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ÁTVILÁGÍTÁSI NYILATKOZAT ÉS ADATLAP
a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben (a továbbiakban Pmt.) foglaltak teljesítésére.

1. AZONOSÍTÓ ADATOK

(Kérjük a nyilatkozatot nyomtatott nagybetűkkel kitölteni.)

Tudomásul veszem, hogy a korábban rögzített adataimtól való eltérés esetén a Pénztár nyilatkozatomat adatváltozásként kezeli,
rögzíti, amelyet az eredeti okmányok csatolt másolata is tartalmaz.
Név (a személyi azonosító okmányon szereplő előnév, családi név, utónevek)

nap

Anyja neve
hó

Születési idő
év

Születési hely

Pénztártagi azonosító

Levelezési (értesítési) cím (Nem része az átvilágításnak, azonosításnak. Eltérő lehet a lakcímkártyán feltüntetett tartózkodási helytől!)
Irsz.

Település

Utca, házszám, emelet, ajtó
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2. KIEMELT KÖZSZEREPLŐI STÁTUSZRA VONATKOZÓ NYILATKOZAT
Kijelentem, hogy

(válaszát a megfelelő jelölőnégyzetbe tett „X” jellel kérjük jelölni):

1.

NEM VAGYOK és az elmúlt 1 évben nem voltam kiemelt közszereplő.

2.

IGEN, kiemelt közszereplő vagyok és/vagy az elmúlt 1 évben az voltam, mint:

A
B
C
D
E
F
G
H
3.
4.

az államfő, a kormányfő, a miniszter, a miniszterhelyettes, az államtitkár, Magyarországon az államfő, a miniszterelnök, a miniszter és az államtitkár
az országgyűlési képviselő vagy a hasonló jogalkotó szerv tagja, Magyarországon az országgyűlési képviselő és a nemzetiségi szószóló
a politikai párt irányító szervének tagja, Magyarországon a politikai párt vezető testületének tagja és tisztségviselője
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
a számvevőszék és a központi bank igazgatósági tagja, Magyarországon az Állami Számvevőszék elnöke és alelnöke, a Monetáris Tanács és a Pénzügyi
Stabilitási Tanács tagja
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,
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,
nemzetközi szervezet vezetője, vezető helyettese, vezető testületének tagja

IGEN, kiemelt közszereplő KÖZELI HOZZÁTARTOZÓJA vagyok (házastársa, élettársa; vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt
gyermeke, továbbá ezek házastársa vagy élettársa; vér szerinti, örökbefogadó, mostoha- és nevelőszülője):

IGEN, kiemelt közszereplővel KÖZELI KAPCSOLATBAN ÁLLÓ személy vagyok, mint

A

kiemelt közszereplővel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa, vagy vele szoros üzleti
kapcsolatban álló személy

B

egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet kiemelt közszereplő javára hoztak létre

5.

A pénzeszköz forrására vonatkozó információ:
a Kiemelt közszereplő 2.- 4. pont jelölése esetén a pénzeszközök forrása, melyből tagdíjat fizetek:
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Kiemelt közszereplő: a Pmt. alapján az a természetes személy, aki – a 4.§ (1) szerinti részletezés alapján – fontos közfeladatot lát el, vagy a nyilatkozat tételt megelőző
egy éven belül fontos közfeladatot látott el. A kiemelt közszereplőre vonatkozó rendelkezéseket a kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója és a kiemelt közszereplővel közeli
kapcsolatban álló személyre – 4.§ (3-5) – is alkalmazni kell.
Ha az ügyfél kiemelt közszereplő, az üzleti kapcsolat létesítésére, az ügyleti megbízás teljesítésére a belső szabályzatban meghatározott vezető jóváhagyását követően
kerülhet sor. A kiemelt közszereplői státuszra vonatkozó nyilatkozatot személyesen kell megtenni. Ha az ügyfél kiemelt közszereplő, akkor a 2.5. pont kitöltése is kötelező.

3. NYILATKOZAT AZ ADATOK MEGFELELŐSÉGÉRŐL
Kijelentem, hogy az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatót megismertem. A jelen dokumentumban általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek és
a nyilatkozatot a saját nevemben eljárva töltöttem ki. Tudomásul veszem, hogy a nyomtatványon szereplő és a személyi adataimban bekövetkezett
változást a Pmt. 12. § (3) bekezdésének előírása alapján öt munkanapon belül a Pénztár részére be kell jelentenem.
Csatolandó a személyi okmányok (személyazonosító igazolvány / útlevél / kártya formátumú vezetői engedély) és a lakcímkártya másolata

Ügyfél aláírása

Település

SZEMÉLYES JELENLÉT ESETÉN AZ ÁTVILÁGÍTÁST VÉGZŐ MUNKATÁRS TÖLTI KI!

Alulírott kijelentem, hogy a nyilatkozatot tevő személyt azonosítottam, az általa közölt adatokat az azonosító okmányában lévő adatokkal
egybevetettem, azokkal megegyezőnek találtam. Az okmányok másolatát csatoltam az adatlaphoz.
Település

azonosítást végző neve

Figyelem! Normál/fokozott átvilágítás érvényességéhez
okmányok másolatának csatolása is szükséges!

