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Osztályvezető

A nemzetközi kötelezettségen alapuló közbiztonsági célú 

gazdasági előírások elleni bűncselekmények

Nemzetközi gazdasági tilalom megszegése

327. § (1) Aki Magyarország nemzetközi jogi kötelezettsége alapján kihirdetett, illetve

az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 75. cikke és 215. cikke alapján elfogadott

rendeletekben vagy e rendeletek felhatalmazása alapján elfogadott rendeletekben vagy

határozatokban, valamint az Európai Uniót létrehozó szerződés 29. cikke alapján
elfogadott tanácsi határozatokban elrendelt

a) a pénzeszközök vagy gazdasági források zárolására vonatkozó kötelezettségét,
illetve

b) gazdasági, kereskedelmi vagy pénzügyi tilalmat

megszegi, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) A büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha a nemzetközi
gazdasági tilalom megszegését
a) a halálbüntetés végrehajtása, a kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy

megalázó bánásmód vagy büntetés során alkalmazható áruk kereskedelmével
összefüggésben,
b) erőszakkal vagy

c) hivatalos személyként
követik el.



(3) A büntetés öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha a nemzetközi gazdasági

tilalom megszegését

a) lőfegyver, lőszer, robbanóanyag, robbantószer, ezek felhasználására szolgáló

készülék vagy egyéb katonai célú felhasználásra szánt termék kereskedelmével

összefüggésben,

b) fegyveresen vagy

c) bűnszövetségben

követik el.

(4) Aki nemzetközi gazdasági tilalom megszegésére irányuló előkészületet követ el,

három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Nemzetközi gazdasági tilalom megszegése 
feljelentésének elmulasztása

328. § (1) Aki hitelt érdemlő tudomást szerez arról, hogy nemzetközi gazdasági tilalom 

megszegése készül, vagy még le nem leplezett ilyen bűncselekményt követtek el, és 

erről a hatóságnak, mihelyt teheti, feljelentést nem tesz, vétség miatt egy évig terjedő 

szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) Nemzetközi gazdasági tilalom megszegése feljelentésének elmulasztása miatt az 

elkövető hozzátartozója nem büntethető.

PÉNZMOSÁS
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.

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.

Büntetőjogi szabályozás

Klasszikus pénzmosás

Dinamikus

Vagyon 
transzformáció

1. Dolog átalakítás, 
átruházás, azzal 
kapcsolatos pénzügyi 
tevékenység 
végzése,pénzügyi 
szolgáltatás 
igénybevétele 

Az eredet eltitkolása, 
vagy más által 
elkövetett büntetendő 
cselekmény 
elkövetőjével szemben 
folytatott 
büntetőeljárás 
meghiúsítása céljából.

2. A dolog eredetét, rajta 
fennálló jogot, abban 
bekövetkezett 
változásokat, dolog 
helyének változását, 
vagy ahol az található -
eltitkolja, leplezi. 

Statikus

Nincs vagyon 
transzformáció

Dolog:

1. Megszerzése (saját 
vagy más részére)

2. Megőrzése

3. Kezelése

4. Használata

5. Felhasználása

6. Ellenértékén más 
anyagi javak 
szerzése.

…ha a dolog eredetét 
az elkövetéskor 
ismerte.

Saját pénz 
mosása

Saját cselekmény 
előzi meg

1. Felhasználás 
gazdasági 
tevékenység során.

2. Pénzügyi 
tevékenység 
végzése, vagy 
pénzügyi 
szolgáltatás 
igénybevétele.

Gondatlan 
pénzmosás

Más cselekménye 
előzi meg

1. Felhasználás 
gazdasági 
tevékenység során.

2. Pénzügyi 
tevékenység 
végzése, vagy 
pénzügyi 
szolgáltatás 
igénybevétele.

…gondatlanságból 
nem tud a dolog 
eredetéről.

