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Tényleges tulajdonos kiemelt közszereplői voltára vonatkozó nyilatkozat munkáltatói 
tag/támogató képviselője részére 
A 2017. évi LIII. tv. 8-9. §-ban előírt feladat végrehajtásához a munkáltatói tag/támogató nyilatkozata arról, hogy a tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek minősül-e. 

Kérjük, szíveskedjen a nyomtatványt nyomtatott nagybetűkkel kitölteni, a vastag betűvel jelölt adatokat feltétlenül megadni, valamint a megfelelő 
betűjelet bekarikázni. 

1. Munkáltatói nyilatkozat  

Munkáltató neve:……………………………………………………………………………………….adószáma:………………………………………. 

Alulírott……………………………………………………………..(…………………………………………….) ügyfél képviseletében eljáró személy 

a Pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (továbbiakban: Pmt.) 8 § 
(3), ill. 9 § (2) bekezdése előírásának megfelelően nyilatkozom arról, hogy (A vagy B válasz kitöltendő, ill. megfelelő rész aláhúzandó!) 

Kiemelt közszereplő: az a természetes személy, aki fontos közfeladatot lát el, vagy az ügyfél-átvilágítási intézkedések elvégzését megelőző 
egy éven belül fontos közfeladatot látott el. 

A. ……………………………………… (tényleges tulajdonos) a lentiekben leírtakra tekintettel nem minősül kiemelt közszereplőnek. 

B. ………………………………………(tényleges tulajdonos) saját országának joga alapján az alábbiakban felsorolt pontok valamelyikére 
tekintettel kiemelt közszereplőnek, vagy közeli hozzátartozójának, élettársának minősül, vagy kiemelt közszereplővel közeli 
kapcsolatban áll (Vastag szövegrészben a megfelelő  rész aláhúzandó fent és lent!): 

Fontos közfeladatot ellátó személy: 

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 irányuló 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 az 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, vagy ezzel egyenértékű feladatot ellátó személy. 

 

Kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója a kiemelt közszereplő házastársa, élettársa; vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt 
gyermeke, továbbá ezek házastársa vagy élettársa; vér szerinti, örökbefogadó, mostoha- és nevelőszülője. 

A kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy: 

a) bármely természetes személy, aki a fontos közfeladatot ellátó személlyel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel 
nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa vagy vele szoros üzleti kapcsolatban áll; 

b) bármely természetese személy, aki egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személyeknek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezetnek, amelyet a fontos közfeladatot ellátó személy javára hoztak létre.  

   

 
Kelt: ………………………, 20………………………………… Ügyfél képviselője: ……………………………………………....... 
 
 

 
 

Kötelezően csatolandó mellékletek:  
- magyar állampolgár személyazonosság igazolására alkalmas valamely hatósági igazolványának másolata (személyi 

igazolvány, vezetői engedély, útlevél) és lakcímet igazoló hatósági igazolványa első oldalának másolata, 
- külföldi állampolgár úti okmányának vagy személyazonosító igazolványának másolata, feltéve, hogy az magyarországi 

tartózkodásra jogosít, tartózkodási jogot igazoló okmányának vagy tartózkodásra jogosító okmányának másolata. 


