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H I R D E T M É N Y 

 

TÁJÉKOZTATÓ 
AZ ÜGYFÉL-AZONOSÍTÁS  

RENDJÉRŐL 
 

Hatályba lép: 2014.11.27. 
Közzététel napja: 2014.11.26. 

 
1. Ügyfél-azonosítási kötelezettség 

 
A Bank a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról 
szóló 2007. évi CXXXVI. törvény szerint olyan ügyféllel létesíthet üzleti kapcsolatot illetve az 
egyedileg háromszázezer forintot elérő vagy meghaladó vagy - egymással egy éven belül 
összefüggő tranzakciók esetén – összességében hárommillió-hatszázezer forintot elérő vagy 
meghaladó ügyleti megbízást, illetve fizetési számlára történő közvetlen készpénzbefizetést 
kizárólag olyan ügyféltől fogadhat el, aki az azonosságát igazoló okmányait bemutatja, és 
akinek az azonosítását a Bank elvégzi.  
Az azonosítási kötelezettség körébe tartozik valutaváltás esetén az egyedileg vagy egy héten 
belüli több tételből álló és összességében a háromszázezer forintot elérő ügyleti megbízás is. 
Az azonosítási kötelezettség kiterjed az ügyfél meghatalmazottjára, illetve minden 
rendelkezésre jogosult személyre, továbbá a külföldi személy kézbesítési megbízottjára is, 
amennyiben ilyen személy kijelölésre került.  
Ha az ügyfél jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, a nevében vagy megbízása 
alapján eljáró természetes személy, azonosításán túlmenően a jogi személy, illetőleg a jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezet azonosítását is el kell végezni.  
 
A Bank köteles rögzíteni az ügyfél-átvilágítás során:  
 

 üzleti kapcsolat esetén a szerződés típusát, tárgyát és időtartamát,  

 ügyleti kapcsolat esetén a megbízás tárgyát és összegét.  
 
A Bank az előbbi adatokon kívül a teljesítés körülményét (hely, idő, mód) is rögzítheti, 
valamint kérheti a pénzeszközök forrására vonatkozó információk rendelkezésre bocsátását.  
 
Amennyiben az ügyfél nem járul hozzá az azonosítás elvégzéséhez – ideértve a pénzeszközök 
forrásának megnevezését -, vele üzleti kapcsolat nem létesíthető, illetve részére a pénzügyi 
művelet nem teljesíthető.  
 

2. Ügyfél-azonosítás 
 
Természetes személy esetén: 

 családi és utónév (születési név),  

 születési hely, idő,  

 anyja leánykori családi- és utóneve,  

 állampolgárság,  

 lakcím,  
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 azonosító okmány száma, típusa.  
 
Külföldi természetes személy esetén a fentieken kívül: 

 a magyarországi tartózkodási helyet is rögzíteni kell, kivéve azon EU-s állampolgárok 
esetében, akik ilyennel nem rendelkeznek, de EU-n belüli lakcímüket igazolni tudják.  

 
Az ügyfél-azonosítás kizárólag a következő okmányok valamelyikének bemutatása alapján 
történhet:  

 Belföldi természetes személy esetén személyi igazolvány (ha nem tartalmazza a 
lakcímet, akkor lakcímet igazoló hatósági igazolvány is); személyazonosító igazolvány 
és lakcímet igazoló hatósági igazolvány együttesen; útlevél és lakcímet igazoló 
hatósági igazolvány együttesen; új típusú kártyás gépjármű vezetői engedély és 
lakcímet igazoló hatósági igazolvány együttesen;  

 Külföldi természetes személy esetén útlevél; személyi igazolvány, ha az 
magyarországi tartózkodásra jogosít; tartózkodási jogot igazoló okmány vagy 
tartózkodásra jogosító okmány;  

 
Egyéni vállalkozó esetén a fenti okmányokon felül az alábbi okiratok bemutatása is 
szükséges:  
Egyéni vállalkozók részéről, akik tevékenységüket az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 
szóló 2009. évi CXV. törvény alapján végzik:  

 vállalkozói igazolvány vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartását vezető szerv (jelenleg: 
KEKKH) vagy az önkormányzat által kibocsátott igazolás  

 
Tevékenységet egyéb jogszabály alapján végző vállalkozók részéről:  

 a NAV-nál történt nyilvántartásba vételről szóló okirat másolati példánya – adószám 
közlése,  

 a tevékenység végzéséhez szükséges igazolvány (pl. a kamarai tagságot igazoló 
dokumentum, stb.),  

 
Mezőgazdasági őstermelők részéről:  

 igazolvánnyal rendelkező mezőgazdasági őstermelők esetén szükséges bemutatni a 
mezőgazdasági őstermelői igazolványt értékesítési betétlappal, a NAV-nál történt 
nyilvántartásba vételről szóló okiratot és közölni kell az adószámot,  

 igazolvánnyal nem rendelkező mezőgazdasági őstermelők esetén elegendő az 
adóazonosító jel közlése.  

