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SZERZŐDÉS 
TÁMOGATÓI ADOMÁNYRÓL 

 
mely létrejött egyfelől  
 
az AEGON Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár (székhelye: 1091 Budapest, Üllői út 1., a 
Fővárosi Bíróság nyilvántartásba vette: 11.PK. 61286/95 számú végzésével 96. sorszám alatt) 
 

- a továbbiakban rövidítve: nyugdíjpénztár -, 
 
másfelől a 
 
név:……….…………………………………………………………….……………………….. támogató 
rövidített név……………………………….……………………………….…………………………..……., 
székhelye: ………………………………….……………………………….…………………………..……., 
telephelye: ……………………………………………………………….…...……………………..…….…., 
külföldi székhelyű vállalkozás esetén magyarországi fióktelepének címe:………………………….… 
…………………………………………………………………………………………………………………, 
adószáma: ……………………………………………………………………….……………………..…….., 
cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: ……………………………………………………………………. 
 
 

- a továbbiakban rövidítve: támogató -, 
 
között alulírott napon és helyen a következő feltételek mellett: 
 

I. 
Általános rendelkezések 

 
1. A nyugdíjpénztár és a támogató az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakról szóló 1993. 

évi XCVI. törvény (a továbbiakban rövidítve: Öpt.) 17. §-a alapján szerződést kötnek 
egymással, mely alapján a támogató a nyugdíjpénztár jelen megállapodás szerinti tagsági 
köre(i) részére eseti/rendszeres (megfelelő aláhúzandó) pénzbeli szolgáltatást nyújt.  

 
2. A pénzbeli szolgáltatást a támogató ellenszolgáltatás nélkül vállalja, azaz a szolgáltatás az 

Öpt. 17. §-a (1) bekezdésében foglaltak szerint adománynak minősül. 
 

II. 
A támogató jogai, kötelezettségei és feladatai 

 
1. A támogató egyoldalú kötelezettséget vállal, hogy eseti/ havonta rendszeresen (megfelelő 

aláhúzandó) tagonkénti ………………………………. Ft, azaz ………………………….………. 

forint támogatást nyújt a nyugdíjpénztár alábbi tagsági köre(i) részére: (kérjük a választott 

tagsági kör(öke)t bekarikázni!) 

2.  
1.) ugyanazon munkáltatóval munkaviszonyban álló pénztártagok köre, 
2.) ugyanazon munkáltatóval munkaviszonyban álló és a nyugdíjkorhatárt 15 éven belül 

elérő pénztártagok köre, melyen belül a pénztártagok évjáratonként, illetve 
korcsoportonként tagsági köröket  -  összesen 15 tagsági kört  -  alkotnak, 

3.) az ugyanazon szakmai, ágazati érdekképviseleti szervvel, társadalmi szervezettel, 
egyesülettel, gazdasági társasággal tagsági viszonyban álló pénztártagok köre, 
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4.) a lakóhelyük vagy munkahelyük szerint ugyanazon közigazgatási területhez vagy 
területi egységhez tartozó pénztártagok köre, 

5.) a nyugdíjkorhatárt 15 éven belül elérő pénztártagok köre, melyen belül a pénztártagok 
évjáratonként tagsági  köröket  -  összesen 15 tagsági kört  -  alkotnak, 

6.) a támogatóval vagy általa meghatározott természetes vagy jogi személlyel, vagy jogi 
személyiséggel nem rendelkező társasággal munkaviszonyban vagy munkavégzésre 
irányuló egyéb jogviszonyban, illetve tagsági viszonyban álló pénztártagok köre, 

7.) meghatározott életkorú, vagy foglalkozású, vagy munkakörű vagy beosztású 
pénztártagok köre, 

8.) Ugyanazon munkáltatónál ugyanazon munkahelyi beosztással rendelkező pénztártagok 
köre, 

9.) ugyanazon munkáltatónál azonos időszak, vagy azonos időpont óta munkaviszonyban 
álló pénztártagok köre, 

