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MNY_03_A AZONOSÍTÁSI ADATLAP 
a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadá-
lyozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. tv. 7.§.–ban előírt kötelezettség teljesí-

téséhez jogi személy, jogi személynek nem minősülő szervezet részére 
 

(Kézi kitöltés esetén kérjük nyomtatott nagybetűkkel kitölteni) 
 

 

1. A jogi személy, vagy egyéb szervezet (pénztári munkáltató/partner) adatai: 
Munkáltató neve, rövidített neve Minta Nyrt. 
Munkáltató székhelyének címe Magyarország Ország 

1 2 2 2 irányító szám  Budapest Település  Gerbera u. 25. utca, házszám 

Külföldi székhelyű munkáltató esetén magyarországi fióktelepének címe 

    irányítószám  Település  utca, házszám 

Adószáma 1 2 3 4 5 6 7 8 - 9 - 1 0 Cégjegyzékszáma 0 1 - 7 6 - 5 4 3 2 1 0 
Egyéb szervezet létrejöttéről (nyilvántartásba vételéről, be-
jegyzéséről) szóló határozat száma vagy nyilvántartási száma  

Fő tevékenységi kör Parképítés 

Kézbesítési megbízott adatai (a 2006. évi V. törvény 31.§. szerint) 

Név   

Személyazonosító igazolvány száma  

2. Képviseletre jogosult személy(ek) adatai: 
1. Név (a személyi azonosító okmányon szereplő előnév, családi név, utónevek) Beosztás 

  Sövény Sándor  Gazdasági Igazgató 
Születési név Anyja születési neve 

 
 Sövény Sándor  Kék Ibolya 
Születési hely Születési dátum (év,hó,nap) Neme Állampolgársága Külföldi: éspedig 

 Budapest 1 9 7 3 . 0 5 . 0 1 
1.férfi 
2. nő 1  M:magyar 

K:külföldi M   

Személyazonosító okmány típusa 
Személyazonosító iga-

zolvány x Útlevél  Kártyaformátumú ve-
zetői engedély   

Személyazonosító okmány száma és jele Lakcímkártya száma (külföldinél magyarországi tartózkodási engedély száma) 

 123456 AB   

Állandó lakcím (külföldi esetén magyarországi tartózkodási hely)Amennyiben külföldi lakhelyet nevez meg, a 3. pont kitöltése is kötelező! 

1 2 3 4 
irányító 
szám  Budapest Település  Pitypang u. 1. 

utca,házszám, 
emelet, ajtó 

2. Név (a személyi azonosító okmányon szereplő előnév, családi név, utónevek) Beosztás 

 Liget Árpád  HR Igazgató 
Születési név Anyja születési neve 

 
 Liget Árpád  Puszta Anna 
Születési hely Születési dátum (év,hó,nap) Neme Állampolgársága Külföldi: éspedig 

 Mezőhegyes 1 9 6 5 . 0 1 . 0 1 
1.férfi 
2. nő 1  M:magyar 

K:külföldi M   
Személyazonosító okmány típusa 
Személyazonosító iga-

zolvány x Útlevél  Kártyaformátumú ve-
zetői engedély   

Személyazonosító okmány száma és jele Lakcímkártya száma (külföldinél magyarországi tartózkodási engedély száma) 

 987654 JB   

Állandó lakcím (külföldi esetén magyarországi tartózkodási hely) Amennyiben külföldi lakhelyet nevez meg, a 3. pont kitöltése is kötelező! 

2 2 3 3 
irányító 
szám  Kisberény Település  Akácsor u. 98. 

utca,házszám, 
emelet, ajtó 

 

 
Érkeztető bélyegző 

helye 

mailto:vitaminep@vitaminep.hu


3. Ügyfél nevében eljáró személy nyilatkozata 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen nyilatkozatban közölt adatok a valóságnak megfelelnek, vala-
mint tudomásul veszem, hogy a nyilvántartott adatokban történő változást írásban, 5 munkanapon belül be kell jelenteni az 
Egészségpénztárnak. 
Keltezés 

   

     Sövény Sándor                  Liget Árpád 
 
       Sövény Sándor          Luget Árpád 
Ügyfél nevében eljáró személy neve, alá-

írása 

 Budapest 
 
Település 

2 0 1 4 
 

év 1 1 
 

hó 2 2 
 

nap 
 
4. Tanúk 

Tanúsítjuk, hogy az okirat a rajta feltüntetett kiállítótól származik, és annak nyilatkozatát tartalmazza. 
 1. Tanú 2. Tanú 

Név: Fehér Viola Kék Nefelejcs 
Cím: 1234. Budapest, Narancs u. 7. 

