
 

KIEMELT KÖZSZEREPLŐI STÁTUSZRA VONATKOZÓ NYILATKOZATA – AZ ÜGYFÉL TÖLTI KI! 

 

Jogi személy neve:  
Jogi személy 
adószáma:  

Tényleges 
tulajdonos családi és 
utóneve: 

 

Tényleges 
tulajdonos születési 
neve: 

 

Tényleges 
tulajdonos 
állampolgársága: 

  egyéb:  

Tényleges 
tulajdonos lakcíme:   

 

 I. 

Kijelentem, hogy nem vagyok kiemelt közszereplő. (Kérem, jelölje X-szel!)   
Kijelentem, hogy kiemelt közszereplő vagyok. (Kérem, írja be a lenti kategória megfelelő 
kódját!)  

 

a) az államfő, a kormányfő, a miniszter, a miniszterhelyettes, az államtitkár, Magyarországon az 
államfő, a miniszterelnök, a miniszter és az államtitkár 

b) az országgyűlési képviselő vagy a hasonló jogalkotó szerv tagja, Magyarországon az 
országgyűlési képviselő és a nemzetiségi szószóló 

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

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

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

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

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

h) nemzetközi szervezet vezetője, vezetőhelyettese, vezető testületének tagja vagy ezzel 
egyenértékű feladatot ellátó személy 

 

 



 
 II. 

Kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója vagyok    
 

  Kiemelt közszereplő neve: ………………………………………                                             Közfeladata: ................ 

III. 

Olyan természetes személy vagyok, aki kiemelt közszereplővel közösen ugyanazon 
jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges 
tulajdonosa vagy vele szoros üzleti kapcsolatban áll. (kiemelt közszereplővel közeli 
kapcsolatban álló személy)  

    

 

  Kiemelt közszereplő neve: ……………………………………….                                            Közfeladata: ................ 

 IV. 

Olyan természetes személy vagyok, aki egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi 
személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet 
kiemelt közszereplő javára hoztak létre. (kiemelt közszereplővel közeli 
kapcsolatban álló személy)  

  

 

  Kiemelt közszereplő neve: …………………………………………                                          Közfeladata: ................ 

 

Tudomásul veszem, hogy amennyiben kiemelt közszereplőnek, kiemelt közszereplő közeli 
hozzátartozójának, kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek minősülök, köteles 
vagyok a pénzeszközök forrását megjelölni! 

Pénzeszköz forrása:  
 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok megfelelnek a valóságnak. 

Tudomásul veszem, hogy 5 (öt) munkanapon belül köteles vagyok bejelenteni a HOLD Alapforgalmazó 
Zrt. felé a fenti adatokban bekövetkező változást. 

 

Kelt: Budapest,  

 __________________________ 
 Tényleges tulajdonos aláírása 
 
 


