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I. A SZABÁLYOZÁS CÉLJA 
 
A jelen Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) célja a AXIOM Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság, Alapkezelő, illetve Szolgáltató) a pénzmosás és terrorizmus 
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.), valamint a 
terrorizmus finanszírozásának megelőzése és megakadályozása érdekében az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági 
Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény (a 
továbbiakban: Kit.) alapján egységes rendbe foglalni és szabályozni a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 
megelőzésével és megakadályozásával kapcsolatos alapkezelési tevékenységeket, valamint biztosítani, hogy a <rövidített 
név> valamennyi munkavállalója a Pmt.-ben meghatározott átvilágítási és bejelentési kötelezettségnek eleget tudjon tenni. 
 

II. A SZABÁLYZAT SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI HATÁLYA 
 
A Szabályzat személyi hatálya kiterjed szervezeti egységére és munkavállalójára. 
A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzését és megakadályozását szolgáló 
alapkezelési  tevékenységekre, az ügyfelek kockázati besorolására, átvilágítására és monitorozására, a gyanús pénzügyi 
műveletek bejelentésével, nyilvántartásával kapcsolatos feladatok végrehajtására, az ügyletek felfüggesztésére, továbbá a 
pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtására. 
 

III. KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYOK  
 
Kapcsolódó jogszabályok: 

- a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 
(a továbbiakban: Pmt.),  

- az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések 
végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény (a továbbiakban: Kit.) 

- a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.), és 1978. évi IV. törvény, (a 
továbbiakban: régi Btk.) 

- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), és 1959. évi IV. törvény, 

- a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény, 

- a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről szóló 485/2015 (XII. 29.) Korm. 
rendelet, 

- a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény, 

- A nemzetgazdasági miniszter 21/2017. (VIII. 3.) NGM rendelete a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény, valamint az Európai Unió és az ENSZ 
Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. 
törvény alapján elkészítendő belső szabályzat kötelező tartalmi elemeiről (a továbbiakban. NGM rendelet) 

- A Magyar Nemzeti Bank elnökének 19/2017. (VII.19) rendelete a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény végrehajtásának az MNB által felügyelt szolgáltatókra 
vonatkozó, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni 
korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvény szerinti szűrőrendszer kidolgozásának és működtetéséről (a 
továbbiakban. MNB rendelet),  

- a  kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 
2014. XVI. törvény (a továbbiakban: Kbftv.), 

- a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény. 
 

IV. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 
 

E szabályzat alkalmazásában: 
 
1. alkalmazott: e Szabályzat alkalmazásában a Szolgáltató vezetője, foglalkoztatottja és segítő családtagja, 
2. anyavállalat: minden olyan vállalkozás, amely egy másik vállalkozás működésére ellenőrző be-folyást gyakorol; 
3. auditált elektronikus hírközlő eszköz: az ügyfél távoli, elektronikus adatátviteli csatornán történő ügyfél-

átvilágításra, az általa tett nyilatkozat értelmezésére, biztonságos tárolására, a tárolt adatok visszakeresésére és 
ellenőrzésére alkalmas elektronikus valós idejű kép- és hangátviteli rendszer, 

4. azonosítás: a Pmt. 7. § (2) bekezdésében, a 8. § (2) és (3) bekezdésében, valamint a 9. § (1) és (2) bekezdésében 
meghatározott adatok visszakereshető módon történő rögzítése, 



 

 

5. csoport: olyan vállalkozások összessége, amelyet egy anyavállalat, annak leányvállalatai, fióktelepei és mindazon 
vállalkozások alkotnak, amelyekben az anyavállalat vagy leányvállalata ellenőrző befolyással vagy részesedési 
viszonnyal rendelkezik; 

6. elektronikus pénz: a Hpt.-ben meghatározott elektronikus pénz; 
7. ellenőrző befolyás: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számv. tv.) szerinti anyavállalat 

fogalmánál használt meghatározó befolyás vagy egy személy és egy vállalkozás között fennálló olyan kapcsolat, 
amelynek alapján 

a)  a befolyással rendelkező személy dönthet a vállalkozás nyereségének felosztásáról, nyereségének vagy 
veszteségének más vállalkozáshoz való átcsoportosításáról, stratégiájáról, üzletpolitikájáról vagy értékesítési 
politikájáról, 

b)  lehetővé válik - függetlenül attól, hogy a megállapodást alapszabályban (alapító okiratban) vagy más írásos 
szerződésben rögzítették - a vállalkozás irányításának más vállalkozás irányításával való összehangolása 
valamely közös cél érdekében, 

c)  a közös irányítás a vállalkozások ügyvezetésének, felügyelőbizottságának részben (de a döntésekhez 
szükséges többséget kitevő) vagy teljesen azonos összetételén keresztül valósul meg, vagy 

d)  a befolyással rendelkező személy tőkekapcsolat nélkül gyakorol jelentős befolyást egy másik vállalkozás 
működésére; 

8. Európai Unió: az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség, 
9. Európai Unió tagállama: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban 

részes más állam, 
10. Egyesült Nemzetek Szervezete Biztonsági Tanácsának határozata: az 1956. évi I. törvénnyel kihirdetett 

Egyesült Nemzetek Szervezete Alapokmányának 25. cikkében meghatározott, az ENSZ BT által a nemzetközi béke 
és biztonság fenntartása érdekében elfogadott határozat; 

11. fiktív bank: olyan hitelintézet, pénzügyi szolgáltató vagy hitelintézet, pénzügyi szolgáltató által folytatott 
tevékenységgel megegyező tevékenységet végző szervezet, amelynek nincs főirodája a székhelye szerinti államban, 
továbbá nem része egy szabályozott pénzügyi csoportnak; 

12. FIU: a Pmt. rendelkezéseivel kapcsolatban a pénzügyi információs egységként működő hatóság (Financial 
Intelligence Unit), a Kit. rendelkezéseivel kapcsolatban a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés foganatosításáért 
felelős szerv  

13. főiroda: az a hely, ahol a szolgáltató a főtevékenységet ténylegesen végzi és ahol a központi döntéshozatal történik; 
14. harmadik ország: az Európai Unión kívüli állam, 
15. hiteles fordítás: az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda által készített fordítás, 
16. hivatalos fordítás: lektorált, lepecsételt, összefűzött és hivatalos záradékkal ellátott fordítás, amin hivatalos záradék 

tanúsítja, hogy az elkészült fordítás a fordítóirodához eljuttatott anyag szövegével megegyezik. 
17. jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet: nem jogi személy és nem természetes személy jogalany; 
18. kiemelt közszereplő: az a természetes személy, aki fontos közfeladatot lát el, vagy az ügyfél-átvilágítási 

intézkedések elvégzését megelőző egy éven belül fontos közfeladatot látott el. 
19. fontos közfeladatot ellátó személy:  

a) az államfő, a kormányfő, a miniszter, a miniszterhelyettes, az államtitkár, Magyarországon az államfő, a 
miniszterelnök, a miniszter és az államtitkár, 

b) az országgyűlési képviselő vagy a hasonló jogalkotó szerv tagja, Magyarországon az országgyűlési képviselő 
és a nemzetiségi szószóló, 

c) a politikai párt irányító szervének tagja, Magyarországon a politikai párt vezető testületének tagja és 
tisztségviselője, 

d) a legfelsőbb bíróság, az alkotmánybíróság és olyan magas rangú bírói testület tagja, amelynek a döntései 
ellen fellebbezésnek helye nincs, Magyarországon az Alkotmánybíróság, az ítélőtábla és a Kúria tagja, 

e) a számvevőszék és a központi bank igazgatósági tagja, Magyarországon a Állami Számvevőszék elnöke és 
alelnöke, a Monetáris Tanács és a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja, 

f) a nagykövet, az ügyvivő és a fegyveres erők magas rangú tisztviselője, Magyarországon a rendvédelmi 
feladatokat ellátó szerv központi szervének vezetője és annak helyettese, valamint a Honvéd Vezérkar 
főnöke és a Honvéd Vezérkar főnökének helyettesei, 

g) többségi állami tulajdonú vállalatok igazgatási, irányító vagy felügyelő testületének tagja, Magyarországon a 
többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyvezetője, irányítási vagy felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető 
testületének tagja, 

h) nemzetközi szervezet vezetője, vezető helyettese, vezető testületének tagja. 
20. kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója: a kiemelt közszereplő házastársa, élettársa; vér szerinti, 

örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermeke, továbbá ezek házastársa vagy élettársa; vér szerinti, örökbefogadó, 
mostoha- és nevelőszülője. 

21. kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy:  



 

 

a) bármely természetes személy, aki a kiemelt közszereplővel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa, vagy vele szoros üzleti kapcsolatban áll,  

b) bármely természetes személy, aki egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel 
nem rendelkező szervezetnek, amelyet kiemelt közszereplő javára hoztak létre, 

22. kockázatérzékenységi megközelítés: az üzleti kapcsolat vagy ügyleti megbízás jellege és összege, valamint az ügyfél 
körülményei alapján a belső szabályzatban a belső kockázatértékelés alapján rögzített, a pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozása megelőzésére és megakadályozására irányuló eljárás; 

23. leányvállalat: minden olyan vállalkozás, amelynek működésére egy másik vállalkozás ellenőrző befolyást gyakorol, 
azzal, hogy a leányvállalat valamennyi leányvállalatát az anyavállalat leányvállalatának kell tekinteni; 

24. megerősített eljárás: az ügyfélben, a termékben, a szolgáltatásban, az ügyletben, az alkalmazott eszközben vagy a 
földrajzi kitettségben rejlő kockázat kezelésére szolgáló kockázat alapú intézkedések együttesét magába foglaló 
fokozott monitoring; 

25. MNB: a Pmt. 5.§. a) pontjában meghatározott felügyeletet ellátó szerv, és a Bvktv. szerinti hivatal 
26. monitoring: az üzleti kapcsolat folyamatos figyelemmel kísérése; 
27. pénzforgalmi intézmény: az Fsztv.-ben meghatározott pénzforgalmi intézmény, valamint a Posta Elszámoló 

Központot működtető intézmény; 
28. pénzmosás: a régi Btk. 303-303/A. §-ában, illetve a Btk. 399-400. §-ában meghatározott elkövetési magatartások; 
29. pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási kockázat: a pénzmosás vagy a terrorizmus finanszírozása 

felmerülésének valószínűsége és hatása, 
30. pénzügyi információs egységként működő hatóság: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal jogszabályban meghatározott 

szervezeti egysége; 
31. pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés: 

a) a pénzeszközök és gazdasági erőforrások uniós jogi aktus, illetve ENSZ BT határozat által elrendelt 
befagyasztása, 

b) a pénzeszköz vagy gazdasági erőforrás rendelkezésre bocsátásának uniós jogi aktusban, illetve ENSZ BT 
határozatban rögzített tilalma; valamint 

c) uniós jogi aktusban, illetve az ENSZ BT határozatban meghatározott esetekben elrendelt pénzügyi 
tranzakciókat (pénzeszközök átutalását) érintő tilalom, illetve korlátozás, valamint a kapcsolódó 
engedélyezési eljárás; 

32. pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés alanya: a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedést elrendelő uniós 
jogi aktus, illetve ENSZ BT határozat hatálya alá tartozó természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet, illetve az a természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely 
pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedést elrendelő uniós jogi aktus, illetve ENSZ BT határozat hatálya alá tartozó 
szervezet tagja; 

33. proliferáció-finanszírozás: uniós jogi aktusban, illetve az ENSZ BT határozatában rögzített tömegpusztító 
fegyverek elterjedésének pénzügyi támogatása; 

34. stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik ország: az (EU) 2015/849 
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik 
országok megállapítása tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2016. július 14-i (EU) 2016/1675 bizottsági 
felhatalmazáson alapuló rendeletben meghatározott országok; 

35. személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány: személyazonosító igazolvány, útlevél, valamint 
kártya formátumú vezetői engedély; 

36. személyazonosság igazoló ellenőrzése: az ügyfél, a meghatalmazott, a rendelkezésre jogosult, továbbá a képviselő 
személyazonosságának, továbbá a tényleges tulajdonos személyazonosságának ellenőrzése; 

37. szokatlan ügylet: olyan ügylet, 
a) amely nincs összhangban a termékkel vagy a szolgáltatással kapcsolatban általánosan követett eljárásokkal, 
b) amelynek nincs világosan érthető gazdasági célja vagy jogi alapja, 
c) amely esetében az ügyfél korábbi tevékenységéhez képest indokolatlanul megváltozik az ügyletek gyakorisága, 

nagysága. 
38. Alapkezelő vezetője: az a természetes személy, aki az AXIOM Befektetési Alapkezelő Zrt.  képviseletére, 

nevében döntési jogkör gyakorlására vagy az ezen szolgáltatón belüli irányítási jogkör gyakorlására jogosult; 
39. Alapkezelő belső szabályzatban meghatározott vezetője: az a természetes személy, aki az AXIOM Befektetési 

Alapkezelő Zrt. vezetője által a belső szabályzatban meghatározásra kerül az alábbi szempontok figyelembevételével: 
a) megfelelő ismeretekkel rendelkezik arra vonatkozóan, hogy a szolgáltató milyen mértékben van kitéve a 

pénzmosás és a terrorizmus-finanszírozás jelentette kockázatoknak, valamint 
b) megfelelő vezetői hatáskörrel rendelkezik ahhoz, hogy a kockázati kitettséget befolyásoló döntéseket 

kezdeményezzen vagy hozzon; 
40. terrorizmus finanszírozása: a régi Btk. 261. § (1) és (2) bekezdése szerinti bűncselekmény elkövetéséhez szükséges 

anyagi eszköz szolgáltatása vagy gyűjtése, illetve a Btk. 318. §-ában meghatározott elkövetési magatartások; 



 

 

41. ténylegesen összefüggő, több ügyleti megbízás: azon ügyletek, amelyekre vonatkozóan egy éven belül ugyanazon 
ügyfél ugyanazon jogcímen, ugyanazon tárgyra ad megbízást. 

42. tényleges tulajdonos: 
a. az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben 

közvetlenül vagy - a Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a 
tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, vagy egyéb módon tényleges irányítást, 
ellenőrzést gyakorol a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet felett, ha a jogi személy 
vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a 
közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi 
követelmények vonatkoznak, 

b. az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 
8:2. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik, 

c. az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyletet végrehajtanak, vagy aki egyéb módon 
tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a természetes személy ügyfél tevékenysége felett, 

d. alapítványok esetében az a természetes személy, 
i. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő 

kedvezményezetteket már meghatározták, 
ii. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még 

nem határozták meg, vagy 
iii.  aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány 

vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár, 
e. bizalmi vagyonkezelési szerződés esetében 

i. a vagyonrendelő, valamint annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa, 
ii. a vagyonkezelő, valamint annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa, 
iii. a kedvezményezett vagy a kedvezményezettek csoportja, valamint annak a) vagy b) pont szerinti 

tényleges tulajdonosa, továbbá 
iv. az a természetes személy, aki a kezelt vagyon felett egyéb módon ellenőrzést, irányítást gyakorol, 

továbbá 
f. az a) és b) pontban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet vezető tisztségviselője; 
43. uniós jogi aktus: az Európai Unió Működéséről Szóló Szerződés 75. cikke, illetve 215. cikke alapján elfogadott uniós 

jogi aktusok, valamint az e jogi aktusok felhatalmazása alapján elfogadott jogi aktusok, illetve intézkedések; 
44. ügyfél: aki a szolgáltatóval üzleti kapcsolatot létesít vagy a szolgáltató részére ügyleti megbízást ad 
45. ügyfél-átvilágítás: a Pmt. 6. §-ban meghatározott esetben a 7-11. §-ban meghatározott ügyfél-átvilágítási 

intézkedések elvégzése, 
46. ügylet: 

a) az üzleti kapcsolat során a szolgáltató tevékenységi körébe tartozó valamely szolgáltatás igénybevételéhez 
tartozó művelet, vagy 

b) az ügyleti megbízás. 
47. ügyleti megbízás: olyan ügylet, amely az ügyfél és a szolgáltató között a szolgáltató tevékenységi körébe tartozó 

szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződéssel létrejött eseti jogviszony; 
48. üzleti kapcsolat: a bizalmi vagyonkezelés tevékenységi körébe tartozó szolgáltatás igénybevételére vonatkozó, 

szerződéssel létrejött tartós jogviszony, 
 

1. RÉSZ: PMT SZERINTI RENDELKEZÉSEK 
 

V. ÜGYFÉL-ÁTVILÁGÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG ÉS INTÉZKEDÉSEK VÉGREHAJTÁSA 
 

V.1. Az ügyfél-átvilágítási kötelezettség  
  

Az Alapkezelő köteles ügyfeleit átvilágítani:   
a) az üzleti kapcsolat létesítésekor; 
b) a 3.600.000 forintot elérő vagy meghaladó összegű ügyleti megbízás teljesítésekor; 
c) pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény vagy körülmény felmerülése esetén, ha az 

a) -b) pontban meghatározottak szerint átvilágításra még nem került sor; 
d) ha a korábban rögzített ügyfélazonosító adatok valódiságával vagy megfelelőségével kapcsolatban kétség 

merül fel. Ide értendő az az eset is, amikor az ügyfél valamely adata (pl. neve, lakcíme, székhelye stb.) vagy 
a nem természetes személy ügyfél tulajdonosi szerkezete változik. Amennyiben a nem természetes 
személy ügyfél ügyvezetésében, képviselőiben változás következik be, ellenőrizni kell, hogy az ügyfél-



 

 

átvilágítás során rögzített adatokban, vagy a tényleges tulajdonosi nyilatkozat alapjául szolgáló 
körülményekben nem történt-e változás. 

 
Az átvilágítási kötelezettség kiterjed az ügyleti megbízások esetén az egymással ténylegesen összefüggő, több ügyleti 
megbízásra, ha ezek együttes értéke eléri a 3.600.000 forintot. Ebben az esetben az átvilágítást azon ügyleti megbízás 
elfogadásakor kell végrehajtani, amellyel az együttes értékük eléri a 3.600.000 forintot.  
 
Az Alapkezelő az ügyfél részére nem vezet a Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 5. § (1) bekezdés 130. pontjában 
meghatározott ügyfélszámlát és 46. pontjában meghatározott értékpapírszámlát, illetve értékpapír letéti számlát, így a 
forgalmazási tevékenysége keretében pénzeszközt, illetve kollektív befektetési értékpapírt nem vesz át. 
 
V.2. Az ügyfél-átvilágítási intézkedések 

 
V.2.1 Általános szabályok 
 
Az Alapkezelő biztosítja, hogy az ügyfélre és az üzleti kapcsolatra vonatkozóan a rendelkezésre álló adatok és okiratok 
naprakészek legyenek. Ennek érdekében az Alapkezelő legalább ötévente ellenőrzi az ügyfeleiről rendelkezésre álló 
adatokat. Ha az ellenőrzés során kétség merül fel az adatok és a nyilatkozatok naprakészségét illetően, akkor ismételten el 
kell végezni az ügyfél-átvilágítási intézkedéseket. 
Az Alapkezelő a honlapján közzétettek szerint szerepelteti, hogy az üzleti kapcsolat fennállása alatt az ügyfél elektronikus 
úton megküldött levélben, postai úton megküldött levélben, vagy személyesen bejelentve köteles a tudomásszerzéstől 
számított 5 munkanapon belül értesíteni az ügyfél-átvilágítás során megadott adatokban, illetve a tényleges tulajdonos 
személyét érintően bekövetkezett változásról. 
 
Az ügyfél és a tényleges tulajdonos személyazonosságának igazoló ellenőrzését az üzleti kapcsolat létesítése vagy az ügyleti 
megbízás végrehajtása előtt kell lefolytatni. Az ellenőrzés az üzleti kapcsolat létesítése során is lefolytatható, ha ez a rendes 
üzletmenet megszakításának elkerülése érdekében szükséges, és ha a pénzmosás vagy a terrorizmus finanszírozásának 
valószínűsége alacsony. Ebben az esetben a személyazonosság igazoló ellenőrzését az első ügylet teljesítéséig kell befejezni. 
 
A szerződés megkötésekor nem ismert kedvezményezettre vonatkozó, a későbbi azonosításhoz és a személyazonosság 
igazoló ellenőrzéséhez szükséges valamennyi információt rögzíteni kell. Ebben az esetben a személyazonosság igazoló 
ellenőrzésének a kifizetéssel egyidejűleg vagy azt megelőzően kell megtörténnie, illetve azzal egyidejűleg vagy azt 
megelőzően, hogy a kedvezményezett a szerződésből eredő jogait érvényesíti. 
Ha az ügyfél jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, a képviseletében vagy megbízása alapján 
eljáró személy átvilágítását követően a jogi személy, illetve a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átvilágítását is el 
kell végezni. 
 
Nem kell az ügyfél-átvilágítási intézkedéseket ismételten elvégezni, ha 

 az ügyfél, a meghatalmazott, a rendelkezésre jogosult, továbbá a képviselő vonatkozásában az ügyfél-
átvilágítási intézkedések egyéb üzleti kapcsolat vagy ügyleti megbízás kapcsán már megtörténtek, 

 jelen üzleti kapcsolat vagy ügyleti megbízás kapcsán az ügyfél, a meghatalmazott, a rendelkezésre jogosult, 
továbbá a képviselő személyazonossága korábban megállapításra került, és 

 nem történt változás a rendelkezésre álló adatokban. 
 

Ha az Alapkezelő által 2 (két) naptári évet elérő időtartam alatt megbízás teljesítésére nem került sor – ide nem értve a 

többéves futamidejű ügyleti megbízásokat – az Alapkezelő 30 (harminc) napon belül írásban felhívja ügyfelét az 

adatokban bekövetkezett változások közlésére, azzal, hogy az azonosító adatok közléséig a megbízás teljesítésére nincs 

mód. 

 
Az Alapkezelő az ügyfél-átvilágítási kötelezettségek említett eseteiben azonosítja az ügyfelet és személyazonosságának 
igazoló ellenőrzését elvégzi, valamit azonosítja a tényleges tulajdonost, és ha a tényleges tulajdonos személyazonosságával 
kapcsolatban kétség merül fel, akkor személyazonosságának igazoló ellenőrzését is végrehajtja. Ezen túlmenően rögzíti az 
üzleti kapcsolatra és az ügyleti megbízásra vonatkozó adatokat és folyamatosan figyelemmel kíséri az ügyleti kapcsolatot 
(monitoring).  
 
Az Alapkezelő az ügyfél-átvilágítással kapcsolatosan köteles az ügyfelet, annak meghatalmazottját, a rendelkezésre 

jogosultat, továbbá a képviselőt azonosítani és személyazonosságának igazoló ellenőrzését elvégezni. Ezzel 



 

 

összefüggésben az Alapkezelő köteles a Pmt. 7. § (2) bekezdésében meghatározott, jelen szabályzat V.2.2. pontjában 

részletezett adatokat rögzíteni:  

 

Fentieken túlmenően az Alapkezelő az ügyfél-átvilágítással kapcsolatosan köteles a tényleges tulajdonosra vonatkozó Pmt. 

9.§ (1) bekezdés szerinti, alábbi adatok megadását kérni: 

Természetes személy ügyfél esetén: 
 

 családi és utónevét 

 születési családi és utónevét 

 állampolgárságát 

 születési helyét, idejét 

 lakcímét, ennek hiányában tartózkodási helyét. 
 
Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfél esetén: 
 

 családi és utónevét 

 születési családi és utónevét 

 állampolgárságát 

 születési helyét, idejét 

 lakcímét, ennek hiányában a tartózkodási helyét 

 a tulajdonosi érdekeltség jellegét és mértékét. 

 

Ezen adatokon kívül az Alapkezelő köteles továbbá az ügyfél arra vonatkozó Pmt. 9.§ (2) bekezdés szerinti nyilatkozatát, 

hogy a tényleges tulajdonosa kiemelt közszereplőnek minősül-e. Amennyiben ezen nyilatkozat szerint a tényleges 

tulajdonos kiemelt közszereplő, úgy a nyilatkozatnak azt is tartalmaznia kell, hogy a kiemelt közszereplő jelen szabályzat 

IV. fejezet 18. pontjában meghatározott definíciója szerint mely pontja alapján minősül annak. 

 
Az Alapkezelő az ügyfél-átvilágítási intézkedések terjedelmét kockázatérzékenységi alapon jogosult meghatározni e 
szabályzat V.6. pontjában foglaltak szerint. Ezzel összefüggésben az üzleti kapcsolatra és az ügyletre vonatkozóan legalább 
az üzleti kapcsolat esetén a szerződés típusát, tárgyát és időtartamát, ügylet esetén a megbízás tárgyát és összegét, és a 
teljesítés körülményeit (hely, idő, mód) köteles rögzíteni. Emellett a jelen szabályzat V.6. pontjában részletezett 
kockázatérzékenységi megközelítés alapján a fentiekben meghatározott adatokon kívül kérheti a pénzeszközök forrására 
vonatkozó információk rendelkezésre bocsátását, valamint ezen információk igazoló ellenőrzése érdekében a 
pénzeszközök forrására vonatkozó dokumentumok bemutatását. Ezen adatkört abban az esetben rögzíti az Alapkezelő, 
amennyiben ezen adatokra kockázatértékelési megközelítés alapján szükség van. 
 
Az Alapkezelő a pénzmosás vagy a terrorizmus finanszírozása tekintetében a kockázatérzékenységi megközelítés alapján – 
e szabályzat V.6. pontja szerint – alacsony kockázatot jelentő ügyfelek és ügyletek vonatkozásában egyszerűsített ügyfél-
átvilágítás alkalmaz. Egyszerűsített ügyfél-átvilágítás esetében az ügyfél-átvilágítási intézkedéseket csak pénzmosásra vagy a 
terrorizmus finanszírozására utaló tény, adat vagy körülmény, továbbá szokatlan vagy összetett ügylet felmerülése esetén 
kell elvégezni, azonban minden esetben kötelező az üzleti kapcsolat folyamatos figyelemmel kísérésének az elvégzése – 
ideértve az üzleti kapcsolat fennállása folyamán teljesített ügyletek elemzését is – annak megállapítása érdekében, hogy az 
adott ügylet összhangban áll-e az Alapkezelőnek az ügyfélről rendelkezésére álló adataival. A Pmt. 12.§-a értelmében a 
pénzmosás vagy a terrorizmus finanszírozása tekintetében alacsony kockázatot jelentő ügyfelek vonatkozásában 
egyszerűsített ügyfél-átvilágítás alkalmazható. Ebben az esetben az Alapkezelő kizárólag a Pmt. 7. § (2) bekezdésében 
meghatározott adatokat köteles rögzíteni, illetve a személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében az alábbi okiratok 
bemutatását kérheti: 
 

1. Az eljáró természetes személy ügyféltől: 

 magyar állampolgár esetében a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványát és lakcímet 
igazoló hatósági igazolványát, 

 külföldi állampolgár esetén úti okmányát vagy személyazonosító igazolványát, feltéve hogy az 
magyarországi tartózkodásra jogosít, tartózkodási jogot igazoló okmányát vagy tartózkodásra jogosító 
okmányát; 

 



 

 

2. A jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a nevében vagy megbízása alapján eljárni 
jogosult személy esetében az 1. pontban megjelölt okiratának bemutatásán túl az azt igazoló - harminc napnál 
nem régebbi - okiratot, hogy 

 a belföldi gazdálkodó szervezetet a cégbíróság bejegyezte, vagy a gazdálkodó szervezet a bejegyzési 
kérelmét benyújtotta, egyéni vállalkozó esetében azt, hogy az egyéni vállalkozói igazolvány kiadása vagy a 
nyilvántartásba vételről szóló igazolás kiállítása megtörtént, 

 belföldi jogi személy esetén, ha annak létrejöttéhez hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel 
szükséges, a nyilvántartásba vétel megtörtént, 

 külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a saját országának joga 
szerinti bejegyzése vagy nyilvántartásba vétele megtörtént; 

 
3. A jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet létesítő okiratát, amennyiben a cégbejegyzési, 

hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel iránti kérelem cégbírósághoz, hatósághoz vagy bírósághoz történő 
benyújtása még nem történt meg. 

