEGES TULAJDONOSI ÉS KIEMELT KÖZSZEREPLŐ NYILATKOZAT ÜGYFÉL részére 

(jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szerv) 

(A 2017. évi LIII. tv. 8-9. §-ában előírt kötelezettségek teljesítéséhez.) 

1. Számlatulajdonos adatai:  

Cég neve:.................................................................................................................  

Székhelye:................................................................................................................  

Nyilvántartási száma (Cg., stb.):.....................................................................................  

Nyilvántartásba vevő szervezet neve: ..............................................................................  

2. Képviselő(k) adatai:  

Képviselő neve: .........................................................................................................  

Képviselő neve: .........................................................................................................  

3. Nyilatkozat  

Alulírott(ak), mint a jelen nyilatkozatban Számlatulajdonosként megjelölt ügyfél cégjegyzésre 
jogosult képviselője (képviselői) a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 8. §-a alapján büntetőjogi felelősségem 
(felelősségünk) tudatában nyilatkozom (nyilatkozunk), hogy az általunk képviselt ügyfélnek 

Van Nincs  

  
a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább 25%-ával rendelkező természetes 
személy tulajdonosa 

  
olyan természetes személy, aki egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol 
a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet felett 

  

olyan természetes személy, aki a Ptk. 8:2. § (2) bekezdése1 alapján meghatározó 
befolyással rendelkezik a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más 
szervezetben 

Amennyiben a fentiek közül a válasz bármely esetben pozitív, kérjük, hogy a következő oldalon ezen 
személy(ek) felsorolt adatait adja (adják) meg. 

Amennyiben a fentiek közül a válasz minden esetben negatív, kérjük, hogy a következő oldalon a 
vezető tisztségviselő(k) felsorolt adatait adja (adják) meg. 

  

                                                           
1 A Ptk. 8:2. § (2) szerint a befolyással rendelkező akkor rendelkezik egy jogi személyben meghatározó 
befolyással, ha annak tagja vagy részvényese, és  

i) jogosult e jogi személy vezető tisztségviselői vagy felügyelőbizottsága tagjai többségének 
megválasztására, illetve visszahívására; vagy  

ii) a jogi személy más tagjai, illetve részvényesei a befolyással rendelkezővel kötött megállapodás alapján 
a befolyással rendelkezővel azonos tartalommal szavaznak, vagy a befolyással rendelkezőn keresztül 
gyakorolják szavazati jogukat, feltéve, hogy együtt a szavazatok több mint felével rendelkeznek. 
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Tényleges tulajdonos(ok) adatai  

1. Családi és utónév/születési családi és utónév: ................................................................  

Lakcím: ...................................................................................................................  

Állampolgárság: .........................................................................................................  

Magyarországi tartózkodási hely (lakcím hiányában, illetve külföldi állampolgár esetén): 

 .............................................................................................................................  

Születési hely/idő: .....................................................................................................  

Kiemelt közszereplőnek minősül-e:  igen2 /  nem 

 
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 tisztségviselője, 

 

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 feladatokat 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 testületének tagja, 

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

 

Az a)-h) pontokban említett személy közeli hozzátartozója, azaz házastársa, élettársa, vér 
szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermeke, ezek házastársa vagy élettársa, vér 
szerinti, örökbefogadó, mostoha- és nevelő szülője. 

 

Bármely természetes személy, aki az a)-h) pontokban említett személlyel közösen ugyanazon 
jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa vagy 
vele szoros üzleti kapcsolatban áll. 

 

Bármely természetes személy, aki egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet az a)-h) pontokban említett személy 
javára hoztak létre. 

  

                                                           
2 Kérjük a megfelelőt X-el, illetve a felsorolásban aláhúzással jelezni. 
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Tényleges tulajdonos(ok) adatai  

2. Családi és utónév/születési családi és utónév: ................................................................  

Lakcím: ...................................................................................................................  

Állampolgárság: .........................................................................................................  

Magyarországi tartózkodási hely (lakcím hiányában, illetve külföldi állampolgár esetén): 

 .............................................................................................................................  

