
Tájékoztatás
az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi CXXXVI. törvény (Üttv.) 32-33. §-ai szerinti

személyazonossági ellenőrzésről

Alulírott …............................................ (születési név: …......................, anyja neve: …..............................., születési
hely  és  idő:  …............................,  lakcím:  …..............................)  jelen  okirat  aláírásával  elismerem,  hogy  dr.
Dékány Alexandra ügyvéd (Dékány Ügyvédi Iroda, székhely: 7621 Pécs, Citrom utca 7. 1. emelet; KASZ:
36058842) tájékoztatott arról, miszerint az okirat ellenjegyzéssel összefüggésben az ügyvédi tevékenységről
szóló 2017. évi CXXXVI. törvény (továbbiakban: Üttv.) 32-33. §-ai értelmében kötelezettsége ellenőrizni az
Üttv. 32. § (3) bekezdésében meghatározott alábbi adataimat:
a) természetes személyazonosító adatok,
b) állampolgárság, hontalanság, menekült, bevándorolt, letelepedett, illetve EGT-állampolgár jogállás,
c) lakcím,
d) arcképmás,
e) aláírás,
f) a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 18. § (5)

bekezdése szerinti tények,
g) a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII.  törvény 24. § (1) bekezdés  f) pontja szerinti  adatok és az

okmány érvényességi ideje,
h) a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 8. § (1) bekezdés b) pont ba)–

bb) alpontja szerinti adatok,
i) a  szabad mozgás  és tartózkodás jogával  rendelkező személyek  beutazásáról  és  tartózkodásáról  szóló

2007. évi I.  törvény 76. §  d) pontja, 80. § (1) bekezdés  b) és  c) pontja, valamint  a harmadik országbeli
állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 95. § (1) bekezdés g) pontja, 96. §
(1) bekezdés g) pontja, továbbá 100. § (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti adatok.

Alulírott  tudomásul  vesztem,  hogy  a  pénzmosás  és  a  terrorizmus  finanszírozása  megelőzéséről  és
megakadályozásáról  szóló 2017.  évi  LIII.  törvény (a továbbiakban: Pmt.)  73.  §-a szerint  az  ügyfél-
átvilágítási és bejelentési kötelezettség az ügyvédet akkor terheli, ha pénz és értéktárgy letéti kezelését végzi,
vagy ha a következő jogügyletek előkészítésével és végrehajtásával összefüggésben végez az Üttv. 2. § (1)
bekezdésében meghatározott ügyvédi tevékenységet:
a) gazdasági társaságban vagy egyéb gazdálkodó szervezetben lévő vagyonrész (részesedés) tulajdonának

átruházása,
b) ingatlan tulajdonának átruházása,
c) gazdasági társaság vagy egyéb gazdálkodó szervezet alapítása, működtetése, megszűnése;
d) bizalmi  vagyonkezelési  szerződés  vagy  bizalmi  vagyonkezelés  létesítésére  irányuló  egyoldalú

jognyilatkozat
e) ingó vagyonelem, különösen pénzeszköz, pénzügyi eszköz ellenérték nélkül történő átruházása.

Alulírott tudomásul vesztem, hogy a Pmt. 30. §-a szerint az eljáró ügyvéd 
a) pénzmosásra,
b) terrorizmus finanszírozására, vagy
c) dolog büntetendő cselekményből való származására

utaló  adat,  tény,  körülmény  (a  továbbiakban  együtt:  bejelentés  alapjául  szolgáló  adat,  tény,  körülmény)
felmerülése  esetén  köteles  a  Pmt.-ben  megjelölt  személynek  haladéktalanul  bejelentést  (a  továbbiakban:
bejelentés) tenni.

Kelt: ….............................................
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          megbízó