Bejelentési 
kötelezettség 
elmulasztása

1. Nem 
feljelentés!

2. Pmt…



Illegális 
vagyon

Elhelyezés
Rétegzés 
(bújtatás)

Integrálás

Előcselekmény
büntetendő 
cselekmény

A pénzmosás fázisai, jellemző folyamata

Kit.
2017. évi LII. Törvény

az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által 
elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések 
végrehajtásáról

E törvény célja, hogy az Európai Unió, valamint az

Egyesült Nemzetek Szervezete Biztonsági Tanácsa által
elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések
megfelelő végrehajtásának biztosítása érdekében eljárási
szabályokat határozzon meg.



A korlátozó intézkedések rendszere

1. Beutazási és repülési tilalmak 

2. Diplomáciai korlátozó intézkedések 

3. Gazdasági-kereskedelmi embargók

4. Pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések 
(célzott pénzügyi szankciók)

Pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések (célzott 
pénzügyi szankciók)

Kétirányú korlátozás:

1) A korlátozó intézkedés hatálya alatt álló természetes
személy, szervezet tulajdonában lévő vagy ellenőrzése
alatt álló pénzeszközöket és gazdasági erőforrásokat
kell befagyasztani.

2) A korlátozó intézkedések hatálya alatt álló természetes
személyeknek, szervezeteknek pénzeszközöket vagy

gazdasági erőforrásokat tilos közvetlenül vagy

közvetetten egyaránt hozzáférhetővé tenni,

rendelkezésre bocsátani (tilalom).



Nemzeti szint

Ø Az adott állam önállóan vezet be célzott pénzügyi
szankciót

Ø Az ENSZ BT határozatot végrehajtó nemzeti szintű
célzott pénzügyi szankció

Ø Eljárási és kiegészítő normákat meghatározó jogszabály
(Kit.)

Milyen változásokat hoznak az új Kit. Rendelkezései

Ø Szolgáltató bejelentése
Ø Minden olyan adat, tény, körülmény, amely arra utal, hogy a

célzott pénzügyi szankció alanya Magyarországon
pénzeszközzel vagy gazdasági erőforrással rendelkezik

Ø Kijelölt személyen keresztül
Ø Védelemmel ellátott elektronikus üzenet formájában –

Ügyfélkapu

Ø Bejelentés = „kvázi felfüggesztés”
Ø 4 munkanapig NEM teljesítheti azt az ügyletet, amely a

bejelentés alapjául szolgáló adat, tény, körülmény alapján célzott
pénzügyi szankció hatálya alá tartozó vagyont érinthet

Ø Vagy

Ø Amíg a foganatosításért felelős szerv nem értesíti (ha az

kevesebb, mint 4 munkanap)



Foganatosításért felelős szerv

Ø NAV Pénzmosás Elleni Információs Iroda (Pénzmosás és
Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda)

Ø Vizsgálat lefolytatása (bejelentés vagy hivatalos tudomás
alapján)

Ø A vagyon fekvése szerint illetékes törvényszék (bíróság)
értesítése

Ø Értesíti továbbá: szolgáltatót, cégbíróságot, NGM-et, a vagyon

alapján esetlegesen érintett vagyoni nyilvántartást vezető
szervet

Ø Bíróság – nemperes eljárásban zárlatot rendel el (3 munkanap)

Ø Rendelkezésre bocsátás tilalma

Ø A szűrőrendszer e tilalom végrehajtására is kiterjed!!!

Ø A szolgáltató dönt, amelyről értesíti a foganatosításért felelős

szervet

Ø Vagyoni nyilvántartást vezető szervek

Ø A szolgáltatókkal közel egyenértékű kötelezettségek terhelik

§ Jogorvoslat

Pmt.
2017. évi LIII. törvény

a pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról



Pmt. hatálya alá tartozó szolgáltatók

Ø Hitelintézet 

Ø Pénzügyi szolgáltató

Ø Foglalkoztatói 
nyugdíjszolgáltató 
intézmény

Ø Önkéntes kölcsönös 
biztosítópénztár

Ø Nemzetközi
postautalvány-felvételt
és kézbesítést végző

Ø Ingatlanügylettel kapcsolatos 
tevékenységet végzők

Ø könyvvizsgálói tevékenységet végzők

Ø könyvelői, adószakértői, okleveles 
adószakértői adótanácsadói 
tevékenységes megbízási , illetve 
vállalkozási jogviszony alapján végzők