 
A pénzmosás vagy a terrorizmus finanszírozása tekintetében magas kockázatot jelentő bizonyos ügyfelek és ügyletek 
esetén, vagy ha az ügyfél nem jelenik meg személyesen az azonosítás és személyazonosság ellenőrzése céljából, továbbá ha 
az ügyfél kiemelt közszereplő, vagy ha stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik 
országból származik fokozott ügyfél-átvilágítás alkalmazását írja elő. Fokozott ügyfél-átvilágítás alkalmazása esetén a Pmt.-
ben meghatározott valamennyi ügyfél-átvilágítási intézkedés elvégzése kötelező és ezek mellett kerül sor további 
intézkedések végrehajtására. Emellett, amennyiben az ügyfél kiemelt közszereplő, úgy az üzleti kapcsolat létesítésére 
kizárólag a Társaság vezetőjének tájékoztatását követően kerülhet sor. 
 
Az Alapkezelőnek lehetősége van arra is, hogy elfogadja azt, hogy az ügyfelet más szolgáltató már azonosította a jelen 
szabályzat V.5. pontja alapján. 
 
V.2.2. Az azonosítás és a személyazonosság igazoló ellenőrzése 
 
Az V.1 pontban felsorolt esetekben az ügyfelet, annak meghatalmazottját, a rendelkezésre jogosultat, továbbá a képviselőt 
azonosítani kell, és el kell végezni a személyazonosságuknak igazoló ellenőrzését. Ennek során a rájuk, valamint az üzleti 
kapcsolatra és az ügyletre vonatkozóan az alábbi adatokat kell rögzíteni a 3. sz. mellékletben (Azonosítási adatlap):  

 
Természetes személy esetén: 

 
1. családi- és utónév, 
2. születési családi és utónév, 
3. állampolgárság, 
4. születési hely és idő 
5. anyja születési neve 
6. lakcím, ennek hiányában tartózkodási hely 
7. azonosító okmány száma és típusa 

 
Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén: 

 
1. név, rövidített név, 
2. székhely, külföldi székhelyű vállalkozás esetén, amennyiben rendelkezik ilyennel, magyarországi fióktelep 

címe, 
3. főtevékenység, 
4. képviseletére jogosultak neve és beosztása,  
5. kézbesítései megbízottjának az azonosításra alkalmas adatai, 
6. cégjegyzékszám vagy egyéb jogi személy esetén a nyilvántartásba vételéről, vagy bejegyzéséről szóló 

határozat száma vagy nyilvántartási száma,  
7. adószám 

 
Az üzleti kapcsolatra és az ügyletre vonatkozóan: 

 
1. üzleti kapcsolat esetén a szerződés típusa, tárgya, időtartama, 
2. ügylet esetén a megbízás tárgya és összege 
3. a teljesítés körülményei 



 

 

 
Az Alapkezelő kockázatérzékenységi megközelítés alapján, magas kockázat fennállása esetén kérheti a pénzeszközök 
forrására vonatkozó információk rendelkezésre bocsátását, valamint ezen információk igazoló ellenőrzése érdekében a 
pénzeszközök forrására vonatkozó dokumentumok bemutatását. 
 
Ha a külföldi lakóhellyel rendelkező ügyfél kiemelt közszereplőnek minősül, akkor az ügyfél által az Alapkezelő részére tett 
írásbeli nyilatkozatnak a személyes adatokon kívül tartalmaznia kell a pénzeszközök forrására vonatkozó információkat is. 
 
V.2.3. Vezetői jóváhagyástól függő ügyletek 
 
Amennyiben a belső kockázatértékelés alapján az Alapkezelő ügyfélazonosítást végző munkatársa arra a megállapításra jut, 
hogy az adott üzleti kapcsolat vagy ügyleti megbízás magas kockázati szintet ér el, amelyet kezelni szükséges, úgy 
haladéktalanul értesíteni szükséges a Társaság Vezérigazgatóját. A Társaság Vezérigazgatója dönt a szükséges intézkedésről. 
Amennyiben a Társaság Vezérigazgatója úgy ítéli meg, hogy a Pmt. 30. §-a szerinti bejelentésnek van helye, úgy 
haladéktalanul köteles utasítani a kijelölt személyt a bejelentés megtételéről a VI.1. pontban foglaltak szerint. 
 
Az üzleti kapcsolat létesítését és az  ügyleti megbízás teljesítését az ügyfélkockázati tényezők alapján az Alapkezelő 
Vezérigazgatója hagyja jóvá az  alábbi esetekben is: 

 amennyiben az üzleti kapcsolat létesítése során arra utaló adat, tény, illetve körülmény merül fel, hogy a 

szolgáltatás mögött ténylegesen nem az a személy áll, aki a szerződéskötési kérelemben feltüntetésre 

került, 

 amennyiben az ügyleti megbízás az ötvenmillió forintot meghaladja, 

 amennyiben az  ügyfél olyan társaság, amelynek bemutatóra szóló részvénye van, vagy amelynek 

részvényesét részvényesi meghatalmazott képviseli, 

 amennyiben az  ügyfél olyan társaság, amelynek tulajdonosi szerkezete a  társaság üzleti tevékenységének 

jellegéhez képest szokatlannak vagy túlzottan összetettnek tűnik 

 

Az üzleti kapcsolat létesítését és az  ügyleti megbízás teljesítését termékhez, szolgáltatáshoz, ügylethez vagy alkalmazott 
eszközhöz kapcsolódó kockázati tényezők alapján az Alapkezelő Vezérigazgatója hagyja jóvá az alábbi esetekben: 

 személyesen meg nem jelent természetes személy ügyféllel okirat hiteles másolata alapján létrejött üzleti 

kapcsolat vagy ügylet, 

 új termékek vagy új üzleti gyakorlatok, többek között új teljesítési mechanizmus, valamint új vagy 

fejlődő technológiák alkalmazása mind új, mind korábban meglévő termékek esetében. 

 

Az üzleti kapcsolat létesítését és az ügyleti megbízás teljesítését földrajzi kockázati tényezők alapján az Alapkezelő 
Vezérigazgatója hagyja jóvá az alábbi esetekben: 

 ha az ügyfél stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országban 

lakcímmel vagy székhellyel rendelkezik, 

 ha az ügyfél tulajdonosai között stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő 

harmadik országban székhellyel rendelkező jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet található, 

 ha az  ügyfél tényleges tulajdonosa, rendelkezésre jogosultja, képviselője vagy meghatalmazottja stratégiai 

hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országban rendelkezik lakcímmel. 

 
V.2.4. Benyújtandó dokumentumok 
 
A személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében az ügyintéző köteles megkövetelni az alábbi okiratok bemutatását, 
továbbá köteles ellenőrizni azok érvényességét: 



 

 

 
Természetes személy esetén: 
 

1. magyar állampolgár személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványát és lakcímet igazoló 
hatósági igazolványát, 

2. külföldi állampolgár úti okmányát vagy személyazonosító igazolványát, feltéve, hogy az magyarországi 
tartózkodásra jogosít, tartózkodási jogot igazoló okmányát vagy tartózkodásra jogosító okmányát. 

 
Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén:  
 
a nevében vagy megbízása alapján eljárni jogosult személy fent megjelölt okiratának bemutatásán túl az azt igazoló - 
harminc napnál nem régebbi - okirat, hogy 

 
1. a belföldi gazdálkodó szervezetet a cégbíróság bejegyezte, vagy a gazdálkodó szervezet a bejegyzési 

kérelmét benyújtotta, egyéni vállalkozó esetében azt, hogy az egyéni vállalkozói igazolvány kiadása vagy a 
nyilvántartásba vételről szóló igazolás kiállítása megtörtént, 

2. belföldi jogi személy esetén, ha annak létrejöttéhez hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel szükséges, a 
nyilvántartásba vétel megtörtént, 

3. külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a saját országának joga 
szerinti bejegyzése vagy nyilvántartásba vétele megtörtént. 

 
Cégbejegyzési, hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel iránti kérelem esetén:  

 
1. cégbírósághoz, hatósághoz vagy bírósághoz történő benyújtását megelőzően a jogi személy vagy jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezet létesítő okirata.  
 
Ebben az esetben a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet köteles a cégbejegyzés, 
hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel megtörténtét követő harminc napon belül okirattal igazolni annak 
megtörténtét, és az Alapkezelő köteles rögzíteni a cégjegyzékszámot vagy egyéb nyilvántartási számot. 

 
A személyazonosság igazoló ellenőrzése során ellenőrizni kell a meghatalmazott esetében a meghatalmazás érvényességét, 
a rendelkezésre jogosult rendelkezési jogosultságát, továbbá a képviselő képviseleti jogosultságát is. 
 
A bemutatott okiratról másolatot kell készíteni.  
 
V.2.5. A tényleges tulajdonosok azonosítása 

 
Az ügyfél-átvilágítás során a természetes személy ügyfél köteles személyes megjelenéssel írásbeli nyilatkozatot tenni a 3. sz. 
melléklet tényleges tulajdonosi nyilatkozat természetes személyekre vonatkozó részében, ha tényleges tulajdonos nevében 
vagy érdekében jár el.   
 
A jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfél képviselője - az ügyfél által vezetett pontos és 
naprakész nyilvántartás alapján – köteles írásban a 3. sz. melléklet tényleges tulajdonosi nyilatkozat jogi személyekre vagy 
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre vonatkozó részében a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet ügyfél tényleges tulajdonosáról.  
 
A nyilatkozatban a tényleges tulajdonosra vonatkozó alábbi adatokat kell rögzíteni: 
 
Természetes személy ügyfél esetén: 

 
1. családi és utónevét, 
2. születési családi és utónevét, 
3. állampolgárságát, 
4. születési helyét, idejét, 
5. lakcímét, ennek hiányában tartózkodási helyét. 

 
Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfél esetén: 
 

1. családi és utónevét, 
2. születési családi és utónevét, 



 

 

3. állampolgárságát, 
4. születési helyét, idejét, 
5. lakcímét, ennek hiányában a tartózkodási helyét, 
6. a tulajdonosi érdekeltség jellegét és mértékét. 

 
Az ügyfél arra vonatkozóan is köteles nyilatkozni a 3. sz. mellékletben (természetes személyekre vonatkozó rész esetében a 
10. pontban, míg a jogi személyekre vagy jogi személyiség nélküli szervezetekre vonatkozó részben 13. pontban), hogy a 
tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek minősül-e. Ha a tényleges tulajdonos kiemelt közszereplő, akkor ki kell vele 
töltetni a 3. sz. melléklet (azonosítási adatlap) vonatkozó részeit. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy melyik pont 
alapján minősül annak. 
Amennyiben kétség merül fel a tényleges tulajdonos kilétével kapcsolatban, úgy az ügyfelet a tényleges tulajdonosra 
vonatkozó ismételt nyilatkozattételre kell felszólítani.  
 
A tényleges tulajdonos kilétével kapcsolatban felmerült kétség alapjául szolgáló adatokat, tényeket, körülmények (példálózó 
jelleggel): 
 

 az  üzleti kapcsolat létesítése során arra utaló adat, tény, illetve körülmény merül fel, hogy a  szolgáltatás mögött 

ténylegesen nem az a személy áll, aki a szerződéskötési kérelemben feltüntetésre került (így különösen az 

interneten elérhető ingyenes adatbázisok ellenőrzése során), 

 az üzleti kapcsolat szokatlan körülmények között zajlik, 

 az ügyfél a tényleges tulajdonosra vonatkozó információkat csak nagy késedelemmel tudja megadni, 

 a jogi entitás tényleges tulajdonosára való visszavezetés átláthatatlan tulajdonosi hálót eredményez. 

 
A tényleges tulajdonos személyazonosságára vonatkozó adatot ellenőrizni kell a bemutatott okirat, nyilvánosan 
hozzáférhető nyilvántartás vagy más olyan nyilvántartás alapján, amelynek kezelőjétől az Alapkezelő törvény alapján 
adatigénylésre jogosult. E körben az Alapkezelő kifejezetten a kormányablak személyi adat- és lakcímnyilvántartását, vagy a 
Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalát jogosult megkeresni adatszolgáltatás iránt, 
amennyiben okirati úton nem vagy nehezen, illetve költségesen lenne teljesíthető az adatigénylés.  
A jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező ügyfél képviselőjének nyilatkoztatása mellőzhető, ha az Alapkezelő 
azt az ügyféltől egyéb üzleti kapcsolat vagy ügyleti megbízás kapcsán már megkapta, és az érintett ügyleti megbízás kapcsán 
az ügyfél által megadott adatokban – így különösen a tényleges tulajdonos kilétében – nem történt változás. 
 
A jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező ügyfél képviselőjének nyilatkoztatása mellőzhető abban az esetben 
is, ha azt az ügyfél más szolgáltató által már azonosításra került, melynek során ezen nyilatkozatot az átvilágítást végző 
szolgáltató részére megadta, amennyiben az ügyfél-átvilágítást arra a Pmt. 22. §-ban meghatározott feltételeknek megfelelő 
szolgáltató végezte el a Pmt rendelkezéseinek megfelelően.  
 
Azokban az esetekben, ahol az ügyfél tulajdonosai között nem természetes személyek is vannak, a tényleges tulajdonos 
megállapításánál figyelembe kell venni azokat a természetes személyeket is, akik a tulajdonosi láncban végig fenntartva a 
legalább 25 %-os részesedési arányt vagy szavazati jogot, tényleges befolyással bírnak az ügyfél döntéseire, illetve 
tevékenységére. 
 
V.2.6. Monitoring, megerősített eljárás 
 
Az üzleti kapcsolatot folyamatosan figyelemmel kell kísérni - ideértve az üzleti kapcsolat fennállása folyamán teljesített 
ügyletek elemzését is - annak megállapítása érdekében, hogy az adott ügylet összhangban áll-e az ügyfélről rendelkezésére 
álló adatokkal.  
Különös figyelmet kell fordítani valamennyi szokatlan ügyletre. 
 
V.2.6.1. Megerősített eljárás 
 
A megerősített eljárás az alábbiakat jelenti:  

 További információ szerzése  
o az ügyfélről,  
o a tervezett ügylet természetéről,  
o az ügyfél pénzügyi eszközéről és annak forrásáról, 
o a tervezett vagy végrehajtott ügylet céljáról, 



 

 

 az ügyfélhez kötődő üzleti kapcsolatok számának és időzítésének kiemelt vizsgálata, és 

 további vizsgálatok céljából ügylet kiválasztása.  
 
Az ügylet kiválasztása esetében legalább 10 millió forintot elérő vagy meghaladó összegű ügyletet kell kiválasztani.  
 
Az üzleti kapcsolat folyamatos figyelemmel kísérését az alábbi esetekben megerősített eljárásban kell végrehajtani: 
 

 személyesen meg nem jelent természetes személy ügyféllel okirat hiteles másolata alapján létrejött üzleti 
kapcsolat vagy ügylet esetén;  

 nem állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő nonprofit gazdasági társaság tekintetében; 

 stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országban lakóhellyel vagy 
székhellyel rendelkező ügyfél tekintetében; 

 stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országban lakóhellyel 
rendelkező tényleges tulajdonos tekintetében; 

 amennyiben az ügyfél olyan társaság, amelynek bemutatóra szóló részvénye van vagy amelynek részvényesét 
részvényesi meghatalmazott képviseli;  

 amennyiben az ügyfél olyan társaság, amelynek tulajdonosi szerkezete a társaság üzleti tevékenységének 
jellegéhez képest szokatlannak vagy túlzottan összetettnek tűnik; 

  
V.2.7. Az üzleti kapcsolat megszüntetésének esetei 
 
Nem lehet üzleti kapcsolatot létesíteni, továbbá a már fennálló üzleti kapcsolatot meg kell szünteti, valamint az ügyletet 
nem lehet teljesíteni, ha a Pmt. által előírt ügyfél-átvilágítás eredménye nem áll teljes körűen rendelkezésére, így, ha az 
ügyfél átvilágítása nem végezhető el teljes körűen, azaz:  

 az ügyfél a tényleges tulajdonosra vonatkozó nyilatkozatot megtagadja, 

 a tényleges tulajdonos kilétével kapcsolatban az ügyfél ismételt (írásbeli vagy auditált hírközlő eszköz útján 
tett) nyilatkozatát követően a kétség továbbra is fennáll, 

 az ügyfél ismételt – a tényleges tulajdonosra vonatkozó – (írásbeli vagy auditált hírközlő eszköz útján tett) 
nyilatkozatát követő, nyilvántartásban történt ellenőrzés után fennmaradó kétség esetén, 

 a pénzeszközök forrása az Alapkezelő számára megnyugtató módon nem tisztázódik.  
 
Az ügyfélazonosító adatok valódiságával vagy megfelelőségével kapcsolatban különösen az alábbi körülmények fennállása 
esetén merül fel kétség: 

 az üzleti kapcsolat szokatlan körülmények között zajlik, 

 az ügyfél a bizonyos információkat csak hezitálást követően ad meg, 

 az ügyfél által szolgáltatott információk között ellentmondás fedezhető fel. 

V.3. Egyszerűsített ügyfél-átvilágítás 
 
A Pmt. 12.§-a értelmében a pénzmosás vagy a terrorizmus finanszírozása tekintetében alacsony kockázatot jelentő ügyfelek 
vonatkozásában egyszerűsített ügyfél-átvilágítás alkalmazható. Ebben az esetben az Alapkezelő kizárólag a jelen szabályzat 
V.2.1. pontjában meghatározott – Pmt. 7. § (2) bekezdés szerinti adatokat köteles rögzíteni –, illetve a személyazonosság 
igazoló ellenőrzése érdekében a Pmt. 7. § (3) bekezdésében meghatározott és a jelen szabályzat V.2.1. pontjában felsorolt 
okiratok bemutatását kérheti. 
 
Az Alapkezelő egyszerűsített ügyfél-átvilágítást alkalmazhat, amennyiben ügyfele  

 az Alapkezelő által készített, jelen szabályzat V.6. pontja szerinti kockázatértékelés alapján alacsony kockázati 

besorolást kap, 

 a Pmt. 1. § (1) bekezdés a)-e) pontjában meghatározott az Európai Unió területén székhellyel rendelkező 

szolgáltató, vagy olyan, harmadik országban székhellyel rendelkező – a Pmt. 1. § (1) bekezdés a)-e) pontjában 

meghatározott székhellyel rendelkező – szolgáltató, amelyekre az e törvényben meghatározottakkal egyenértékű 

követelmények vonatkoznak, és amelyek ezek betartása tekintetében felügyelet alatt állnak; 

 olyan társaság, amelynek értékpapírjait egy vagy több tagállamban bevezették a szabályozott piacra, vagy azon 

harmadik országbeli társaság, amelyre a közösségi joggal összhangban lévő közzétételi követelmények 



 

 

vonatkoznak; 

 a Pmt. 5. §-ban meghatározott felügyeletet ellátó szerv; 

 helyi önkormányzat, a helyi önkormányzat költségvetési szerve vagy a c) pontba nem tartozó központi 

államigazgatási szerv; 

 az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa, az Európai Bizottság, az Európai Unió Bírósága, az Európai 

Számvevőszék, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság, a Régiók Bizottsága, az Európai Központi Bank, az 

Európai Beruházási Bank vagy az Európai Unió más intézménye vagy szerve. 
 
Az egyszerűsített átvilágítási körbe tartozó eseteket a kijelölt személy figyelemmel kíséri. 
 
V.4. Fokozott ügyfél-átvilágítás 
 
Az Alapkezelő az alábbi esetekben alkalmaz fokozott ügyfél-átvilágítási intézkedéseket: 

 amennyiben az ügyfél, a rendelkezésre jogosult, a képviselő vagy a meghatalmazott nem jelent meg 
személyesen az azonosítás és a személyazonosság igazoló ellenőrzése céljából; 

 stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országban lakóhellyel vagy 
székhellyel rendelkező ügyfél tekintetében; 

 amennyiben a természetes személy kiemelt közszereplőnek minősül; 
 

 az ügyfél nem állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő nonprofit gazdasági társaság; 

 az ügyfél olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amelynek tényleges 
tulajdonosa stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országban földrajzi 
területen rendelkezik lakcímmel; 

 az ügyfél olyan társaság, amelynek bemutatóra szóló részvénye van vagy amelynek részvényesét részvényesi 
meghatalmazott képviseli, 

 amennyiben az ügyfél olyan társaság, amelynek tulajdonosi szerkezete a társaság üzleti tevékenységének 
jellegéhez képest szokatlannak vagy túlzottan összetettnek tűnik; 

 
A fenti esetekben a normál ügyfél-átvilágítási intézkedéseken túlmenően további ügyfél-átvilágítási intézkedéseket is el kell 
végezni: 
 
V.4.1. Személyesen meg nem jelenő ügyfél 
 
Az azonosítás és a személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében az azonosítási adatokat tartalmazó okiratok hiteles 
másolatát kell minden esetben megkérni, ha az ügyfél, a rendelkezésre jogosult, a képviselő vagy a meghatalmazott nem 
jelent meg személyesen az azonosítás és a személyazonosság igazoló ellenőrzése céljából.  
 
Az okirat hiteles másolata abban az esetben fogadható el az azonosítás és a személyazonosság igazoló ellenőrzése 
teljesítéséhez, ha 
 

 azt közjegyző vagy magyar külképviseleti hatóság a közjegyzőkről szóló törvény 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. 

 
A személyesen meg nem jelent ügyfél esetén az üzleti kapcsolat létesítésére, az ügyleti megbízás teljesítésére kizárólag az 
Alapkezelő vezetője (Vezérigazgatója) jóváhagyását követően kerülhet sor.  
 
Az Alapkezelő kizárólag a magyar nyelven kiállított és készített okiratokat fogadja el a fenti a jelen pont szerinti eljárása 
során. Az idegen nyelven kiállított, illetve készített okiratokat kizárólag azok magyar nyelvű fordításával együtt tudja 
befogadni.   
 
V.4.1.1. Igazolt fizetési számla útján történő ügyfél-átvilágítás 
 



 

 

Igazolt fizetési számlaként csak olyan számla fogadható el, amelyet  

 Magyarország területén vagy az Európai Unió más tagállamában székhellyel, fiókteleppel vagy telephellyel 
rendelkező szolgáltató, vagy 

 olyan harmadik országban székhellyel, fiókteleppel vagy telephellyel rendelkező szolgáltató 
vezet. 
 
Az ügyfél azonosítás és a személyazonosság igazoló ellenőrzése céljából történő személyes megjelenéséig vagy az okiratok 
benyújtásáig - az ügyfélszámlát, az értékpapírszámlát és az értékpapír letéti számlát érintő ügyletek elszámolása kivételével - 
kizárólag pénzösszeg egyszerű átutalással történő fizetésére és kizárólag a megnyitott ügyfélszámla vonatkozásában 
kerülhet sor akként, hogy a befizetés kizárólag az ügyfélnek az igazolt fizetési számlájáról, míg kifizetés az ügyfélnek 
ugyanazon igazolt fizetési számlájára történhet. 
 
Az Alapkezelő a rögzített ügyfél-átvilágítási adatok ellenőrzése céljából az ügyfél természetes személyazonosító adatainak 
megküldésével az igazolt fizetési számla vezetését végző szolgáltatótól adatot igényel arról, hogy az igazolt fizetési számla 
tekintetében az ügyfél azonosítása megtörtént, és az ügyfél által az ügyfélszámla, az értékpapírszámla és az értékpapír letéti 
számla vonatkozásában megadott adatok a valóságnak megfelelnek.  
 
V.4.2. Kiemelt közszereplők átvilágítása 
  
A természetes személy ügyfél köteles személyes megjelenéssel írásbeli nyilatkozatot (3. sz. melléklet kiemelt közszereplői 
nyilatkozat) tenni arra vonatkozóan,hogy kiemelt közszereplőnek minősül-e. Ha igen, akkor a nyilatkozatnak tartalmaznia 
kell, hogy melyik pont alapján minősül annak. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell továbbá a pénzeszközök forrására 
vonatkozó információt.  
 
Intézkedéseket kell tenni a megtett nyilatkozat jogszabály alapján e célra rendelkezésére álló vagy nyilvánosan hozzáférhető 
nyilvántartásban történő ellenőrzése érdekében.  
 
Ennek megfelelően az eljáró ügyintéző a következő honlapon elérhető adatbázisban ellenőrzi a megtett nyilatkozatot: 
https://namescan.io/. 
 
A kiemelt közszereplő esetén az üzleti kapcsolat létesítésére, az ügyleti megbízás teljesítésére kizárólag az Alapkezelő 
vezetője (Vezérigazgató) jóváhagyását követően kerülhet sor.  
 
A kiemelt közszereplővel létesített üzleti kapcsolat monitoringját megerősített eljárásban kell végrehajtani (V.2.6.1. pont) 
 
Az ügyfél nyilatkoztatása mellőzhető, ha az adatok a bemutatott okiratok, valamint a nyilvánosan hozzáférhető 
nyilvántartások vagy olyan nyilvántartások alapján kerül rögzítésre, amelyeknek kezelőjétől az Alapkezelőtörvény alapján 
adatigénylésre jogosult. Ebben az esetben az arra vonatkozó információt is rögzíteni kell, hogy az adatok rögzítésére az 
ügyfél nyilatkoztatása mellőzésével került sor.  
 
V.4.5. Minden egyéb esetben  
 
Az V.4.1.-V.4.4. pontokban nem szabályozott esetekben megerősített eljárást kell végrehajtani (V.2.6.1. pont).  
 
V.5. Más szolgáltató által elvégzett ügyfél-átvilágítás 
 
Az Alapkezelőnek lehetősége van arra is, hogy elfogadja azt, hogy az ügyfelet más szolgáltató már azonosította, 
amennyiben az ügyfél-átvilágítást Magyarország területén vagy az Európai Unió más tagállamában székhellyel, fiókteleppel 
vagy telephellyel rendelkező szolgáltató végezte el, vagy olyan harmadik országban székhellyel, fiókteleppel vagy 
telephellyel rendelkező szolgáltató végezte el, amely Pmt-ben megállapított vagy azokkal egyenértékű ügyfél-átvilágítási és 
nyilvántartási követelményeket alkalmaz, és felügyeletére is az e törvényben megállapított vagy azokkal egyenértékű 
követelmények szerint kerül sor, vagy székhelye, fióktelepe vagy telephelye olyan harmadik országban van, amely az e 
törvényben meghatározottakkal egyenértékű követelményeket ír elő. Az Alapkezelő köteles megtagadni a más szolgáltató 
által elvégzett ügyfél-átvilágítás elfogadását, amennyiben az ügyfél-átvilágítást végző szolgáltató olyan harmadik országban 
székhellyel, fiókteleppel vagy telephellyel rendelkező szolgáltató végezte el, amely stratégiai hiányosságokkal rendelkező, 
kiemelt kockázatot jelentő harmadik országnak minősül.  
 
V.6. Belső kockázatértékelés 
 



 

 

Az Alapkezelő az üzleti kapcsolat vagy ügyleti megbízás jellege és összege, valamint az ügyfél, termék, szolgáltatás, 
alkalmazott eszköz körülményei alapján belső kockázatértékelést köteles készíteni. A kockázatértékelés elkészítéséhez az 
Alapkezelő köteles kockázatainak megállapítása és értékelése céljából azonosítani és értékelni az üzleti kapcsolat vagy 
ügyleti megbízás jellegével és összegével, az ügyféllel, termékkel, szolgáltatással, földrajzi területtel és alkalmazott eszközzel 
kapcsolatos kockázati tényezőket a 11. sz. mellékletben foglaltak alapján, továbbá köteles figyelembe venni az alábbiakat: 

 az Európai Bizottság nemzetek feletti kockázatértékelését, 

 az európai felügyeleti hatóságok véleményét az  európai uniós pénzügyi ágazatot érintő, pénzmosási és 

terrorizmusfinanszírozási kockázatokról, 

 az MNB által kiadott ajánlást, 

 az MNB által nyilvánosságra hozott információkat,  

 az MNB által folytatott eljárás során keletkezett és nyilvánosságra hozott dokumentumokat. 

