
Nyilatkozat pénzügyi eszköz forrásáról/Declaration on the source of the financial instrument1 
 
A Magyar Nemzeti Bank 6/2019. (IV.1) számú ajánlása 7. pontja alapján a megbízást a Bank csak a jelen nyilatkozat 
hiánytalan kitöltése és (cégszerű) aláírása után hajthatja végre. / Pursuant to Section 7 of the Recommendation 
6/2019. (IV.1) of the National Bank of Hungary, the Bank may execute the instruction once this declaration has been 
clearly completed and duly signed. 
 
Alulírott / I the undersigned ___________________________________________________, 
mint a / as the legal representative of _______________________________________________ (Cégnév/Company 
name); _________________________________________________________________ (Székhely/Registered seat); 
_______________________ (Cégjegyzékszám/Registration number) képviselője2  
 
büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom az alábbiakról./ in full knowledge of my liability under criminal law 
I declare the following. 
 
A pénzügyi forrás összege/Amount of the financial instrument:3___________________________________________  
A pénzügyi eszköz forrása/ the source of the financial instrument: ________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
A pénzügyi eszköz forrását alátámasztó dokumentumok (pl. szerződés, bankszámlakivonat, bírósági ítélet) hiányának 
oka / The reason for the lack of documents supporting the source of the financial instrument (e.g. contract, account 
statement, court decision): ________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 

Keltezés helye és dátuma/Place and date: ______________________________ 

__________________________________________________________ 

Aláírás / Signature 

Alulírott tanúk igazoljuk, hogy a jelen okiratot az Ügyfél képviselői saját kezűleg írták alá, továbbá alulírott (Tanú 1) 
kijelentem, hogy a jelen okirat tartalmát az Ügyfél okiratot aláíró képviselőinek megmagyaráztam, olyan nyelven, 
amelyet az érintettek értenek./ We, undersigned witnesses verify that the representatives of the Customer signed 
this document, further I the undersigned (Witness 1) hereby declare that I explained the contents of this document 
to the representatives of Customer signing this document in a language which is understood by them. 
  
Tanú 1/Witness 1                                                     Tanú 2/Witness 2  
____________________________                           ________________________________ 
Aláírás/Signature                                                        Aláírás/Signature  
____________________________                         ________________________________ 
Név/Name                                                              Név/Name  
____________________________                         ________________________________ 
Lakcím/Address                                                        Lakcím/Address  

                                                           
1 10 millió forintot meghaladó befizetés esetén./ In case of payments exceeding 10 million HUF. 
2 Jogi személy esetén a nyilatkozatot cégszerűen kell aláírni. / In case of legal entity the declaration should be duly signed with 
authorized signature. 
3 Az összeg nem haladhatja meg a 100 millió forintot./ The amount shall not exceed 100 million HUF. 