Ø játékkaszinót, kártyatermet működtetőre 
vagy távszerencsejátéknak nem 
minősülő fogadást, távszerencsejátékot, 
online kaszinójátékot szervező

Ø nemesfémmel vagy az ezekből készült 
tárgyakkal kereskedő;

Ø árukereskedőre, amennyiben 
tevékenysége folytatása során kétmillió-

ötszázezer forintot elérő vagy meghaladó 
összegű készpénzfizetést fogad el

Ø ügyvéd

Ø közjegyző

Ø bizalmi vagyonkezelő

Ügyfél-átvilágítás Pmt. 6. §
• a) az üzleti kapcsolat létesítésekor;

• b) a hárommillió-hatszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű ügyleti
megbízás teljesítésekor;

• c) árukereskedő esetében a kétmillió-ötszázezer forintot elérő vagy meghaladó
összegű ügyleti megbízás készpénzben történő teljesítésekor;

• d) háromszázezer forintot meghaladó összegű, a Rendelet 3. cikk 9. pontjában
meghatározott pénzátutalásnak minősülő ügyleti megbízás teljesítésekor;

• e) a távszerencsejátéknak nem minősülő fogadást szervező tekintetében a

távszerencsejátéknak nem minősülő, nem hírközlő eszköz és rendszer útján
szervezett fogadás esetében a hatszázezer forintot elérő vagy meghaladó
összegű nyeremény kifizetés, a távszerencsejátéknak nem minősülő, hírközlő
eszköz és rendszer útján szervezett fogadás esetében a hatszázezer forintot

elérő vagy meghaladó összegű játékosi egyenlegről történő kifizetés
teljesítésekor;

• f) pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény vagy

körülmény felmerülése esetén, ha az a)–e) pontban meghatározottak szerint

átvilágításra még nem került sor;

• g) ha a korábban rögzített ügyfélazonosító adatok valódiságával vagy

megfelelőségével kapcsolatban kétség merül fel.



Kit kell átvilágítani ?

Ø Ügyfelet

Ø Meghatalmazottat

Ø Rendelkezésre jogosultat

Ø Képviselőt

Ø Eseti ügyfelet

Kötelezően rögzítendő adatkör került megállapításra.

Okmányok másolhatók.

Előzetesen auditált elektronikus hírközlő eszköz útján is

elvégezhető az ügyfél-átvilágítás.

Ügyfél-átvilágítás során rögzítendő adatok köre

Természetes személy ügyfél esetén kötelezően
rögzítendő lett a korábbi adatok mellett:

• születési hely, idő:

• anyja neve:

Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet esetén kötelezően rögzítendő lett a korábbi
adatok mellett:

• főtevékenység,

• képviseletre jogosultak adatai,

• kézbesítési megbízott adatai,

• adószám.



Tényleges tulajdonos

Ø ügyfél-átvilágítás során mind a természetes személy mind pedig a

jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező ügyfél
esetén meg kell állapítani a tényleges tulajdonos személyét

Ø tényleges tulajdonos mindig természetes személy

Ø több tényleges tulajdonos is lehet

Ø mindig van tényleges tulajdonos

Ø meghatározott adatkör felvétele nyilatkozat alapján történik (PEP,

tulajdonosi érdekeltség jellege és mértéke)

Ki a tényleges tulajdonos jogi és jogi 
személyiséggel nem rendelkező 

ügyfél esetén?
Nyilatkozat alapján történik a megállapítása.

Ø szavazati jogok legalább 25%

Ø tulajdoni hányad 25 %

Ø tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol

Ø meghatározó befolyással rendelkezik (Ptk.) 

Ø vezető tisztségviselő



Ki a tényleges tulajdonos 
természetes személy ügyfél esetén ?

