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1 Általános rész 

1.1 A szabályzat célja 

A Szabályzat célja  

- a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. 

évi LIII. törvényben,  

- 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 működtetése 

minimumkövetelményeinek részletes szabályairól szóló 45/2018. (XII. 17.) MNB 

Rendeletben, 

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

intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvényben 

előírt kötelezettségek teljesítése érdekében egységes rendbe foglalni, és szabályozni a pénzmosás 

és a terrorizmus finanszírozása megelőzésével és megakadályozásával kapcsolatos tevékenységeket, 

valamint biztosítani, hogy az MTB Csoport valamennyi alkalmazottja az ügyfél-átvilágítási, valamint 

bejelentési kötelezettségének eleget tudjon tenni.  

Célja továbbá, a bűncselekmények elkövetéséből származó pénznek, vagy pénzben kifejezhető 

értékkel bíró dolognak a pénzmosás szempontjából veszélyeztetett tevékenységeken keresztül 

történő tisztára mosásának, valamint a terrorizmusnak pénzzel vagy pénzben kifejezhető értékkel 

bíró dologgal való támogatásának megelőzése és megakadályozása.  

1.2 A szabályzat hatálya 

1.2.1 A szabályzat tárgyi hatálya 

A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed: 

• az MTB Csoportnál a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzésével és 

megakadályozásával kapcsolatos hatósági kapcsolattartásért, adatszolgáltatásért felelős 

személy (a továbbiakban: Kijelölt személy) kijelölésére, hatóság felé történő bejelentésére,  

• az MTB Csoportnál a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzésével és 

megakadályozásával kapcsolatos feladatok ellátásáért felelős, a jelen szabályzatban 

meghatározott felelős vezető (a továbbiakban: Felelős vezető) kijelölésére, feladat- és 

felelősségi körének meghatározására, 

• a Kijelölt személy, a Felelős vezető és az MTB Csoport valamennyi alkalmazottjának a 

pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzésére és megakadályozására vonatkozó 
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feladataira (ügyfelek kockázati besorolása, átvilágítása és monitorozása, a gyanús pénzügyi 

műveletek bejelentése és nyilvántartása, ügyletek felfüggesztése, a pénzügyi és vagyoni 

korlátozó intézkedések végrehajtása), felelősségére és jogköreire, 

• a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzésére és megakadályozására vonatkozó 

feladatai ellátásának MTB Csoport szintű biztosítására, ideértve a közvetlenül, vagy közvetítő 

útján a Hpt. és a Bszt. szerint nyújtott szolgáltatásaira vonatkozó feladatokat egyaránt.  

1.2.2 A szabályzat alanyi hatálya 

A szabályzat alanyi hatálya kiterjed  

• az MTB Csoport azon tagjaira, amelyek a Központi Bank és a szövetkezeti hitelintézetek 

közötti, a Központi Bank által, központosítva ellátott compliance tevékenységre vonatkozó 

szolgáltatási szint megállapodást (SLA-k) aláírták, 

• az előző pontban meghatározott intézmények valamennyi alkalmazottjára. 

1.2.2.1 A szabályzat alanyi hatályának kiterjesztése a kapcsolt vállalkozásokra, illetve 

a szolgáltatások közvetítő útján történő nyújtásának eseteire 

Nem terjed ki az Integrációs Szervezet szabályzatalkotási jogköre, a Szabályzat alanyi hatálya az MTB 

Csoport tagja, mint megbízó kapcsolt vállalkozásaira és közvetítőire, de az Integráció egészére 

vonatkozó egységes szabályozás, és követelményrendszer biztosítása érdekében – mely az 

ellenőrzés hatékonyságát is biztosítja – az MTB Csoport tagja a Pmt. hatálya alá tartozó 

tevékenységet végző kapcsolt vállalkozásira és közvetítőire is köteles a pénzmosás és terrorizmus 

finanszírozása megelőzésével és megakadályozásával kapcsolatos feladatait a jelen szabályzat 

rendelkezéseivel összhangban kiterjeszteni, illetve elfogadtatni. 

1.3 Kapcsolódó szabályzatok, jogszabályok 

1.3.1 Jogszabályok 

jogszabály száma jogszabály megnevezése 

2017. évi XC. törvény a büntetőeljárásról (a továbbiakban: Be.) 

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

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

2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes 
pénzügyi tárgyú törvények 
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2013. évi CCXXXVII. 
törvény 

a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról (a továbbiakban: 
Hpt.) 

2013. évi CXXXIX. törvény a Magyar Nemzeti Bankról (a továbbiakban: MNB tv.) 

2013. évi CXXXV. törvény a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági 
tárgyú jogszabályok módosításáról (a továbbiakban: Szhitv.) 

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: Ptk.), 

2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről (a továbbiakban: Btk.) 

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről (a továbbiakban: Mt.) 

2011. évi CLXXXIX. 
törvény 

Magyarország helyi önkormányzatairól  

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról (a 
továbbiakban: Infotv.) 

2009. évi CLV. törvény a minősített adat védelméről  

2009. évi LXXXV. törvény a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról (a továbbiakban. Pft.) 

2007. évi CXXXVIII. 
törvény 

a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, 
valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól (a 
továbbiakban: Bszt.)  

2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról  

1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról (a továbbiakban: Vht.) 

1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény) 

1989. évi 2. törvényerejű 
rendelet 

a takarékbetétekről 

297/2001. (XII. 27.) Korm. 
rendelet 

a pénzváltási tevékenységről  

35/2017. (XII. 14.) MNB 
rendelet 

a pénzforgalom lebonyolításáról 

28/2017. (XI. 22.) MNB 
rendelet 

a pénz- és hitelpiaci szervezetek által a jegybanki információs 
rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti 
feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási 
kötelezettségekről 

21/2017. (VIII. 3.) NGM 
rendelet 

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 
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elkészítendő belső szabályzat kötelező tartalmi elemeiről (a 
továbbiakban. NGM rendelet) 

45/2018. (XII.17.) MNB 
rendelet 

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 működtetése 
minimumkövetelményeinek részletes szabályairól (a továbbiakban. 
MNB rendelet) 

47/2018 (XII.17.) MNB 
rendelet 

az egyes MNB rendeletek szerinti kötelezettségeknek való 
megfelelés eltérő szabályairól  

24/2018.(VII.5.) MNB 
ajánlás 

a pénzügyi intézmények által közvetlenül, valamint függő kiemelt 
közvetítők útján végzett kézizálog fedezete mellett történő 
pénzkölcsön-nyújtásáról 

5/2016. (VI.06.) MNB 
ajánlás 

a belső védelmi vonalak kialakításáról és működtetéséről, a 
pénzügyi szervezetek irányítási és kontroll funkcióiról 

az Európai Bizottság 
2017/565 rendelete 

a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a 
befektetési vállalkozások szervezeti követelményei és működési 
feltételei, valamint az irányelv alkalmazásában meghatározott 
kifejezések tekintetében történő kiegészítéséről szóló 2017/565 
bizottsági rendelet (a továbbiakban: 2017/565 bizottsági rendelet) 

az Európai Parlament és a 
Tanács (EU) 2015/849 
Irányelve (2015.V.20.) 

a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás 
céljára való felhasználásának megelőzéséről, a 648/2012/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 
2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2006/70/EK 
bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről 

az Európai Parlament és a 
Tanács (EU) 2015/847 
RENDELETE (2015.V.20.) 

a pénzátutalásokat kísérő adatokról és a 1781/2006/EK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről 

az Európai Parlamenti és 
Tanács 575/2013/EU 
rendelete 

a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó 
prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet 
módosításáról szóló 2013. június 26-i 575/2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 575/2013/EU 
európai parlamenti és a tanácsi rendelet) 

az Európai Parlament és a 
Tanács 1889/2005/EK 
rendelete (2005. X. 26.) 

a Közösség területére belépő, illetve a Közösség területét elhagyó 
készpénz ellenőrzéséről 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32017R0565
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32017R0565
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32017R0565
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32017R0565
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32017R0565
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.141.01.0073.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.141.01.0073.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.141.01.0073.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.141.01.0073.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.141.01.0073.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.141.01.0001.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.141.01.0001.01.ENG
https://uj.jogtar.hu/
https://uj.jogtar.hu/
https://uj.jogtar.hu/
https://uj.jogtar.hu/
https://uj.jogtar.hu/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:309:0009:0012:HU:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:309:0009:0012:HU:PDF
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Egyesült Nemzetek 
Szervezete Biztonsági 
Tanácsának határozatai 

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 
határozatok (a továbbiakban ENSZ BT határozat) 

Uniós jogi aktusok 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 

1.3.2 Hivatkozott szabályzatok, dokumentumok 

szabályzat azonosítója szabályzat megnevezése 

  

1.3.3 Hivatkozó szabályzatok, dokumentumok 

szabályzat azonosítója szabályzat megnevezése 

  

1.3.4 Egyéb kapcsolódó dokumentumok 

azonosító dokumentum megnevezése 

  

A mellékletek a felhasználásuk során az MTB Csoport tagja által  

▪ a formai megjelenítés (név, logo, stb.) 

▪  tartalmi feltöltés (elérhetőségi és egyéb, az MTB Csoport tagjához kötődő egyedi adatok) 

illetve  

▪ a számlavezető rendszerből történő nyomtatáshoz szükséges formai átszerkesztés  

kivételével csak a külön jelzett pontokban, illetve erre vonatkozó szabályozói döntést követően 

módosíthatók. 

1.4 Fogalmak, értelmező rendelkezések 

Alkalmazott: az MTB Csoport tagjával (akár rész-, akár teljes munkaidős) munkaviszonyban vagy 

munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy.  

Alkalmi ügyfél: aki nem áll az ügyleti megbízás adásának időpontjában üzleti kapcsolatban az MTB 

Csoport tagjával (az ügyféllel írásbeli szerződéskötés nem történt). 

Anyavállalat: minden olyan vállalkozás, amely egy másik vállalkozás működésére ellenőrző befolyást 

gyakorol. 
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Auditált elektronikus hírközlő eszköz: az ügyfél távoli, elektronikus adatátviteli csatornán történő 

átvilágítására, az ügyfél nyilatkozatainak megtételére, az ügyfél által tett nyilatkozat értelmezésére, 

biztonságos tárolására, a tárolt adatok visszakeresésére és ellenőrzésére alkalmas auditált 

elektronikus rendszer. 

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 

Bizottság: jelen Szabályzat vonatkozásában az MNB 6/2019. számú ajánlásának 16. pontjában 

meghatározott, az üzleti és kontroll területek képviselőiből álló paritásos testület, amely a 

Szabályzatban meghatározott kötelező esetekben dönt az üzleti kapcsolat 

létesítéséről/fenntarthatóságáról. 

Compliance Officer: a jogszabályoknak történő megfelelésért felelős személy.  

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. 

Elektronikus ügyfél-azonosító rendszer: olyan személyre szabott elektronikus eljárás, amely a 

nyilatkozattevő személyének és a nyilatkozat megtétele időpontjának egyértelmű azonosítására és 

a jognyilatkozat tartalmának változatlan visszaidézésére alkalmas formában teszi lehetővé a 

jognyilatkozat megtételét, 

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. 

Európai Unió: az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség. A Szabályzat értelmében ide tartoznak 

az Európai Unió tagállamai, valamint Izland, Norvégia, Liechtenstein, illetve – külön megállapodás 

alapján - Svájc. 

Európai Unió területén kívüli térséghez kapcsolódó átutalás: a kedvezményezett fizetési 

számlájának egy fizetési művelet vagy sorozatos fizetési művelet útján történő jóváírására irányuló 
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pénzforgalmi szolgáltatás, amelyet a fizető fél által adott megbízás alapján a fizető fél pénzforgalmi 

szolgáltatónál vezetett fizetési számlájáról indítanak, függetlenül attól, hogy a kedvezményezett és 

a fizető fél azonos személy-e, valamint függetlenül attól is, hogy a fizető fél pénzforgalmi 

szolgáltatója és a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója azonos-e, amennyiben 

a) a kedvezményezett vagy a fizető fél lakhelye vagy székhelye, vagy 

b) bármelyik pénzforgalmi szolgáltató székhelye 

az Európai Unió területén kívül található. 

Felelős vezető (szolgáltató belső szabályzatban meghatározott vezetője): az a természetes személy, 

aki a szolgáltató vezetője által belső szabályzatban meghatározásra kerül az alábbi szempontok 

figyelembevételével: 

e) megfelelő ismeretekkel rendelkezik arra vonatkozóan, hogy a szolgáltató milyen mértékben 

van kitéve a pénzmosás és a terrorizmus-finanszírozás jelentette kockázatoknak, valamint 

f) megfelelő vezetői hatáskörrel rendelkezik ahhoz, hogy a kockázati kitettséget befolyásoló 

döntéseket kezdeményezzen vagy hozzon. 

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. 

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. A Szabályzat vonatkozásában a Nemzeti Adó- és 

Vámhivatal Központi Irányítás Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda (PTEI). 

Fontos közfeladatot ellátó személy: 

a) külföldi kiemelt közszereplő esetén az államfő, a kormányfő, a miniszter, a miniszterhelyettes, 

az államtitkár, Magyarországon az államfő, a miniszterelnök, a miniszter és az államtitkár, 

b) külföldi kiemelt közszereplő esetén az országgyűlési képviselő vagy a hasonló jogalkotó szerv 

tagja, Magyarországon az országgyűlési képviselő és a nemzetiségi szószóló, 

c) külföldi kiemelt közszereplő esetén a politikai párt irányító szervének tagja, Magyarországon a 

politikai párt vezető testületének tagja és tisztségviselője, 

d) külföldi kiemelt közszereplő esetén 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) külföldi kiemelt közszereplő esetén a számvevőszék és a központi bank (jelen fogalom 

vonatkozásában az MNB) igazgatósági tagja, Magyarországon az Állami Számvevőszék elnöke 

és alelnöke, a Monetáris Tanács és a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja, 

f) külföldi kiemelt közszereplő esetén a nagykövet, az ügyvivő és a fegyveres erők magas rangú 

tisztviselője, Magyarországon a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv központi szervének 
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vezetője és annak helyettese, valamint a Honvéd Vezérkar főnöke és a Honvéd Vezérkar 

főnökének helyettesei, 

g) külföldi kiemelt közszereplő esetén 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) külföldi kiemelt közszereplő esetén nemzetközi szervezet vezetője, vezető helyettese, vezető 

testületének tagja. 

Harmadik ország: az Európai Unión kívüli állam. 

Hiteles fordítás: az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda által készített fordítás.  

/Cégkivonat hiteles fordítására, valamint a cégjegyzékbe bejegyzendő adatoknak és cégiratoknak az 

Európai Unió bármely - a cég választása szerinti - hivatalos nyelvére történő hiteles fordítására a 

szakfordító vagy szakfordító-lektor képesítéssel rendelkezők is jogosultak./ 

Hivatalos fordítás: lektorált, lepecsételt, összefűzött és hivatalos záradékkal ellátott fordítás, amin 

hivatalos záradék tanúsítja, hogy az elkészült fordítás a fordítóirodához eljuttatott anyag szövegével 

megegyezik. 

Jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet: nem jogi személy és nem természetes személy 

jogalany. 

Kapcsolódó személy: az MTB Csoport pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megelőzése és 

megakadályozása érdekében hozott belső szabályozása vonatkozásában a meghatalmazott, a 

rendelkezésre jogosult és a képviselő pozícióban lévő személyek gyűjtőneve. 

Képviselő:  

A) Jogi személy  

1- A jogi személy törvényes képviseletét a vezető tisztségviselő látja el. 

2- Szervezeti képviselet esetén a képviseleti joggal járó tisztséget betöltő személynek 

rendelkeznie kell a képviseleti jogot igazoló dokumentummal (létesítő okirat alapján; a 

tisztséget betöltő személyt jogosítja – nem kell külön felhatalmazás), vagy a személy külön 

felhatalmazás alapján, más személlyel együtt nevesítve jogosult meghatározott ügyekben 

eljárni (együttes képviselet). 

3- Jogi képviselő (ügyvédi iroda vagy egyéni ügyvéd) 

B) Természetes személy esetében képviselőről csak két esetkörben beszélhetünk: 

1- törvényes képviselő: a szülői felügyeletet közösen gyakorló mindkét szülő, a szülői 

felügyeletet egyedül gyakorló egyik szülő, a gyám és a gondnok 

2- jogi képviselő (ügyvédi iroda vagy egyéni ügyvéd) 
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Kiemelt közvetítői tevékenység: olyan közvetítői tevékenység, melynek során a közvetítő a megbízó 

nevében, javára szerződést köthet, kötelezettséget vállalhat, az ügyfél pénzét kezelheti (szemben az 

ügynökkel, aki a megbízó nevében nem köthet szerződést, illetve az ügyfél pénzét nem kezelheti). 

Kiemelt közszereplő (Politically Exposed Person - PEP): az a természetes személy, aki fontos 

közfeladatot lát el, vagy az ügyfél-átvilágítási intézkedések elvégzését megelőző egy éven belül 

fontos közfeladatot látott el. 

A kiemelt közszereplőre vonatkozó szabályokat a kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójára és a 

kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személyre is alkalmazni kell.  

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. Nem tartozik a Pmt. szerinti fogalomkörbe a Ptk. szerinti 

testvér. 

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. 

Kijelölt személy: A szolgáltató vezetőjétől, foglalkoztatottjától és segítő családtagjától érkező 

bejelentést a pénzügyi információs egységnek továbbító, továbbá a Szabályzat 3.2. pontjában 

meghatározott feladatok ellátásáért felelős személy. A kijelölt személy a szolgáltató, alkalmazottja 

vagy segítő családtagja lehet.  

Kockázatérzékenységi megközelítés: az üzleti kapcsolat vagy ügyleti megbízás jellege és összege, 

valamint az ügyfél körülményei alapján a Szabályzatban a belső kockázatértékelés alapján rögzített, 

a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésére és megakadályozására irányuló eljárás. 

Kockázati profil: a beazonosított pénzmosási és terrorizmus-finanszírozási kockázatok csökkentését 

követően megmaradó kockázat általános jellege, beleértve a kockázat típusát és szintjét is. 

Központi Bank: az Európai Parlament és a Tanács 575/2013/EU rendeletének 10. cikkében 

meghatározott központi szerv feladatainak ellátásában e törvény felhatalmazása alapján 

közreműködő, szövetkezeti hitelintézetnek nem minősülő hitelintézet. 

Közvetítő: e szabályzat vonatkozásban az, aki a pénzügyi szolgáltatás közvetítését kiemelt 

közvetítői tevékenységként egy pénzügyi intézmény - ideértve a pénzügyi intézmény csoportját is - 

vagy több pénzügyi intézmény egymással nem versengő pénzügyi szolgáltatása vonatkozásában (a 

továbbiakban: Kiemelt Közvetítő).  

Külföldi pénzügyi információs egységként működő hatóság: az Európai Unió más tagállamának vagy 

harmadik országnak az a hatósága, amely - különösen a Pénzügyi Akciócsoport és az Egmont Csoport 
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követelményeinek a figyelembevételével - a pénzügyi információs egységként működő hatósággal 

azonos vagy hasonló feladatokat lát el. 

Leányvállalat: minden olyan vállalkozás, amelynek működésére egy másik vállalkozás ellenőrző 

befolyást gyakorol, azzal, hogy a leányvállalat valamennyi leányvállalatát az anyavállalat 

leányvállalatának kell tekinteni. 

Levelező kapcsolat: 

a) egyes pénzügyi vagy befektetési szolgáltatások hitelintézet részére más hitelintézet általi 

biztosítása, ideértve különösen a fizetési számla vezetését, a készpénzellátást, a nemzetközi 

pénzátutalást, a csekkelszámolást és a devizaügyleteket, 

b) kapcsolat kettő vagy több hasonló szolgáltatást nyújtó hitelintézet vagy pénzügyi szolgáltató 

között, ideértve különösen az értékpapírügyletek és a fizetési műveletek elszámolását. 

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. 

Meghatalmazott: Az ügyfél (természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet) nevében eljáró személy vagy szervezet, aki / amely a meghatalmazás időbeli 

és tárgyi terjedelmének megfelelően jogosult a megbízást benyújtani. 

Meghatározó befolyás: A Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározottak alapján: 

A befolyással rendelkező akkor rendelkezik egy jogi személyben meghatározó befolyással, ha annak 

tagja vagy részvényese, és 

a) jogosult a jogi személy vezető tisztségviselői vagy felügyelőbizottsága tagjai többségének 

megválasztására, illetve visszahívására; vagy 

b) a jogi személy más tagjai, illetve részvényesei a befolyással rendelkezővel kötött 

megállapodás alapján a befolyással rendelkezővel azonos tartalommal szavaznak, vagy a 

befolyással rendelkezőn keresztül gyakorolják szavazati jogukat, feltéve, hogy együtt a 

szavazatok több mint felével rendelkeznek. 

MNB: a Pmt. 5.§. a) pontjában meghatározott felügyeletet ellátó szerv. 

Monitoring: az üzleti kapcsolat folyamatos figyelemmel kísérése. 

Nemzeti kockázatértékelés: az a nemzeti szintű értékelés, amely alkalmas a pénzmosás és a 

terrorizmus finanszírozása kockázatainak feltárására, értékelésére, értelmezésére, azok folyamatos 

felülvizsgálatára, valamint a nemzeti kockázatkezelési eljárások meghatározására. 

Normál ügyfél-átvilágítás: azon az intézkedések összessége, melyeket az MTB Csoport tagja azon 

ügyfelek esetében alkalmaz, melyek sem az egyszerűsített, sem a fokozott ügyfél-átvilágítás alá nem 

esnek. 

Összetett ügylet: Olyan ügylet, amely eltér a szabványos tranzakcióformáktól, a megszokottakhoz 

képest bonyolult, nehezen átlátható és áttekinthető folyamatokon, résztvevőkön keresztül valósul 
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meg. 

Pénzátutalás: a pénzátutalásokat kísérő adatokról szóló 2015/847 rendelet 9. cikkében 

meghatározott pénzátutalás. 

Pénzeszköz: mindenfajta pénzügyi eszköz és előny, beleértve, de nem kizárólag a következőket: 

- készpénz, csekk, pénzkövetelés, váltó, fizetési megbízás és egyéb fizetési eszközök; 

- pénzintézeteknél vagy egyéb szervezeteknél elhelyezett betétek, számlaegyenlegek, 

követelések és adósságkötelezvények; 

- nyilvánosan és zárt körben forgalmazott, hitelviszonyt és tulajdonviszonyt megtestesítő 

értékpapírok, beleértve a részvényeket és részesedéseket, az értékpapírnak minősülő 

okiratokat, a kötvényeket, a kötelezvényeket, az opciós utalványokat, az adósleveleket és a 

származtatott ügyleteket; 

- vagyoni eszközökből származó vagy azok által képzett értéktöbblet, kamat, osztalék vagy 

egyéb jövedelem; 

- hitel, beszámítási jog, garanciák, teljesítési bankgaranciák és egyéb pénzügyi 

kötelezettségvállalások; 

- hitellevelek, adásvételi szerződések; valamint 

- pénzeszközökben vagy pénzügyi forrásokban való érdekeltséget bizonyító okmányok. 

Pénzforgalmi intézmény: az egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013. évi CCXXXV. törvényben 

(Fsztv.-ben) meghatározott pénzforgalmi intézmény, valamint a Posta Elszámoló Központot 

működtető intézmény. 

Pénzmosás: a 2013. június 30-ig hatályban volt Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 

(a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény) 303-303/A. §-ában, illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 

2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 399-400. §-ában meghatározott elkövetési magatartások. 

Olyan legális gazdasági műveletek leple alatt folytatott illegális gazdasági szolgáltatás, amely arra 

irányul, hogy a bűncselekménnyel szerzett vagyon eredete igazolhatóvá váljék, megszabadulva 

annak felismerhetően jogellenes mivoltától. Például: pénz átalakítása, átruházása, gazdasági 

tevékenység gyakorlása során történő felhasználása, azon fennálló jog – vagy az e jogban 

bekövetkezett változás – illetve a fellelhetőségi helyének az eltitkolása, vagy a pénzzel 

összefüggésben bármilyen pénzügyi tevékenység végzése vagy pénzügyi szolgáltatás igénybevétele. 

Pénzmosási és terrorizmus-finanszírozási kockázat: a pénzmosás vagy a terrorizmus finanszírozása 

felmerülésének valószínűsége és hatása. 

Pénzügyi információs egységként működő hatóság: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal jogszabályban 

meghatározott szervezeti egysége (nemzetközi rövidítése: FIU). A Szabályzat vonatkozásában a 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda 

(PTEI) 

Pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés: 
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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. 

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; 

Pénzváltó iroda: hitelintézettel kötött megbízási szerződés alapján pénzváltási tevékenységet 

folytató kiemelt közvetítő. 

Proliferáció-finanszírozás: uniós jogi aktusban, illetve az ENSZ BT határozatában rögzített 

tömegpusztító fegyverek elterjedésének pénzügyi támogatása. 

Rendelkezésre jogosult: Az ügyfél nevében eljáró, a számlához kapcsolódó személy, akit a 

számlatulajdonos az aláírás bejelentő kartonon nevesít. 

Stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik ország: Azon 

országok, amelyek a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelem vonatkozásában 

hiányos jogi és intézményi kerettel rendelkeznek, illetve a pénzmozgások ellenőrzése terén nem 

kielégítő szabályrendszert alkalmaznak; az (EU) 2015/849 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek 

a stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országok megállapítása 

tekintetében történő kiegészítéséről szóló, a Bizottság 2016. július 14-i (EU) 2016/1675 

felhatalmazáson alapuló rendeletében meghatározott országok (Szabályzat 18. számú melléklete).  

Számlavezető rendszer: Az ügyfelek és az ügyeletek nyilvántartására alapvetően az ügyfelek 

megbízásait lebonyolító számlavezető rendszerek (fizetési számla, ügyfélszámla, értékpapírszámla, 

stb.) szolgálnak. Egyes szolgáltatások nyújtása (pl. pénzváltás, kézizálog fedezete mellett történő 

pénzkölcsön-nyújtás) azonban nem feltételez számlavezetést és számlát, itt az ügyfelek 

nyilvántartása egyéb, pl. ügyviteli rendszerekben történhet. E szabályzat vonatkozásában ezen 

ügyviteli rendszerek is számlavezető rendszerként kerülnek meghatározásra. 

Személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány: személyazonosító igazolvány, útlevél, 

valamint kártya formátumú vezetői engedély. 

Személyazonosság igazoló ellenőrzése: az ügyfél, a meghatalmazott, a rendelkezésre jogosult, 

továbbá a képviselő személyazonosságának a Pmt. 7. § (3)-(9) bekezdésében meghatározottak 

szerinti, továbbá a tényleges tulajdonos személyazonosságának a 8. § (5) bekezdésében és a 9. § (4) 
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bekezdésében meghatározottak szerinti ellenőrzése. 

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. 

Szolgáltató: a Pmt. 1. § szerinti személy, illetve szervezet, e szabályzat vonatkozásában 

alkalmazásában az MTB Csoport tagja, a Pmt. hatálya alatt álló kapcsolt vállalkozása/közvetítője. 

Szolgáltató vezetője: az a természetes személy, aki az MTB Csoport tagjának képviseletére, nevében 

döntési jogkör gyakorlására vagy az MTB Csoport tagján belüli irányítási jogkör gyakorlására jogosult. 

Szövetkezeti Hitelintézet: a takarékszövetkezet, a hitelszövetkezet és minden olyan egyéb 

hitelintézet is, amelynek működését vagy amelynek betéteit 2013. január 1-jén Önkéntes 

Takarékszövetkezeti intézményvédelmi alapok valamelyike védte, valamint az a hitelintézet is, 

amelyet az Integrációs Szervezethez benyújtott csatlakozási kérelme alapján a Központi Bank 

igazgatóságának előzetes egyetértése, továbbá a Felügyelet előzetes jóváhagyását követően 

felvettek az Integrációs Szervezetbe. 

Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete vagy Integrációs Szervezet: 

a szövetkezeti hitelintézet integrációjáról és az egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról 

szóló 2013. évi CXXXV. törvényben (Szhitv.) meghatározott szervezet. 

MTB Csoport: a Szabályzat vonatkozásában az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. valamint 

a Szövetkezeti Hitelintézetek, beleértve a Takarék Kereskedelmi Bank Zrt-t és a Takarék Jelzálogbank 

Nyrt-t. 

Terrorizmus finanszírozása: az 1978. évi IV. törvény 261. § (1) és (2) bekezdése szerinti 

bűncselekmény elkövetéséhez szükséges anyagi eszköz szolgáltatása vagy gyűjtése, illetve a Btk. 318. 

§-ában meghatározott elkövetési magatartások  

Ténylegesen összefüggő, több ügyleti megbízás: azon ügyletek, amelyekre vonatkozóan egy éven 

belül az ügyfél ugyanazon jogcímen, ugyanazon tárgyra ad megbízást. Pénzváltó iroda / az MTB 

Csoport tagja saját jogon végzett pénzváltási tevékenysége esetében azon ügyletek, amelyekre 

vonatkozóan egy héten belül ugyanazon ügyfél megbízást ad. 

Tényleges tulajdonos: 

a) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezetben közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: 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, 
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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, 

da) aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő 

kedvezményezetteket már meghatározták, 

db) akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket 

még nem határozták meg, vagy 

dc) 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 

ea) a vagyonrendelő, valamint annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa, 

eb) a vagyonkezelő, valamint annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa, 

ec) a kedvezményezett vagy a kedvezményezettek csoportja, valamint annak a) vagy b) pont 

szerinti tényleges tulajdonosa, továbbá 

ed) 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. 

Ügyfél: aki az MTB Csoport tagjával üzleti kapcsolatot létesít vagy a szolgáltató részére ügyleti 

megbízást ad. 

Ügyfél-átvilágítás: a Pmt. 6. §-ban meghatározott esetben a 7-11. §-ban meghatározott ügyfél-

átvilágítási intézkedések elvégzése. 

Ügylet: 

a) az üzleti kapcsolat során a szolgáltató tevékenységi körébe tartozó valamely szolgáltatás 

igénybevételéhez tartozó művelet, vagy 

b) az ügyleti megbízás. 

Ügyleti megbízás: az ügyfél és az MTB Csoport tagja között az MTB Csoport tagjának tevékenységi 

körébe tartozó szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződéssel létrejött eseti jogviszony. 
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Üzleti kapcsolat: az ügyfél és az MTB Csoport tagja között az MTB Csoport tagjának tevékenységi 

körébe tartozó szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződéssel létrejött tartós jogviszony. 

Vezető tisztségviselő: a Ptk.-ban meghatározott személy. Vezető tisztségviselő az a személy/ testület, 

aki/amely a szervezetet a tagok vagy az alapítók döntésének keretei között irányítja. A Szabályzat 

vonatkozásában – a Pmt. szabályozásának logikájából kiindulva – a vezető tisztségviselővel analóg 

tisztséget visel az a személy is, aki az ügyfél vagyonának felhasználására érdemben hatást gyakorol, 

a felett rendelkezési joggal bír. 

A vezető tisztségviselő elnevezése az egyes szervezetek esetén: 

− egyesület: ügyvezetője, amennyiben elnöksége van, úgy az elnökség tagjai 

− alapítvány: kuratórium, ennek a tagjai 

− gazdasági társaság: ügyvezető  

− részvénytársaság: igazgatótanács tagjai, vezérigazgató vagy az igazgatóság 

− szövetkezet: az igazgatóság elnöke és tagjai vagy az igazgató elnök 

− egyesülés: igazgató 

− lakásszövetkezet: az igazgatóság elnöke, illetve az ügyvezető elnök 

− egyházak (bevett egyházak): a „belső egyházi jogi személy”, aki a bevett egyház belső 

szabálya szerint működik, a bevett egyház belső szabályában meghatározott viszonyokban 

a bevett egyház képviseletében jár el 

- társasház esetén „vezető tisztségviselőként” jár el 

o a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke, amennyiben önálló rendelkezési 

jogosultsága van a társasház pénzforgalmi számlája felett, 

o az intézőbizottság tagjai, ha a közös képviselőnek vagy az intézőbizottság 

elnökének nincs önálló rendelkezési jogosultsága a pénzforgalmi számla felett, 

o a közös képviselő / az intézőbizottság elnöke, annak tagjai és a számvizsgáló 

bizottság tagjai, amennyiben együttes rendelkezési joguk van, 

o a számvizsgáló bizottság tagjai, amennyiben a rendelkezési jogosultsággal ők 

rendelkeznek 

- földtulajdonosi közösség: megválasztását követően a tulajdonosi közösség képviselője  

- vadásztársaság: az egyesületeknél leírtak szerint 

- hegyközség: a Választmány elnöke. 
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2 A pénzmosás megelőzésre vonatkozó szabályozás 
rendszere 

Az MTB Csoport tagjára vonatkozó teljes szabályozás  

- az MTB Csoport tagjaira egységesen vonatkozó legfontosabb általános érvényű 

szabályokat, eljárásokat, illetve az ezek alkalmazását kiegészítő szabályozási elemek 

mintáit tartalmazó jelen Szabályzat,  

- a Szabályzat 3. számú mellékletét képező „Eljárásrend, 

- a Szabályzat 2. számú melléklete szerinti Belső kockázatértékelés, illetve  

- a jelen Szabályzat MTB Csoport tagjára szabott mellékleteinek  

alkalmazásával valósul meg.  

1. Az Eljárásrend az MTB Csoport tagjára vonatkozó részletes szabályokat tartalmazza, 

funkciója, hogy a Szabályzatban rögzített szabályokat konkrétan, végrehajtás szintjén 

meghatározza.  

Az MTB Csoport tagjának Felelős vezetője felel az Eljárásrend kidolgozásáért. A Felelős 

vezető a Szabályzat módosításának kihirdetését követően, a Szabályzat hatálybalépéséig 

köteles az Eljárásrendet a Szabályzat módosításainak megfelelően aktualizálni. 

