Ügyfél tájékoztató a kötelező ügyfél-átvilágítás rendjéről
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben (a továbbiakban: Pmt.) megfogalmazottak értelmében:
1. Kötelező az ügyfél-átvilágítás a jogszabályban meghatározott esetekben, így különösen:
 üzleti kapcsolat létesítésekor,
 3,6 millió Ft összeghatárt elérő, vagy meghaladó összegű ügyleti megbízás teljesítésekor (függetlenül a tranzakcióban használt pénznemtől), ideértve az egymással ténylegesen összefüggő ügyleti megbízásokat is, ha azok együttes
értéke eléri a 3,6 millió Ft összeget,
 háromszázezer forintot meghaladó összegű, a 2015. május 20-i (EU) 2015/847 európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikk 9. pontjában meghatározott pénzátutalásnak minősülő ügyleti megbízás teljesítésekor,
 pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény vagy körülmény felmerülése esetén, ha a fenti pontok szerinti átvilágításra még nem került sor,
 ha a korábban rögzített ügyfélazonosító adatok valódiságával vagy megfelelőségével kapcsolatban kétség merül
fel.
A Személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében munkatársaink kérik az azonosító okiratok bemutatását, kérjük, készítse elő azonosító okiratait az ügyintézés megkönnyítése érdekében! 1
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Szolgáltató munkatársa az ügyleti megbízás elfogadásakor kérheti az ügyféltől személyazonosságát igazoló okmányainak bemutatását, nyilatkozatát, hogy az ügyleti megbízást kinek a nevében teljesíti
(tényleges tulajdonos).