átvilágítást végző aláírása

átvilágítást végző munkahelye

PÉNZTÁR TÖLTI KI!

VEZETŐI JÓVÁHAGYÁS

 az átvilágítást jóváhagyom
 az átvilágítást NEM hagyom jóvá

dátum

vezető aláírása

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ
az MKB Nyugdíjpénztár „Átvilágítási Nyilatkozat és Adatlap” című nyomtatványához
I. ADATKEZELÉSRŐL

Jelen nyilatkozatban megadott adatok a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben (a továbbiakban Pmt.) foglaltak teljesítésére szolgálnak. Az
előzetes tájékoztatás alapján jelen nyilatkozatban megadott személyes adatokat a Pénztár az ügyfélátvilágítással kapcsolatos feladatok elvégzése céljából a Pmt. 7. § és 19. § alapján előírt kötelezettség teljesítése
érdekében rögzíti és kezeli.
A Pénztár a bemutatott azonosságot igazoló okiratok érvényességét ellenőrzi, valamint a bemutatott okmányokról
a személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében a Pmt. 7.§ (8) bekezdése alapján - a pénzmosás és a
terrorizmus finanszírozása megelőzése és megakadályozása, az Pmt-ben meghatározott kötelezettségek
megfelelő teljesítése, az ügyfél-átvilágítási kötelezettség teljes körű végrehajtása, valamint a felügyeleti
tevékenység hatékony ellátása céljából - másolatot készít.
A Pénztár a Pmt. szerinti kötelezettségeinek teljesítése során birtokába jutott személyes adatokat a pénzmosás
és terrorizmus finanszírozása megelőzése és megakadályozása érdekében végrehajtandó feladatai céljából, az
azok ellátásához szükséges mértékben megismerheti és kezelheti.
A Pénztár adatkezelésére e tekintetben a Pmt. 56-57. § irányadó. A kötelezettség teljesítése során a Pénztár a
birtokába jutott személyes adatokat, okiratot vagy annak másolatát, az üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve az
ügyleti megbízás teljesítésétől számított nyolc évig köteles megőrizni, a megőrzési határidőt követően pedig
haladéktalanul köteles törölni illetve megsemmisíteni.

II. A PÉNZMOSÁS ÉS A TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSA MEGELŐZÉSÉRŐL ÉS MEGAKADÁLYOZÁSÁRÓL SZÓLÓ
2017. ÉVI LIII. TÖRVÉNYBEN ELŐÍRT ÜGYFÉL-ÁTVILÁGÍTÁSI KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSÉHEZ

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény
(továbbiakban Pmt.) értelmében Pénztárunk részére kötelező a természetes személy ügyfelek esetében
az úgynevezett ügyfél-átvilágítási intézkedések megtétele. A Pmt. 19. §-a szerint a természetes személy
ügyfél köteles a szolgáltató részére személyes megjelenéssel írásbeli nyilatkozatot tenni arra vonatkozóan, hogy
kiemelt közszereplőnek minősül-e.
Ha a természetes személy ügyfél kiemelt közszereplőnek minősül, jelölni kell azt is, hogy a Pmt. 4. § (2)
bekezdés mely pontja alapján minősül annak, valamint ekkor a Pmt. 19. § (2) alapján kérni kell a pénzeszközök
forrására vonatkozó információk rendelkezésre bocsátását is.
Az Ön azonosítása és személyazonosságának igazoló ellenőrzése érdekében a nyilatkozat és a személyi azonosító
okmányok másolata tartalmazza azokat az adatokat is, melyek rögzítése a Pmt. 7. § (2) bekezdése alapján
kötelező (az ügyfél családi és utóneve, születési családi és utóneve, állampolgársága, születési helye és ideje,
anyja születési neve, lakcíme (ennek hiányában tartózkodási helye), azonosító okmányainak típusa és száma).
A személyazonosság ellenőrzése a Pmt. 7. § (1), (3) és (5) bekezdések alapul vételével történik, és
szükséges hozzá az azonosító adatok alapjául szolgáló okirat (személyazonosító igazolvány, útlevél, vagy kártya
formátumú vezetői engedély) és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya) bemutatása, melyről a
Pénztár a Pmt. 7.§ (8) bekezdése alapján másolatot köteles készíteni.
Fenti szabályokat a Pénztárnak 2017. június 26-át követően kell alkalmaznia. A Pmt. 79. §-a alapján 2019. június
26-át követően a Pénztár köteles lesz megtagadni az ügylet teljesítését, ha az ügyféllel 2017. június 26. előtt
létesített üzleti kapcsolatot, és vonatkozásában az ügyfél-átvilágítási intézkedéseket 2019. június 26-ig nem
végezte el, és a Pmt. 7-11. §-ban és a 19. §-ban meghatározott ügyfél-átvilágítás eredményei nem állnak 2019.
június 26-án teljes körűen rendelkezésére.
A jogszabályban
együttműködését!

megfogalmazott

követelmények

teljes

körű

teljesítése

érdekében

kérjük

szíves
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