A Felelős vezető köteles az Eljárásrendet folyamatosan felülvizsgálni és szükség esetén 

módosítani kezdeményezni,  ha a gyakorlatban felmerült kérdések, korábban fel nem merült 

esetek szabályozása érdekében, vagy a pénzmosás-megelőzési feladatok hatékonyságát 

növelő kezdeményezések szabályozásba történő átültetése céljából azt szükségesnek látja.  

Az MTB Csoport tagja – a Szabályzatban foglaltakkal, illetve a vonatkozó hatályos jogszabályi 

előírásokkal összhangban elkészített – Eljárásrendjének az erre vonatkozó belső eljárási 

szabályai szerinti elfogadtatása az MTB Csoport tagjának saját hatáskörbe tartozik. Az 

Eljárásrend hatályba léptetéséről a Felelős vezető köteles gondoskodni. 

2. Az MTB Csoport tagjának Belső kockázatértékelése az MTB Csoport tagjára vonatkozó 

részletes belső kockázatértékelési szabályokat tartalmazza, funkciója, hogy a Szabályzatban 

rögzített kockázatokat, az azok értékelésére vonatkozó előírásokat az adott eszközökre, 

tevékenységi körökre lebontva, konkrétan, végrehajtás szintjén meghatározza.  

Az MTB Csoport tagja Belső Kockázatértékelésének az erre vonatkozó belső eljárási rendje 

szerinti elfogadtatása az MTB Csoport tagjának saját hatáskörébe tartozik. A Belső 

kockázatértékelés hatályba léptetéséről a Felelős vezető köteles gondoskodni. 

3. Az MTB Csoport tagja részére függő kiemelt közvetítői tevékenységet végző közvetítőkre 

vonatkozó szabályokat az MTB Csoport tagok saját hatáskörben kötelesek kialakítani. A 

függő kiemelt közvetítő a tevékenysége végzése során köteles az MTB Csoport tagja mint 

megbízó e fejezet szerinti szabályozási rendjének megfelelően eljárni. Amennyiben a 
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közvetítő már rendelkezik pénzmosás megelőzési szabályzattal és az abban foglaltakat az 

MTB Csoport tagja a saját szabályozási rendje szerintiként elfogadja, abban az esetben 

alkalmazható a függő kiemelt közvetítő szabályzata. 

3 Döntési hatáskörök, kötelezettségek, feladatok 

3.1 Felelős vezető 

3.1.1 Általános előírások 

a) A pénzmosás megelőzési feladatokat ellátó szakterület munkájáért felelős vezető (Felelős 

vezető) a Szabályzat 4. számú mellékletében megjelölt Felelős vezető. 

A Felelős vezető kinevezéséről az MTB Csoport tagjánál a jelen Szabályzat szerint „szolgáltató 

vezetője”-ként beazonosítható személy gondoskodik. 

b) A Felelős vezető nem jogosult felülbírálni a Kijelölt személyt a pénzmosás gyanúja, illetve 

vagyoni korlátozó intézkedések elrendelése miatt tett bejelentések megtételében, 

továbbításában. A bejelentés megtételét, továbbítását nem tilthatja meg. 

A Felelős vezető személye nem egyezhet meg a Kijelölt személy, vagy a Kijelölt személy 

helyettese személyével. 

c) A Felelős vezető köteles akadályoztatása esetére a pénzmosás megelőzési feladatok ellátása 

érdekében, eseti, vagy állandó jelleggel a helyettesítéséről gondoskodni és ezt a Kijelölt személy 

felé kommunikálni. A helyettesítés ideje alatt hozott döntésekről a Felelős vezető helyettese 

köteles tájékoztatni a Felelős vezetőt. 

A Felelős vezető akadályoztatása esetén a helyettesítéssel megbízott személy teljes jogkörrel 

jár el. A Felelős vezető köteles gondoskodni a döntési jog gyakorlásához szükséges 

jogosultságok beállításáról a helyettesítéssel megbízott személy részére. 

3.1.2 A Felelős vezető kötelezettségei 

3.1.2.1 Szabályozói feladatai 

− Gondoskodni a Kijelölt személy és helyettese(i) kijelöléséről, illetve a hatóság felé történő 

bejelentéséről. 

− Gondoskodni a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról szóló Szabályzathoz kapcsolódó Eljárásrend, Belső kockázatértékelés, 

valamint a mellékletek elkészítéséről, azokat az illetékes testületekkel elfogadtatni / 

tudomásul vetetni. 

− Gondoskodni a Szabályzat 8.1.5. pontja szerinti visszaélés-bejelentési rendszer 

működtetéséről. 
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− Gondoskodni a pénzmosás megelőzéshez kapcsolódó nemzetközi szankciós listák, 

felügyeleti ajánlások (FATF, MNB), új pénzmosási trendek, események és jogszabályok, 

valamint ezek változásainak figyeléséről, a Szabályzat céljához tartozó előadások, 

konferenciák, továbbképzések eredményeinek követéséről. Mindezek figyelembevételével 

szükség esetén kezdeményezi a Szabályzat 2. pontja szerinti szabályozási rendszer és az 

üzleti folyamatok módosítását. 

− A Pmt.-ben, Kit.-ben és a Szabályzatban meghatározottak megvalósításához kapcsolódó 

belső eljárásokra, rendszer paraméterekre, szűrési feltételekre, informatikai fejlesztésekre 

vonatkozóan javaslatot tenni, a folyamatba épített ellenőrzési célokat meghatározni, a 

folyamatba épített ellenőrzési tevékenységeket megtervezni, kidolgozását szakmailag 

támogatni. 

− Elkészíteni a pénzmosás megelőzési tárgyú Éves munkatervet a Szabályzat 13.1. pontja 

szerinti tartalommal. 

− Szabályzat-módosítást kezdeményezni a gyakorlatban felmerült kérdések tisztázása, le nem 

szabályozott esetekre vonatkozó elvárások megfogalmazása érdekében. 

3.1.2.2 Döntési jogkör gyakorlása az üzleti kapcsolat létesítése során 

− Meghatározott esetekben – különösen az egyszerűsített-, fokozott ügyfél-átvilágítás során – 

a szerződéskötést (üzleti kapcsolat létesítését) engedélyezni, elutasítani. Amennyiben a 

Felelős vezető az üzleti kapcsolat létesítését kockázatosnak ítéli meg, az üzleti kapcsolat 

létesítéséről az üzleti területtel egyeztethet.  

Így különösen: 

• dönteni kiemelt közszereplővel (PEP) történő üzleti kapcsolat létesítéséről,* 

• dönteni a személyesen meg nem jelenő ügyféllel történő üzleti kapcsolat létesítéséről, 

kapott ügyleti megbízás teljesítéséről,* 

• dönteni külföldi székhellyel rendelkező pénzügyi intézménnyel való levelező kapcsolat 

létesítéséről. 

* Amennyiben a Felelős vezető döntését üzleti szempontok figyelembevételével az MTB Csoport 

tagjának valamely vezetője, vagy testülete felülbírálni jogosult, úgy a döntési hatásköröket az MTB 

Csoport tagja Kompetenciarendjében rögzíti. 

3.1.2.3 Döntési jogkör meglévő üzleti kapcsolat vonatkozásában 

− Dönteni a szerződésbontásról a megerősített eljárás során.  

− Pénzmosás gyanújának észlelésekor az ügyfél tranzakciójának felfüggesztését elrendelni. 

− Dönteni a pénzmosás gyanújának megerősítését (PTEI) követően elvégzendő feladatokról. 

3.1.2.4 Döntési jogkör gyakorlása az ügylet engedélyezése kapcsán 

− Dönteni az ügyleti megbízás engedélyezéséről vagy elutasításáról, amennyiben az alkalmi 
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ügyfél által kezdeményezett ügyleti megbízás összege eléri vagy meghaladja az 50 (ötven) 

millió forintot. 

− Dönteni az ügyleti megbízás visszautasításáról a megerősített eljárás során.  

− 10 (tíz) millió Ft feletti készpénz ügylet visszautasítása, a pénzeszköz forrására vonatkozó 

megfelelő igazolás hiányában. 

3.1.2.5 Adminisztratív utóellenőrzés keretében ellátandó feladatai 

− Annak érdekében, hogy az MTB Csoport tagja maradéktalanul megfeleljen a törvényi 
kötelezettségnek utólagosan, negyedévente szúrópróba-szerűen, dokumentált módon 
ellenőrizni, hogy a nyilatkozatok, adatlapok maradéktalanul kitöltésre kerültek-e az ügyfél-
átvilágítás alkalmával. Amennyiben a Felelős vezető hiányosságot tár fel, úgy gondoskodni a 
dokumentumok pótlásáról az ügyfélkapcsolatban résztvevő alkalmazottak 
közreműködésével. 

− Nyilvántartás vezetése a AML kontroll elvégzéséről, az érintett ügyfelekről, javaslatokról, az 
adminisztratív utóellenőrzések tapasztalatainak rögzítése. 

− A napi működés, illetve a negyedéves utóellenőrzés során észlelt pénzmosás megelőzési 
szempontból aggályos eljárások, gyakorlatok haladéktalan jelzése az érintett szakterület 
részére. 

− Az aktuális Szabályzat, Eljárásrend, mellékletek, nyomtatványok, segédletek 

elérhetőségének (alkalmazottak részére) ellenőrzése. 

3.1.2.6 Tanácsadói tevékenység keretében végzett feladatai 

− Az MTB Csoport tagjának alkalmazottai számára a munkaidő alatt rendelkezésre állni. 

− Az egyes szakterületek által megküldött újonnan kiadandó, vagy módosított szabályzatok 

véleményezése pénzmosás-megelőzési szempontok alapján. 

3.1.2.7 Képzési feladatai 

− Megismertetni és betartatni a Szabályzatban foglaltakat a pénzmosás-megelőzési feladatok 

ellátásában részt vevőkkel, ideértve a saját alkalmazottak mellett a kapcsolt vállalkozások és 

a közvetítők alkalmazottait is. 

− Gondoskodni a speciális képzés szabályainak kialakításáról – ideértve a képzés típusának, 

módjának meghatározását, a képzés folyamatának, dokumentálásának és értékelésének 

kidolgozását – és évenkénti végrehajtásáról. 

− Dönteni a jelentős jogszabályváltozás miatt kötelező oktatás elrendeléséről. 

3.1.2.8 Adatszolgáltatással, jelentéssel kapcsolatos feladatai 

− Gondoskodni az MTB Csoport tagját terhelő adatszolgáltatások és beszámolási 
kötelezettségek megszervezéséről (a saját jogon végzett és a közvetítői tevékenység 
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vonatkozásában egyaránt) az MNB részére, és az MTB Csoporton belül.  

− Kapcsolatot tartani a felügyeleti szervekkel. 

− A Pmt. és a Kit szerinti Kijelölt személy, illetve ezek helyettesei vonatkozásában 

bekövetkezett személyi változások jelentése a Pmt-ben meghatározott esetben a NAV PTEI 

részére legkésőbb az adatváltozást követő 5 napon belül. 

− Évente beszámolni a pénzmosás megelőzési tevékenységről a vezető testületek felé. 

3.1.3 A Felelős vezető jogosultságai a feladatok ellátása során 

− Utasítást adni a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozás megelőzése és megakadályozása 

érdekében az MTB Csoport tagja alkalmazottainak.  

− A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzése és megakadályozása érdekében az 

MTB Csoport tagjának alkalmazottjától adatokat, információkat, dokumentumokat kérni, az 

érintett alkalmazottakat meghallgatni. 

− Engedélyezni, hogy a tényleges tulajdonosok meghatározására az ügyfél személyes 

nyilatkozatának mellőzésével kerüljön sor. 

− Adott ügyleti megbízáshoz tartozó összes információt összegyűjteni, ha erről az ügyleti 

megbízásról a monitoring tevékenység során, vagy valamilyen más forrásból olyan 

információ jutott a tudomására, amely alapján az ügyleti megbízás Pmt. vagy Kit. szerint 

gyanúsnak tekinthető. Amennyiben az összegyűjtött információk alapján továbbra is 

fennmarad a gyanú, akkor a bejelentést megtenni. 

− Lépéseket kezdeményezni a pénzmosás-gyanús tranzakciók hatékony felderítése érdekében 

mind az alkalmazottak, mind az Igazgatóság irányába. 

3.2 Kijelölt személy 

3.2.1 Általános előírások 

a) A Kijelölt személy felelős a Pmt.-ben, Kit-ben, illetve a Szabályzatban foglalt Pmt./Kit. szerinti 
bejelentésekkel, hatósági kapcsolattartással, adatszolgáltatással kapcsolatos feladatok MTB 
Csoport tagjánál történő végrehajtásáért. 

A Kijelölt személy tevékenysége bizalmi munkakör. A Kijelölt személy feladatkörének 
folyamatos ellátásáról mindenkor gondoskodni kell, ezért a Kijelölt személy kijelölésével 
egyidejűleg a Kijelölt személy helyettesét is ki kell jelölni.  

A Kijelölt személy és helyettesei kijelöléséről az MTB Csoport tagjának Felelős vezetője 
gondoskodik.  

Célszerű a Pmt. és a Kit. szerinti kijelölés során azonos személyt megjelölni.  
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Kijelölt személynek és helyettesnek az jelölhető, aki több éves pénz- vagy tőkepiaci 
tapasztalattal rendelkezik, a jogszabályi hátteret és a Szabályzatot készség szinten ismeri és 
hatékonyan alkalmazza, valamint munkaidő alatt az alkalmazottak rendelkezésére áll. 

A Kijelölt személy és helyettese(i) megfelelő jogosultsággal kell, hogy rendelkezzenek a 
bejelentéseknek a hatóság által meghatározott elektronikus úton (cégkapu, ügyfélkapu) 
történő megtételéhez. 

b) A Kijelölt személy és helyettese(i) személyéről (nevéről), beosztásáról, elérhetőségéről, 
valamint e személyek adataiban (pl. telefonszám, e-mail cím) bekövetkezett változásokról az 
MTB Csoport tagja a kinevezéstől, illetve a változástól számított 5 munkanapon belül 
tájékoztatást küld a PTEI részére. A Kijelölt személy és helyettese PTEI felé történő 
bejelentésének, illetve a bekövetkezett változás bejelentésének az MTB Csoport tagja a 
VPOP_KSZ17 elektronikus nyomtatvánnyal tesz eleget. A Kijelölt személy megbízatásának 
visszavonásáról az MTB Csoport tagja a változástól számított 5 munkanapon belül köteles 
továbbítani a bejelentést a PTEI részére. 

Változás bejelentésére csak a PTEI részére korábban megküldött nyomtatványon szereplő 
személyek jogosultak. 

3.2.2 A Kijelölt személy kötelezettségei 

3.2.2.1 A bejelentésekkel kapcsolatos feladatai 

− A pénzmosás gyanús esetek mérlegelésekor az alkalmazottak rendelkezésére állni, 
különösen abban az esetben, amikor az alkalmazott a „Szokatlan ügyletek felismerésének 
szempontjai” (Szabályzat 1. számú melléklete) alapján egy adott ügyleti megbízásról nem 
tudja egyértelműen eldönteni, hogy az a Pmt., vagy Kit. szerint bejelentendő-e, 
felfüggesztendő-e. A Kijelölt személy tájékoztatással segítheti az alkalmazottat az eset 
megítélésében, NEM DÖNTHET AZ ALKALMAZOTT HELYETT a bejelentés kérdésében! 

− Az alkalmazottak által tett, a jelen Szabályzatban előírt bejelentések tartalmi és formai 
ellenőrzését elvégezni és a bejelentéseket haladéktalanul továbbítani a PTEI részére. 

− A közvetítői tevékenységhez tartozó bejelentéseket haladéktalanul továbbítani annak a 
szolgáltatónak a Kijelölt személyéhez, amely szolgáltató megbízásából a közvetítő az adott 
közvetítői tevékenységet végzi, amennyiben a szolgáltató és a közvetítő a bejelentések 
továbbítására vonatkozóan így állapodott meg. 

− Gondoskodni a bejelentéssel egyidejűleg felfüggesztett ügyleti megbízások kezeléséről a 
PTEI visszajelzésének vagy a bejelentéstől visszajelzés nélkül eltelt napok függvényében a 
Szabályzat 6.2. pontjában foglaltaknak megfelelően. 

− A PTEI részére továbbított bejelentéseket bizalmasan kezelni, a bejelentésekről 
nyilvántartást vezetni, és a bejelentéssel kapcsolatos dokumentumokat a Pmt.-ben 
meghatározott ideig megőrizni. A bejelentésekkel kapcsolatos válaszüzeneteket kezelni 
(mentés, csatolás a bejelentések nyilvántartásához). 

− Amennyiben a pénzmosás gyanús tranzakció bejelentését követően a PTEI-től pozitív 
visszajelzés érkezik, vagyis a felügyeleti szerv megerősíti a bejelentő szolgáltató gyanúját, 
akkor erről az esetről a Felelős vezetőt haladéktalanul tájékoztatni, és javaslatot tenni a 
szükséges lépésekre vonatkozóan. 
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3.2.2.2 A hatósági megkeresésekkel kapcsolatos feladatai 

− A hatósági megkeresések esetén információt szolgáltatni a bejelentésekkel kapcsolatos 
számlákról, ügyfelekről, illetve a bejelentésben nem szereplő, a hatóság által meghatározott 
szerződéses kapcsolatokról, ügyleti megbízásokról. 

3.2.2.3 Az ügyintézői képzéssel kapcsolatos feladatai 

− Gondoskodni az általános ügyintézői képzés szabályainak kialakításáról – ideértve a képzés 
típusának, módjának meghatározását, a képzés folyamatának, dokumentálásának és 
értékelésének kidolgozását – és végrehajtásáról, ideértve az új belépők belépéskori 
oktatását. 

3.2.3 A Kijelölt személy jogosultságai a feladatok ellátása során 

− Korlátlanul betekinteni a számlavezető rendszerben a részére megküldött bejelentésben 

érintett tranzakció, ügyfélszámla és kapcsolódó számlák adataiba, az MTB Csoport tagja által 

kezelt ügyfél anyagokba, iratokba, dokumentumokba.  

− Az MTB Csoport tagjának bejelentést tévő alkalmazottjától kiegészítő adatokat, 

információkat kérni a bejelentés megtételéhez. 

− A bejelentés elmulasztása esetén jelezni a munkáltató felé a munkajogi/büntető eljárás 

megindításához szükséges lépések megtételének indokoltságát. 

3.3 Kijelölt személy helyettese(i) 

A Kijelölt személy akadályoztatása esetén a Kijelölt személy helyettese teljes jogkörrel jár el. Az 

akadályoztatás tényét a Kijelölt személy köteles a Helyettese felé időben kommunikálni, hogy az 

engedélyezési / döntési feladatok ellátása késedelem nélkül megtörténjen. 

A helyettesítés ideje alatt hozott döntésekről a Kijelölt személy helyettese köteles tájékoztatni a 

Kijelölt személyt. 

A Kijelölt személy helyettesével szembeni alkalmassági kritériumok megegyeznek a Kijelölt 

személlyel szemben támasztott követelményekkel. 

Kijelölt személy és Kijelölt személy helyettese a Szabályzat további részében együtt: Kijelölt személy. 

A Felelős vezető, a Kijelölt személy elérhetőségi adatait (név, beosztás, telefonszám, e-mail cím) a 

Szabályzat 4. számú melléklete tartalmazza. 

A Felelős vezető, és a Kijelölt személy feladataikat az MTB Csoport egyes tagjainál többes 

foglalkoztatás keretében, munkaviszonyban látják el. 

A Felelős vezető a Szabályzat 3.1.2.2 és a 3.1.2.3. pontjaiban meghatározott esetekben a döntési 

jogkörét állandó vagy eseti jelleggel a Kijelölt személyre delegálhatja. A döntési jogkörök 

továbbdelegálására – a helyettesítés esetét kivéve – a Kijelölt személy nem jogosult. 

A Felelős vezető az előző két ponton kívül eső, nem „döntési jogkörbe” tartozó feladatainak 
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biztosítására a Központi Bank által, kiszervezett tevékenységként végzett pénzmosás-megelőzési 

szolgáltatás igénybevételére jogosult. A kiszervezett tevékenység végzésére az MTB Csoport tagjai 

kötnek szerződést a Központi Bank szerepét betöltő MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt-vel.  

A Központi Bank a pénzmosás-megelőzési feladatok ellátásának biztosítása érdekében az alábbi 

elérhetőségeket biztosítja: 

Telefonszám: +36 20 400 2406 

E-mail cím: penzmosas@takarek.hu , ill. AML@takarek.hu 

3.4 Az MTB Csoport tagjának fiókvezetője 

A MTB Csoport tagjának fiókvezetője köteles az 5.2.1.1. pontban meghatározott esetekben az ott 

meghatározott monitoring tevékenységet (ellenőrzés, nyilatkozat pótlása, engedélyezés érdekében 

a Felelős vezető felé történő jelzés) elvégezni. 

3.5 Az MTB Csoport tagjának alkalmazottja 

a) Az MTB Csoport tagjának alkalmazottja köteles 

− A Szabályzatot megismerni, a Szabályzathoz kapcsolódóan szervezett oktatáson részt venni, 

az oktatáshoz kapcsolódó vizsgát teljesíteni. 

− Minden olyan tényt, információt, amely a Szabályzatban foglaltak megvalósulását 

befolyásolja vagy befolyásolhatja azonnal jelezni a Felelős vezetőnek. 

− Együttműködni a Felelős vezetővel és a Kijelölt személlyel, kérésükre minden, az ügyfélhez / 

ügylethez kapcsolódó adatot, információt és dokumentumot rendelkezésre bocsátani. 

− A Szabályzatot és a hozzá tartozó eljárásokat, folyamatokat, dokumentumokat bizalmasan 

kezelni.  

− A Szabályzat előírásait betartani, különös tekintettel az ügyfél-átvilágítási intézkedések 

teljesítésére, így: 

= az ügyfél-azonosítás során az azonosító adatok felvételére, 

= a személyazonosság igazoló ellenőrzésére, a személyazonosságot igazoló okmány 

ellenőrzésére,  

= a tényleges tulajdonos azonosítására,  

= kétség esetén a tényleges tulajdonos személyazonosságának igazoló ellenőrzésére,  

= az ügyfél kiemelt közszereplő, kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója, kiemelt 

közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy minőségének rögzítésére, 

= az okiratok másolására vonatkozó kötelezettség teljesítésére; 

= az adatok, nyilatkozatok ellenőrzésére vonatkozó kötelezettség teljesítésére, 

= az üzleti kapcsolat célját és tervezett jellegét feltáró tevékenységre,  

= az üzleti kapcsolat folyamatos figyelemmel kísérésére. 

− Pénzmosásra és a terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény, körülmény felmerülése 

esetén bejelentő adatlapot kitölteni, a pénzmosásra és terrorizmus finanszírozására utaló 
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adatot, tényt, körülményt részletesen és pontosan megfogalmazni, a kitöltött bejelentési 

adatlapot haladéktalan továbbítani az MTB Csoport tagja Kijelölt személyének. 

− Pénzmosásra és a terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény, körülmény felmerülése 

esetén a bejelentéssel egyidejűleg az ügyleti megbízás végrehajtásának felfüggesztése 

érdekében eljárni, amennyiben erre a Kijelölt személytől felhívást kap.  

− A felfedés tilalmára vonatkozó előírásokat betartani. 

− Pénzátutalásokat kísérő megbízói adatok meglétét, megfelelőségét ellenőrizni. 

− A pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtása érdekében a Szabályzat 10. 

pontjában meghatározottak szerint eljárni. 

− Részt venni a szűrő és monitoring tevékenységek végrehajtásában a Szabályzat 4.12. 

pontjában rögzítetteknek megfelelően. 

b) Az MTB Csoport tagjának alkalmazottját megilleti 

− Az anonimitáshoz való jog, melynek alapján a bejelentést tevő alkalmazott neve nem 

szerepelhet a bejelentéseken. A Kijelölt személy kizárólag a PTEI kifejezett kérése esetén 

köteles a bejelentést kezdeményező alkalmazott személyére vonatkozó adatokat a PTEI 

rendelkezésére bocsátani. 

− A konzultáció lehetősége a bejelentést fogadó Kijelölt Személlyel. 

− Az üzleti-, és banktitok, az értékpapír titok, valamint a fizetési titok megtartásának 

kötelezettsége alóli mentesülés a bejelentés jóhiszemű megtételének kezdeményezése 

során, függetlenül attól, hogy az megalapozottnak bizonyult, vagy sem. Pénzmosás 

gyanújának bejelentése miatt az alkalmazott, vezető tisztségviselő nem vonható 

felelősségre, függetlenül attól, hogy az megalapozottnak bizonyult-e, vagy sem. 

4 Ügyfél-átvilágítási intézkedések 

4.1 Az ügyfél-átvilágítás 

A pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megelőzésére és megakadályozására vonatkozó 

kötelezettség hatékony teljesítésének első eszköze az ügyfél átvilágítási intézkedések megtétele, 

amelynek során az MTB Csoport tagja az „Ismerd meg ügyfeled” (KYC – Know Your Customer) 

általános alapelveknek megfelelően jár el, azaz minden esetben a lehetőségeihez mérten felderíti, 

hogy kivel létesít üzleti kapcsolatot és kinek teljesít ügyleti megbízást. Az ügyfél-átvilágítás lényege 

az ügyfél, a kapcsolódó személyek, az ügylet és a tényleges tulajdonos azonosítása, a velük 

kapcsolatos kockázatok feltárása, illetve a kockázatok csökkentése érdekében szükséges 

intézkedések meghatározása. 

Az ügyfél-átvilágítással kapcsolatos feladatokat a kiadott központi oktatási anyag részét képező 

segédlet (A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzéséhez és megakadályozásához 

kapcsolódó segédlet) foglalja össze. 
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Az auditált elektronikus hírközlő eszköz útján történő ügyfél-átvilágítás, illetve az elektronikus 

ügyfél-azonosító rendszer használatának alábbiaktól eltérő, speciális szabályait a Szabályzat 17. 

pontja tartalmazza. 

4.2 Az ügyfél-átvilágítási kötelezettség 

Az MTB Csoport tagja ügyfél-átvilágítási intézkedéseket köteles alkalmazni: 

a. üzleti kapcsolat létesítésekor valamennyi esetben (tekintet nélkül az összeghatárra) 

Azokban az esetekben alkalmazandó, amikor az ügyfél és az MTB Csoport tagja között 

pénzügyi szolgáltatási tevékenység; kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevékenység; 

befektetési szolgáltatási tevékenység; befektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészítő 

szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződéssel tartós jogviszony jön létre. 

b. az ún. alkalmi ügyfelek esetében 3.600.000 (hárommillió-hatszázezer) forintot elérő vagy 

meghaladó összegű ügyleti megbízás teljesítésekor, mivel az MTB Csoport tagja nem 

létesített még velük üzleti kapcsolatot. 

- Az átvilágítási kötelezettség kiterjed az egy éven belüli (az ügyleti megbízást megelőző 

365 napon belüli), egymással ténylegesen összefüggő több ügyleti megbízásra, ha ezek 

együttes értéke eléri a 3.600.000 (hárommillió-hatszázezer) forintot. Az átvilágítást azon 

ügyleti megbízás elfogadásakor kell végrehajtani, amellyel az ügyletek együttes értéke 

eléri a 3.600.000 (hárommillió-hatszázezer) forintot.  

- Az egymással ténylegesen összefüggő ügyleti megbízások alatt az azonos ügyfél (az 

ügyfél alatt ez esetben olyan alkalmi ügyfél értendő, akinek az átvilágítására még nem 

került sor) által, azonos számlára történő befizetéseket értjük. 

- Az egymással ténylegesen összefüggő ügyleti megbízások kumulálása során a 

befizetéseket kell figyelembe venni az éven belüli 3.600.000 (hárommillió-hatszázezer) 

forintos összeghatár figyelése során. 

c. pénzváltás esetén 300.000 (háromszázezer) forintot elérő vagy meghaladó összegű 

megbízás teljesítésekor. 

A pénzváltási tevékenységre vonatkozó ügyfél-átvilágítási kötelezettség kiterjed az egy 

héten belüli (az ügyleti megbízást megelőző 7 napon belüli), egymással ténylegesen 

összefüggő több ügyleti megbízásra, ha ezek együttes értéke eléri az 300.000 

(háromszázezer) forintot. Az átvilágítást azon ügyleti megbízás elfogadásakor kell 

végrehajtani, amellyel az ügyletek együttes értéke eléri az 300.000 (háromszázezer) 

forintot. 

d. pénzátutalás esetén a 300.000 (háromszázezer) forintot meghaladó összegű, a 2015. május 

20-i (EU) 2015/847 európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikk 9. pontjában 

meghatározott pénzátutalásnak (fizetési számla nélküli pénzforgalmi szolgáltatás) 

minősülő ügyleti megbízás teljesítésekor (csak alkalmi ügyfelek esetében értelmezhető, 

akikkel az MTB Csoport tagja még nem létesített üzleti kapcsolatot). 
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e. pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény, vagy körülmény 

felmerülése esetén, ha az átvilágításra még nem került sor (tekintet nélkül az összeghatárra). 

f. kétség esetén, ha a korábban rögzített ügyfél-azonosító adatok valódiságával vagy 

megfelelőségével kapcsolatban kétség merül fel (tekintet nélkül az összeghatárra). 

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 azonosító adatokban, vagy a 

tényleges tulajdonosi nyilatkozat alapjául szolgáló körülményekben nem történt-e változás. 

4.3 Az ügyfél-átvilágítási intézkedések 

Az ügyfél átvilágítás keretében: 

a. el kell végezni az ügyfél, és a kapcsolódó személyek azonosítását és személyazonosságának 

igazoló ellenőrzését (az arra alkalmas, a Pmt. által meghatározott okiratok eredetiségének 

és érvényességének ellenőrzésével, és ellenőrizhetően, visszakereshetően írásban rögzíteni 

a Pmt-ben meghatározott adatokat);  

Az MTB Csoport tagja  

• a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzése és megakadályozása,  

• a Pmt.-ben előírt kötelezettségek megfelelő teljesítése,  

• az ügyfél-átvilágítási kötelezettség teljeskörű végrehajtása,  

• valamint a felügyeleti tevékenység hatékony ellátása céljából  

a személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében az ügyfél és a kapcsolódó személyek által 

bemutatott, személyazonosság igazolására szolgáló okiratairól – ideértve az okiratban 

feltüntetett valamennyi személyes adatot –, a  lakcímet igazoló hatósági igazolvány személyi 

azonosítót igazoló oldala kivételével, másolatot köteles készíteni. 

A személyazonosság igazoló ellenőrzésének részeként az MTB Csoport tagjának 

alkalmazottja a számlavezető rendszer segítségével ellenőrzi, hogy az ügyfél szerepel-e az 

ún. „szankciós” listákon (Szabályzat 5. számú melléklete). 

b. a Tényleges Tulajdonosi Nyilatkozat (a továbbiakban: TTNY) kitöltetésével (Szabályzat 6. és 

7. számú mellékletei) nyilatkoztatni kell a természetes személy ügyfelet, amennyiben nem 

a saját nevében jár el, illetve jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 

esetében annak képviselőjét a tényleges tulajdonos személyére vonatkozóan, be kell 

szerezni a tényleges tulajdonosra vonatkozó adatokat és a Tényleges Tulajdonosi 

Nyilatkozatot formailag ellenőrizni kell; 

c. be kell szerezni a természetes személy ügyfél, valamint a kapcsolódó személyek arra 

vonatkozó nyilatkozatát, hogy saját országának joga szerint kiemelt közszereplőnek 
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minősül-e, kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója-e, illetve kiemelt közszereplővel közeli 

kapcsolatban álló személynek minősül-e. Pozitív válasz esetén az ügyféllel és/vagy a 

kapcsolódó személyekkel ki kell töltetni a Kiemelt közszereplői (PEP) nyilatkozatot 

(Szabályzat 8. számú melléklete). 

A Pmt. értelmében a tényleges tulajdonosra vonatkozóan a természetes személy ügyféltől, 

illetve a jogi személy ügyfél képviselőjétől írásbeli nyilatkozatot kell kérni arra vonatkozóan, 

hogy saját országának joga szerint kiemelt közszereplőnek minősül-e.  

d. rögzíteni kell az üzleti kapcsolatra és az ügyletre vonatkozó adatokat  

− üzleti kapcsolat esetén a szerződés típusát, tárgyát és időtartamát, 

− ügylet esetén a megbízás tárgyát és összegét, 

− a teljesítés körülményeit (hely, idő, mód). 

Az MTB Csoport tagja kockázatérzékenységi megközelítés alapján a Szabályzatban 

meghatározottak szerint kérheti illetve meghatározott esetekben köteles kérni: 

− a pénzeszközök forrására vonatkozó információk rendelkezésre bocsátását, valamint 

− ezen információk igazoló ellenőrzése érdekében a pénzeszközök forrására vonatkozó 

dokumentumok bemutatását. 

e. az üzleti kapcsolatot folyamatosan figyelemmel kell kísérni (monitoring) – ideértve az üzleti 

kapcsolat fennállása folyamán teljesített ügyletek elemzését is – annak megállapítása 

érdekében, hogy az adott ügylet összhangban áll-e az MTB Csoport tagjának az ügyfélről a 

jogszabályok alapján rendelkezésre álló adataival. Szükség esetén az MTB Csoport tagjának 

alkalmazottja Ügyfélprofil kérdőív, Tranzakciós kérdőív kitöltésére kérheti az ügyfelet. 

Alkalmi ügyfelek esetében a fentiektől eltérő – az alkalmi ügyfelekre vonatkozóan a Szabályzat 

4.5.5. pontjában rögzített – szabályok alkalmazandók. 

4.4 Az ügyfél-átvilágítás általános szabályai 

Az MTB Csoport tagja az ügyfél-átvilágítási intézkedések terjedelmét kockázatérzékenységi 

megközelítés alapján, a Belső kockázatértékelésben (Szabályzat 2. számú melléklete alapján) feltárt 

kockázatok alapján jogosult meghatározni, így a meghatározott rögzítendő adatokon kívül további 

intézkedéseket is alkalmazhat, amennyiben erre az üzleti kapcsolat vagy az ügyleti megbízás jellege, 

az ügyfél körülményei miatt szükség van (megerősített eljárás: Szabályzat 4.13. pontja).  