 
1234. Budapest, Alma u. 3. 

 
Aláírás: Fehér Viola 

 
Kék Nefelejcs 

 5. Azonosítást végző személy nyilatkozata (Pénztár tölti ki) 
Alulírott kijelentem, hogy az azonosításra megjelent szervezet nevében eljáró személyt, továbbá a szervezetet az azonossá-
got igazoló okiratai alapján azonosítottam, az általa közölt adatokat az okiratokban lévő adatokkal egybevetettem, a való-
ságnak megfelelnek, az okiratok a bemutatás napján érvényesek. 

Keltezés 

   

 
 
 
Azonosítást végző személy neve, aláírása 

  
Település 

     
év    

hó    

nap 
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MNY_03_B NYILATKOZAT 
a 2007. évi CXXXVI. törvény (Pmt.) szerinti tényleges tulajdonos személyéről 

jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet részére 
1. Nyilatkozat 

Alulírott(ak) 
Név, beosztás Sövény Sándor – Gazdasági Igazgató 

Név, beosztás Liget Árpád – HR Igazgató 

büntetőjogi felelősségem/felelősségünk tudatában kijelentem/kijelentjük, hogy a Vitamin Egészségpénztár-
ral fennálló üzleti kapcsolat, valamint ügyleti megbízás során az általam/általunk képviselt 

(jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet neve) 

Minta Nyrt. 

saját nevében jár el  

a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek nincs a Pmt. szerinti tényleges tulajdonosa. 
/Amennyiben ezt jelöli, a 2. pont kötelezően kitöltendő!/  X 

az alábbi személy(ek) nevében jár el /Amennyiben ezt jelöli, a 3. pont kötelezően kitöltendő!/  

2. Pmt. 3. § re) alpontja alapján a szervezet vezető tisztségviselő(i) az alábbi természetes személyek (3-nál több 
vezető tisztségviselők bejelentéséhez használja az MNY_03_B 1. Pótlapot.) 

1. Név (a személyi azonosító okmányon szereplő előnév, családi név, utónevek) Betöltött tisztség 
 Virág Vera  Igazgatósági tag 

Születési név Anyja születési neve 
 

 Virág Vera  Szép Lili 
Születési hely Születési dátum (év,hó,nap) Neme Állampolgársága Külföldi: éspedig 

 Budapest 1 9 5 3 . 0 7 . 2 1 
1.férfi 
2. nő 2  M:magyar 

K:külföldi M   

Állandó lakcím (külföldi esetén magyarországi tartózkodási hely)Amennyiben külföldi lakhelyet nevez meg, a 3. pont kitöltése is kötelező! 

1 9 8 7 
irányító 
szám  Budapest Település  Százszorszép u. 91. utca,házszám, 

emelet, ajtó 
Értesítési (levelezési) lakcím (magyarországi tartózkodási hely) 

1 9 8 7 
irányító 
szám  Budapest Település  Százszorszép u. 91. utca,házszám, 

emelet, ajtó 
2. Név (a személyi azonosító okmányon szereplő előnév, családi név, utónevek) Betöltött tisztség 

 Kék Jácint  Igazgatósági tag 
Születési név Anyja születési neve 

 
 Kék Jácint  Fehér Kamilla 
Születési hely Születési dátum (év,hó,nap) Neme Állampolgársága Külföldi: éspedig 

 Balatonfüred 1 9 6 0 . 0 9 . 0 9 
1.férfi 
2. nő 1  M:magyar 

K:külföldi M   

Állandó lakcím (külföldi esetén magyarországi tartózkodási hely) Amennyiben külföldi lakhelyet nevez meg, a 3. pont kitöltése is kötelező! 

8 8 8 8 
irányító 
szám  Székesfehérvár Település  Bokor u. 10. utca,házszám, 

emelet, ajtó 
Értesítési (levelezési) lakcím (magyarországi tartózkodási hely) 

8 8 8 8 
irányító 
szám  Székesfehérvár Település  Bokor u. 10. utca,házszám, 

emelet, ajtó 
3. Név (a személyi azonosító okmányon szereplő előnév, családi név, utónevek) Betöltött tisztség 

 Mosolygós Boglárka  Igazgatósági tag 
Születési név Anyja születési neve 

 
 Réti Boglárka  Napraforgó Irén 
Születési hely Születési dátum (év,hó,nap) Neme Állampolgársága Külföldi: éspedig 

 Budapest 1 9 7 1 . 1 2 . 1 2 
1.férfi 
2. nő 2  M:magyar 

K:külföldi M   

Állandó lakcím (külföldi esetén magyarországi tartózkodási hely) Amennyiben külföldi lakhelyet nevez meg, a 3. pont kitöltése is kötelező! 