Ø akinek a megbízásából az ügyletet végrehajtják

Ø tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol

Ki a tényleges tulajdonos alapítvány 
esetén ? 

Ø alapítványi vagyon 25%-ának kedvezményezettje

Ø akinek az érdekében az alapítványt létrehozták,működtetik

Ø aki tagja az alapítvány kezelő szervének

Ø meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának 25%-a

felett

Ø alapítvány képviseletében eljár



Ki a tényleges tulajdonos bizalmi 
vagyonkezelési szerződés esetén ?

Ø Vagyonrendelő

Ø A vagyonrendelő tekintetében 

Ø szavazati jogok legalább 25%

Ø tulajdoni hányad 25 %

Ø tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol

Ø meghatározó befolyással rendelkezik (Ptk.)

Ø Vagyonkezelő

Ø Vagyonkezelő tekintetében 

Ø szavazati jogok legalább 25%

Ø tulajdoni hányad 25 %

Ø tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol

Ø meghatározó befolyással rendelkezik (Ptk.) 

Ø Kedvezményezett, kedvezményezett csoportja

Ø szavazati jogok legalább 25%

Ø tulajdoni hányad 25 %

Ø tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol

Ø meghatározó befolyással rendelkezik (Ptk.) 

Ø Aki a vagyon felett egyéb módon ellenőrzést, irányítást gyakorol

Ügyfél-átvilágítás
(kiemelt közszereplő)

Ø kiemelt közszereplő (PEP) 4. § (2), (3), (4)

Ø kiemelt közszereplővel azonos rendelkezések
vonatkoznak a kiemelt közszereplő közeli
hozzátartozójára, közeli kapcsolatban álló személyre.

Ø természetes személy ügyfél, tényleges tulajdonos

esetén kell megállapítani



Ügyfél-átvilágítás
(üzleti kapcsolat, ügylet esetén)

Üzleti kapcsolat esetén rögzíteni szükséges:

Ø szerződés típusát, tárgyát, időtartamát,

Ø teljesítés körülményeit.

Ügylet esetén rögzíteni szükséges:

Ø megbízás tárgyát, összegét;

Ø teljesítés körülményeit.

Bejelentési kötelezettség, 
felfüggesztés

Mikor kell bejelentést tenni: 

Ø pénzmosásra,

Ø terrorizmus finanszírozására, vagy

Ø dolog büntetendő cselekményből való származására
utaló adat, tény, körülmény esetén.

Továbbra is kizárólag gyanú alapú bejelentési rendszer

van.

Kockázatlapú megközelítés!!



Felfüggesztés

Szolgáltató általi felfüggesztés Pmt. 34. § (1)

Ø ügyfél vagyonát csökkentő valamennyi ügylet
felfüggesztésével is teljesíthető

Ø bejelentésnek ezt tartalmaznia kell

PEI felfüggesztése Pmt. 35. § (1)

PEI rendelkezésének megfelelően függeszt fel a

szolgáltató

Felfüggesztés időtartama 4 munkanap

Hosszabbítás 35. § (3) három munkanap

A PÉNZMOSÁS ÉS 
TERRORIZMUSFINANSZÍROZÁS ELLENI  
IRODA FELÜGYELETI TEVÉKENYSÉGE

A Pmt. 5. § f) pontja szerint felügyelet ellátó szerv a pénzügyi információs 
egységként működő hatóság  

Ø az ingatlanügylettel kapcsolatos tevékenységet végző szolgáltatók [Pmt. 1. 
§ f) pont] (ingatlanberuházás, ingatlanfejlesztés módosult – saját tul. ing. 
üzletszerű adásvétele) 

Ø a könyvviteli (könyvelői), adószakértői, okleveles adószakértői, 
adótanácsadói tevékenységet megbízási, illetve vállalkozási jogviszony 
alapján folytató szolgáltatók [Pmt. 1. § h) pont] vonatkozásában 

A felügyeleti tevékenység ellátása során a felügyeletet ellátó szerv biztosítja a 
szolgáltatók Pmt. rendelkezéseinek való megfelelését. 