A Pmt. 7. § (8) bekezdése értelmében a Szolgáltató a személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében a
természetes személy ügyfél / meghatalmazott / rendelkezésre jogosult / képviselő személyazonosság igazolására
szolgáló okmányairól másolatot köteles készíteni.
2. A természetes személy ügyfél – amennyiben nem képviselőként, meghatalmazottként vagy rendelkezőként jár el a
Bank előtt – a Pmt. 8. § (1) bekezdése alapján köteles ún. természetes személyekre vonatkozó tényleges tulajdonosi nyilatkozatot tenni abban az esetben, ha tényleges tulajdonos nevében vagy érdekében jár el.
A Pmt. 9. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet ügyfél képviselője köteles nyilatkozni a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfél tényleges tulajdonosáról és annak személyes adatairól. 2
3. A Pmt. 19 § (1) bekezdése értelmében természetes személy ügyfél, valamint a képviselő, a meghatalmazott, a
rendelkező, köteles írásbeli nyilatkozatot tenni arra vonatkozóan, hogy saját országának joga szerint kiemelt
közszereplőnek minősül-e, kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója-e, illetve kiemelt közszereplővel közeli
kapcsolatban áll-e.
A Pmt. 8 § (3) bekezdése értelmében a Szolgáltató a tényleges tulajdonosra vonatkozóan a természetes személy ügyféltől, illetve a jogi személy ügyfél képviselőjétől írásbeli nyilatkozat kér arra vonatkozóan, hogy saját országának
joga szerint kiemelt közszereplőnek minősül-e.
Amennyiben a természetes személy ügyfél, a képviselő, a meghatalmazott, a rendelkező kiemelt közszereplő, vagy
közszereplő közeli hozzátartozója, illetve kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban áll, akkor arra vonatkozóan is
nyilatkozni kell, hogy a kiemelt közszereplő a Pmt. 4.§ (2) bekezdése mely pontja szerint minősül közszereplőnek. 3
A Pmt. 12. § (3) bekezdésének rendelkezése szerint a szerződéses kapcsolat fennállása alatt az ügyfél-átvilágítás
során megadott adatokban, illetve a tényleges tulajdonos személyében bekövetkezett változásról az Ügyfél köteles a
tudomásszerzéstől számított 5 munkanapon belül a Szolgáltatót értesíteni.
Megértését és együttműködését köszönjük.
3A Takarékszövetkezet
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A Pmt. 7. § (3) bekezdése alapján a szolgáltató a személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében az alábbi okiratok bemutatását köteles megkövetelni:
Természetes személy esetén
magyar állampolgár esetében a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványát és lakcímet igazoló hatósági igazolványát,
 külföldi állampolgár esetén úti okmányát vagy személyazonosító igazolványát, feltéve hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít, tartózkodási jogot igazoló okmányát vagy tartózkodásra jogosító okmányát,
Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a nevében vagy megbízása alapján eljárni jogosult személy a) pontban megjelölt
okiratának bemutatásán túl az azt igazoló - harminc napnál nem régebbi - okiratot, hogy
 ba) a belföldi gazdálkodó szervezetet a cégbíróság bejegyezte, vagy a gazdálkodó szervezet a bejegyzési kérelmét benyújtotta, egyéni vállalkozó esetében azt, hogy az egyéni vállalkozói igazolvány kiadása vagy a nyilvántartásba vételről szóló igazolás kiállítása megtörtént,
 bb) belföldi jogi személy esetén, ha annak létrejöttéhez hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel szükséges, a nyilvántartásba vétel
megtörtént,
 bc) külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a saját országának joga szerinti bejegyzése vagy nyilvántartásba vétele megtörtént;
 c) cégbejegyzési, hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel iránti kérelem cégbírósághoz, hatósághoz vagy bírósághoz történő benyújtását megelőzően a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet létesítő okiratát.
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A Pmt. 3. § 38. pontja értelmében tényleges tulajdonos:
a) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, vagy egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a jogi személy
vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet felett, 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 - a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében
meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik,
c) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyletet végrehajtanak, vagy aki egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést
gyakorol a természetes személy ügyfél tevékenysége felett,
d) alapítványok esetében az a természetes személy,
da)
aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták,
db)
akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy
dc)
aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár,
e) bizalmi vagyonkezelési szerződés esetében
ea)
a vagyonrendelő, valamint annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa,
eb)
a vagyonkezelő, valamint annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa,
ec)
a kedvezményezett vagy a kedvezményezettek csoportja, valamint annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa, továbbá
ed)
az a természetes személy, aki a kezelt vagyon felett egyéb módon ellenőrzést, irányítást gyakorol, továbbá
f) az a) és b) pontban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője;
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A Pmt. 4. § (1) bekezdése alapján kiemelt közszereplőnek minősül az a természetes személy, aki fontos közfeladatot lát el, vagy az ügyfélátvilágítási intézkedések elvégzését megelőző egy éven belül fontos közfeladatot látott el. A Pmt. kiemelt közszereplőkre vonatkozó rendelkezéseit a
kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójára és a kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személyre is alkalmazni kell.
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 irányító 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 a 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.
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Közeli hozzátartozó: 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 természetes személy, aki egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet a fontos közfeladatot ellátó személy javára hoztak létre.
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Customer information on the order of
obligatory customer due diligence
Pursuant to Act LIII of 2017 on the Prevention and Hindrance of Money Laundering and the Financing of Terrorism (hereinafter referred to as: Pmt.):
1. Customer due diligence is obligatory in cases as specified by the law, in particular:
 at the establishment of the business relationship,
 at the fulfilment of a deal order in the amount of or over 3.6 million Hungarian forints (irrespective of the currency
of the transaction), including actually interrelated deal orders, too, if their joint amount reaches 3.6 million Hungarian forints,
 at the fulfilment of a deal order in the amount over three hundred thousand Hungarian forints qualified as cash
transfer as specified in Article 3 item 9 of the Regulation (EC) No 2015/847 of the European Parliament and of the
Council of 20 May 2015,
 if any indication for data, fact or circumstance of money laundering or the financing of terrorism arises, in case the
aforementioned due diligence has not yet been carried out,
 if any doubt arises in connection with the adequacy or accuracy of the earlier recorded data.
For the purpose of the identification and the verification of identity the colleagues ask for the presentation of identification documents. We kindly ask you to prepare your identification documents in order to facilitate the administration procedure! 1
Please note that when accepting the deal order the colleague of the Service provider may ask the Customer to present the
documents for the verification of identity and its statement regarding on whose behalf the Customer fulfils the deal order
(beneficial owner).
Pursuant to Section 7 Sub-section (8) of the Pmt. for the purpose of the identification and the verification of identity, the service provider shall be obliged to make a copy of the documents of the natural person customer / the
proxy / the authorized signatory / the representative that serve the verification of identity.
2. Natural person customers – if they do not act at the Bank as a proxy, authorized signatory, representative are required pursuant to Section 8 Sub-section (1) of the Pmt. to provide a statement of the beneficial owner related to
natural persons in the case the person is acting in the name or on behalf of the beneficial owner.
Pursuant to Section 9 Sub-section (1) of the Pmt. the legal person or the representative of the business association without a legal entity shall be obliged to provide a statement on the beneficial owner of the legal person or
the business association without a legal entity and the personal data thereof. 2
3. Pursuant to Section 19 Sub-section (1) of the Pmt. the natural person customer / the proxy / the authorized signatory / the representative are required to make a written statement for the service provider declaring whether according to the law of their country they are classified as politically exposed persons, they are close relatives of the politically exposed persons or they have a close relation to the politically exposed persons.
Pursuant to Section 8 Sub-section (3) of the Pmt. service providers are required to ask for a written statement related
to the beneficial owner from the natural person customer or the representative of the legal person customer declaring
whether they are classified as politically exposed persons according to the law of their country.
If the the natural person customer / the proxy / the authorized signatory / the representative is a politically exposed
persons, is a close relative of the politically exposed persons or has a close relation to the politically exposed person,
it must in addition provide a statement declaring pursuant which paragraph of Section 4 Sub-section (2) of the Pmt.
the politically exposed person is classified a politically exposed person.3
Pursuant to Section 12 Sub-section (3) of the Pmt. during contractual relations the Customer shall be obliged
to inform the Service Provider of any changes in the data provided during customer due diligence or the
changes in the person of the beneficial owner within 5 (five) working days of being informed of such changes.
Thank you for your understanding and co-operation.
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Pursuant to Section 7 Sub-section (3) of the Pmt. for the purposes of verification of identity, service providers are required to require the following documents to be presented:
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In connection with natural persons
 for Hungarian nationals, an official certificate suitable for the proof of identity and an official certificate for the proof of address,
 for foreign nationals, a passport or personal identity card, if it embodies an authorization to reside in Hungary, or a document evidencing the right of residence or a valid residence permit,
For legal persons or organizations not having a legal personality, in addition to the documents of the persons described in Paragraph a) who are
authorized to act in their names and on their behalf, a document issued within thirty days to date, to verify:
 ba) if a domestic economic operator, that it has been registered by the court of registration or that the application for registration has
been submitted; if a private entrepreneur, that he has a sole proprietor's license, or the certificate of registration has been issued;
 bb) in case of domestic legal persons whose existence is subject to registration by an authority or the court, the fact that the registration
has taken place;
 bc) in case of foreign-registered legal persons or organizations not having a legal personality, the fact that the person or body has been
registered under the law of the country in which it is established;
 c) prior the submitting of an application for company registration to the court of registration, or an application for registration by an authority or the court to the competent authority or court, the articles of incorporation (articles of association, charter document) of legal
persons and organizations not having a legal personality.
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Beneficial owner shall mean as stipulated by Paragraph 3 Section (38) of Act LIII of 2017 on the Prevention and Hindrance of Money Laundering and the Financing of Terrorism:
g)