 

Az Alapkezelő a kockázati tényezők beazonosítása során különösen 

 a civil társadalomtól,  

 az értékelés alá vont tagállam pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni rendszere megfelelőségével és 

hatékonyságával, korrupcióellenes és adózási rendszerrel kapcsolatos értékeléséből,  

 nyilvános forrásból, 

 tudományos intézményektől származó információkat vehet figyelembe. 

 

A kockázatértékelést naprakészen kell tartani olyan számítógépen rögzített formában, hogy az illetékes hatóságok 
engedélyezési, illetve a felügyeleti tevékenység gyakorlása során ellenőrizni tudják azt (Microsoft Office programcsomag 
egyik programjában mentve). A kockázatértékelés vezetése manuálisan történik. Az Alapkezelőnek legalább évente teljes 
körűen felül kell vizsgálnia a kockázatértékelési gyakorlatát (ideértve különösen újabb kockázati tényezők feltárását), és 
szükség esetén a tapasztalatoknak megfelelően módosítani, ezzel is elősegítve az üzleti kapcsolat létesítésével / ügylet 
teljesítésével kapcsolatos hatékony kockázatkezelést. 

 

Az Alapkezelő beszerzi a más tagállamhoz vagy harmadik országhoz köthető pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási 
kockázatokkal kapcsolatos azon információkat, amelyek hatással lehetnek az általa végzett tevékenységre. 

 

A belső kockázatértékelés elkészítésének mellőzésére csak abban az esetben van lehetőség, ha a Magyar Nemzeti Bank az 
Alapkezelő részére rendelkezésre bocsátott útmutatóban ezt a lehetőséget biztosítja. 

 

A belső kockázatértékelés elkészítése az Alapkezelő ügyfél-azonosítást végző munkatársának feladata. A kockázati szint 
értékelése a 11. sz. melléklet alapján történik.  

 

Az adott üzleti kapcsolathoz vagy ügyleti megbízáshoz kapcsolódó kockázati szintet a következő formula segítségével kell 
kiszámolni: (kockázati érték) x (kockázat bekövetkezésének valószínűsége). 

Amennyiben az így kapott eredmény 10 alatt van, úgy alacsony kockázati kategóriába tartozik az adott üzleti 
kapcsolat/ügyleti megbízás, és a továbbiakban az üzleti / ügyleti kapcsolatra a jelen szabályzat egyszerűsített ügyfél-
átvilágítási rendelkezései lesznek irányadóak azzal, hogy figyelembe véve a jelen szabályzat V.4. és V.5. pontjában 
foglaltakat is, ha a szigorúbb ügyfél-átvilágítási forma valamely feltétel az adott ügylet vonatkozásában fennáll, akkor 
minden esetben az alkalmazandó.  

Amennyiben az így kapott eredmény 10-20 között van, úgy átlagos kockázati kategóriába tartozik az adott üzleti 
kapcsolat/ügyleti megbízás, és a jelen szabályzat normál (általános) ügyfél-átvilágítási rendelkezései az irányadóak. 

Amennyiben az így kapott eredmény 20-25 között van, úgy magas kockázati kategóriába tartozik az adott üzleti 
kapcsolat/ügyleti megbízás. Ebben az esetben az Alapkezelő az Alapkezelő köteles a jelen szabályzat szerinti fokozott 
ügyfél-átvilágítási rendelkezéseit alkalmazni, és az ügyfelétől a pénzügyi eszköz forrására vonatkozó információt is bekérni. 

 



 

 

A kockázatértékelést a monitoring tevékenység keretében az Alapkezelő kétévente köteles ellenőrizni és újfent elvégezni, 
ha újabb kockázati tényezőket azonosít be az ügylet kapcsán, melynek folytán magasabb kockázati besorolást kap az adott 
ügy / ügyfél. 

 

Amennyiben a belső kockázatértékelés alapján az Alapkezelő ügyfélazonosítást végző munkatársa arra a megállapításra jut, 
hogy az adott üzleti kapcsolat vagy ügyleti megbízás eléri a fenti képlet eredményeképpen a legalább 15-ös kockázati 
értéket, úgy haladéktalanul értesíteni köteles az Alapkezelő vezetőjét (Vezérigazgatóját). A Vezérigazgató dönt a szükséges 
intézkedésről. Amennyiben az Alapkezelő vezetője (Vezérigazgató) úgy ítéli meg, hogy a Pmt. 30. §-a szerinti bejelentésnek 
van helye, úgy haladéktalanul köteles utasítani a kijelölt személyt a bejelentés megtételéről a jelen szabályzatban foglaltak 
szerint.  

 

Az üzleti kapcsolat létesítését és az  ügyleti megbízás teljesítését termékhez, szolgáltatáshoz, ügylethez vagy alkalmazott 
eszközhöz kapcsolódó kockázati tényezők alapján az Alapkezelő Vezérigazgatója hagyja jóvá az alábbi esetekben: 

 privátbanki üzleti kapcsolat létesítése 

 személyesen meg nem jelent természetes személy ügyféllel okirat hiteles másolata alapján létrejött üzleti kapcsolat 

vagy ügylet, 

 új termékek vagy új üzleti gyakorlatok, többek között új teljesítési mechanizmus, valamint új vagy fejlődő 

technológiák alkalmazása mind új, mind korábban meglévő termékek esetében. 

 

Az üzleti kapcsolat létesítését és az ügyleti megbízás teljesítését földrajzi kockázati tényezők alapján az Alapkezelő 
Vezérigazgatója hagyja jóvá az alábbi esetekben: 

 ha az ügyfél stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országban lakcímmel vagy 

székhellyel rendelkezik, 

 ha az ügyfél tulajdonosai között stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik 

országban székhellyel rendelkező jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet található, 

 ha az  ügyfél tényleges tulajdonosa, rendelkezésre jogosultja, képviselője vagy meghatalmazottja stratégiai 

hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országban rendelkezik lakcímmel. 

 
Az Alapkezelő kockázaértékelési szempontú ügyfél-átvilágítási eljárásának jelen szabályzatban foglaltak szerinti 
érvényesüléséért, a kockázatértékelés éves felülvizsgálatáért és annak aktualizálásáért az Alapkezelő vezetője 
(Vezérigazgató) felel. 
 

VI. BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG 
 

Az alkalmazottak a  

 pénzmosásra, 

 terrorizmus finanszírozására, vagy 

 dolog büntetendő cselekményből való származására 
utaló adat, tény, körülmény felmerülése esetén kötelesek a kijelölt személynek haladéktalanul bejelentést tenni a 6. sz. 
melléklet szerint.  
 
A bejelentés továbbítását sem a vezető, sem a kijelölt személy nem tagadhatja meg. A bejelentést el kell végezni az ügyfél 
által kezdeményezett, de végre nem hajtott ügylet esetén, valamint abban az esetben is, ha az ügylet azért nem hajtható 
végre, illetve az üzleti kapcsolat azért nem jön létre vagy szűnik meg, mert az Alapkezelő nem tudja végrehajtani ügyfél-
átvilágítás intézkedéseket. 
 
A bejelentési kötelezettség belső eljárási rendjében a kijelölt személy, vagy helyettese az Alapkezelő szervezet alkalmazottai 
számára a munkaidő alatt állandóan rendelkezésre áll és a bejelentést továbbítja a pénzügyi információs egységként 
működő hatóságnak. A továbbított dokumentummal szemben elvárás, hogy az egyedi file méret nem lehet 5 MB-nál 
nagyobb. 
 



 

 

A bejelentések megtételére a kijelölt személy kötelezett – az Alapkezelőre vonatkozó jogszabály titokvédelmi előírásainak 
figyelembevételével – védelemmel ellátott elektronikus üzenet formájában küldi meg a pénzügyi információs egységként 
működő hatóság részére.  
 
A bejelentésnek minden esetben tartalmaznia kell az ügyfél-átvilágítás során rögzített adatokat, így az ügyfél és a tényleges 
tulajdonos adatait, üzleti kapcsolat esetén a szerződés típusát, tárgyát és időtartamát, ügyleti megbízás esetén a megbízás 
tárgyát és összegét, valamint esetlegesen a teljesítés helyét, idejét, módját és a pénzmosás vagy terrorizmus finanszírozásra 
utaló adatok ismertetését, körülmények leírását, továbbá a pénzmosásra vagy a terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény 
vagy körülmény részletes ismertetését alátámasztó dokumentumokat, amennyiben azok rendelkezésre állnak. 
 
A pénzügyi információs egységként működő hatóság a pénzmosás vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény, 
körülmény felmerülése esetén információ kiegészítését kérheti a szolgáltatótól, vagy a bejelentés által érintett, a Pmt. 
hatálya alá tartozó más szolgáltatótól. A befektetési szolgáltató az információ kiegészítése iránti megkeresést köteles 
teljesíteni. 
 
A kijelölt személy információt kap: 

- ügyféllel kapcsolatban álló alkalmazottaktól, akik szokatlan átutalásos illetve készpénzes tranzakciót észlelnek, 
- számítógépes hálózatból, amely az előre betáplált ismérvek alapján szűri a tranzakciókat, abban az esetben, amikor 

az ügyfél elektronikusan, vagy egyéb úton adott megbízással átutalásos, értékpapír vásárlásos tranzakciókat folytat le, 
- gyakorlatilag bármely vezetőtől, illetve alkalmazottól pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozásra utaló adat, tény, 

vagy körülmény esetén ezeknek a csatornáknak az alapján szerzett információkat elemzi a kijelölt személy, és 
pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény, vagy körülmény esetén tesz bejelentést a pénzügyi 
információs egységként működő hatóság részére. 

 
A bejelentést a végrehajtott vagy végrehajtandó ügylet és az ügyfél által kezdeményezett, de végre nem hajtott ügylet 
esetében és akkor is kell vizsgálni, ha az ügyfél-átvilágítási intézkedések végrehajtása meghiúsult.  
 
A bejelentés FIU részére történő továbbításáig nem teljesíthető az ügylet. Amennyiben az ügylet nem teljesítése nem 
lehetséges, vagy a bejelentésnek az ügylet végrehajtását megelőző teljesítése a kedvezményezett nyomon követését 
veszélyeztetné, a kijelölt személy az ügylet végrehajtása után továbbítja a bejelentést. 
 
VI.1. A bejelentés tartalma és megtételéhez kapcsolódó szabályok 
  

 Az Alapkezelő neve, adatai, kijelölt személy neve, munkahelyi címe, telefonszáma, 

 az ügyfél azonosító adatai,  

 a bejelentés alapjául szolgáló adat, tény, vagy körülmény leírása, 

 az Alapkezelő által tett intézkedések, 

 a bejelentés kelte. 
  
A bejelentéshez mellékelni kell a rendelkezésre álló, pénzmosásra és a terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény, 
körülmény meglétét alátámasztó, rendelkezésre álló dokumentumokat. 
 
A bejelentési adatlap kitöltéséért, valamint annak a kijelölt személy részére való megküldéséért a bejelentő alkalmazott 
felel.  
  
A bejelentéseket az FIU részére kell teljesíteni, amely elérhetőségét e szabályzat 8. sz. melléklete tartalmazza.  
  
Az FIU kérheti a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény, körülmény kiegészítését, mely megkeresést 
teljesíteni kell. 

 
VI.1.1. Ügylet felfüggesztése 
 
Az ügylet felfüggesztése annak érdekében történik, hogy pénzmosásra, vagy terrorizmus finanszírozására utaló adattal, 
ténnyel vagy körülménnyel összefüggő ügylet felmerülése esetén az FIU azonnali intézkedéseket tehessen.  
 
A felfüggesztéssel egyidejűleg értesíteni kell a pénzügyi információs egységként működő hatóságot. Az érintett ügyleti 
megbízás bejelentését a kijelölt személy védelemmel ellátott elektronikus üzenet formájában továbbítja, vagy ha a 
késedelem veszéllyel jár, előzetesen telefonon közli a szükséges adatokat.  
 



 

 

A felfüggesztéssel egyidejűleg az ügyfelet arról kell tájékoztatni, hogy az ügylet lebonyolítását az Alapkezelő megkezdte. Az 
ügyfélnek nyújtott tájékoztatás nem utalhat az ügylet felfüggesztésének tényére és a felfüggesztés indokára. 
 
Az ügylet felfüggesztésével kapcsolatosan az Alapkezelő biztosítja, hogy: 

 a felfüggesztés tényéről a  szolgáltató tudomással bíró vezetője, alkalmazottja a fentiek szerinti tájékoztatás szerint 

jár el, 

 a felfüggesztés teljesítéséhez csak a szükséges szervezeti egységet vonja be, 

 a felfüggesztési kötelezettség teljesítésére utaló adat, tény, illetve körülmény felmerülésekor telefonon értesíthesse 

a  pénzügyi információs egységként működő hatóságot, és ebben az  esetben a  tőle kapott instrukciók szerint 

járjon el, 
a felfüggesztés ideje alatt a  telefonos kapcsolattartás a  pénzügyi információs egységként működő hatósággal a kijelölt 
személy akadályoztatása esetén is folyamatos legyen. 
 
 
Az ügylet felfüggesztése az ügyfél által igénybe vett szolgáltatást érintő, az ügyfél vagyonát csökkentő valamennyi ügylet 
felfüggesztésével is teljesíthető, ebben az esetben a bejelentésében erre fel kell hívni az FIU figyelmét. 
 
A felfüggesztett ügyleti megbízást teljesíteni kell, ha az FIU értesítése alapján az ügyleti megbízás a felfüggesztési idő alatt 
teljesíthető, vagy ha az ügylet felfüggesztését követően 4 munkanap az FIU értesítése nélkül eltelt.  
 
Az ügyletek végrehajtását fel kell függeszteni, ha az FIU írásban értesítést küld az ügylettel kapcsolatban vagy az ügyféllel 
összefüggésben bejelentés alapjául szolgáló adatról, tényről, körülményről. 
Az FIU jogosult a vizsgálatát egy alkalommal további 3 munkanappal meghosszabbítani, ebben az esetben erről értesíti az 
Alapkezelőt.  
 
Az FIU 4 munkanapon belül írásban értesítést küld, ha 

 a vizsgálatot meghosszabbítja, 

 az ügylet az FIU vizsgálata befejezése előtt is teljesíthető. 
 
VI.1.2. Mentesség 

 
A bejelentő személyt, valamint az Alapkezelőt  - jóhiszeműség esetén – nem terheli polgári jogi vagy büntetőjogi felelősség 
akkor sem, ha a bejelentés megtétele utóbb megalapozatlannak bizonyul, vagy a felfüggesztett ügylet utólag teljesíthető. A 
bejelentés megtétele nem eredményezi jogszabály vagy szerződés által adatközlés vonatkozásában előírt korlátozás 
megszegését. 
 
VI.2. A felfedés tilalma 

 
Az ügyfélnek, illetve harmadik személynek, szervezetnek nem adható tájékoztatás 

 a bejelentésről, az adatszolgáltatás megkeresés alapján való teljesítéséről, annak tartalmáról,  

 az ügylet felfüggesztéséről,  

 a bejelentő személyéről, illetve  

 arról, hogy az ügyféllel szemben indult-e büntetőeljárás  
 

A bejelentés megtörténte, annak tartalma és a bejelentő személye titokban kell, hogy maradjon. 
Nem terjed ki ez a tiltás az MNB bejelentő általi tájékoztatására, és az FIU megkeresése alapján történő információ-
továbbításra, ha az a jogszabályban meghatározott feladata ellátása érdekében kér információt. 
 

VII. BELSŐ ELLENŐRZŐ ÉS INFORMÁCIÓS RENDSZER 
 
Az Alapkezelő a pénzmosást vagy terrorizmus finanszírozását lehetővé tevő, illetőleg megvalósító üzleti kapcsolatok, 
ügyleti megbízások megakadályozása érdekében az ügyfelek átvilágítását, a bejelentés teljesítését és a nyilvántartás vezetését 
elősegítő külön belső ellenőrző és információs rendszert működtet. 
 
E törvényi kötelezettségtől el kell határolni az Alapkezelő monitoring tevékenységét, amely kötelezettség értelmében az 
Alapkezelő az üzleti kapcsolatot folyamatosan figyelemmel kíséri – ideértve az üzleti kapcsolat fennállása folyamán 



 

 

teljesített ügyleti megbízások elemzését is – annak megállapítása érdekében, hogy az adott ügyleti megbízás összhangban 
áll-e az Alapkezelőnek az ügyfélről a jogszabályok alapján rendelkezésére álló adataival.  
 
Az Alapkezelő manuális úton ellenőrzi és tartja nyilván a szokatlan eseteket. A kijelölt személy gondoskodik az ellenőrző 
mechanizmusok megteremtéséről és működtetéséről biztosítva ezzel a monitoring alkalmazását. Az ügyféllel kapcsolatba 
kerülő alkalmazottak - ide értve az ügyfél ügyleti megbízását végrehajtó alkalmazottakat is - kötelesek jelenteni a kijelölt 
személy számára, amennyiben a jelen pont szerinti szűrési feltételek alapján szokatlan tranzakciót észlelnek. A kijelölt 
személy a kiszűrt tranzakciókat elemzi és a kiszűrt tranzakciók közül azokat, melyekkel kapcsolatban pénzmosásra, vagy 
terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény, vagy körülmény merül fel – haladéktalanul – bejelenti a pénzügyi információs 
egységként működő hatóságnak.  
 
Tranzakció szűrési feltételek lehetnek a következők: 
 

− off-shore intézményekből érkező, oda induló átutalások 
− az átutalás összege 
− a gazdasági kapcsolat szokatlansága az ágazatban 
− a tranzakciók gyakorisága, nagysága 
− cél számlák típusa, száma 
− az Európai Unió, az ENSZ, továbbá más országok hatóságainak Magyarországon hivatalosan közzétett 

nemzetközi listái és egyéb „gyanúokok” 
 
A terrorizmus, illetve egyéb, a közösség alapelveivel ellentétes tevékenység folytatása miatt alkalmazott uniós korlátozó 
intézkedésekkel kapcsolatos listákon szereplő személyek és szervezetek számára nem nyújtható szolgáltatás és vagyonukat 
zárolni kell. A zárolásról a közösségi rendeletek értelmében bejelentést kell tenni a pénzügyi információs egységként 
működő hatóságnak, mint illetékes hatóságnak. 
 
Az alábbi linkeken elérhető listákon szereplő személyek és szervezetek tranzakcióinak megalapozott gyanúja esetén az 
Alapkezelő haladéktalanul bejelentést tesz a pénzügyi információs egységként működő hatóságnak: 

 
Európai Uniós konszolidált lista (a megtekintéshez email cím megadása szükséges): 
https://webgate.ec.europa.eu/cas/login?loginRequestId=ECAS_LR-2134120-
Erxx81RderzXXWeqT3oCVWpxGeaddQzJKkZzuPDaQuyhebrrojMCn9t3aj3a01B0HyNh3BxDBocjMk4anCOb9u0-
PHslUMVSXYCcErG0LecxcC-XzG7FhOpMpn0uNywcSN3iTq12zW1b6BgQW2lMWpgJSg0 

 
ENSZ Biztonsági Tanácsának szankciós listája: 
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list 
 
 
VII.1. Visszaélés-bejelentő rendszer 
 
Az Alapkezelő – Pmt. rendelkezéseinek Alapkezelő általi megsértésének elkerülése érdekében – a belső ellenőrző 
és információs rendszeren belül névtelenséget biztosító visszaélés-bejelentési rendszert működtet. Bejelentést az 
Alapkezelő azon vezetője, foglalkoztatottja vagy segítő családtagja tehet, aki tudomással bír arról, hogy az Alapkezelő a 
Pmt. rendelkezéseit megsérti vagy megsértette. Az Alapkezelő 30 (harminc) napon belül vizsgálja ki a bejelentést, amely a 
bejelentés megtételét követő naptól kezdődik. A bejelentés kivizsgálását a belső ellenőrzés végzi, azzal, hogy abban nem 
vehet részt az, aki a bejelentést tette és a bejelentéssel érintett személy. Amennyiben a belső ellenőrzés az azt állapítja meg, 
hogy pénzmosásra, terrorizmusfinanszírozásra vagy dolog büntetendő cselekményből való származására utaló adat, tény, 
illetve körülmény merül(t) fel, úgy haladéktalanul jelzi a Kijelölt személynek, aki bejelentést tesz a pénzügyi információs 
egységnek. Amennyiben a belső ellenőrzés azt állapítja meg, hogy bűncselekmény gyanúja áll fenn, úgy haladéktalanul 
feljelentést tesz a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező nyomozó hatóságnál. Amennyiben a Belső ellenőrzés a fenti 
eseteken kívül a Pmt., az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó 
intézkedések végrehajtásáról szóló törvény vagy a 19/2017 (VII.19.) MNB rendelet megsértését állapítja meg, úgy 
haladéktalanul bejelentést tesz az MNB felé. Amennyiben a bejelentéssel érintett személy maga a Kijelölt személy vagy a 
Vezérigazgató, akkor a jelen bekezdés szerinti kötelezettségeket bármely (ő)osztályvezető teljesítheti. 
 
Az Alapkezelőnek a bejelentés megtételét követően biztosítania kell, hogy ahhoz a bejelentéssel vagy annak 
kivizsgálásában érintett személyen kívül más személy ne férhessen hozzá. 
 

https://webgate.ec.europa.eu/cas/login?loginRequestId=ECAS_LR-2134120-Erxx81RderzXXWeqT3oCVWpxGeaddQzJKkZzuPDaQuyhebrrojMCn9t3aj3a01B0HyNh3BxDBocjMk4anCOb9u0-PHslUMVSXYCcErG0LecxcC-XzG7FhOpMpn0uNywcSN3iTq12zW1b6BgQW2lMWpgJSg0
https://webgate.ec.europa.eu/cas/login?loginRequestId=ECAS_LR-2134120-Erxx81RderzXXWeqT3oCVWpxGeaddQzJKkZzuPDaQuyhebrrojMCn9t3aj3a01B0HyNh3BxDBocjMk4anCOb9u0-PHslUMVSXYCcErG0LecxcC-XzG7FhOpMpn0uNywcSN3iTq12zW1b6BgQW2lMWpgJSg0
https://webgate.ec.europa.eu/cas/login?loginRequestId=ECAS_LR-2134120-Erxx81RderzXXWeqT3oCVWpxGeaddQzJKkZzuPDaQuyhebrrojMCn9t3aj3a01B0HyNh3BxDBocjMk4anCOb9u0-PHslUMVSXYCcErG0LecxcC-XzG7FhOpMpn0uNywcSN3iTq12zW1b6BgQW2lMWpgJSg0
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list


 

 

VIII. KIJELÖLT SZEMÉLY 
 
Az Alapkezelő alkalmazottai közül kijelölt személyt választ, akinek feladata elsődlegesen a bejelentések továbbítása a 
pénzügyi információs egységként működő hatóság részére, az alkalmazottak képzésének megszervezése és a pénzmosás 
elleni küzdelem vezetése. A kijelölt alkalmazott  személyéről, beosztásáról, valamint ezekben bekövetkezett változásokról 
az Alapkezelő 5 munkanapon belül tájékoztatást küld a pénzügyi információs egységként működő hatóság részére.  
 
A kijelölt személy az Alapkezelő 7. sz. mellékletben megjelölt alkalmazottja. 
 
A kijelölt személynek az üzleti órák során mindig rendelkezésre kell állnia a szükséges intézkedések megtétele érdekében. 
 
Amennyiben az illetékes személy a pénzmosás gyanúját észleli, köteles haladéktalanul intézkedni az ügylet bejelentéséről az 
illetékes rendőrhatóságnak. A felelős személy vagy helyettese a bejelentést írásban köteles megtenni a pénzügyi információs 
hatóság illetékes szervének.  
 
A kijelölt személy szükség esetén, a pénzmosással és terrorizmus finanszírozásával kapcsolatban utasítást adhat a szervezeti 
egységek (fő)osztályvezetőinek, illetve engedélyezheti, vagy negatívan felülbírálhatja a szerződéskötést a kockázatos 
ügyfelekkel, javaslatot tehet szerződésbontásra, vagy megtilthatja azt, illetve az alkalmazottakra kiterjedő utasítást, tiltólistát 
adhat ki. 
 
A bejelentés megtételére kijelölt személy, a kitöltött adatlapot védelemmel ellátott elektronikus üzenet formájában 
továbbítja a pénzügyi információs egységként működő hatóság részére. 
 
A bejelentő a papíralapon kitöltött bejelentési adatlapot az Alapkezelő irattárában helyezi el. 
 
A kijelölt személy nem bírálhatja felül az alkalmazott bejelentési szándékát, de kötelezheti az alkalmazottat a bejelentés 
megtételére, illetve saját maga is tehet bejelentést. 
 
A bejelentést az Alapkezelő külön nyilvántartásban rögzíti, melyet a belső ellenőr vezet. A nyilvántartáshoz hozzáférést 
kizárólag a Vezérigazgatója jogosult engedélyezni. 
A kijelölt személy elemzi az Alapkezelő monitoring tevékenysége során kiszűrt adatokat, eseteket, mivel az Alapkezelő 
köteles az üzleti kapcsolatot folyamatosan figyelemmel kísérni – ideértve az üzleti kapcsolat fennállása folyamán teljesített 
ügyleti megbízások elemzését is – annak megállapítása érdekében, hogy az adott ügyleti megbízás összhangban áll-e az 
Alapkezelőnek az ügyfélről a jogszabályok alapján rendelkezésére álló adataival. 
 
A kijelölt alkalmazott személyéről, beosztásáról, valamint ezekben bekövetkezett változásokról az Alapkezelő szervezet 5 
(öt) munkanapon belül tájékoztatást küld a pénzügyi információs egységként működő hatóságnak részére. 
 

 
2. RÉSZ: KIT SZERINTI RENDELKEZÉSEK 

 
IX. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELRENDELT PÉNZÜGYI ÉS VAGYONI KORLÁTOZÓ 

INTÉZKEDÉSEK ELRENDELÉSÉNEK CÉLJA 
 
A Kit. célja a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés alanyának gazdasági erőforrásainak és pénzügyi eszközeinek  

 befagyasztása,  

 rendelkezésre bocsátásának tilalma.  
 
A Kit-ben szabályozott pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtása az Európai Unió által közösségi 
rendeletben, valamint az ENSZ Biztonsági Tanácsa által határozatban elrendelt vagyoni és pénzügyi korlátozó 
intézkedések végrehajtását célozzák. 
 

X. A PÉNZÜGYI ÉS A VAGYONI KORLÁTOZÓ INTÉZKEDÉSEK VÉGREHAJTÁSA 
 

Az Alapkezelő  folyamatosan figyelemmel kíséri a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedést elrendelő uniós jogi aktusok, 
illetve ENSZ BT határozatok kiadását és későbbi módosításait.  
Az MNB az e szabályzat szerinti feladatok végrehajtásához a honlapján a korlátozó intézkedéseket elrendelő uniós jogi 
aktusokról és ENSZ BT határozatokról tájékoztatást tesz közzé és azt folyamatosan aktualizálja.  
 



 

 

X.1. Szűrő-monitoring rendszer 
 
Az Alapkezelő a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéseket elrendelő uniós jogi aktusok és ENSZ BT határozatok 
haladéktalan és teljes körű végrehajtása érdekében külön szűrőrendszert működtet a jelen szabályzat VII. pontjában 
szabályozott belső ellenőrző és információs rendszer keretein belül. 
 
Az üzleti kapcsolat létesítésekor az Alapkezelő manuális úton, összevetéssel ellenőrzi az eseteket, majd egy külön excel 
táblában rögzíti a szűrések teljesítése során keletkezett adatokat. A rögzített adatokat az Alapkezelő 8 (nyolc) évig köteles 
megőrizni. 
 