A felügyeleti tevékenység kiterjed a szolgáltatónak az Európai Unió és az 
ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni 
korlátozó intézkedéseket érintő nemzetközi és hazai jogszabályi 
rendelkezéseknek való megfelelés biztosítására is. 



Belső szabályzat    
• A szolgáltató a Pmt. és a Kit. rendelkezéseiben meghatározott

kötelezettségek körébe tartozó feladatok teljesítésére köteles belső
szabályzatot készíteni. A Pmt. alapján elkészített belső szabályzatnak új
elemként részét képezheti a Kit. rendelkezései szerint készítendő belső
szabályzat. (Pmt. 65.§ (1)-(5) és (9) bekezdései, 80. § (1) bekezdése; Kit. 3.

§ (4) bekezdése, 17. § (2) bekezdése, 19. § (1)-(3) bekezdései)

Határidők: 

Ø A törvény hatálybalépésekor (2017. június 26.) működő szolgáltató a belső
szabályzatát az e törvény szerinti felügyeleti útmutató kiadását követő 90

napon belül, legkésőbb 2017. szeptember 30. napjáig köteles e törvény
rendelkezéseinek megfelelően átdolgozni és a belső szabályzat
átdolgozásának megtörténtéről a felügyeletet ellátó szervet írásban
tájékoztatni. (Útmutató fogalma : értelmező rend. 40. pont NGM rendelet)

Ø Arról, hogy milyen módon tudnak eleget tenni a tájékoztatással kapcsolatos

kötelezettségnek a szolgáltatók a honlapon tájékoztató + letölthető
dokumentum kerül közzétételre

T Á J É K O Z T A T Á S 
a belső szabályzat átdolgozásáról

Szolgáltató neve
Szolgáltató adószáma 

(első 8 karakter)

Szolgáltató tevékenységi köre                          

(a legördülő mezőből választható)  

Beküldendő a fiu_felugyelet@nav.gov.hu e-mail címre.

Tájékoztatom, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról

szóló 2017. évi LIII. törvény 80. § (1) bekezdése szerint a belső szabályzatomat átdolgoztam, mivel a

tevékenységemet a fenti törvény hatálybalépése előtt (2017. június 26.) kezdtem meg.  

Dátum: 



TÁJÉKOZTATÁS beküldendő: 

E-mail cím: 
fiu_felugyelet@nav.gov.hu

Honlap elérhetősége: 
http://www.nav.gov.hu/nav/penzmos

as/ felugyeleti_tevekenyseg 

Belső szabályzat

Ø A törvény hatálybalépését követően tevékenységét megkezdő
szolgáltatónak a tevékenység megkezdését követő 45 napon
belül kell belső szabályzatot készíteni és azt a felügyeletet ellátó
szervnek jóváhagyás céljából benyújtani. Az eljárás megegyezik
a korábbi eljárással (pár soros kérelem a jóváhagyás iránt, illeték
megfizetésének igazolása, szabályzat csatolása)

Ø A szolgáltató köteles a jogszabályban, a felügyeletet ellátó szerv 
által kiadott útmutatóban vagy a belső eljárási rendjében 
bekövetkezett változást követően a belső szabályzatát 30 napon 
belül felülvizsgálni és módosítani. 

Ø Az ilyen módon felülvizsgált szabályzatot a felügyeletet ellátó szerv 
az első felügyeleti eljárás keretében jóváhagyja, ha az megfelel a 
jogszabályi rendelkezéseknek. 