10.) az ugyanazon munkáltatóval munkaviszonyban álló rokkantsági, baleseti rokkantsági 
nyugdíjas pénztártagok köre, 

11.) meghatározott tevékenységet folytató pénztártagok köre, 
12.) ugyanazon munkáltatónál adott naptári évben a támogató által meghatározott összegnél 

magasabb vagy alacsonyabb tagdíjat fizető pénztártagok köre, 
13.) ugyanazon munkáltatónál azonos foglalkozású, munkakörű vagy beosztású 

pénztártagok köre, 
14.) a munkáltatói taggal munkaviszonyban álló azon pénztártagok köre, akiknek az 

Alapszabály szerinti egységes tagdíj alapját képező munkabérük meghatározott %-ának 
éves összege nem éri el az egységes tagdíj összegét, amikor is a % mértékét a támogató 
jogosult meghatározni, 

15.) azon pénztártagok köre, akiknek a munkáltatói tagnál fennálló munkaviszonya 
szervezett létszámleépítés miatt szűnt meg, amennyiben a létszámleépítés legalább 10 főt 
érint, 

16.) a támogatóval munkaviszonyban álló rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjasok 
köre, 

17.) ugyanazon munkáltatótól nyugdíjba vonult pénztártagok köre, 
18.) ugyanazon munkáltatótól rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjba vonult 

pénztártagok köre, 
19.) ugyanazon munkáltatónál azon pénztártagok köre, akik a támogatás nyújtását megelőző 

12 hónapban fegyelmi büntetésben nem részesültek, 
20.) ugyanazon munkáltatónál azon pénztártagok köre, akik 6 hónapnál rövidebb ideje 

dolgoznak a munkáltatónál, azzal, hogy az azonos hónapban belépettek egy-egy tagsági 
kört alkotnak, 

21.) ugyanazon munkáltatónál azon pénztártagok köre, akik tartós távollét (például: GYES) 
után ugyanahhoz a munkáltatóhoz térnek vissza, 

22.) ugyanazon munkáltatónál azon pénztártagok köre, akik csak az önkéntes 
nyugdíjpénztári tagdíjat fizetik, 

23.) a pénztárba beolvadt jogelőd pénztárak tagsági köre pénztáranként, valamint ezen belül 
önkéntes pénztári ágazatonként egy-egy önálló tagsági kört alkotnak, 

24.) a támogatóval munkaviszonyban álló azon pénztártagok köre, akik korábbi 
munkáltatójuktól tagdíjhozzájárulásban részesültek, 

25.) ugyanazon munkáltatónál munkaviszonyban álló és a munkáltató belső szabályzata, 
illetve utasítása szerint meghatározott kategóriába sorolt pénztártagok köre, 

26.) ugyanazon munkáltatónál munkaviszonyban álló azon pénztártagok köre, akik a 
támogatás nyújtásának évében a munkáltató által vállalt tagdíjhozzájáruláson felül, s 
annak alapjának meghatározott százalékával saját maguk kiegészítik az egyéni 
számlájukra történő tagdíjbefizetéseket, 

27.) ugyanazon munkáltatónál munkaviszonyban álló és személyi jövedelemadót fizető 
pénztártagok köre. 

 A tagsági körök egymással kombinálhatók. 
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3. A támogató a nyugdíjpénztár számára köteles átadni azon pénztártagok adatait tartalmazó 

listát, melyen szerepel az adományban részesülő pénztártagok neve, szerződésszáma és a 
támogatás összege. 

 
4. Az adomány rendszeres vagy eseti típusától függően (a megfelelő pontot kérjük kitölteni): 
 
4.1 A támogató az eseti adományt 20..... év ....................... hó ……... napjáig átutalással fizeti meg a 
nyugdíjpénztár CIB Bank Zrt-nél vezetett 10700024-04524504-51100005 számú folyószámlája 
javára.  
 
4.2 A támogató a rendszeres adományt havonta minden hót követő hó ……... napjáig átutalással 
fizeti meg a nyugdíjpénztár CIB Bank Zrt.-nél vezetett 10700024-04524504-51100005 számú 
folyószámlája javára.  
 