A kijelölt személy gondoskodik az ellenőrző mechanizmusok megteremtéséről és működtetéséről biztosítva ezzel a 
monitoring alkalmazását. Az ügyféllel kapcsolatba kerülő alkalmazottak - ide értve az ügyfél ügyleti megbízását végrehajtó 
alkalmazottakat is - kötelesek jelenteni a kijelölt személy számára, amennyiben a jelen pont szerinti szűrési feltételek alapján 
olyan tranzakciót észlelnek, amely a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéseket elrendelő uniós jogi aktusok és ENSZ 
BT határozatok hatálya alá tartozik. 
 
A terrorizmus, illetve egyéb, a közösség alapelveivel ellentétes tevékenység folytatása miatt alkalmazott uniós korlátozó 
intézkedésekkel kapcsolatos listákon szereplő személyek és szervezetek számára nem nyújtható szolgáltatás és vagyonukat 
zárolni kell. A zárolásról a közösségi rendeletek értelmében bejelentést kell tenni a pénzügyi információs egységként 
működő hatóságnak, mint illetékes hatóságnak, mely a kijelölt személy kötelezettsége. 
 
Amennyiben a szűrési feltételek alapján negatív eredményt kapnak, úgy az ügyfél számára folytatható a szolgáltatás 
nyújtása, illetőleg folytatható az ügyfél-átvilágítási intézkedések foganatosítása. 
 
Az alábbi linkeken elérhető listákon szereplő személyek és szervezetek tranzakcióinak megalapozott gyanúja esetén az 
Alapkezelő haladéktalanul bejelentést tesz a pénzügyi információs egységként működő hatóságnak: 

 
Európai Uniós konszolidált lista (a megtekintéshez email cím megadása szükséges): 

https://webgate.ec.europa.eu/cas/login?loginRequestId=ECAS_LR-2134120-
Erxx81RderzXXWeqT3oCVWpxGeaddQzJKkZzuPDaQuyhebrrojMCn9t3aj3a01B0HyNh3BxDBocjMk4anC
Ob9u0-PHslUMVSXYCcErG0LecxcC-XzG7FhOpMpn0uNywcSN3iTq12zW1b6BgQW2lMWpgJSg0 
 
ENSZ Biztonsági Tanácsának szankciós listája: 
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list 
 
A Kijelölt személy 3 (három) havonta ellenőrzi a fenti listát, és szükség esetén manuálisan frissíti a belső szűrőrendszert. a 
szankciós listák változásakor a teljes ügyfélállományt ellenőrizni kell, hogy az ügyfél szerepel-e a szankciós listák 
valamelyikén. 
 
Az Alapkezelő a fenti listán túlmenően egyéb listákra nem szűr. 
  
A terrorizmus finanszírozásának megelőzése és megakadályozása szempontjából releváns listák elérhetőségeit e szabályzat 
9. sz. melléklet tartalmazza. 
 
X.2. Bejelentési kötelezettség a Kit. alapján 
 
A terrorizmus, illetve egyéb, a közösség alapelveivel ellentétes tevékenység folytatása miatt alkalmazott uniós korlátozó 
intézkedésekkel kapcsolatos listákon szereplő személyek és szervezetek számára nem nyújtható szolgáltatás és vagyonukat 
zárolni kell. A zárolásról a közösségi rendeletek értelmében bejelentést kell tenni a pénzügyi információs egységként 
működő hatóságnak, mint illetékes hatóságnak, mely a kijelölt személy kötelezettsége a 9. sz. mellékletnek megfelelően. 
 
Az FIU a bejelentést a megtételét követő 4 munkanapon belül megvizsgálja, majd a vizsgálata alapján vagy zárlatot 
kezdeményez és erről értesíti a Szolgáltatót, vagy arról értesíti, hogy a zárlat kezdeményezésének feltételei nem állnak 
fenn. 
 
X.3. A vagyon befagyasztása 
 
Ha a hatóság a hivatalosan tudomására jutott információk, illetve a bejelentés alapján lefolytatott vizsgálat 
eredményeképpen megállapítja, hogy a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés alanya rendelkezik Magyarország 

https://webgate.ec.europa.eu/cas/login?loginRequestId=ECAS_LR-2134120-Erxx81RderzXXWeqT3oCVWpxGeaddQzJKkZzuPDaQuyhebrrojMCn9t3aj3a01B0HyNh3BxDBocjMk4anCOb9u0-PHslUMVSXYCcErG0LecxcC-XzG7FhOpMpn0uNywcSN3iTq12zW1b6BgQW2lMWpgJSg0
https://webgate.ec.europa.eu/cas/login?loginRequestId=ECAS_LR-2134120-Erxx81RderzXXWeqT3oCVWpxGeaddQzJKkZzuPDaQuyhebrrojMCn9t3aj3a01B0HyNh3BxDBocjMk4anCOb9u0-PHslUMVSXYCcErG0LecxcC-XzG7FhOpMpn0uNywcSN3iTq12zW1b6BgQW2lMWpgJSg0
https://webgate.ec.europa.eu/cas/login?loginRequestId=ECAS_LR-2134120-Erxx81RderzXXWeqT3oCVWpxGeaddQzJKkZzuPDaQuyhebrrojMCn9t3aj3a01B0HyNh3BxDBocjMk4anCOb9u0-PHslUMVSXYCcErG0LecxcC-XzG7FhOpMpn0uNywcSN3iTq12zW1b6BgQW2lMWpgJSg0
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list


 

 

területén befagyasztandó vagyonnal, erről a vizsgálat eredményének megküldésével a vizsgálat befejezését követően 
haladéktalanul értesíti a bejelentést tevő az Alapkezelőt. Szintén értesíti, ha a befagyasztás feltételei nem állnak fenn. 
 
A bejelentés megtételét követő 4 munkanap alatt nem teljesíthető az az ügylet, amely a bejelentés alapjául szolgáló adat, 
tény, körülmény alapján pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés hatálya alá tartozó vagyont érinthet, kivéve, ha a 
hatóság arról küld értesítést, hogy a befagyasztás feltételei nem állnak fenn. 
Az ügyletet - ha teljesítésének egyéb feltételei fennállnak - a bejelentés megtételét követő 5. munkanapon teljesíteni kell, 
kivéve, ha a hatóság a befagyasztási eljárás elrendeléséről küld értesítést. 
 
A zárlat végrehajtását a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés alanyával szemben, a pénzügyi és vagyoni korlátozó 
intézkedés hatálya alá tartozó befagyasztandó vagyonra kell elrendelni. 
 
Ha a vagyon rendelkezésre bocsátásának uniós jogi aktusban, illetve ENSZ BT határozatban rögzített tilalom ellenére a 
pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés alanya számára vagyon kerülne rendelkezésre bocsátásra, dönteni kell annak 
végrehajtásáról, és erről haladéktalanul értesíteni kell a hatóságot. 
 
Az értesítés az alábbi adatokat tartalmazza:  
 
A pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés természetes személy alanyának: 

 családi és utónevét, 

 születési családi és utónevét, 

 állampolgárságát, 

 születési helyét, idejét, 

 anyja születési nevét, 

 lakcímét, ennek hiányában tartózkodási helyét, 

 személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványának típusát és számát; 
 

A pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet alanya esetén: 

 nevét, rövidített nevét, 

 székhelyének, külföldi székhelyű vállalkozás esetén magyarországi fióktelepének címét, 

 képviseletére jogosultak nevét és beosztását, 

 kézbesítési megbízottjának az azonosítására alkalmas adatait, 

 cégbírósági nyilvántartásban szereplő jogi személy esetén cégjegyzékszámát, egyéb jogi személy esetén a 
létrejöttéről (nyilvántartásba vételéről, bejegyzéséről) szóló határozat számát vagy nyilvántartási számát; 

 
továbbá:  

 A pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedést elrendelő uniós jogi aktus, illetve ENSZ BT határozat által 
közzétett egyéb azonosító adatait;  

 a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés hatálya alá eső vagyonon a pénzügyi és vagyoni korlátozó 
intézkedés végrehajtását korlátozó jogosultsággal rendelkező természetes személy, jogi személy vagy jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezet a) pontban meghatározott adatait. 

 
valamint: 

 az alkalmazott uniós jogi aktus, illetve ENSZ BT határozat vonatkozó rendelkezésének megjelölését, 

 a vagyonon a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés végrehajtását korlátozó jogosultsággal rendelkező 
jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet szervezeti formájának megfelelő 
törvényben meghatározott és rendelkezésre álló azonosító adatait, 

 a vagyon azonosításához szükséges és rendelkezésre álló adatokat. 
 
 

3. RÉSZ: A PMT. ÉS A KIT. SZERINTI KÖZÖS RENDELKEZÉSEK 
 

XI. Az ügyféllel közvetlen kapcsolatban álló ügyintéző jogai és kötelezettségei 
 
A kijelölt személy 
 
1.) Kötelezettségei: 



 

 

 a hozzá érkezett gyanús bejelentések eljuttatása a pénzügyi információs egységként működő hatóság 

részére azonnal,  

 amennyiben szokatlan tranzakcióra egyéb úton információi keletkeznek, ezekről felvilágosítás kérése az 

alkalmazottól, valamint ezen információk bejelentés formájában való megküldése, 

 az alkalmazottak részére rendszeres, de évente legalább egyszeri oktatás, továbbképzés szervezése, az 

aktuális tapasztalatok átadásával, 

 kapcsolattartás a pénzügyi információs egységként működő hatóság kijelölt egységeivel a megfelelő 

megkeresések esetén információ-szolgáltatás a bejelentett ügyfelekről, illetve a bejelentésben nem 

szereplő, szerződéses kapcsolatokról, tranzakciókról (a megkeresésnek meg kell felelnie az egyéb 

jogszabályokban, így a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk 

végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény, a büntetőeljárásról szóló 1998. 

évi XIX. törvényben megfogalmazott követelményeknek) 

 a pénzmosással és a terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos ellenőrzés céljának, feladatának, rendjének 

és szabályainak kidolgozása. 

2.)  Jogai 
o korlátlan betekintési lehetőség a részére megküldött bejelentésben érintett tranzakció, és ügyfél adatai és 

kapcsolódó ügyfelek dossziéjába, 

o a bejelentés további sorsáról információ kérése az azt fogadó hatóságtól. 

 
Az ügyféllel közvetlen kapcsolatban álló, a megbízások feldolgozását végző ügyintézők  
  
1.) Kötelezettségei: 

 az átvilágítási intézkedések teljesítése, így az azonosítási kötelezettség teljesítése (azonosító adatok 

felvétele / adatlap kitöltés, tényleges tulajdonos azonosítása vagy azonosított ügyfél esetén azonosság 

ellenőrzése) az üzleti kapcsolat célját és tervezett jellegét feltáró tevékenységnek, illetve az üzleti kapcsolat 

folyamatos figyelemmel kísérése, 

 pénzmosásra utaló adat, tény, körülmény felmerülése esetén bejelentő adatlap kitöltése, 

 bejelentésben a pénzmosásra utaló adat, tény, körülmény részletes és pontos megfogalmazása, 

 kitöltött bejelentési adatlap haladéktalan továbbítása a kijelölt személynek,  

 ügyfél előtt a bejelentés, illetőleg a vizsgálat tényének titokban tartása. 

2.) Jogai: 

 névtelenséghez való jog, mivel a bejelentéseken nem szabad megjelölni az eljáró alkalmazott nevét, csupán 

az „ügygazda” fiókot, amely intézkedés tovább növeli a bejelentő kedvező helyzetét a bejelentések titkos 

kezelésén túlmenően. (természetesen a kijelölt személy tisztában van a bejelentést kezdeményező 

alkalmazott személyével, ezt azonban csak akkor kell a hatóság rendelkezésére bocsátani, amikor arra 

kifejezett kérés érkezik a pénzügyi információs egységként működő hatóságtól, olyan információk kiadása 

céljából, amelyeket csak ő birtokol), 

 mentesülés az értékpapírtitok megtartásának kötelezettsége alól, a bejelentés jóhiszemű megtételének 

kezdeményezése során, függetlenül attól, hogy az megalapozottnak bizonyult, vagy sem, az ilyen bejelentés 

miatt nem vonható felelősségre, 

 konzultáció lehetősége a bejelentést fogadó kijelölt személlyel. 

 
A belső ellenőrzés 
 
1.) Kötelezettségei: 

• a pénzmosás és terrorizmus finanszírozásra vonatkozó szabályok betartásának és a terrorizmus elleni 

fellépés rendszeres, legalább évenkénti vizsgálata, ezen belül kiemelten az azonosítás pontos elvégzése, az 

oktatás és a szűrőrendszer vizsgálata, 

• a vizsgálatok megállapításairól a felügyelő bizottság tájékoztatása. 



 

 

 
2.) Jogai: 

• a pénzmosás és terrorizmus finanszírozásra finanszírozása megelőzésével és megakadályozásával 

kapcsolatos, témakörbeli vizsgálatoknál a szükséges adatokhoz való hozzáférés. 

 
Bejelentés tartalma (formanyomtatvány alapján, 6. sz. melléklet) 
  

o bejelentést tevő befektetési alapkezelő neve, adatai, kijelölt személy neve, munkahelyi címe, telefonszáma 

o bejelentés dátuma 

o tranzakció dátuma 

o az átvilágítási kötelezettség teljesítése során rögzített személyi adatok, 

o gazdasági társaságok kapcsán meghatározott azonosító adatok, 

o tranzakció adatai, így különösen a tranzakció típusa,  érintett összeg, valuta,- deviza neme, érintettek 

(kedvezményezett, kötelezett, érintett számlák stb.),  

o a pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozásra utaló adat, tény vagy körülmény részletes leírása, mely 

nem merülhet ki a szokatlan tranzakció tipológia-szintű megnevezésében, valamint mellékletként lehetőleg 

szerepeljen a  tapasztalat az ügyfélről, eddigi viselkedése, számlakapcsolat, bármilyen olyan információ, 

amely a pénzügyi információs egységként működő hatóságot feladata ellátásában segítheti. 

  
A bejelentéseket a Pmt. szerint a pénzügyi információs egységként működő hatóság fogadja, és dolgozza fel.  
  
A pénzügyi információs egységként működő hatóság a bejelentésben foglaltak alapján szükség szerint pótinformációt kér 
a befektetési alapkezelőtől, amely olyan kérdésekre vonatkozhat, amelyeket a bejelentésnek egyébként is tartalmaznia 
kellett volna, illetve amelyek szükségesek a pénzmosás gyanújának megállapítása céljából. Az Alapkezelő az információ 
kiegészítése iránti megkeresést köteles teljesíteni. 
 

XII. ADATVÉDELEM, NYILVÁNTARTÁS 
 

Visszakereshető és ellenőrizhető módon nyilvántartást kell vezetni 

 az ügyfél-átvilágítás során felvett (beleértve az elektronikus azonosítás során keletkezett) személyes és nem 
személyes adatról, okiratról, illetve az okirat másolatáról, 

 a bejelentésről,  

 a felfüggesztett tranzakció iratairól,  

 az FIU megkeresései alapján tett intézkedésekről, valamint  

 a hatósági, az ügyészségi és a bírósági megkeresésekről, valamint az azok alapján teljesített 
adatszolgáltatásokról 

 
Az ennek során felvett  

 adatokat, okiratokat, illetve azok másolatait az adatrögzítéstől, míg  

 a bejelentés teljesítését, valamint az ügyleti megbízás teljesítésének felfüggesztését igazoló iratot, illetve 
annak másolatát,  

 minden egyéb, az üzleti kapcsolattal összefüggésben keletkezett iratot, illetve azok másolatát 
 

a bejelentéstől, illetve a felfüggesztéstől számított 8 évig kell megőrizni. 
 

A nyilvántartáson belül az ügylet felfüggesztését igazoló iratot vagy annak másolatát, továbbá a bejelentés dokumentumait 
elkülönítetten kell kezelni. 

 
Az üzleti kapcsolat létesítésekor megismert adat, okirat, illetve az okirat másolatának megőrzési határideje az üzleti 
kapcsolat megszűnésekor kezdődik. 
 
Az ügyfél-átvilágítási kötelezettség teljesítése során megismert személyes adatokat kizárólag a pénzmosás és terrorizmus 
finanszírozása megelőzése és megakadályozása érdekében végrehajtandó feladatok céljából, az azok ellátásához szükséges 
mértékben kell megismerni és kezelni.  
 



 

 

A nyilvántartásában szereplő adatot, okiratot, illetve az okirat másolatát 

 az MNB,  

 az FIU,  

 a nyomozó hatóság, az ügyészség vagy a bíróság megkeresésére  
 
a megkeresésben meghatározott ideig, de legfeljebb 10 évig kell megőrizni. A megkeresést a Szolgáltató haladéktalanul, de 
legfeljebb a megkeresésben szereplő határidőig teljesíti.  
 
Erre kizárólag abban az esetben van lehetőség, ha a megkeresésben meghatározott adatra, okiratra, illetve okirat másolatra 
folyamatban lévő vagy a jövőben megindításra kerülő hatósági eljárás lefolytatása érdekében van szükség. 
 
A fenti adatokat, okiratokat, illetve azok másolatát a megőrzési határidőt követően haladéktalanul kötelező törölni, illetve 
meg kell semmisíteni. 
 
Az adatot, az okiratot, illetve az okirat másolatát a megkereső hatóságnak, az ügyészségnek vagy a bíróságnak a hatósági 
eljárás jogerős lezárásáról és a megindítani tervezett eljárás meghiúsulásáról szóló értesítését követően haladéktalanul 
törölni kell. A meghatározott szerv az eljárás jogerős lezárásáról és a megindítani tervezett eljárás meghiúsulásáról 
haladéktalanul értesíti az Alpakezelőt. 
 
Az adatváltozás, módosulás miatt változott adatok esetén a régi adatokat oly módon kell megőrizni, hogy abból 
egyértelműen megállapíthatók legyenek a régi, már nem hatályos adatok, valamint az adatmódosítások dátumai.  
 
A benyújtott okiratokat az Alapkezelő a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően, az Iratkezelési szabályzatában 
meghatározottak szerint kezeli. 
 
Az Alapkezelőnél az iratkezelés egységes rendszerű, azaz a posta átvétele, érkeztetése, iktatása, elküldése és irattározása az 
irodavezető feladata. 
 
Az iratokat témakörönként csoportosítva kell irattározni. 
 
Az iratok tárolása csak elzárható helyen történhet. A munkaidőn kívüli időpontokban biztosítani kell, hogy a zárást 
követően a kulcsok az arra kijelölt helyre kerüljenek. 
 
Az iratok biztonságos tárolása érdekében nem szabad az irodákban olyan berendezéseket, felszereléseket alkalmazni, 
amelyek rovarveszélyt, tűzveszélyt, vagy balesetet idézhetnek elő. 
 
Az elektronikus dokumentumok tárolására, archiválására, törlésére az Informatikai biztonsági szabályzat rendelkezéseit 
kell alkalmazni. 
 
Az iratkezelés felügyeletét a Koordinációs munkatárs látja el. 
 
Minden évben át kell nézni a központi irattári nyilvántartást és le kell válogatni a lejárt őrzési idejű iratokat, és szervezeti 
egységenként selejtezési jegyzéket összeállítani. A selejtezési jegyzéket a tulajdonos szervezeti egységek hagyják jóvá. A 
tulajdonos szervezeti egység dossziénként, vagy iratonként jóváhagyja, vagy elutasítja a selejtezést. Az elutasított selejtezésű 
dossziéknál, iratoknál új selejtezési időpontot kell megadni. 
 
 

XIV. KÉPZÉSI PROGRAM 
 
Az Alapkezelő gondoskodik arról, hogy a Pmt. szerinti tevékenység ellátásában részt vevő munkavállalói megismerjék a 
pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésére és megakadályozására vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket, 
felismerjék a pénzmosást vagy a terrorizmus finanszírozását lehetővé tevő, illetve megvalósító üzleti kapcsolatot, ügyletet, 
valamint, hogy a pénzmosásra vagy a terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény, körülmény felmerülése esetén a Pmt.-
nek megfelelően tudjanak eljárni. Gondoskodik továbbá arról, hogy a Pmt. szerinti tevékenységének ellátásában részt 
vevő munkavállalói az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó 
intézkedéseket érintő nemzetközi és hazai jogszabályi rendelkezéseket megismerjék, és az abban meghatározott 
kötelezettségeknek megfelelően járjanak el. 
 



 

 

A fentiekkel összefüggésben a kijelölt személy gondoskodik a belépő alkalmazottak – belépést követő 30 napon belül 
történő – általános ügyintézői kiképzéséről, az alkalmazottak rendszeres, évente legalább egy alkalommal megszervezett 
továbbképzéséről, annak regisztrálásáról, dokumentálásáról és a megszerzett ismeretek – írásbeli vizsga keretében történő 
– ellenőrzéséről. 
 
A képzések programja – az egyes munkakörök betöltéséhez szükséges mértékben – legalább a következő témaköröket 
tartalmazza:  

1. a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvényben büntetni rendelt 

• terrorcselekmény,  

• terrorcselekmény feljelentésének elmulasztása,  

• terrorizmus finanszírozása, 

• nemzetközi gazdasági tilalom megszegése,  

• nemzetközi gazdasági tilalom megszegése feljelentésének elmulasztása,  

• pénzmosás,  

• pénzmosással kapcsolatos bejelentési kötelezettség elmulasztása,  

• gazdasági titok megsértése 

• bűncselekmény törvényi tényállása és annak jogi szempontú elemzése, 

2. A Pmt., valamint az  Európai Unió és az  ENSZ BT által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések 

végrehajtásáról szóló törvény fogalmainak ismertetése, 

3. ügyfél-átvilágítás teljesítésének kötelező esetei, 

4. ügyfél-átvilágítási intézkedések 

•  a Pmt. 7–14. §-a alapján elvégzett ügyfél-átvilágítás,  

• egyszerűsített ügyfél-átvilágítás,  

• fokozott ügyfél-átvilágítás  

• más szolgáltató által elvégzett ügyfél-átvilágítás 
esetén, 

5. az ügyfél-átvilágítás során használt nyilvántartások, 

6. a bejelentési és felfüggesztési kötelezettség teljesítésnek részletes szabályai,, 

7. a felfedés tilalma és annak gyakorlati jelentősége, 

8. a pénzmosás és a  terrorizmus finanszírozása megelőzésével és megakadályozásával összefüggésben végzett 

tevékenység, valamint az Európai Unió és az ENSZ BT által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések 

végrehajtása kapcsán felmerülő adatvédelmi, nyilvántartási és statisztikai kérdések, 

9. a Társaság által a  pénzmosás és a  terrorizmus finanszírozása megelőzésével és megakadályozásával, valamint 

az  Európai Unió és az  ENSZ BT által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásával 

összefüggésben alkalmazott szűrőrendszerek működtetésének szabályai, 

10. a megerősített eljárás fogalma és a szolgáltató által a megerősített eljárás keretében alkalmazott eljárásrend és intézkedés 

ismertetése, 

11. a nemzeti kockázatértékelés-szolgáltató specifikus vonatkozásai, 

12. a Társaság saját eljárásrendje, 

13. a Társaság belső kockázatértékelése. 
 

 A továbbképzések kapcsolódhatnak a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozására megelőzésével kapcsolatos 
jogszabályok, és a Szabályzat módosulásához, új elkövetési trendek megjelenéséhez is. Az oktatás kitér a pénzmosás és 
terrorizmus finanszírozásának definíciójára, az azonosítás és bejelentés belső eljárási rendjére, a gyanús események 



 

 

tipológiájára is. Vizsgáztatni az új belépőket és az alkalmazottakat is (a továbbképzésen megszerzett ismeretekről) 
szükséges, amelynek eredményét, az oktatás tematikáját, a vizsgák anyagát és a jelenlétet a kijelölt személy dokumentálja. A 
kijelölt személy feljegyzi továbbá a résztvevők nevét, beosztását és munkakörét. 
 
Az Alapkezelő a  képzések (ideértve a belépők kiképzését és az alkalmazottak továbbképzését is), valamint az  ezekhez 
kapcsolódó vizsga anyagát, a  javítókulcsot, a  vizsgázók névsorát és vizsgázónként a vizsgaeredményeket a vizsga napjától 
számított öt évig őrzi. 
 

  



 

 

1. sz. melléklet 
 

A PÉNZMOSÁS FOGALMA 
 

399. § (1) Aki más által elkövetett büntetendő cselekményből származó 
a) dolgot átalakítja, átruházza, vagy a dologgal összefüggésben bármilyen pénzügyi tevékenységet végez, vagy pénzügyi 

szolgáltatást vesz igénybe abból a célból, hogy 
aa) az ilyen dolog eredetét eltitkolja, elleplezze, vagy 
ab) a más által elkövetett büntetendő cselekmény elkövetőjével szemben folytatott büntetőeljárást meghiúsítsa, 
b) dolog eredetét, az ilyen dolgon fennálló jogot vagy az e jogban bekövetkezett változásokat, az ilyen dolog helyének 

változását vagy azt a helyet, ahol az ilyen dolog található, eltitkolja, vagy elleplezi, 
bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 

(2) Az (1) bekezdés szerint büntetendő, aki a más által elkövetett büntetendő cselekményből származó dolgot 
a) magának vagy harmadik személynek megszerzi, 
b) megőrzi, kezeli, használja vagy felhasználja, azon vagy az ellenértékén más anyagi javakat szerez, 

ha a dolog eredetét az elkövetés időpontjában ismerte. 
(3) Az (1) bekezdés szerint büntetendő, aki bűncselekményének elkövetéséből származó dolgot ezen eredetének 

leplezése, titkolása céljából 
a) gazdasági tevékenység gyakorlása során felhasználja, 
b) a dologgal összefüggésben bármilyen pénzügyi tevékenységet végez, vagy pénzügyi szolgáltatást vesz igénybe. 
(4) A büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha az (1)-(3) bekezdésben meghatározott pénzmosást 
a) üzletszerűen, 
b) különösen nagy vagy azt meghaladó értékre, 
c) pénzügyi intézmény, befektetési vállalkozás, árutőzsdei szolgáltató, befektetési alapkezelő, kockázati tőkealap-kezelő, 

tőzsdei, elszámolóházi, központi értéktári vagy központi szerződő fél tevékenységet végző szervezet, biztosító, 
viszontbiztosító vagy független biztosításközvetítő, illetve önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, magánnyugdíjpénztár 
vagy foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény, szerencsejáték szervezésével foglalkozó szervezet, vagy szabályozott 
ingatlanbefektetési társaság tisztségviselőjeként vagy alkalmazottjaként, 

d) hivatalos személyként vagy 
e) ügyvédként 

követik el. 
(5) Aki az (1)-(4) bekezdésben meghatározott pénzmosás elkövetésében megállapodik, vétség miatt két évig terjedő 

szabadságvesztéssel büntetendő. 
 
400. § (1) Aki a más által elkövetett bűncselekményből származó 
a) dolgot gazdasági tevékenység gyakorlása során felhasználja, 
b) dologgal összefüggésben bármilyen pénzügyi tevékenységet végez, vagy pénzügyi szolgáltatást vesz igénybe, és 

gondatlanságból nem tud a dolog ezen eredetéről, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 
(2) A büntetés három évig terjedő szabadságvesztés, ha az (1) bekezdésben meghatározott bűncselekményt 
a) különösen nagy vagy azt meghaladó értékre, 
b) pénzügyi intézmény, befektetési vállalkozás, árutőzsdei szolgáltató, befektetési alapkezelő, kockázati tőkealap-kezelő, 

tőzsdei, elszámolóházi, központi értéktári vagy központi szerződő fél tevékenységet végző szervezet, biztosító, 
viszontbiztosító vagy független biztosításközvetítő, illetve önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, magánnyugdíjpénztár 
vagy foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény, szerencsejáték szervezésével foglalkozó szervezet, vagy szabályozott 
ingatlanbefektetési társaság tisztségviselőjeként vagy alkalmazottjaként, illetve 

c) hivatalos személyként 
követik el. 