A belső szabályzat kidolgozáshoz a felügyeletet ellátó 
szerv kötelező  útmutatót (NGM rendelet) ad ki a 
felügyelt szolgáltatók számára (szektorspecifikus) 

….. sz. NGM Rendelet (FOLYAMATBAN) 

Szabályzat kötelező tartalmi elemei: 
21/2017. (VIII.3.) NGM Rendelet 

Pmt. 77. § -ban felhatalmazás részletszabályok ( pl. belső  
kockázatértékelés, belső ell. és info rendszer, 
egyszerűsített és fokozott ügyfél átvilágítás esetkörei, 
megerősített eljárás esetkörei stb. )   

Kijelölt személy bejelentések

A Kit. a hatálya alá tartozó szolgáltatók számára kötelezettségként írja
elő (Kit. 4. § (2) bekezdés), hogy tevékenységének megkezdését
követő öt munkanapon belül köteles kijelölni – a szervezet
sajátosságától függően – egy vagy több személyt (a továbbiakban:
kijelölt személy), aki a Kit. 4. § (1) bekezdés szerinti bejelentést
haladéktalanul továbbítja a hatóságnak (FIU).

Határidők: 

Ø A törvény hatálybalépésekor működő szolgáltatóknak a kijelölt 
személy adatairól a törvény hatályba lépését követő 30 napon belül

(2017. július 26.) kell a FIU felé a tájékoztatási kötelezettségüknek 
eleget tenni. 

Ø A törvény hatálybalépését követően a tevékenységét megkezdő 
szolgáltatónak a tevékenység megkezdését követő öt munkanapon 

belül kell a tájékoztatási kötelezettségének eleget tenni.  



Ø A szolgáltatók a Kit. 4. § (2) bekezdésében és a Pmt. 31. 
§ (1) bekezdésében meghatározott kijelölt személyre 
vonatkozó tájékoztatási kötelezettségüknek védelemmel 
ellátott elektronikus üzenet formájában tehetnek eleget. 

Ø A védelemmel ellátott elektronikus üzenet beküldése 
Általános Nyomtatvány Kitöltő (továbbiakban: ÁNYK) 
keretrendszerben kitölthető VPOP_KSZ17 elnevezésű 
nyomtatvánnyal teljesíthető. A nyomtatvány és annak 
kitöltési útmutatója --- honlapon elérhető 

ÚJ ELEMEK AZ ÚJ PMT-BEN 

Ø a kötelezően rögzítendő adatok köre kibővül, 

Ø a személyazonosságot igazoló okmányról másolat készítése,

Ø nyilatkozat kérése arról, hogy a tényleges tulajdonos kiemelt 
közszereplőnek minősül-e, 

Ø a szolgáltató köteles lesz ellenőrizni a leendő ügyfeleiről 
rendelkezésre álló adatokat, a meglévő ügyfelek esetében az 
ellenőrzés módját (pl: ismételt ügyfél-átvilágítást) a belső 
szabályzatában kell rögzítenie.

Ø Azonosítás új módja: védett, felügyeleti szerv által meghatározott 
előzetesen auditált elektronikus hírközlő eszköz útján -- útmutatóban 
kerül szabályozásra --



Ø A szolgáltató bármely más Pmt. hatálya alá tartozó
szolgáltató által elvégzett ügyfél-átvilágítást elfogadhatja,

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

rendelkezik. Ebben az esetben a felelősség az ügyfél-
átvilágítás eredményét elfogadó szolgáltatót terheli.

Kockázatértékelés ( Pmt. 27. -28. §) 

Ø A szolgáltatónak írásban rögzített belső kockázatértékelést kell 
készítenie, amelyben azonosítania kell a tevékenysége során 
ténylegesen felmerült és a folyamatosan felmerülő kockázatokat. 
Ezek a kockázatok összefügghetnek pl.: az üzleti kapcsolattal, 
ügyféllel, termékkel, földrajzi területtel. A belső kockázatértékelést 
naprakészen kell vezetni, azt bármikor a felügyeleti hatóság részére 
rendelkezésre kell bocsátani.

Ø A felügyelet ellátó szerv a 66. §-ban meghatározott felügyeleti 
tevékenység gyakorlásához köteles a szolgáltató vagy szektor 
jellege és mérete, valamint  a szolgáltatóra jellemző ügyfél, termék, 
szolgáltatás, alkalmazott eszköz körülményei alapján felügyeleti 
kockázatértékelést készíteni. Ennek során feltárja a szolgáltatóra 
vagy szektorra jellemző kockázatokat, amelyhez felhasználja a 
szolgáltatók által feltárt és a nemzeti kockázatértékelés eredményét 
is. 



