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NYILATKOZAT 
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló  

2007. évi CXXXVI. törvény szerinti tényleges tulajdonos
1
 személyére vonatkozóan 

 
 
Alulírott: 
Név: ……………………………………..…………………………………………………………………….… 
Lakcím:………………………………………………………………………………………………………… 
Azonosító okmány típusa:…………………………………………………………………………………… 
Azonosító okmány száma: …………………………………..……………………………………………….. 
büntetőjogi felelősségem tudatában az ERSTE Befektetési Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 
továbbiakban: Befektetési szolgáltató) részére kijelentem, hogy az ügyleti megbízás adásakor 
 

    saját nevemben és javamra járok el.
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    az ügyleti megbízás során az alábbiakban megnevezett természetes személy(ek), mint tényleges 
tulajdonos nevében és javára járok el:
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Családi és utónév (házassági név):     

Születéskori név: 
 

    

Lakcím: 
 

    

Állampolgárság: 
 

    

 
 
 
Dátum/hely: …………..…….……, ………… év ……………….. hó …….. nap 
 

 
 

 ………..……………………… 
 aláírás 

 

                                                 
1 Tényleges tulajdonos: 

a) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy közvetve a szavazati jogok vagy 

a tulajdoni hányad legalább 25 százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon 

jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények 

vonatkoznak, 

b) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben meghatározó befolyással rendelkezik, 

c) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak, 

d) alapítványok esetében az a természetes személy, 

1. aki az alapítvány vagyona legalább 25 százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták, 

2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy 

3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az 

alapítvány képviseletében eljár, továbbá 

e) az a)-b) alpontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető 

tisztségviselője; 
2 Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben az ügyfél az ügyleti megbízás(ai)t saját javára és érdekében adja, abban az esetben ezt a pontot, ha viszont harmadik 

személy (más személy) nevében és javára, abban az esetben a következő pontot kérjük megjelölni.  
3 E pont megjelölése esetén nyilatkozni kell arról a természetes személyről, aki harmadik személyként tényleges tulajdonosa az ügyleti megbízásnak. 