A támogató kijelenti, hogy első alkalommal 20..… év ……………… hónapra nézve esedékes az 
adomány megfizetése.  
 
5. A támogatás összegét a nyugdíjpénztárnak a fedezeti, működési és likviditási alapjai között a 
következő arányban kell felosztania: 
 Fedezeti alap:    95  % 
 Működési alap:     5 % 
 Likviditási alap:     0 % 
 

III. 
A nyugdíjpénztár jogai, kötelezettségei és feladatai 

 
1. A nyugdíjpénztár kötelezettséget vállal, hogy a támogató által befizetett adományt a jelen 

szerződés, az Alapszabály, valamint a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint kezeli és 
használja fel. 

 
2. A közgyűlés (küldöttgyűlés) összehívásáról a nyugdíjpénztár hirdetmény útján gondoskodik. 

A hirdetmény tartalmazza a közgyűlés (küldöttgyűlés) időpontját, helyét és napirendjét, 
valamint a napirendhez tartozó iratok megtekintésének helyét és idejét. A nyugdíjpénztár 
kötelezettséget vállal arra, hogy a hirdetményt a küldöttközgyűlés időpontját megelőzően 
legalább 15 nappal a Népszava című napilapban közzéteszi. A támogató a hirdetmény útján 
értesül a közgyűlés (küldöttgyűlés) összehívásáról. 

 
IV. 

Záró rendelkezések 
 

1. Jelen megállapodás azon hónap első napjával lép hatályba, amelyre nézve a támogató első 
alkalommal teljesít befizetést a szerződés II. szakaszában foglaltaknak megfelelően. 
 

2. A szerződő felek tudomásul veszik, hogy a jelen szerződés érvényességének feltétele, hogy 
azt a nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa jóváhagyja.  

 
3. A felek a rendszeres adományozói szerződést határozatlan időtartamra kötik. 
 
4. A rendszeres adományozói szerződés megszüntethető a Felek közös megegyezésével, illetve 

rendes felmondással. A támogató a Pénztár általi kézhezvételtől számított 30 napos 
felmondási idővel írásban, a hónap utolsó napjára indokolási kötelezettség nélkül 
felmondhatja a szerződést. A Pénztár a támogató adomány-fizetési kötelezettségének legalább 
6 hónapon keresztül történő elmulasztása esetén, amennyiben a támogató nem jelezte 
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szüneteltetési vagy megszüntetési szándékát, jogosult a szerződést írásban, tértivevényes 
küldeményben a kézhezvételtől számított 30 napos póthatáridő megadásával felmondani. A 
támogatót 30 napos határidő megadásával a fizetésre fel kell szólítani. Amennyiben a 
támogató nem teljesíti szerződésben vállalt fizetési kötelezettségét, a szerződés a határidő 
leteltével szűnik meg. Amennyiben a támogató később újból támogatói adományt kíván 
fizetni munkavállalójának, erre új szerződést köthet a Pénztárral. 

 
5. Amennyiben a támogató az eseti adományozói szerződést a 4.1. pontban megjelölt határidőn 

belül nem teljesíti, a nyugdíjpénztár – határidő megjelölésével – felszólítja a támogatót a 
szerződés teljesítésére. Amennyiben a felszólításban megjelölt határidő eredménytelenül telik 
el, a nyugdíjpénztár jogosult elállni a szerződéstől. 

 
6. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a közöttük esetleg felmerülő vitás kérdéseket 

békés, tárgyalásos úton rendezik. Amennyiben a tárgyalások nem vezetnek eredményre, úgy 
a jogvitát a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény szerint illetékes polgári bíróság 
előtt rendezik.  

 
7. A jelen szerződésben, nem szabályozott kérdésekben az Önkéntes kölcsönös biztosító 

pénztárakról szóló törvény, valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell alkalmazni. 
A támogató kijelenti, hogy a jelen szerződés hatálybalépésének időpontja és a befizetések 
teljesítése vonatkozásában a hatályos adózási szabályok és egyéb jogszabályok figyelembe 
vételével járt el. Ezen szabályok ismerete és betartása a támogató felelőssége. 

