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NYILATKOZAT SZÁMLA FELETTI RENDELKEZÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 

Név/Cégnév*: ...................................................................... 

Rövidített név*: ……………………………………………………………….. 

Székhelycím*: ....................................................................... 

Cégjegyzékszám/Nyilvántartásba vételi szám*:  …………………………………. 

Adószám**:  ……………………………………… 

Számlaszám: 22222222 – ………………………………….  

 

Rendelkezésre jogosult adatai:   

 

új rendelkező/rendelkező törlése/rendelkezés módosítása 

(megfelelő rész aláhúzandó) 

 

- titulus*:  ..........................................................................................................................................  

- családi és utóneve*:…………………………………………………………………………………………………………………… 

- születési neve*:  ..............................................................................................................................  

- születési helye és ideje*:  ................................................................................................................  

- anyja neve*:  ...................................................................................................................................  

- lakcíme/tartózkodási helye*:  .........................................................................................................  

- állampolgársága*:  ..........................................................................................................................  

- személyazonosító igazolvány száma*:  ...........................................................................................  

- lakcímkártya száma*:  .....................................................................................................................  

- mobiltelefonszám**: +36 __ _______________ 

- jogosultság mértéke (összeg – önállóan):  ......................................................................................  

- jogosultság mértéke (összeg - rendelkezővel együtt):  ..................................................................  

- Fizetési Kapu azonosító***:  ........................................................  

 

Rendelkezésre jogosult adatai: 

 

új rendelkező/rendelkező törlése/rendelkezés módosítása 

(megfelelő rész aláhúzandó) 

 

- titulus*:  ..........................................................................................................................................  

- családi és utóneve*:……………………………………………………………………………………………………………………. 

- születési neve*:  ..............................................................................................................................  

- születési helye és ideje*:  ................................................................................................................  

- anyja neve*:  ...................................................................................................................................  

- lakcíme/tartózkodási helye*:  .........................................................................................................  



[Ide írhat] 
 

* a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvén alapján kötelezően rögzítendő adatok. 

- állampolgársága*:  ..........................................................................................................................  

- személyazonosító igazolvány száma*:  ...........................................................................................  

- lakcímkártya száma*:  .....................................................................................................................  

- mobiltelefonszám**: +36 __ _______________ 

- jogosultság mértéke (összeg - önállóan):  ......................................................................................  

- jogosultság mértéke (összeg - rendelkezővel együtt):  ..................................................................  

- Fizetési Kapu azonosító***:  ........................................................  
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új rendelkező/rendelkező törlése/rendelkezés módosítása 

(megfelelő rész aláhúzandó) 

 

- titulus*:  ..........................................................................................................................................  

- családi és utóneve*:…………………………………………………………………………………………………………………… 

- születési neve*:  ..............................................................................................................................  

- születési helye és ideje*:  ................................................................................................................  

- anyja neve*:  ...................................................................................................................................  

- lakcíme/tartózkodási helye*:  .........................................................................................................  

- állampolgársága*:  ..........................................................................................................................  

- személyazonosító igazolvány száma*:  ...........................................................................................  

- lakcímkártya száma*:  .....................................................................................................................  

- mobiltelefonszám**: +36 __ _______________ 

- jogosultság mértéke (összeg - önállóan):......................................... 

- jogosultság mértéke (összeg - …rendelkezővel együtt):  ...............................................................  

- Fizetési Kapu azonosító***:…………………………………………………………….  
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új rendelkező/rendelkező törlése/rendelkezés módosítása 

(megfelelő rész aláhúzandó) 

 

- titulus*:  ..........................................................................................................................................  

- családi és utóneve*:  .......................................................................................................................  

- születési neve*:  ..............................................................................................................................  

- születési helye és ideje*:  ................................................................................................................  

- anyja neve*:  ...................................................................................................................................  

- lakcíme/tartózkodási helye*:  .........................................................................................................  

- állampolgársága*:  ..........................................................................................................................  

- személyazonosító igazolvány száma*:  ...........................................................................................  



[Ide írhat] 
 

* a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvén alapján kötelezően rögzítendő adatok. 

- lakcímkártya száma*:  .....................................................................................................................  

- mobiltelefonszám**: +36 __ _______________ 

- jogosultság mértéke (összeg - önállóan):  ......................................................................................  

- jogosultság mértéke (összeg - …rendelkezővel együtt):  ...............................................................  

- Fizetési Kapu azonosító***:  ........................................................  

 

Alulírott az O.F.SZ. Zrt. ügyintézője igazolom, hogy az ügyfélazonosítást és a személyazonosság igazoló 

ellenőrzését elvégeztem, az ehhez szükséges adatokat rögzítettem.  
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