1 1 1 1 
irányító 
szám  Budapest Település  Büdöske u. 7. 

utca,házszám, 
emelet, ajtó 

mailto:vitaminep@vitaminep.hu


Értesítési (levelezési) lakcím (magyarországi tartózkodási hely) 

1 1 1 1 
irányító 
szám  Budapest Település  Büdöske u. 7. utca,házszám, 

emelet, ajtó 

 

3. Tényleges tulajdonos(ok) adatai (3-nál több tényleges tulajdonos bejelentéséhez használja az MNY_03_B 2. 
Pótlapot.) 

1. Név (a személyi azonosító okmányon szereplő előnév, családi név, utónevek) 

  

Születési név Anyja születési neve 
 

    
Születési hely Születési dátum (év,hó,nap) Neme Állampolgársága Külföldi: éspedig 

     .   .   
1.férfi 
2. nő   

M:magyar 
K:külföldi    

Állandó lakcím (külföldi esetén magyarországi tartózkodási hely)Amennyiben külföldi lakhelyet nevez meg, a 3. pont kitöltése is kötelező! 

    
irányító 
szám   Település   

utca,házszám, 
emelet, ajtó 

Értesítési (levelezési) lakcím (magyarországi tartózkodási hely) 

    
irányító 
szám   Település   utca,házszám, 

emelet, ajtó 
2. Név (a személyi azonosító okmányon szereplő előnév, családi név, utónevek) 

  

Születési név Anyja születési neve 
 

    
Születési hely Születési dátum (év,hó,nap) Neme Állampolgársága Külföldi: éspedig 

     .   .   
1.férfi 
2. nő   M:magyar 

K:külföldi    

Állandó lakcím (külföldi esetén magyarországi tartózkodási hely) Amennyiben külföldi lakhelyet nevez meg, a 3. pont kitöltése is kötelező! 

    
irányító 
szám   Település   utca,házszám, 

emelet, ajtó 
Értesítési (levelezési) lakcím (magyarországi tartózkodási hely) 

    
irányító 
szám   Település  utca,házszám, 

emelet, ajtó 
3. Név (a személyi azonosító okmányon szereplő előnév, családi név, utónevek) 

 

Születési név Anyja születési neve 
   

Születési hely Születési dátum (év,hó,nap) Neme Állampolgársága Külföldi: éspedig 
     .   .   1.férfi 

2. nő   M:magyar 
K:külföldi    

Állandó lakcím (külföldi esetén magyarországi tartózkodási hely) Amennyiben külföldi lakhelyet nevez meg, a 3. pont kitöltése is kötelező! 

    irányító 
szám  Település  utca,házszám, 

emelet, ajtó 
Értesítési (levelezési) lakcím (magyarországi tartózkodási hely) 

    irányító 
szám  Település  utca,házszám, 

emelet, ajtó 

 

Kitöltött MNY_03_B 1. Pótlapok száma 1 Kitöltött MNY_03_B 2. Pótlapok száma  

4. Külföldi lakóhellyel rendelkező ügyfél nyilatkozata 

1/a Kijelentem, hogy nem vagyok és az elmúlt 1 évben nem voltam politikai közszereplő (jelölje X-el) x 

1/b Kijelentem, hogy politikai közszereplő vagyok, illetve az elmúlt 1 évben az voltam (Írja be a lenti kategória valame-
lyikének kódját) /Amennyiben ezt jelöli a 1/c pont kötelezően kitöltendő!/  

1. államfő, kormányfő, miniszter, államtitkár  
2. országgyűlési képviselő  
3. az alkotmánybíróság és olyan bírói testület tagja, 

melynek ítélete ellen nincs helye fellebbezésnek 
4. a számvevőszék elnöke, a számvevőszék testületének 

tagja, a központi bank legfőbb döntéshozó testületé-
nek tagja  

5. nagykövet, az ügyvivő és a fegyveres szervek hivatá-
sos állományú főtiszti rendfokozatú, tábornoki beosz-
tású és tábornoki rendfokozatú tagjai  

6. többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyviteli, igazga-
tási vagy felügyelő testületének tagja 

7. Az 1) pontokban említett személy közeli hozzátarto-
zója, azaz a Ptk. közeli hozzátartozóról szóló előírásá-
ban meghatározott közeli hozzátartozó, továbbá az 
élettárs 