 
Alulírott, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak 
megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a munkáltató, illetve a képviseletében 
személyesen eljáró személy, vagy a tényleges tulajdonos adataiban változás következik be, azt 5 
munkanapon belül a Pénztárnak köteles vagyok bejelenteni. 
 

A 2. és 3. számú melléklet kitöltése a rendszeres adomány nyújtásáról szóló szerződés, valamint 
a hárommillió-hatszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű eseti adomány (figyelembe 

véve a ténylegesen összefüggő, több eseti adományt1 is) nyújtásáról szóló szerződés 

megkötésekor kötelező. Amennyiben a hivatkozott mellékletek kitöltése kötelező, úgy a 
hivatkozott mellékletek a szerződés elválaszthatatlan részét képezik. (Ha a támogató esetében 
alkalmazható a Pmt. 12. § szerinti egyszerűsített ügyfél-átvilágítás, akkor nem kell kitölteni a 2. és 
3. sz. mellékletet). 

 
Kelt: ......................................., 20......... év ................................ hó …... nap 
 
 
 
.........................................................  ........................................................... 

       támogató    aláíró(k) neve nyomtatott betűkkel 
 

Kelt: ......................................., 20......... év ................................ hó …... nap 
 
 
......................................................... 
              nyugdíjpénztár 

                                           
1
 Ténylegesen összefüggő, több eseti adományozói szerződésnek minősülnek azok az eseti adományozói 

szerződések, amelyeket egy éven belül köt a támogató. A ténylegesen összefüggő, több eseti adományozói 
szerződés esetén az ügyfél-átvilágítást azon szerződés megkötésekor kell elvégezni, amellyel az eseti 
adományok együttes értéke eléri a hárommillió-hatszázezer forintot. 
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Záradék: A nyugdíjpénztár megbízottja átvette a jelen szerződés 2 eredeti, a munkáltató által 
cégszerűen aláírt példányát, melynek tényét aláírásával is tanúsítja. A pénzmosási azonosító 
adatokat személyesen, az eredeti, érvényes okiratok/okmányok alapján rögzítette. 
 
 
Kelt, ……………………, 20.…. év  ............................ hó .......nap 
 

.............................................................. 
      nyugdíjpénztár megbízottja 
 
      
     megbízott kódja 
 

Megbízott mobiltelefonszáma: 06- __ __ -  __ __ __ - __ __ __ __ 
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Munkáltatói szerződés 1. számú melléklete 
AEGON Nyugdíjpénztár  -  
Önkéntes Nyugdíjpénztár 

Szerződésszám:   

        
 

Munkáltató adatai 

Neve 

Adószáma 

Város Irányítószám Város/utca/tér Házszám/emelet/ajtó 

Telefonszáma Faxszáma E-mail címe 

Számlavezető 
bank 

Neve 

Munkáltatói bankszámlaszám 
 

A megbízott adatai (a 
munkáltatónál 
megkereshető ügyintéző 
adatai) 

Neve Foglalkozása 

Telefonszáma Faxszáma 

E-mail címe 

Munkáltatói tagdíj hozzájárulás 
Többlet hozzájárulás tagsági körönként 

(az ÖPT 12. § (4) alapján) 

Egységesen, minden dolgozónak  
 

 Nyugdíjkorhatár 
betöltése 

Egységes összegű 
hozzájárulás esetén 

Keresetarányos 
hozzájárulás esetén 

Cafeteria rendszerű hozzájárulás  
 

 15 év Ft % 

14 év Ft % 
Egységes + cafeteria rendszerű hozzájárulás  

 
 

13 év Ft % 

12 év Ft % 

Munkáltatói támogatás 11 év Ft % 

 Eseti támogatás 
 

 10 év Ft % 

9 év Ft % 

Rendszeres támogatás 
 

 8 év Ft % 

7 év Ft % 

Munkáltató aláírása 6 év Ft % 

5 év Ft % 

NYP Megbízott aláírása 4 év Ft % 

3 év Ft % 

Pénztár aláírása 2 év Ft % 
Kevesebb, mint 1 év Ft % 

MSZM 1114 
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Munkáltatói szerződés 2. számú melléklete 

 

 AZONOSÍTÁSI ADATLAP 

jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek részére * 

Önkéntes Pénztári Munkáltatói Szerződés megkötéséhez 

a 2007. évi CXXXVI. tv. 7. §-ban előírt kötelezettség végrehajtásához 

Kérjük, az adatokat nyomtatott betűkkel adja meg! 