4.4.1 Az adatok, okiratok naprakészségének biztosítása 

Az azonosítási adatok rögzítéséért és a nyilatkozatok, adatlapok felvételéért és kitöltéséért, azok 

teljességéért, a bemutatott személyazonosságot igazoló okirat(ok) érvényességének ellenőrzéséért 

az MTB Csoport tagjának azon alkalmazottja felel, aki a kérdéses tranzakciót bonyolította, a 

szerződést (személyesen) kötötte. 
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Biztosítani kell, hogy az ügyfélre, a kapcsolódó személyekre, a tényleges tulajdonosra, illetve az 

üzleti kapcsolatra vonatkozóan rendelkezésre álló adatok és okiratok naprakészek legyenek. 

Ennek érdekében az MTB Csoport tagja szükség esetén, de normál és egyszerűsített ügyfél-

átvilágítás esetében legalább 5 évente, fokozott ügyfél-átvilágítás alá eső üzleti kapcsolat esetén 

legalább 3 évente ellenőrzi a rendelkezésre álló adatokat. Ha az ellenőrzés során kétség merül fel 

az adatok, okiratok és a nyilatkozatok naprakészségét illetően, akkor ismételten el kell végezni az 

ügyfél-átvilágítási intézkedéseket. 

Az ügyfél-átvilágítás dátumát az MTB Csoport tagjának alkalmazottja rögzíti (ha a rendszer nem 

tölti ki automatikusan a mezőt), a felülvizsgálat esedékességének dátumát a számlavezető 

rendszernek automatikusan kell generálnia. 

4.4.2 Az ügyfél változás-bejelentési kötelezettsége 

Az ügyfél az üzleti kapcsolat fennállása alatt az átvilágítás során megadott adatokban, illetve a 

tényleges tulajdonos személyét érintően bekövetkezett változásokról a tudomásszerzést követő 5 

munkanapon belül köteles az MTB Csoport tagját értesíteni.  

Az ügyfél e jogszabályi kötelezettségét az MTB Csoport tagja a szerződési feltételek között és fiókok 

ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben elérhetővé tett „Ügyfél-tájékoztató a kötelező 

ügyfél-átvilágítás rendjéről” elnevezésű dokumentumban (Szabályzat 15. számú melléklete) 

minden esetben szerepelteti.  

Az adatváltozást az ügyfél első személyes megjelenésekor kell az Azonosítási adatlap ismételt 

kitöltésével/Adatváltozás bejelentő lap kitöltésével megtenni (ha az adatváltozás az Azonosítási 

adatlapon korábban megadott adatokat érinti), illetve a változást a számlavezető rendszerben is át 

kell vezetni. 

4.4.3 „Alvó számlákra” vonatkozó szabályok 

Amennyiben az ügyfél részére vezetett számla terhére és javára 2 (kettő) naptári évet elérő 

időtartam alatt megbízás teljesítésére nem került sor (alvó számla”) – ide nem értve a 

természeténél fogva többéves futamidejű ügyleteket – az MTB Csoport tagja 30 napon belül 

írásban, vagy a következő egyenlegközlő értesítésben felhívja az ügyfelet az adataiban időközben 

esetlegesen bekövetkezett változások közlésére azzal, hogy az azonosító adatok közléséig a számlán 

megbízás teljesítésére nincs mód (működésében korlátozott számla). 

Az MTB Csoport tagja a működés korlátozására vonatkozó szabályokat a Pmt. hatályba lépését 

követő 2 (kettő) év elteltével, 2019. június 27-től köteles alkalmazni. 

„Alvó számla” alatt valamennyi számlatípust (így különösen ügyfélszámla, fizetési számla, 

hitelkártya számla, pénzforgalmi számla) kell érteni, megbízásnak pedig az ügyfél rendelkezése 

nyomán teljesítendő tranzakció minősül (jóváírás nem). 

Többéves futamidejű ügyletek alatt a több évre létrejövő szerződéseket, illetve a több évre 
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megadott megbízásokat is érteni kell. 

A 2 (kettő) naptári év számítása: az utolsó megbízás teljesítésétől számított 2x365 + 1 naptári nap 

Az utolsó megbízás dátumától számított 2 (kettő) naptári évet követő naptól egy 30 (harminc) 

napos határidő kezdődik. Az ügyfél értesítést kap az adategyeztetési kötelezettségéről. Ezen 

határidőn belül van lehetősége az ügyfélnek nyilatkoznia adatai változatlanságáról, vagy megadni 

megváltozott adatait. A határidő eredménytelen elteltét követő naptól az ügyfél számára megbízás 

nem teljesíthető mindaddig, amíg bejelentési kötelezettségének eleget nem tesz. Erről az MTB 

Csoport tagja felszólító levelet küld az ügyfélnek. 

A működésében korlátozott számláról hatósági átutalások, átutalási végzések teljesítésének, az 

MTB Csoport tagjának járó díjak és jutalékok felszámolásának (beszámításának) nincs akadálya. 

Erről az ügyfelet tájékoztatni kell. 

Amennyiben az ügyfélnek több számlája van az MTB Csoport tagjánál és valamely számla terhére 

vagy javára rendszeres megbízások teljesítésére kerül sor, továbbá az ügyfél adatai és okiratai 

naprakészen rendelkezésre állnak, a további számlák vonatkozásban sem indokolt a korlátozás 

alkalmazása.  

A változások közlésére csak személyes megjelenéssel, vagy az MNB által előzetesen auditált 

elektronikus hírközlő eszköz útján kerülhet sor.  

Az ügyfél által telefonon adott tájékoztatás a változott adatokról, vagy az adatok 

változatlanságáról nem elfogadható! 

Az újabb „2 (kettő) naptári évet elérő időtartam” az adatközlést követő utolsó megbízásnak 

minősülő tranzakciótól számítandó! 

4.4.4 A számlához kapcsolódó személyek és egyéb szereplők átvilágítására 

vonatkozó szabályok 

Gyakran előfordul, hogy az ügyletet indító személy nem egyezik meg a számlatulajdonossal, 

nevében, érdekében mások (kapcsolódó személyek) járnak el az ügylet teljesítése érdekében.  

A Pmt. az eljárási jogosultsággal rendelkező kapcsolódó személyek esetében az ügyfél-átvilágítás 

legalább olyan fokozatát várja el, mint amilyen ügyfél-átvilágítási fokozatot az ügyfél esetében 

alkalmazni szükséges. 

Ha az ügyfél jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, a képviseletében vagy 

megbízása alapján eljáró személy (képviselő) átvilágítását követően a jogi személy, illetve a jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezet átvilágítását is el kell végezni. 

Nem kell ismételten elvégezi az ügyfél-átvilágítási intézkedéseket abban az esetben, ha  

• az ügyfél és a kapcsolódó személyek vonatkozásában az ügyfél-átvilágítási intézkedések 

egyéb üzleti kapcsolat vagy ügyleti megbízás kapcsán már elvégzésre kerültek, 

• jelen üzleti kapcsolat vagy ügyleti megbízás kapcsán az ügyfél és a kapcsolódó személyek 
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személyazonossága korábban megállapításra került, és 

• a rendelkezésre álló adatokban nem történt változás. 

Az MTB Csoport tagjának a szerződés megkötésekor ismert kedvezményezettre (kiskorú 

kedvezményezett, haláleseti kedvezményezett) vonatkozó, a későbbi azonosításhoz minimálisan 

szükséges adatkört – de legalább az alkalmi ügyfél esetében rögzítendő adatokat – rögzíteni kell 

(kedvezményezett-jelölés). Ebben az esetben a személyazonosság igazoló ellenőrzésének a 

feltételek bekövetkezésekor (életkor elérése, tulajdonos halálának bekövetkezése) a kifizetéssel 

egyidejűleg vagy azt megelőzően kell megtörténnie, illetve azzal egyidejűleg vagy azt megelőzően, 

hogy a kedvezményezett a szerződésből eredő jogait érvényesíti.  

Ha kedvezményezett jelölésre nem kerül sor, az öröklés szabályai szerint kell eljárni, az utóbb 

ismertté váló örököst a Pmt. szabályai szerint át kell világítani. 

A Ptk. alapján a természetes személy halálával a bankszámla-szerződés a Ptk. 6:3.§ d.) pontja 

alapján nem szűnik meg, a számlatulajdonos helyébe jogutódlás folytán az örököse(i) lép(nek). 

Ebből következik, hogy a bankszámla feletti rendelkezés joga is a jogutódra szállt át. 

Az átvilágítás személyes megjelenés mellett teljesíthető az általános szabályok szerint, illetve 

fokozott ügyfél-átvilágítás mellett, ha az örökös személyesen nem jelenik meg. Utóbbi esetben az 

örökös okiratainak hiteles (közjegyző által hitelesített) másolatát kérjük rendelkezésre bocsátani. 

Az átvilágítást követően az örökös, mint ügyfél rendelkezhet a számlán lévő összeg átutalásáról, 

vagy akár készpénzben felveheti. A számla megszüntetéséről szintén ő rendelkezhet ezzel 

egyidejűleg. 

4.4.5 Az üzleti kapcsolat létesítése, ügylet teljesítése megtagadásának 

törvényi kötelezettsége 

Az MTB Csoport tagja 2019. június 26-át követően az ügylet teljesítését megtagadja, ha  

− az ügyfél vonatkozásában az ügyfél-átvilágítási intézkedéseket 2019. június 26-ig nem 

végezte el, és 

− az ügyfél vonatkozásában a Szabályzatban meghatározott ügyfél-átvilágítási eredményei 

2019. június 26-án nem állnak teljeskörűen rendelkezésre. 

Az ügyfél-átvilágítás újbóli elvégzése során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a 2017. június 

26-át követően a Pmt.-ben, illetve az MTB Csoport tagjának Belső kockázatértékelésében 

(Szabályzat 2. számú melléklete alapján) meghatározott eljárási szabályokat is végre kell hajtani 

(pl. személyazonosság igazolására szolgáló okiratok bemutatása és másolása, szükség esetén a 

pénzeszköz forrására vonatkozó nyilatkozattétel és az annak igazolására szolgáló dokumentumok 

bemutatása). 

Ezek hiányában is köteles az MTB Csoport tagjának alkalmazottja a megbízást megtagadni. 
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4.5 Az ügyfél-átvilágítás részletes szabályai 

4.5.1 A személyazonosság igazoló ellenőrzése 

4.5.1.1 A személyazonosság igazoló ellenőrzésére vonatkozó általános szabályok 

A személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében az MTB Csoport tagja – a felvett adatok 

helyességének vizsgálatán túl – köteles a neki bemutatott személyazonosságot igazoló okirat 

érvényességét ellenőrizni, az azon szereplő aláírást, valamint az okirat eredetiségét megvizsgálni. A 

személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében a kapott azonosító adatokat az MTB Csoport tagja 

a bemutatott okiratok, vagy olyan nyilvántartás alapján ellenőrzi, amely nyilvánosan hozzáférhető 

vagy, amelynek kezelőjétől törvény alapján adatigénylésre jogosult.  

Az MTB Csoport tagja az MNB jogértelmezésébe foglalt felhatalmazás alapján a nyilvántartások 

használata helyett a nyilatkozati elvet helyezi előtérbe. 

Amennyiben az MTB Csoport tagja az adott ügyfelet már azonosította és az adatok ily módon 

rendelkezésére állnak, az adatok rögzítését – az adatváltozás miatt szükséges adatrögzítést 

leszámítva – nem kell ismételten elvégezni.  

Az ügyletek teljesítése során az ügyfél személyazonosságának igazoló ellenőrzését minden 

esetben el kell végezni. 

Az adatrögzítési és az okirat-ellenőrzési kötelezettség teljesítése történhet auditált elektronikus 

hírközlő eszköz útján is az MTB Csoport tagja részéről, amennyiben annak technikai feltételei 

mind az ügyfél mind az MTB Csoport tagja részéről adottak. 

4.5.1.1.1 A kapcsolódó személyek eljárási jogosultságának ellenőrzése 

A személyazonosság igazoló ellenőrzése során a meghatalmazott esetében ellenőrizni kell a 

meghatalmazás érvényességét, a rendelkezésre jogosult esetében a rendelkezési jog jogcímét, 

továbbá a képviselő képviseleti jogosultságát is az alábbiak szerint: 

A meghatalmazottak eljárási jogosultságának terjedelmét minden esetben vizsgálni kell, hiszen az 

írásbeli meghatalmazás szólhat egyszeri alkalomra, lehet folyamatos, határozott időre szóló, 

vonatkozhat egy-egy ügylettípusra, lehet általános, vagy éppen korlátozott. A meghatalmazás 

időbeli (mennyi időre szól) és tárgyi terjedelmének (mire terjed ki) a meghatalmazásból minden 

esetében egyértelműen ki kell derülnie. 

A meghatalmazottak esetében az ügyintéző feladata annak ellenőrzése, hogy a meghatalmazott 

által hozott meghatalmazás formai szempontból megfelel-e az MTB Csoport tagja által alkalmazott, 

valamint a jogszabály által megkövetelt követelményeknek (legalább teljes bizonyító erejű 

magánokirati, vagy közokirati forma, aláírás vizsgálata). 
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Amennyiben a meghatalmazás tartalmával kapcsolatban merül fel kétség, gyanú, akkor az ügyintéző 

tanácsot kérhet a Felelős vezetőtől a szükséges intézkedés vonatkozásában, illetve megkeresheti a 

meghatalmazót, hogy igazolja számára a meghatalmazás érvényességét. 

A rendelkezési jog vizsgálata során az ügyintéző ellenőrzi, hogy az eljáró személy az aláírás-bejelentő 

kartonon szerepel-e, mint rendelkezésre jogosult.  

A rendelkezésre jogosult esetében az eljárási jogosultságot nem külön dokumentum keletkezteti, 

hanem az a tény, hogy neve az aláírás bejelentő kartonon szerepel, vagyis a számla tulajdonosa 

nevesíti őt, mint a számla felett rendelkezni jogosult személyt. Eljárási jogosultsága azonban nem 

korlátlan, a csak tulajdonost megillető jogokkal nem rendelkezik: nem jogosult új rendelkezésre 

jogosultat nevezni, vagy bármilyen egyéb szerződésmódosítást kezdeményezni és a szerződést sem 

mondhatja fel. 

Amennyiben a rendelkezésre jogosult eljárási jogosultsága nem megalapozott, illetve túlterjed a 

meghatalmazás keretein, a megbízás teljesítését meg kell tagadni. 

A jogi személy képviselőjének - ha nem törvényen alapuló képviseletről van szó (vezető 

tisztségviselő) - rendelkeznie kell a képviseleti jogát igazoló dokumentummal (szervezeti képviselet 

– a létesítő okiratban meghatározott személy önálló, vagy két felruházott személy együttes 

képviseleti joga).  

Az ügyintéző feladata, hogy a képviseleti jogot igazoló okiratot, annak formai – és szükség esetén – 

tartalmi megfelelőségét ellenőrizze a meghatalmazásnál írtak mintájára. 

A személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében kötelező megkövetelni a Szabályzat 4.5.1. 

pontjában meghatározott okiratok bemutatását. 

4.5.1.1.2 Okmányok / okiratok valódiságának, eredetiségének vizsgálata 

Az ügyintéző az okmány integritását is ellenőrzi, mert hamis okmány kiállítása (pl. utánzás – egy 

okmány teljes reprodukciója) mellett az eredeti, a hatóság által kiállított okmány is lehet hamisított 

(fénykép/arckép helyettesítés; oldalhelyettesítés – utánzott oldalak felhasználásával; személyes 

adatok megváltoztatása; bélyegzőlenyomatok hamisítása), vagy hamis (üres okmány feltöltése 

hamis adatokkal). 

Az ügyintézőnek meg kell győződnie arról, hogy az okmányt bemutató személy megegyezik-e az 

okmány birtokosával (személy-azonosítás). 

Az okmányok eredetiségének ellenőrzéséhez segítséget nyújt a 

http://www.consilium.europa.eu/prado/hu/prado-start-page.html 

oldal, ahol magyar nyelvű menüből érhetők el az Európai Unió és számos más ország mindenkori 

érvényes okmányainak biztonsági elemei. 

http://www.consilium.europa.eu/prado/hu/prado-start-page.html
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4.5.1.1.3 Okmányok/okiratok érvényességének ellenőrzése 

A személyazonosságot igazoló ellenőrzésekor az ügyfél köteles okmánnyal, okirattal igazolni a 

személyazonosságát. Az okmány / okirat bemutatásakor az ügyintéző köteles az okmány / okirat 

érvényességét is megvizsgálni. 

Ennek keretében az ügyintéző ellenőrzi az okmány esetében az érvényességi dátumot, okiratok 

esetében az okirat 30 napnál nem régebbi mivoltát. 

Az ellenőrzés elmaradása miatti esetleges károkért az ügyintézőt munkajogi felelősség terheli! 

4.5.1.1.4 Okmányok / okiratok ellenőrzési folyamatának leírása 

Az okiratok valódiság-vizsgálatának és a személy-azonosításnak az elvégzését követően az ügyintéző 

a rendelkezésére álló nyilvánosan hozzáférhető nyilvántartásokban ellenőrzi a rendelkezésére 

bocsátott adatok helyességét. 

Az ügyfél által a személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében megadott adatok (okmányok 

/okiratok) ellenőrzésére használt olyan nyilvántartások, amelyek nyilvánosan hozzáférhetők vagy, 

amelyek kezelőjétől az MTB Csoport tagja törvény alapján adatigénylésre jogosult: 

Ellenőrizendő nyilvántartások 

Belföldi gazdasági 
társaság 

Az Igazságügyi Minisztérium által vezetett e-cégjegyzék: 
https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses /  

A MTB Csoport tagja által igénybe vett céginfo szolgáltatás: 
https://www.ceginfo.hu/ /  

https://www.partnercontrol.hu/ 

https://www.opten.hu 

Uniós gazdasági társaság Az Európai Unió cégnyilvántartásai 

https://e-
justice.europa.eu/content_business_registers_in_member_states-
106-hu-hu.do?member=1 

Egyéni vállalkozó A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala 
által vezetett egyéni vállalkozók nyilvántartása: 
https://www.nyilvantarto.hu/evny-lekerdezo/ 

Őstermelő A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által vezetett őstermelők 
nyilvántartása: https://www.nak.hu/ostermeloi-nyilvantartas 

Társadalmi szervezetek 
(alapítvány, 
közalapítvány, egyesület, 
köztestület, 
magánnyugdíjpénztár, 
önkéntes kölcsönös 
biztosító pénztár, vegyes 
pénztár, Munkavállalói 

A Bíróság által vezetett Civil szervezetek névjegyzéke: 

http://birosag.hu/allampolgaroknak/civil-szervezetek/civil-
szervezetek-nevjegyzeke-kereses 

https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses
https://www.ceginfo.hu/
http://www.partnercontrol.hu/
https://e-justice.europa.eu/content_business_registers_in_member_states-106-hu-hu.do?member
https://e-justice.europa.eu/content_business_registers_in_member_states-106-hu-hu.do?member
https://e-justice.europa.eu/content_business_registers_in_member_states-106-hu-hu.do?member
https://www.nyilvantarto.hu/evny-lekerdezo/
https://www.nak.hu/ostermeloi-nyilvantartas
http://birosag.hu/allampolgaroknak/civil-szervezetek/civil-szervezetek-nevjegyzeke-kereses
http://birosag.hu/allampolgaroknak/civil-szervezetek/civil-szervezetek-nevjegyzeke-kereses
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Résztulajdonosi Program 
szervezet, országos 
sportági szakszövetség, 
vadásztársaság, 
földtulajdonosi közösség, 
hegyközség, egyéb 
szervezet) 

Egyház Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által vezetett Egyházügyi 
nyilvántartás: http://egyhaz.emmi.gov.hu/ 

Végrehajtói iroda, 
közjegyzői iroda 

Az Igazságügyi Minisztérium által vezetett e-cégjegyzék: 
https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses 

Vízgazdálkodási társulat, 
erdőbirtokossági társulat 

Az Igazságügyi Minisztérium által vezetett e-cégjegyzék: 
https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses 

Felszámoló A felszámolást elrendelő végzés cégközlönyben történő közzétételének 
adatai alapján: http://www.cegkozlony.hu/ 

Helyi önkormányzat és az 
azt képviselő 
polgármester adatai 

A Magyar Államkincstár által vezetett Törzskönyvi nyilvántartás: 
http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/ext/torzskonyv/2/ 

Gazdálkodással 
kapcsolatos adatok 

Az Igazságügyi Minisztérium által vezetett oldal 

http://e-beszamolo.im.gov.hu/oldal/beszamolo_kereses 

 

Amennyiben az ellenőrzés során szükséges a fenti adatbázisok valamelyikének használata, az MTB 

Csoport tagjának alkalmazottja köteles írásban rögzíteni az ellenőrzés tényét. Rögzíteni kell az ügyfél 

azonosítóját, az ellenőrzés dátumát, az ellenőrzéshez használt adatbázis megnevezését, és azt, hogy 

minden rendben volt, vagy észlelt-e valamilyen gyanús dolgot.  

A személyazonosság igazoló ellenőrzését az ügyfél személyes megjelenése esetén minden ügyleti 

megbízás megadását megelőzően el kell végezni. 

Személyes megjelenés hiányában – az internetbankon keresztül kezdeményezett ügyletektől 

eltekintve - az ügyfél személyazonosságának megállapítása érdekében a fokozott ügyfél-átvilágítás 

vonatkozó szabályai szerint kell eljárni (Szabályzat 4.6.3. pontja). 

4.5.1.1.5  Okmányok / okiratok fordítása 

Amennyiben a külföldi okmány valódiságának és megfelelőségének vizsgálatához az okmányt 

magyar nyelvre fordítása szükséges, abban az esetben az alábbi fordítások fogadhatók el: 

Az MTB Csoport tagja a nem magyar nyelven készült, a személyazonosság igazolása céljából 

benyújtott okiratokat –amennyiben az MTB Csoport tagjára irányadó egyéb szabályozás nem 

rendelkezik ettől eltérően 

−  „offshore” területen, valamint stratégiai hiányossággal rendelkező, kiemelt kockázatot 

jelentő harmadik országban lakóhellyel rendelkező természetes személy, illetve ilyen 

http://egyhaz.emmi.gov.hu/
https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses
https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses
http://www.cegkozlony.hu/
http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/ext/torzskonyv/2/
http://e-beszamolo.im.gov.hu/oldal/beszamolo_kereses
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területen, országban bejegyzett társaság esetében kizárólag az Országos Fordító és 

Fordításhitelesítő Iroda Zrt. (OFFI) által készített hiteles magyar fordítással, 

− az előző pontban szereplő kategóriákba nem tartozó országokban lakóhellyel rendelkező 

személy, illetve ilyen területen, országban bejegyzett társaság esetében az Országos Fordító 

és Fordításhitelesítő Iroda Zrt. (OFFI), vagy a fordításra szakfordító vagy szakfordító-lektor 

képesítéssel rendelkező által készített, hiteles/hivatalos magyar fordítással  

fogadja el.  

Az „offshore” területek, központok listáját a Szabályzat 17. számú melléklete, a stratégiai 

hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országok listáját a Szabályzat 18. 

számú melléklete tartalmazza. A lista a Szabályzat aktuális verziója kiadásának pillanatában 

hatályos listát tartalmazza, annak frissességét minden esetben ellenőriznie kell az ügyintézőnek a 

megadott weblap címen. 

4.5.1.1.6 Okmányok / okiratok másolása 

A Pmt. alapján az MTB Csoport tagja az ügyfél-átvilágítás megfelelő és teljes körű végrehajtása 

érdekében a rögzítendő adatokat tartalmazó, ügyfél által bemutatott okiratról köteles másolatot 

készíteni. Erre az ügyfelek figyelmét az MTB Csoport tagja a Szabályzat 15. számú 

mellékletben’Ügyfél-tájékoztató a kötelező ügyfél-átvilágítás rendjéről’ hívja fel. 

A fenti okiratok másolására a Pmt. szerint kötelezettség teljesítése miatt kerül sor, az ügyfél 

hozzájárulására nincs szükség! 

A személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványokról (személyazonosító igazolvány, 

útlevél, kártya formátumú vezetői engedély) másolatot szükséges készíteni. 

A lakcímkártya nem minősül személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványnak, 

csupán a lakcím adat rögzítéséhez igénybe vett forrás, ezért csak a lakcímkártya lakcímigazolást 

tartalmazó oldalát kell másolni, a személyi azonosítót igazoló oldal másolása tilos. 

A jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nevében eljáró kapcsolódó személyek 

(Szabályzat 4.4.4 pontja) okmány másolására is az előző pontban leírtak érvényesek. 

A jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet okiratairól kockázatérzékenységi 

alapon minden esetben készül másolat, ha az okirat eredeti példányát, vagy hiteles másolatát az 

ügyfél, vagy a kapcsolódó személy nem bocsátja rendelkezésre. A másolat készítésére azért van 

szükség, hogy egyértelműen ellenőrizhető legyen a megadott adatkör a későbbi forgalom 

ellenőrzések során, megállapítható legyen a jogi személy, jogi személlyel nem rendelkező szervezet 

képviseletére jogosult személy, valamint a benyújtáskor vizsgálandó 30 napnál nem régebbi okiratok 

érvényessége. 

A másolaton rögzíteni kell a dátumot, az ügyintéző nevét és aláírását. 

A Társadalombiztosítási igazolvány (TAJ-szám) és az Adóigazolvány (adóazonosító jel), továbbá a 

születési anyakönyvi kivonat nem alkalmasak személyazonosításra, pénzmosás-megelőzési célú 

másolásuk sem megengedett. 
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Egyéb dokumentumok, nem pénzmosás-megelőzési célú másolására az üzletági szabályzatok, illetve 

az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) és az Infotv. általános rendelkezései az irányadók.  

4.5.1.1.7 Aláírás-vizsgálat 

Annak ellenére, hogy a Pmt. nem nevesíti az aláírás vizsgálatot, mint az ügyfél-átvilágítási folyamat 

részét, mégis kapcsolódik hozzá, hiszen az üzleti kapcsolat létrejöttéhez, az ügylet teljesítéséhez 

elengedhetetlen annak igazolása, hogy az arra jogosult személy adta a megbízást, az ő akaratából 

történik az üzleti kapcsolat létesítése. 

Az ügyintézőnek össze kell hasonlítania a rendelkezésre álló aláírás-mintát (aláírás bejelentő karton, 

aláírási címpéldány, személyazonosító igazolvány) az ügyfél által az adott üzleti kapcsolat létesítése, 

ügyleti megbízás adása során tett aláírással.  

Az elfogadható aláírás minta:  

- megfelelő helyről származó [önigazolás után, vagy hatóság előtt (pl. közjegyző – aláírási 

címpéldány), vagy jogszabály által előírt módon keletkezett (pl. ügyvéd által ellenjegyzett 

aláírás-minta)] 

- e szabályzat szerinti azonosítás után, az ügyintéző előtt készült, 

- eredeti (nem fénymásolat, nem faxon érkezik), 

Az aláírás egyedisége:  

Egyedi írásjellemzők, azaz sajátosságok összessége, amely csak egy valakire, az író személyére utal. 

Nincs két egyforma aláírás (mi magunk sem tudunk az előzővel teljesen azonos aláírást készíteni) és 

kifejeződik benne egyediségünk: adottságaink, képességeink, automatizálódott mozgásaink. 

Az aláírás azonosító sajátossága:  

Olyan írásjellemző, amely eltér az iskolai sztenderdtől és rendre megtalálható a személy 

aláírásaiban. A sajátosság annál értékesebb, minél egyedibb (minél inkább eltér az iskolai 

mintaírástól).  

Az aláírás azonosításának lépései: 

1. lépés: technikai hamisítás ellenőrzése 

• technikai eszközök nyomait keressük az aláírás vonalaiban, illetve azok környékén 

• a hamisítvány (keletkezésének módja miatt) nagy hasonlóságot (vagy akár azonosságot) 

mutathat az eredetivel 

• csak megfelelő vizsgálóeszközök (nagyító, súrlófény) segítségével, vagy írásszakértői 

vizsgálattal mutatható ki (ezért fontos a ráutaló jelek minél alaposabb vizsgálata)   

2. lépés: szabad kézi hamisítás ellenőrzése 

• a beidegződés hiányát keressük (remegés, vonalmegszakítás, árokvonalak, vonalkettőződés) 

• nagyító segítsége 
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3. lépés: írást befolyásoló körülmények ellenőrzése 

• írásfejlődés (fiatal korban) / íráshanyatlás (idős korban) 

• betegségek 

• nem megfelelő íráskörülmények 

• egyéb (ittasság) 

4. Azonosító sajátosságok összehasonlítása 

Különös figyelmet kell fordítani a rendelkezésre álló aláírás-mintától eltérő aláírás esetén az 

alábbi jellegzetességekre: megfolyás, tónusváltozás, kifutás, vonalremegés. 

Ezek a jellegzetességek mindig jellemzik egy személy aláírását, így – amennyiben az ügyfél 

aláírása el is tér az aláírás bejelentő kartonon szereplő aláírástól, nagy valószínűséggel 

megállapítható, hogy az aláírás az övé vagy sem. 

Ha az aláírás feltételezhetően nem az ügyfél aláírása, értesíteni kell a Felelős vezetőt, aki írásos 

(elektronikus levél formájában) javaslatot tesz a további intézkedésekre: pl. a megbízás újbóli 

benyújtásának kérése, aláírás-minta kérése az ügyféltől) 

A fenti jellegzetességekről és azok felismerhetőségéről a központi oktatási anyag tartalmaz leírást. 

4.5.1.2 Személyazonosság igazoló ellenőrzése természetes személy ügyfél, valamint 
kapcsolódó személyek esetében 

A személyazonosság igazoló ellenőrzés elvégzése érdekében az alábbi okiratok bemutatása 

szükséges: 

− magyar állampolgár esetén 

személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványa (személyazonosító igazolvány, 

útlevél, kártya formátumú vezetői engedély) és lakcímét igazoló hatósági igazolvány. 

(Amennyiben a személyi igazolvány tartalmazza az érvényes lakcímet, az önmagában 

elegendő.) 

Az ideiglenes személyazonosító igazolvány hatósági igazolványnak minősül, akárcsak a 

személyazonosító igazolvány. Az ügyintézőnek az ideiglenes személyazonosító igazolvánnyal 

történő számlanyitás esetén különös figyelmet kell fordítani az okmány érvényességi határidejére. 

Amennyiben az ügyfél ideiglenes személyazonosító okmánnyal szeretne számlát nyitni, abban az 

esetben az ügyintéző hívja fel az ügyfelet arra, hogy amennyiben lehetséges, más személyazonosító 

okmánnyal (útlevél, kártya formátumú jogosítvány) igazolja személyazonosságát. 

Tekintettel azonban arra, hogy az azonosító okmány típusa és száma szerepel az átvilágítás során 

rögzítendő adatok között, amennyiben az ügyfél megkapja a végleges személyi igazolványát, az 

átvilágítási intézkedéseket ismételten el kell végezni. Az ügyfél figyelmét fel kell hívni az ismételt 

iratbemutatási kötelezettségére, melynek legkésőbb az ideiglenes okmány érvényességének 

lejártáig meg kell történnie. Ha a végleges igazolványt az ügyfél nem hozza be, a forgalmazását 

korlátozni kell, mivel átvilágítása nem teljeskörű. 
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− külföldi állampolgárnál 

úti okmánya vagy személyazonosító igazolványa, feltéve, hogy az magyarországi 

tartózkodásra jogosít, tartózkodási jogot igazoló okmánya vagy tartózkodásra jogosító 

okmánya. 

Kettős vagy többes állampolgárságú személyek esetében bármelyik állampolgársága szerinti, 

személyazonosításra alkalmas, érvényes okmányt el kell fogadni személyazonosság igazoló 

ellenőrzéséhez.  

A kettős állampolgárságú ügyfeleket, amennyiben az egyik állampolgárságuk magyar, magyar 

állampolgárnak kell tekinteni, feltéve, hogy a magyar állampolgárként történő azonosításhoz 

szükséges valamennyi adat – ideértve a lakcímkártya alapján igazolt lakcím adatot is - 

rendelkezésre áll. Külföldi lakcímmel rendelkező magyar állampolgárok esetén a „Külföldi lakcím” 

megjelölés is szerepelhet a lakcímkártyán. 

A külföldi természetes személyek azonosításánál figyelemmel kell lenni arra, hogy más szabályok 

vonatkoznak az EU tagállamok és az ún. harmadik országok állampolgáraira. Az uniós 

állampolgárok 90 napot meg nem haladó időszakot szabadon tartózkodhatnak más uniós országban, 

így az uniós állampolgárok azonosításakor elfogadható az uniós állampolgár személyi igazolványa 

vagy útlevele, amely önmagában magyarországi tartózkodásra jogosít. 

Az egyes országok állampolgáraira vonatkozó eltérő szabályok (pl. kettős vagy többes egyezmény 

alapján) az alábbi linken érhető el: 

http://konzuliszolgalat.kormany.hu/utazas-magyarorszagra 

Az azonosítást végző ügyintéző nem fogadhat el az azonosítás alapjául szolgáló okiratokról, egyéb 

dokumentumokról elektronikus úton megküldött vagy papír alapon átadott egyszerű másolatot! 