(3) Nem büntethető az (1)-(2) bekezdésben meghatározott pénzmosás miatt, aki a hatóságnál önként feljelentést tesz, 
és az elkövetés körülményeit feltárja, feltéve, hogy a bűncselekményt még nem vagy csak részben fedezték fel. 

 
401. § Aki a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzésével és megakadályozásával kapcsolatos, 

törvényben előírt bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel 
büntetendő. 

 
402. § (1) A 399-400. § alkalmazásában dolgon a vagyoni jogosultságot megtestesítő olyan okiratot, dematerializált 

értékpapírt is érteni kell, amely a benne tanúsított vagyoni érték vagy jogosultság feletti rendelkezést önmagában, illetve 
dematerializált formában kibocsátott értékpapír esetén az értékpapírszámla jogosultjának biztosítja. 

(2) A 399-400. § alkalmazásában pénzügyi tevékenységen, illetve pénzügyi szolgáltatás igénybevételén a pénzügyi 
szolgáltatási vagy kiegészítő pénzügyi szolgáltatási, befektetési szolgáltatási vagy befektetési szolgáltatási tevékenységet 
kiegészítő szolgáltatási, árutőzsdei szolgáltatási, befektetési alapkezelési, kockázati tőkealapkezelési, tőzsdei, 



 

 

elszámolóházi, központi értéktári vagy központi szerződő fél, vagy biztosítási, viszontbiztosítási vagy független 
biztosításközvetítői, illetve önkéntes kölcsönös biztosító pénztári, magán-nyugdíjpénztári vagy foglalkoztatói nyugdíj-
szolgáltatási tevékenységet, illetve annak igénybevételét kell érteni. 

 
2. sz. melléklet 

 
SZOKATLAN TRANZAKCIÓK  

 
A melléklet egységes szerkezetbe foglaltan tartalmazza valamennyi a Pmt. hatálya alá tartozó szolgáltató 
működési körét érintő, eddig a szakmai látókörbe került szokatlan tranzakciók tipológiáját, figyelemmel a 
Magyar Nemzeti Bank elnökének 19/2017. (VII.19.) MNB rendeletében foglaltakra is. 
 

A Társaságnál készpénztranzakcióra nem kerülhet sor. 
 
A Társaság ügyfél-, illetve értékpapírszámlát nem nyit és vezet, így a forgalmazási tevékenysége keretében 
pénzeszközt, illetve kollektív befektetési értékpapírt nem vesz át. Mindazonáltal tekintettel arra, hogy minden 
ügyleti megbízás a Társasághoz érkezik be, így a Társaságnak tudomása van az egyes ügyfélmegbízások részleteiről. 

 

1.) Szokatlan ügylet általános fogalmi meghatározása: olyan ügylet,  

 amely nincs összhangban a  termékkel vagy a  szolgáltatással kapcsolatban általánosan követett 

eljárásokkal, 

 amelynek nincs világosan érthető gazdasági célja vagy jogi alapja, 

 amely esetében az ügyfél korábbi tevékenységéhez képest indokolatlanul megváltozik az ügyletek 

gyakorisága, nagysága. 
  

2.) Pénzmosás szokatlan készpénztranzakciók használatával 
 

 Szokatlanul nagy készpénzbetét elhelyezése, felvétele természetes személy által, főleg ha az nem 

egyeztethető össze az ügyfél foglalkozásával. Az ügyfél megjelenése önmagában nem indokolja a nagy 

készpénzbetét gyanúmentességét. Példa: Egy bűnözőnek mindig rendben van az útlevele és a megjelenése, 

mert egyszerre nem fog két dolgot kockáztatni. 

 Akár magánszemély, akár cég esetében készpénzbefizetések, illetve kifizetések hirtelen, jelentős 

megnövekedése.  

 Ügyfelek, akik több, de viszonylag kisösszegű betéttel rendelkeznek, amely betétek azonban teljes 

összegükben jelentős értékűek. 

 Készpénz gyakori váltása egyéb valutanemre. 

 Jelentős összegű pénzmozgás egy előzőleg inaktív számlán. 

 Ügyfelek, akik együtt érkeznek, és egy időben ugyanazon banknál nagy összegű készpénzműveletet, 

valutaműveletet hajtanak végre. 

 Rendszeres készpénz tranzakciók közvetlenül az azonosítási értékhatár alatt. 
Készpénz ki- és befizetés azonos napon vagy rövid időintervallumon belül készpénzmozgás nélkül úgy, 
hogy a tranzakció több ügyfél számláját érinti. 
 

3.) Gazdasági társaságok gyanús tranzakciói 

 A vállalat tulajdonost vált és az új tulajdonosok háttere, megjelenése (hajléktalanok stb.) 

összeegyeztethetetlen a vállalat tevékenységével, illetve a tulajdonosváltást követően a társaság pénzügyi 

tevékenysége hirtelen átalakul. 

 Olyan vállalat, amelynek pénzügyi mutatói észrevehetően különböznek hasonló vállalatokétól.  



 

 

 A társaságot olyan személy vezeti - cégjegyzésre jogosult - akinek megjelenése és képességei nyilvánvalóan 

nem teszik alkalmassá ilyen tevékenységre, főleg, ha a számla felett a cég alkalmazásában nem álló személy 

rendelkezik. 

 A számlán gyakran fordul elő létre nem jött szerződés miatt, illetve téves átutalás miatti visszautalás. 

 A minimális tőkéjű társaság megalakulását követően kiemelkedő forgalmat bonyolít. 
 

4.) Pénzmosás befektetéssel kapcsolatos tranzakciók felhasználásával 

 A befektetési szolgáltatások iránti fokozott igény, ahol az arra szánt tőke forrása nem tiszta, vagy az ügyfél 

üzleti tevékenységétől idegen. 

 Értékpapírok vétele, eladása, birtokban tartása indokolatlanul, illetve szokatlan körülmények között, pl. az 

eladást a cég anyagi helyzete nem indokolja. 

 Ugyanazon ügyfél által indokolatlanul vezetett több értékpapírszámla, melyeken egyenként nem mutatható 

ki kiemelkedő forgalom, viszont összességében a befektetett összeg jelentős. 

 Eladásokat követően a bevétel átutaltatása, majd ezt követően hasonló, vagy még nagyobb volumenű 

ügyleti megbízás adása újabb befizetést követően. 
 

5.) Pénzmosás nemzetközi tevékenységek felhasználásával 

 Olyan cégek jelentkezése nagy összegekkel, amelyek központja kábítószer-kereskedelemmel kapcsolatos 

országban van. 

 Az ügyfél szokásos üzleti forgalmával össze nem egyeztethető nagy egyenlegek tartása, majd átutalása 

külföldre. 

 Olyan ügyfél, aki külkereskedelmi tevékenysége során az illető országokban szokásos fizetési módoktól 

rendszeresen eltér. 

 Gyanús az ügyfél, aki jelentős nagyságú pénzforgalmat bonyolít olyan országokkal, amelyek kapcsolatban 

állnak a kábítószer-termeléssel vagy kereskedelemmel, különösen, ha az ügyfél üzleti profilja az illető 

országok gazdasági, kereskedelmi struktúrájától eltér. 

 Off-shore bankot, vagy „shell” (fiktív) bankot érintő ügyletek, amely bankok neve nagyon hasonló lehet 

egy nagy legális pénzintézet nevéhez. 

 Gyakori, vagy nagy összegű fizetési megbízások, amelyekben a jogosult, vagy a kötelezett off-shore 

intézmény, és ezek nem egyeztethetők össze az ügyfél ismert vállalkozásával.  

 Az ügyfél átutalásokat küld és fogad (adóparadicsomnak minősülő országokba, országokból), különösen, 

ha ezen átutalásoknak nincs szemmel látható üzleti indokuk, vagy ezen átutalások nem egyeztethetők össze 

az ügyfél vállalkozásával vagy múltjával. Tipikus ilyen eset, amikor off-shore viszontbiztosító ügynöki 

jutalék címen utal magánszemély részére nagyobb összeget. 

 Rendszeresen ismétlődő átutalások természetes személy bankszámlájáról (számlákról) adóparadicsomnak 

minősülő országokba. 

 Az ügyfél éppen a bejelentési érték-küszöb alatt maradó összegeket, vagy számos bankot érintő bejövő 

átutalásokat fogad vagy ilyen kimenő átutalásokat végez, de e tranzakciók nem hozhatók összefüggésbe 

tevékenységével, történetével. 
 

6.) Elégtelen, vagy gyanús információ 

 Olyan gazdasági társaság, mely vonakodik attól, hogy teljes körű információkat nyújtson vállalkozásának 



 

 

üzleti céljáról, előző banki kapcsolatairól, tisztségviselőiről, igazgatóiról vagy tevékenysége végzésének 

helyéről. 

 Olyan ügyfél, aki nem hajlandó információkat nyújtani, amikor meghatározott küszöb fölött készpénz-

helyettesítő eszközöket vásárol. 

  

 Olyan ügyfél, aki nagyon is minimálisnak, esetleg hamisnak látszó információkat nyújt, vagy olyanokat, 

amelyeket a bank nem egykönnyen tud ellenőrizni, különösen személyazonosságára vonatkozólag. 

 A lehetséges ügyfél vonakodik vagy megtagadja referenciák szolgáltatását, vagy a referenciákat nem lehet 

ellenőrizni, illetve nem lehet velük kapcsolatba lépni. 

 Olyan személy, aki nem tünteti fel múltbeli vagy jelenlegi munkaviszonyát a kölcsönkérelmen. 
 

7.) A jelentéstételi vagy nyilvántartási követelmények megkerülésére irányuló kísérletek 

 Az ügyfél megkísérli, hogy pénzügyi ügyletbe bocsátkozzék egy bizonyos küszöböt meghaladóan, de 

amikor tájékoztatják a nyilvántartási vagy jelentéstételi követelményekről, visszaveszi a pénz egy részét, 

hogy az ügyletet éppen hogy a meghatározott küszöb alatt tartsa. 

 Olyan ügyfél, aki vonakodik attól, hogy az azonosításhoz szükséges információkat megadja, vagy folytassa 

az ügyletet, miután tájékoztatták, hogy magát azonosítania kell. 

 ügyfél, aki arra kényszerít vagy kísérel meg kényszeríteni egy bankalkalmazottat, hogy ne nyújtsa be az 

előírt nyilvántartási vagy jelentéstételi űrlapokat. 
 

8.) Terrorizmus finanszírozásának gyanújára okot adó tranzakciók 
A terroristák viselkedésükben, életvitelükben jellemzően ügyelnek arra, hogy környezetükben, kapcsolat 
rendszerükben, pénzügyi szokásaikban ne keltsenek feltűnést, gyanúra adó okot. Ezért vonatkozásukban nem, vagy 
nehezen tipizálható a szokatlan tranzakciók leírása.  
 
A terroristák illegális és jellemzően legálisnak látszó forrásokat is gyűjtenek: védelmi pénzen, zsaroláson és 
kábítószerrel, fegyverrel való kereskedésen kívül legálisan működő alapítványoktól, non-profit szervezetektől is 
gyűjtenek forrásokat, illetve tagsági díjat szednek, kiadványokat értékesítenek. 

  



 

 

3. sz. melléklet 
 
 
Társaság neve:  
Címe:  
 

AZONOSÍTÁSI ADATLAP – KIZÁRÓLAG A SZOLGÁLTATÓ TÖLTHETI KI! 
a 2017. évi LIII. tv. 7. §-ban előírt feladat végrehajtásához 

 
 

A természetes személy adatai (A megfelelő rubrikákba X-et kell tenn):  
 

családi és utónév:  

születési családi és 
utónév: 

 

állampolgárság: magyar:  egyéb:  

születési hely/idő:      év   hó   nap 

anyja születési neve:  

lakcím, annak hiányában 
tartózkodási hely: 

 

azonosító okmány típusa 
Személy-
azonosító 
igazolvány 

 
Lakcím-
igazolvány 

 
Vezetői 
engedély 

 Útlevél  

Személyi 
Azonosítót 
Igazoló Hatósági 
Igazolvány 

 Egyéb  

egyéb okmány 
megnevezése 

 

száma(i) sorrendben:                                   

 
A jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szerv adatai (e. vállalkozónál is ki kell tölteni): 
 

név, rövidített név:  

székhely / magyarországi fióktelep címe:  

fő tevékenységi kör:  

képviseletre jogosult neve, beosztása:  

kézbesítési megbízott azonosításra alkalmas 
adatai: 

 

cégjegyzékszám/határozati, nyilvántartási 
szám: 

                       

adószám:                        

 
Adatokat rögzítette:  
 
Dátum: 
 

………….………………………………………………. 
aláírás 

 



 

 
4. sz. melléklet 

 
ÜGYFÉL TÉNYLEGES TULAJDONOSI NYILATKOZATA (8.§) – TERMÉSZETES SZEMÉLY ÜGYFÉL 

TÖLTI KI! 
 
Üzleti kapcsolat esetén:  
Alulírott …….………….………………………………………. nyilatkozom, hogy természetes személyként az alábbi 
személy(ek) nevében járok el:* 
 
Ügyleti megbízás esetén:  
Alulírott …….………….…………………………………..….., (mint a ……..……………………………………. 
képviselője) nyilatkozom, hogy meghatalmazottként, rendelkezésre jogosultként, képviselőként az alábbi személy(ek) nevében 
járok el*: 
 

1. 
 

1. 
 2. 

 
2. 

 3. 
 

3. 
 4. 5. 

 
6. 4. 5. 

 
6. 

7. 
         

7. 
         8. igen:                                                 nem:  8. igen:                                                    nem: 

9.  10. % 9.  10. % 

1.  1.  

2.  2.  

3.  3.  

4. 5.  6. 4. 5.  6. 

7.          7.          

8. igen:                                                 nem: 8. igen:                                                    nem: 

9.  10. % 9.  10. % 

1: Családi és utónév  
2: Születési családi és utónév  
3: Lakcím, annak hiányában tartózkodási hely 
4: Állampolgárság  
5: Magyar – jelölje X-el, a 6. mezőt ne töltse ki. 
6: Egyéb (nem magyar állampolgárságú ügyfél esetén, írja be az állampolgárságot): 
7: Születési hely, idő 
8. Tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek minősül-e – jelölje X-el (amennyiben igen, úgy kérjük a tényleges tulajdonosra vonatkozó 
kiemelt közszereplői nyilatkozatot kitölteni) 
9: Tulajdonosi érdekeltség jellege** 
10. Tulajdonosi érdekeltség mértéke**  

 
Tudomásom van arról, hogy 5 (öt) munkanapon belül köteles vagyok bejelenteni a szolgáltatónak a fenti adatokban, vagy saját 
adataimban bekövetkező esetleges változásokat és e kötelezettség elmulasztásából eredő kár engem terhel. 

 
Kelt: ………………., ………. év ………….. hó ………….. nap    
 ………….………………………………………………. 
                                                 ügyfél aláírása 
 

*    A megfelelő rész aláhúzandó vagy kihúzandó.  
** Csak abban az esetben kérjük kitölteni, amennyiben a meghatalmazott ügyleti megbízás esetén jogi személy nevében jár el.  

 
Tényleges tulajdonos:  
 

a. az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben 
közvetlenül vagy - a Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a 
tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, vagy egyéb módon tényleges irányítást, 
ellenőrzést gyakorol a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet felett, ha a jogi személy 
vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a 
közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi 
követelmények vonatkoznak, 
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b. az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 
8:2. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik, 

c. az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyletet végrehajtanak, vagy aki egyéb módon 
tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a természetes személy ügyfél tevékenysége felett, 

d. alapítványok esetében az a természetes személy, 
iv. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő 

kedvezményezetteket már meghatározták, 
v. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem 

határozták meg, vagy 
vi.  aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány 

vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár, 
e. bizalmi vagyonkezelési szerződés esetében 

v. a vagyonrendelő, valamint annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa, 
vi. a vagyonkezelő, valamint annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa, 
vii. a kedvezményezett vagy a kedvezményezettek csoportja, valamint annak a) vagy b) pont szerinti 

tényleges tulajdonosa, továbbá 
viii. az a természetes személy, aki a kezelt vagyon felett egyéb módon ellenőrzést, irányítást gyakorol, 

továbbá 
f. az a) és b) pontban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet vezető tisztségviselője. 
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4/a. sz. melléklet 
 

KIEMELT KÖZSZEREPLŐ NYILATKOZAT 
TERMÉSZETES SZEMÉLY ÜGYFÉL TÖLTI KI! – A Pmt. 19.§ (1)-(2)-ben előírt kötelezettség végrehajtásához 

 

Kijelentem, hogy nem vagyok kiemelt közszereplő (jelölje X-el)  

Kijelentem, hogy kiemelt közszereplő vagyok (írja be az A pont szerinti kategória kódját) A/ 

Kijelentem, hogy kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója vagyok (írja be az B pont szerinti kategória kódját) B/ 

Kijelentem, hogy kiemelt közszereplőhöz közel álló személy vagyok (írja be az C pont szerinti kategória kódját) C/ 

 
A  

a) államfő, kormányfő, miniszter, miniszterhelyettes, államtitkár, Magyarországon: államfő, miniszterelnök, miniszter, 
államtitkár 

b) országgyűlési képviselő vagy hasonló jogalkotó szerv tagja, Magyarországon: országgyűlési képviselő, nemzetiségi 
szószóló 

c) politikai párt irányító szervének tagja, Magyarországon: politikai párt vezető testületének tagja, tisztségviselője 

d) legfelsőbb bíróság, alkotmánybíróság, olyan magas rangú bírói testület tagja, amelynek a döntései ellen fellebbezésnek 
helye nincs, Magyarországon: Alkotmánybíróság, ítélőtábla, Kúria tagja 

e) a számvevőszék és a központi bank igazgatósági tagja, Magyarországon a Állami Számvevőszék elnöke és alelnöke, a 
Monetáris Tanács és a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja, 

f) nagykövet, ügyvivő, fegyveres erők magas rangú tisztviselője, Magyarországon: rendvédelmi feladatokat ellátó szerv 
központi szervének vezetője és annak helyettese, a Honvéd Vezérkar főnöke és a Honvéd Vezérkar főnökének 
helyettesei, 

g) többségi állami tulajdonú vállalatok igazgatási, irányító vagy felügyelő testületének tagja, Magyarországon: többségi 
állami tulajdonú vállalkozás ügyvezetője, irányítási vagy felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető testületének tagja, 

h) nemzetközi szervezet vezetője, vezető helyettese, vezető testületének tagja. 

 
B 

a) házastárs 

b) élettárs 

c) vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek 

d) a fentiek házastársa vagy élettársa 

e) vér szerinti, örökbefogadó, mostoha- és nevelőszülő 

 
C 

a) kiemelt közszereplővel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges 
tulajdonosa vagy vele szoros üzleti kapcsolatban álló 

b) egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet kiemelt 
közszereplő javára hoztak létre. 

 

A pénzeszköz forrása  

 
 
 
Kelt:……………….., ……..év………..hó……….nap         
 ………….………………………………………………. 
                aláírás 
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5. sz. melléklet 
 

ÜGYFÉL TÉNYLEGES TULAJDONOSI NYILATKOZATA (9.§) – JOGI SZEMÉLY VAGY JOGI 
SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ SZERVEZET ÜGYFÉL TÖLTI KI! 

 
Alulírott …….………….…………………………….., (mint a ……..……………………………………. képviselője) 
büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az általam képviselt jogi személy vagy jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa(i) az alábbi személy(ek): 

1:  1:  

2:  2:  

3:  3:  

4: 5:  6:  4: 5:  6:  

7:  7:  

8:  8:  

9:  9:  
10:          10:          
11:  11:  
12.  12.  

1:  1:  

2  2:  

3:  3:  

4: 5:  6:  4: 5:  6:  

7:  7:  

8:          8:          

9:  9:  
10.  10.  

1: Családi és utónév  
2: Születési családi és utónév  
3: Lakcím / tartózkodási hely 
4: Állampolgárság  
5: Magyar – jelölje X-el, a 6. mezőt ne töltse ki. 
6: Egyéb (nem magyar állampolgárságú ügyfél esetén, írja be az állampolgárságot): 
9: Magyarországi tartózkodási hely (kizárólag külföldi állampolgár esetén) 
10: Születési hely, idő 
11: Anyja neve 
12: A tulajdonosi érdekeltség jellegét és mértékét 
13. Tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek minősül-e – jelölje X-el 
 
Tudomásom van arról, hogy 5 (öt) munkanapon belül köteles vagyok bejelenteni a szolgáltatónak a fenti 
adatokban, vagy saját adataimban bekövetkező esetleges változásokat és e kötelezettség elmulasztásából eredő kár 
engem terhel. 
 
Dátum:  
 

………….………………………………………………. 
aláírás 

 
Tényleges tulajdonos:  
 

a. az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben 
közvetlenül vagy - a Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a 
tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, vagy egyéb módon tényleges irányítást, 
ellenőrzést gyakorol a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet felett, ha a jogi személy 
vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a 
közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi 
követelmények vonatkoznak, 
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b. az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 
8:2. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik, 

c. az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyletet végrehajtanak, vagy aki egyéb módon 
tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a természetes személy ügyfél tevékenysége felett, 

d. alapítványok esetében az a természetes személy, 
vii. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő 

kedvezményezetteket már meghatározták, 
viii. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem 

határozták meg, vagy 
ix.  aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány 

vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár, 
e. bizalmi vagyonkezelési szerződés esetében 

ix. a vagyonrendelő, valamint annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa, 
x. a vagyonkezelő, valamint annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa, 
xi. a kedvezményezett vagy a kedvezményezettek csoportja, valamint annak a) vagy b) pont szerinti 

tényleges tulajdonosa, továbbá 
xii. az a természetes személy, aki a kezelt vagyon felett egyéb módon ellenőrzést, irányítást gyakorol, 

továbbá 
f. az a) és b) pontban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet vezető tisztségviselője. 

  



 

39 

5/a. sz. melléklet 

TÉNYLEGES TULAJDONOSOK KIEMELT KÖZSZEREPLŐI NYILATKOZATA 
ÜGYFÉL TÖLTI KI!* - A Pmt. 9.§ (2)-ben előírt kötelezettség végrehajtásához 

 
Alulírott …….………….…………………………….., (mint a ……..……………………………………. képviselője) 
nyilatkozom, hogy az általam képviselt jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 
………………………………………………. nevű tényleges tulajdonosa: 
 

Kiemelt közszereplő (írja be az A pont szerinti kategória kódját) A/ 

Kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója (írja be az B pont szerinti kategória kódját) B/ 

Kiemelt közszereplőhöz közel álló személy vagyok (írja be az C pont szerinti kategória kódját) C/ 

 
A  

a) államfő, kormányfő, miniszter, miniszterhelyettes, államtitkár, Magyarországon: államfő, miniszterelnök, miniszter, 
államtitkár 

b) országgyűlési képviselő vagy hasonló jogalkotó szerv tagja, Magyarországon: országgyűlési képviselő, nemzetiségi 
szószóló 

c) politikai párt irányító szervének tagja, Magyarországon: politikai párt vezető testületének tagja, tisztségviselője 

d) legfelsőbb bíróság, alkotmánybíróság, olyan magas rangú bírói testület tagja, amelynek a döntései ellen fellebbezésnek 
helye nincs, Magyarországon: Alkotmánybíróság, ítélőtábla, Kúria tagja 

e) a számvevőszék és a központi bank igazgatósági tagja, Magyarországon a Állami Számvevőszék elnöke és alelnöke, a 
Monetáris Tanács és a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja, 

f) nagykövet, ügyvivő, fegyveres erők magas rangú tisztviselője, Magyarországon: rendvédelmi feladatokat ellátó szerv 
központi szervének vezetője és annak helyettese, a Honvéd Vezérkar főnöke és a Honvéd Vezérkar főnökének 
helyettesei, 

g) többségi állami tulajdonú vállalatok igazgatási, irányító vagy felügyelő testületének tagja, Magyarországon: többségi 
állami tulajdonú vállalkozás ügyvezetője, irányítási vagy felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető testületének tagja, 

h) nemzetközi szervezet vezetője, vezető helyettese, vezető testületének tagja. 

 
B 

a) házastárs 

b) élettárs 

c) vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek 

d) a fentiek házastársa vagy élettársa 

e) vér szerinti, örökbefogadó, mostoha- és nevelőszülő 

 
C 

a) kiemelt közszereplővel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges 
tulajdonosa vagy vele szoros üzleti kapcsolatban álló 

b) egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet kiemelt 
közszereplő javára hoztak létre. 

 

A pénzeszköz forrása  

 
 
Kelt:……………….., ……..év………..hó……….nap     
 ………….………………………………………………. 
                        aláírás 
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6. sz. melléklet 
 
 

B E J E L E N T É S  
Pénzmosás gyanújára utaló körülményről 

(formanyomtatvány) 
 
 
 
1.  A bejelentő neve, címe, telefonszáma:  
 
1.1.  A tranzakciót észlelő fiók (egység) megnevezése, címe (Ha nem azonos „1.”-gyel) 
1.2.  A tranzakcióban érintett további fiókok, egységek megnevezése, telefonszáma 
1.3.  A szolgáltatói észlelés dátuma, időpontja 
1.4.  A szolgáltatói bejelentés dátuma, időpontja 
1.5.  Az ugyanerre az ügyre (ügyfélre) vonatkozó előző bejelentések iktatószámai, dátumai (ha volt) 
1.6.  A kijelölt személy neve, (munkahelyi) címe, telefonszáma:  
 
 
2.    A befektetési szolgáltatónál a tranzakciót folytató ügyfél azonosító adatai (a Pmt. 7-14. § alapján rögzített adatok). 
 
2.1. Rendelkezésre áll az összes azonosító adat az ügyfélről: Igen / Nem 
2.2. Szerepel-e más pénzügyi szervezet az ügyben? Ha igen, akkor a pénzügyi szervezetek adatai:  

Itt kell feltüntetni azt a személyt is – feltéve, ha van ilyen – akinek a részére a tranzakciót lefolytatják. 
 
3.    A tranzakció leírása (típusa, teljes összege valutánként, részletes leírása) 
3.1. A tranzakcióban résztvevő pénz és értékpapírszámlák (ügyfél és kedvezményezett) típusa(i) és száma(i) 
3.2  A tranzakcióban szereplő összeg (ek) és azok teljes értéke, ha több összeg 
3.3. A tranzakció(k) leírása (befizetés, értékpapírtranszfer, összeg fogadása, kp felvétel, stb.) 
3.4. A pénzmosásra utaló adat, tény, vagy körülmény leírása. 

<Itt kell leírni azt, hogy az ügyfél miért vált gyanússá, miért szokatlan a tranzakció, amit végzett, miért jelentették be> 
3.5. A pénzmosásra utaló adat, tény, vagy körülmény (pénzmosás gyanúja) leírását alátámasztó dokumentumok <amennyiben 

rendelkezésre áll> 
 

4.    Más, a fentiekben nem ismertetett, pénzmosásra, terrorizmus finanszírozására vagy dolog büntetendő cselekményből való 
származására utaló körülmények részletes ismertetése 
 
5.    A befektetési szolgáltató által tett intézkedések. 
 
Ha szükséges, célszerű az érintett ügyfelek legalább 6 hónapos ügyféltörténetét (az előző 6 hó ügyfélnek küldött kivonatok 
másolatát), szolgáltatóval kötött szerződéseinek másolatát, aláíró kartonjainak másolatát, egyéb részletes leírásokat, 
megjegyzéseket, feljegyzéseket vagy más, a bejelentést alátámasztó dokumentumot mellékelni, ha rendelkezik vele az 
szolgáltató.  
 
