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SZERZŐDÉS A NYUGDÍJPÉNZTÁR ÉS A KÖLCSÖNBEADÓ KÖZÖTT 

MUNKÁLTATÓI HOZZÁJÁRULÁS TÁRGYÁBAN 
 

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:……….………………………………………………………….……………………….. kölcsönbeadó 

székhelye: ……….……………………………………………………................………….…………………., 

telephelye: ………………………………………………………………………………..…...…………….…., 

adószáma: ……………………………………………………………………………………….…………….., 

 

- a továbbiakban rövidítve: kölcsönbeadó -, 

 

között alulírott napon és helyen a következő feltételek mellett: 

 

I. 

Általános rendelkezések 

 

A nyugdíjpénztár és a kölcsönbeadó az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakról szóló 1993. évi 

XCVI. törvény (a továbbiakban rövidítve: Öpt.) 12. §-a valamint a Munka Törvénykönyvéről 

szóló 2012. évi I. Törvény (a továbbiakban rövidítve: Mt.) 219. § alapján szerződést kötnek 
egymással, mely alapján a kölcsönbeadó a kölcsönbeadott pénztártag alkalmazottjának 
tagdíjfizetési kötelezettségét az alábbiakban részletezett feltételek mellett átvállalja, azaz 
munkáltatói hozzájárulást (a továbbiakban rövidítve: hozzájárulás) biztosít. 

 

II. 

A munkáltató jogai, kötelezettségei és feladatai 

 

1. A kölcsönbeadó egyoldalú kötelezettséget vállal arra, hogy hozzájárulásban minden olyan 
kölcsönbeadott pénztártag alkalmazottja részesül az adott kölcsönvevőnél munkaviszonyban álló 
alkalmazottakkal egyforma feltételek szerint, akinek a kölcsönvevőnél történő foglalkoztatásuk 

alapján az Öpt és az Mt. rendelkezései alapján munkáltatói hozzájárulásra jogosultak. 
 

2. A kölcsönbeadó hozzájárulása valamennyi kölcsönvevő által – az Mt.-ben foglaltak szerint – 
kölcsönvett pénztártag alkalmazottra nézve az adott kölcsönvevő juttatási rendszerének, belső 
szabályzatának megfelelő összeg.   

  

3. A kölcsönbeadó a hozzájárulást minden fent megnevezett alkalmazottja után havonta minden hó 
......... napjáig átutalással fizeti meg a nyugdíjpénztár CIB Bank Zrt.-nél vezetett 10700024-04524504-
51100005 számú folyószámlája javára. 

 

 

A kölcsönbeadó kijelenti, hogy első alkalommal 20....... év .............................................. hónapra nézve  
esedékes a hozzájárulás megfizetése. 
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Ha a kölcsönbeadó több hónapra vonatkozó hozzájárulást egy összegben fizeti meg, úgy köteles 
meghatározni azon hónapokat, melyekre a hozzájárulás vonatkozik, illetve a megjelölt hónapokra 
vonatkozó munkáltatói hozzájárulás összegét.  A pénztár a befizetett hozzájárulást a munkáltató 
rendelkezése alapján írja jóvá az egyes hónapok tagdíjaként. 

A kölcsönbeadó felelőssége, hogy minden egyes kölcsönbeadott munkáltatóját a törvényi 
előírásoknak megfelelően részesítse munkáltatói hozzájárulásban. 

Az ezt alátámasztó kollektív szerződések, alapszabályok, szabályzatok, utasítások, illetve bármely 
egyéb dokumentum őrzése a kölcsönbeadó munkáltató feladata. 

 

4. A kölcsönbeadó kötelezettséget vállal, hogy saját hozzájárulásának teljesítésével egyidejűleg - a 
pénztártag alkalmazottja írásbeli felhatalmazása alapján - az alkalmazott által fizetett tagdíjat 
levonja az alkalmazott fizetéséből és saját hozzájárulásával együtt megfizeti a nyugdíjpénztárnak. 
A levonás helyességéért és határidőben történő átutalásáért a kölcsönbeadó felelős.  