Természetes személy vonatkozásában üzleti kapcsolat létesítése esetén az azonosítást végző 

ügyintéző az „Azonosítási adatlap természetes személy ügyfél, kapcsolódó személyek 

(meghatalmazott, rendelkezésre jogosult, képviselő részére” nyomtatványon (Szabályzat 9. számú 

melléklete) meghatározott adatkört köteles rögzíteni az MTB Csoport tagja, azaz a természetes 

személy: 

− családi és utónevét, 

− születési családi és utónevét, 

− állampolgárságát, 

− születési helyét, idejét, 

− anyja születési nevét, 

− lakcímét, ennek hiányában tartózkodási helyét, 

− azonosító okmányának típusát és számát. 

http://konzuliszolgalat.kormany.hu/utazas-magyarorszagra
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4.5.1.2.1 Irányadó eljárás lakcím nélküli ügyfelek esetén 

Az esélyegyenlőség érvényesítése érdekében, az MTB Csoport tagja szolgáltatást nyújt azok részére 

is, akiknek nincs otthonuk. A lakcím nélküli ügyfelek esetében kellő óvatossággal és körültekintéssel 

kell az ügyintézőnek eljárnia. Vizsgálni kell a megbízás körülményeit (különösen, ha felmerül a 

gyanúja, hogy a lakcím nélküli ügyfél ’stróman’). 

Lakcím nélküli ügyfelek esetében is köteles az ügyintéző megkövetelni a lakcímkártya bemutatását, 

ugyanakkor az nem kizáró ok, ha a lakcímkártyán „lakcím nélküli” szöveg, vagy kizárólag egy adott 

település megnevezése szerepel. Ebben az esetben ezt az adatot kell az Azonosítási adatlapon 

rögzíteni a tartózkodási hely címének megadása mellett. Az ilyen ügyfelet írásban kell nyilatkoztatni 

a szokásos tartózkodási helyének címét illetően (lakcím nélküli ügyfelek esetében a tartózkodási cím 

alapvetően a szokásos tartózkodási helye szerinti hajléktalan szálló címe). A számlavezető 

rendszerben ezt a címet kell szerepeltetni az ügyfél címeként.  

Egyebekben az általános szabályok szerint kell az ügyintézőnek eljárnia. 

Az okiratokról készített másolat nem helyettesíti a személyazonosság igazoló ellenőrzését, az 

ügyfél azonosító adatait az MTB Csoport tagjának számlavezető rendszerében is rögzíteni kell.  

4.5.1.3 Személyazonosság igazoló ellenőrzése jogi személy, jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet ügyfél esetében 

Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfél esetén a nevében vagy megbízása 

alapján eljárni jogosult természetes személynek – a Szabályzat 4.5.1.2. pontjában megjelölt 

okiratának bemutatásán túl – az általa képviselt jogi személy vagy jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet ügyfél tekintetében az azt igazoló – 30 (harminc) napnál nem régebbi – 

okiratot is be kell mutatnia az MTB Csoport tagja részére, amely igazolja, hogy: 

- a belföldi gazdálkodó szervezetet a cégbíróság bejegyezte, vagy a gazdálkodó szervezet a 

bejegyzési kérelmét benyújtotta;  

- 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. 

Amennyiben a cégbejegyzési, hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel iránti kérelem a 

cégbírósághoz, a hatósághoz vagy a bírósághoz történő benyújtása a fentiek szerint még nem 

történt meg, be kell mutatni a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet létesítő 

okiratát (alapító okiratát, alapszabályát, társasági szerződését). 

Ebben az esetben az azonosítást végző ügyintéző köteles tájékoztatni a jogi személyt, jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezetet arról, hogy a cégbejegyzés, hatósági vagy bírósági 

nyilvántartásba vételt követő 30 (harminc) napon belül okirattal köteles igazolni a cégbejegyzés, 

hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel megtörténtét, mely igazolás benyújtásakor az ügyintéző 

köteles a cégjegyzékszámot vagy egyéb nyilvántartási számot rögzíteni.  
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Amennyiben az ügyfél a fent részletezett kötelezettségét elmulasztja, az ügyintéző köteles írásban 

felhívni az ügyfél figyelmét a hiányok pótlására, valamint arra, hogy a szükséges igazolások 

benyújtásáig a számlán ügylet nem teljesíthető. 

Jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet ügyfél vonatkozásában üzleti kapcsolat esetén 

az azonosítást végző ügyintéző az „Azonosítási adatlap jogi személy, jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet részére” (Szabályzat 10. számú melléklete) nyomtatványon meghatározott 

adatkört köteles rögzíteni, azaz a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 

ügyfél: 

− nevét, rövidített nevét, 

− székhelyének, külföldi székhelyű vállalkozás esetén - amennyiben ilyennel rendelkezik - 

magyarországi fióktelepének címét, 

− főtevékenységét, 

− 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, 

− adószámát (ha a szervezeti formája szerint adószámmal kell rendelkeznie). 

4.5.1.3.1 Eljárás adószámmal nem rendelkező ügyfelek esetén 

Az adószám rögzítése a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetében nem 

szükséges, ha a szervezet hitelt érdemlő módon – legalább teljes bizonyító erejű magánokirati 

formában – igazolni tudja, hogy nem rendelkezik adószámmal arra tekintettel, hogy nem végez 

adóköteles tevékenységet. 

Amennyiben arra vonatkozóan adat, tény, körülmény merül fel, miszerint az ügyfél a nyilatkozata 

ellenére adóköteles tevékenységet végez, akkor erről tájékoztatni kell a Felelős vezetőt. A további 

intézkedésekről a Felelős vezető dönt. 

4.5.1.3.2 Eljárás felszámolás alá került cég esetén 

Az eljárás számlanyitás esetén megegyezik az általánosan követendővel, annyi eltéréssel, hogy a 

felszámoló tölti ki és írja alá az Azonosítási Adatlapot, a Tényleges tulajdonosi nyilatkozatot és adott 

esetben a külön PEP nyilatkozatot. 

A cégnyilvántartás nyilvános, a cégkivonatból legtöbbször kiderül, hogy kik a cég tulajdonosai, 

továbbá a cégbíróságra beküldött társasági szerződést, mint cégiratot is meg tudja nézni a 

felszámoló, illetve a cégadatokról ingyenesen információt kérhet a Ctv. alapján.  
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A részvénytársaságok esetén lehetséges, hogy nem talál adatot a tulajdonosokról, de ebben az 

esetben, ha egyéb tényleges tulajdonos nincs (pl. szavazati jog, minősített befolyás alapján), akkor 

a vezető tisztségviselőt kell megjelölnie (az ő adatait a cégkivonat tartalmazza). 

Amennyiben valamely meglévő ügyfél felszámolás alá kerül, a kirendelt felszámoló azonosító adatai 

a Cégbíróság közhitelesnek minősülő jogerős végzéséből megállapíthatók.  

A végzés tartalmát – ha az eredetiben nem áll rendelkezésünkre - a cegkozlony.hu oldalon 

ellenőrizni kell.  

A végzésben kirendelt felszámoló esetében az alábbi okiratok együttes benyújtása mellett 

végezhető el az ismételt átvilágítás és azonosítás: 

• cégbíróság eredeti végzése, vagy annak hiányában annak másolata és a cégközlöny adott 

végzést tartalmazó oldalának nyomtatása mellett, 

• felszámoló – azonosításhoz szükséges adatokat tartalmazó – közjegyző előtt készített eredeti 

aláírási címpéldánya, 

• Azonosítási adatlap felszámoló által aláírva (aláírási címpéldánnyal egyezően), 

• Tényleges tulajdonosi nyilatkozat felszámoló által aláírva (aláírási címpéldánnyal egyezően) 

• adott esetben a külön PEP nyilatkozat. 

4.5.1.4 Személyazonosság igazoló ellenőrzése egyéni vállalkozó (egyéni cég), 
őstermelő, egyéb önálló tevékenységet végző magánszemély esetén 

Az ilyen típusú ügyfél, mint természetes személyazonosságának igazoló ellenőrzése során a 

Szabályzat 4.5.1.2. pontja szerinti azonosító adatokat kell az „Azonosítási adatlap egyéni vállalkozó 

(egyéni cég), őstermelő, egyéb önálló tevékenységet végző magánszemély részére” elnevezésű 

nyomtatványon (Szabályzat 11. számú melléklete) rögzíteni. 

Az önálló tevékenységet végző magánszemély szintén ezen a nyomtatványon nyilatkozik az önálló 

tevékenység végzésével kapcsolatos egyéb adatokról: 

- egyéni vállalkozó / egyéni cég / önálló tevékenységet végző magánszemély megnevezése 

- tevékenység végzésének helye (ha nem azonos a lakcímmel) / bejegyzés szerinti székhelye 

- vállalkozói igazolvány száma / cégbírósági nyilvántartásban szereplő egyéni cég esetén 

cégjegyzékszáma / önálló tevékenységet végző magánszemély esetén a létrejöttéről 

(nyilvántartásba vételéről, bejegyzéséről) szóló határozat számát vagy nyilvántartási száma 

- fő tevékenységi kör (az Önálló Vállalkozások Tevékenységi Jegyzéke - ÖVTJ szerint) 

- adószáma (ha van) 

- képviseletre jogosult(ak) neve, beosztása (ha nem egyezik meg az önálló tevékenységet 

végző magánszeméllyel) 
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A személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében bemutatandó okiratok egyéni vállalkozó, 

őstermelő és egyéb önálló tevékenységet végző magánszemély esetén: 

• Egyéni vállalkozók részéről, akik tevékenységüket az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 

szóló 2009. évi CXV. törvény alapján végzik vállalkozói igazolvány vagy az egyéni vállalkozók 

nyilvántartását vezető szerv által kibocsátott, a nyilvántartásba vételről szóló igazolás, 

értesítés.  

• Mezőgazdasági őstermelők részéről  

- NAV-nál történt nyilvántartásba vételéről szóló okirat másolati példánya,  

- mezőgazdasági őstermelői igazolvány értékesítési betétlappal. 

• Önálló tevékenységet végző magánszemélyek részéről 

- a NAV-nál történt nyilvántartásba vételéről szóló okirat másolati példánya,  

- a tevékenység végzését lehetővé tevő okirat, igazolvány (pl. a kamarai tagságot igazoló 

dokumentum stb.). 

• Adószámmal rendelkező magánszemélyek részéről a NAV-nál történt nyilvántartásba 

vételéről szóló okirat másolati példánya  

Az „Azonosítási adatlap egyéni vállalkozó (egyéni cég), őstermelő, egyéb önálló tevékenységet végző 

magánszemély részére” (Szabályzat 11. számú melléklete) nyomtatvány az azonosító adatok 

rögzítésén túl további funkciókat is ellát: 

- az ügyintéző nyilatkozik a személyazonosság igazoló ellenőrzésének elvégzéséről, valamint 

arról, hogy az az önálló tevékenységet végző magánszemélyt ellenőrizte az ún „szankciós 

listákon” (a Szabályzat 10. pontja szerint, Szabályzat 5. számú melléklete); 

- az önálló tevékenységet végző magánszemély nyilatkozik, hogy saját maga kiemelt 

közszereplőnek, kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójának, vagy kiemelt közszereplővel 

közeli kapcsolatban álló személynek minősül-e, valamint nyilatkozik a tényleges 

tulajdonosról. 

Mivel főszabály szerint a tényleges tulajdonos az e pont szerinti ügyfelek esetében 

megegyezik az önálló tevékenységet végző magánszeméllyel, így a természetes személyekhez 

hasonlóan az Azonosítási adatlapon (Szabályzat 11. számú melléklete) nyilatkozik az 

egyezőségről 

Kivételes esetben a tényleges tulajdonos személye eltérhet, ilyenkor az önálló tevékenységet 

végző magánszemély szintén az Azonosítási adatlapon nyilatkozik a tényleges tulajdonos 

személyéről, a TTNy-hez hasonló módon megadva a tényleges tulajdonos azonosítási adatait. 

Egyebekben az általános szabályok szerint kell eljárni. 

4.5.1.4.1 Speciális eljárás az ügyvédi és közjegyzői letéti számlákra vonatkozóan 

Tekintettel arra, hogy az ügyvédi/közjegyzői letéti számlákon nem az ügyvéd/közjegyző, hanem 

ügyfeleik pénze kerül elhelyezésre, speciális eljárásokat kell követni: a számla tulajdonosától 
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nyilatkozatot kell kérni (TTNY) arra vonatkozóan, hogy a pénzt kinek a nevében és javára helyezi el 

a letéti számlán. 

A nyilatkozatokat letétenként és befizetésenként külön kell kitölteni. 

4.5.2 Az ügyfél és a kapcsolódó személyek azonosítása 

Az azonosító adatok rögzítése fő szabály szerint papír alapon, az Azonosítási adatlapon (Szabályzat 

9-11. számú mellékletei) történik az ügyfél típusának (természetes személy ügyfél, jogi személy 

vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfél, és a kapcsolódó személyek, valamint az 

önálló tevékenységet végző magánszemély ügyfél) megfelelő azonosító adatok kitöltésével. Ezek 

hiányában a Pmt. alapján adathiányosnak minősül az ügyfél és szerződéskötésre, ügyleti megbízás 

teljesítésére nem kerülhet sor. 

Az Azonosítási adatlapot az ügyfél és a kapcsolódó személyek első átvilágítása során kell kitölteni, 

ezt követően csak adatváltozás esetén kell alkalmazni (amennyiben az adatváltozás érinti az 

Azonosítási adatlap tartalmát és nem Adatváltozás bejelentő lapot töltünk). 

A kapcsolódó személyek azonosítása során azok eljárási jogosultságát is vizsgálni kell a Szabályzat 

4.5.1.1.1. pontjában leírtak szerint. 

Az ügyfél azonosító adatainak elektronikus rögzítésére (számlavezető rendszer ügyféltörzsében) 

minden esetben sor kell, hogy kerüljön! 

Az Azonosítási adatlap az azonosító adatok rögzítésén túl további funkciókat is ellát: 

- az ügyintéző nyilatkozik a személyazonosság igazoló ellenőrzésének elvégzéséről, valamint 

arról, hogy az önálló tevékenységet végző magánszemélyt ellenőrizte az ún. „szankciós 

listákon” (Szabályzat 5. számú melléklete); 

- az önálló tevékenységet végző magánszemély nyilatkozik, hogy saját maga kiemelt 

közszereplőnek, kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójának, vagy kiemelt közszereplővel 

közeli kapcsolatban álló személynek minősül-e; 

- tájékoztatást ad a természetes személy ügyfélnek arról, hogy akkor kell TTNY-t kitöltenie, ha 

ügyfél minőségben jár el és nem a saját nevében, egyéb esetekben a TTNY-t nem kell 

kitölteni. 

A nyomtatvány egyértelműen rögzíti, hogy mely részét kell az ügyintézőnek és melyet az ügyfélnek 

kitöltenie. 

Az Azonosítási adatlap kitöltése során az adatok megfelelőségét az ügyfél aláírásával igazolja, ezért 

minden esetben fel kell hívni a figyelmét az adatok és a megtett nyilatkozatok saját érdekében 

történő ellenőrzésére. 

Az Azonosítási adatlap helyes kitöltése, továbbá az Azonosítási adatlapon szereplő adatok 

számlavezető rendszerben történő helyes rögzítése az ügyintéző felelőssége. 
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Az ügyintéző az ügyfél által rendelkezésre bocsátott adatok és a megtett szóbeli nyilatkozatok alapján 

a számlavezető rendszerből is kinyomtathatja a kitöltött adatlapot, ha az így kinyomtatott 

Azonosítási adatlap tartalmilag azonos a nyomtatvánnyal. 

A rendszerből nyomtatott Azonosítási adatlapot is alá kell íratni az ügyféllel. 

Ha az ügyintéző észleli, hogy az ügyfél azonosítása során rögzített személyazonosító adatokban 

változás következett be, köteles felhívni az ügyfél figyelmét változás-bejelentési kötelezettségére, 

hivatkozva az ügyféltérben elérhetővé tett „Ügyfél-tájékoztató a kötelező ügyfél-átvilágítás 

rendjéről” dokumentumra (lásd Szabályzat 4.4.2. pontja és a Szabályzat 15. számú melléklete). 

Az adószám rögzítése a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetében nem 

szükséges, ha a szervezet hitelt érdemlő módon – legalább teljes bizonyító erejű magánokirati 

formában – igazolni tudja, hogy nem rendelkezik adószámmal arra tekintettel, hogy nem végez 

adóköteles tevékenységet. 

Az ilyen ügyfelek tevékenységének fokozott figyelemmel követése javasolt és jelezni kell a Felelős 

vezető részére, ha az ügyfél a nyilatkozata ellenére adóköteles tevékenységet végez.  

Az Azonosítási adatlapon nem szereplő további adatok – így különösen a lakcímkártya szám, 

személyi szám, adóazonosító jel – rögzítése pénzmosás-megelőzési szempontból nem 

kötelezettség, az ilyen típusú adatok rögzítésének nem lehet jogalapja a Pmt. Az ilyen típusú 

adatok kezelésekor a GDPR és az Infotv. mindenkor hatályos rendelkezései szerint kell eljárni, 

összhangban a vonatkozó termékutasításban leírtakkal. 

A tényleges tulajdonos azonosítására, azonosító adatainak rögzítésére vonatkozó szabályokat a 

Szabályzat 4.5.3. pontja tartalmazza. 

Az azonosítási adatok rögzítése auditált elektronikus hírközlő eszköz útján is történhet, amennyiben 

annak technikai feltételei mind az ügyfél, mint az MTB Csoport tagja részéről adottak. 

Az azonosító adatok valódiságával, megfelelőségével kapcsolatos kétség (ideértve a tényleges 

tulajdonos kilétét is) alapjául szolgáló legjellemzőbb adatok, tények körülmények felsorolását a 

Szabályzat 4.5.8. pontja tartalmazza. 

Az Azonosítási adatlap nyilvántartására vonatkozó szabályokat (pl. tárolás, kereshetőség, 

hozzáférés) az Eljárásrend tartalmazza. 

4.5.3 A tényleges tulajdonos azonosítása  

Az ügyfél-átvilágítás részeként az ügyfélnek nyilatkoznia kell arról is, hogy ki a megbízással érintett 

pénzeszköz tulajdonosa. A nyilatkozattétel célja, hogy a tényleges tulajdonos(ok) személye ismert 

legyen, azonosító adatai(k) rendelkezésre álljanak.  

4.5.3.1 Nyilatkozattétel a tényleges tulajdonosról természetes személy ügyfelek 
esetében 

Nyilatkozattételre nincs szükség 
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- a természetes személy ügyfél részéről, amennyiben a saját nevében jár el, hiszen ebben az 

esetben az ügyfél és a tényleges tulajdonos személye megegyezik. 

- a kapcsolódó személyek részéről – tekintettel arra, hogy az eljárási jogosultságukat igazoló 

dokumentumokból egyértelműen megállapítható, hogy kinek az érdekében járnak el.  

- a korlátozottan cselekvőképes, illetve cselekvőképtelen ügyfél esetében a törvényes 

képviselő / gyám részéről, figyelemmel a képviselői minőségére. Ilyen esetekben 

ténylegesen a korlátozottan cselekvőképes, illetve cselekvőképtelen személy az ügyfél, és 

nincs eltérő tényleges tulajdonos. 

A fenti szabályok alapján a gyakorlatban természetes személy ügyfél esetén tényleges tulajdonosi 

nyilatkozatot csak nagyon kivételes esetben kell kitölteni: ha a természetes személy szóbeli 

közléséből, vagy egyéb körülményből nyilvánvalóvá válik, hogy a természetes személy egy, a 

személyétől különböző tényleges tulajdonos nevében jár el. 

Amennyiben a természetes személy ügyfél nem a saját nevében, hanem tényleges tulajdonos 

nevében, illetőleg érdekében jár el, akkor a Tényleges Tulajdonosi Nyilatkozatának (TTNY) 

(Szabályzat 6. számú melléklete) a tényleges tulajdonos(ok) következő azonosító adatait kell 

tartalmaznia: 

− családi és utónevét, 

− születési családi és utónevét, 

− állampolgárságát, 

− születési helyét, idejét, 

− lakcímét, ennek hiányában tartózkodási helyét. 

A TTNY-t minden esetben a természetes személy ügyfélnek – személyes megjelenés mellett – kell 

kitöltenie. A nyilatkozat kitöltését kitöltési útmutató segíti. 

A TTNY csak abban az esetben fogadható el, ha az az ügyfél eredeti aláírását tartalmazza, és 

kitöltését az ügyintéző ellenőrizte. Az MTB Csoport tagja köteles a tényleges tulajdonos 

személyazonosságára vonatkozó azonosító adatok részére bemutatott okiratok vagy nyilvánosan 

hozzáférhető, illetve törvény alapján adatigénylés céljára rendelkezésre álló nyilvántartások alapján 

történő ellenőrzésére. 

Miután a Pmt. a tényleges tulajdonos személyazonosításra alkalmas okmányának másolását nem 

teszi kötelezővé, ezért az okmány másolására a hatályos adatvédelmi jogszabályok alapján kizárólag 

a tényleges tulajdonos egyértelmű, önkéntes, írásbeli hozzájárulásával kerülhet sor. 

A másoláshoz való hozzájárulás elmaradása nem alapozza meg az ügyfél-átvilágítás elmaradása 

esetén kötelező intézkedések alkalmazását (megbízás visszautasítása), az adatokat bemutatott 

okiratok vagy nyilvánosan hozzáférhető nyilvántartások alapján kell ellenőrizni. 

Amennyiben a természetes személy ügyfél nem a saját nevében, hanem a tényleges tulajdonos 

nevében, illetőleg érdekében jár el, akkor nyilatkozatának arra vonatkozó információt is 
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tartalmazni kell (a TTNY-en a tényleges tulajdonosok adatai alatt kell megadni), hogy az általa 

megadott tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek minősül-e.  

Ennek célja, hogy a Szabályzat 8. számú melléklete („Nyilatkozat az ügyfél / tényleges tulajdonos 

kiemelt közszereplői (PEP) státuszáról”) ne kerüljön feleslegesen kitöltésre, csak akkor, ha a 

tényleges tulajdonos valóban kiemelt közszereplő. 

Amennyiben az ügyfél nyilatkozata alapján a tényleges tulajdonos kiemelt közszereplő, akkor az 

ügyfélnek ki kell töltenie a kiemelt közszereplői nyilatkozatot (Szabályzat 8. számú melléklete) a 

tényleges tulajdonosra vonatkozóan. 

A tényleges tulajdonos személyéről való nyilatkoztatás nem a Szabályzat mellékleteinek 

alkalmazásával, hanem más dokumentum segítségével (így különösen az ügyfélszerződésben) is 

megvalósulhat, feltéve, hogy a szerződésben az ügyfél számára a tényleges tulajdonos személyére 

vonatkozó nyilatkozati lehetőségek ugyanúgy adottak, mint a TTNY formanyomtatványon 

(Szabályzat 6. számú melléklete). 

Az ügyfél a tényleges tulajdonos személyére, adataira vonatkozóan auditált elektronikus hírközlő 

eszköz útján is nyilatkozhat, amennyiben annak technikai feltételei mind az ügyfél, mind az MTB 

Csoport tagja részéről adottak. 

4.5.3.2 Nyilatkozattétel a tényleges tulajdonosról jogi személy vagy jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfél vonatkozásában 

Az összetett tulajdonosi szerkezettel rendelkező ügyfelek tényleges tulajdonosainak megállapítása 

során figyelembe vettük az MNB által közzétett útmutatót (Útmutató az összetett tulajdonosi 

szerkezetek feltérképezéséhez és gyakorlati útmutató az összetett tulajdonosi szerkezetek esetén a 

tényleges tulajdonos megállapításához), mely gyakorlati példákon keresztül mutatja be a 

figyelembe veendő szempontokat. 

A jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfél képviselője köteles írásban 

nyilatkozni a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfél tényleges 

tulajdonosáról és annak azonosító adatairól.  

A képviselő tényleges tulajdonosra vonatkozó írásbeli nyilatkozatának (Szabályzat 7. számú 

melléklete) tartalmaznia kell a tényleges tulajdonos alábbi azonosító adatait: 

− családi és utónevét, 

− születési családi és utónevét, 

− állampolgárságát, 

− születési helyét, idejét, 

− lakcímét, ennek hiányában a tartózkodási helyét, 

− a tulajdonosi érdekeltség jellegét és mértékét. 

A TTNY csak abban az esetben fogadható el, ha a képviselő aláírását tartalmazza, és kitöltését az 
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ügyintéző ellenőrizte. A nyilatkozat kitöltését kitöltési útmutató segíti. 

A TTNY-en tett nyilatkozatnak nem feltétele, hogy a szervezet képviselője cégszerű aláírást tegyen. 

A képviseleti jogosultságot a nyilatkozatot tevőnek hitelt érdemlően igazolnia kell. 

A jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfél képviselője nyilatkozatának 

arra vonatkozó információt is tartalmazni kell, hogy az általa megadott tényleges tulajdonos kiemelt 

közszereplőnek minősül-e. Amennyiben az ügyfél nyilatkozata alapján a tényleges tulajdonos 

kiemelt közszereplő, akkor az ügyfél képviselőjének ki kell töltenie a kiemelt közszereplői 

nyilatkozatot (Szabályzat 8. számú melléklete) is a tényleges tulajdonos vonatkozásában. 

A tényleges tulajdonos személyéről való nyilatkoztatás nem a Szabályzat mellékleteinek 

alkalmazásával, hanem más dokumentum segítségével (így különösen az ügyfélszerződésben) is 

megvalósulhat, feltéve, ha a szerződésben az ügyfél számára a tényleges tulajdonos személyére 

vonatkozó nyilatkozati lehetőségek ugyanúgy adottak, mint a TTNY formanyomtatványon 

(Szabályzat 7. számú melléklete). 

Az ügyfél a tényleges tulajdonos személyére, adataira vonatkozóan auditált elektronikus hírközlő 

eszköz útján is nyilatkozhat, amennyiben annak technikai feltételei mind az ügyfél, mind az MTB 

Csoport tagja részéről adottak. 

Az MTB Csoport tagja az előzetesen már átvilágított, meglévő ügyfelek tekintetében a tényleges 

tulajdonosi nyilatkozatokat az elektronikus ügyfél-azonosító rendszeren keresztül is beszerezheti, 

amennyiben annak technikai feltételei adottak. 

Tényleges tulajdonos(ok) minden esetben kizárólag természetes személy(ek) lehet(nek), azaz 

tényleges tulajdonos nem lehet jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet. 

Azokban az esetekben, amikor 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 tulajdoni arányt vagy szavazati jogot 

közvetlenül vagy közvetve tényleges tulajdonosnak minősülnek, vagy tényleges befolyással bírnak 

az ügyfél döntéseire, illetve tevékenységére. 

Ebben az esetben a képviseletre jogosult személynek cégszerű aláírással is igazolt tulajdonosi 

struktúrát bemutató ábra formájában kell igazolnia a cég tulajdonosi szerkezetét. A tulajdonosi 

szerkezeteket addig kell visszavezetni, míg a természetes személyek tulajdoni hányadát, szavazati 

jogát az ábra alapján meg nem tudja állapítani az MTB Csoport tagjának alkalmazottja. 

Túlzottan összetett tulajdonosi szerkezetről beszélünk, ha 

• a társaság tulajdonosi struktúrájában háromnál több társaság érintettségével egymásba 

fonódások (hurkok) révén a társaságok kölcsönösen egymás tulajdonosai, vagy  

• a tulajdonosi szerkezetben több mint három szinten, közvetett részesedéssel rendelkező 

tulajdonosok találhatók, vagy  

• a tulajdonosi szerkezetben több mint négy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem 

rendelkező társaság rendelkezik tulajdoni hányaddal. 
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Amennyiben az MTB Csoport tagjának ügyfele túlzottan összetett tulajdonosi szerkezettel 

rendelkezik, fokozott ügyfél-átvilágítást kell alkalmazni. Kivételt képeznek azok az ügyfelek, amelyek 

esetében az MTB Csoport tagjának Felelős vezetője az ügyfélkapcsolat létesítése során úgy ítéli meg, 

hogy a tulajdonosi szerkezete bár túlzottan összetett, de annak kialakítása indokolt, vagy az ügyfelek 

egyszerűsített ügyfél-átvilágítás alá esnek.  

A kivétel alkalmazása esetén az MTB Csoport tagjának Felelős vezetője írásban rögzíti az ellenőrzés 

eredményét és a kivétel alkalmazásának indokát.  

Ha az ügyfél tulajdonosai között csak természetes személyek vannak, nem kell a tulajdonosi 

struktúrát bemutató ábrát elkészíteni! 

A tulajdonosi struktúrát bemutató ábra egy olyan, az ügyfél képviselője által készített ágrajz, ahol az 

egyes közvetlen és közvetett (cégen keresztüli) tulajdoni hányadok, szavazati jogok, illetve azok 

mértéke feltüntetésre kerül.  

Az ágrajz egyes szereplői vonatkozásában az alábbi adatokat kell feltüntetni: 

- cég esetén a cég neve, székhelye, bejegyzés országa 

- természetes személy esetén családi és utónév, állampolgárság, lakcím szerinti ország 

- tulajdoni hányad / szavazati jog mértéke (TH, SZJ) 

Ezt követően kell vizsgálni a teljes ágrajzon belül a természetes személyek valamennyi tulajdoni 

hányadát, szavazati jogát.  

Nem elegendő azonban a tulajdoni hányad, vagy szavazati jog alapján történő azonosítás, indokolt 

a tényleges irányítás, ellenőrzést gyakorló természetes személyek azonosítása is, akik tényleges 

befolyással bírnak az ügyfél döntéseire, illetve tevékenységére. 

A tényleges tulajdonos személyének megállapításánál az alábbi elemeket kell figyelembe venni. 

- Ki az a természetes személy, aki közvetlenül vagy közvetett módon a szavazati jogok vagy a 

tulajdoni hányad legalább 25%-ával rendelkezik vagy nem a szabályozott piacon jegyzett 

társaság esetén ki az, aki egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol? 

- Ki az a természetes személy, aki a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet ügyfélben meghatározó befolyással rendelkezik? 

- Ki az a természetes személy, akinek a megbízásából valamely ügyletet végrehajtanak, vagy aki 

tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a természetes személy ügyfél tevékenysége felett?  

Vannak olyan természetes személyek, akik tényleges irányítást gyakorolnak az ügyfél felett, de nem 

rendelkeznek tulajdoni hányaddal, és nem végeznek a nevükben tranzakciókat. Ezen személyek is 

tényleges tulajdonosoknak minősülnek.  

A tényleges irányítás, a tulajdonjog és az a személy, akinek a nevében tranzakciót végeznek, nem 

zárja ki egymást.  

Például „offshore” gazdasági társaság külföldi tulajdonosa jelenik meg tényleges tulajdonosként, de 

a tényleges irányítást és ellenőrzést a számlán rendelkezési jogosultsággal rendelkező vagy a 
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meghatalmazott személy gyakorolja. 

Az üzleti kapcsolat létesítéséhez meg kell állapítani és minden rétegben meg kell érteni az ügyfél 

tulajdonosi struktúráját. Ha indokolatlanul bonyolult a tulajdonosi struktúra, akkor fennáll annak a 

lehetősége, hogy a struktúrát a tényleges tulajdonos elrejtésére használják. 

Ha a tényleges tulajdonosok köre és személyük ellenőrzése nem történt meg a TTNY és a tulajdonosi 

struktúrát bemutató ábra, akkor a teljes körű ügyfél-átvilágítás nem fejeződött be, az MTB Csoport 

tagja nem létesíthet üzleti kapcsolatot, illetve az ügyfél nem hajthat végre ügyleti megbízást.  

Bizonyos ügyfelek esetén előfordulhat, hogy a tulajdonosok nagy száma miatt egyikük szavazati vagy 

tulajdoni hányada sem éri el a 25%-ot. Ebben az esetben azt kell nézni, hogy melyikük rendelkezik 

meghatározó befolyással a jogi személyben.  

A befolyással rendelkező akkor rendelkezik egy jogi személyben meghatározó befolyással, ha annak 

tagja vagy részvényese, és (együttes feltétel) 

a) jogosult e jogi személy vezető tisztségviselői vagy felügyelőbizottsága tagjai többségének 

megválasztására, illetve visszahívására; vagy 

b) a jogi személy más tagjai, illetve részvényesei a befolyással rendelkezővel kötött megállapodás 

alapján a befolyással rendelkezővel azonos tartalommal szavaznak, vagy a befolyással 

rendelkezőn keresztül gyakorolják szavazati jogukat, feltéve, hogy együtt a szavazatok több mint 

felével rendelkeznek. 

A jogi személy ügyfelek vezetési és vállalatirányítási struktúrájának megismerését követően lehet 

eldönteni, hogy ki rendelkezik meghatározó befolyással. 

Közvetett befolyással rendelkezik a jogi személyben az, aki a jogi személyben szavazati joggal 

rendelkező más jogi személyben (köztes jogi személy) befolyással bír. A közvetett befolyás mértéke 

a köztes jogi személy befolyásának olyan hányada, amilyen mértékű befolyással a befolyással 

rendelkező a köztes jogi személyben rendelkezik.  

Ha a befolyással rendelkező a szavazatok felét meghaladó mértékű befolyással rendelkezik a köztes 

jogi személyben, akkor a köztes jogi személynek a jogi személyben fennálló befolyását teljes 

egészében a befolyással rendelkező közvetett befolyásaként kell figyelembe venni.  

A közeli hozzátartozók közvetlen és közvetett tulajdoni részesedését vagy szavazati jogát egybe kell 

számítani. 

Amennyiben nem találunk olyan személyt, amely meghatározó befolyással rendelkezik a 

társaságban, úgy a társaság vezető tisztségviselőjét kell tényleges tulajdonosnak tekinteni.  

Példa a tulajdonosi struktúrát bemutató ábrára  

(a fent felsorolt azonosító adatokat mindig meg kell adni!): 

Lineáris közvetett tulajdon: 

Ebben a példában látszik, hogy bár viszonylag egyszerű tulajdonosi szerkezettel állunk szemben, a 

tulajdonosi szintek miatt azonban mégis összetett szerkezetről beszélünk.  
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Kovácsné közvetlen módon 20%-os tulajdonrésszel rendelkezik „A” társaságban. Szabó Az „E”-„C”-

„B”-„A” tulajdoni vonalon keresztül 80%-os közvetett tulajdoni hányaddal rendelkezik „A” 

társaságban (100%x100%x100%x80%)1. Tóth és Smith mindketten csak 10,8%-ban közvetett 

tulajdonosai „A” társaságnak a „D”-„B”-„A” vonalon (30%x45%x80%). Chang pedig 14,4%-os 

közvetett tulajdonnal rendelkezik „A” társaságban szintén a „D”-„B”-„A” vonalon (40%x45%x80%).  

