
 

Egyéni Személyi Adatlap a KID rendszer felhasználói jogosultságainak 

definiálásához 

Personal data form for defining the rights of KID system users 

Új Felhasználó 
New user (F) 

  
Módosítás (M) 
Modification 

  
Új Belépési jelszó (B) 
New login password 

 

 
Törlés (T) 
Cancellation 

  
Új Aláírási jelszó (A) 
New signature password 

  
 

 

Ügyfél (cég) neve / Client (company) name  

Ügyfél kód / Client code  

 

A felhasználó neve / Full name of user  

A felhasználó rövid neve1 / Short name of user1  

Telefonszám / Phone number  

Mobilszám2 / Mobile phone number2  

E-mail cím2 / Email address2   

1 Célszerűen vezetéknév. / Practically the surname. 
2 eKID esetén kötelezően kitöltendő! / Required to fill out in case of eKID! 

Jogosultságok információi3 / Information on rights3: 

Fizetési megbízásokhoz kapcsolódó pontszám / Cash instruction points  

Értékpapír számlák kezelése, hazai és cross-border értékpapír kiegyenlítések és a külföldi 
társasági események menüpontokhoz tartozó pontszám / Security account management, 

domestic and cross-border securities settlement transactions and foreign corporate actions 
related points 

 

DEMAT pontszám / DEMAT points  

Derivatív műveletekhez pontszám /Derivative transactions points  

KID regisztráció pontszám4/ KID registration points4  

3 0-10 pont (0 pont = Kivonatok, státuszok lekérdezésére, illetve megbízás rögzítésre alkalmas jog. Megbízás indítási, 
aláírási joga nincs a felhasználónak.; 10 pont = Egyedül indíthat, írhat alá megbízásokat.; 1-9 pont között = 2 
felhasználó együttesen legalább 10 pontnyi aláírási joggal indíthat megbízásokat.); „Üres” = Nincs jog az adott 
üzleti funkcióhoz. / 0-10 points (0 point = Statements, status queries and capture of instructions. User can’t 
initiate/sign any instructions.; 10 points = The user is able to initiate/sign transaction alone.; between 1-9 points = 
At least two users with minimum 10 points together are required to initiate an instruction.); „Blank” = No rights for 
chosen business function 

4 Vastagklienses KID esetén kötelezően kitöltendő. / Required to fill out in case of Thick client KID. 

Helység, dátum / Place, date:  ........................... ,  ................  

  .............................................  

 cégszerű aláírás / authorised signature 
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