 

5. A kölcsönbeadó havonta az alábbi adatokról tájékoztatja írásban a nyugdíjpénztárt:  

 a hozzájárulás, illetve a pénztártag alkalmazottól levont tagdíj kölcsönbeadó általi 
megfizetésének időpontja,  

 a munkáltatói hozzájárulás és az alkalmazottól levont tagdíj összege alkalmazottanként, 
név és jogcím szerinti bontásban, a tag adóazonosító jelének és az alkalmazott 
nyugdíjpénztári szerződésszámának feltüntetésével, 

 a befizetések vonatkozási időszaka (az a hónap, amelyre a befizetés(ek) 
vonatkozik(nak)). 

 Adatváltozás esetén a munkáltató a változást a legközelebbi adatszolgáltatásában 

jelenti a nyugdíjpénztárnak, különös tekintettel a vállalattól kilépett pénztártagok 

adatait, címét és levelezési címét is.  

 

6. A kölcsönbeadó a tagdíj fizetését akkor szüneteltetheti, ha a pénztártag ezt írásban kéri. Ez 

utóbbi rendelkezés szabályait kell alkalmazni, ha a pénztártag a hozzájárulás teljesítésének 

megszüntetését kéri írásban a kölcsönbeadótól. 
A kölcsönbeadó szüneteltetheti a hozzájárulás fizetését egyes kölcsönbeadott alkalmazottjai után 
azon időszakokra, amikor az alkalmazott munkaviszonya szünetel, illetve munkabér a részére 
nem jár. Ennek feltételeit a kölcsönvevőnek a valamennyi pénztártag munkavállalójára nézve 
azonos módon kell meghatároznia. 

 

7. A kölcsönbeadó tudomásul veszi, hogy a fenti 6. pontban nem szabályozott egyéb esetekben a 
hozzájárulás teljesítését kizárólag valamennyi a kölcsönvevő által kölcsönvett pénztártag 
alkalmazottjára kiterjedően szüneteltetheti, illetve szüntetheti meg, amennyiben a kölcsönvevő is 
szünetelteti, illetve megszünteti a hozzájárulás fizetését valamennyi pénztártag alkalmazottjára 
kiterjedően 

 

8. A kölcsönbeadó jogosult támogatást nyújtani az Öpt. vonatkozó rendelkezései szerint. 
Amennyiben a kölcsönbeadó támogatást (adományt) nyújt a pénztártagság egésze vagy az 
alapszabályban meghatározott tagsági kör részére, úgy a támogatás összegét a nyugdíjpénztárnak a 
fedezeti, működési és likviditási alapjai között adományozói szerződésben kell rögzítenie. 

 

9. A kölcsönbeadó köteles kapcsolattartót kijelölni, s személyének változásáról haladéktalanul 

tájékoztatni a nyugdíjpénztárt. A kapcsolattartó a nyugdíjpénztárral napi munkakapcsolatban 
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áll, feladata a nyugdíjpénztár részére teljeskörű és pontos adatok szolgáltatása. A kapcsolattartó 

nevét és elérhetőségét (telefonszám, e-mail cím) a szerződésben meg kell adni. 

Név:…………………………………………….. 

Telefonszám:……………………………………. 

E-mail cím:……………………………………… 

Adatszolgáltatást küldő e-mail címe (amennyiben eltér a kapcsolattartó e-mail címétől): 

……………………………………………. 

 

 

10. A kölcsönbeadó jogosult tanácskozási joggal résztvenni a nyugdíjpénztár közgyűlésén 
(küldöttgyűlésén), jogosult azon felszólalni, javaslatokat, észrevételeket tenni, szavazati joggal 
azonban nem rendelkezik. 

 

11. Ha a hozzájárulás - ideértve a nyugdíjpénztár többi munkáltatói tagja által megfizetett 
hozzájárulásokat is - eléri vagy meghaladja a nyugdíjpénztár tagdíjbevételének az 50%-át, a 
munkáltató(k) képviselője jogosult az ellenőrző bizottságban szavazati joggal résztvenni. 