Kelt........................................., 20 
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7. sz. melléklet 
 

I. 
A Szolgáltató vezetője:  
Neve:   Éder Lőrinc 
Beosztása:  vezérigazgató 
Telefonszáma:  + 36 30 9196490 
 

II. 
A Társaságnál a pénzügyi információs egységet működtető hatóságnak történő bejelentésre  
kijelölt személy: 
 
Neve:   Éder Lőrinc  
Beosztása:  vezérigazgató 
Telefonszáma:  + 36 30 9196490 
 
a kijelölt személy helyettese:  
Neve:   Pavelkáné Györgyfalvi Zsuzsanna  
Beosztása:  munkavállaló 
Telefonszáma:  + 36 70 630 5192  

III. 
 

Az ellenőrzéssel megbízott személyek: 
Neve:   Éder Lőrinc  
Beosztása:  vezérigazgató 
Telefonszáma:  +36 30 9196490 
 

IV. 
 

A Szabályzat aktualizálásért felelős személy: 
Neve:   Pavelkáné Györgyfalvi Zsuzsanna  
Beosztása:  munkavállaló 
Telefonszáma:  + 36 70 630 5192 
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8. sz. melléklet 
 
NAV Központi Hivatala 
Pénzmosás Elleni Információs Iroda  
Cím: 1033 Budapest, Huszti út 42.  
Postafiók: 1300 Budapest, Pf: 307  
Telefon: 06-1/430-9466  
Kapcsolattartó szolgálat 06-30/516-5662 (kizárólag a Pmt. hatálya alá tartozó szolgáltatók számára)  
Fax: 06-1/430-9305  
E-mail: fiu@nav.gov.hu 
Honlap: http://www.nav.gov.hu/nav/penzmosas/penzmosas_elleni_informacios_iroda 

 
A terrorizmus finanszírozásának megelőzése és megakadályozása szempontjából releváns listák elérhetőségei 
 
Az Európai Unió szankciós listája elérhető: 
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en 
 
 
Az Egyesült Nemzetek Szervezetének szankciós listái elérhetőek: 
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list 
  
Az Amerikai Egyesült Államok Külföldi Eszközöket Ellenőrző Hivatalának (Office of Foreign Assets Control, OFAC) szankciós listái 
elérhetőek: 
http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx 
  

mailto:vpkbp.fiu@vam.gov.hu
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en
http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx
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9. sz. melléklet  
 

Bejelentés vagyoni és pénzügyi korlátozó intézkedés alapján 
 

 
A bejelentésre kötelezett érintett szolgáltató szervezet, egység neve, címe, telefonszáma: 
 

 
A pénzeszköz, gazdasági erőforrás észlelésének időpontja:  

 
A bejelentés időpontja:  

 
A kijelölt személy neve, címe, beosztása, telefonszáma:  
 
A pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés alanyának azonosító adatai  
 
 
Az ügyfél adatai  

Születési családi neve:   

Születési utóneve:   

Házassági neve:   

Születési helye:   

Születési ideje:   

Lakóhelye:   

Tartózkodási helye:   

Pénzügyi és vagyoni jogi intézkedést 
elrendelő közösségi jogi aktus által 
közzétett egyéb azonosító adatai:  

 

 
 
A pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés hatálya alá eső pénzeszközön, valamint gazdasági erőforráson jogosultsággal 
rendelkező természetes személy adatai:  
 
 
A rendelkezni jogosult természetes személy adatai  

Születési családi neve:   

Születési utóneve:   

Házassági neve:   

Születési helye:   

Születési ideje:   

Lakóhelye:   

Tartózkodási helye:   

 
A pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés hatálya alá eső jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság 
adatai 
 
A gazdasági társaság adatai  

Neve:   

Székhelye:   

Magyarországi fióktelepe:   

 
 
Minden olyan egyéb adat, tény, körülmény, amely arra utal, hogy az adott ügyletből a vagyoni és pénzügyi intézkedés alanyának 
vagyoni előnye származik  
 
A pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés hatálya alá eső pénzeszköz, valamint gazdasági erőforrás leírása:  
 

Pénzeszköz értéke:   

Pénzeszköz neme:   

Pénzeszköz elhelyezésének módja:   
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Gazdasági erőforrás adatai   

- tárgya:   

- azonosításra alkalmas egyéb adatok:   
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10. sz. melléklet  
 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2015. május 20-i 2015/847/ RENDELETE 
a pénzátutalásokat kísérő megbízói adatokról 

 
(EGT vonatkozású szöveg) 
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, tekintettel az Európai Unió működéséről szóló 
szerződésre és különösen annak 114. cikkére, tekintettel a Bizottság javaslatára, a jogalkotási aktus tervezete nemzeti 
parlamenteknek való megküldését követően, tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére, tekintettel az 
Európai Központi Bank véleményére, mivel:  
(1) A pénzátutalással megvalósuló illegális pénzáramlás árthat a pénzügyi ágazat integritásának, stabilitásának és megítélésének, 
továbbá fenyegetést jelenthet az Unió belső piacára és a nemzetközi fejlődésre nézve. A pénzmosás, valamint a 
terrorizmusfinanszírozás és a szervezett bűnözés továbbra is jelentős probléma, amelyet uniós szinten kell kezelni. A 
bűnelkövetők és elkövető társaik a bűnözésből származó jövedelmek eredete elleplezésére, illetve a büntetendő cselekmények 
elkövetésére vagy terrorista célokra történő pénzátutalásokra való törekvéssel súlyosan veszélyeztethetik a pénzátutalási 
rendszerek biztonságosságát, integritását és stabilitását, valamint a pénzügyi rendszer egésze iránti bizalmat.  
(2) Amennyiben bizonyos koordinációs intézkedések nem kerülnek elfogadásra uniós szinten, a pénzmosásban részt vevők, 
valamint a terrorizmust finanszírozók a büntetendő cselekmények elkövetésének megkönnyítéséhez valószínűsíthetően 
kihasználják a tőke szabad mozgását az Unió pénzügyileg integrált térségén belül. A Pénzügyi Akció Munkacsoport (FATF) 
keretein belüli nemzetközi együttműködésnek, illetve ajánlásai globális szintű végrehajtásának célja a pénzátutalással 
megvalósuló pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megakadályozása.  
(3) A fellépés nagyságrendjénél fogva az Uniónak biztosítania kell az FATF által 2012. február 16-án elfogadott, a pénzmosás, 
valamint a terrorizmusfinanszírozás és a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni küzdelemről szóló nemzetközi standardok 
(a továbbiakban: a felülvizsgált FATF-ajánlások) és különösen az elektronikus átutalásokról szóló 16. ajánlás (a továbbiakban: 
a 16. FATF-ajánlás), valamint annak végrehajtásához készített felülvizsgált értelmező megjegyzések egységes végrehajtását az 
Unió egészében és különösen azt, hogy ne legyen megkülönböztetés vagy egyéb eltérés az egyes tagállamokon belüli belföldi 
fizetések és a tagállamok közötti, határokon átnyúló fizetések kezelésében. A tagállamoknak a határokon átnyúló 
pénzátutalások terén önállóan, nem összehangolt módon történő fellépése jelentős hatást gyakorolna a fizetési rendszerek 
zökkenőmentes működését uniós szinten, és ezáltal árthatna a pénzügyi szolgáltatások belső piacának.  
(4) A nemzetközi szintű fellépés következetességének előmozdítása és a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni 
küzdelem hatékonyságának fokozása érdekében a további uniós intézkedések meghozatalánál figyelembe kell venni a 
nemzetközi szinten tett lépéseket, nevezetesen a felülvizsgált FATF-ajánlásokat.  
(5) E rendelet, és ennek keretében a 16. FATF-ajánlás végrehajtása és érvényesítése releváns és hatékony megoldást jelent a 
pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemre, illetve azok megakadályozására.  
(6) E rendeletnek nem szándéka, hogy felesleges terheket vagy költségeket rójon a pénzforgalmi szolgáltatókra vagy az azok 
szolgáltatásaikat igénybe vevő személyekre. E tekintetben a preventív megközelítésnek célzottnak és arányosnak kell lennie, 
továbbá teljes mértékben meg kell felelnie a tőke szabad mozgása Unión belül biztosított elvének.  
(7) A terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemmel kapcsolatos uniós stratégia 2008. július 17-i felülvizsgált változata (a 
továbbiakban: felülvizsgált stratégia) kiemelte, hogy folytatni kell a terrorizmusfinanszírozás megelőzésére és a terroristagyanús 
személyek által a saját pénzügyi források felhasználásának ellenőrzésére irányuló erőfeszítéseket. Ismeretes, hogy a FATF 
folyamatosan törekszik ajánlásainak a javítására és közös megegyezés kialakítására arra vonatkozóan, hogy azokat hogyan 
kellene végrehajtani. Az felülvizsgált stratégia leszögezi, hogy a felülvizsgált FATF-ajánlásoknak valamennyi FATF-tag és a 
FATF-hez hasonló típusú regionális szervek tagjai általi végrehajtása rendszeres időközönként értékelésre kerül, és hogy ebben 
a tekintetben fontos a tagállami végrehajtásra vonatkozó közös megközelítés.  
(8) A terrorizmusfinanszírozás megelőzése érdekében intézkedések születtek egyes személyek, csoportok és szervezetek 
pénzének és gazdasági erőforrásainak befagyasztása céljából; ilyen intézkedés volt a 2580/2001/EK, a 881/2002/EK és a 
356/2010/EU tanácsi rendelet. Ugyanebből a célból szintén intézkedések születtek a pénzügyi rendszernek a pénz és 
gazdasági erőforrások terrorista célokra történő felhasználásával szembeni védelme érdekében. Az Európai Parlament és a 
Tanács (EU) 2015/849 irányelve több ilyen intézkedést is tartalmaz. Ezen intézkedések azonban nem akadályozzák meg teljes 
mértékben, hogy a terroristák vagy egyéb bűnözők pénzeik átutalása érdekében igénybe vegyék a fizetési rendszereket.  
(9) A pénzátutalások teljes körű nyomon követhetősége kiemelten fontos és értékes eszköze lehet a pénzmosás és a 
terrorizmusfinanszírozás megelőzésének, felderítésének és az arra vonatkozó nyomozásnak, valamint a korlátozó intézkedések, 
különösen a 2580/2001/EK rendelet, a 881/2002/EK rendelet és a 356/2010/EU rendelet szerinti intézkedéseknek az ezen 
intézkedéseket végrehajtó uniós rendeletek teljes körű betartásával való végrehajtásának. Ezért az adatok fizetési láncban való 
továbbításának a biztosítása érdekében olyan rendszert indokolt kidolgozni, amely kötelezi a pénzforgalmi szolgáltatókat, hogy 
a pénzátutalásokat a fizető félre és a kedvezményezettre vonatkozó adatok kísérjék.  
(10) E rendeletnek az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 215. cikkén alapuló, a fizető fél és a 
kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatóit, illetve a közvetítő pénzforgalmi szolgáltatókat bizonyos, források befagyasztására 
irányuló, megfelelő lépések megtételére, vagy a pénzátutalásra vonatkozó külön korlátozások betartására esetlegesen kötelező 
rendeletek – így például a 2580/2001/EK rendelet, a 881/2002/EU rendelet és a 356/2010/EK rendelet – által előírt 
korlátozó intézkedések sérelme nélkül kell alkalmazandónak lennie.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0847#ntr6-L_2015141HU.01000101-E0006
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0847#ntr7-L_2015141HU.01000101-E0007
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(11) E rendelet alkalmazása nem sérti a 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet átültető nemzeti jogszabályokat. Az 
e rendeletnek való megfelelés céljából gyűjtött személyes adatok például nem kezelhetők tovább a 95/46/EK irányelvvel 
összeegyeztethetetlen módon. Szigorúan meg kell tiltani mindenekelőtt a személyes adatok kereskedelmi célból történő 
további kezelését. A pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelmet minden tagállam fontos közérdekként ismeri el. 
Így e rendelet alkalmazása során a 95/46/EK irányelv 25. cikkével összhangban a személyes adatoknak a megfelelő védelmi 
szintet biztosítani nem tudó harmadik országba történő továbbítását az említett irányelv 26. cikke alapján kell engedélyezni. 
Fontos, hogy a több joghatóság alatt működő, Unión kívüli fióktelepekkel vagy leányvállalatokkal rendelkező pénzforgalmi 
szolgáltatók ne legyenek akadályozva a gyanús ügyletekre vonatkozó információk azonos szervezeten belüli továbbításában, 
amennyiben megfelelő biztosítékokat alkalmaznak. Ezenfelül a fizető fél és a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatóinak és 
a közvetítő pénzforgalmi szolgáltatóknak megfelelő technikai és szervezeti intézkedéseket kell alkalmazniuk a személyes 
adatoknak azok véletlen elvesztése, megváltoztatása vagy jogosulatlan nyilvánosságra hozatala, illetve az azokhoz való 
jogosulatlan hozzáférés elleni védelme céljából.  
(12) Azok a személyek, akik valamely pénzforgalmi szolgáltatóval fennálló szerződés alapján kizárólag papíralapú 
dokumentumok elektronikus adatokká való átalakítását végzik, valamint azon személyek, akik pénzforgalmi szolgáltatók 
számára kizárólag a pénztovábbítással kapcsolatos üzenetküldő vagy egyéb támogató rendszert, illetve klíring-elszámolási és 
elszámolási rendszert működtetnek, nem tartoznak e rendelet hatálya alá.  
(13) A 2007/64/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (9) 3. cikke a)–m) és o) pontjában hivatkozott szolgáltatásoknak 
megfelelő pénzátutalások nem tartoznak e rendelet hatálya alá. Célszerű kizárni e rendelet hatálya alól a pénzmosás és a 
terrorizmusfinanszírozás szempontjából alacsony kockázatot képviselő átutalásokat is.,E kivételek közé tartoznak az olyan 
fizetési kártyák, elektronikus pénzeszközök, mobiltelefonok vagy hasonló tulajdonságokkal rendelkező, előzetes, illetve 
utólagos fizetést lehetővé tévő egyéb digitális vagy információtechnológiai (IT) eszközök, amennyiben azokat kizárólag áruk és 
szolgáltatások vásárlására használják és a kártya vagy az eszköz száma minden átutalás mellett megtalálható. A fizetési kártya, 
az elektronikus pénzeszköz, a mobiltelefon vagy a hasonló tulajdonságokkal rendelkező, előzetes, illetve utólagos fizetést 
lehetővé tevő egyéb digitális vagy IT eszköz személyek közötti pénzátutalás végrehajtására történő felhasználása azonban e 
rendelet hatálya alá esik. Emellett ki kell zárni e rendelet hatálya alól a bankjegykiadó automatából történő készpénzfelvételt, az 
adók, a pénzbírságok vagy más illetékek befizetéseit, az elektronikus zsírórendszerben megvalósuló fizetéseket, és a digitalizált 
csekkek továbbításával végrehajtott átutalásokat, ideértve többek között az elektronikusan feldolgozott csekkeket és váltókat 
is, valamint azokat a pénzátutalásokat, amelyek esetében mind a fizető fél, mind a kedvezményezett a saját nevében eljáró 
pénzforgalmi szolgáltató.  
(14) A nemzeti fizetési rendszerek jellemzőinek figyelembevétele érdekében és feltéve, hogy a pénzátutalások minden esetben 
visszavezethetők a fizető félig, lehetővé kell tenni a tagállamok számára, hogy e rendelet hatálya alól kivonják az alábbiakat: az 
áruk és szolgáltatások vásárlására szolgáló bizonyos kis értékű, belföldi pénzátutalások, ideértve az elektronikus 
zsírórendszerben megvalósuló fizetéseket is.  
(15) A pénzforgalmi szolgáltatóknak biztosítaniuk kell, hogy a fizető félre és a kedvezményezettre vonatkozó adatok ne 
hiányozzanak és ne legyenek hiányosak.  
(16) A kisebb pénzátutalási ügyletekből származó lehetséges terroristaveszély ellen alkalmazott túl szigorú azonosítási 
követelmények az ügyleteket illegális csatornák felé terelhetik, ezért ennek a kockázatnak az ellensúlyozása érdekében, valamint 
a fizetési rendszerek hatékonyságának csökkentését elkerülendő, azon pénzátutalások esetében, amelyeknél az adatellenőrzésre 
még nem került sor, a fizető fél és a kedvezményezett adatai helyességének ellenőrzésére vonatkozó követelményt csak az 
1 000 EUR-t meghaladó egyedi pénzátutalásokra kell alkalmazni, kivéve, ha a pénzátutalás más olyan pénzátutalásokhoz 
köthető, amelyek együttes értéke meghaladná az 1 000 EUR-t, ha a pénzt a kedvezményezett készpénzben vagy anonim 
elektronikus pénz formájában kapta vagy ilyen módon került számára kifizetésre, illetve, amennyiben okkal lehet arra 
következtetni, hogy fennáll a pénzmosás vagy a terrorizmusfinanszírozás gyanúja.  
(17) Azon pénzátutalások esetében, amelyeknél az adatellenőrzés elvégzettnek tekinthető, a pénzforgalmi szolgáltatók nem 
kötelesek minden egyes pénzátutalás alkalmával megbizonyosodni a fizető fél és a kedvezményezett adatainak helyességéről, 
amennyiben az (EU) 2015/849 irányelvben meghatározott kötelezettségeknek eleget tesznek.  
(18) A pénzforgalmi szolgáltatásokra vonatkozó uniós jogalkotási aktusokra, nevezetesen a 924/2009/EK európai parlamenti 
és tanácsi rendeletre (10), a 260/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (11) és a 2007/64/EK irányelvre tekintettel 
az Unión belüli pénzátutalások esetében elegendő csak egyszerűsített információk, például a fizetési számlaszáma(i) vagy az 
egyedi ügyletazonosító megadásáról rendelkezni.  
(19) Annak érdekében, hogy harmadik országokban működő, a pénzmosás, illetve a terrorizmusfinanszírozás elleni 
küzdelemért felelős hatóságok felkutathassák az ilyen célokra használt pénz forrását, az Unióból az Unión kívülre irányuló 
pénzátutalásoknak tartalmazniuk kell a fizető félre és a kedvezményezettre vonatkozó adatok teljes körét. Ezek a hatóságok 
csak a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás megelőzése, felderítése és az azzal kapcsolatos nyomozás céljából kaphatnak 
hozzáférést a fizető félre és a kedvezményezettre vonatkozó adatok teljes köréhez.  
(20) A tagállamok pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemért felelős hatóságainak, valamint illetékes 
igazságszolgáltatási és bűnüldözési szerveinek fokozniuk kell az egymással, illetve harmadik országok – köztük a fejlődő 
országok – illetékes hatóságaival folytatott együttműködést az átláthatóságnak, valamint az információk és a bevált gyakorlatok 
megosztásának további erősítése érdekében.  
(21) Annak érdekében, hogy az egyetlen fizető féltől származó, több kedvezményezettnek szánt pénzátutalásokat egyedi 
átutalásokat tartalmazó csoportos átutalás keretében, kötegben lehessen az Unióból az Unión kívülre küldeni, rendelkezni kell 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0847#ntr9-L_2015141HU.01000101-E0009
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arról, hogy az ilyen egyedi átutalások esetében elegendő legyen a fizető fél fizetési számlaszámát vagy egyedi ügyletazonosítóját 
és a kedvezményezettre vonatkozó adatok teljes körét feltüntetni, feltéve, hogy a köteg tartalmazza a fizető félre vonatkozó, 
helyesség szempontjából ellenőrzött adatok teljes körét, valamint a kedvezményezettre vonatkozó, teljes mértékben 
visszakövethető adatok teljes körét.  
(22) A kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának és a közvetítő pénzforgalmi szolgáltatónak a fizető félre és a 
kedvezményezettre vonatkozó előírt adatok hiányának, illetve hiányosságának felderítését célzó, hatékony eljárásokkal kell 
rendelkeznie annak érdekében, hogy a szolgáltató ellenőrizni tudja a pénzátutalásokat kísérő, a fizető félre és a 
kedvezményezettre vonatkozó, előírt adatok meglétét, valamint elősegítendő a gyanús ügyletek azonosítását. Ezeknek az 
eljárásoknak adott esetben utólagos és valósidejű monitoringot is magukban kell foglalniuk. Az illetékes hatóságoknak 
biztosítaniuk kell, hogy a pénzforgalmi szolgáltatók a fizetési lánc egészében megadják az előírt tranzakciós információkat az 
elektronikus átutalás részeként vagy egy kapcsolódó üzenetben(23) Mivel az anonim pénzátutalások esetén potenciálisan 
fennáll a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás veszélye, helyénvaló előírni a pénzforgalmi szolgáltatók számára, hogy 
kérjenek a fizető félre és a kedvezményezettre vonatkozó adatokat. A FATF által kidolgozott kockázatalapú megközelítéssel 
összhangban helyénvaló a magasabb és az alacsonyabb kockázatú területek azonosítása a pénzmosás és a 
terrorizmusfinanszírozás kockázatának célzottabb kezelése érdekében. Ennek megfelelően a kedvezményezett pénzforgalmi 
szolgáltatójának és a közvetítő pénzforgalmi szolgáltatónak hatékony kockázatalapú eljárásokkal kell rendelkeznie olyan 
esetekre, amikor a pénzátutalásból hiányoznak a fizető félre vagy a kedvezményezettre vonatkozó előírt adatok, annak 
érdekében, hogy eldönthessék, hogy végre kell-e hajtani, el kell-e utasítani vagy fel kell-e függeszteni a pénzátutalást, és milyen 
megfelelő nyomon követő intézkedéseket kell hozni.  
(24) A kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának és a közvetítő pénzforgalmi szolgáltatónak különleges gondossággal 
kell eljárnia – felmérve a kockázatokat –, ha a fizető félre vagy a kedvezményezettre vonatkozó adatok hiányát vagy 
hiányosságát észleli, és a gyanús ügyleteket jelentenie kell az illetékes hatóságoknak az (EU) 2015/849 irányelvben 
megállapított bejelentési kötelezettségekkel és az ez ezen irányelvet átültető nemzeti intézkedésekkel összhangban.  
(25) A fizető félre vagy a kedvezményezettre vonatkozó adatok nélkül vagy hiányos adatokkal érkező pénzátutalásokra 
vonatkozó rendelkezések minden olyan kötelezettség sérelme nélkül alkalmazandók, amelyek értelmében a pénzforgalmi 
szolgáltatóknak és a közvetítő pénzforgalmi szolgáltatóknak fel kell függeszteniük, és el kell utasítaniuk a polgári, a 
közigazgatási vagy a büntetőjogi rendelkezéseket sértő pénzátutalásokat.  
(26) Célszerű, hogy az Európai Parlament és a Tanács 1093/2010/EU rendelete által létrehozott európai felügyeleti hatóság 
(Európai Bankhatóság, a továbbiakban EBH), az Európai Parlament és a Tanács 1094/2010/EU rendelete által létrehozott 
európai felügyeleti hatóság (Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság, a továbbiakban EIOPA), valamint az 
Európai Parlament és a Tanács 1095/2010/EU rendelete által létrehozott európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-
piaci Hatóság, a továbbiakban ESMA) iránymutatásokat adjon ki azzal a céllal, hogy támogassák a pénzforgalmi szolgáltatókat 
a fizető félre vagy kedvezményezettre vonatkozóan hiányzó vagy hiányos adatokat tartalmazó pénzátutalási esetek 
azonosítására és a megfelelő utóintézkedések megtételére irányuló hatékony eljárások bevezetésében.  
(27) A pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelem keretében történő gyors intézkedés érdekében a pénzforgalmi 
szolgáltatóknak haladéktalanul válaszolniuk kell a letelepedési helyük szerinti tagállam pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás 
elleni küzdelemért felelős hatóságainak a fizető félre és a kedvezményezettre vonatkozó adatközlés iránti megkereséseire.  
(28) A fizető fél pénzforgalmi szolgáltatójának a tagállama szerinti munkanapok számát kell figyelembe vennie azon napok 
számának meghatározásánál, amelyen belül válaszolni kell a fizető félre vonatkozó adatközlés iránti megkeresésekre.  
(29) Mivel a büntető ügyekben folytatott nyomozások során előfordulhat, hogy csak az eredeti pénzátutalás után hónapokkal 
vagy esetenként évekkel később azonosíthatók a szükséges adatok vagy az ügyletben érintett személyek, valamint annak 
érdekében, hogy a nyomozások keretében hozzá lehessen férni a lényeges bizonyítékokhoz, helyénvaló kötelezni a 
pénzforgalmi szolgáltatókat arra, hogy a fizető félre és a kedvezményezettre vonatkozó adatokat meghatározott ideig tárolják a 
pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás megelőzése, felderítése és az azzal kapcsolatos nyomozás céljából. Ez az adattárolási 
időtartam nem haladhatja meg az öt évet, ezen időszakot követően pedig minden személyes adatot törölni kell, feltéve, hogy a 
nemzeti jog másként nem rendelkezik. Amennyiben a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás megelőzése, felderítése, illetve 
az azzal kapcsolatos nyomozás céljából ez szükséges, a tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy – a nemzeti 
büntetőjognak a büntető ügyben folyamatban lévő nyomozások és jogi eljárások esetén alkalmazandó, a bizonyítékokra 
vonatkozó rendelkezéseinek sérelme nélkül – az intézkedések szükségességének és arányosságának felmérését követően 
lehetővé tegyék vagy előírják az adatok további öt évet meg nem haladó időtartamra történő tárolását. 
(30) Az e rendeletnek való jobb megfelelés érdekében, és „A pénzügyi szolgáltatások ágazatában a szankciórendszerek 
megerősítéséről” című, 2010. december 9-i bizottsági közleménnyel összhangban ki kell bővíteni az illetékes hatóságok 
felügyeleti intézkedések elfogadására vonatkozó hatáskörét, valamint szankcionálási hatáskörét. Rendelkezni kell közigazgatási 
szankciókról és intézkedésekről, és figyelembe véve a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelem fontosságát, a 
tagállamoknak hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciókat és intézkedéseket kell meghatározniuk. A tagállamoknak 
erről tájékoztatniuk kell a Bizottságot, valamint az EBH, az EIOPA és az ESMA vegyes bizottságát (a továbbiakban: az 
európai felügyeleti hatóságok) 
(31) Az e rendelet V. fejezetének végrehajtásához szükséges egységes feltételek biztosítása érdekében a Bizottságot végrehajtási 
hatáskörökkel kell felruházni. E hatásköröket a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően kell 
gyakorolni 
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(32) Az Unió területén kívül eső országok és területek egy része monetáris uniót alkot valamely tagállammal, egy tagállam 
valutaövezetéhez tartozik, vagy monetáris egyezményt írt alá az Uniót képviselő egyik tagállammal, és vannak olyan 
pénzforgalmi szolgáltatóik, amelyek közvetlenül vagy közvetve részt vesznek az adott tagállam fizetési és elszámolási 
rendszereiben. Annak elkerülése érdekében, hogy e rendeletnek az érintett tagállamok és ezen országok vagy területek között 
történő pénzátutalásokra való alkalmazása következtében ezen országok vagy területek gazdaságát esetlegesen számottevő 
negatív hatás érje, helyénvaló lehetőséget biztosítani ahhoz, hogy ezeket a pénzátutalásokat az adott tagállamokon belüli 
pénzátutalásként kezeljék 
(33) Tekintettel a számos módosításra, amelyet e rendelet szerint az 1781/2006/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendeleten (16) szükséges lenne végrehajtani, a rendeletet az egyértelműség érdekében hatályon kívül kell helyezni 
(34) Mivel e rendelet céljait a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, az Unió szintjén azonban az intézkedés léptéke 
vagy hatása miatt e célok jobban megvalósíthatók, az Unió intézkedéseket hozhat az Európai Unióról szóló Szerződés (EUSZ) 
5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően e rendelet 
nem lépi túl az e célok eléréséhez szükséges mértéket 
(35) Ez a rendelet tiszteletben tartja az alapvető jogokat, és szem előtt tartja az Európai Unió Alapjogi Chartája által elismert 
elveket, különös tekintettel a magán- és a családi élet tiszteletben tartásához való jogra (7. cikk), a személyes adatok 
védelméhez való jogra (8. cikk), a hatékony jogorvoslathoz és a tisztességes eljáráshoz való jogra (47. cikk), valamint a ne bis in 
idem elvre 
(36) A pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni keretszabályozás zökkenőmentes bevezetésének biztosítása érdekében 
indokolt, hogy e rendelet alkalmazásának kezdő időpontja megegyezzen az (EU) 2015/849 irányelv átültetési határidejével 
(37) Az európai adatvédelmi biztossal egyeztetésre került sor a 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet 28. cikkének (2) bekezdésével összhangban, és az európai adatvédelmi biztos 2013. július 4-én véleményt nyilvánított,  
 
ELFOGADTA EZT A RENDELETET: 
I. FEJEZET 
TÁRGY, HATÁLY ÉS FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK 

 
1. cikk 
Tárgy 
Ez a rendelet a terrorizmusfinanszírozás megelőzése, felderítése és az azzal kapcsolatos nyomozás céljából megállapítja a 
tetszőleges pénznemű pénzátutalásokat kísérő, fizető félre és kedvezményezettre vonatkozó adatokkal kapcsolatos szabályokat 
arra az esetre, ha a pénzátutalásban részt vevő pénzforgalmi szolgáltatók legalább egyike az Unióban letelepedett szolgáltató. 