 
Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén: 
A jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet  

 nevét, rövidített nevét,  

 székhelyének, külföldi székhelyű vállalkozás esetén magyarországi fióktelepének 
címét,  

 főtevékenységét, 

 cégbírósági nyilvántartásban szereplő jogi személy és jogi személyiség nélküli 
gazdasági társaság esetén cégjegyzékszámát, egyéb nyilvántartásban szereplő jogi 
személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a létrejöttéről 
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(nyilvántartásba vételéről, bejegyzéséről) szóló határozat számát vagy nyilvántartási 
számát,  

 valamint a képviseletre jogosultak nevét, beosztását, illetve amennyiben ilyennel 
rendelkezik, a kézbesítési megbízott azonosításra alkalmas adatait is rögzíteni kell.  

 
A Magyarországon bejegyzett (bejegyzendő) jogi személyek, illetve egyéb szervezetek 
azonosítására a következő, 30 napnál nem régebben kelt okiratok szolgálhatnak:  

 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 okirata (alapító 
okirat, alapszabály); 

 Cég esetén cégbírósági bejegyző végzés vagy érkeztetett bejegyzési/ 
változásbejegyzési kérelem (e-akta digitális tértivevénnyel); 

 Egyéb szervezet esetén hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vételt igazoló okirat 
vagy a nyilvántartásba vétel iránti kérelem benyújtását igazoló okirat;külföldi jogi 
személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a saját országának 
joga szerinti bejegyzése vagy nyilvántartásba vétele megtörtént.  

 
Külföldön bejegyzett jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén 
a saját országának joga szerint a bejegyzését vagy nyilvántartásba vételét igazoló, 30 napnál 
nem régebben kelt igazolás, Apostille-lal ellátva. Az azonosításhoz szükséges iratok hiteles 
magyar fordítását az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI), magyarországi 
szakfordító vagy szakfordító-lektor végezheti el. A szakfordítótól és szakfordító lektortól 
származó fordítás esetén csatolni kell a szakfordítói és tolmács képesítését igazoló okmány 
másolatát.  
 

3. Nyilatkozattétel a tényleges tulajdonos személyéről 
 
Ügyfél-azonosítás esetén az ügyfél, illetve az ügyfél megbízásából eljáró megbízott köteles a 
Bank részére az ügyfél tényleges tulajdonosának személyére vonatkozó írásbeli nyilatkozatot 
tenni.  
A nyilatkozat hiányában a pénzügyi szolgáltató szervezet az üzleti kapcsolat létesítését, 
illetve az ügylet végrehajtását köteles megtagadni.  
 
Tényleges tulajdonos az a természetes személy,  

 aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben 
közvetlenül vagy – a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 685/B. § 
(3) bekezdésében meghatározott módon – közvetve a szavazati jogok vagy a 
tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy 
vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon 
bejegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal 
egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi 
követelmények vonatkoznak,  

 aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 685/B. § (2)* 
bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik,  

  akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak, továbbá  
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 alapítványok esetében, aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának 
a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták, 
akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a 
kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy aki tagja az alapítvány 
kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának 
legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár, 
továbbá  

 a fent meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője.  

 

Az ügyfél a szerződéses kapcsolat fennállása alatt az azonosítás során megadott adatokban, 
illetve a tényleges tulajdonos személyét érintően bekövetkezett változásokról köteles a 
tudomásszerzést követő 5 munkanapon belül a Bankot értesíteni.  
 