 

A Nyugdíjpénztár megbízottjának személyes jelenléte és aláírása nélkül nem 
fogadható be! 

 

1. A jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szerv adatai (egyéni 
vállalkozó esetén is ki kell tölteni): 

Név:  

Rövidített név:  

Székhely / mo-i fióktelep címe1:  

Cgj./határozati nyilvántartási szám:  

1: külföldi székhelyű vállalkozás esetén magyarországi fióktelep címe 

 

2. A szervezet nevében vagy megbízása alapján eljáró személy adatai: 

M
IN

D
E

N
 R

O
V

A
T

O
T

 

K
I 

K
E

L
L

 T
Ö

L
T

E
N

I!
 

Családi és utónév:  

Születéskori név:  

Állampolgárság:  

Lakcím/mo-i tartózkodási 
hely:  

 

 

Személyi igazolvány szám:   

Lakcímet igazoló hatósági 
igazolvány szám: 

 

 
 
 
 
 
Kelt: ……………………………………………                            …………………………………………………………………… 

                                                                                                                                         Képviselő aláírása                 

 
 

Az adatokat rögzítette: 

      

Megbízott kódja 

 

 

…………………………………………. 

Nyugdíjpénztár megbízottja 

Megbízott mobiltelefonszáma: 06-_ _- _ _ _- _ _ _ _ 

 

 

*Azonosítási adatlap: 

A nyugdíjpénztár megbízottja tölti ki a bemutatott okmányok alapján. A kitöltés során ellenőrizni kell, hogy a szervezetre vonatkozó 
okmányok 30 napnál ne legyenek régebbiek, valamint, hogy az eljáró személy azonosságát igazoló okirat(ok) érvényesek-e. Az adatok 
okmányokkal való egyezőségét a megbízott az adatlap aláírásával igazolja. Ha több aláírásra jogosult személy van és csak együttes 
aláírásukkal köthetnek szerződést, akkor mindegyiket azonosítani kell külön-külön adatlapon. 
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Munkáltatói szerződés 3. számú melléklete 
 

ÜGYFÉL TÉNYLEGES TULAJDONOSI NYILATKOZATA  
(a 2007. évi CXXXVI. tv. 8. § alapján) 

(Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet  
ügyfél tölti ki és írja alá!) 

 
Kérjük, az adatokat nyomtatott betűkkel adja meg! 

 
 
Alulírott …….………….……………………………..…., mint a ……..………………………………………..…….  
képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az általam képviselt jogi személy, illetve 
jogi személyiség nélküli szervezet tényleges tulajdonosa(i) az alábbi személy(ek).* 
 

Családi és utónév: 
 

 

Születéskori név: 
 

 

Állampolgárság: 
 

 

Lakcím: 
 

 

 
 

Családi és utónév: 
 

 

Születéskori név: 
 

 

Állampolgárság: 
 

 

Lakcím: 
 

 

 
 

Családi és utónév: 
 

 

Születéskori név: 
 

 

Állampolgárság: 
 

 

Lakcím: 
 

 

*: Jogi személy esetén a nyilatkozatot cégszerűen kell aláírni, a nyilatkozó a jogi személy. 
 
Tudomásom van arról, hogy 5 (öt) munkanapon belül köteles vagyok bejelenteni a szolgáltatónak a fenti 
adatokban, vagy saját adataimban bekövetkező esetleges változásokat és e kötelezettség elmulasztásából 
eredő kár engem terhel. 
 