Belső ellenőrző és információs 

rendszer, képzési program  
(Pmt. 63-64. §)

Ø A szolgáltatónak egy komplex belső ellenőrző és 
információs rendszert kell működtetnie. A rendszernek 
képesnek kell lennie arra, hogy a szolgáltató gyorsan és 
teljes körűen teljesíteni tudja a pénzügyi információs 
egységtől, a felügyeletet ellátó, vagy bűnüldöző 
szervektől érkező megkereséseket. Továbbá biztosítania 
kell azt is, hogy a szolgáltató vezetője, foglalkoztatottja, 
vagy segítő családtagja Pmt. szabályainak megsértése 
esetén az értesítést teljesíteni tudja. 

Ø A szolgáltatónak a tevékenysége megkezdését követő 5

munkanapon belül ki kell jelölnie egy vagy több, a belső
szabályzatában meghatározott vezetőt, aki a Pmt.-ből
eredő kötelezettségeknek a szolgáltató foglalkoztatottja

általi végrehajtásáért felelősséggel tartozik. (kijelölt
vezető)

Ø Jogszabályi rendelkezések Pmt., Kit. megismertetése,

Ø Pénzmosást és terrorizmus finanszírozását lehetővé
tevő tevékenységek, üzleti kapcsolat, ügylet felismerése

Ø Foglalkoztatottak képzési programokon való
részvételének biztosítása az előző kötelezettségek
megvalósítása érdekében



Bejelentési kötelezettség 

( Pmt. 30. § )

Ø A szolgáltató bejelentési kötelezettségének esetei a Pmt. 
alapján kibővülnek, illetve a Kit. alapján újabbak 
keletkeznek. 

Ø A pénzmosásra utaló tény, adat, körülmény mellett, 
akkor is bejelentési kötelezettség keletkezik, ha a dolog 
büntetendő cselekményből való származására  utaló 
tény, adat, körülmény merül fel. 

Ø Új bejelentési mód                         VPOP_PMT17

Szankciók változása:  (Pmt. 69. §) 

Ø Figyelmezetésen és kötelezésen túl kezdeményezés a 
nyilvántartást vezető szervnél a szolgáltató 
nyilvántartásból való törlésére. 

Ø Bírság összege emelkedett 100 000 – 400 000 000 Ft 

Ø Súlyosabb mértékű, 

Ø - ha a jogsértésből származó vagyoni előny 
megállapítható, illetve

Ø - ha a Pmt. rendelkezései mellett a Kit. rendelkezéseit 
is megsértik. 



Új jogintézmény: 

ÉRTESÍTÉS (Pmt. 72.§) 
Ø A szolgáltató vezetője, foglalkoztatottja, segítő

családtagja, illetve a szolgáltató ügyfele név és lakcím
megadásával írásban értesíti a felügyeletet ellátó szervet

a Pmt. rendelkezéseinek szolgáltató általi megsértésére
utaló körülmény esetén.

Ø 30 napon belül meg kell vizsgálni és dönteni a felügyeleti
eljárás hivatalból történő megindításának
szükségességéről, az ellenőrzés módjáról, illetve az

eljárás mellőzéséről.

Ø Az értesítést beküldő személyt a döntésről értesíteni kell.

FONTOS !!! 

Ø Az ÉRTESÍTÉST beküldő személyt nem érheti hátrány
az értesítés megtétele miatt.

Ø Az ÉRTESÍTÉST beküldő személy és a feltételezett
jogsértő személyes adatait kizárólag a Pmt. szerinti

felügyeleti eljárásra hatáskörrel rendelkező szerv a

felügyeleti eljárás lefolytatása céljából kezelheti. Az

érintett személyes adatai – írásbeli hozzájárulása nélkül
– jogosulatlan harmadik fél számára nem adhatók át és
nem hozhatóak nyilvánosságra. (VÉDELEM)



Köszönöm a megtisztelő

figyelmet!