 

III. 

A pénztár jogai, kötelezettségei és feladatai 

 

1. A nyugdíjpénztár kötelezettséget vállal, hogy a kölcsönbeadó által befizetett hozzájárulást, 
valamint támogatást (adomány) az Alapszabály, valamint a vonatkozó jogszabályok előírásai 
szerint kezeli és használja fel. 

 

2. A nyugdíjpénztár kötelezettséget vállal, hogy évente rendszeresen, részletes írásos tájékoztatást 
ad a kölcsönbeadónak a befizetett hozzájárulások összegének nagyságáról. 

A nyugdíjpénztár kötelezettséget vállal továbbá, hogy a rendszeres tájékoztatáson túlmenően 
rendkívüli tájékoztatást is ad a kölcsönbeadónak, ha azt a munkáltató érdekei megkívánják, így 
különösen, ha a munkáltatói hozzájárulás aránya a tagdíjbevétel 50%-át eléri, vagy ha a korábbi 
50%-ot elérő mérték alá csökken. 

 

3. 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 munkáltató (kölcsönbeadó) a hirdetmény útján értesül a 
közgyűlés (küldöttgyűlés) megtartásáról. 

 

IV. 

Záró rendelkezések 

 

1. Jelen megállapodás azon hónap első napjával lép hatályba, amelyre nézve a munkáltató első 
alkalommal teljesít befizetést a szerződés II. 3. pontjában foglaltaknak megfelelően. 

 

 

2. A felek a jelen szerződést határozatlan időtartamra kötik. A szerződés megszüntethető a Felek 
közös megegyezésével, illetve rendes felmondással, amennyiben a kölcsönbeadó fizetési 
kötelezettsége már nem áll fenn. A kölcsönbeadó a Pénztár általi kézhezvételtől számított 30 napos 
felmondási idővel írásban, a hónap utolsó napjára a fizetési kötelezettség megszűnésének okára 
való hivatkozással felmondhatja a szerződést.  
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3. A felek megállapodnak abban, hogy a kölcsönbeadó a hozzájárulását, illetve annak mértékét 
(összegét) jogosult felülvizsgálni és a kölcsönvevőnél beálló változások függvényében a 
nyugdíjpénztárhoz írásban intézett egyoldalú nyilatkozattal - legkorábban a nyilatkozat 
kézhezvételét követő hónap első napjától - egyoldalúan módosítani. Amennyiben a kölcsönbeadó a 
tárgyévet megelőző év december hó 15. napjáig nem nyilatkozik, úgy a tárgyévre automatikusan az 
előző évi hozzájárulás mértékét (összegét) és feltételeit kell alkalmazni.  

 

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

 

5. A nyugdíjpénztár a munkáltatói szerződésekről naprakész nyilvántartást vezet. A nyilvántartás 
tartalmazza a jelen szerződés főbb adatait, így különösen a munkáltatói tag adatait, a munkáltatói 
hozzájárulás mértékét, a szerződés hatályát, esetleges módosításait. 

 

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, a Munka Törvénykönyve valamint a Polgári Törvénykönyv 
rendelkezéseit kell alkalmazni. A kölcsönbeadó 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 kölcsönbeadó 
felelőssége. 

 

A csatolt mellékletek a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik. A  2., 3. számú melléklet 
kitöltése kötelező (kivéve, ha a szervezet esetében alkalmazható a Pmt. 12. § szerinti 
egyszerűsített ügyfél-átvilágítás)! 

 

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. 

 

 

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

 

 

.......................................................                        .…........................................................ 

            kölcsönbeadó                                            aláíró(k) neve nyomtatott betűkkel 

 

 

 

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

 

 

.......................................................... 

 nyugdíjpénztár 
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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 (2. sz. 
melléklet) 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 Magyarország 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 szerve1 
 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. 

 

                                                 
1 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. 


