
 

 

Nyilatkozat Átvevő személyének és Üzletszabályzatának 

elutasításáról. 

 

Alulírott 
 

Név: __________________________ 

Anyja neve: __________________________ 

Lakcíme: __________________________ 

Születési helye, ideje: __________________________ 

Ügyfélazonosító: 

Adóazonosító jel: 

__________________________ 

__________________________ 

 

Kijelentem, hogy az MPBSZ Zrt. (székhely:1122 Budapest, Pethényi köz 10; cégjegyzékszám: 01-10-047536) 
szerződéses kötelezettségek állományát a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, 
valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 141. §-
a szerinti állomány átruházás keretében átvevő MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (székhely:1122 
Budapest, Pethényi köz 10; cégjegyzékszám: 01-10-041206;, a továbbiakban: MTB Zrt.) Befektetés 
szolgáltatási tevékenységekre és kiegészítő szolgáltatásokra vonatkozó Üzletszabályzatát elutasítom, ezzel 
egyidejűleg kérem, hogy az engem megillető pénzügyi eszközök és pénzeszközök állományát az alábbi 
számlámra szíveskedjenek áttranszferálni. Az engem megillető pénzügyi eszközök és pénzeszközök 
áttranszferálását követően kérem az MPBSZ Zrt.-nél vezetett számlám bezárását. 
 
Tudomásul veszem, hogy amennyiben a Nyilatkozat teljesítése napján a számlaegyenlegem tartozást mutat, 
az MPBSZ Zrt. a Nyilatkozat szerinti rendelkezést úgy teljesíti, hogy az Üzletszabályzat szerint érvényesíti 
vonatkozó jogait (így például: befektetési jegy visszaváltás tartozás erejéig és az ellenértékből a tartozás 
rendezése). 
 

Számlavezető neve: __________________________ 

Értékpapírszámla száma (KELER kód): __________________________ 

Értékpapír-letéti számla száma: __________________________ 

Egyéb számla száma: __________________________ 

Megjegyzés: __________________________ 

Kijelentem, hogy Tartós befektetés szerződés(ek)ről (TBSZ) az Szja törvény szerinti lekötési 
átutalással vagy a szerződés megszüntetésével rendelkeztem. 
 
Jelen nyilatkozattal aláírásával vállalom, hogy kizárólag engem terhel felelősség az általam megadott adatok 
helyességéért, illetve az azok helytelenségéből fakadó bármilyen kárért. Továbbá vállalom a felelősséget 
annak kockázatáért, hogy az általam megjelölt más Befektetési szolgáltató a tulajdonomban lévő pénzügyi 
eszközt nem tudja fogadni, egyúttal tudomásul veszem, hogy ebben az esetben a tulajdonomban álló vagy 
engem megillető pénzügyi eszköz és pénzeszköz az átruházás napjával az MTB Zrt. kezelésébe kerül. 
 

 



 

 

Tudomásul veszem, hogy amennyiben az MTB személyét és/vagy Üzletszabályzatát elutasítom, úgy az 

tulajdonomban lévő pénzügyi eszközökre és pénzeszközökre vonatkozó transzferálási megbízást az MPBSZ 

Zrt. legkésőbb 2019. október 17. napjáig hajtja végre.  

 
Kelt. ______________________ 
 
Tisztelettel: 

-------------------------------------- 

        aláírás az MPBSZ Zrt.-nél bejelentett módon 
 
Előttünk, mint tanúk előtt: 
 

Név: 

Lakcím: 

 

Aláírás: 

Név: 

Lakcím: 

 

Aláírás: 

 

 

 

 