 

„A” Társaság „B” Társaság

„C” 
Társaság

SzabóSzabó

TóthTóth

SmithSmith

ChangChang

KovácsnéKovácsné

„E” 
Társaság

„D” 
Társaság

20%

80%

55%

100% 100%

45%

30%

30%

40%

 
 

Fentiek alapján csak Szabó a tényleges tulajdonos, mivel neki van 25%-ot elérő vagy meghaladó 

tulajdoni hányada.  

Párhuzamos közvetett tulajdon: 

A példában több szinten is jelen vannak a közvetett tulajdonosok: 

Smith 50%-os közvetett tulajdoni hányaddal rendelkezik az „A” társaságban az „E”-„B”-„A” vonalon 

(100%x100%x50%)2, Kovácsné pedig 0,25% közvetett tulajdonnal a „D”-„B”-„A” vonalon 

(100%x0,5%x50%).  

Szabó több szinten, közvetett módon kapcsolódik „A” társasághoz: „C” társaságon keresztül 50%-

os tulajdoni hányaddal (100%x50%), a, „F”-„B”-„A” vonalon keresztül 14,5% (100%x29%x50%), míg 

„B” társaságon keresztül 2,5%-kal (5%x50%, ami összesen 50+14,5+2,5=67%.  

                                                      

1 Ha csak a tulajdoni hányadokat néznénk, akkor 100%x100%x55%x80% hányaddal kellene számolnunk. Azonban a 
Ptk.8:2.§ (4) bekezdése alapján a „C” Társaság „B” Társaságban birtokolt tulajdoni hányadát 100%-nak kell venni.  

2 Ha csak a tulajdoni hányadokat néznénk, akkor 100%x65,5%x50% hányaddal kellene számolnunk. Azonban a Ptk.8:2.§ 
(4) bekezdése alapján az „E” Társaság „B” Társaságban birtokolt tulajdoni hányadát 100%-nak kell venni.  
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„B” 
Társaság

SzabóSzabó

SmithSmith

KovácsnéKovácsné

„D” 
Társaság

„C” 
Társaság

„E” 
Társaság

„F” 
Társaság

SzabóSzabó

SzabóSzabó

100%

100%

100%

5%

0,5%

65,5%

29%

100%

50%

50%

„A” Társaság

 
 

A fentiek alapján Smith és Szabó a tényleges tulajdonosok.  

A nyilatkozatot tevő kapcsolódó személy által megadott, tényleges tulajdonosra vonatkozó 

azonosító adatokat az MTB Csoport tagja elsősorban a részére bemutatott hiteles okiratok, továbbá 

az alábbi, nyilvánosan hozzáférhető vagy törvény alapján adatigénylés céljára rendelkezésre álló 

nyilvántartások segítségével ellenőrzi: 

(Tekintettel arra, hogy kifejezetten olyan nyilvántartás, mely a tényleges tulajdonosok azonosító adatainak 

ellenőrzésére szolgálna, nem áll az MTB Csoport tagjának rendelkezésére, így az MTB Csoport tagja 

alkalmazottjának feladata a TTNY-en szereplő azonosító adatok alábbi adatbázisokban szereplő adatokkal 

való egyezőségének ellenőrzése.) 

Használható nyilvántartások 

Belföldi gazdasági 
társaság 

Az Igazságügyi Minisztérium által vezetett e-cégjegyzék: 
https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses /  

A MTB Csoport tagja által igénybe vett céginfo szolgáltatás: 
https://www.ceginfo.hu/ /  

https://www.partnercontrol.hu/ 

https://www.opten.hu 

Uniós gazdasági társaság Az Európai Unió cégnyilvántartásai 

https://e-
justice.europa.eu/content_business_registers_in_member_states-
106-hu-hu.do?member=1 

https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses
https://www.ceginfo.hu/
http://www.partnercontrol.hu/
https://www.opten.hu/
https://e-justice.europa.eu/content_business_registers_in_member_states-106-hu-hu.do?member=1
https://e-justice.europa.eu/content_business_registers_in_member_states-106-hu-hu.do?member=1
https://e-justice.europa.eu/content_business_registers_in_member_states-106-hu-hu.do?member=1
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Egyéni vállalkozó A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala 
által vezetett egyéni vállalkozók nyilvántartása: 
https://www.nyilvantarto.hu/evny-lekerdezo/ 

Őstermelő A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által vezetett őstermelők 
nyilvántartása: https://www.nak.hu/ostermeloi-nyilvantartas 

Társadalmi szervezetek 
(alapítvány, 
közalapítvány, egyesület, 
köztestület, 
magánnyugdíjpénztár, 
önkéntes kölcsönös 
biztosító pénztár, vegyes 
pénztár, Munkavállalói 
Résztulajdonosi Program 
szervezet, országos 
sportági szakszövetség, 
vadásztársaság, 
földtulajdonosi közösség, 
hegyközség, egyéb 
szervezet) 

A Bíróság által vezetett Civil szervezetek névjegyzéke: 

http://birosag.hu/allampolgaroknak/civil-szervezetek/civil-
szervezetek-nevjegyzeke-kereses 

Végrehajtói iroda, 
közjegyzői iroda 

Az Igazságügyi Minisztérium által vezetett e-cégjegyzék: 
https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses 

Vízgazdálkodási társulat, 
erdőbirtokossági társulat 

Az Igazságügyi Minisztérium által vezetett e-cégjegyzék: 
https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses 

Felszámoló A felszámolást elrendelő végzés cégközlönyben történő közzétételének 
adatai alapján: http://www.cegkozlony.hu/ 

 

Tényleges tulajdonos az a természetes személy is, akinek nevében valamely ügyletet 

végrehajtanak. Ez lehet pl. a szolgáltató ügyfelének az ügyfele. 

Példa erre, amikor a szolgáltató tudja, hogy valaki (A személy) alkalmanként egy másik személy (B 

személy) ügyletét végzi, akkor az A személyt és a B személyt is azonosítani és ellenőrizni kell minden 

más tényleges tulajdonossal együtt. Ez az eset legtöbbször stróman személyek felhasználása során 

merül fel.  

Nem szabad összetéveszteni azt a személyt, akinek a megbízásából valamely ügyletet végrehajtanak 

azzal a személlyel, akinek a nevében eljárnak. Ez utóbbi nem tartozik a tényleges tulajdonosok 

körébe, hanem az ügyfél-átvilágítás részeként, mint meghatalmazót kell azonosítani.  

4.5.3.3 Nyilatkozattétel a tényleges tulajdonosról egyéni vállalkozó (egyéni cég), 
őstermelő, egyéb önálló tevékenységet végző magánszemély esetén 

Az egyéni vállalkozói, valamint az őstermelői tevékenység keretében gazdasági tevékenységet 

folytató magánszemély ügyfél nem tekintendő természetes személynek, azonban a tényleges 

https://www.nyilvantarto.hu/evny-lekerdezo/
https://www.nak.hu/ostermeloi-nyilvantartas
http://birosag.hu/allampolgaroknak/civil-szervezetek/civil-szervezetek-nevjegyzeke-kereses
http://birosag.hu/allampolgaroknak/civil-szervezetek/civil-szervezetek-nevjegyzeke-kereses
https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses
https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses
http://www.cegkozlony.hu/
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tulajdonos személye – a rájuk vonatkozó szektorális jogszabályok alapján – egyértelműen 

megállapítható: maga az egyéni vállalkozó vagy az őstermelő, mint természetes személy. 

Amennyiben az önálló tevékenységet végző magánszemély a saját nevében jár el, önálló 

tényleges tulajdonosi nyilatkozat tételre nincs szükség (hiszen az ügyfél és a tényleges tulajdonos 

személye megegyezik), az MTB Csoport tagja az „Azonosítási adatlap egyéni vállalkozó (egyéni cég), 

őstermelő, egyéb önálló tevékenységet végző magánszemély részére” (Szabályzat 11. számú 

melléklete) nyomtatványon nyilatkoztatja az ügyfelet.  

A mellőzés szabálya helyett az MTB Csoport tagja a nyilatkozati elvet követi. 

Amennyiben az önálló tevékenységet végző magánszemély nem a saját nevében, hanem 

tényleges tulajdonos nevében, illetőleg érdekében jár el, akkor szintén az „Azonosítási adatlap 

egyéni vállalkozó (egyéni cég), őstermelő, egyéb önálló tevékenységet végző magánszemély részére” 

(Szabályzat 11. számú melléklete) nyomtatványon a tényleges tulajdonos(ok) következő azonosító 

adatait kell megadnia: 

− családi és utónevét, 

− születési családi és utónevét, 

− állampolgárságát, 

− születési helyét, idejét, 

− lakcímét, ennek hiányában tartózkodási helyét. 

Ebben az esetben az MTB Csoport tagja köteles a tényleges tulajdonos személyazonosságára 

vonatkozó azonosító adatok részére bemutatott okiratok vagy nyilvánosan hozzáférhető, illetve 

törvény alapján adatigénylés céljára rendelkezésre álló nyilvántartások alapján történő 

ellenőrzésére. 

Tényleges tulajdonosok személyazonosításra alkalmas okmányainak másolása csak a tényleges 

tulajdonosok egyértelmű, önkéntes, írásbeli hozzájárulásával – az adatkezelési szabályok 

maradéktalan betartása mellett – lehetséges. 

A hozzájárulás visszautasítása nem alapozza meg az ügyfél-átvilágítás elmaradása esetén kötelező 

intézkedések alkalmazását, az adatokat bemutatott okiratok vagy nyilvánosan hozzáférhető 

nyilvántartások alapján kell ellenőrizni. 

4.5.3.4 Az ügyfél tényleges tulajdonos személyére vonatkozó nyilatkoztatásának 
mellőzése  

A Pmt. lehetőséget biztosít arra, hogy a tényleges tulajdonos személyének megállapítására a jogi 

személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfél képviselője írásbeli 

nyilatkoztatásának mellőzésével kerüljön sor. Ebben az esetben rögzíteni szükséges azt a 

körülményt, hogy a tényleges tulajdonos azonosító adatainak rögzítésére az ügyfél képviselője 

személyes nyilatkozatának mellőzésével, az ügyintéző részére bemutatott okiratok vagy nyilvánosan 

hozzáférhető, illetve törvény alapján adatigénylés céljára rendelkezésre álló nyilvántartások alapján 
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került sor. Az ezt tartalmazó dokumentumot az MTB Csoport tagjának alkalmazottja aláírásával 

igazolja. 

Az ügyfél személyes nyilatkozatának mellőzésére –kivételesen, indokolt esetben (pl. felszámolás 

alatt álló ügyfél nevében eljáró felszámoló biztos esetén), a Felelős vezető írásbeli engedélyével 

kerülhet sor.  

Az MTB Csoport tagjának alkalmazottja köteles a Felelős vezető részére elektronikus úton (e-mail) 

jelezni a mellőzés alkalmazásának indokát, egyúttal a mellőzés szabályainak alkalmazását igazoló 

dokumentumot is csatolja. (pl. a nyilatkozat beszerzése a képviselő távolléte miatt aránytalan terhet 

jelentene, de a tényleges tulajdonosra vonatkozó adatok hiteles forrásból – pl. társaság szerződés – 

rendelkezésre állnak).  

A Felelős vezető 2 napon belül dönt az engedélyezésről, és értesíti az alkalmazottat elektronikus 

levél (e-mail) formájában.  

4.5.3.5 Tényleges tulajdonos személyével kapcsolatos kockázatok  

Az MTB Csoport tagjának alkalmazottja köteles a tényleges tulajdonosi nyilatkozat tartalmát a 

rendelkezésre álló információk alapján leellenőrizni.  

Amennyiben a tényleges tulajdonos kilétével, a nyilvántartott tényleges tulajdonosi adatok 

aktualitásával kapcsolatban kétség merül fel, úgy az ügyféllel ismételten ki kell töltetni a TTNY-t. 

Amennyiben az ügyintéző észleli, hogy a tényleges tulajdonosi nyilatkozat hibásan, hiányosan, vagy 

valótlan adatokkal került kitöltésre, haladéktalanul köteles ismételt írásbeli nyilatkozattételre 

felszólítani az ügyfél-átvilágítással érintett személyt. 

Amennyiben a tényleges tulajdonos személyazonosságával kapcsolatban a kétség továbbra is 

fennáll, az MTB Csoport tagjának alkalmazottja köteles erről a Felelős vezetőt értesíteni, aki az üzleti 

területtel történő egyeztetést követően dönt az üzleti kapcsolat megtagadásáról, illetve az ügyleti 

megbízás teljesíthetőségéről.  

A kockázatok fennállása esetében a Kijelölt személy bejelentést tesz a PTEI részére.  

4.5.4 Nyilatkozattétel a kiemelt közszereplői státuszról 

A természetes személy ügyféltől, illetve a kapcsolódó személytől–függetlenül attól, hogy lakóhelye 

külföldön, vagy belföldön van– kötelező minden esetben írásbeli nyilatkozatot kérni az Azonosítási 

adatlapon (Szabályzat 9-11. számú mellékletei) arra vonatkozóan, hogy ő maga, vagy a tényleges 

tulajdonos saját országának joga szerint kiemelt közszereplőnek, kiemelt közszereplő közeli 

hozzátartozójának, illetve kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek minősül-e. 

Alkalmi ügyfelek esetében csak az ügyfél-átvilágítási kötelezettség alá eső megbízások (lsd. 

Szabályzat 4.5.5.2. pont – Alkalmi ügyfelek ügyfél-átvilágítása összeghatár felett) esetén kell 

nyilatkozni a kiemelt közszereplői státuszról.  



   

2/2019. számú SZHISZ külső szabályzat 63 
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról V.2.0 

Amennyiben a természetes személy ügyfél, illetve a tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek, 

kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójának, illetve kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló 

személynek minősül, akkor nyilatkoznia kell a kiemelt közszereplői nyilatkozaton (Szabályzat 8. 

számú melléklete) arról, hogy milyen minőségben minősül kiemelt közszereplőnek, kiemelt 

közszereplő közeli hozzátartozójának, illetve kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló 

személynek (felsorolásból kell kiválasztani). Továbbá meg kell jelölnie és igazolnia kell a 

pénzeszközök forrását is.  

Az üzleti kapcsolat létesítéséről, az ügyleti megbízás teljesítéséről a Felelős vezető dönt. 

A megbízáshoz kapcsolódó dokumentumokat (pl. Azonosítási adatlap, TTNY, PEP nyilatkozat – ha 

vannak –, okmány-másolatok, pénzeszköz forrására vonatkozó nyilatkozat és az annak 

alátámasztására szolgáló dokumentum bemutatása, Ügyfélprofil kérdőív – ha kell) az ügyintézőnek 

el kell küldenie a Felelős vezető részére. A Felelős vezető megvizsgálja a dokumentumokat és a 

rendelkezésre álló információk alapján, átvilágítja a leendő ügyfelet (a fokozott ügyfél-átvilágítás 

szabályait alkalmazva), az e célra rendelkezésére álló, vagy nyilvánosan hozzáférhető 

nyilvántartásban ellenőrzi az adatok és a PEP nyilatkozat helyességét, majd javaslatot tesz az üzleti 

kapcsolat létesítésére, vagy annak megtagadására.  

A Felelős vezető legkésőbb az ügyintézői megkeresést követő 2. munkanap az üzleti kapcsolat 

létesítésére vonatkozó véleményét (amennyiben szükségesnek tartja annak feltételeit) megküldi az 

ügyintéző részére. 

Amennyiben az önálló tevékenységet végző magánszemély nem a saját nevében, hanem tényleges 

tulajdonos nevében, illetőleg érdekében jár el, akkor a tényleges tulajdonosok adatai alatt 

nyilatkoznia kell arról, hogy az általa megadott tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek 

minősül-e.  

Ennek célja, hogy a Szabályzat 8. számú melléklete („Nyilatkozat az ügyfél / tényleges tulajdonos 

kiemelt közszereplői (PEP) státuszáról”) ne kerüljön feleslegesen kitöltésre, csak akkor, ha a 

tényleges tulajdonos valóban kiemelt közszereplő. 

Amennyiben az ügyfél nyilatkozata alapján a tényleges tulajdonos kiemelt közszereplő, akkor az 

ügyfélnek ki kell töltenie a kiemelt közszereplői nyilatkozatot (Szabályzat 8. számú melléklete) a 

tényleges tulajdonosra vonatkozóan. 

Amennyiben a PEP nyilatkozat helytállóságával kapcsolatban kétség merül fel (nemleges választ ad 

a köztudottan PEP érintettséggel rendelkező személy) az MTB Csoport tagja alkalmazottjának fel kell 

vennie a kapcsolatot a Felelős vezetővel a további intézkedések végrehajtása érdekében.  

Az MTB Csoport a PEP státusz ellenőrzése során a nyilatkozati elvet követi.  

A tényleges tulajdonos PEP státusza vonatkozásában ellenőrzési kötelezettség nem áll fenn. 
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4.5.5 Alkalmi ügyfelek esetén alkalmazandó eljárások 

4.5.5.1 Alkalmi ügyfél fogalma 

Alkalmi ügyfél (akivel az MTB Csoport tagja még nem létesített üzleti kapcsolatot – nincs tartós 

szerződéses jogviszony – de ügyleti megbízást kezdeményez az MTB Csoport tagjánál) lehet 

természetes személy, vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet is.  

Nem minősülnek alkalmi ügyfélnek  

- a kapcsolódó személyek, esetükben el kell végezni az ügyfél átvilágítást! 

- a kézbesítési megbízott, a haláleseti kedvezményezett és a kiskorú kedvezményezett, 

akiket az azonosításra alkalmas adataikkal kell a számlavezető rendszerben rögzíteni.  

- a címletváltást és a bankjegycserét kezdeményező személyek, szervezetek, mivel ezek a 

műveletek nem minősülnek pénzmosás-megelőzési szempontból ügyletnek, így nem járnak 

intézkedési kötelezettséggel. Az ügyintézők eljárási feladatait a vonatkozó ágazati 

szabályzatok határozzák meg. 

4.5.5.2 Alkalmi ügyfelek összeghatárhoz kötött ügyfél-átvilágítása 

Az alkalmi ügyfelek vonatkozásában a Szabályzat 4.3. pontja szerinti ügyfél-átvilágítási 

intézkedéseket az alábbi esetekben kell elvégezni, feltéve, hogy az ügyfél-átvilágítási intézkedések 

elvégzésére a korábbiakban más okból nem került sor: 

− a 3.600.000 (hárommillió-hatszázezer) forintot elérő vagy meghaladó összegű ügyleti 

megbízás teljesítésekor, illetve 

− az 1 (egy) éven belüli (az aktuális tranzakció időpontját megelőző 365 napon belüli, egymással 

ténylegesen összefüggő több ügyleti megbízás esetén, ha ezek együttes értéke eléri vagy 

meghaladja a 3.600.000 (hárommillió-hatszázezer) forintot. 

− 300.000 (háromszázezer) forintot elérő, illetve azt meghaladó összegű pénzváltás esetén. 

− pénzváltás esetén az 1 (egy) héten – 7 (hét) napon – belüli, egymással ténylegesen 

összefüggő több ügyleti megbízás esetén, ha ezek együttes értéke eléri vagy meghaladja a 

300.000 (háromszázezer) forintot. 

− 300.000 (háromszázezer) forintot meghaladó összegű, a 2015. május 20-i (EU) 2015/847 

európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikk 9. pontjában meghatározott pénzátutalásnak 

(fizetési számla nélküli pénzforgalmi szolgáltatás) minősülő ügyleti megbízás 

teljesítésekor, 

Az egymással ténylegesen összefüggő ügyleti megbízások nyomon követése a számlavezető 

rendszer segítségével kell, hogy történjen, ahol a rendszer feladata jelezni, ha az alkalmi ügyfél 

eléri az összeghatárt. 

Az MTB Csoport tagjával már üzleti kapcsolatban álló ügyfelek fentiek szerinti megbízásai 
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esetében az ügyfél-átvilágítási intézkedéseket nem kell ismételten megtenni.  

A meglévő ügyfelek esetében az ügyfél-átvilágítási intézkedéseket az MTB Csoport tagja csak akkor 

ismétli meg, ha a korábban rögzített ügyfél-azonosító adatok valódiságával vagy megfelelőségével 

kapcsolatban kétség merül fel.  

4.5.5.3 Alkalmi ügyfelek összeghatár alatti megbízásai esetén követendő eljárás 

Amennyiben  

- az ügyleti megbízás összege – ideértve az egymással ténylegesen összefüggő ügyleti 

megbízásokat is – nem éri el a 3.600.000 (hárommillió-hatszázezer) forintot,  

- pénzváltás – ideértve az egymással ténylegesen összefüggő pénzváltási ügyleti megbízások 

– esetén a 300.000 (háromszázezer) forintot, valamint  

- pénzátutalásnak minősülő ügyleti megbízás esetén az ügyfelek esetében 300.000 

(háromszázezer) forintot,  

a korábban leírtakhoz képest eltérő szabályokat kell alkalmazni: az Azonosítási Adatlap 

(Szabályzat 9-11. számú mellékletei) kitöltése nem szükséges, az MTB Csoport tagjának 

informatikai rendszerében legalább az alábbi, az ügyfél-azonosításnál kértekhez képest szűkebb 

azonosító adatkört köteles rögzíteni: 

a) a természetes személy alkalmi ügyfélre vonatkozóan: 

− családi és utónevét, 

− születési helyét, idejét; 

valamint az ügyleti megbízás tárgyát és összegét. 

b) a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet alkalmi ügyfélre vonatkozóan: 

− nevét, rövidített nevét, 

− székhelyét, külföldi székhelyű vállalkozás esetén – amennyiben ilyennel rendelkezik – 

magyarországi fióktelepének címét; 

valamint az ügyleti megbízás tárgyát és összegét. 

Az MTB Csoport tagja az azonosító adatok rögzítésén túl a természetes személy alkalmi ügyféltől 

kéri a fenti adatokat tartalmazó, személyazonosság igazolására alkalmas okiratok bemutatását. 

Nem kell azonban az okiratokról másolatot készíteni. 

Alkalmi ügyfelektől az átvilágítási összeghatár alatt nem kell nyilatkozatot kérni a tényleges 

tulajdonosra és a kiemelt közszereplői (PEP) státuszra vonatkozóan. 

Alkalmi ügyfelektől nem kell Ügyfélprofil kérdőívet kérni. 

Külföldi alkalmi ügyfelek átvilágítási összeghatár alatti tranzakciói esetén nem kell a fokozott 

ügyfél-átvilágítás szabályai szerint eljárni. 
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Amennyiben az ügyleti megbízás összege eléri vagy meghaladja az 50 (ötven) millió forintot, az 

ügyleti megbízás teljesítéséről a Felelős vezető dönt. 

4.5.5.4 Nem természetes személy ügyfél nevében rendszeres eseti befizetéseket 
teljesítőkre vonatkozó eltérő szabályok 

• Amennyiben valamely önkormányzat vagy gazdálkodó szervezet (pl. kereskedelmi egységet 

üzemeltető) számlájára rendszeresen ugyanazon személy(ek) az önkormányzat, illetve a 

gazdálkodó szervezet tulajdonában álló pénzeszközöket fizetnek be és  

• így a ténylegesen összefüggő eseti befizetési tranzakciók együttes értéke egy éven belül (365 

naptári napon belül) valamely befizető esetében várhatóan eléri vagy meghaladja a 

3.600.000 (hárommillió-hatszázezer) forintot,  

az önkormányzat, illetve a gazdálkodó szervezet képviselője külön nyomtatványon („Nyilatkozat 

eseti befizetőkről a nem természetes személy számlatulajdonos ügyfél által kezdeményezett 

készpénzbefizetésekhez” – Szabályzat 16. számú melléklete) bejelentheti az így eljáró eseti 

befizető(k) személyét az MTB Csoport tagja felé.  

Ilyen nyilatkozat megtétele esetén a befizetőket meghatalmazottként és nem alkalmi 

ügyfélként kell kezelni: Azonosítási adatlapot kell felvenni a befizetőkre vonatkozóan, a 

személyazonosság igazoló ellenőrzése részeként az okirataikról másolatot kell készíteni, de a 

tényleges tulajdonos személyéről az eseti befizető(k)nek külön nyilatkoznia nem kell (a 

nyomtatványból kiderül, hogy kinek a nevében járnak el, a nem természetes személy tényleges 

tulajdonosokra vonatkozó nyilatkozata pedig már úgyis rendelkezésre áll). 

Az eseti befizetők nevét tartalmazó nyilatkozat módosításig, de legfeljebb egy évig érvényes. Egy 

év után mindenképpen felül kell vizsgálni, hogy a befizetők köre időközben változott-e, szükség 

esetén új nyomtatványt kell kitölteni a befizetőkről. 

4.5.6 Az üzleti kapcsolatra és az ügyletre vonatkozóan rögzítendő adatok 

Az MTB Csoport tagja az azonosítási kötelezettségének nemcsak az ügyfél, a kapcsolódó személyek 

és a tényleges tulajdonos vonatkozásában köteles eleget tenni, rögzítenie kell az üzleti kapcsolatra 

és az ügyletre vonatkozóan az alábbi adatokat is: 

• üzleti kapcsolat esetén a szerződés típusát, tárgyát, időtartamát, 

• ügylet esetén a megbízás tárgyát és összegét,  

• a teljesítés körülményeit (hely, idő, mód). 

Az üzleti kapcsolatra, ügyletre vonatkozó adatokat az MTB Csoport tagja az alábbi módon rögzíti: 

• Üzleti kapcsolat létesítése esetén az üzleti kapcsolatra vonatkozó adatok (szerződés típusa, 

tárgya és időtartama), és a teljesítés körülményei (hely, idő, mód) a szerződésben kerülnek 

rögzítésre, a szerződéses szöveg részeként. 
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• Ügylet esetén a megbízás tárgya, összege és időtartalma az ügyfél által használt 

formanyomtatványon, vagy a számlavezető rendszer megfelelő menüjében a megbízás 

adatainak rögzítésével kell rögzítésre kerüljenek. A teljesítés körülményeire vonatkozó 

információt az ügyfél által adott megbízáson, vagy a kiállított bizonylaton kell szerepeltetni. 

A pénzeszköz forrására vonatkozó információt, illetve a forrás igazolására szolgáló dokumentumot az 

MTB Csoport tagja a kötelező eseteken (kiemelt közszereplői érintettség, összeghatárt elérő vagy 

meghaladó készpénzforgalom) túl az alábbi esetekben kéri: 

- az „offshore” gazdasági társaságok esetében az üzleti kapcsolat létesítésekor, 

- a Felelős vezető egyedi mérlegelése alapján a megerősített eljárás eseteinél, 

- a szűrő-monitoring rendszer működtetése során észlelt szokatlan ügyletek, ügyleti 

megbízások esetén, ha tranzakciós kérdőív kitöltése válik szükségessé. 

A vonatkozó részletszabályokat a Szabályzat az egyes eseteknél külön tárgyalja. 

Az MTB Csoport tagja az ügyfélre vonatkozóan rendelkezésre álló, papír alapon, vagy a számlavezető 

rendszerben tárolt adatokról az ügyfél kérésére ad tájékoztatást az ügyfél részére. Amennyiben az 

ügyfél kéri, az Azonosítási adatlapról és az ügyfél nyilatkozatait tartalmazó nyomtatványokról a fióki 

alkalmazottak másolatot bocsátanak az ügyfél rendelkezésére.   

4.5.7 Az üzleti kapcsolat folyamatos figyelemmel kísérése (monitoring) 

Az MTB Csoport tagja az üzleti kapcsolatot folyamatosan figyelemmel kíséri - ideértve az üzleti 

kapcsolat fennállása folyamán teljesített ügyletek elemzését is – annak megállapítása érdekében, 

hogy az adott ügylet összhangban áll-e az MTB Csoport tagjának az ügyfélről rendelkezésére álló 

adataival, információival. 

Az MTB Csoport tagja ennek érdekében rögzíti az üzleti kapcsolatra és ügyleti megbízásra vonatkozó 

legfontosabb azonosító adatokat (Szabályzat 4.5.6. pontja). 

Az MTB Csoport tagja kockázatérzékenységi megközelítés alapján különös figyelmet fordít 

valamennyi összetett és szokatlan ügyletre és pénzügyi műveletre. A rendszeres, aktív 

ügyfélkapcsolat során, szokatlannak kell minősíteni minden olyan ügyletet, amely nem illeszkedik az 

ismert ügyfél ismert számlatörténetébe, addigi rendszeres üzleti szokásaiba és gyakorlatába, az MTB 

Csoport tagja által vezetett számla forgalmának sajátosságaiba, tehát az Ügyfélprofilhoz képest 

szokatlan.  

A Felelős vezető a szokatlan tranzakciók ellenőrzését és eredményét dokumentálja. Az MTB Csoport 

tagja a szokatlan ügyletek kiszűrése érdekében normál monitoringot, valamint a Belső 

kockázatértékelés (Szabályzat 2. számú melléklete) alapján meghatározott esetekben megerősített 

eljárást (fokozott monitoringot) alkalmaz. 

A megerősített eljárásra vonatkozó szabályokat a Szabályzat 4.13. pontja tartalmazza. 
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4.5.8 Azonosító adatok valódiságával, megfelelőségével, a tényleges 

tulajdonos kilétével kapcsolatban felmerült kétség alapjául szolgáló 

legjellemzőbb adatok, tények, körülmények 

Az ügyfél-átvilágítás során rögzített, az ügyfélre, a kapcsolódó személyre és a tényleges tulajdonos 

személyére vonatkozó azonosító adatok valódiságával, helyességével kapcsolatosan az alábbi 

kétségek merülhetnek fel (példálózó felsorolás): 

− a bemutatott dokumentumok, megadott adatok között – ideértve az Azonosítási 

adatlapon és a TTNY-en szereplő adatokat is – nincs konzisztencia, 

− stróman gyanú merül fel, 

− az ügyfél aláírásának képe eltér az egyes dokumentumokon, illetve a 

személyazonosságot igazoló okiraton, szerződésen stb.,  

− a bemutatott okirat valódisága megkérdőjelezhető, hamisgyanús, illetve az okirat lejárt, 

− a jogszerű magyarországi tartózkodás kérdéses, 

− a tényleges tulajdonos ellenőrzése során megállapítható. hogy a nyilatkozatban megjelölt 

személy(ek) nem egyezik(egyeznek) meg a TTNY-en szereplő személlyel (személyekkel), 

− a PEP nyilatkozat helyessége megkérdőjelezhető, 

− stb. 

4.6 Az ügyfél-átvilágítás fajtái 

Az MTB Csoport tagja a Belső kockázatértékelésében (Szabályzat 2. számú melléklete alapján) 

rögzített kockázati kategóriákkal összhangban egyszerűsített, normál vagy fokozott ügyfél-

átvilágítást alkalmaz. Az egyes ügyfél-átvilágítási fokozatokhoz eltérő intézkedések kapcsolódnak. 

Az MTB Csoport tagjának a közvetítői tevékenység végzése során végrehajtandó ügyfél-átvilágítási 

feladatait, az alkalmazandó ügyfél-átvilágítási fokozatot és az ahhoz kapcsolódó intézkedéseket a 

közvetítői tevékenység végzésére vonatkozó megbízási szerződések és szabályozó eszközök (belső 

ügyviteli rend, utasítás stb.) tartalmazzák. 

4.6.1 Egyszerűsített ügyfél-átvilágítás 

4.6.1.1 Az egyszerűsített ügyfél-átvilágítás esetei 

Az MTB Csoport tagja egyszerűsített ügyfél-átvilágítást alkalmaz, amennyiben az ügyfél-kockázati 

tényezők, termékre, szolgáltatásra, alkalmazott eszközre vonatkozó kockázati tényezők és a földrajzi 

kockázati tényezők együttes értékelése alapján alacsony kockázatot állapít meg: 

a) Ügyfél-kockázat alapján: 
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Az MTB Csoport tagja a Pmt. vonatkozó rendelkezéseivel, illetve a Belső kockázatértékelésével 

összhangban egyszerűsített ügyfél-átvilágítást alkalmaz, amennyiben az ügyfél-kockázatok 

szempontjából az ügyfél a következő pontok szerinti alacsony kockázatot jelentő jogi személy, jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezet: 

1. A Pmt. szerinti 

• hitelintézet, 

• pénzügyi szolgáltató, 

• foglalkoztatói nyugdíj szolgáltató intézmény, 

• önkéntes kölcsönös biztosítópénztár, 

• nemzetközi postautalvány-felvételt és -kézbesítést végző, 

amennyiben székhelye az Európai Unió területén található, vagy olyan harmadik országban 

székhellyel rendelkező, a fenti pontok szerinti szolgáltató, amelyre a Pmt.-ben 

meghatározottakkal egyenértékű követelmények vonatkoznak, és amely ezek betartása 

tekintetében felügyelet alatt áll; 

2. Olyan társaság, amelynek értékpapírjait egy vagy több tagállamban bevezették a szabályozott 

piacra (például a Budapest Értéktőzsdére), vagy olyan, harmadik ország tőzsdéjén jegyzett 

társaság, amelyre a közösségi joggal összhangban lévő közzétételi követelmények 

vonatkoznak; 

3. Felügyeletet ellátó szerv: az MNB, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, PTEI, az Ügyvédek és a 

Közjegyzők területi kamarája, a Magyar Könyvvizsgálói Kamara, a Magyar Kereskedelmi 

Engedélyezési Hivatal, a bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól szóló 2014. 

évi XV. törvény szerinti hivatal, ezenkívül bármely más, a pénzmosás és a terrorizmus-

finanszírozás elleni küzdelem folytatására hatáskörrel rendelkező tagállami hatóság, 

4. Helyi önkormányzat, helyi önkormányzat költségvetési szerve, a központi költségvetési szerv; 

5. Az Európai Parlament, 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; 

6. Olyan társaság, amelyeknek értékpapírjait bevezették a tőzsdére, és amelyre olyan közzétételi 

követelmények vonatkoznak, amelyek biztosítják a tényleges tulajdonlás megfelelő 

átláthatóságát.  