 
2. cikk 
Hatály 
(1)   Ez a rendelet az Unióban letelepedett pénzforgalmi szolgáltató vagy közvetítő pénzforgalmi szolgáltató által küldött vagy 
fogadott, bármely pénznemben megvalósuló pénzátutalásokra alkalmazandó. 
(2)   Ez a rendelet nem alkalmazandó a 2007/64/EK 3. cikkének a)–m) és o) pontjában felsorolt szolgáltatásokra. 
(3)   Ez a rendelet nem alkalmazandó azokra a fizetési kártya, elektronikus pénzeszköz, mobiltelefon vagy a hasonló 
tulajdonságokkal rendelkező, előzetes, illetve utólagos fizetést lehetővé tévő egyéb digitális vagy IT-eszköz használatával 
végrehajtott pénzátutalásokra, amelyek esetében teljesülnek a következő feltételek: 

a) a kártyát vagy eszközt kizárólag áruk vagy szolgáltatások ellenértékének kifizetésére használják; és 

b) a kártya vagy eszköz száma az ügyletből eredő minden átutalás mellett megtalálható. 

Ez a rendelet azonban alkalmazandó azokban az esetekben, amikor fizetési kártyát, elektronikus pénzeszközt, mobiltelefont 
vagy a hasonló tulajdonságokkal rendelkező, előzetes, illetve utólagos fizetést lehetővé tévő egyéb digitális vagy IT-eszközt 
személyek közötti átutalás végrehajtására használnak fel. 
(4)   Ez a rendelet nem alkalmazandó azokra a természetes vagy jogi személyekre, akiknek vagy amelyeknek a kizárólagos 
tevékenysége a papíralapú dokumentumok elektronikus adatokká való átalakítása, és akik vagy amelyek ezen feladatot egy 
pénzforgalmi szolgáltatóval kötött szerződés alapján végzik, valamint azokra a természetes vagy jogi személyekre sem, akiknek 
vagy amelyeknek a kizárólagos tevékenysége a pénzforgalmi szolgáltatók számára a pénztovábbításhoz kapcsolódó 
üzenetküldési vagy egyéb támogató rendszer vagy klíring- és elszámolási rendszer működtetése. 
Ez a rendelet nem alkalmazandó az olyan pénzátutalásra: 

a) amely esetében a fizető fél pénzt vesz fel a saját fizetési számlájáról; 

b) amely esetében az egy tagállamon belül a hatóságok számára adók, pénzbírságok vagy más illetékek megfizetése céljából 
történik; 

c) amely esetében mind a fizető fél, mind a kedvezményezett a saját nevében eljáró pénzforgalmi szolgáltató; 

d) amely végrehajtása digitalizált csekkek továbbítása révén történik, ideértve többek között az elektronikusan feldolgozott 
csekkeket is. 
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(5)   Az egyes tagállamok dönthetnek úgy, hogy nem alkalmazzák ezt a rendeletet olyan, az adott tagállamon belüli 
pénzátutalások esetében, amelyek egy kedvezményezettnek a kizárólag áru- és szolgáltatásvásárlásra használható fizetési 
számlájára irányulnak, feltéve, hogy valamennyi alábbi feltétel teljesül: 

a) a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója az (EU) 2015/849 irányelv hatálya alá tartozik; 

b) a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója egy egyedi ügyletazonosító segítségével képes a kedvezményezetten keresztül 
nyomon követni a pénzátutalást attól a természetes vagy jogi személytől számítva, aki vagy amely a kedvezményezettel az 
áru- vagy szolgáltatásnyújtásra vonatkozóan megállapodást kötött; 

c) a pénzátutalás összege nem haladja meg az 1 000 EUR-t. 

 
3. cikk 
Fogalommeghatározások 
E rendelet alkalmazásában: 
1.   „terrorizmusfinanszírozás”: a terrorizmusfinanszírozás az (EU) 2015/849 irányelv 1. cikkének (5) bekezdésében 
meghatározottak szerint; 
2.   „pénzmosás”: az (EU) 2015/849 irányelv 1. cikkének (3), és (4) bekezdésében említett pénzmosási tevékenységek; 
3.   „fizető fél”: az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely egy fizetési számla tulajdonosa, és aki vagy amely az adott 
fizetési számláról pénzátutalást engedélyez, vagy – fizetési számla hiányában – pénzátutalási megbízást ad; 
4.   „kedvezményezett”: az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely az átutalt pénzösszeg szándékolt jogosultja; 
5.   „pénzforgalmi szolgáltató”: a 2007/64/EK irányelv 1. cikkének (1) bekezdésében említett pénzforgalmi szolgáltatók 
kategóriái, az említett irányelv 26. cikke szerint mentességben részesülő természetes vagy jogi személyek és az Európai 
Parlament és a Tanács 2009/110/EK irányelvének (19) 9. cikke szerint mentességben részesülő, pénzátutalási szolgáltatást 
nyújtó jogi személyek; 
6.   „közvetítő pénzforgalmi szolgáltató”: az a pénzforgalmi szolgáltató, amely nem a fizető fél vagy a kedvezményezett 
pénzforgalmi szolgáltatója, és amely pénzátutalást fogad és továbbít a fizető fél vagy a kedvezményezett pénzforgalmi 
szolgáltatója, vagy egy másik közvetítő pénzforgalmi szolgáltató nevében; 
7.   „fizetési számla”: a 2007/64/EK irányelv 4. cikkének 14. pontjában meghatározott fizetési számla; 
8.   „pénz”: a 2007/64/EK irányelv 4. cikkének 15. pontjában meghatározott pénz; 
9.   „pénzátutalás”: a fizető fél nevében pénzforgalmi szolgáltatón keresztül, legalább részben elektronikusan végrehajtott 
ügylet, amelynek célja, hogy a pénzösszeget egy pénzforgalmi szolgáltatón keresztül hozzáférhetővé tegye a kedvezményezett 
számára, függetlenül attól, hogy a fizető fél és a kedvezményezett személye azonos-e vagy sem, és függetlenül attól is, hogy a 
fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója és a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója azonos-e, ideértve az alábbiakat: 

a) a 260/2012/EU rendelet 2. cikkének 1. pontjában meghatározott átutalások; 

b) a 260/2012/EU rendelet 2. cikkének 2. pontjában meghatározott beszedések; 

c) a 2007/64/EK irányelv 4. cikkének 13. pontjában meghatározott belföldi vagy határokon átnyúló készpénzátutalások; 

d) a fizetési kártyával, elektronikus pénzeszközzel, mobiltelefonnal vagy a hasonló tulajdonságokkal rendelkező, előzetes, 
illetve utólagos fizetést lehetővé tévő egyéb digitális vagy IT-eszközzel végrehajtott átutalások; 

10.   „csoportos átutalás”: több egyedi pénzátutalás, amelyek továbbítás céljára egy kötegbe kerülnek; 
11.   „egyedi ügyletazonosító”: a pénzforgalmi szolgáltató által – a pénzátutalás végrehajtásához használt fizetési és elszámolási 
rendszer vagy üzenetküldési rendszer protokolljaival összhangban – meghatározott betű-, szám- vagy szimbólumkombináció, 
amely lehetővé teszi az ügylet visszakövetését a fizető félig és a kedvezményezettig; 
12.   „személyek közötti átutalás”: két olyan természetes személy közötti ügylet, akik fogyasztókként kereskedelmi, üzleti, 
illetve szakmai tevékenységükön kívüli célból járnak el. 

 
II. FEJEZET 
A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÓKRA VONATKOZÓ KÖTELEZETTSÉGEK 

 
1. SZAKASZ 
A fizető fél pénzforgalmi szolgáltatójára vonatkozó kötelezettségek 

 
4. cikk 
A pénzátutalásokat kísérő adatok 
(1)   A fizető fél pénzforgalmi szolgáltatójának biztosítania kell, hogy a fizető félre vonatkozó következő adatok kísérjék a 
pénzátutalást: 

a) a fizető fél neve; 

b) a fizető fél fizetési számlaszáma, valamint 

c) a fizető fél címe, vagy hivatalos személyi okmányának száma, ügyfél-azonosító száma vagy születési ideje és helye. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0847#ntr19-L_2015141HU.01000101-E0019
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(2)   A fizető fél pénzforgalmi szolgáltatójának biztosítania kell, hogy a kedvezményezettre vonatkozó következő adatok 
kísérjék a pénzátutalást: 

a) a kedvezményezett neve; valamint 

b) a kedvezményezett fizetési számlaszáma. 

(3)   Az (1) bekezdés b) és a (2) bekezdés b) pontjától eltérve a nem fizetési számláról indított vagy nem fizetési számlára 
irányuló pénzátutalások esetében a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatójának kell gondoskodnia arról, hogy a pénzátutalást a 
fizetési számlaszám(ok) helyett inkább egy egyedi ügyletazonosító kísérje. 
(4)   A pénz átutalása előtt a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatójának megbízható és független forrásból származó 
dokumentumok, adatok vagy információk alapján ellenőriznie kell az (1) bekezdésben említett adatok helyességét. 
(5)   A (4) bekezdésben említett ellenőrzést megtörténtnek kell tekinteni amennyiben: 

a) a fizető fél azonosítása az (EU) 2015/849 irányelv 13. cikkének megfelelően megtörtént, és az azonosítás során szerzett 
információt az említett irányelv 40. cikkének megfelelően tárolták; vagy 

b) az (EU) 2015/849 irányelv 14. cikkének (5) bekezdése alkalmazandó a fizető félre. 

(6)   Az 5. és 6. cikkben meghatározott eltérések sérelme nélkül a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója nem teljesíthet 
semmilyen pénzátutalást mindaddig, amíg meg nem győződött arról, hogy teljes körűen betartja az e cikkben foglaltakat. 

 
5. cikk 
Pénzátutalások az Unión belül 
(1)   A 4. cikk (1) és (2) bekezdésétől eltérve, ha a fizetési láncban résztvevő valamennyi pénzforgalmi szolgáltató az Unióban 
letelepedett pénzforgalmi szolgáltató, a pénzátutalást legalább a fizető fél és a kedvezményezett fizetési számlaszámának vagy, 
amennyiben a 4. cikk (3) bekezdése alkalmazandó, az egyedi ügyletazonosítónak kell kísérnie, a 260/2012/EU rendeletben 
előírt adatközlési követelmények sérelme nélkül, amennyiben azok alkalmazandók. 
(2)   Az (1) bekezdéstől függetlenül, a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója köteles a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltató 
vagy a közvetítő pénzforgalmi szolgáltató adatközlés iránti kérelmének kézhezvételétől számított három munkanapon belül 
rendelkezésre bocsátani a következőket: 

a) az 1 000 EUR-t meghaladó összegű pénzátutalások esetében – függetlenül attól, hogy ezek az átutalások egy ügylet vagy 
több, egymással összeköthető ügylet keretében kerültek végrehajtásra – a fizető félre vagy a kedvezményezettre vonatkozó, 
4. cikk szerinti adatokat; 

b) azon pénzátutalások esetében, amelyek nem haladják meg az 1 000 EUR-t, és nem köthetők össze olyan más 
pénzátutalásokkal, amelyek az érintett pénzátutalással együtt meghaladnák az 1 000 EUR-t, legalább: 

i. a fizető fél és a kedvezményezett nevét, valamint 

ii. a fizető fél és a kedvezményezett fizetési számlaszámát vagy, amennyiben a 4. cikk (3) bekezdése alkalmazandó, az 
egyedi ügyletazonosítót. 

 

(3)   A 4. cikk (4) bekezdésétől eltérve, az e cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett pénzátutalások esetében a fizető fél 
pénzforgalmi szolgáltatójának nem szükséges ellenőriznie a fizető félre vonatkozó adatokat, kivéve, ha a fizető fél 
pénzforgalmi szolgáltatója: 

a) az átutalandó pénzösszeget készpénzben vagy anonim elektronikus pénz formájában kapta; vagy 

b) okkal következtethet arra, hogy fennáll a pénzmosás vagy a terrorizmusfinanszírozás gyanúja. 

 
6. cikk 
Pénzátutalások az Unión kívülre 
(1)   Az egyetlen fizető féltől származó csoportos átutalások esetén, amennyiben a kedvezményezettek pénzforgalmi 
szolgáltatói az Unión kívül letelepedett pénzforgalmi szolgáltatók, a 4. cikk (1) bekezdése nem alkalmazandó a csoportos 
átutalás részét képező egyedi átutalásokra, feltéve, hogy a csoportos átutalási köteg tartalmazza a 4. cikk (1), (2) és 
(3) bekezdésében előírt adatokat, azokat a 4. cikk (4) és (5) bekezdése szerint ellenőrizték és az egyedi átutalások tartalmazzák a 
fizető fél fizetési számlaszámát vagy, amennyiben a 4. cikk (3) bekezdése alkalmazandó, az egyedi ügyletazonosítót. 
(2)   A 4. cikk (1) bekezdésétől eltérve és – amennyiben az alkalmazandó – a 260/2012/EU rendeletben előírt adatközlés 
sérelme nélkül, ha a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója az Unión kívül letelepedett pénzforgalmi szolgáltató, azokat a 
pénzátutalásokat, amelyek nem haladják meg az 1 000 EUR-t, és nem köthetők össze olyan más pénzátutalásokkal, amelyek az 
érintett pénzátutalással együtt meghaladnák az 1 000 EUR-t, legalább az alábbi adatoknak kell kísérniük: 

a) a fizető fél és a kedvezményezett neve; valamint 

b) a fizető fél és a kedvezményezett fizetési számlaszáma vagy, amennyiben a 4. cikk (3) bekezdése alkalmazandó, az egyedi 
ügyletazonosító. 

A 4. cikk (4) bekezdéstől eltérve, a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatójának nem szükséges a fizető félre vonatkozó, e 
bekezdésben említett adatokat ellenőriznie, kivéve, ha a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója: 

a) az átutalandó pénzösszeget készpénzben vagy anonim elektronikus pénz formájában kapja; vagy 
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b) okkal következtethet arra, hogy fennáll a pénzmosás vagy a terrorizmusfinanszírozás gyanúja. 

 
2. SZAKASZ 
A kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójára vonatkozó kötelezettségek 

 
7. cikk 
A fizető félre vagy a kedvezményezettre vonatkozó adatok hiányának észlelése 
(1)   A kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának hatékony eljárásokat kell alkalmaznia annak ellenőrzésére, hogy a 
pénzátutalások végrehajtásához használt üzenetküldő vagy fizetési és elszámolási rendszeren belül a fizető félre és a 
kedvezményezettre vonatkozó adatok bevitelére szolgáló mezőket az említett rendszer elfogadott szabályaival összhangban 
lévő megengedett karakterek vagy beviteli adatok felhasználásával töltötték-e ki. 
(2)   A kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának hatékony eljárásokat kell alkalmaznia – ideértve adott esetben az 
utólagos vagy valósidejű monitoringot is – a következő, fizető félre vagy kedvezményezettre vonatkozó adatok esetleges 
hiányának észlelésére: 

a) olyan pénzátutalásoknál, amelyek esetében a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója az Unióban letelepedett pénzforgalmi 
szolgáltató, az 5. cikkben említett adatok; 

b) olyan pénzátutalásoknál, amelyek esetében a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója az Unión kívül letelepedett pénzforgalmi 
szolgáltató, a 4. cikk (1) és (2) bekezdésében említett adatok; 

c) olyan csoportos átutalásoknál, amelyek esetében a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója az Unión kívül letelepedett 
pénzforgalmi szolgáltató, a 4. cikk (1) és (2) bekezdésében a csoportos átutalásra vonatkozóan említett adatok. 

(3)   Az 1 000 EUR-t meghaladó összegű pénzátutalások esetén, függetlenül attól, hogy ezek az átutalások egy ügylet vagy 
több, egymással összeköthető ügylet keretében kerültek végrehajtásra, a kedvezményezett fizetési számláján történő jóváírás 
vagy az összegnek a kedvezményezett rendelkezésére bocsátása előtt, a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója – a 
2007/64/EK irányelv 69. és 70. cikkében foglalt követelmények sérelme nélkül – köteles megbízható és független forrásból 
származó dokumentumok, adatok vagy információk alapján ellenőrizni a kedvezményezettre vonatkozó, az e cikk 
(2) bekezdésében említett adatok helyességét. 
(4)   Az 1 000 EUR-t meg nem haladó pénzátutalások esetében, amelyek nem köthetők össze olyan más pénzátutalásokkal, 
amelyek az érintett pénzátutalással együtt meghaladnák az 1 000 EUR-t, a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának nem 
szükséges ellenőriznie a kedvezményezettre vonatkozó adatok helyességét, kivéve, ha a kedvezményezett pénzforgalmi 
szolgáltatója: 

a) a pénzösszeget készpénzben vagy anonim elektronikus pénz formájában fizeti ki; vagy 

b) okkal következtethet arra, hogy fennáll a pénzmosás vagy a terrorizmusfinanszírozás gyanúja. 

(5)   A (3) és (4) bekezdésben említett ellenőrzést megtörténtnek kell tekinteni, amennyiben: 

a) a kedvezményezett azonosítása az (EU) 2015/849 irányelv 13. cikkének megfelelően megtörtént és az azonosítás során 
szerzett információt az említett irányelv 40. cikkének megfelelően tárolták; vagy 

b) az (EU) 2015/849 irányelv 14. cikkének (5) bekezdése alkalmazandó a kedvezményezettre. 

8. cikk 
Pénzátutalások a fizető félre vagy a kedvezményezettre vonatkozó hiányzó vagy hiányos adatokkal 
(1)   A kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója hatékony kockázatalapú eljárásokat alakít ki és alkalmaz – adott esetben 
többek között az (EU) 2015/849 irányelv 13. cikkében említett kockázatérzékenységen alapuló eljárások alapján – annak 
meghatározása céljából, hogy végrehajtani, elutasítani vagy felfüggeszteni kell-e egy olyan pénzátutalást, amelyből teljesen 
hiányoznak a fizető félre és kedvezményezettre vonatkozó előírt adatok, valamint amelyek révén a megfelelő utóintézkedések 
meghatározhatók. 
Amennyiben a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója a pénzátutalás beérkezésekor azt észleli, hogy a 4. cikk (1) vagy 
(2) bekezdésében, az 5. cikk (1) bekezdésében vagy a 6. cikkben említett adatok hiányoznak vagy hiányosak, vagy azokat nem a 
7. cikk (1) bekezdésében említett üzenetküldő vagy fizetési és elszámolási rendszer elfogadott szabályaival összhangban lévő 
megengedett karakterek vagy beviteli adatok felhasználásával töltötték ki, akkor a kedvezményezett pénzforgalmi 
szolgáltatójának el kell utasítania az átutalást, vagy kockázatérzékenység alapján be kell kérnie a fizető félre és a 
kedvezményezettre vonatkozó előírt adatokat az összegnek a kedvezményezett fizetési számláján történő jóváírása vagy az 
összegnek a kedvezményezett rendelkezésére bocsátása előtt vagy az után. 
(2)   Amennyiben egy pénzforgalmi szolgáltató ismételten elmulasztja a fizető félre vagy kedvezményezettre vonatkozó előírt 
adatok elküldését, a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának lépéseket kell tennie, amelyek elsőként figyelmeztetések 
küldését és határidők meghatározását jelenthetik, azt megelőzően, hogy a szolgáltató vagy visszautasítja az adott pénzforgalmi 
szolgáltatótól származó jövőbeli pénzátutalásokat vagy korlátozza, illetve megszünteti az érintett pénzforgalmi szolgáltatóval 
fennálló üzleti kapcsolatát. 
A kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának jelentenie kell az említett mulasztást és az ügyben tett lépéseket a 
pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni rendelkezéseknek való megfelelés monitoringjáért felelős illetékes hatóságnak. 
9. cikk 
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Értékelés és jelentés 
A kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának a hiányzó vagy hiányos, fizető félre vagy kedvezményezettre vonatkozó 
adatokat is tényezőként figyelembe kell vennie annak értékelésekor, hogy a pénzátutalás vagy más kapcsolódó ügylet gyanús-e, 
és jelenteni kell-e az (EU) 2015/849 irányelvvel összhangban létrehozott pénzügyi információs egységnek. 
3. SZAKASZ 
A közvetítő pénzforgalmi szolgáltatókra vonatkozó kötelezettségek 
10. cikk 
A fizető félre és a kedvezményezettre vonatkozó adatoknak az átutalással való együtt tárolása 
A közvetítő pénzforgalmi szolgáltatónak biztosítania kell, hogy a pénzátutalást kísérő valamennyi hozzájuk beérkezett, fizető 
félre és kedvezményezettre vonatkozó adatot az átutalással együtt tároljanak. 
11. cikk 
A fizető félre vagy a kedvezményezettre vonatkozó adatok hiányának észlelése 
(1)   A közvetítő pénzforgalmi szolgáltatónak hatékony eljárásokat kell alkalmaznia annak észleléséhez, hogy a pénzátutalás 
végrehajtásához használt üzenetküldő vagy fizetési és elszámolási rendszeren belül a fizető félre és a kedvezményezettre 
vonatkozó adatok bevitelére szolgáló mezőket az adott rendszer elfogadott szabályaival összhangban lévő megengedett 
karakterek vagy beviteli adatok felhasználásával töltötték-e ki. 
(2)   A közvetítő pénzforgalmi szolgáltatónak hatékony eljárásokat kell alkalmaznia – ideértve adott esetben az utólagos vagy 
valósidejű monitoringot is – a következő, a fizető félre vagy a kedvezményezettre vonatkozó adatok esetleges hiányának 
észlelésére: 

a) olyan pénzátutalásoknál, amelyek esetében a fizető fél és a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója egyaránt az 
Unióban letelepedett pénzforgalmi szolgáltató, az 5. cikkben említett adatok; 

b) olyan pénzátutalásoknál, amelyek esetében a fizető fél vagy a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója az Unión kívül 
letelepedett pénzforgalmi szolgáltató, a 4. cikk (1) és (2) bekezdésében említett adatok; 

c) olyan csoportos átutalásoknál, amelyek esetében a fizető fél vagy a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója az Unión 
kívül letelepedett pénzforgalmi szolgáltató, a 4. cikk (1) és (2) bekezdésében a csoportos átutalás tekintetében előírt adatok. 

 
12. cikk 
Pénzátutalások a fizető félre vagy a kedvezményezettre vonatkozó hiányzó adatokkal 
(1)   A közvetítő pénzforgalmi szolgáltatók hatékony kockázatalapú eljárásokat alakítanak ki annak meghatározása céljából, 
hogy végrehajtani, elutasítani vagy felfüggeszteni kell-e egy olyan pénzátutalást, amelyből hiányoznak a fizető félre vagy a 
kedvezményezettre vonatkozó előírt adatok, valamint amelyek révén a megfelelő utóintézkedések meghatározhatók. 
Amennyiben a közvetítő pénzforgalmi szolgáltató a pénzátutalás beérkezésekor azt észleli, hogy a 4. cikk (1) vagy 
(2) bekezdésében, az 5. cikk (1) bekezdésében vagy a 6. cikkben említett adatok hiányoznak, vagy azokat nem a 7. cikk 
(1) bekezdésében említett üzenetküldő vagy fizetési és elszámolási rendszer elfogadott szabályaival összhangban lévő 
megengedett karakterek vagy beviteli adatok felhasználásával töltötték ki, akkor el kell utasítania az átutalást, vagy 
kockázatérzékenység alapján be kell kérnie a fizető félre és a kedvezményezettre vonatkozó előírt adatokat a pénzátutalás 
továbbítása előtt vagy az után. 
(2)   Amennyiben egy pénzforgalmi szolgáltató ismételten elmulasztja a fizető félre vagy a kedvezményezettre vonatkozó előírt 
adatok elküldését, a közvetítő pénzforgalmi szolgáltatónak lépéseket kell tennie, amelyek elsőként figyelmeztetések küldését és 
határidők meghatározását jelenthetik, azt megelőzően, hogy a szolgáltató vagy visszautasítja az adott pénzforgalmi 
szolgáltatótól származó jövőbeli pénzátutalásokat vagy korlátozza, illetve megszünteti az érintett pénzforgalmi szolgáltatóval 
fennálló üzleti kapcsolatát. 
A közvetítő pénzforgalmi szolgáltató köteles jelenteni az említett mulasztást és az ügyben tett lépéseket a pénzmosás és a 
terrorizmusfinanszírozás elleni rendelkezéseknek való megfelelés monitoringjáért felelős illetékes hatóságnak. 

 
13. cikk 
Értékelés és jelentés 
A közvetítő pénzforgalmi szolgáltatónak a fizető félre vagy a kedvezményezettre vonatkozó hiányzó adatokat tényezőként 
figyelembe kell vennie annak értékelésekor, hogy a pénzátutalás vagy más kapcsolódó ügylet gyanús-e, és az (EU) 
2015/849 irányelvvel összhangban jelenteni kell-e a pénzügyi információs egységnek. 

 
III. FEJEZET 
ADATOK, ADATVÉDELEM ÉS ADATTÁROLÁS 

 
14. cikk 
Adatszolgáltatás 
A pénzforgalmi szolgáltatóknak, a letelepedési helyük szerinti tagállam nemzeti jogszabályaiban megállapított eljárási 
szabályoknak megfelelően – az (EU) 2015/849 irányelv 45. cikkének (9) bekezdése szerinti központi kapcsolattartó ponton 
keresztül is, amennyiben ilyen kapcsolattartó pont kijelölésére sor került – kizárólag a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás 
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elleni küzdelem területén illetékes tagállami hatóságoktól érkező, az e rendelet alapján kötelezően közlendő adatokra 
vonatkozó megkeresésekre kell válaszolniuk, méghozzá teljes körűen és haladéktalanul. 

 
15. cikk 
Adatvédelem 
(1)   A személyes adatok e rendelet szerinti kezelésére a nemzeti jogba átültetett 95/46/EK irányelv irányadó. A Bizottság vagy 
az európai felügyeleti hatóságok által e rendelet szerint kezelt személyes adatokra a 45/2001/EK rendelet irányadó. 
(2)   A pénzforgalmi szolgáltatók személyes adatokat e rendelet alapján kizárólag a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás 
megelőzése céljából kezelhetnek, és azok e célokkal összeférhetetlen módon való további kezelése tilos. E rendelet alapján 
tilos a személyes adatok kereskedelmi célú kezelése. 
(3)   A pénzforgalmi szolgáltatók üzleti kapcsolat létesítése vagy eseti ügylet végrehajtása előtt kötelesek az új ügyfelek számára 
közölni a 95/46/EK irányelv 10. cikkében előírt adatokat. Ennek részeként rendelkezésre kell bocsátani egy általános 
ismertetőt azokról a jogi kötelezettségekről, amelyeknek a pénzforgalmi szolgáltatók e rendelet értelmében kötelesek 
megfelelni a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megelőzése céljából végzett személyesadat-kezelés során. 
(4)   A pénzforgalmi szolgáltatók kötelesek biztosítani a kezelt adatok bizalmas jellegének tiszteletben tartását. 

