
Kitöltési segédlet az MNY 03 jelű nyomtatványhoz 

Ki tekinthető tényleges tulajdonosnak? 
A tényleges tulajdonos fogalma nem azonos a tulajdonos vagy résztulajdonos fogalmával. A törvény 
előírásaiból fakadóan maximum négy tényleges tulajdonosa lehet egy vállalkozásnak vagy egyéb 
szervezetnek. 
Tényleges tulajdonos az a természetes személy, aki: 
 jogi személyben vagy egyéb szervezetben közvetlenül vagy közvetve a szavazati jogok vagy a 

tulajdoni hányad legalább 25%-val rendelkezik, vagy 
 meghatározó befolyással* rendelkezik, vagy 
 akinek az érdekében a jogi személy vagy egyéb szervezet az ügyleti megbízást adta. 
Ha a fentiek alapján tényleges tulajdonos nem állapítható meg, az azonosítandó társaság vezető 
tisztségviselő(i) minősül(nek) tényleges tulajdonosnak. 
Tényleges tulajdonos alapítványnál az a természetes személy, aki: 
 az alapítvány vagyona legalább 25 %-ának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket 

már meghatározták, vagy 
 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 25%-a felett, illetve 
 az alapítvány képviseletében eljár. 

A vezető tisztségviselő fogalma 
Az új Ptk. valamennyi jogi személy vezetőjét vezető tisztségviselőnek nevezi. A jogi személyek típusait szintén 
jogszabályok, így többek között a Ptk. határozzák meg. A Ptk. által szabályozott jogi személyek a következőek: 
 a gazdasági társaságok négy típusa: közkereseti társaság, betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság, 

részvénytársaság 
 egyesületek 
 szövetkezetek 
 egyesülések 
 alapítványok. 
Az egyéb szervezet típusai 
a) a lakásszövetkezet, 
b) a társasház, 
c) az egyesület, a köztestület, 
d) az egyházi jogi személy, 
e) az alapítvány, ideértve a közalapítványt is, 
f) az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivő iroda, a végrehajtói iroda, a közjegyzői iroda, 
g) a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, 
h) a Munkavállalói Résztulajdonosi Program keretében létrejött szervezet, 
i) a víziközmű társulat, 
j) a befektetési alap, az egyéb alapok, 
k) a tőzsde, az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet, 
l) a magánnyugdíjpénztár, 
m) az önkéntes nyugdíjpénztár, 
n) az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztár, 
o) a közraktár, 
külön jogszabályban meghatározott, jogi személynek minősülő egyéb szervezet. 
Az egyes jogi személyek vezető tisztségviselőjének minősül: 
 közkereseti társaságnál, betéti társaságnál és korlátolt felelősségű társaságnál az ügyvezető 
 részvénytársaságnál az igazgatóság vagy igazgatótanács tagjai, illetve zártkörűen működő 

részvénytársaságnál a vezérigazgató 
 egyesületnél az ügyvezető vagy az elnökség tagjai 
 szövetkezetnél az igazgatóság tagjai vagy az igazgató elnök 
 egyesülésnél az igazgató vagy az igazgatóság tagjai 
 alapítványnál a kuratórium tagjai. 



Az alábbi szervezetek esetében vezető tisztségviselőnek minősül:  
 lakásszövetkezet: igazgatóság elnöke, ügyvezető elnök, 
 egyesülés: igazgató 
 erdőbirtokossági társulat: elnök 
 egyesület: elnökség vagy elnök 
 szövetség: elnök (alapszabály szerint megállapított képviselő) 
 szövetkezetek: igazgatóság elnöke és tagjai, ügyvezető elnök 
 ügyvédi iroda, végrehajtó iroda, közjegyzői iroda: irodavezető 
 Munkavállalói Résztulajdonosi Program keretében létrejött szervezet: ügyintéző szerv elnöke 
 pártok: elnök (alapszabály szerint megállapított képviselő) 
 kamarák, egyéb köztestületek: elnök 
 szakszervezetek: elnök 
 külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe: vezető tisztségviselő 
 egyházak és egyházi intézmények: a szervezeti felépítésének ismeretében határozható meg. 
* Meghatározó befolyással rendelkezik az,  
- aki tag vagy részvényes, és 
- jogosult a vezető tisztségviselők vagy felügyelőbizottság tagjai többségének megválasztására, illetve 

visszahívására; vagy 
- más tagok, illetve részvényesek a befolyással rendelkezővel kötött megállapodás alapján a 

befolyással rendelkezővel azonos tartalommal szavaznak, vagy a befolyással rendelkezőn keresztül 
gyakorolják szavazati jogukat, feltéve, hogy együtt a szavazatok több mint felével rendelkeznek. 

Ki a tényleges tulajdonos, ha egy vállalkozás vagy egyéb szervezet a 
tulajdonos? 
Ha egy jogi személy tulajdonosa egy másik jogi személy, akkor a tulajdonos jogi személy tényleges 
(természetes személy) tulajdonosait kell feltüntetni az ügyfél természetes személy tényleges 
tulajdonosaiként. 
(Pl. Ha a Minta Kft-nek Tulajdonos Bt. a tulajdonosa, akkor a Tulajdonos Bt. tényleges tulajdonosait kell 
feltüntetni a Minta Kft. tényleges tulajdonosaiként.) 
Speciális esetek:  
• Minta1 Kft. 25%-ban tulajdonosa az Minta2 Kft-nek, és a Minta1 Kft-nek 4 fő tényleges tulajdonosa 

van, mindegyik természetes személy részesedése 25%. Ekkor a Minta1 Kft-ben – közvetetten – 
mindegyik személy 6,25% (25% osztva néggyel) tulajdonrésszel rendelkezik. Mivel a Minta2 Kft. 
tényleges tulajdonosainak közvetett tulajdoni hányada nem éri el a 25%-ot a Minta1 Kft-ben, egyik 
természetes személy sem tekinthető a Minta1 Kft. tényleges tulajdonosának. Ekkor a Minta1 Kft. 
tényleges tulajdonosa a Minta1 Kft. vezető tisztségviselője (ügyvezetője). 

• Ha van olyan természetes személy, akik közvetve vagy közvetlenül minimum 25%-os 
részesedéssel rendelkezik, ő(k) minősül(nek) tényleges tulajdonosnak. Ha nincs ilyen személy, akkor 
az azonosítandó társaság vezető tisztségviselő(i) a tényleges tulajdonos(ok). 

Ki minősül ügyfélnek? 
Aki a szolgáltatóval a Pmt. 1. § (1) bekezdésében megjelölt tevékenységi körbe tartozó szolgáltatás 
igénybevételére üzleti kapcsolatot létesít vagy a szolgáltató részére ügyleti megbízást ad. 

Ki tekinthető kézbesítési megbízottnak? 
Ha a bejegyzési kérelemben külföldi jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság 
szerepel, vagy a bejegyzési kérelemben feltüntetett külföldi természetes személy nem rendelkezik 
magyarországi lakóhellyel, a bejegyzési kérelemben kézbesítési megbízottat kell megjelölni. A 
kézbesítési megbízott magyarországi székhellyel rendelkező szervezet, illetve állandó lakóhellyel 
rendelkező természetes személy egyaránt lehet. Kézbesítési megbízotti feladatot a cég tagjai, vezető 
tisztségviselői, valamint felügyelőbizottsági tagjai nem láthatnak el. A bejegyzési kérelemhez mellékelni 
kell a kézbesítési megbízott megbízására, és a megbízatás elfogadására vonatkozó teljes bizonyító erejű 
magánokiratot vagy közokiratot. 
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