7. Közigazgatási hatóság vagy többségi állami tulajdonban lévő gazdasági társaság.  

b) Termékben, szolgáltatásban, alkalmazott eszközben rejlő kockázat, valamit földrajzi kockázat 

alapján: 
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Az MTB Csoport tagja – a kockázati tényezők együttes értékelése alapján – a Belső 

kockázatértékelésben meghatározott termékben, szolgáltatásban, alkalmazott eszközben rejlő 

kockázat, valamint földrajzi kockázat alapján a Belső kockázatértékelésben alacsony kockázatúnak 

minősített esetekben (Szabályzat 4.6.2. pontja) a normál átvilágítás szabályai szerint jár el és a 

kockázatot átlagossá minősíti. 

4.6.1.2 Az egyszerűsített ügyfél-átvilágítás során alkalmazott intézkedések 

Az MTB Csoport tagja a Szabályzat 4.6.1.1. a) pontjában meghatározott jogi személyek vagy jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezetek vonatkozásában az üzleti kapcsolat létesítésekor, 

valamint az ügyletek teljesítésekor – ha egyéb kockázatok magasabb ügyfél-átvilágítási fokozat 

alkalmazását nem teszik szükségessé – egyszerűsített ügyfél átvilágítást alkalmaz. 

Az egyszerűsített ügyfél-átvilágítás esetében a személyazonosság igazoló ellenőrzésén és az 

azonosító adatok rögzítésén túl csak a folyamatos figyelemmel kísérésre (monitoring) köteles az 

MTB Csoport tagja. 

Az egyszerűsített ügyfél-átvilágítás alá tartozó ügyfeleknél a tényleges tulajdonosra és annak 

kiemelt közszereplői státuszára vonatkozó nyilatkozattétel sem az Azonosítási adatlapon, sem a 

TTNY-en nem szükséges, továbbá Ügyfélprofil kérdőív kitöltésére sincs szükség. 

Az egyszerűsített ügyfél-átvilágítás elvégzésekor az ügyfelek képviseletében eljáró kapcsolódó 

személyek személyazonosságának igazoló ellenőrzését a Szabályzat 4.5.1.2. pontjában 

meghatározottak alapján el kell végezni (azonosító adatok rögzítése a bemutatott okmányokból az 

„Azonosítási adatlap természetes személy ügyfél, kapcsolódó személyek (meghatalmazott, 

rendelkezésre jogoasult, képviselő) részére” (Szabályzat 9. számú melléklete) nyomtatványon, 

okmányok érvényességének ellenőrzése, okmányok másolása).  

A fenti jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfelek vonatkozásában az 

MTB Csoport tagja a Szabályzat 4.5.1.3. pontjában meghatározott azonosító adatokat köteles 

rögzíteni („Azonosítási adatlap jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet részére” 

– Szabályzat 10. számú melléklete), a személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében az okiratok 

bemutatását köteles kérni. Az okiratokat az érvényességük ellenőrzését követően le is kell másolni, 

ha az ügyfél az eredeti vagy hiteles másolati példányt nem adja át az MTB Csoport tagja részére.  

Az adatrögzítési és az okirat-ellenőrzési kötelezettség történhet auditált elektronikus hírközlő 

eszköz útján is, amennyiben annak technikai feltételei mind az ügyfél, mind az MTB Csoport tagja 

részéről adottak. 

Amennyiben a monitoring során az MTB Csoport tagja olyan információhoz jut, ami az ügyfél 

átvilágítási fokozatát befolyásolja (így különösen az átvilágítási fokozat helyességével, az adatok 

valódiságával, megfelelőségével kapcsolatos kétség, a tényleges tulajdonosok között PEP 

érintettség merül fel), az MTB Csoport tagja alkalmazottjának  

- a Felelős vezető elektronikus úton (e-mailben) adott utasításainak megfelelően – a 
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szükséges ügyfél-átvilágítási intézkedéseket (nyilatkoztatás a tényleges tulajdonosokról és 

a PEP státuszról stb.) haladéktalanul végre kell hajtania, továbbá  

- a számlavezető rendszerben át kell állítania az ügyfél átvilágítási fokozatát. 

A Felelős vezető feladata, hogy évente egyszer elvégezze az egyszerűsített ügyfél-átvilágítás körébe 

tartozó ügyfelek esetén annak vizsgálatát, hogy az egyszerűsített ügyfél-átvilágítás feltételei az 

ügyfél-esetében továbbra is fennállnak-e. A Felelős vezető a vizsgálat eredményéről csak akkor ad 

írásos értesítést, amennyiben az ügyfél vonatkozásában már nem alkalmazható az egyszerűsített 

ügyfél-átvilágítás. 

4.6.2 Normál ügyfél-átvilágítás 

Az MTB Csoport tagja az összes kockázati tényezőt (ügyfél-kockázat, termék, szolgáltatás, 

alkalmazott eszköz kockázata, és földrajzi kockázat) a kockázati besorolásoknak (alacsony, átlagos, 

magas) megfelelően együttesen értékelte és a kockázatértékelés eredményeként azokban az 

esetekben, amelyek nem tartoznak sem az egyszerűsített, sem a fokozott ügyfél-átvilágítás esetei 

közé, a normál ügyfél-átvilágítás szabályait alkalmazza. 

4.6.2.1 A normál ügyfél-átvilágítás Belső kockázatértékelésben nevesített esetei 

a) Ügyfél-kockázat alapján: 

• Az üzleti kapcsolat létesítése során havi 50 (ötven) millió forintot elérő vagy meghaladó 

készpénzforgalom lebonyolítását jelzi az ügyfél 

Vizsgálandó, hogy az Ügyfélprofil alapján a nagy összegű készpénzes forgalom mennyire 

indokolt az adott ügyfél vonatkozásában. A Felelős vezető részére kell továbbítani a 

rendelkezésre álló összes adatot, ő dönt az üzleti kapcsolat létesítéséről. Ha nincs racionális 

gazdasági indok, akkor dönt az üzleti kapcsolat létesítésének megtagadásáról, és a további 

intézkedések (bejelentés) megtételéről. 

Gyanú hiányában a normál ügyfél-átvilágítás általános szabályai szerint kell eljárni. 

• Az alkalmi ügyfél által kezdeményezett ügyleti megbízás összege eléri vagy meghaladja az 

50 (ötven) millió forintot 

Mivel az ilyen típusú megbízás készpénz befizetés vagy pénzváltás lehet főszabály szerint, 

vizsgálandó, hogy a nagy összegű készpénz, valuta megléte mennyire indokolt az adott ügyfél 

vonatkozásában. A Felelős vezető részére kell továbbítani a rendelkezésre álló összes adatot, 

ő dönt az ügyleti megbízás teljesíthetőségéről. Ha nincs racionális gazdasági indok, akkor dönt 

az ügyleti megbízás teljesítésének megtagadásáról, és a további intézkedések (bejelentés) 

megtételéről. 

Gyanú hiányában a normál ügyfél-átvilágítás általános szabályai szerint kell eljárni. 

Amennyiben az üzleti kapcsolat létesítése során az ügyfél évi 100 (száz) millió forintot elérő 

vagy meghaladó készpénzforgalom lebonyolítását jelzi, úgy az üzleti kapcsolat létesítéséhez 
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az üzleti és a kontroll területek képviselőiből álló Bizottság jóváhagyása szükséges.  

A Bizottság összetételéről a Szabályzat 4. számú melléklete rendelkezik. 

• Az üzleti kapcsolat szokatlan körülmények között zajlik 

Ahhoz, hogy az üzleti kapcsolat szokatlansága megállapítható legyen, annak már fenn kell 

állnia, így a meglévő üzleti kapcsolat szokatlanságának vizsgálata az MTB Csoport tagja 

részéről a monitoring keretében, elsősorban az ügyfél megbízásainak elemzése alapján 

történik. 

Amennyiben az üzleti kapcsolat létesítése során merülne fel szokatlanság, annak jellegétől 

függően az üzleti kapcsolat létesítésének megtagadása merülhet fel, melyről – az ügyintéző 

által a részére elektronikus levél (e-mail) formájában megküldött tájékoztatást követően – a 

Felelős vezető dönt. 

• Az ügyfél bizalmi vagyonkezelő 

A bizalmi vagyonkezelés vonatkozásában az egyik legjelentősebb fenyegetés abból adódik, 

hogy ez a struktúra lehetőséget biztosít arra, hogy mind a vagyonrendelők, mind a 

kedvezményezettek jelentősen összetett társasági formákban jelenjenek meg (pl. „offshore” 

társaságok) és a szereplők különböző joghatóságokhoz kapcsolódjanak. Az ilyen 

jogviszonyokban könnyen megjelenhetnek a magas kockázatot jelentő térségi kapcsolódások 

és kiemelt közszereplők is előszeretettel választhatják ezt a jogi struktúrát.  

A bizalmi vagyonkezelés vonatkozásában megjelenő új, a vagyonrendelőtől és 

kedvezményezettektől eltérő tulajdonos személye lehetőséget biztosít arra, hogy a tényleges 

tulajdonosok személye kellően leplezett tudjon maradni, amely lehetőség jelentős kockázatot 

jelent mind a terrorizmus finanszírozás mind a pénzmosás vonatkozásában.  

Az üzletszerű bizalmi vagyonkezelési tevékenység engedélyezését, az engedélyezési feltételek 

működés során való fennállásának vizsgálatát és a nyilvántartás vezetését a Magyar Nemzeti 

Bank (a továbbiakban: MNB) látja el. Az MNB engedélyezési tevékenysége keretében vizsgálja 

a bizalmi vagyonkezelő vállalkozások tárgyi, szervezeti és személyi feltételeit. 

A törvény kötelezi a nem üzletszerűen eljáró bizalmi vagyonkezelőt is arra, hogy jelentse be a 

vele kötött bizalmi vagyonkezelési szerződéssel összefüggő bizonyos, az ügyletben érintett 

felek azonosítását lehetővé tevő adatokat a nyilvántartást vezető MNB-nek. 

„Offshore” érintettség, vagy a tényleges tulajdonos személyét érintő kétség esetén a 

vonatkozó, fokozott ügyfél-átvilágítási esetekre során alkalmazandó szabályok szerint kell 

eljárni. 

A fentiek alapján az MTB Csoport tagja a bizalmi vagyonkezelő ügyfelek vonatkozásában a 

hangsúlyt a monitoringra, a szokatlan megbízások kiszűrésére helyezi, mindamellett, hogy az 

üzleti kapcsolat létesítése során a normál ügyfél-átvilágítás részeként megköveteli mind a 

tulajdonosi struktúra, mind a tényleges tulajdonosok körének átláthatóságát.  

Gyanú esetén az ügyintéző a Felelős vezetőhöz fordulhat a további intézkedések 
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meghatározása érdekében. 

• Az ügyfél drágakövekkel, nemesfémekkel, fegyverekkel vagy művészi alkotásokkal 

kereskedő személy, valamint árverés szervező 

Csak az a vállalkozás értékesíthet nemesfém tárgyat – ezen belül befektetési aranyat is -, aki a 

tevékenységét előzetesen bejelenti a hatóságnak. Jelentős részük kis értékű ezüstékszereket 

árul, így a kockázatalapú megközelítés alapján ezek a szolgáltatók alacsony kockázatot 

jelentenek, ugyanakkor jelentős erőforrásokat köt le az ellenőrzésük.  

A készpénz jelenléte magas a szektorban, ami önmagában kockázatot jelent. A 

bűncselekményből származó nemesfémek felvásárlása tipikusan az a terület, ami magas 

kockázatot hordoz magában, lásd: orgazdaság. A felvásárlás a bűncselekményből származó 

vagyontárgyak eltitkolását teszi lehetővé (nem csak a nemesfémeknél, de a műtárgyaknál is).  

Az által, hogy a nemesfémmel kereskedők alanyi jogon a Pmt. hatálya alá tartoznak, a 

valójában a kockázatos nemesfémmel kereskedők ellenőrzése válik nehezebbé.  

A fentiek alapján az MTB Csoport tagja az ilyen ügyfelek vonatkozásában a hangsúlyt a 

monitoringra, a szokatlan megbízások kiszűrésére helyezi, mindamellett, hogy az üzleti 

kapcsolat létesítése során a normál ügyfél-átvilágítás részeként megköveteli mind a 

tulajdonosi struktúra, mind a tényleges tulajdonosok körének átláthatóságát.  

Gyanú esetén az ügyintéző a Felelős vezetőhöz fordulhat a további intézkedések 

meghatározása érdekében. 

b) Termékben, szolgáltatásban, alkalmazott eszközben rejlő kockázat alapján: 

• Pénzügyi termékek vagy szolgáltatások, amelyek egyes ügyféltípusok számára meghatározott 

és korlátozott szolgáltatásokat nyújtanak, annak érdekében, hogy pénzügyi integrációs célból 

javuljon a pénzügyi szolgáltatásokhoz történő hozzáférésük (pl. alapszámla). 

Bár az MTB Csoport tagja az ilyen típusú termékek, szolgáltatások alacsony kockázatát 

rögzítette Belső kockázatértékelésében, a kockázati tényezőket minden esetben együttesen 

értékeli. Mivel az ilyen terméket, szolgáltatást igénybe vevő ügyfél kockázata átlagos, így a 

normál ügyfél-átvilágítás szabályai szerint jár el. 

• 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 (egyes elektronikuspénz-típusok: előre fizetett 

kártyán, mobileszközön, vagy online számlán tárolt pénz, e-pénztárcák).  

Bár az elektronikus pénz különböző típusai az előre fizetés és a korlátozott használat miatt 

alacsony kockázatú terméknek minősülnek az MTB Csoport tagjának Belső kockázatértékelése 

alapján, az MTB Csoport tagja a kockázati tényezők együttes értékelése alapján – az ügyfél 

átlagos kockázatára figyelemmel – a normál ügyfél-átvilágítás szabályai szerint jár el. 
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• 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 MTB Csoport termékpalettáját, üzleti gyakorlatát elsősorban a Központi Bank határozza 

meg, az új technológiák, új szolgáltatások bevezetését széleskörű egyeztetés előzi meg, így 

ezen kockázatcsökkentő tényezők miatt az MTB Csoport normál ügyfél-átvilágítást alkalmaz. 

• A nem személyes üzleti kapcsolatok vagy ügyletek, bizonyos biztonsági óvintézkedések – 

például elektronikus aláírás vagy elektronikus személyi igazolvány használata – nélkül. 

Tekintettel arra, hogy ha az MTB Csoport tagjával nem személyesen létesít üzleti kapcsolatot 

az ügyfél, akkor fokozott ügyfél-átvilágítást kell alkalmazni, nem személyesen pedig csak 

Netbankon keresztül tud az ügyfél megbízást indítani, így az MTB Csoport tagja a 

kockázatcsökkentő tényezők miatt normál ügyfél-átvilágítást alkalmaz. 

• Ismeretlen, vagy az üzleti kapcsolatokban, ügyleti megbízásban nem érintett harmadik 

felektől érkező befizetések. 

Vizsgálandó, hogy van-e ésszerű indoka a mások által teljesített befizetéseknek. Ha nincs 

ésszerű indok, akkor a Felelős vezető részére kell továbbítani a rendelkezésre álló összes 

adatot, aki dönt az ügyleti megbízás teljesítésének megtagadásáról, és a további intézkedések 

(bejelentés) megtételéről. 

Gyanú hiányában a normál ügyfél-átvilágítás általános szabályai szerint kell eljárni. 

• Az ügyfél a takarékbetétről szóló 1989. évi 2. tvr. szerinti nem névre szóló takarékbetét névre 

szólóvá alakításával érintett, amennyiben a névre szólóvá alakítani kívánt takarékbetétek 

összértéke eléri a 3.600.000 (hárommillió-hatszázezer) forintot. 

Az anonim betét önmagában pénzmosás-megelőzési kockázatot hordoz, mivel az ügyfél-

átvilágítási adatok nem állnak teljeskörűen rendelkezésre. A névre szólóvá alakítás során 

azonban az MTB Csoport tagja a normál ügyfél-átvilágítás általános szabályai szerint minden 

szükséges adatot, nyilatkozatot beszerez a takarékbetétet bemutató személytől, további 

intézkedések alkalmazásával sem lehetne az MTB Csoport tagjának kockázatát csökkenteni. 

• 300.000 (háromszázezer) forint tőkeösszeget meg nem haladó kölcsönszerződést köt, és a 

kölcsön folyósítására és törlesztésére átutalással kerül sor, az ügyfél korábban létesített, már 

meglévő magyarországi bankszámláján keresztül 

Annak ellenére, hogy a termékben rejlő kockázat alapján az eset egyszerűsített ügyfél-

átvilágítás alá tartozna, a kockázati tényezők együttes értékelése, valamint az MTB Csoport 

azon általános gyakorlata alapján, mely szerint természetes személlyel történő üzleti 

kapcsolat létesítése során nem alkalmaz egyszerűsített ügyfél-átvilágítást, az MTB Csoport 

tagja a normál ügyfél-átvilágítás szabályai szerint jár el. 

• A 25 (huszonöt) millió forintot elérő vagy meghaladó összegű készpénzbefizetés / 

készpénzkifizetés természetes személy ügyfél részére.  
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• Az 50 (ötven) millió forintot elérő vagy meghaladó összegű készpénzbefizetés / 

készpénzkifizetés jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező ügyfél részére. 

A fenti két esetben a nagy összegű készpénzforgalom jelenti a kockázatot. Az MTB Csoport 

tagjának feladata ilyenkor annak vizsgálata, hogy az Ügyfélprofil alapján a nagy összegű 

készpénzes forgalom mennyire indokolt az adott ügyfél vonatkozásában. Ha nincs racionális 

gazdasági indok, akkor a Felelős vezető részére kell továbbítani a rendelkezésre álló összes 

adatot, aki dönt a megbízás teljesítésének megtagadásáról, és a további intézkedések 

(bejelentés) megtételéről. 

Gyanú hiányában a normál ügyfél-átvilágítás általános szabályai szerint kell eljárni. 

c) Földrajzi kockázat alapján: 

• Az Európai Unió tagállamai. 

• A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemmel összefüggésben hatékony 

rendszerekkel rendelkező harmadik országok.  

• Olyan harmadik országok, 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.  

• Olyan harmadik országok, amelyeknek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni 

küzdelemmel kapcsolatos előírásai összhangban vannak a felülvizsgált FATF-ajánlásokkal, és 

hatékonyan alkalmazzák ezeket az előírásokat. 

A fenti esetekben az alacsony földrajzi kockázat mellett az MTB Csoport tagja minden esetben 

értékeli az ügyfélben, illetve a termékben, szolgáltatásban, ügyletben, alkalmazott eszközben 

rejlő magasabb kockázatot, ezért normál ügyfél-átvilágítást alkalmaz. 

• Olyan országok, amelyekben – legalább a Világbank országok kormányzati rendszereit 

értékelő indexe, illetve egyéb források, különös tekintettel a nemzetközi szervezetek által 

elfogadott értékelő jelentések alapján – magas szintű a korrupció vagy magas az egyéb 

büntetendő cselekmények száma.  

• Olyan országok, amelyek közismerten terroristák tevékenységét finanszírozzák vagy 

támogatják, vagy területükön ismert terrorista szervezetek működnek.  

Tekintettel arra, hogy a fentebb rögzített elv alapján az MTB Csoport tagja a földrajzi 

kockázatot az egyéb kockázatokkal együtt értékeli, a magas földrajzi kockázatú országok 

esetében – amennyiben az üzleti kapcsolat létesítését egyéb körülmények miatt nem tagadja 

meg – szintén normál ügyfél-átvilágítást alkalmaz. 

4.6.2.2 A normál ügyfél-átvilágítás során alkalmazott intézkedések 

Az MTB Csoport tagja a normál ügyfél-átvilágítás eseteiben a Szabályzat 4.1. – 4.5. pontjaiban leírt 

ügyfél-átvilágítási intézkedések elvégzésére köteles.  Vagyis: 
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• el kell végezni az ügyfél, és a kapcsolódó személyek személyazonosságának igazoló 

ellenőrzését és azonosítását, a személyazonosság igazolására alkalmas okiratokról 

másolatot kell készíteni, 

• nyilatkoztatni kell a természetes személy ügyfelet, amennyiben nem a saját nevében jár el, 

illetve jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében a 

kapcsolódó személyt a tényleges tulajdonos személyére vonatkozóan,  

• be kell szerezni a természetes személy ügyfél, valamint a kapcsolódó személyek arra 

vonatkozó nyilatkozatát, hogy saját maguk, vagy a tényleges tulajdonos rendelkezik-e PEP 

érintettséggel, 

• rögzíteni kell az üzleti kapcsolatra és az ügyletre vonatkozó adatokat. 

4.6.3 Fokozott ügyfél-átvilágítás 

Az MTB Csoport tagja fokozott ügyfél-átvilágítást alkalmaz, amennyiben az ügyfél, termék, 

szolgáltatás, alkalmazott eszköz kockázata, illetve földrajzi kockázati tényezők együttes értékelése 

alapján magas kockázatot állapít meg. 

4.6.3.1 A fokozott ügyfél-átvilágítás esetei 

a) Ügyfél-kockázat alapján: 

1. 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. 

2. Az ügyfél olyan társaság, amelynek bemutatóra szóló részvénye van, vagy amelynek 

részvényesét részvényesi meghatalmazott képviseli.  

3. Az ügyfél olyan társaság, amelynek tulajdonosi szerkezete a társaság üzleti tevékenységének 

jellegéhez képest szokatlannak vagy túlzottan összetettnek tűnik.  

4. Az ügyfél nem állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő nonprofit gazdasági társaság.  

5. A természetes személy ügyfél, az ügyfél képviselője, rendelkezésre jogosultja, 

meghatalmazottja vagy a tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek minősül. 

6. Az ügyfél-átvilágítási adatok megfelelőségével kapcsolatos kétség esetén. 

b) Termékben, szolgáltatásban, alkalmazott eszközben kockázata alapján: 

1. A személyesen meg nem jelent természetes személy ügyféllel közokirat hiteles másolata 

alapján létrejött üzleti kapcsolat vagy kapott ügyleti megbízás (Pmt. szerint: az ügyfél, a 

rendelkezésre jogosult, a képviselő vagy a meghatalmazott nem jelent meg személyesen az 

azonosítás és a személyazonosság igazoló ellenőrzése céljából).  

2. A 300.000,- forintot elérő vagy meghaladó összegű pénzváltás (figyelemmel a ténylegesen 

összefüggő megbízásokra is). 
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c) Földrajzi kockázat alapján: 

1. Az ügyfél stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik 

országban lakcímmel vagy székhellyel rendelkezik  

2. Az ügyfél tulajdonosai között stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot 

jelentő harmadik országban székhellyel rendelkező jogi személy vagy jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet található.  

3. Az ügyfél olyan jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amelynek 

tényleges tulajdonosa, rendelkezésre jogosultja, képviselője vagy meghatalmazottja stratégiai 

hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országban rendelkezik 

lakcímmel.  

4. „Offshore” gazdasági társaság 

Az „offshore” területek, központok listáját a Szabályzat 17. számú melléklete, a stratégiai 

hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országok listáját a 

Szabályzat 18. melléklete tartalmazza. 

4.6.3.2 A fokozott ügyfél-átvilágítás során alkalmazott intézkedések 

4.6.3.2.1 A fokozott ügyfél-átvilágítás során alkalmazott információgyűjtés és az adatok forrásai  

a) Fokozott ügyfél-átvilágítás során szükséges olyan fontos és megbízható információk 

összegyűjtése az ügyféltől / ügyfélről a Szabályzat 4.5. pontjában meghatározott adatokon, 

nyilatkozatokon túl, melyek segítségével pontos képet lehet alkotni az üzleti kapcsolat céljáról, 

jellegéről, az ügyfél vagyoni helyzetéről és arról, hogy a pénzeszközök milyen forrásból származnak.  

Az információt az ügyféllel történő kommunikáció során folytatott udvarias, szakmailag célratörő, 

építő és informatív hangvételű beszélgetés keretein belül, illetve a Szabályzat 12. és 13. számú 

mellékleteiben található Ügyfélprofil kérdőívből, valamint egyéb forrásokból szükséges 

megszerezni.  

Az ügyfelek számára egyértelművé kell tenni az információgyűjtés során, hogy az MTB Csoport tagja 

az átadott információkat, dokumentumokat bank, értékpapír-, fizetési- és üzleti titokként kezeli. Az 

információgyűjtés célja elsősorban a Pmt.-ben és az egyéb jogi szabályozó eszközökben 

meghatározott kötelezettségeknek való megfelelés. Amennyiben az ügyfél nem segítőkész, a 

kommunikáció sikertelen, arról a Felelős vezetőt tájékoztatni kell. 

Ügyféltől származó információk: 

− az ügyfél által az MTB Csoport tagjának alkalmazottja részére közölt információk és az 

ügyféltől kért egyéb információk; 

− Ügyfélprofil kérdőív; 

− társas vállalkozások, szervezetek esetében pénzügyi beszámolók. 

Az MTB Csoport tagjának egyéb területeitől származó információk: 
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− üzletágaktól kapott információk (az ügyfélnek az MTB Csoport tagjával fennálló egyéb 

kapcsolatairól); 

− ügyintézőktől származó információk (pl. ügyfél viselkedése). 

Egyéb forrásból származó információk: 

− MNB-től származó információk; 

− nyilvános információforrások (nyilvánosan hozzáférhető nyilvántartások, Interneten 

végzett keresések eredményei); 

− olyan nyilvántartás, amelynek kezelőjétől törvény alapján adatigénylésre jogosult az MTB 

Csoport tagja (pl. e-Cégjegyzék, bíróság nyilvántartása a civil szervezetekről, egyéni 

vállalkozók nyilvántartása stb.). 

b) Az alkalmazott további intézkedések a következők lehetnek: 

- A számlán elhelyezni kívánt pénzeszközök forrására vonatkozó információ megszerzése a 

személyében magas kockázatot jelentő (PEP magánszemély, „offshore” gazdasági társaság) 

esetében indokolt. 

Tekintettel arra, hogy az MNB a pénzeszközök forrására vonatkozó információk rendelkezésre 

bocsátását, valamint ezen információk igazoló ellenőrzése érdekében a pénzeszközök forrására 

vonatkozó dokumentumok bemutatását egymástól elválaszthatatlan, egységes intézkedésnek 

tekinti, a fentebb nevesített két esetkörben az MTB Csoport tagja a pénzeszköz forrásának 

dokumentumokkal történő igazolását minden esetben megköveteli. 

A pénzeszközök forrásának igazolásaként a megbízást benyújtó személy vagy a 

számlatulajdonos nevére szóló eredeti dokumentumok bemutatása fogadható el.  

Nem fogadható el olyan, a pénzeszköz forrásaként megadott információ, amely nem a forrás 

eredetére, hanem a felhasználás céljára (ilyenek lehetnek például „befektetés”, 

„ingatlanvásárlás”, „további különböző üzleti jellegű felhasználások”), vagy az ügyfél üzleti 

tevékenységére vonatkozik (például „panziót üzemeltet”, „nagybani piacon árul”, 

„szállítmányoz”, „étterem tulajdonos”), így értelemszerűen nem helyettesítheti a pénzeszköz 

forrására vonatkozó információkat.  

Amennyiben az ügyfél a pénzeszköz forrására vonatkozó információk beszerzése során 

megtakarításra hivatkozik, további információt kell beszerezni arra vonatkozóan, hogy az ügyfél 

ezen megtakarítást milyen legális forrásból származó tevékenységgel érte el.  

Az így beszerzett adatokat össze kell hasonlítani az ügyfélről rendelkezésre álló egyéb adatokkal 

(ügyfélprofillal). Amennyiben az adatok valóságtartalmával vagy hitelességével kapcsolatban 

kétség merül fel, az üzleti kapcsolat létesítését meg kell tagadni, egyidejűleg bejelentést kell 

tenni a NAV PTEI felé.  

A pénzeszköz forrására és annak igazolására vonatkozó részletes szabályokat a Szabályzat 

4.13.2.1 pontja tartalmazza. 
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- A vezetői döntés elsődlegesen az ügyfélkapcsolat létesítés kockázatait képes csökkenteni, mivel 

a fokozott ügyfél-átvilágítás folyamatában a szűrések kockázatcsökkentő hatásai még nem 

jelennek meg hangsúlyosan (az üzleti kapcsolat létesítésekor még nem áll rendelkezésre 

elegendő információ, csak az ügyfél és a földrajzi kockázatok értékelésére kerülhet sor). 

A vezetői döntés érdekében minden, az üzleti kapcsolat létesítésekor keletkezett 

dokumentációt meg kell küldeni a Felelős vezető részére. 

Az MTB Csoport tagjának Felelős vezetője dokumentált formában, a számlavezető rendszer 

AML engedélyezési funkcióját alkalmazva dönt, amely biztosítja a következetességet, a 

folyamatos figyelemmel kísérhetőséget és az ellenőrizhetőséget. 

Az egyes esetekben alkalmazandó további intézkedéseket az alábbi táblázat tartalmazza: 

Kockázati tényezők Elrendelt intézkedések 

 Kötelező 
vezetői 
döntés  

Nyilatkozat a 
pénzeszköz forrására 
vonatkozóan 

Kötelező 
szűrés 

1- Kiemelt közszereplői érintettség (ügyfél, 
kapcsolódó személyek) 

X X X 

2- „Offshore” gazdasági társaság X X X 

3- Személyesen meg nem jelent ügyféllel történő 
üzleti kapcsolat létesítése, kapott ügyleti megbízás 
teljesítése 

X  X 

4- Szokatlan, túlzottan összetett tulajdonosi 
szerkezettel rendelkező társaság 

X  X 

5- Ügyfél lakcíme / székhelye stratégiai 
hiányosságokkal rendelkező, harmadik országban 
van 

X  X 

6- Ügyfél tulajdonosai között stratégiai 
hiányosságokkal rendelkező, harmadik országban 
székhellyel rendelkező szervezet 

X  X 

7- Szervezet ügyfél tényleges tulajdonosa, 
kapcsolódó személyek stratégiai hiányosságokkal 
rendelkező harmadik országban rendelkezik 
lakcímmel 

X  X 

8- A társaságnak bemutatóra szóló részvénye van, 
részvényesét részvényesi meghatalmazott 
képviseli 

X   

9- Szolgáltatás mögött nem az a személy áll, aki a 
szerződéskötési kérelemben feltüntetésre került 

X   

10- Ügyfél-átvilágítási adatok megfelelőségével 
kapcsolatos kétség 

X   

11- 300.000,-Ft-ot elérő vagy meghaladó összegű 
pénzváltás 

X (csak 50 

millió Ft-ot 
elérő vagy 

meghaladó) 

X (csak a második 10 

millió Ft-ot elérő vagy 
meghaladó megbízásnál) 

X 

12- Nem állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő 
nonprofit gazdasági társaság 

X  X 
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4.6.3.2.2 A fokozott ügyfél-átvilágítás egyes eseteiben alkalmazott konkrét intézkedések 

1) Kiemelt közszereplő 

Amennyiben a természetes személy ügyfél, a kapcsolódó személy, vagy a tényleges tulajdonos 

kiemelt közszereplő, kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója, vagy kiemelt közszereplővel 

közeli kapcsolatban álló személy, akkor nyilatkoznia kell arról, hogy milyen minőségben minősül 

kiemelt közszereplőnek, valamint meg kell jelölnie és igazolnia kell a pénzeszközök forrását is 

(Szabályzat 8. számú melléklete alkalmazása). 

A természetes személy ügyfél, a kapcsolódó személy kiemelt közszereplői státuszról történő 

nyilatkoztatása során az MTB Csoport tagja nem alkalmazza a mellőzés szabályát, azaz a természetes 

személy nyilatkoztatása nem mellőzhető (nyilatkozati elv érvényesül), a bemutatott okiratok, a 

nyilvánosan hozzáférhető nyilvántartások vagy törvény alapján adatigénylés céljára rendelkezésre 

álló nyilvántartások az adatok ellenőrzésére használhatók fel.  

 

Amennyiben az ügyfél a nyilatkozatot megtagadja vagy azonosítása nem végezhető el teljes körűen, 

az ügyleti megbízást az MTB Csoport tagja nem teljesíti, az ügyféllel nem léphet üzleti kapcsolatba. 

Döntés: 

A kiemelt közszereplő esetén az üzleti kapcsolat létesítéséhez, illetve az ügyleti megbízás 

teljesítéséhez a Felelős vezető döntése szükséges. Egyebekben a Szabályzat 4.5.4. pontjában leírtak 

szerint kell eljárni.  

A döntésről szóló válaszadásnak a kérelem (teljes körű, hiánytalan) beérkezését követő 2 

munkanapon belül meg kell történnie. 

A Felelős vezető válaszadásáig az üzleti kapcsolat nem létesíthető, ügylet nem teljesíthető. 

2) “Offshore” gazdasági társaság 

Sok ország lehetőséget biztosít vállalatoknak, hogy kedvezményes adózási szabályok alá 

tartozzanak, ha ott nem végeznek tevékenységet. Az „offshore” műveleteket általában 

adóoptimalizálásra használják. 

Az „offshore” területek, központok listáját a Szabályzat 17. számú melléklete tartalmazza. 

Az MTB Csoport tagja a következő esetekben léphet üzleti kapcsolatba „offshore” központokban 

nyilvántartásba bejegyzett társas vállalkozásokkal, szervezetekkel: 

a) A leendő ügyfél társas vállalkozás Magyarországon végez gazdasági tevékenységet, vagy 

b) A gazdasági tevékenységet helyi alapítású belföldi társas vállalkozásokon keresztül látja el, 

vagy 

c) A leendő ügyfél dokumentált, jövedelmező magyarországi gazdasági kapcsolattal 

rendelkezik,  

d) Nyilatkozik a pénzeszköz forrására vonatkozóan, azt dokumentumokkal igazolja, vagy 
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e) Amennyiben az ügyfél tulajdonosi struktúrájában 25%-ot elérő vagy meghaladó tulajdoni 

hányaddal rendelkező „offshore” vállalkozás van, abban az esetben a Felelős vezető 

mérlegelése alapján az ügyfélnek hitelt érdemlő módon nyilatkoznia kell arról is, hogy kik 

az „offshore” vállalkozás tényleges tulajdonosai (tulajdonosi struktúrát bemutató ábrát kell 

készíteni). 