 
16. cikk 
Adattárolás 
(1)   A fizető félre és a kedvezményezettre vonatkozó adatok nem tárolhatóak a feltétlenül szükséges időn túl. A fizető fél és a 
kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója a 4–7. cikkben előírt adatokat 5 évig köteles tárolni. 
(2)   Az (1) bekezdésben említett tárolási idő lejártával a pénzforgalmi szolgáltató biztosítja, hogy a személyes adatok törlésre 
kerüljenek, kivéve, ha a nemzeti jog, amely meghatározza, hogy a pénzforgalmi szolgáltatóknak mely körülmények között lehet 
vagy kell tovább tárolniuk az adatokat, másként rendelkezik. A tagállamok kizárólag azt követően tehetik lehetővé vagy írhatják 
elő az adatok további tárolását, hogy részletekbe menően megvizsgálták, hogy szükséges és arányos-e a további tárolás, és 
megítélésük szerint az indokolt azon az alapon, hogy a pénzmosás vagy a terrorizmusfinanszírozás megelőzése, felderítése 
vagy az azzal kapcsolatos nyomozás céljából szükséges. Az adatok további tárolásának időtartama nem haladhatja meg a 
pénzátutalást követő öt évet. 
(3)   Amennyiben 2015. június 25-én valamely tagállamban folyamatban van olyan bírósági eljárás, amely feltételezett 
pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás megelőzéséhez, felderítéséhez, az azzal kapcsolatos nyomozáshoz, illetve 
vádemeléshez kapcsolódik, és valamely pénzforgalmi szolgáltató birtokában van olyan információknak vagy 
dokumentumoknak, amelyek az említett folyamatban lévő eljáráshoz kapcsolódnak, a pénzforgalmi szolgáltató a nemzeti 
joggal összhangban 2015. június 25-től számított öt évig tárolhatja ezeket az információkat, illetve dokumentumokat. A 
tagállamok a bizonyítékokra vonatkozó, a büntető eljárásokban folyamatban lévő nyomozásokra és bírósági eljárásokra 
alkalmazandó tagállami büntetőjog sérelme nélkül lehetővé tehetik vagy előírhatják az említett információk, illetve 
dokumentumok további öt évig történő tárolását, amennyiben megállapításra került, hogy a további tárolási időszak 
meghosszabbítása a feltételezett pénzmosás vagy a terrorizmusfinanszírozás megelőzése, felderítése, az azzal kapcsolatos 
nyomozás, vagy az azt érintő vádemelés szempontjából szükséges és arányos. 

 
IV. FEJEZET 
SZANKCIÓK ÉS MONITORING 

 
17. cikk 
Közigazgatási szankciók és intézkedések 
(1)   A tagállamok a büntetőjogi szankciók megállapításához és alkalmazásához fűződő joguk sérelme nélkül szabályokat 
állapítanak meg az e rendelet bármilyen megszegése esetén alkalmazandó közigazgatási szankciókra és intézkedésekre 
vonatkozóan, és megteszik az ezek végrehajtásához szükséges valamennyi intézkedést. Az előírt szankcióknak és 
intézkedéseknek hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük, és meg kell felelniük az (EU) 
2015/849 irányelv VI. fejezete 4. szakaszában foglaltaknak. 
A tagállamok dönthetnek úgy, hogy nem állapítanak meg szabályokat az e rendelet rendelkezéseinek megsértése esetében 
alkalmazandó közigazgatási szankciókról vagy intézkedésekről, ha az adott jogsértést saját tagállami joguk büntetőjogilag 
szankcionálja. Ilyen esetben a tagállamok közlik a Bizottsággal a vonatkozó büntetőjogi rendelkezéseket. 
(2)   A tagállamok biztosítják, hogy amennyiben a kötelezettségek pénzforgalmi szolgáltatóra vonatkoznak, e rendelet 
rendelkezéseinek megsértése esetén a szankciók vagy intézkedések – a nemzeti jogra is figyelemmel – alkalmazhatók legyenek 
a vezető testület tagjaira vagy bármely természetes személyre, aki a tagállami jogszabályok szerint felelős a rendelkezés 
megszegéséért. 
(3)   A tagállamok 2017. június 26-ig értesítik a Bizottságot, valamint az európai felügyeleti hatóságok Vegyes Bizottságát az 
(1) bekezdésben említett szabályokról. A tagállamok késedelem nélkül értesítik a Bizottságot, valamint az európai felügyeleti 
hatóságok vegyes bizottságát e szabályok bármely későbbi módosításáról. 
(4)   Az illetékes hatóságok a feladataik gyakorlásához szükséges valamennyi felügyeleti és vizsgálati hatáskörrel rendelkeznek 
az (EU) 2015/849 irányelv 58. cikkének (4) bekezdésével összhangban. Az illetékes hatóságok a közigazgatási szankciók és 
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intézkedések elrendelésére vonatkozó hatáskörük gyakorlása során szorosan együttműködnek annak biztosítása érdekében, 
hogy az említett közigazgatási szankciók vagy intézkedések elérjék a kívánt hatást, és a határon átnyúló esetek kezelése során 
koordinálják intézkedéseiket. 
(5)   A tagállamok biztosítják, hogy a jogi személyek felelősségre vonhatóak legyenek a 18. cikkben foglalt azon jogsértésekért, 
amelyeket az ő javukra egy olyan személy követett el, aki önállóan, vagy a jogi személy valamely szervének részeként járt el, és 
a jogi személyben az alábbiak alapján vezető tisztséget töltött be: 

a) a jogi személy képviseletének joga; 

b) a jogi személy nevében történő döntéshozatal jogköre; vagy 

c) a jogi személyen belüli ellenőrzésgyakorlás jogköre. 

(6)   A tagállamok biztosítják továbbá, hogy a jogi személyek felelősségre vonhatóak legyenek, ha az e cikk (5) bekezdésében 
említett személyek egyike általi felügyelet vagy ellenőrzés hiánya tette lehetővé a 18. cikkben említett jogsértések egyikének a 
jogi személy alá rendelt személy általi, a jogi személy javára történő elkövetését. 
(7)   Az illetékes hatóságok bármely alább felsorolt módon gyakorolhatják a közigazgatási szankciók és intézkedések e rendelet 
szerinti megállapítására vonatkozó hatásköreiket: 

a) közvetlenül; 

b) más hatóságokkal együttműködésben; 

c) oly módon, hogy felelősségüket megtartva más hatóságokra ruházzák át hatásköreiket; 

d) az illetékes igazságügyi hatóságok megkeresésével. 

Az illetékes hatóságok a közigazgatási és szankciók és intézkedések megállapítására vonatkozó hatáskörük gyakorlása során 
szorosan együttműködnek annak biztosítása érdekében, hogy az említett közigazgatási szankciók vagy intézkedések elérjék a 
kívánt hatást, és határon átnyúló esetek kezelése során koordinálják cselekvésüket. 

 
18. cikk 
Különös rendelkezések 
A tagállamok biztosítják, hogy közigazgatási szankcióik és intézkedéseik magukban foglalják legalább az 
(EU)2015/849 irányelv 59. cikke (2) és (3) bekezdésében foglalt közigazgatási szankciókat és intézkedéseket e rendelet 
következő módon történő megsértése esetében: 

a) a fizető félre vagy a kedvezményezettre vonatkozóan előírt adatok pénzforgalmi szolgáltató általi megadásának ismételt 
vagy rendszeres elmulasztása, a 4., 5. vagy 6. cikket megsértve; 

b) az adatok tárolásának a pénzforgalmi szolgáltató általi ismételt, rendszeres vagy súlyos elmulasztása, a 16. cikket megsértve; 

c) a hatékony kockázatalapú eljárások kialakításának pénzforgalmi szolgáltató általi elmulasztása, a 8. vagy 12. cikket 
megsértve; 

d) a közvetítő pénzforgalmi szolgáltatók súlyos mulasztása a 11. vagy a 12. cikknek való megfelelés terén. 

 
19. cikk 
A szankciók és intézkedések közzététele 
Az (EU) 2015/849 irányelv 60. cikkének (1), (2) és (3) bekezdésével összhangban az illetékes hatóságok indokolatlan 
késedelem nélkül közzéteszik az e rendelet 17. és 18. cikkében említett esetekben alkalmazott közigazgatási intézkedéseket és 
szankciókat, megnevezve a jogsértés típusát és jellegét, valamint feltüntetve a felelős személyek azonosítására vonatkozó 
információkat is, amennyiben ez az egyes esetek értékelése alapján szükséges és arányos. 
20. cikk 
Szankciók és intézkedések illetékes hatóságok általi alkalmazása 
(1)   A közigazgatási szankciók vagy intézkedések típusának, valamint a közigazgatási pénzbírságok mértékének a 
meghatározásakor az illetékes hatóságok figyelembe vesznek minden lényeges körülményt, ideértve az (EU) 2015/849 irányelv 
60. cikke (4) bekezdésében felsoroltakat is. 
(2)   Az e rendelet alapján megállapított közigazgatási szankciók és intézkedések tekintetében az (EU) 2015/849 irányelv 
62. cikke alkalmazandó. 

 
21. cikk 
A jogsértések bejelentése 
(1)   A tagállamok hatékony mechanizmusokat alakítanak ki az e rendelet megsértésének az illetékes hatóságoknál történő 
bejelentésére való ösztönzés érdekében. 
Az említett mechanizmusok minimálisan magukban foglalják az (EU) 2015/849 irányelv 61. cikke (2) bekezdésében említett 
mechanizmusokat. 
(2)   A pénzforgalmi szolgáltatók az illetékes hatóságokkal együttműködve kialakítják a megfelelő belső eljárásokat ahhoz, hogy 
az alkalmazottaik vagy a hasonló helyzetben lévő személyek a jogsértéseket a kötelezett szolgáltatón belül egy külön erre 
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szolgáló, biztonságos, független és névtelenséget biztosító, az adott pénzforgalmi szolgáltató jellegének és méretének megfelelő 
csatornán keresztül jelenteni tudják. 

 
22. cikk 
Monitoring 
(1)   A tagállamok az illetékes hatóságok számára kötelezettségként előírják, hogy hatékony monitoring révén ellenőrizzék e 
rendelet betartását, és ennek biztosítása érdekében tegyék meg a szükséges intézkedéseket, valamint hatékony 
mechanizmusokkal ösztönözzék az e rendelet előírásai megsértésének az illetékes hatóságoknál történő bejelentését. 
(2)   Miután a tagállamok a 17. cikk (3) bekezdésével összhangban értesítették a Bizottságot, valamint az európai felügyeleti 
hatóságok vegyes bizottságát az e cikk (1) bekezdésében említett szabályokról, a Bizottság jelentést nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak a IV. fejezet alkalmazásáról, különös tekintettel a határon átnyúló esetekre. 

 
V. FEJEZET 
VÉGREHAJTÁSI HATÁSKÖRÖK 

 
23. cikk 
Bizottsági eljárás 
(1)   A Bizottságot munkájában a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás megelőzésével foglalkozó bizottság (a 
továbbiakban: a bizottság) segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottságnak minősül. 
(2)   Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni. 

 
VI. FEJEZET 
ELTÉRÉSEK 

 
24. cikk 
Az Unió területén kívüli országokkal és területekkel kötött megállapodások 
(1)   A Bizottság bármely tagállam számára engedélyezheti, hogy harmadik országgal vagy az EUSZ-nek és az EUMSZ-nek az 
EUMSZ 355. cikkében említett területi hatálya alá nem tartozó területtel (a továbbiakban: az érintett ország vagy terület) olyan 
megállapodásokat kössön, amelyek eltéréseket tartalmaznak e rendelettől, annak érdekében, hogy az adott ország vagy terület 
és az érintett tagállam között történő pénzátutalásokat az érintett tagállamon belüli pénzátutalásként lehessen kezelni. 
Ezek a megállapodások kizárólag valamennyi alábbi feltétel teljesülése esetén engedélyezhetők: 

a) az érintett ország vagy terület monetáris uniót alkot az érintett tagállammal, a tagállam valutaövezetéhez tartozik, vagy 
monetáris egyezményt írt alá az Uniót képviselő egyik tagállammal; 

b) az érintett országban vagy területen található pénzforgalmi szolgáltatók közvetlenül vagy közvetve részt vesznek az adott 
tagállamban működő fizetési és elszámolási rendszerekben; valamint 

c) az érintett ország vagy terület a joghatósága alá tartozó pénzforgalmi szolgáltatóktól az e rendeletben megállapítottakkal 
megegyező szabályok alkalmazását követeli meg. 

(2)   Az (1) bekezdésben említett megállapodást megkötni kívánó tagállam kérelmet nyújt be a Bizottsághoz, és megad számára 
minden, a kérelem elbírálásához szükséges információt. 
(3)   Az ilyen kérelemnek a Bizottsághoz történő beérkezésekor az adott tagállam és az érintett ország vagy terület közötti 
pénzátutalásokat átmenetileg az adott tagállamon belüli pénzátutalásként kell kezelni, amíg e cikknek megfelelően határozat 
nem születik. 
(4)   Ha a kérelem beérkezésétől számított két hónapon belül a Bizottság úgy ítéli meg, hogy nem rendelkezik minden, a 
kérelem elbírálásához szükséges információval, felveszi a kapcsolatot az érintett tagállammal, és pontosan közli, hogy milyen 
kiegészítő információra van szüksége. 
(5)   A Bizottság a kérelem elbírálásához általa szükségesnek ítélt valamennyi információnak a beérkezését követő egy hónapon 
belül értesíti a kérelmező tagállamot, és továbbítja a kérelem másolatát a többi tagállamnak. 
(6)   A 23. cikk (2) bekezdésének megfelelően a Bizottság az e cikk (5) bekezdésében említett értesítéstől számított három 
hónapon belül határoz arról, hogy engedélyezi-e az érintett tagállam számára a kérelem tárgyát képező megállapodás 
megkötését. 
A Bizottság az első albekezdésben említett határozatot a kérelem beérkezésétől számított tizennyolc hónapon belül 
mindenképpen elfogadja. 
(7)   Azok a tagállamok, amelyek a Bizottság 2012/43/EU végrehajtási határozata (20), a Bizottság 2010/259/EU 
határozata (21), a Bizottság 2009/853/EK határozata (22) vagy a Bizottság 2008/982/EK határozata (23) alapján engedélyt 
kaptak arra, hogy egy érintett országgal vagy területtel megállapodást kössenek, az (1) bekezdés második albekezdésének 
c) pontja alapján történő elbírálásához szükséges naprakész információkat a Bizottság rendelkezésére bocsátják legkésőbb 
2017. március 26-ig. 
A Bizottság az információ beérkezésétől számított három hónapon belül megvizsgálja a rendelkezésére bocsátott 
információkat annak érdekében, hogy meggyőződjön arról, hogy az érintett ország vagy terület a joghatósága alá tartozó 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0847#ntr20-L_2015141HU.01000101-E0020
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0847#ntr21-L_2015141HU.01000101-E0021
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0847#ntr22-L_2015141HU.01000101-E0022
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0847#ntr23-L_2015141HU.01000101-E0023
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pénzforgalmi szolgáltatóktól valóban megköveteli az e rendeletben megállapítottakkal megegyező szabályok alkalmazását. 
Amennyiben a vizsgálat során a Bizottság úgy véli, hogy az (1) bekezdés második albekezdésének c) pontjában meghatározott 
feltétel nem teljesül, úgy a vonatkozó bizottsági határozatot vagy bizottsági végrehajtási határozatot hatályon kívül helyezi. 

 
25. cikk 
Iránymutatások 
Az európai felügyeleti hatóságok 2017. június 26-ig az 1093/2010/EU rendelet, az 1094/2010/EU rendelet, illetve az 
1905/2010/EU rendelet 16. cikkével összhangban az illetékes hatóságoknak és a pénzforgalmi szolgáltatóknak címzett 
iránymutatásokat bocsátanak ki az e rendelet alapján – különösen a 7., 8., 11., és 12. cikk végrehajtásával kapcsolatosan – 
hozandó intézkedésekről. 

 
VII. FEJEZET 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 
26. cikk 
Az 1781/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezése 
Az 1781/2006/EK rendelet hatályát veszti. 
A hatályon kívül helyezett rendeletre történő hivatkozásokat erre a rendeletre történő hivatkozásként kell értelmezni, a 
mellékletben foglalt megfelelési táblázatnak megfelelően. 
27. cikk 
Hatálybalépés 
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba. 
Ezt a rendeletet 2017. június 26-tól kell alkalmazni. 
Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban. 
Kelt Strasbourgban, 2015. május 20-án. 
  
 
Kelt Strasbourgban, 2015. május 20-án. 
az Európai Parlament részéről  A Tanács részéről  
az elnök   az elnök  
M. SCHULZ Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA 
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11. sz. melléklet 
Belső kockázatértékelés 

kockázatérzékenység megállapításához 
(formanyomtatvány) 

 

I. Belső kockázati tényezők beazonosítása 
 

Tényező 
Észrevételek, 

megjegyzések 
Kockázati érték (1-5) 

Kockázat 

bekövetkezésének 

valószínűsége (1-5) 

Szolgáltató üzleti kapcsolatot 

tart fenn más tagállammal 

vagy harmadik országban 

bejegyzett vagy letelepedett 

személlyel 

- 1 2 

Szolgáltató egy másik 

tagállamban vagy harmadik 

országban létrehozott 

pénzügyi csoport tagja 

- 1 1 

Szolgáltató olyan kapcsolatot 

tart fenn más tagállammal 

vagy harmadik országgal, 

amely arra utal, hogy 

a szolgáltató ki van téve 

az adott ország pénzmosási és 

terrorizmusfinanszírozási 

kockázatainak 

- 1 1 

Szolgáltató tulajdonosi és 

vállalati szerkezete, 

figyelemmel arra, hogy 

a  szolgáltató nemzetközi, 

külföldi vagy belföldi 

intézmény, anyavállalat, 

leányvállalat, fiók vagy egyéb 

szervezet 

- 1 1 

Szolgáltató szervezetének és 

szerkezetének összetettsége és 

átláthatósága 

- 1 1 

Szolgáltató a felsővezetők, 

a  vezető testület tagjainak és 

a  minősített befolyással bíró 

tulajdonosának hírneve és 

integritása 

- 1 1 

Szolgáltató kínált terméke 

vagy szolgáltatása, az elvégzett 

tevékenység és ügylet 

természete és összetettsége 

A tevékenység 

megkezdését követően a 

gyakorlati tapasztalatok 

alapján változhat. A jelen 

szabályzat éves 

felülvizsgálata során 

szükség esetén 

módosítandó. 

1 2 
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Szolgáltató a használt 

alkalmazott eszköz, beleértve 

az  ingyenes 

szolgáltatásnyújtást, 

az  ügynök vagy a  közvetítő 

használatát 

A tevékenység 

megkezdését követően a 

gyakorlati tapasztalatok 

alapján változhat. A jelen 

szabályzat éves 

felülvizsgálata során 

szükség esetén 

módosítandó. 

1 1 

Szolgáltató által kiszolgált 

ügyfelek típusai 

A Szolgáltató az átlagot 

jóval meghaladó 

pénzpiaci- és tőkepiaci 

ismeretekkel, valamint a 

kockázatos termékek 

kereskedésével 

kapcsolatban gyűjtött több 

éves tapasztalattal 

rendelkező befektetők felé 

kívánja elérhetővé tenni az 

általa kezelt befektetési 

alapokat. 

1 1 

Szolgáltató üzleti 

tevékenységének földrajzi 

területe 

A tevékenység 

megkezdését követően a 

gyakorlati tapasztalatok 

alapján változhat. A jelen 

szabályzat éves 

felülvizsgálata során 

szükség esetén 

módosítandó. 

1 1 

Szolgáltató belső irányítási 

megoldásának és 

szerkezetének minősége, 

beleértve a  belső ellenőrzési 

és megfelelési funkció 

hatékonyságát, a  pénzmosás 

és a  terrorizmus 

finanszírozása megelőzésével 

és megakadályozásával 

összefüggő jogi 

követelménynek való 

megfelelést és belső 

kockázatértékelésének 

hatékonyságát 

- 1 1 

Szolgáltatónál uralkodó 

vállalati kultúra, különösen 

a megfelelési és átláthatósági 

kultúra 

Az engedélyezési eljárás 

tapasztalatai alapján került 

meghatározásra. A 

tevékenység megkezdését 

követően a gyakorlati 

tapasztalatok alapján 

változhat. A jelen 

szabályzat éves 

felülvizsgálata során 

szükség esetén 

módosítandó. 

1 1 
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Szolgáltató hatóságokkal való 

együttműködésének 

tapasztalatai 

Az engedélyezési eljárás 

tapasztalatai alapján került 

meghatározásra. A 

tevékenység megkezdését 

követően a gyakorlati 

tapasztalatok alapján 

változhat. A jelen 

szabályzat éves 

felülvizsgálata során 

szükség esetén 

módosítandó. 

1 1 

 

II. Ügyfélkockázati tényezők: 
 

Tényező Észrevételek, 

megjegyzések 

Kockázati érték (1-5) Kockázat 

bekövetkezésének 

valószínűsége (1-5) 

Az ügyfél olyan társaság, 

amelynek értékpapírjait 

bevezették a tőzsdére és 

amelyre olyan közzétételi 

követelmények vonatkoznak, 

amelyek biztosítják a 

tényleges tulajdonlás 

megfelelő átláthatóságát 

   

Az ügyfél különleges státusza 
(pl. közigazgatási hatóság 
vagy többségi tulajdonú 
állami vállalat  
az ügyfél bizalmi 

vagyonkezelőnek minősül) 

   

Az  üzleti kapcsolat létesítése 
során arra utaló adat, tény, 
illetve körülmény merül fel, 
hogy a  szolgáltatás mögött 
ténylegesen nem az a személy 
áll, aki a szerződéskötési 
kérelemben feltüntetésre 
került 

   

Amennyiben az  ügyfél olyan 
társaság, amelynek 
bemutatóra szóló részvénye 
van, vagy amelynek 
részvényesét részvényesi 
meghatalmazott képviseli 

   

Olyan ügyfél, amely a IV. 

pontban meghatározottak 

szerint alacsony kockázatot 

jelentő földrajzi területeken 

rendelkeznek lakóhellyel 
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Az üzleti kapcsolat szokatlan 

körülmények között zajlik 

   

 
 
 
 

III. Termékhez, szolgáltatáshoz, alkalmazott eszközökhöz, ügylethez, üzleti kapcsolathoz kapcsolódó kockázati 

tényezők: 
 

Tényező Észrevételek, 

megjegyzések 

Kockázati érték (1-5) Kockázat bekövetkezésének 
valószínűsége (1-5) 

A rendszerelemekhez, 
valamint a gyenge 
pontokhoz kapcsolódó 
informatikai biztonsági 
kontrollok meglétére és 
működésük megfelelőségére 
vonatkozó vizsgálatok 
elvégzésével a biztonsági 
hiányosságok és 
elégtelenségek 

 

 

 

Folyamatok informatikai 
működését biztosító 
informatikai és 
adatkommunikációs 
rendszerelemek, valamint a 
folyamatok informatikai 
biztonsági szempontú 
gyenge pontjai (pl. kézi 
adatbeviteli- és módosítási 
lehetőségek, rendszerek 
közötti adatátadások, távoli 
hozzáférések, szoftver 
sérülékenységek) 

 

 

 

Új termékek vagy új üzleti 
gyakorlatok, többek között 
új teljesítési mechanizmus, 
valamint új vagy fejlődő 
technológiák alkalmazása 
mind új, mind korábban 
meglévő termékek esetében 

 

 

 

Személyesen meg nem 
jelent természetes személy 
ügyféllel okirat hiteles 
másolata alapján létrejött 
üzleti kapcsolat vagy ügylet 
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Pénzügyi termékek vagy 
szolgáltatások, amelyek 
egyes ügyféltípusok számára 
megfelelően meghatározott 
és korlátozott 
szolgáltatásokat nyújtanak, 
annak érdekében, hogy 
pénzügyi integrációs célból 
javuljon a pénzügyi 
szolgáltatásokhoz történő 
hozzáférésük 

 

 

 

Olyan termékek, amelyek 
esetében a pénzmosással és 
a terrorizmus 
finanszírozásával 
kapcsolatos kockázatot 
egyéb intézkedések, például 
az elektronikus 
pénzeszközök korlátozása 
vagy a tulajdonlás 
átláthatósága révén kezelik 
(például az egyes 
elektronikuspénz-típusok) 

 

 

 

Ismeretlen vagy az üzleti 
kapcsolatban, ügyleti 
megbízásban nem érintett 
harmadik felektől érkező 
kifizetések 

 

 

 

Ismeretlen vagy az üzleti 
kapcsolatban, ügyleti 
megbízásban nem érintett 
harmadik felektől érkező 
kifizetések 

 

 

 

Üzleti kapcsolat, ügyleti 
megbízás célja 

 

 

 

 Üzleti kapcsolat, ügyleti 
megbízás jellege és összege 
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 Üzleti kapcsolat 
időtartama, az ügyleti 
megbízás rendszeressége 

 

 

 

 Üzleti kapcsolat, ügyleti 
megbízás iránya 

 

 

 

 
 

IV. Földrajzi kockázati tényezők: 
 

Tényező Észrevételek, 

megjegyzések 

Kockázati érték (1-5) Kockázat 

bekövetkezésének 

valószínűsége (1-5) 

Az ügyfél lakóhelye / 
székhelye az Európai Unió 
tagállamaiban, vagy a 
pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozása elleni 
küzdelemmel összefüggésben 
hatékony rendszerekkel 
rendelkező harmadik 
országokban van, vagy olyan 
harmadik országokban 
található, amelyekben – 
legalább a Világbank 
országok kormányzati 
rendszereit értékelő indexe, 
illetve egyéb források, 
különös tekintettel 
a  nemzetközi szervezetek 
által elfogadott értékelő 
jelentések alapján – alacsony 
szintű a korrupció vagy 
alacsony a más büntetendő 
cselekmények száma vagy 
amelyeknek a  pénzmosás és 
a  terrorizmus finanszírozása 
elleni küzdelemmel 
kapcsolatos előírásai 
összhangban vannak 
a  felülvizsgált FATF-
ajánlásokkal, és hatékonyan 
alkalmazzák ezeket 
az előírásokat 
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Az ügyfél stratégiai 
hiányosságokkal rendelkező, 
kiemelt kockázatot jelentő 
harmadik országban 
lakcímmel vagy székhellyel 
rendelkezik 

 

  

Az ügyfél tulajdonosai között 
stratégiai hiányosságokkal 
rendelkező, kiemelt 
kockázatot jelentő harmadik 
országban székhellyel 
rendelkező jogi személy vagy 
jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet 
található 

 

  

Az  ügyfél tényleges 
tulajdonosa, rendelkezésre 
jogosultja, képviselője vagy 
meghatalmazottja stratégiai 
hiányosságokkal rendelkező, 
kiemelt kockázatot jelentő 
harmadik országban 
rendelkezik lakcímmel 

 

  

Az  ügyfél 
székhelye/lakóhelye olyan 
országban van, amely az 
Unió vagy az ENSZ BT által 
megállapított szankciók 
hatálya alá tartoznak 

 

  

Az  ügyfél 
székhelye/lakóhelye olyan 
országban van, amelyek 
közismerten terroristák 
tevékenységét finanszírozzák 
vagy támogatják, vagy 
területükön ismert terrorista 
szervezetek működnek 

 

  

 
 
 