h)
i)
j)

k)

l)

the natural person who owns or controls at least twenty-five per cent of the shares or voting rights in a legal person or a business association without a legal entity directly or by way of the means defined in Paragraph 8:2. Section (4) of the Act on the Civil Code (hereinafter referred to as: Civil Code) indirectly, or exercises effective control over the legal person or a business association without a legal entity in any other way, if that legal person or business association without a legal entity is not listed on a regulated market and is
subject to disclosure requirements consistent with Community legislation or subject to equivalent international standards,
the natural person who has a dominant influence in a legal person or a business association without a legal entity as defined in Paragraph 8:2. Section (2) of the Act on the Civil Code,
the natural person on whose behalf a transaction is carried out, or who exercises effective control over the activities of the natural person customer in any other way,
in the case of foundations:
da) where the future beneficiaries have already been determined, the natural person(s) who is the beneficiary of twenty-five per cent or
more of the property of the foundation,
db) where the individuals that benefit from the foundation have yet to be determined, the class of natural persons in whose main interest the foundation is set up or operates, or
dc) natural person(s) who exercises control in the management of the foundation or exercises control over twenty-five per cent of the
property of a foundation, or who is authorized to represent the foundation
in the case of a trustee asset management contract
ea) the trustee or its beneficial owners as specified in point a) or b),
eb) the asset manager or its beneficial owners as specified in point a) or b),
ec) the beneficiary or the group of beneficiaries or its beneficial owners as specified in point a) or b), , and
ed) the natural person who exercises control over the managed assets in any other way, and
in the absence of the natural person referred to above, the executive officer of the legal person or the business association without a legal entity;
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Pursuant to Section 4 Sub-section (1) of the Pmt. Politically Exposed Person (PEP) means any natural persons who is or has been entrusted
with prominent public functions within one year before the implementation of customer due diligence measures. The provisions of the Pmt.
shall also apply to the close relatives of such persons or persons known to be close associates of such persons.
Persons who are or have been entrusted with prominent public functions:
a) the head of state, head of government, minister and assistant minister, state secretary, in Hungary the head of state, t, minister, state secretary
b) the member of Parliament and the member of a similar legal organ, in Hungary the members of Parliament and spokesmen for the nationality,
c) members of the governing organ of the political party, in Hungary members and officers of the leading organ of the political party,
d) the Supreme Court, members of the Constitutional Court or of other high-level judicial bodies whose decisions are not subject to further
appeal, in Hungary the Constitutional Court, members of the High Court and the Curia,
e) Members of the Board of Directors of the Court of Auditors and the Central Bank, in Hungary the Chairman and the Deputy Chairman of the
Court of Auditors, the members of the Monetary Council and the Financial Stability Council,
f) ambassadors, chargés d’affaires and high-ranking officers of the Armed Forces, in Hungary the head and deputy-head of the central organ of
law enforcement agencies as well as the Chief of the Armed Forces of the Republic of Hungary and its deputies,
g) members of the administrative, management or supervisory bodies of companies under majority state ownership, in Hungary the
Managing Director of companies under majority state ownership, the member of the managing body of companies under majority
state ownership
h) the head, the deputy-head or the member of the managing body of international organisations.
Close relative: the spouse or partner of the Politically Exposed Person, the blood children, adopted children, step-children and foster children of
the Politically Exposed Person and the spouses or partners thereof, blood parents, adopting parents, step-parents and foster parents.
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Persons who have a close relation to the Politically Exposed Person, are:
a) any natural person who is a beneficial owner of a legal person or business association without legal personality with the Politically Exposed
Person or has close business relations to it;
b) any natural person who has sole beneficial ownership of a legal person or the business association without legal personality that was established on behalf of the Politically Exposed Person.
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