Az „offshore” társaság esetében a számlanyitáshoz az alábbi dokumentumokat kell bekérni: 

− A társaság alapító okiratának /alapszabályának/társasági szerződésének (Deed of 

Foundation/Articles of Association/Memorandum of Association) az Országos Fordító és 

Fordításhitelesítő Iroda (OFFI) által hitelesített magyar nyelvű fordítását – azonosításhoz 

szükséges dokumentum. 

− A társaság saját országa szerinti bejegyzésének vagy nyilvántartásba vételének harminc napnál 

nem régebbi igazolásának (Certificate of incorporation) az Országos Fordító és 

Fordításhitelesítő Iroda (OFFI) által hitelesített magyar nyelvű fordítását – azonosításhoz 

szükséges dokumentum. 

− A vezető tisztviselők kinevezéséről, megválasztásáról szóló határozat, jegyzőkönyv (Minutes of 

meeting of the subscriber(s)/ Resolution on the appointment of the director(s) of the 

company), Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI) által hitelesített magyar nyelvű 

fordítását – számlanyitáshoz szükséges dokumentum. 

− A társaságot képviselni jogosult személyek közjegyzővel hitelesített aláírási címpéldányát 

(Proxy), és annak OFFI által hitelesített magyar nyelvű fordítását – számlanyitáshoz szükséges 

dokumentum. 

Döntés: 

Az „offshore” társasággal történő üzleti kapcsolat létesítésére / ügyleti megbízás teljesítésére 

kizárólag a Felelős vezető döntését követően kerülhet sor.  

A számlanyitási dokumentumokat a Felelős vezető részére elektronikus levélben (e-mail) kell 

eljuttatni. 

A Felelős vezető a feltárt kockázatokról egyeztet az üzleti területekkel, szakterületekkel (például 

csalás megelőzésért felelős szakterület), majd dönt az üzleti kapcsolat létesítés tárgyában, mely 

döntést elektronikus levélben (e-mail) kommunikálja az MTB Csoport tagjának alkalmazottja felé. 

Az alkalmazott az ügyfélről és az ügyletről rendelkezésre álló adatokat elektronikus úton 

haladéktalanul megküldi a Felelős vezető részére, aki a lehető legrövidebb időn belül válaszában 

nyilatkozik arról, hogy a tulajdonosi struktúrát bemutató ábra alapján az Ügyfélprofil kérdőív újbóli 

kitöltését szükségesnek tartja-e.  

Azon esetekben, amikor a Felelős vezető arról nyilatkozik, hogy az Ügyfélprofil kérdőív újbóli 

kitöltését szükségesnek tartja, az ügyfélnek újra ki kell töltenie az Ügyfélprofil kérdőívet és azt – 

hiányos, vagy hibás kitöltés esetén is - az ügyintézőnek el kell küldenie a számlanyitási 

dokumentációval együtt a Felelős vezetőnek.  
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Amennyiben az ügyfél megtagadja az Ügyfélprofil kérdőív újbóli kitöltését, úgy ennek tényét szintén 

– dokumentált formában – jelezni kell a Felelős vezető felé. 

A Felelős vezető válaszadásáig az üzleti kapcsolat nem létesíthető, ügylet nem teljesíthető. 

3) Személyes megjelenés hiánya az üzleti kapcsolat létesítésekor 

Amennyiben az ügyfél vagy a kapcsolódó személy nem jelent meg személyesen az azonosítás és a 

személyazonosság igazoló ellenőrzése céljából, az MTB Csoport tagja a személyazonosság igazoló 

ellenőrzése érdekében köteles megkövetelni az azonosító adatokat tartalmazó okiratok hiteles 

másolatát, valamint az azonosítás érdekében köteles az azonosító adatokat rögzíteni az üzleti 

kapcsolat létesítése, ügylet teljesítése előtt. 

Az okirat hiteles másolata abban az esetben fogadható el a személyazonosság igazoló ellenőrzése 

és az azonosítás teljesítéséhez, ha 

• azt közjegyző vagy magyar külképviseleti hatóság a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. 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. 

• az ún. „Apostille egyezmény” alapján 

• nemzetközi jogsegély egyezmény alapján. 

A fordítással kapcsolatos szabályokat a Szabályzat 4.5.1.1.5 pontja tartalmazza. 

Döntés: 

A személyesen meg nem jelent ügyfél esetén az üzleti kapcsolat létesítésére, a kapott ügyleti 

megbízás teljesítésére kizárólag a Felelős vezető döntését követően kerülhet sor.  

A számlanyitási dokumentumokat a Felelős vezető részére elektronikus levélben (e-mail) kell 

eljuttatni. 

A Felelős vezető a feltárt kockázatokról egyeztet az üzleti területekkel, szakterületekkel (például 

csalás megelőzésért felelős szakterület), majd dönt az üzleti kapcsolat létesítés tárgyában, mely 

döntést elektronikus levélben (e-mail) kommunikálja az MTB Csoport tagjának alkalmazottja felé. 

A döntésről szóló válaszadásnak a kérelem (teljes körű, hiánytalan) beérkezését követő 2 

munkanapon belül meg kell történnie. 

A Felelős vezető válaszadásáig az üzleti kapcsolat nem létesíthető, ügylet nem teljesíthető. 

4) Szokatlan, túlzottan összetett tulajdonosi szerkezet 

Amennyiben az ügyfél olyan társaság, amelynek tulajdonosi szerkezete a társaság üzleti 

tevékenységének jellegéhez képest szokatlannak vagy túlzottan összetettnek tűnik, kizárólag a 

Felelős vezető döntése alapján lehet üzleti kapcsolatot létesíteni, vagy ügyletet végrehajtani.  
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Az ügyfél átvilágítása során alkalmazandó intézkedéseket a Felelős vezető az ügyfél személyében és 

az ügyletben rejlő lehetséges kockázatokat figyelembe véve határozza meg. Indokolt esetben a 

Felelős vezető a feltárt kockázatokról egyeztet az üzleti területekkel, szakterületekkel (például csalás 

megelőzésért felelős szakterület) és közösen döntenek az üzleti kapcsolat létesítés tárgyában, mely 

döntést elektronikus levében (e-mail) kommunikálja az MTB Csoport tagjának alkalmazottja felé. 

Döntés: 

Az alkalmazott az ügyfélről és az ügyletről rendelkezésre álló adatokat elektronikus úton (e-mailben) 

haladéktalanul megküldi a Felelős részére, aki a lehető legrövidebb időn belül válaszában nyilatkozik 

arról, hogy a tulajdonosi struktúrát bemutató ábra alapján az Ügyfélprofil kérdőív újbóli kitöltését 

szükségesnek tartja-e. Azon esetekben, amikor a Felelős vezető arról nyilatkozik, hogy az 

Ügyfélprofil kérdőív újbóli kitöltését szükségesnek tartja, az ügyfélnek újra ki kell töltenie az 

Ügyfélprofil kérdőívet és azt – hiányos, vagy hibás kitöltés esetén is - az ügyintézőnek el kell küldenie 

a számlanyitási dokumentációval együtt a Felelős vezetőnek.  

Amennyiben az ügyfél megtagadja az Ügyfélprofil kérdőív újbóli kitöltését, úgy ennek tényét szintén 

– dokumentált formában – jelezni kell a Felelős vezető felé. 

A Felelős vezető válaszadásáig az üzleti kapcsolat nem létesíthető, ügylet nem teljesíthető. 

5-7) Stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országgal való 

kapcsolat 

Amennyiben  

a) az ügyfél stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik 

országban lakcímmel vagy székhellyel rendelkezik, 

b) a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező ügyfél tulajdonosai között stratégiai 

hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országban székhellyel 

rendelkező jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet található,  

c) az ügyfél olyan jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amelynek 

tényleges tulajdonosa, rendelkezésre jogosultja, képviselője, vagy meghatalmazottja 

stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országban 

rendelkezik lakcímmel, 

a Felelős vezető döntése alapján lehet üzleti kapcsolatot létesíteni, vagy ügyletet végrehajtani.  

Döntés: 

A stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országok azon 

országok, amelyek a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelem vonatkozásában 

hiányos jogi és intézményi kerettel rendelkeznek, illetve a pénzmozgások ellenőrzése terén nem 

kielégítő szabályrendszert alkalmaznak. Ezen országok listáját a Szabályzat 18. számú melléklete 

tartalmazza. 
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Az alkalmazott az ügyfélről és az ügyletről rendelkezésre álló adatokat elektronikus úton (e-mailben) 

haladéktalanul megküldi a Felelős vezető részére, aki a lehető legrövidebb időn belül válaszában 

nyilatkozik arról, hogy az üzleti kapcsolat létesítését, az ügylet teljesítését milyen feltételek mellett 

támogatja: egyedi mérlegelés alapján, az ügyfélben, ügyletben rejlő kockázatokat figyelembe véve 

nyilatkoztathatja az ügyfelet a pénzeszköz forrására vonatkozóan, egyidejűleg kéri a forrás 

igazolására szolgáló dokumentum bemutatását. 

A Felelős vezető válaszadásáig az üzleti kapcsolat nem létesíthető, ügylet nem teljesíthető. 

8) Bemutatóra szóló részvénnyel rendelkező társaság vagy társaság, amelynek részvényesét 

részvényesi meghatalmazott képviseli 

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

részvényesét részvényesi meghatalmazott képviseli a Felelős vezető döntése alapján lehet üzleti 

kapcsolatot létesíteni, vagy ügyletet végrehajtani.  

Döntés: 

Az alkalmazott az ügyfélről és az ügyletről rendelkezésre álló adatokat elektronikus úton (e-mailben) 

haladéktalanul megküldi a Felelős vezető részére. 

Az üzleti kapcsolat létesítéséről a Felelős vezető az ügyfél személyében rejlő lehetséges 

kockázatokat figyelembe véve dönt. Indokolt esetben a Felelős vezető a feltárt kockázatokról 

egyeztet az üzleti területekkel, szakterületekkel (például csalás megelőzésért felelős szakterület) és 

közösen döntenek az üzleti kapcsolat létesítés tárgyában, mely döntést elektronikus levélben (e-

mail) kommunikálja az MTB Csoport tagjának alkalmazottja felé. 

A Felelős vezető válaszadásáig az üzleti kapcsolat nem létesíthető, ügylet nem teljesíthető. 

9-10) Kétség a tényleges tulajdonos személyével, az ügyfél-átvilágítási adatok megfelelőségével 

kapcsolatban 

Amennyiben  

a) 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, 

b) az ügyfél-átvilágítási adatok megfelelőségével kapcsolatos kétség merül fel, 

kizárólag a Felelős vezető döntése alapján lehet üzleti kapcsolatot létesíteni, vagy ügyletet 

végrehajtani.  

Döntés: 

Az alkalmazott az ügyfélről és az ügyletről rendelkezésre álló adatokat elektronikus úton (e-mailben) 

haladéktalanul megküldi a Felelős vezető részére. 

Az üzleti kapcsolat létesítéséről a Felelős vezető az ügyfél személyében rejlő lehetséges 

kockázatokat figyelembe véve dönt. Indokolt esetben a Felelős vezető a feltárt kockázatokról 

egyeztet az üzleti területekkel, szakterületekkel (például csalás megelőzésért felelős szakterület) és 
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közösen döntenek az üzleti kapcsolat létesítés tárgyában, mely döntést elektronikus levélben (e-

mail) kommunikálja az MTB Csoport tagjának alkalmazottja felé. 

A Felelős vezető válaszadásáig az üzleti kapcsolat nem létesíthető, ügylet nem teljesíthető. 

11) Pénzváltás (valutaváltás) 

 

300.000 (háromszázezer) forintot elérő, illetve azt meghaladó összegű pénzváltás esetén az MTB 

Csoport tagja köteles az ügyfél, vagy a kapcsolódó személy vonatkozásában a Szabályzat 4.5.1 

pontjában meghatározott  személyazonosság igazoló ellenőrzését, valamint a Szabályzat 4.5.2. 

pontja szerinti azonosítást elvégezni, vagyis az ilyen összegű pénzváltási ügyleti megbízást bonyolító 

alkalmi ügyfelek ügyfél-átvilágításának rendje megegyezik azon ügyfelek ügyfél-átvilágításának 

rendjével, amelyekkel az MTB Csoport tagja üzleti kapcsolatot létesít. 

Az MTB Csoport tagja köteles továbbá a tényleges tulajdonosra vonatkozóan is valamennyi ügyfél-

átvilágítási intézkedést elvégezni. Így különösen a Szabályzat 4.5.3. pontjában meghatározott 

személyazonosságának igazoló ellenőrzését elvégezni, az azonosítási adatokat a tényleges 

tulajdonos vonatkozásában is rögzíteni, továbbá nyilatkoztatni az ügyfelet, vagy a kapcsolódó 

személyt a Szabályzat 4.5.4 pontja szerint a saját, valamint a tényleges tulajdonos kiemelt 

közszereplői státuszára vonatkozóan. 

Az MTB Csoport tagja az alábbi adatokat köteles rögzíteni a bizonylaton: 

Természetes személy esetén: 

− családi és utónevét, 

− azonosító okmányának típusát és számát; 

Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén: 

− nevét, rövidített nevét, 

− székhelyének, külföldi székhelyű vállalkozás esetén - amennyiben ilyennel rendelkezik - 

magyarországi fióktelepének címét, 

− cégbírósági nyilvántartásban szereplő jogi személy esetén cégjegyzékszámát, egyéb jogi 

személy esetén a létrejöttéről (nyilvántartásba vételéről, bejegyzéséről) szóló határozat 

számát vagy nyilvántartási számát, 

Az ügyfél-átvilágítási kötelezettség kiterjed az egy héten belüli (az ügyleti megbízást megelőző 7 

napon belüli), egymással tényleges összefüggő, több ügyleti megbízásra, ha ezek együttes értéke 

eléri a 300.000 (háromszázezer) forint összeget. Ebben az esetben az átvilágítást azon ügyleti 

megbízás elfogadásakor kell végrehajtani, amellyel az ügyleti megbízások együttes értéke eléri a 

300.000 (háromszázezer) forintot. 

Döntés: 
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A 10 (tíz) millió forintot elérő, vagy meghaladó összegű pénzváltás esetében az ügyfelet a 

megerősített eljárás alá kell vonni, és a második 10 (tíz) millió forintot elérő vagy meghaladó összegű 

pénzváltáskor nyilatkoztatni kell az ügyfelet a pénzeszköz forrására vonatkozóan, egyidejűleg kérni 

kell a forrás igazolására szolgáló dokumentum bemutatását. 

Az 50 (ötven) millió forintot elérő vagy meghaladó összegű pénzváltási megbízás engedélyezéséről 

az MTB Csoport tagjának Felelős vezetője dönt. A Felelős vezető válaszadásáig az ügyleti megbízás 

nem teljesíthető. 

A 100 (száz) millió forintot elérő vagy meghaladó összegű pénzváltási megbízás csak a Bizottság 

előzetes jóváhagyását követően teljesíthető. 

12) Nonprofit gazdasági társaság nem állami vagy önkormányzati tulajdonban 

Amennyiben az ügyfél nem állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő nonprofit gazdasági 

társaság, a Felelős vezető döntése alapján lehet üzleti kapcsolatot létesíteni, vagy ügyletet 

végrehajtani.  

Az alkalmazott az ügyfélről és az ügyletről rendelkezésre álló adatokat elektronikus úton (e-mailben) 

haladéktalanul megküldi a Felelős vezető részére, aki a lehető legrövidebb időn belül válaszában 

nyilatkozik arról, hogy az üzleti kapcsolat létesítését, vagy ügylet teljesítését milyen feltételek 

mellett támogatja.  

Az ügyfél átvilágítása során alkalmazandó intézkedéseket a Felelős vezető az ügyfél személyében és 

az ügyletben rejlő lehetséges kockázatokat figyelembe véve határozza meg. Indokolt esetben a 

Felelős vezető a feltárt kockázatokról egyeztet az üzleti területekkel, szakterületekkel (például csalás 

megelőzésért felelős szakterület) és közösen döntenek az üzleti kapcsolat létesítés tárgyában, mely 

döntést elektronikus levélben (e-mail) kommunikálja az MTB Csoport tagjának alkalmazottja felé. 

Egyedi mérlegelés alapján, az ügyfélben, ügyletben rejlő kockázatokat figyelembe véve a Felelős 

vezető kérheti az Ügyfélprofil kérdőív újbóli kitöltését; illetve nyilatkoztathatja az ügyfelet a 

pénzeszköz forrására vonatkozóan, egyidejűleg kérve a forrás igazolására szolgáló dokumentum 

bemutatását. 

Amennyiben az ügyfél megtagadja az Ügyfélprofil kérdőív újbóli kitöltését, úgy ennek tényét szintén 

– dokumentált formában – jelezni kell a Felelős vezető felé. 

A Felelős vezető válaszadásáig az üzleti kapcsolat nem létesíthető, ügylet nem teljesíthető. 

4.7 Más szolgáltató által elvégzett ügyfél-átvilágítási intézkedések 

elfogadása 

Az MTB Csoport tagja jogosult elfogadni – különösen a MTB Csoport más tagjai által elvégzett – az 

ügyfél-átvilágítás eredményét, ha az ügyfél-átvilágítást 

• Magyarország területén vagy az Európai Unió más tagállamában székhellyel, fiókteleppel 

vagy telephellyel rendelkező szolgáltató végezte el, vagy 
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• olyan harmadik országban székhellyel, fiókteleppel vagy telephellyel rendelkező szolgáltató 

végezte el, amely a 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. 

A felelősség a más szolgáltató által elvégzett ügyfél-átvilágítás eredményét elfogadó szolgáltatót 

terheli. 

Az MTB Csoport tagja nem jogosult elfogadni az ügyfél-átvilágítás eredményét, ha az ügyfél-

átvilágítást olyan harmadik országban székhellyel, fiókteleppel vagy telephellyel rendelkező 

szolgáltató végezte el, amely stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő 

harmadik országnak minősül. (Szabályzat 18. számú melléklete) 

Az MTB Csoport tagja az ügyfél-átvilágítás elvégzése érdekében általa igényelt adatot az érintett 

ügyfél hozzájárulása esetén jogosult más szolgáltató rendelkezésére bocsátani.  

A különböző szolgáltatók az ügyfél-átvilágítási intézkedések során keletkezett adatokat az ügyfél 

hozzájárulása esetén egymás részére átadhatják, feltéve, hogy a két szolgáltató között ilyen 

tárgyú írásos megállapodás született.  

Az adatok átadására vonatkozó igény esetén a Felelős vezető koordinálásával a honos fiók jár el.  

Az ügyfél-átvilágítás eredményét elfogadó szolgáltató írásos kérésére az alábbi adatok 

rendelkezésre bocsátása történik: az ügyfél vagy a tényleges tulajdonos azonosítása és 

személyazonossága igazoló ellenőrzése érdekében rögzített adatok (Pmt. szerinti azonosító adatok 

az Azonosítási adatlapról, tényleges tulajdonos azonosító adatai a TTNY-ről, PEP státuszra vonatkozó 

adat), a személyazonosságra vonatkozó dokumentáció másolata. 

4.7.1 Konzorciális hitel esetén elvégzendő ügyfél-átvilágítási szabályok 

Konzorciális hitel esetén valamennyi részt vevő félnek rendelkeznie kell az ügyfél-átvilágítási 

dokumentumokkal. Amennyiben nem az MTB Csoport tagja azonosítja az ügyfelet, abban az esetben 

be kell kérni az ügyfél-átvilágítási dokumentumokat az azonosítást végző szolgáltatótól. Az ügyfél-

átvilágítási dokumentumok átvételére a Pmt. 18. §-ban nevesített feltételek fennállása esetén 

(külföldi székhelyű szolgáltatóval történő levelező kapcsolat létesítése), illetve az ügyfél 

hozzájárulása mellett kerülhet sor. Amennyiben az MTB Csoport tagja végzi az átvilágítást, 

ugyanezen feltételek fennállása mellett a dokumentumok átadhatók. 

Az azonosítást végző szolgáltatótól olyan körben kell beszerezni az ügyfél-átvilágítási 

dokumentumokat, amilyen körben azt az MTB Csoport tagja maga is megkövetelte volna az üzleti 

kapcsolat létesítéséhez.  
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4.8 Az MTB Csoport tagjának kötelezettsége ügyfél-átvilágítás 

elmaradás, meghiúsulása esetén  

Amennyiben az MTB Csoport tagja nem tudja teljes körűen végrehajtani az ügyfél-átvilágítást, mert 

az ügyfél-átvilágítás eredménye nem áll teljes körűen rendelkezésre, akkor az érintett ügyfélre 

vonatkozóan köteles:  

a) megtagadni az üzleti kapcsolat létesítését és/vagy az ügyleti megbízás teljesítését, 

b) megtagadni az ügyfél megbízása alapján, a bankszámlán keresztüli művelet elvégzését, 

illetve 

c) megszüntetni az ilyen ügyféllel fennálló üzleti kapcsolatot. 

4.8.1 Az üzleti kapcsolat létesítésének, az ügyleti megbízás teljesítésének 

megtagadása 

Az MTB Csoport tagja megtagadja az üzleti kapcsolat létesítését, ügyleti megbízás teljesítését, 

amennyiben: 

• az ügyfél a tényleges tulajdonosra vonatkozó nyilatkozatot megtagadja, 

• a tényleges tulajdonos kilétével kapcsolatban az ügyfél ismételt írásbeli nyilatkozatát 

követően a kétség továbbra is fennáll, 

• az ügyfél ismételt – a tényleges tulajdonosra vonatkozó írásbeli nyilatkozatát követő, 

nyilvántartásban történt ellenőrzés után fennmaradó kétség esetén, 

• a pénzeszközök forrása az MTB Csoport tagja számára megnyugtató módon nem tisztázódik.  

4.8.2 Ügyfélkapcsolatból kizárt ügyfelek 

Az MTB Csoport tagja nem létesít üzleti kapcsolatot a fenti eseteken túl azokkal a természetes 

személyekkel és szervezetekkel: 

− amely/amelyek személyazonossága nem megállapítható; 

− amely/amelyek azonosítása során megállapítható, hogy hamis, hamisított, vagy nem valódi 

adatok, információk jutottak az MTB Csoport tagjának tudomására és ezen ellentmondások, 

okok nem oldhatók fel megnyugtató módon; 

− amely/amelyek az MTB Csoport tagjának számára kiemelkedően magas üzleti és pénzmosási 

kockázatot jelentenek; a Felelős vezető döntése alapján az üzleti kapcsolat létesítése, ügyleti 

megbízás teljesítése a magas kockázatra tekintettel nem támogatott. 

− olyan esetekben, amikor a számlanyitás célja, indoka egyértelműen nem állapítható meg, 

vagy a megadott indok, cél nem összeegyeztethető az MTB Csoport tagjának működésével, 

etikai elveivel, kockázati érzékenységével; 
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− amely/amelyek nem együttműködők az MTB Csoport tagjával és annak működésére veszélyt 

jelenthetnek. 

Kizáró ok továbbá, ha az ügyfél a Szabályzat 5. számú mellékletben meghatározott nemzetközi ún. 

„szankciós” vagy embargós listákon szerepel. 

4.9 Igazolt fizetési számla vezetéséhez kapcsolódó ügyfél-

átvilágítás, más szolgáltatótól származó adatkérés 

4.9.1 Igazolt fizetési számla útján történő ügyfél-átvilágítás 

A Tpt. 5. § (1) bekezdés 130. pontjában meghatározott ügyfélszámla és 46. pontjában meghatározott 

értékpapírszámla, valamint az értékpapír letéti számla nyitásához az ügyfél a személyazonosság 

igazoló ellenőrzése érdekében a Szabályzat 4.5.1.2. - 4.5.1.4. pontjaiban meghatározott okiratokat, 

valamint a tényleges tulajdonosi nyilatkozatot elektronikus úton - így különösen e-mail-en 

szkennelve - vagy faxon is benyújthatja, amennyiben pénzmosásra vagy terrorizmus 

finanszírozására utaló adat, tény vagy körülmény nem merül fel.  

Az ügyfél ebben az esetben a számlanyitáshoz elektronikus úton vagy faxon igazolhatja azon fizetési 

számlájának fennállását is, amelyről és amelyre fizetésre sor kerül az ügyfélszámla javára és terhére 

(a továbbiakban: igazolt fizetési számla).  

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, amely a Pmt.-ben megállapított, vagy azzal egyenértékű ügyfél-átvilágítási és nyilvántartási 

követelményeket alkalmaz és felügyeletére is a Pmt.-ben megállapított vagy azokkal egyenértékű 

követelmények szerint kerül sor. 

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 MTB Csoport tagja 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.  
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4.9.2 Igazolt fizetési számla vezetéséhez kapcsolódó, más szolgáltatótól 

származó adatkérés 

A befektetési szolgáltató az igazolt fizetési számla vezetését végző szolgáltatótól, azaz az MTB 

Csoport tagjától adatot igényelhet arra vonatkozóan, hogy az igazolt fizetési számla tekintetében az 

ügyfél azonosítása megtörtént. A Tpt. 5. § (1) bekezdés 130. pontjában meghatározott ügyfélszámla 

és 46. pontjában meghatározott értékpapírszámla, valamint az értékpapír letéti számla nyitása 

érdekében küldött adatigénylést 8 napon belül kell teljesíteni.  

Az MTB Csoport tagja a befektetési szolgáltatóktól érkező, ügyfelek fizetési számlája tekintetében 

elvégzett ügyfél azonosításra vonatkozó kérdésekre az alábbi válaszokat adja: 

a) a megkeresésben megjelölt fizetési számla tulajdonosának megadott személyazonosító 

adatai megegyeznek az MTB Csoport tagjának nyilvántartásában nyilvántartott adataival és az ügyfél 

azonosítását az MTB Csoport tagja elvégezte, 

b) a megkeresésben megjelölt fizetési számla tulajdonosának megadott személyazonosító 

adatai nem egyeznek meg az MTB Csoport tagjának nyilvántartásában nyilvántartott adataival és az 

ügyfél azonosítását az MTB Csoport tagja nem végezte el. 

Amennyiben a megkeresésben szereplő személy nem vezet az MTB Csoport tagjánál fizetési 

számlát, úgy az ügyfélszámlát, értékpapírszámlát és értékpapír letéti számlát vezető szolgáltató által 

az adatigénylés során megküldött adatokat az adatigénylés teljesítését követően haladéktalanul 

törölni kell.  

4.10 Üzleti kapcsolat fennállása alatti kötelezettségek 

4.11 Ügyfélprofil kialakítása, felülvizsgálata 

Az ügyfélprofilnak minden nem alkalmi ügyfél kategóriába tartozó ügyfél vonatkozásában 

rendelkezésre kell állnia. Az MTB Csoport tagja az ügyfélről és ügyleteiről beszerzett adatokat, 

információkat (például pénzeszközök forrására vonatkozó információk), egyéb releváns ismereteket 

nyilvántartja. 

Az ügyfélprofilhoz tartozó adatok, információk a számlavezető rendszerben rögzített adatok (ügyfél 

azonosítási adatok), az üzleti kapcsolat fennállása alatt keletkező tranzakciós adatok, valamint az 

ügyintézők által az ügyfélről rendelkezésre álló egyéb információk összessége. 

Az ügyféltől származó információk mellett az ügyfélprofil tartalmazza a külső, harmadik személytől 

/ egyéb forrásból (nyilvánosan hozzáférhető nyilvántartások) megszerezhető információkat, 

valamint az MTB Csoport tagjának általános értékelését az ügyfélről vagy egyedi értékelését az 

ügyfél egyes ügyleteiről.  

Az ügyfélprofilnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy az ügyfél pénzmosás megelőzéséhez 

kapcsolódó compliance kockázati profiljára vonatkozóan az MTB Csoport tagja alapos 
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következtetést vonhasson le, illetve az ügyfél tranzakcióinak az ügyfélprofilhoz képest 

tapasztalható esetleges szokatlanságát meg tudja állapítani.  

Az ügyfélprofil tartalmazza továbbá egyszerűsített ügyfél-átvilágításra jogosult ügyfelek esetén az 

egyszerűsített átvilágítást alátámasztó információkat, dokumentumokat, fokozott ügyfél-átvilágítás 

alá eső ügyfeleknél a magas kockázatra vonatkozó információkat, melyek megalapozzák a további 

intézkedések alkalmazását az MTB Csoport tagja részéről. 

4.11.1 Ügyfélprofil kérdőív 

Az ügyfelek alapos megismerése érdekében az MTB Csoport tagja a fokozott ügyfél-átvilágítás 

eseteiben az üzleti kapcsolat létesítésekor Ügyfélprofil kérdőívet kell kitöltetnie az ügyféllel, 

továbbá monitoring keretében észlelt gyanús ügylet esetén bármely ügyfél-átvilágítási fokozatnál 

Ügyfélprofil kérdőívet alkalmazhat (lehetőség, a Felelős vezető dönt róla) (a Szabályzat 12. és 13. 

számú mellékletei). 

4.11.1.1 Az ügyfélprofil-kérdőív szerepe üzleti kapcsolat létesítésekor 

Az Ügyfélprofil kérdőív segítséget nyújt az ügyfélről készülő Ügyfélprofil kialakításában a fokozott 

ügyfél-átvilágítás eseteiben, illetve az ügyfél részéről, mint elsődleges információforrástól olyan 

adatokat rögzít, mely segítségével az ügyfél működése, szokásai megismerhetők, így az MTB Csoport 

tagja az ügyfélben rejlő kockázatait feltárhatja és megteheti a szükséges intézkedéseket (pl. 

számlanyitási dokumentáció elutasítása).  

Az Ügyfélprofil kérdőív szerkezetileg két részből áll. 

A. Ügyfélismereti kérdések  Ügyfél tölti ki kézzel, vagy az ügyintéző a számítógépen 

az ügyfél válaszai alapján, mindketten aláírják! 

B. Ügyfélről alkotott vélemény  Ügyintéző tölti ki! 

Az Ügyfélprofil kérdőívnek csak az A. ’Ügyfélismereti kérdések’ része adható át az ügyfélnek 

kitöltésre, a B. ’Ügyfélről alkotott vélemény’ rész még kitöltetlen formában sem! 

Az Ügyfélprofil kérdőívet a fokozott ügyfél-átvilágítás alá eső esetekben szkennelve, e-mailben 

meg kell küldeni a többi dokumentummal együtt a Felelős vezető részére új üzleti kapcsolat 

létesítésekor. 

A kérdőíven szereplő válaszok alapján a Felelős vezető dönt: a számla megnyitását támogatja, nem 

támogatja, vagy a számlanyitást feltételhez köti. 

Az Ügyfél által kitöltött Ügyfélprofil kérdőívet (helytelen vagy hiányos kitöltés esetén is) be kell 

szkennelni és e-mailben megküldeni a Felelős vezető részére. 

Amennyiben az ügyfél megtagadja a Kérdőív kitöltését, úgy ennek tényét szintén jelezni kell 

dokumentált formában a Felelős vezető felé. 

Az Ügyfélprofil kérdőívet belföldi és külföldi állampolgárok, illetve belföldi és külföldi társas 
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vállalkozások esetében is alkalmazni kell a fokozott ügyfél-átvilágítás eseteiben.  

Nem kell alkalmazni az Ügyfélprofil kérdőívet a széfszolgáltatás igénybevétele során az üzleti 

kapcsolat létesítésekor, az egyszerűsített és normál ügyfél-átvilágítás eseteiben, valamint alkalmi 

ügyfelek megbízásai esetén sem. 

4.11.1.2 Az ügyfélprofil-kérdőív szerepe a monitoring tevékenység kapcsán 

Amennyiben az ügyfél tranzakcióinak elemzése (monitoring keretében) alapján az állapítható meg, 

hogy az ügyfél szokásai megváltoztak, korábbi kockázati besorolásához képest esetleg más kockázati 

kategóriába kellene helyezni, az MTB Csoport tagja a rendelkezésére álló adatok és információk 

alapján új kockázatértékelést végez az ügyfél vonatkozásában, és az ügyfélprofilt aktualizálja. 

Az esetleges szokatlan tranzakciók, megváltozott ügyfélszokások esetében a fióki alkalmazott 

jelzéssel élhet a Felelős vezető felé, aki, ha szükségesnek látja, bármely nem alkalmi ügyfél esetében 

kérheti az Ügyfélprofil kérdőív kitöltését. 

Az MTB Csoport tagjának alkalmazottja kitölteti az Ügyfélprofil kérdőívet az ügyféllel, a Felelős 

vezető pedig összeveti az ügyfél válaszait korábbi szokásaival és ha szükséges, javaslatot tesz az 

ügyfél kockázati besorolásának megváltoztatására, adott esetben – a nagy kockázatra tekintettel – 

a fennálló üzleti kapcsolt megszüntetésére. 

4.12 Monitoring tevékenység a meglévő ügyfelek vonatkozásában 

A monitoring tevékenységre vonatkozó általános szabályokat a Szabályzat 4.5.7. pontja tartalmazza. 

4.12.1 A monitoring tevékenység keretében alkalmazott szűrések 

4.12.1.1 Fiókvezetői monitoring 

a) Az alábbi típusú ügyletek esetében a fiókvezető az alábbi szűréseket ellenőrzéseket köteles 

végezni: 

- alkalmi ügyfelek 3.600.000 (hárommillió-hatszázezer) forintot meghaladó ügyleti megbízása 

– ide nem értve a pénzváltást (alkalmi ügyfél összeghatár felett) 

Ellenőrizendő, hogy az összeghatár feletti alkalmi ügyfelek átvilágítása megtörtént-e. 