* Ptk. 685/B.§:  
(1) Többségi befolyás: az olyan kapcsolat, amelynek révén természetes személy, jogi személy vagy jogi 
személyiség nélküli gazdasági társaság (a továbbiakban együtt: befolyással rendelkező) egy jogi személyben a 
szavazatok több mint ötven százalékával vagy meghatározó befolyással rendelkezik.  
(2) A befolyással rendelkező akkor rendelkezik egy jogi személyben meghatározó befolyással, ha annak tagja, 
illetve részvényese és  
a) jogosult e jogi személy vezető tisztségviselői vagy felügyelőbizottsága tagjai többségének megválasztására, 
illetve visszahívására, vagy  
b) a jogi személy más tagjaival, illetve részvényeseivel kötött megállapodás alapján egyedül rendelkezik a 
szavazatok több mint ötven százalékával.  
(3) A meghatározó befolyás akkor is fennáll, ha a befolyással rendelkező számára a (2) bekezdés szerinti 
jogosultságok közvetett módon biztosítottak. A befolyással rendelkezőnek egy jogi személyben a szavazatok 
több mint ötven százalékával közvetett módon való rendelkezése vagy egy jogi személyben közvetetten 
fennálló meghatározó befolyása megállapítása során a jogi személyben szavazati joggal rendelkező más jogi 
személyt (köztes vállalkozást) megillető szavazatokat meg kell szorozni a befolyással rendelkezőnek a köztes 
vállalkozásban, illetve vállalkozásokban fennálló szavazatával. Ha a köztes vállalkozásban fennálló szavazatok 
mértéke az ötven százalékot meghaladja, akkor azt egy egészként kell figyelembe venni.  
(4) A 685. § b) pontja szerinti közeli hozzátartozók közvetlen és közvetett tulajdoni részesedését vagy szavazati 
jogát egybe kell számítani.  

A megjelölt tényleges tulajdonosra a 2. pontban felsorolt azonosítási feltételek vonatkoznak. 
 

4. Nyilatkozattétel a kiemelt közszereplői státuszról 
 
Ügyfél-azonosítás esetén a külföldi lakóhellyel rendelkező ügyfél köteles a szolgáltató 
részére írásbeli nyilatkozatot tenni arra vonatkozóan, hogy saját országának joga szerint 
kiemelt közszereplőnek minősül-e, és amennyiben kiemelt közszereplőnek minősül, a 
pénzeszközeinek forrásáról is nyilatkoznia kell. Külföldi lakóhellyel rendelkező személy 
tényleges tulajdonoskénti megjelölése esetén az ügyfél köteles nyilatkozni arról, hogy az 
általa megnevezett személy kiemelt közszereplőnek minősül-e. Amennyiben igen, akkor meg 
kell jelölnie, hogy mely kategória alapján. 
 
Kiemelt közszereplő: az a csak Magyarországon kívüli lakóhellyel rendelkező természetes 
személy, aki nem rendelkezik magyarországi lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal, és aki 
fontos közfeladatot lát el, vagy az ügyfél-átvilágítási intézkedések elvégzését megelőző egy 
éven belül fontos közfeladatot látott el, továbbá az ilyen személy közeli hozzátartozója, vagy 
akivel közismerten közeli kapcsolatban áll.  
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Fontos közfeladatot ellátó személy:  
az államfő, a kormányfő, a miniszter, az államtitkár,  
az országgyűlési képviselő,  
az alkotmánybíróság és olyan bírói testület tagja, melynek ítélete ellen fellebbezésnek 
helye nincs,  
a számvevőszék elnöke, a számvevőszék testületének tagja, a központi bank legfőbb 
döntéshozó szervének tagja, a nagykövet, az ügyvivő és a fegyveres szervek hivatásos 
állományú főtiszti rendfokozatú, tábornoki beosztású és tábornoki rendfokozatú tagjai, a 
többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyviteli, igazgatási vagy felügyelő testületének 
tagja.  

 

Közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyenesági rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és 
neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér; 
hozzátartozó továbbá: az élettárs, az egyenesági rokon házastársa, a jegyes, a házastárs 
egyenesági rokona és testvére, valamint a testvér házastársa.  
 
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.  

 
Az ügyfél a szerződéses kapcsolat fennállása alatt az azonosítás során megadott adatokban, 
illetve a tényleges tulajdonos személyét érintően bekövetkezett változásokról köteles a 
tudomásszerzést követő 5 munkanapon belül a Bankot értesíteni.  
 

5. Nagy összegű készpénzbefizetésekkel/deviza-átutalásokkal kapcsolatos eljárásrend 
lakossági ügyfelek részére 

 
Felhívjuk tisztelt Ügyfeleink figyelmét, amennyiben lakossági fizetési számlára egy nap alatt 
összesen 10.000 EUR/USD-t meghaladó összeget kívánnak befizetni, illetve átutalási 
megbízást benyújtani, akkor csak az alábbi, „Benyújtandó dokumentumok köre” című 
bekezdésben felsorolt igazolások valamelyikének bemutatását követően teljesíthető a 
megbízás. Ezen összeg feletti befizetés/utalási megbízás esetén igazolást szükséges 
benyújtani a pénz forrásáról.  
 