 
 
 
Kelt: ………………..……………….                            ………………………………………………………… 
                                                                                                                   Képviselő aláírása                 
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Tájékoztató a tényleges tulajdonosi nyilatkozat (3. melléklet) kitöltésével 
kapcsolatban 

 
A Pénzmosási törvény (továbbiakban Pmt.) alapján a munkáltató nevében a szerződést aláíró 
természetes személy azonosítását a Pénztár képviselőjének – a személyes okmányok alapján - 
el kell végeznie és rögzítenie kell a szükséges személyes adatokat jelen szerződés 2. 
mellékletében. A Pénztár képviselője az azonosítás során a személyes okmányokról nem készít 
másolatot. 

 
A Pmt. 2013. október 1-től hatályos módosítása miatt a Pénztárral szerződést kötő 
munkáltatók (támogatók) azonosítása során a tényleges tulajdonosi nyilatkozat (3. melléklet) 
 kitöltése is szükséges a munkáltató képviselője által. Ennek a nyilatkozatnak a kitöltése a 
jogszabály alapján ugyanúgy kötelező, kivételt képeznek ez alól a következő oldalon felsorolt 
szervezetek.  
 
A Pmt. szerint tényleges tulajdonosnak kell tekinteni azt a személyt, 

 aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül 
vagy  közvetve rendelkezik a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább 
huszonöt százalékával, 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,  

 aki  közvetlenül vagy közvetett módon 
o jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek tagja, illetve 

részvényese és jogosult a jogi személy vezető tisztségviselői, vagy felügyelő 
bizottsága tagjai többségének megválasztására, illetve visszahívására, vagy 

o a jogi személy más tagjaival, illetve részvényeseivel kötött megállapodás alapján 
egyedül rendelkezik a szavazatok több mint ötven százalékával. 

 
Alapítványok esetében tényleges tulajdonosnak kell tekinteni azt a személyt, 

 aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a 
leendő kedvezményezetteket már meghatározták, továbbá 

 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. 

 
 
Amennyiben nincs olyan természetes személy, aki megfelel a tényleges 
tulajdonosként történő azonosítás feltételeinek, a jogi személy vagy jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselőjét kell a Pmt. 
szerinti tényleges tulajdonosnak tekinteni és ezen személynek vagy személyeknek 
kell nyilatkozniuk jelen szerződés 3. mellékletében. 
 
Vezető tisztségviselő: a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényben 
meghatározott személy:  

 Közkereseti és betéti társaság esetén az üzletvezetésre jogosult tag(ok) 
 korlátolt felelősségű társaság esetén az ügyvezető(k) 
 részvénytársaság esetén a vezérigazgató vagy az igazgatóság. 

 
A fentiek alapján azt kell meghatározni, hogy van-e olyan természetes személy, aki a fent 
meghatározott részesedéssel rendelkezik a szerződést kötő jogi személy esetében, ha ilyen 
személy van, akkor az ő adatait kell megadni a 3. mellékletben. Ha ilyen személy nincs, akkor 
a munkáltató képviselőjének (annak a személynek, aki a munkáltató nevében a szerződést 
aláírja) kell nyilatkoznia a vezető tisztségviselők adatairól. A 3. mellékletben megjelölt vezető 
tisztségviselőket, illetve a tényleges tulajdonos természetes személyt a Pénztár képviselőjének 
nem kell személyesen beazonosítania, ezen személyek személyes részvétele a szerződéskötés 
során nem szükséges. 
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Az alábbi esetben a Pmt. szerinti egyszerűsített ügyfél-átvilágítást alkalmazza a Pénztár 
(vagyis a munkáltatónak nem kell kitöltenie sem a 2., sem a 3. számú mellékletet): 
 

 amennyiben a pénzügyi szolgáltatási, kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevékenységet folytató, 
befektetési szolgáltatási tevékenységet folytató, befektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészítő 
szolgáltatást nyújtó, biztosítási, biztosításközvetítői és foglalkoztatói nyugdíjszolgáltatási 
tevékenységet folytató, árutőzsdei szolgáltatási tevékenységet folytató, nemzetközi postautalvány-
felvételt és kézbesítést folytató, önkéntes kölcsönös biztosítópénztárként működő ügyfél 
tevékenységét az Európai Unió területén végzi. 

