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Adóazonosító jel:                 

Családi és utónév:  

Születéskori név
1
:  

Születési hely/idő:      év   hó   nap 

Anyja neve:  

Állandó lakcím:  

Értesítési cím
2
:  

Állampolgárság: magyar:  egyéb: 
 

Azonosító 
okmány típusa 

Személy-
azonosító 
igazolvány 

 
Lakcímet 
igazoló hatósági 
igazolvány

3
 

 
Vezetői 
engedély 

 Útlevél  Egyéb  

Azonosító okmány 
száma: 

 

Lakcímkártya 
száma: 

 

1
: Előző név, leánykori név 

2
: Csak akkor szükséges kitölteni, ha az állandó lakcímtől eltérő címet kíván megadni.  

3
: Régi típusú személyi igazolvány esetén nem kötelező megadni 

Tudomásul veszem, hogy a Pénztár a nyilvántartásában az adataimat a fentieknek megfelelően módosítja. 

KÖTELEZŐ NYILATKOZNI! (Kérjük, hogy csak az egyiket jelölje meg!) 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy természetes személyként jelen ügylet 
vonatkozásában:  

  saját magam nevében járok el. 

 más – a tényleges tulajdonos – nevében járok el. (Ebben az esetben a tényleges tulajdonos személyéről 

külön nyilatkozat kitöltése szükséges!) 

Ügyfél nyilatkozata (Pmt. 19.§ (1)-(2)-ben előírt kötelezettség végrehajtásához): 
 

Kijelentem, hogy nem vagyok kiemelt közszereplő (jelölje X-el)  

Kijelentem, hogy kiemelt közszereplő vagyok - (írja be az A pont szerinti kategória kódját)   A/ 

Kijelentem, hogy kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója vagyok - (írja be az B pont szerinti kategória 
kódját) 

  B/ 

Kijelentem, hogy kiemelt közszereplőhöz közel álló személy vagyok - (írja be az C pont szerinti kategória 
kódját) 

  C/ 

NYILATKOZAT ERSTE ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRI TAG ÁTLÉPÉSÉHEZ MÁS ÖNKÉNTES 

NYUGDÍJPÉNZTÁRBÓL (önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítások átkérése, egyesítése) 
 

Átadó pénztár neve: 

Alulírott nyilatkozom, hogy a fent nevezett önkéntes nyugdíjpénztárban fennálló tagsági jogviszonyomat 
megszűntetem és át kívánok lépni az Erste Önkéntes Nyugdíjpénztárba (továbbiakban: Pénztár). 

Felhatalmazom a Pénztárat, hogy az átadó nyugdíjpénztárnál nevemben és helyettem az átlépés lebonyolítása 
érdekében teljes jogkörrel eljárjon. Az azonosítás során megadott adataim átadásához hozzájárulok. 

Kérem, hogy az átadó nyugdíjpénztár tagsági viszonyomat szüntesse meg és az egyéni számlámon lévő 
összeget az Erste Önkéntes Nyugdíjpénztár alábbi számlájára utalja át:  

Befogadó pénztár adatai:  ERSTE Önkéntes Nyugdíjpénztár 
Címe:                                   1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 
Bankszámlaszáma:             11670009-03955300-70000008 

 A természetes személy adatai                                                               (A megfelelő helyre X-et kell tenni) 

Erste bankfiókban történő leadás 
esetén az átvétel dátuma, bélyegző 
 
…………………………………………
……. 
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A  

a) államfő, kormányfő, miniszter, miniszterhelyettes, államtitkár, Magyarországon: államfő, miniszterelnök, 
miniszter, államtitkár 

b) országgyűlési képviselő vagy hasonló jogalkotó szerv tagja, Magyarországon: országgyűlési képviselő, 
nemzetiségi szószóló 

c) politikai párt irányító szervének tagja, Magyarországon: politikai párt vezető testületének tagja, tisztségviselője 

d) legfelsőbb bíróság, alkotmánybíróság, olyan magas rangú bírói testület tagja, amelynek a döntései ellen 
fellebbezésnek helye nincs, Magyarországon: Alkotmánybíróság, ítélőtábla, Kúria tagja 

e) a számvevőszék és a központi bank Igazgatótanácsi tagja, Magyarországon a Állami Számvevőszék elnöke és 
alelnöke, a Monetáris Tanács és a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja, 

f) nagykövet, ügyvivő, fegyveres erők magas rangú tisztviselője, Magyarországon: rendvédelmi feladatokat ellátó 
szerv központi szervének vezetője és annak helyettese, a Honvéd Vezérkar főnöke és a Honvéd Vezérkar 
főnökének helyettesei, 

g) többségi állami tulajdonú vállalatok igazgatási, irányító vagy felügyelő testületének tagja, Magyarországon: 
többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyvezetője, irányítási vagy felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető 
testületének tagja, 

h) nemzetközi szervezet vezetője, vezető helyettese, vezető testületének tagja. 

B 

a) házastárs 

b) élettárs 

c) vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek 

d) a fentiek házastársa vagy élettársa 

e) vér szerinti, örökbefogadó, mostoha- és nevelőszülő 

C 

a) kiemelt közszereplővel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 
tényleges tulajdonosa vagy vele szoros üzleti kapcsolatban álló 

b) egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, 
amelyet kiemelt közszereplő javára hoztak létre. 

 

A pénzeszköz forrása  

 

Tudomásom van arról, hogy a Pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. tv.12.§ (3) bekezdésének előírása alapján, az üzleti kapcsolat 
fennállása alatt 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. 

 

Dátum: …………………………………………..              Pénztártag aláírása:…………………………………………….. 

Az adatokat rögzítettem, és a személyazonosság ellenőrzését a bemutatott eredeti, érvényes okirat(ok) alapján 
elvégeztem, az okirat(ok)ról másolatot készítettem. 

……………………………………………………………….. 

Az azonosítást végző személy neve, kódja, bélyegző 

……….……………………………………………………….. 

 Azonosítást végző személy aláírása 