Születési hely/idő: .....................................................................................................  

Kiemelt közszereplőnek minősül-e:  igen3 /  nem 

 
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 tisztségviselője, 

 

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 feladatokat 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 testületének tagja, 

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

 

Az a)-h) pontokban említett személy közeli hozzátartozója, azaz házastársa, élettársa, vér 
szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermeke, ezek házastársa vagy élettársa, vér 
szerinti, örökbefogadó, mostoha- és nevelő szülője. 

 

Bármely természetes személy, aki az a)-h) pontokban említett személlyel közösen ugyanazon 
jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa vagy 
vele szoros üzleti kapcsolatban áll. 

 

Bármely természetes személy, aki egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet az a)-h) pontokban említett személy 
javára hoztak létre. 

 
  

                                                           
3 Kérjük a megfelelőt X-el, illetve a felsorolásban aláhúzással jelezni. 
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Tényleges tulajdonos(ok) adatai  

3. Családi és utónév/születési családi és utónév: ................................................................  

Lakcím: ...................................................................................................................  

Állampolgárság: .........................................................................................................  

Magyarországi tartózkodási hely (lakcím hiányában, illetve külföldi állampolgár esetén): 

 .............................................................................................................................  

Születési hely/idő: .....................................................................................................  

Kiemelt közszereplőnek minősül-e:  igen4 /  nem 

 
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 tisztségviselője, 

 

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 feladatokat 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 testületének tagja, 

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

 

Az a)-h) pontokban említett személy közeli hozzátartozója, azaz házastársa, élettársa, vér 
szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermeke, ezek házastársa vagy élettársa, vér 
szerinti, örökbefogadó, mostoha- és nevelő szülője. 

 

Bármely természetes személy, aki az a)-h) pontokban említett személlyel közösen ugyanazon 
jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa vagy 
vele szoros üzleti kapcsolatban áll. 

 

Bármely természetes személy, aki egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet az a)-h) pontokban említett személy 
javára hoztak létre. 

 
  

                                                           
4 Kérjük a megfelelőt X-el, illetve a felsorolásban aláhúzással jelezni. 
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Tényleges tulajdonos(ok) adatai  

4. Családi és utónév/születési családi és utónév: ................................................................  

Lakcím: ...................................................................................................................  

Állampolgárság: .........................................................................................................  

Magyarországi tartózkodási hely (lakcím hiányában, illetve külföldi állampolgár esetén): 

 .............................................................................................................................  

Születési hely/idő: .....................................................................................................  

Kiemelt közszereplőnek minősül-e:  igen5 /  nem 

 
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 tisztségviselője, 

 

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 feladatokat 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 testületének tagja, 

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

 

Az a)-h) pontokban említett személy közeli hozzátartozója, azaz házastársa, élettársa, vér 
szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermeke, ezek házastársa vagy élettársa, vér 
szerinti, örökbefogadó, mostoha- és nevelő szülője. 

 

Bármely természetes személy, aki az a)-h) pontokban említett személlyel közösen ugyanazon 
jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa vagy 
vele szoros üzleti kapcsolatban áll. 

 

Bármely természetes személy, aki egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet az a)-h) pontokban említett személy 
javára hoztak létre. 

4. Cégszerű aláírás  

Büntetőjogi felelősségem (felelősségünk) tudatában kijelentem (kijelentjük), hogy jelen 
nyilatkozatom (nyilatkozatunk) a valóságnak megfelel. Tudomásom/tudomásunk van arról, hogy 5 
(öt) munkanapon belül köteles vagyok bejelenteni a KELER Zrt.-nek a fenti adatokban bekövetkező 
esetleges változásokat és e kötelezettség elmulasztásából eredő kár engem/bennünket terhel. 

Kelt:  ................................  

  ..............................................................  

 Ügyfél (cégszerű) aláírása 

                                                           
5 Kérjük a megfelelőt X-el, illetve a felsorolásban aláhúzással jelezni. 
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