
Eljáró személy Szülő Hozzátartozó Szülő Hozzátartozó Szülő Hozzátartozó Szülő Hozzátartozó

Szülő/törvényes 
képviselő

•  személyazonosság 
igazolására alkalmas 
okmány bemutatása, 
lakcímet igazoló hatósági 
igazolvány bemutatása, 
adóigazolvány 
bemutatása

•  a családi pótlékra jogosult 
szülő/törvényes képviselő személyes 
adatainak és adóazonosító jelének 
közlése

•  személyazonosság 
igazolására alkalmas okmány 
bemutatása, 
lakcímet igazoló hatósági 
igazolvány bemutatása, 
adóigazolvány bemutatása

•  a családi pótlékra jogosult 
szülő/törvényes képviselő 
személyes adatainak és 
adóazonosító jelének közlése 
(adókártya hiteles másolata)

• személyazonosság 
igazolására alkalmas 
hatósági igazolvány (pl. 
útlevél) bemutatása
• lakcímének igazolására 
szolgáló okmány 
bemutatása (amennyiben a 
szülő magyar állampolgár, 
és a lakcím külön okmányon 
szerepel)
• magyarországi 
adóigazolvány megadása 
(amennyiben rendelkezik 
vele)

• személyazonosító adatainak 
közlése
• lakcímének közlése  
(amennyiben külön okmányon 
szerepel)
• magyarországi adóazonosító jel 
közlése (amennyiben rendelkezik 
vele)

• személyazonosság 
igazolására alkalmas 
hatósági igazolvány (pl. 
útlevél) bemutatása
• lakcímének igazolására 
szolgáló okmány 
bemutatása (amennyiben 
a szülő magyar 
állampolgár, és a lakcím 
külön okmányon szerepel)
• magyarországi 
adóigazolvány megadása 
(amennyiben rendelkezik 
vele)

• személyazonosító adatainak 
közlése
• lakcímének közlése  
(amennyiben külön okmányon 
szerepel)
• magyarországi adóazonosító jel 
közlése (amennyiben rendelkezik 
vele)

Egyéb

2017. június 30. napja után született külföldi gyermekek 2017. július 1. napja előtt született külföldi gyermekek 2005. december 31. napja után született belföldi gyermekek 2006. január 1. napja előtt született belföldi gyermekek 

magyarországi adóazonosító jel megadása amennyiben rendelkezik vele

• neve és személyes adatainak megadása
•  menekült/oltalmazott elismerést igazoló eredeti határozat, igazolvány vagy annak hiteles másolatának* bemutatása
•  lakcímet igazoló hatósági igazolvány vagy annak hiteles másolatának bemutatása

Számlanyitáshoz szükséges adatok és dokumentumok Számlanyitáshoz szükséges adatok és dokumentumok

*Hiteles másolat: Az okirat másolata hitelesnek minősül, ha azt közjegyző vagy magyar külképviseleti hatóság a Kjtv. másolat hitelesítésének tanúsítására vonatkozó szabályai szerint hitelesítette,  vagy a másolatot 
az okirat kiállításának helye szerinti állam hiteles másolat készítésére feljogosított hatósága készítette, és – nemzetközi szerződés eltérő rendelkezése hiányában – a magyar külképviseleti hatóság felülhitelesítette e 
hatóság másolaton szereplő aláírását és bélyegzőlenyomatát. Az eljárás során hiteles másolatnak elfogadható továbbá a magyar külképviselet által eredetivel megegyező bélyegzővel és aláírással ellátott 
dokumentum.

Gyermek

25.000 forint befizetése- - 25.000 forint befizetése

Adóigazolvány vagy annak hiteles másolatának bemutatása, 
amennyiben rendelkezik vele

Adóigazolvány vagy annak hiteles másolatának bemutatása

• személyazonosság és állampolgárság igazolására alkalmas eredeti hatósági igazolvány vagy annak hiteles másolatának*  
bemutatása
• gyermek lakcímét igazoló eredeti hatósági igazolvány vagy annak hiteles másolatának bemutatása, amennyiben a gyermek 
magyar állampolgár, és a lakcím külön okmányon szerepel
• gyermek Magyar igazolványának vagy annak hiteles másolatának bemutatása, amennyiben rendelkezik ilyennel 


	Szükséges dokumentumok

