
 Tisztelt Munkáltató!  

A 2007. évi CXXXVI. törvényben (Pmt.) foglaltak szerint a Pénztár részére is kötelező, hogy a munkáltatót, mint ügyfelét 
beazonosítsa, ha a munkáltató az önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás, vagy támogatói adományozás céljából a 
nyugdíjpénztárral szerződést köt. Az átvilágítás az alábbiak szerint történik: 

a. Egyszerűsített átvilágítás :  

Azon munkáltatók esetében, akik ebbe a körbe tartoznak, a szerződéshez a szervezetről nem kell csatolni azonosító 
okiratot, vagy annak másolatát és nem kell a szervezet nevében személyesen eljárni, így nincs (természetes személyre 
vonatkozó) személyes átvilágítási feladat. Ezek a munkáltatók az alábbiak: 

A) Az Európai Unió területén a következő tevékenységet végző szolgáltatók 

1. pénzügyi szolgáltatási, kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevékenységet folytat; 
2. befektetési szolgáltatási tevékenységet folytat, befektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészítő szolgáltatást 

nyújt; 
3. biztosítási, biztosításközvetítői és foglalkoztatói nyugdíj-szolgáltatási tevékenységet folytat; 
4. árutőzsdei szolgáltatási tevékenységet folytat; 
5. nemzetközi postautalvány-felvételt és -kézbesítést folytat; 
6. önkéntes kölcsönös biztosítópénztárként működik. 

B) Az A) pontban rögzített olyan szolgáltató, amely harmadik országban rendelkezik székhellyel, s amelyre a Pmt.-ben 
meghatározottakkal egyenértékű követelmények vonatkoznak, és amely ezek betartása tekintetében felügyelet alatt áll.  
C) Olyan társaság, amelynek értékpapírjait egy vagy több tagállamban bevezették a szabályozott piacra.  
D) Olyan harmadik országbeli társaság, amelyre a közösségi joggal összhangban lévő közzétételi követelmények 
vonatkoznak.  
E) A következő felügyeleti szervek:  

 MNB, 

 állami adóhatóság (Nemzeti Adó- és Vámhivatal), 

 Magyar Könyvvizsgálói Kamara, 

 ügyvédek esetében az a kamara, amelynek az ügyvéd tagja (területi kamara), 

 közjegyzők esetében az a kamara, amelynek a közjegyző tagja (területi kamara),  

 kereskedelmi hatóság (Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal),  

 pénzügyi információs egység hatóság (Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatala Pénzmosás Elleni 
Információs Iroda).  

F) Helyi önkormányzat  
G) Helyi önkormányzat költségvetési szerve  
H) Központi államigazgatási szerv  
I) 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.  

b. Normál átvilágítás:  

A tulajdonos, vagy a munkáltatót képviselő, cégjegyzésre jogosult személy(ek) személyes megjelenése szükséges a 

Pénztár ügyfélszolgálati irodáján (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.), vagy bármely Erste Bank fiókjában. Az alábbi 

dokumentumokat kérjük: 

 Azonosítási adatlap jogi személyek részére (a megjelenő természetes személy/személyek személyes okmányairól az 

adatokat Azonosítási adatlapra rögzíti a Pénztár ügyintézője vagy a banki tanácsadó és aláírásával hitelesíti azokat) 

 Tényleges tulajdonosi nyilatkozat 

 30 napnál nem régebbi okirat másolata: cégkivonat, végzés, cégbejegyzés vagy erre irányuló kérelem benyújtását 

megelőzően a társasági szerződés vagy alapszabály vagy alapító okirat 

c. Fokozott átvilágítás - személyes megjelenés hiányában fokozott átvilágítás szükséges 

Amennyiben a tulajdonos, vagy a munkáltatót képviselő, cégjegyzésre jogosult személy(ek) személyesen nem jelenik meg, a 

beazonosításhoz a munkáltató részéről az alábbi iratok benyújtása szükséges:  

 Azonosítási adatlap jogi személyek részére 

 Tényleges tulajdonosi nyilatkozat, az adatlap a nyilatkozatot tevőkről, amely tartalmazza az azonosításukhoz 

szükséges adatokat, közjegyző vagy konzuli tisztviselő hitelesítve 

 30 napnál nem régebbi okirat hiteles másolata: cégkivonat, végzés, cégbejegyzés vagy erre irányuló kérelem 

benyújtását megelőzően a társasági szerződés vagy alapszabály vagy alapító okirat másolata, amely közjegyző vagy 

konzuli tisztviselő által hitelesített vagy eredeti, bírósági törvényszéki végzés 

Kérjük, hogy a munkáltatói szerződés Önök által aláírt 2 példányával együtt a kért dokumentumokat is szíveskedjenek a Pénztár 
rendelkezésére bocsátani.  

Együttműködésüket köszönjük! 

 


