
Kitöltés előtt szíveskedjen elolvasni a túloldalon található tájékoztatót!          Iktatószám:   

  

 

Saját kp. nyilatkozatjelentés kérelem  

 

I.  Kérelem – Kérelmező tölti ki!  

(Az alábbi adatokat a személyazonosító igazolványban szereplő adatok alapján, nyomtatott nagybetűvel, olvashatóan szíveskedjen kitölteni!)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alulírott .……………………………………………………, mint Kérelmező  Saját kp. nyilatkozatjelentést 

kérek a Központi Nyilvántartásban rólam tárolt nyilatkozatadatok megismerése érdekében.  

 

 

1. Lekérdezési adatok (Az alábbi adatok megadása az adatszolgáltatáshoz szükséges) 

 

       Születéskori családi név: ……………………………………………………………………….... 

         Születéskori utónév: ………………………………………………...…………………………… 

         Születési idő:    _ _ _ _  év  _ _  hónap  _ _  nap 

         Születési hely: ……………………………………………….………... 

       Anyja születési családi és utóneve: ………………………………………………………………  

 

 Kérelmező levelezési címe: ..….…….…………..…………………….……………..……….…… 

 

             

Kelt:                                       , _ _ _ _  év  _ _  hónap  _ _  nap                    ...………………………………….      

                                                                                                                                           (Kérelmező aláírása) 

 

 



  

 

 

 

 

Általános tudnivalók 

 
A Központi Nyilvántartásban kezelt nyilatkozatadatokat a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 

2009. évi LXXXV. törvény XII/A „EGYES FIZETÉSI SZÁMLÁKHOZ TETT NYILATKOZATOK 

KÖZPONTI NYILVÁNTARTÁSI RENDSZERE” fejezete alapján a Nyilatkozatadat-szolgáltatók  

(bank, takarékszövetkezet) adják át a Központi Nyilvántartásnak. A fentiekben hivatkozott törvény 

alapján bárkinek joga van ahhoz, hogy a Központi Nyilvántartásban róla kezelt nyilatkozatadatokba 

betekintsen, azokat megismerje. A Kérelmező e jogát a Nyilatkozatadat-szolgáltatónál gyakorolhatja 

ún. Saját kp. nyilatkozatjelentés igénylésével. Ez a nyilatkozatjelentés tartalmazza a Központi 

Nyilvántartás által a jelentés igénylőjéről kezelt valamennyi nyilatkozatadatát. A Saját kp. 

nyilatkozatjelentés díjmentesen igényelhető. 

 

A Saját kp. nyilatkozatjelentés kérelem benyújtása, feldolgozása 

 

• A nyilatkozatadat-szolgáltatónál a nyilatkozattevő személyesen vagy írásban (személyesen vagy más 

által átadott irat útján, postai úton, telefaxon, elektronikus levélben) jogosult tájékoztatást kérni arról, 

hogy milyen nyilatkozatai szerepelnek a Központi Nyilvántartásban.  

 

• A nyomtatvány kitöltését a nyilatkozattevő személy személyazonosító igazolványa alapján szükséges 

elvégezni. 

 

•  A nyilatkozatadat-szolgáltató munkatársa a kérelem tartalmát ellenőrzi, amennyiben a kérelemben 

megadott adatok azonosak az okmányban szereplő adatokkal, úgy a nyilatkozatadat-szolgáltató 

munkatársa „Saját kp. nyilatkozatjelentés” tranzakció feladását kezdeményezi, majd a nyomtatványt 

iktatás után az irattárukba helyezi.  

 

• A nyilatkozatadat-szolgáltató a tájékoztatás iránti kérelmet a Központi Nyilvántartást kezelő pénzügyi 

vállalkozásnak haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem kézhezvételét követő öt munkanapon belül 

továbbítja, amely három napon belül a kért adatokat írásban, zárt módon megküldi a nyilatkozatadat-

szolgáltatónak.  

 

• A nyilatkozatadat-szolgáltató az adatokat a kézhezvételt követően ugyancsak írásban, zárt módon, 

haladéktalanul, de legkésőbb öt munkanapon belül megküldi a kérelmezőnek. 


