
 

 

KÜLFÖLDI LAKÓHELLYEL RENDELKEZŐ ÜGYFÉL NYILATKOZATA 
a 2007. évi CXXXVI. tv. 16.§-ban előírt kötelezettség végrehajtásához 

 
1)  A természetes személy adatai (A megfelelő rubrikákba X-et kell tenni):  

ügyfélkód:  

családi és utónév:  

születéskori név
1
:  

állampolgárság: magyar:  egyéb:  

lakcím:  

azonosító okmány típusa Személy-
azonosító 
igazolvány: 

 Lakcím-
igazolvány
: 

 Vezetői 
engedély: 

 Útlevél:  Személyi 
Azonosítót 
Igazoló 
Hatósági 
Igazolván
y: 

 Egyéb:  

egyéb okmány megnevezése  

száma(i) sorrendben:                               

születési hely/idő:      év   hó   nap 

anyja neve:  

1: Előző név / leánykori név 
 

2. Külföldi lakóhellyel rendelkező ügyfél nyilatkozata 

Kijelentem, hogy nem vagyok politikai közszereplő (jelölje X-el)  

Kijelentem, hogy politikai közszereplő vagyok (Írja be a lenti kategória kódját)  

 

2a) az államfő, a kormányfő, a miniszter, a miniszterhelyettes, az államtitkár, 

2b) az országgyűlési képviselő 

2c) a legfelsőbb bíróság, alkotmánybíróság és olyan bírói testület tagja, melynek ítélete ellen fellebbezésnek 
helye nincs 

2d) a számvevőszék elnöke, a számvevőszék testületének tagja, a központi bank igazgatóságának tagja 

2e) a nagykövet, az ügyvivő és a fegyveres szervek hivatásos állományú, főtiszti vagy tábornoki rendfokozatú 
tagjai 

2f) a többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyviteli, igazgatási vagy felügyelő testületének tagja 

3) Az 1a) pontban említett személy közeli hozzátartozója, azaz a Ptk. 685. §-ának b) pontjában meghatározott 
közeli hozzátartozó, továbbá az élettárs 

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 

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 

 
Politikai közszereplő esetén kötelezően kitöltendő: 

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. 
számú törvény 16.§ (1a) bekezdése alapján büntetőjogi felelősségem tudatában a Bank részére nyilatkozom 
arról, hogy a pénzeszközök forrása a következő: 
 
 ...................................................................................................................................................................................  

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

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

Dátum: ……………………, ………..év……………hónap……….nap   
           ………………………………… 
          aláírás 



 

 
CLIENT ID: _ _ _  _ _ _ _ 

 
STATEMENT OF A PERSON HAVING DOMICILE ABROAD 

according to the Act CXXXVI of 2007 on the Prevention and Combating of Money  
Laundering and Terrorist Financing 

 

I, the undersigned 

Name: ......................................................................................................................................................... 

Birth name:  ................................................................................................................................................ 

Nationality:  ................................................................................................................................................. 

Address:  ..................................................................................................................................................... 

Domicile in Hungary in case of foreign person: .......................................................................................... 

Type and number of ID document: ............................................................................................................. 

 
being fully aware of my legal liability, hereby declare to ERSTE INVESTMENT HUNGARY ZRT.  
(H-1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.; hereinafter: the Company) that, according to the legal 
rules of my country, 

I am qualified as politically exposed person as follows: 
 

I declare that I am no politically exposed person (mark X)  

I declare that I am a politically exposed person (enter the code of the appropriate category 
listed below!) 

 

 

2a) state president, prime minister, state secretary, 

2b) member of Parliament 

2c) member of the Final Court of Appeal, Constitutional Court or a judiciary body where no appeal is 
possible 

2d) president of the Audit Office, member of the Audit Office, member of the Central Bank’s Board 

2e) ambassador, ambassador’s deputy, officer or general of the armed forces 

2f) member of the administrative or supervisory board of a company with majority state ownership 

3) near of kin to the person mentioned in points 2a)-2f) as defined in point b) of § 685 of Ptk, as 
well as  common-law spouse 

4a) a natural person who is beneficially owner of a legal entity or an organisation without legal 
personality jointly with the person mentioned in points 2a)-2f) or has close businesses 
relationship with this person 

4b) a natural person, who is a one-man owner of a legal entity or organisation without legal 
personality which has been created for the favour of the person mentioned in points 2a)-2f) 

 
In case of politically exposed persons, according to the 16.§ (1a) of Act CXXXVI of 2007 on 
the Prevention and Combating of Money Laundering and Terrorist Financing being fully 
aware of my legal liability, hereby declare to the Company that, according to the source of 
funds as follows: 
 
 .................................................................................................................................................................... 

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

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

 
Date/place: …………..…….………, …………… /day/ ………………/month/ ……..… /year/ 
 
 
 .......................................................................  
 Signature 