Benyújtandó dokumentumok köre  
 
A befizetendő/utalandó készpénz forrásának igazolásaként a számlatulajdonos vagy a számla 
felett rendelkezésre jogosult személy nevére szóló, alábbi eredeti dokumentumok 
bemutatása fogadható el:  

a) 1 évnél nem régebbi jogerős bírósági vagy hatósági határozat (pl. hagyatékátadó 
végzés),  

b) 1 évnél nem régebbi hatósági igazolás (pl. földhivatalé),  
c) 1 évnél nem régebbi egyéb közokirat (pl. ingatlan, gépjármű adásvételéről),  
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d) 3 hónapnál nem régebbi pénzforgalmi/befektetési szolgáltató által kiállított 
számlakivonat és készpénz-kifizetési bizonylat (ha az ügyfél számlakivonatot nem tud 
bemutatni, mert nem áll rendelkezésére, akkor elfogadható önállóan a 
készpénzfelvételi bizonylat is), 

e) szerencsejáték szervezésével foglalkozó cég 3 hónapnál nem régebbi igazolása 
nyereményről, 

f) munkáltató 3 hónapnál nem régebbi igazolása a munkabérről, osztalékról, jutalomról,  

g) az Európai Unió területére történő belépéskor kitöltendő, 3 hónapnál nem régebbi „

készpénzbejelentő nyilatkozat”/„Cash declaration form” (ahol a személyi adatok, a 

készpénz tulajdonosának adatai, a készpénzre, a készpénz származására és tervezett 
felhasználására, valamint a szállítással kapcsolatos adatok vannak feltüntetve). 

 
Igazolás alapján történő befizetés/utalási megbízás csak és kizárólag abban a devizanemben 
történhet illetve nyújtható be, amely devizanemre az igazolás eredetileg szólt. 
Amennyiben az igazolás nem magyar nyelven van kiállítva, hiteles magyar fordítást is csatolni 
kell. Hiteles magyar fordítást az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI), 
magyarországi szakfordító vagy szakfordító-lektor végezheti el. A szakfordítótól és 
szakfordító lektortól származó fordítás esetén csatolni kell a szakfordítói és tolmács 
képesítését igazoló okmány másolatát.  
 
A megbízás megtagadása  
 
A jelen tájékoztatóban részletezett készpénz-befizetési vagy átutalási megbízás 
megtagadható a Bank ügyfél azonosítási rendjéről szóló hirdetmény alapján, ha 
 
a) A számlatulajdonos vagy a számla felett rendelkezésre jogosult személy nem nyújtja 

be az „benyújtandó dokumentumok köre” című bekezdésben felsorolt igazolások 
valamelyikét, vagy a benyújtott igazolás nem megfelelő (nincs hiteles magyar fordítás 
csatolva, nincs cégszerűen aláírva, vagy harmadik személy nevére szól.  

b) A bemutatott igazolás adatai teljes körűen megegyeznek egy korábban teljesített 
készpénzbefizetéssel egyidejűleg bemutatott és elfogadott igazolás rögzített 
adataival, és a jelen befizetés és az ugyanezen igazolás alapján korábban végrehajtott 
előző befizetés(ek)/utalások összege az igazoláson megjelölt összeget meghaladja.  
Abban az esetben, ha az igazolás összege meghaladja az ez alapján végrehajtott 
tranzakciók kumulált összegét, a még rendelkezésre álló keret mértékéig fogadható 
be befizetési/utalási megbízás, kizárólag abban a valutában, amire az igazolás 
kiállításra került és az előző befizetés/ek/ történtek.   

c) A benyújtott igazoláson szereplő adatok valódiságát illetően kétség merül fel, vagy az 

igazoláson szereplő jogcím nem szerepel a „benyújtandó dokumentumok köre” című 

bekezdésben. 
 
Amennyiben a Bank a fentiek alapján jogosult a deviza átutalási megbízás (átvételének) 
megtagadására, úgy a Bank a Számlatulajdonos kérése alapján ideiglenesen mellőzheti e 
megtagadási jogának gyakorlását és így a megbízás Bankra háruló teljesítésének feladatait 

függőben tarthatja mindaddig – de legkésőbb az adott deviza átutalási megbízás átvételét 

követő harmadik banki munkanapig – amíg a megtagadásra okot adó körülmény a Bank 
megítélése szerint elhárul vagy orvoslásra kerül. A Bank a megtagadási jogának függőben 
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tartásról a számlatulajdonos ügyfelet haladéktalanul értesíti. A jelen pont szerinti függőben 
tartás ideje alatt, a Bank által a függőben tartással érintett számla terhelésére átvett fizetési 
megbízásokat (ideértve különösen az előnyösen rangsorolt megbízásokat és az értéknapos 
megbízásokat is) akként kezeli a Bank, hogy a függőben tartott fizetési megbízás a Bank által 
át nem vettnek minősül. 

          
KDB Bank Európa Zrt. 