 ha az ügyfél olyan harmadik országban székhellyel rendelkező pénzügyi szolgáltatási, kiegészítő 
pénzügyi szolgáltatási tevékenységet folytató, befektetési szolgáltatási tevékenységet folytató, 
befektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészítő szolgáltatást nyújtó, biztosítási, 
biztosításközvetítői és foglalkoztatói nyugdíjszolgáltatási tevékenységet folytató, árutőzsdei 
szolgáltatási tevékenységet folytató, nemzetközi postautalvány-felvételt és kézbesítést folytató, 
önkéntes kölcsönös biztosítópénztári tevékenységet folytató szolgáltatónak minősül, amelyre a 
Pmt.-ben meghatározottakkal egyenértékű követelmények vonatkoznak, és amely ezek betartása 
tekintetében felügyelet alatt áll. 

 amennyiben az ügyfél olyan társaság, amelynek értékpapírjait egy vagy több tagállamban 
bevezették a szabályozott piacra, 

 azon harmadik országbeli társaság, amelyre a közösségi joggal összhangban lévő közzétételi 
követelmények vonatkoznak 

 Pmt. alkalmazásában felügyeletet ellátó szervnek minősül (MNB, Magyar Könyvvizsgálói Kamara, 
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal, Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatala 
Pénzmosás Elleni Információs Iroda, ügyvédek, közjegyzők esetében az a területi kamara, melynek 
az ügyvéd közjegyző a tagja.) 

 a központi államigazgatási szervek, melyek az alábbiak: 
o a Kormány, 
o a kormánybizottság, 
o a Miniszterelnökség, 
o a minisztérium, 
o az autonóm államigazgatási szerv: 

 Közbeszerzési Hatóság, 
 az Egyenlő Bánásmód Hatóság, 
 a Gazdasági Versenyhivatal, 
 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 
 a Nemzeti Választási Iroda. 

o a kormányhivatal: 
 a Központi Statisztikai Hivatal, 
 az Országos Atomenergia Hivatal, 
 a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, 
 a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. 

o a központi hivatal, 
o a rendvédelmi szerv:  

 a rendőrség, 
 a büntetés-végrehajtási szervezet, 
 a hivatásos katasztrófavédelmi szerv, 
 a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok. 

o a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, 
o az önálló szabályozó szervek: 

 a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, 
 a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal. 

 helyi önkormányzat, helyi önkormányzat költségvetési szerve2 

 az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa, az Európai Bizottság, az Európai Unió Bírósága, az 
Európai Számvevőszék, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság, a Régiók Bizottsága, az Európai 
Központi Bank, az Európai Beruházási Bank vagy az Európai Unió más intézménye vagy szerve 
esetében. 

 azon jogi személyek esetében, amelyek működését a PSZÁF engedélyezi és felügyeli. Ebben az 
esetben az azonosítási kötelezettség teljesül annak ellenőrzésével, hogy valóban az engedéllyel 
rendelkező pénzügyi szervezetek listáján szereplő intézmény az ügyfél. Jogi személy ügyfél esetén 
nem lehet eltekinteni a képviseleti jogosultságot ellenőrizésétől. 

                                           
2 A költségvetési szerv az államháztartás részét képező, a törvény szerint nyilvántartásba vett jogi személy, amely jogszabályban 

meghatározott és az alapító okiratban rögzített állami, illetve önkormányzati feladatokat (azaz közfeladatokat) közérdekből, 

alaptevékenységként, haszonszerzési cél nélkül, jogszabályban meghatározott követelmények és feltételek alapján, jogszabályban 

meghatározott szerv vagy személy irányítása vagy felügyelete mellett, az alapító okiratban megjelölt működési körben közfeladat-ellátási 

kötelezettséggel, éves költségvetéséből vagy költségvetési keretéből gazdálkodva végez. 