8. bármely természetes személy, aki a 1)-6) pontokban 
említett személlyel közösen ugyanazon jogi személy 
vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 
tényleges tulajdonosa vagy vele szoros üzleti kapcso-
latban áll 

9. bármely természetes személy, aki egyszemélyes tu-
lajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyi-
séggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet a 1)-6) 



pontokban említett személy javára hoztak létre 
1/c Pénzeszközök forrása  

 

5. Dátum, aláírás 
Tudomásom van arról, hogy amennyiben egy adott szerződés vagy pénzügyi művelet esetében a fenti nyilatkozat tartalma 
nem a valós helyzetnek megfelelően, illetve ügyleti megbízást, jelen nyilatkozatban tényleges tulajdonosként megnevezett 
személy(ek)en kívül más természetes személy megbízásából hajt végre a jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem ren-
delkező szervezet, akkor az adott szerződés vagy pénzügyi műveletre történő megbízás aláírásával egyidejűleg új nyilatkoza-
tot kell a Pénztár felé tenni. 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen nyilatkozatban közölt adatok a valóságnak megfelelnek, vala-
mint tudomásul veszem, hogy a nyilvántartott adatokban történő változást írásban, 5 munkanapon belül be kell jelenteni az 
Egészségpénztárnak. 
 

Keltezés       
 
          Sövény Sándor             Liget Árpád 
Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendel-

kező szervezet cégszerű aláírása 

 Budapest 
 

Település 

2 0 1 4 
 

év 1 1 
 

hó 2 2 
 

nap 
 
6. Tanúk 
Tanúsítjuk, hogy az okirat a rajta feltüntetett kiállítótól származik, és annak nyilatkozatát tartalmazza. 

 1. Tanú 2. Tanú 

Név: Fehér Viola Kék Nefelejcs 
Cím: 1234. Budapest, Narancs u. 7. 

 
1234. Budapest, Alma u. 3. 

 
Aláírás: Fehér Viola 

 
Kék Nefelejcs 

 7. Azonosítást végző személy nyilatkozata (Pénztár tölti ki) 
Alulírott kijelentem, hogy az azonosításra megjelent Meghatalmazott személyt az azonosságot igazoló okiratai alapján azo-
nosítottam, az általa közölt adatokat az okiratokban lévő adatokkal egybevetettem, a valóságnak megfelelnek, az okiratok a 
bemutatás napján érvényesek. 

Keltezés  
 
 
Azonosítást végző személy neve, aláírása 

  
Település 

     

év    

hó    

nap 
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MNY_03_B 1. Pótlap (2. ponthoz) 
 

Pmt. 3. § re) alpontja alapján a szervezet vezető tisztségviselő(i) az alábbi természetes személyek 
1. Név (a személyi azonosító okmányon szereplő előnév, családi név, utónevek) Betöltött tisztség 

 Angyal Gábriel  Igazgatósági tag 
Születési név Anyja születési neve 

 
 Angyal Gábriel  Erdei Málna 
Születési hely Születési dátum (év,hó,nap) Neme Állampolgársága Külföldi: éspedig 

 Budapest 1 9 6 6 . 1 1 . 0 7 
1.férfi 
2. nő 2  M:magyar 

K:külföldi M   

Állandó lakcím (külföldi esetén magyarországi tartózkodási hely)Amennyiben külföldi lakhelyet nevez meg, a 3. pont kitöltése is kötelező! 

2 0 0 0 
irányító 
szám  Szentendre Település  Pipacs tér 3. 

utca,házszám, 
emelet, ajtó 

Értesítési (levelezési) lakcím (magyarországi tartózkodási hely) 

2 0 0 0 
irányító 
szám  Szentendre Település  Pipacs tér 3. utca,házszám, 

emelet, ajtó 
 2. Név (a személyi azonosító okmányon szereplő előnév, családi név, utónevek)  Betöltött tisztség 
  

Születési név Anyja születési neve 
   

Születési hely Születési dátum (év,hó,nap) Neme Állampolgársága Külföldi: éspedig 
     .   .   1.férfi 

2. nő   M:magyar 
K:külföldi    

Állandó lakcím (külföldi esetén magyarországi tartózkodási hely) Amennyiben külföldi lakhelyet nevez meg, a 3. pont kitöltése is kötelező! 

    irányító 
szám  Település  utca,házszám, 

emelet, ajtó 
Értesítési (levelezési) lakcím (magyarországi tartózkodási hely) 

    irányító 
szám  Település  utca,házszám, 

emelet, ajtó 
3. Név (a személyi azonosító okmányon szereplő előnév, családi név, utónevek)  Betöltött tisztség 

