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Pénztártag adatai A pénztártag tölti ki! 

Tagsági azonosító: 

Név: 

Születési családi és utónév: 

Születési hely: Születési idő: 

Anyja neve: Állampolgárság: 

Állandó lakcím: 

Értesítési cím: 

Lakcímkártya száma: 

Személyazonosító okirat Típusa: □ Személyazonosító igazolvány

□ Egyéb:

Száma: 

Érvényességi dátuma: 

Kiemelt közszereplő nyilatkozat A pénztártag tölti ki! 

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

Kijelentem, hogy kiemelt közszereplő vagyok (írja be az A pont szerinti kategória kódját)  A/ 

Kijelentem, hogy kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója vagyok (írja be az B pont szerinti kategória 

kódját) 

 B/ 

Kijelentem, hogy kiemelt közszereplőhöz közel álló személy vagyok (írja be az C pont szerinti 

kategória kódját) 

 C/ 

A pont szerinti kategória kódok 

a) államfő, kormányfő, miniszter, miniszterhelyettes, államtitkár, Magyarországon: államfő, miniszterelnök, 

miniszter, államtitkár 

b) országgyűlési képviselő vagy hasonló jogalkotó szerv tagja, Magyarországon: országgyűlési képviselő, 

nemzetiségi szószóló 

c) politikai párt irányító szervének tagja, Magyarországon: politikai párt vezető testületének tagja, 

tisztségviselője 

d) legfelsőbb bíróság, alkotmánybíróság, olyan magas rangú bírói testület tagja, amelynek a döntései ellen 

fellebbezésnek helye nincs, Magyarországon: Alkotmánybíróság, ítélőtábla, Kúria tagja 

e) a számvevőszék és a központi bank Igazgatótanácsi tagja, Magyarországon a Állami Számvevőszék 

elnöke és alelnöke, a Monetáris Tanács és a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja, 

f) nagykövet, ügyvivő, fegyveres erők magas rangú tisztviselője, Magyarországon: rendvédelmi 

feladatokat ellátó szerv központi szervének vezetője és annak helyettese, a Honvéd Vezérkar főnöke 

és a Honvéd Vezérkar főnökének helyettesei, 

g) többségi állami tulajdonú vállalatok igazgatási, irányító vagy felügyelő testületének tagja, 

Magyarországon: többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyvezetője, irányítási vagy felügyeleti jogkörrel 

rendelkező vezető testületének tagja, 

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



Azonosítási adatlap és 

Kiemelt közszereplő nyilatkozat 

Székhely: 1051 Budapest, Bajcsy Zsilinszky út 20.  ;   Ügyfélszolgálat: 06 1 769 0061 
Levelezési cím: 1583 Budapest, Pf.: 49.  ;  Email: ugyfelszolgalat@izys.hu  ;  Web: www.izys.hu 

B pont szerinti kategória kódok 

a) házastárs 

b) élettárs 

c) vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek 

d) a fentiek házastársa vagy élettársa 

e) vér szerinti, örökbefogadó, mostoha- és nevelőszülő 

C pont szerinti kategória kódok  

a) kiemelt közszereplővel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet tényleges tulajdonosa vagy vele szoros üzleti kapcsolatban álló 

b) egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezetnek, amelyet kiemelt közszereplő javára hoztak létre. 

A pénzeszköz forrása 

(csak abban az 
esetben kell 

megadni, ha Ön 
közszereplő)

Pénztártag nyilatkozata és aláírása A pénztártag tölti ki! 

Hozzájárulok ahhoz, hogy a pénzmosásról és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló törvény szerinti azonosítási és személyazonosságot igazoló ellenőrzési 
Kötelezettség teljesítése érdekében a Pénztár a jelen nyomtatványt átvegye és az azonosítást elvégezze. 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen nyilatkozatban közölt adataim a valóságnak 
megfelelnek és az adatlap kitöltése során a saját nevemben, saját javamra járok el. 

Tudomásul veszem, hogy jelen nyilatkozatban feltüntetett adatokban bekövetkezett változásokról a Pénztárt 
haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 5 munkanapon belül értesítem, és e kötelezettség 
elmulasztásából eredő kár engem terhel. 

Kelt: 

Pénztártag aláírása: 

Azonosítást végző személy nyilatkozata és aláírása Az azonosítást végző tölti ki! 

Azonosító neve: 

Azonosítás típusa:  Egyszerűsített 

 Normál 

A pénztártag az azonosításhoz személyesen megjelent. 

Kelt: 

Azonosító aláírása: 
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