  

Születési név Anyja születési neve 
   

Születési hely Születési dátum (év,hó,nap) Neme Állampolgársága Külföldi: éspedig 
     .   .   1.férfi 

2. nő   M:magyar 
K:külföldi    

Állandó lakcím (külföldi esetén magyarországi tartózkodási hely) Amennyiben külföldi lakhelyet nevez meg, a 3. pont kitöltése is kötelező! 

    irányító 
szám  Település  utca,házszám, 

emelet, ajtó 
Értesítési (levelezési) lakcím (magyarországi tartózkodási hely) 

    irányító 
szám  Település  utca,házszám, 

emelet, ajtó 
4. Név (a személyi azonosító okmányon szereplő előnév, családi név, utónevek)  Betöltött tisztség 

  

Születési név Anyja születési neve 
   

Születési hely Születési dátum (év,hó,nap) Neme Állampolgársága Külföldi: éspedig 
     .   .   1.férfi 

2. nő   M:magyar 
K:külföldi    

Állandó lakcím (külföldi esetén magyarországi tartózkodási hely) Amennyiben külföldi lakhelyet nevez meg, a 3. pont kitöltése is kötelező! 

    irányító 
szám  Település  utca,házszám, 

emelet, ajtó 
Értesítési (levelezési) lakcím (magyarországi tartózkodási hely) 

    irányító 
szám  Település  utca,házszám, 

emelet, ajtó 
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MNY_03_B 2. Pótlap (3. ponthoz) 
Tényleges tulajdonos(ok) adatai 

1. Név (a személyi azonosító okmányon szereplő előnév, családi név, utónevek) 
 

Születési név Anyja születési neve 
   

Születési hely Születési dátum (év,hó,nap) Neme Állampolgársága Külföldi: éspedig 
     .   .   1.férfi 

2. nő   M:magyar 
K:külföldi    

Állandó lakcím (külföldi esetén magyarországi tartózkodási hely)Amennyiben külföldi lakhelyet nevez meg, a 3. pont kitöltése is kötelező! 

    irányító 
szám  Település  utca,házszám, 

emelet, ajtó 
Értesítési (levelezési) lakcím (magyarországi tartózkodási hely) 

    irányító 
szám  Település  utca,házszám, 

emelet, ajtó 
2. Név (a személyi azonosító okmányon szereplő előnév, családi név, utónevek) 

 

Születési név Anyja születési neve 
   

Születési hely Születési dátum (év,hó,nap) Neme Állampolgársága Külföldi: éspedig 
     .   .   1.férfi 

2. nő   M:magyar 
K:külföldi    

Állandó lakcím (külföldi esetén magyarországi tartózkodási hely) Amennyiben külföldi lakhelyet nevez meg, a 3. pont kitöltése is kötelező! 

    irányító 
szám  Település  utca,házszám, 

emelet, ajtó 
Értesítési (levelezési) lakcím (magyarországi tartózkodási hely) 

    irányító 
szám  Település  utca,házszám, 

emelet, ajtó 
3. Név (a személyi azonosító okmányon szereplő előnév, családi név, utónevek) 

 

Születési név Anyja születési neve 
   

Születési hely Születési dátum (év,hó,nap) Neme Állampolgársága Külföldi: éspedig 
     .   .   1.férfi 

2. nő   M:magyar 
K:külföldi    

Állandó lakcím (külföldi esetén magyarországi tartózkodási hely) Amennyiben külföldi lakhelyet nevez meg, a 3. pont kitöltése is kötelező! 

    irányító 
szám  Település  utca,házszám, 

emelet, ajtó 
Értesítési (levelezési) lakcím (magyarországi tartózkodási hely) 

    irányító 
szám  Település  utca,házszám, 

emelet, ajtó 
4. Név (a személyi azonosító okmányon szereplő előnév, családi név, utónevek) 

 

Születési név Anyja születési neve 
   

Születési hely Születési dátum (év,hó,nap) Neme Állampolgársága Külföldi: éspedig 
     .   .   1.férfi 

2. nő   M:magyar 
K:külföldi    

Állandó lakcím (külföldi esetén magyarországi tartózkodási hely) Amennyiben külföldi lakhelyet nevez meg, a 3. pont kitöltése is kötelező! 

    irányító 
szám  Település  utca,házszám, 

emelet, ajtó 
Értesítési (levelezési) lakcím (magyarországi tartózkodási hely) 

    irányító 
szám  Település  utca,házszám, 

emelet, ajtó 
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