- 300.000 (háromszázezer) forintot elérő vagy meghaladó összegű pénzváltás (alkalmi ügyfél 

összeghatár felett) 

Ellenőrizendő, hogy a fokozott ügyfél-átvilágítás végrehajtása, a bizonylat kötelező 

tartalommal történő kiállítása megtörtént-e. 

Ezen belül: 

• 10 (tíz) millió forintot elérő vagy meghaladó összegű pénzváltás  
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Ellenőrizendő, hogy megerősített eljárás keretében a második 10 millió forintot elérő vagy 

meghaladó összegű megbízásánál az ügyfél nyilatkoztatása a pénzeszköz forrásáról (a forrás 

dokumentumokkal történő igazoltatása) megtörtént-e. 

• 50 (ötven)millió forintot elérő vagy meghaladó összegű pénzváltás  

Ellenőrizendő, hogy megerősített eljárás keretében a Felelős vezető döntésének beszerzése, 

valamint a nyilatkoztatás a pénzeszköz forrásáról (a forrás dokumentumokkal történő 

igazoltatása) megtörtént-e. 

• 100 (száz) millió forintot elérő vagy meghaladó összegű pénzváltás 

Ellenőrizendő, hogy megerősített eljárás keretében a Bizottság döntésének beszerzése, 

valamint a nyilatkoztatás a pénzeszköz forrásáról (a forrás dokumentumokkal történő 

igazoltatása) megtörtént-e. 

- 10 (tíz) millió forintot elérő, vagy meghaladó összegű egyéb készpénzes ügylet 

Ellenőrizendő, hogy megerősített eljárás keretében az ügyfél a nyilatkoztatás a pénzeszköz 

forrásáról (a forrás dokumentumokkal történő igazoltatása) megtörtént-e. 

Ezen belül: 

• 50 (ötven) millió forintot elérő vagy meghaladó összegű készpénzbefizetés alkalmi 

ügyfél részéről (alkalmi ügyfél összeghatár felett) 

Ellenőrizendő, hogy megerősített eljárás keretében a Felelős vezető döntésének beszerzése, 

valamint az ügyfél nyilatkoztatása a pénzeszköz forrásáról (a forrás dokumentumokkal 

történő igazoltatása) megtörtént-e. 

• 100 (száz) millió forintot elérő vagy meghaladó összegű készpénzbefizetés alkalmi 
ügyfél részéről (alkalmi ügyfél összeghatár felett) 

Ellenőrizendő, hogy megerősített eljárás keretében a Bizottság döntésének beszerzése, 

valamint a nyilatkoztatás a pénzeszköz forrásáról (a forrás dokumentumokkal történő 

igazoltatása) megtörtént-e. 

b) Szokatlan, túlzottan összetett tulajdonosi szerkezettel rendelkező társasággal történő 

üzleti kapcsolat létesítése (a Szabályzat 4.5.3.2. pontja alapján a társaság tulajdonosi 

struktúrájában háromnál több társaság érintettségével egymásba fonódások, a tulajdonosi 

szerkezetben több mint három szinten, közvetett részesedéssel rendelkező tulajdonosok, a 

tulajdonosi szerkezetben több mint négy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem 

rendelkező társaság rendelkezik tulajdoni hányaddal) 

Ellenőrizendő, hogy az üzleti kapcsolat létesítésekor a tulajdonosi struktúrát bemutató ábra 

rendelkezése állt-e, valamint az, hogy a Felelős vezető döntésének beszerzése megtörtént-e. 

Amennyiben a fenti esetekben a fiókvezető azt tapasztalja, hogy a szükséges intézkedés nem történt 

meg, haladéktalanul gondoskodik annak pótlásáról. Ha a Felelős vezető engedélyének, vagy 
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döntésének beszerzésére nem került sor, az esetet haladéktalanul jelzi a Felelős vezető részére, és 

megküldi a teljes dokumentációt, mely az utólagos vizsgálathoz szükséges. 

4.12.1.2 A Felelős vezető monitoring tevékenysége során végzett szűrések 

A fenti szűréseken túl az MTB Csoport tagjának Felelős vezetője a monitoring keretein belül legalább 

éves gyakorisággal vizsgálja az egyszerűsített ügyfél-átvilágítás alá eső ügyfelek esetében az 

egyszerűsített ügyfél-átvilágítás feltételeinek fennállását.  

A fokozott ügyfél-átvilágítás alá tartozó esetkörben a Felelős vezető az üzleti kapcsolat létesítésekor 

vizsgálja a magas kockázatra vonatkozó információkat - melyek megalapozzák az átvilágítási fokozat 

helyességét -, az engedélyezési eljárás (döntés) megtörténtét, a szükséges további intézkedések 

végrehajtását. 

Ennek érdekében a Felelős vezető az alábbi ügyfelek vonatkozásban végez szűrés, ellenőrzést: 

• Kiemelt közszereplői érintettséggel (ügyfél, kapcsolódó személyek) rendelkező ügyfél 

• „Offshore” gazdasági társaság 

• Ügyfél, akinek / amelynek lakcíme / székhelye stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt 

kockázatot jelentő harmadik országban (Szabályzat 18. számú melléklete) van 

• Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező ügyfél, amely tulajdonosai között 

stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országban 

székhellyel rendelkező szervezet van 

• A jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfél, akinek tényleges 

tulajdonosa, kapcsolódó személyek stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt 

kockázatot jelentő harmadik országban rendelkezik lakcímmel 

• Nem állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő nonprofit gazdasági társaság. 

A Felelős vezetőnek ezen felül az automatikus monitoring szűrőrendszer (Szabályzat 8.1.2 pontja) 

által összegyűjtött tranzakciókat is meg kell vizsgálnia. 

Ezekben a fokozott ügyfél-átvilágítási esetekben a Felelős vezetőnek elemző-értékelő tevékenységet 

kell folytatnia az ügyfél ügyfélprofiljának minél pontosabb kialakítása, az ügyfélben rejlő kockázatok 

feltárása érdekében. 

Az ezzel kapcsolatos tevékenységéről a Felelős vezető a Szabályzat 13.2 pontja szerinti Negyedéves 

jelentésében beszámol. 

4.12.2 Az információszerzés, információ gyűjtés folyamata és eszközei 

az üzleti kapcsolat monitoringja során 

Az MTB Csoport tagja az üzleti kapcsolat létesítése során rögzített adatok és az egyéb forrásból 

származó információk alapján dönti el, hogy a vizsgált ügylet pénzmosás megelőzési szempontok 

alapján szokatlannak, gyanúsnak minősül-e. 
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Ügyféltől származó információk: 

− az ügyfél által az MTB Csoport tagjának alkalmazottja részére közölt információk és az 

ügyféltől kért egyéb információk; 

− Ügyfélprofil kérdőív; 

− Tranzakciós kérdőív; 

− társas vállalkozások, szervezetek esetében pénzügyi beszámolók. 

Az MTB Csoport tagjának egyéb területeitől származó információk: 

− üzletágaktól kapott információk (az ügyfélnek az MTB Csoport tagjával fennálló egyéb 

kapcsolatairól); 

− Ügyintézőktől származó információk (pl. ügyfél viselkedése). 

Egyéb forrásból származó információk: 

− MNB-től származó információk; 

− nyilvános információforrások (nyilvánosan hozzáférhető nyilvántartások, Interneten 

végzett keresések eredménye); 

− olyan nyilvántartás, amelynek kezelőjétől törvény alapján adatigénylésre jogosult az MTB 

Csoport tagja (pl. e-Cégjegyzék, bíróság nyilvántartása a civil szervezetekről, egyéni 

vállalkozók nyilvántartása stb.). 

4.12.2.1 Az MTB Csoport tagja által alkalmazott szűrési szempontok 

Az MTB Csoport tagja az ügyfelek tranzakcióinak szűrése és elemzése során az alábbi szempontokat 

veszi alapul: 

− a szóban forgó ügylet nagysága illeszkedik-e az ügyfél megszokott tevékenységéhez; 

− összhangban áll-e az ügylet az ügyfél korábbi üzleti és személyes gyakorlata alapján, vagy az 

adott termékkel, illetőleg szolgáltatással kapcsolatban általánosan követett eljárásokkal; 

− az ügyfél által kezdeményezett ügylet a korábbi gyakorlathoz illeszkedő változást mutat-e 

vagy eltér attól; 

− az ügyfél által kezdeményezett ügyletnek világosan érthető gazdasági célja vagy jogi alapja 

van-e; 

− az ügyfél korábbi tevékenységéhez képest indokolatlanul megváltozott-e az ügyletek 

gyakorisága, nagysága; 

− alvószámlák sajátosságai, az elhelyezett összeg nagysága, a „hirtelen felébredés” 

körülményei mutatnak-e szokatlanságot, illetve adnak-e okot gyanúra; 

− határon átnyúló megbízás esetében van-e kézenfekvő oka az ügyfélnek harmadik országot is 

bevonni. 
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Szokatlannak kell minősíteni minden olyan ügyletet, vagy viselkedést, amely nem illeszkedik az 

ismert ügyfél számlatörténetébe, addigi rendszeres üzleti szokásaiba és gyakorlatába, az MTB 

Csoport tagja által vezetett számla forgalmának sajátosságaiba, azaz az Ügyfélprofilba.  

Ilyen esetekben a szokatlanságot az MTB Csoport tagjának alkalmazottja köteles a Felelős vezető 

részére elektronikus levél (e-mail) formájában jelezni. 

Pénzmosásra, terrorizmus finanszírozására, vagy a dolog bűncselekményből való származására utaló 

adat, tény, vagy körülmény felmerülése esetén az MTB Csoport tagjának ezt észlelő alkalmazottja 

köteles haladéktalanul bejelentést tenni a Kijelölt Személynek. Az alkalmazott nem akadályozható 

az általa gyanúsnak ítélt ügylet bejelentésében. 

A tranzakciók elemzése során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy az ügyfél az üzleti kapcsolat 

létesítésekor, vagy az ügyleti megbízás benyújtásakor az Ügyfélprofilban összegyűjtött 

információkkal, vagy a tényleges tulajdonos személyére tett nyilatkozattal összhangban járt-e el. 

Ilyen esetek lehetnek például: 

• ha a körülmények (pl. a közlemény rovatban szereplő hivatkozás, az összeg nagysága) arra 

utalnak, hogy lakossági fizetési számlán gazdasági tevékenység végzése történik; 

• ha lakossági fizetési számlára nagy összegű valutát fizetnek be, majd azt a számlatulajdonos 

külföldre utalja, gazdasági tevékenységre történő hivatkozással a közlemény rovatban; 

• ha a szervezet ügyfélt képviselő kapcsolódó személy tevékenységét megbízás 

kezdeményezése során egyértelműen megállapíthatóan más személyek irányítják 

(strómangyanú). 

4.13 Megerősített eljárás 

A megerősített eljárás a monitoring során alkalmazott, az ügyfél-átvilágítást kiegészítő, 

többletinformáció szerzés céljából alkalmazott kockázat alapú intézkedések összessége (fokozott 

monitoring). Célja a Pmt. által meghatározott ügyfél-átvilágítási adatok és információk mellett – 

kockázati alapon meghatározott ügyfelek és ügyletek esetében 

• az ügyfélben, a termékben, a szolgáltatásban, ügyletben,  

• alkalmazott eszközben,  

• földrajzi kitettségben rejlő kockázatok kezelése érdekében, 

olyan komplex és összetett információk összegyűjtése, mely információkkal az MTB Csoport tagja 

felmérheti és csökkentheti a pénzmosás kockázatait, működési kockázatait, hatósági szankciós 

kockázatait és ennek következtében fellépő pénzügyi veszteségek kockázatát, és így nem sérül az 

MTB Csoport tagjának jó hírneve sem.  

A feltárt információk alapján az MTB Csoport tagjának Felelős vezetője megteszi a szükséges 

kockázatcsökkentő lépéseket (például javaslatot tesz a szerződés felmondására, bejelentést tesz a 

Kijelölt személy felé, korlátozást rendel el az ügyfél számlája vonatkozásban).  
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Az MTB Csoport tagjai a Szabályzat 4.13.1. pontjában meghatározott esetekben, amennyiben 

számlavezető rendszerük nem teszi lehetővé a megerősített eljárás Szabályzat 4.13. pontjában 

meghatározott intézkedéseinek alkalmazását – a szükséges informatikai fejlesztések végrehajtásáig 

– a fokozott ügyfél-átvilágítás szabályai szerint járhatnak el. 

4.13.1 A megerősített eljárás alkalmazásának esetei 

Az MTB Csoport tagja megerősített eljárást alkalmaz, amennyiben az ügyfél személyében rejlő 

kockázatok közül az alábbi esetek valamelyike fordul elő: 

1. 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. 

2. Az üzleti kapcsolat létesítése során havi 50 (ötven) millió forintot elérő vagy meghaladó 

készpénz-forgalom lebonyolítását jelzi az ügyfél. 

3. Az ügyleti megbízás összege eléri vagy meghaladja az 50 (ötven) millió forintot (csak alkalmi 

ügyfelek vonatkozásában). 

4. Az ügyfél olyan társaság, amelynek bemutatóra szóló részvénye van, vagy amelynek 

részvényesét részvényesi meghatalmazott képviseli.  

5. Az ügyfél olyan társaság, amelynek tulajdonosi szerkezete a társaság üzleti tevékenységének 

jellegéhez képest szokatlannak vagy túlzottan összetettnek tűnik.  

6. Az ügyfél nem állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő nonprofit gazdasági társaság.  

7. Az üzleti kapcsolat szokatlan körülmények között zajlik (monitoring során gyanús tranzakció 

azonosítása).  

8. Az ügyfél bizalmi vagyonkezelő. 

9. A természetes személy ügyfél, az ügyfél képviselője, rendelkezésre jogosultja, 

meghatalmazottja vagy a tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek minősül. 

10. Az ügyfél drágakövekkel, nemesfémekkel, fegyverekkel vagy művészi alkotásokkal 

kereskedő személy, valamint árverés szervező. 

11. Az ügyfél-átvilágítási adatok megfelelőségével kapcsolatos kétség esetén. 

Az MTB Csoport tagja a Belső kockázatértékelésben (Szabályzat 2. számú melléklete alapján) 

meghatározott, termékekben, szolgáltatásokban, alkalmazott eszközökben rejlő magas 

kockázatokra figyelemmel megerősített eljárást alkalmaz az alábbi esetekben: 

1. A személyesen meg nem jelent természetes személy ügyféllel okirat hiteles másolata 

alapján létrejött üzleti kapcsolat vagy kapott ügyleti megbízás.  
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2. Az ügyfél a takarékbetétről szóló 1989. évi 2. tvr. szerinti nem névre szóló takarékbetét 

névre szólóvá alakításával érintett, amennyiben a névre szólóvá alakítani kívánt 

takarékbetétek összértéke eléri a 3.600.000 (hárommillió-hatszázezer) forintot.  

3. Amennyiben az MTB Csoport tagja az ügyfelet 10 (tíz) millió forintot elérő vagy meghaladó 

összegű pénzváltás miatt világítja át.  

4. A 25 (huszonöt) millió forintot elérő vagy meghaladó összegű készpénzbefizetés / 

készpénzkifizetés természetes személy ügyfél részére.  

5. Az 50 (ötven) millió forintot elérő vagy meghaladó összegű készpénzbefizetés / 

készpénzkifizetés jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező ügyfél részére.  

6. Ismeretlen vagy az üzleti kapcsolatokban, ügyleti megbízásban nem érintett harmadik 

felektől érkező befizetések.  

Az MTB Csoport tagja a földrajzi kockázatokat önmagukba nem, csak az ügyfél- és 

termékkockázatokkal együtt értékelve veszi figyelembe. 

Erre figyelemmel az MTB Csoport tagja megerősített eljárást alkalmaz a saját belső 

kockázatértékelésében földrajzi kockázat alapján magas kockázatúnak minősített alábbi 

esetekben: 

1. Az ügyfél stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik 

országban lakcímmel vagy székhellyel rendelkezik  

2. Az ügyfél tulajdonosai között stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot 

jelentő harmadik országban székhellyel rendelkező jogi személy vagy jogi személyiséggel 

nem rendelkező szervezet található.  

3. Az ügyfél tényleges tulajdonosa, rendelkezésre jogosultja, képviselője vagy 

meghatalmazottja stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő 

harmadik országban rendelkezik lakcímmel.  

4. Az ügyfél „offshore” gazdasági társaság. 

Az „offshore” területek, központok listáját a Szabályzat 17. számú melléklete, a stratégiai 

hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országok listáját a Szabályzat 18. 

melléklete tartalmazza. 

4.13.2 Kockázatérzékenységi megközelítés a megerősített eljárásban 

Az MTB Csoport tagja a kockázatérzékenységi megközelítés alapján, Belső kockázatértékelésére 

figyelemmel az üzleti kapcsolat nyomon követését – többletinformációk gyűjtése érdekében –

megerősített eljárásban (fokozott monitoring) hajtja végre a Szabályzat 4.13.1. pontjában 

meghatározott esetekben. 

Ezen túlmenően szokatlan ügylet, vagy viselkedés észlelése esetén az MTB Csoport tagjának 

alkalmazottja köteles ezt a Felelős vezető részére jelezni. 
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A jelentés alapján a Felelős vezető megerősített eljárás keretein belül átvilágítja az ügyfelet és a 

fellelhető összes információt összegyűjti annak érdekében, hogy a lehetséges kockázatokat fel tudja 

tárni.  

4.13.2.1 A megerősített eljárás során alkalmazott főbb intézkedések 

Az MTB Csoport tagja a megerősített eljárás alá tartozó ügyfeleknél az automatikus monitoring 

szűrőrendszer (Szabályzat 8.1.2. pontja) előírásainak megfelelően szűri és a pénzmosás és 

terrorizmus finanszírozása szempontjából elemzi és értékeli a 10 (tíz) millió forintot elérő, vagy 

meghaladó összegű ügyleteket. 

A megerősített eljárás alkalmazása során a Felelős vezető megteszi a szükséges intézkedéseket, 

melyek az alábbiak lehetnek (a kockázatérzékenységi alapon alkalmazható intézkedések egymásra 

épülő sorrendjében): 

4.13.2.1.1 Ügyfelek tranzakcióinak szűrése, elemzése 

Az MTB Csoport tagja kockázatérzékenységi megközelítés alapján a normál monitoring keretében 

leválogatja a Szabályzat 4.12.1. pontjában meghatározott összeghatárt elérő azon ügyleteket, ahol 

az üzleti kapcsolat létesítésekor korábban normál vagy egyszerűsített ügyfél-átvilágításra került sor. 

4.13.2.1.2 Tranzakciós kérdőív kitöltése 

Ha az ügylet szokatlan, nem illik az ismert ügyfél számlatörténetébe, addigi rendszeres üzleti 

szokásaiba, a Felelős vezető - az alkalmazott közreműködését igénybe véve - az ügyféllel Tranzakciós 

Kérdőívet (Szabályzat 14. számú melléklete)töltethet ki annak érdekében, hogy az ügyfélprofilba 

nem illő tranzakció kapcsán felmerülő kockázatokat feltárhassa és megfelelően kezelje. 

A Tranzakciós Kérdőívet belföldi és külföldi ügyletek esetében is alkalmazni kell a megerősített 

eljárás egyes eseteiben. A feltárt információk alapján az MTB Csoport tagja a kockázatait feltárhatja 

és megteheti a szükséges intézkedéseket (pl. pénzmosás gyanú bejelentése, ügyleti megbízás 

teljesítésének megtagadása).  

A Tranzakciós Kérdőívet az ügyfél tölti ki!  

A Tranzakciós Kérdőívet kizárólag a Szabályzat 4.13.1. pontjában meghatározott esetekben 

(megerősített eljárás alkalmazásának esetei) kell alkalmazni. 

Az Ügyfél által kitöltött Tranzakciós Kérdőívet (helytelen vagy hiányos kitöltés esetén is) be kell 

szkennelni és e-mailben megküldeni a Felelős vezető részére. 

Amennyiben az ügyfél megtagadja a Kérdőív kitöltését, úgy ennek tényét szintén jelezni kell 

dokumentált formában a Felelős vezető felé. 

A kiemelt közszereplő ügyfelek részéről, valamint olyan ügyfelek esetében, akik stratégiai 

hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik ország állampolgárai, vagy 

székhelyük „offshore” területen, vagy stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot 

jelentő harmadik országban található, a Tranzakciós kérdőív kitöltése a Felelős vezető döntésétől 
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függetlenül kötelező. 

Az „offshore” területek, központok listáját a Szabályzat 17. számú melléklete, a stratégiai 

hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országok listáját a Szabályzat 18. 

melléklete tartalmazza. 

4.13.2.1.3 Pénzeszközök forrására vonatkozó információk, igazolások beszerzése 

Amennyiben a megerősített eljárás alá tartozó ügyfelek 10 (tíz) millió forintot elérő vagy 

meghaladó összegű készpénzbefizetést vagy pénzváltást kezdeményeznek, az MTB Csoport tagja 

beszerzi a pénzügyi eszközök forrására vonatkozó információt. 

Pénzváltás esetén az ügyfél által kezdeményezett első 10 (tíz) millió forintot elérő, vagy meghaladó 

összegű ügyleti megbízás megalapozza a megerősített eljárás alkalmazását az ügyfél további 

megbízásaira vonatkozóan. 

A második 10 (tíz) millió forintot elérő vagy meghaladó összegű tranzakció esetében kötelező 

beszerezni az információt és az azt alátámasztó dokumentumokat (szerződés, számla, örökséget 

igazoló dokumentum, nyereményszelvény).  

Az 50 (ötven) millió  forintot elérő vagy meghaladó összegű pénzváltási tranzakció 

végrehajthatóságáról az MTB Csoport tagjának Felelős vezetője dönt (csak az alkalmi ügyfelek 

esetében kötelező). 

Tekintettel arra, hogy az MNB a pénzeszközök forrására vonatkozó információk rendelkezésre 

bocsátását, valamint ezen információk igazoló ellenőrzése érdekében a pénzeszközök forrására 

vonatkozó dokumentumok bemutatását egymástól elválaszthatatlan, egységes intézkedésnek 

tekinti, a fentebb nevesített két esetkörben az MTB Csoport tagja a pénzeszköz forrásának 

dokumentumokkal történő igazolását minden esetben megköveteli. 

A pénzeszközök forrásának igazolásaként a megbízást benyújtó személy vagy a számlatulajdonos 

nevére szóló eredeti dokumentumok bemutatása fogadható el, mint például:  

- öröklésből, kártérítésből, polgári jogi jogviszonyokból származó szerződés vagy egyéb 

hivatalos dokumentum, a kapcsolódó jogosultságok nevesítésével,  

- munkaviszonyból származó bérjövedelem-igazolás, külszolgálatért kapott jövedelemigazolás, 

egyéb jövedelemigazolás,  

- árfolyamnyereséghez, nyereményhez, osztalékhoz kapcsolódó igazoló dokumentum.  

Nem fogadható el olyan, a pénzeszköz forrásaként megadott információ, amely nem a forrás 

eredetére, hanem a felhasználás céljára (ilyenek lehetnek például „befektetés”, 

„ingatlanvásárlás”, „további különböző üzleti jellegű felhasználások”), vagy az ügyfél üzleti 

tevékenységére vonatkozik (például „panziót üzemeltet”, „nagybani piacon árul”, 

„szállítmányoz”, „étterem tulajdonos”), így értelemszerűen nem helyettesítheti a pénzeszköz 

forrására vonatkozó információkat.  
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Amennyiben az ügyfél a pénzeszköz forrására vonatkozó információk beszerzése során 

megtakarításra hivatkozik, további információt kell beszerezni arra vonatkozóan, hogy az ügyfél 

ezen megtakarítást milyen legális forrásból származó tevékenységgel érte el.  

Alkalmas dokumentumoknak tekinthetők különösen, de nem kizárólagosan az ügyfél által megadott 

információhoz logikailag illeszkedő, az ügyfél nevére szóló, alábbi eredeti dokumentumok:  

• az 5 évnél nem régebbi jogerős bírósági vagy hatósági határozat (pl. hagyatékátadó végzés);  

• az 5 évnél nem régebbi hatósági igazolás (pl. földügyi, ingatlanügyi szakigazgatási szervé);  

• az 5 évnél nem régebbi egyéb közokirat, vagy teljes bizonyító erejű magánokirat (pl. ingatlan, 

gépjármű adásvételéről, ajándékozásról),  

• a 3 évnél nem régebbi fizetésiszámla-kivonat (bankszámlakivonat) és készpénzkifizetési 

bizonylat (ha az ügyfél fizetésiszámla-kivonatot - bankszámlakivonatot - nem tud bemutatni, 

mert nem áll rendelkezésére, akkor a készpénzfelvételi bizonylat);  

• szerencsejáték szervezésével foglalkozó cég 1 évnél nem régebbi igazolása nyereményről;  

• a munkáltató 6 hónapnál nem régebbi igazolása a munkabérről, osztalékról, jutalomról;  

• az Európai Unió területére történő belépéskor kitöltendő, 6 hónapnál nem régebbi 

„Készpénzbejelentő nyilatkozat”/„Cash declaration form” (amelyen a személyi adatok, a 

készpénz tulajdonosának adatai, a készpénzre, a készpénz származására és tervezett 

felhasználására vonatkozó, valamint a szállítással kapcsolatos adatok vannak feltüntetve).  

A pénzeszközök forrását igazoló dokumentumot az MTB Csoport tagjának a hatályos adatvédelmi 

jogszabályoknak megfelelően kell kezelnie és tárolnia, kizárólag a pénzmosás és a terrorizmus 

finanszírozásának megelőzésével és megakadályozásával kapcsolatos feladatai ellátásának 

szükséges mértékéig.  

Legfeljebb 100 (száz) millió forint összeg igazolására elfogadható az ügyfél teljes bizonyító erejű 

magánokiratban történő nyilatkoztatása a pénzeszköz forrásáról és a fenti pontokban szereplő 

okiratok hiányának okáról.  

Az így beszerzett adatokat össze kell hasonlítani az ügyfélről rendelkezésre álló egyéb adatokkal 

(ügyfélprofillal). Amennyiben az adatok valóságtartalmával vagy hitelességével kapcsolatban kétség 

merül fel, a tranzakciót vagy ügyletet haladéktalanul be kell jelenteni a NAV PTEI felé. 

A pénzeszköz forrásának tisztázására vonatkozó MNB előírások azzal is teljesülnek, ha az MTB 

Csoport tagjának hivatalos tudomása van. a pénzeszközök forrásáról: azt bizonyíthatóan korábban is 

az MTB Csoport tagja kezelte, vagy annak hátteréről az MTB Csoport tagjának hiteles dokumentáció 

áll rendelkezésére. 

A pénzeszköz forrására vonatkozó információ és igazolás beszerzése a megerősített eljárás 

nevesített eseteiben az ügyfél-átvilágítás nélkülözhetetlen eleme, e nélkül az MTB Csoport tagja 

az átvilágítást nem tekintheti teljesnek. Ebből következően az információ hiánya, az 

adatszolgáltatás ügyfél-általi megtagadása a Szabályzat 4.8.1. pontja szerinti következmények 
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alkalmazását teszi szükségessé (üzleti kapcsolat létesítésének, ügyleti megbízás teljesítésének 

megtagadása, fennálló üzleti kapcsolat megszüntetése, bejelentés küldése a NAV PTEI részére, 

amennyiben az átvilágítási adatok rendelkezésre állnak). 

4.13.2.1.4 Ügyfélprofil kérdőív kitöltése / ismételt kitöltése 

Amennyiben a Tranzakciós kérdőív adatai alapján a tranzakció továbbra sem illeszkedik az 

ügyfélprofilba, az MTB Csoport tagja felszólíthatja az ügyfelet az Ügyfélprofil kérdőív kitöltésére / 

ismételt kitöltésére. 

Amennyiben az Ügyfélprofil kérdőív alapján ez szükség, az ügyfél a Kérdőíven bejelentett, 

megváltozott szokásainak megfelelően átsorolásra kerülhet egy másik kockázati kategóriába, ennek 

eredményeképpen másik ügyfél-átvilágítási fokozatba. 

Az ezzel kapcsolatos intézkedések elvégzése – a Felelős vezető utasításainak megfelelően – az 

ügyintéző feladata. 

4.13.2.1.5 Ügyfél-átvilágítás újbóli elvégzése 

Ha az ügyfél által korábban megadott információk, adatok, okiratok, dokumentumok valódiságával 

kapcsolatban kétség merül fel, a Felelős vezető dönt az ügyfél-átvilágítás újbóli elvégzéséről.  

A Felelős vezető döntésétől függően a teljes ügyfél-átvilágítási folyamat, vagy egyes részfolyamatok 

(azonosítás, személyazonosság igazoló ellenőrzése, nyilatkozat a tényleges tulajdonos személyéről, 

nyilatkozat a kiemelt közszereplői státuszról, okiratok másolása, az adatok megfelelőségének 

nyilvánosan hozzáférhető nyilvántartásokban történő ellenőrzése, nyilatkozat a pénzeszköz 

forrására vonatkozóan, egyidejűleg a forrás dokumentumokkal történő igazoltatása) újbóli 

elvégzését jelenti, ha kétség merül fel az ügyfél-átvilágítási adatok valódiságával, megfelelőségével 

kapcsolatban. 

Az ügyfél-átvilágítási adatok megfelelőségével kapcsolatos kétség esetében felmerülhet az ügyfél 

vagy akár az ügyintéző részéről is tévedés, gondatlanság, de akár az adatokban időközben 

bekövetkezett változás is indokolhatja az eltéréseket. 

Az ügyfél-átvilágítási adatok valódiságával kapcsolatos kétség esetei azonban általában az azokat 

megadó ügyfél felelősségét, esetleges szándékos magatartását feltételezik, így az ügyfél-átvilágítás 

újbóli elvégzése kapcsán az MTB Csoport tagja fokozott körültekintéssel kell, hogy eljárjon. 

4.13.2.1.6 Bejelentés a hatóság (PTEI) részére 

Amennyiben a vizsgált tranzakció, vagy ügyfél esetében pénzmosásra, terrorizmus finanszírozására, 

vagy dolog büntetendő cselekményből való származására utaló adat, tény, vagy körülmény merül 

fel a gyanú a vizsgálatot követően is fennáll, úgy a Felelős vezető kezdeményezésére a Kijelölt 

személy bejelentést tesz a kijelölt hatóság részére (PTEI). 
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4.13.2.1.7 Számla korlátozása, üzleti kapcsolat megszüntetése 

Indokolt esetekben a bejelentés mellett a Felelős vezető dönthet a legsúlyosabb intézkedések 

alkalmazásáról is: a számla korlátozását, vagy az üzleti kapcsolat megszüntetését javasolhatja az 

üzleti területnek. 

Az ügyfélszámla korlátozásának célja szükség esetén annak megakadályozása, hogy az ügyfél újabb 

tranzakciókat bonyolítson, vagy a számlán található pénzt felvegye. Ez a korlátozás nem 

összetévesztendő a Szabályzat 10.2.3. pontja szerinti zárlattal). 

Az MTB Csoport tagja megvizsgálja az üzleti kapcsolat megszüntetésének szükségességét, 

amennyiben  

- az ügyfélre vonatkozóan az utolsó bejelentéstől visszafelé számított egy naptári éven belül 

további négy bejelentésre már sor került, vagy  

- az ügyfélhez kapcsolódó bejelentésekben szereplő tranzakciók összege meghaladja az 

ötszázmillió forintot, vagy  

- a pénzügyi információs egység a szolgáltatót arról tájékoztatta, hogy az üzleti kapcsolat 

megszüntetése az elemző-értékelő tevékenység lefolytatását nem veszélyezteti.  

Az MTB Csoport tagja a fenti vizsgálattól eltekint, ha a pénzügyi információs egység az üzleti 

kapcsolat fenntartását kéri az elemző-értékelő tevékenység lefolytatásának érdekében. 

A lefolytatott vizsgálat alapján az üzleti kapcsolat fenntarthatóságának kérdésében az MTB Csoport 

tagja – az utolsó bejelentés megtételétől vagy a PTEI jelzésétől (ha megkeresés érkezik) számított 30 

(harminc) napon belül – külön e célra létrehozott Bizottságban dönt, amelyben legalább üzleti és 

kontroll területek képviseltetik magukat. A Felelős vezető a Bizottság kötelező tagja. 

A Bizottság összetételéről a Szabályzat 4. számú melléklete rendelkezik. 

Az írásban dokumentált ülésről készült jegyzőkönyv a döntés mellett a tartalmazza a kisebbségi 

ellenvéleményt és annak indokait, valamint valamennyi körülményt, amely a döntés 

alátámasztására szolgált. 

Az MTB Csoport tagja - amennyiben az üzleti kapcsolat megszüntetésére a korábbi döntés alapján 

nem került sor – a döntéstől számított 1 (egy) év elteltével a vizsgálatot, a Bizottság összehívását és 

a döntést ismételten elvégzi. 

Szintén a Bizottság dönt azzal kapcsolatban, hogy indokolt-e a tárgyévet megelőző évben 100 (száz) 

millió forintot elérő vagy meghaladó készpénzforgalmat bonyolító ügyféllel fennálló üzleti kapcsolat 

fenntartása.  

Az MTB Csoport tagja a vizsgálatot először 2019. június 30-ig, majd ezt követően minden év január 

31-ig dokumentált módon elvégzi. 

Az Ügyfélprofil kérdőív kitöltésére vonatkozó részletes szabályokat a Szabályzat 4.11.1. pontja, a 

megerősített eljárás során keletkezett dokumentáció nyilvántartására vonatkozó szabályokat a 

Szabályzat 11.1. pontja tartalmazza. 
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5 Belső kockázatértékelés 

Az MTB Csoport integrációs szintű belső kockázatértékelést készít. (Szabályzat 2. számú melléklet).  

A Belső kockázatértékelés az MTB Csoport tagjai vonatkozásában egységesen kerül meghatározásra, 

mivel az egységes termékpaletta és a közvetített termékek miatt a kockázatértékelés 

szempontrendszere megegyezik, és ehhez a besoroláshoz kapcsolódnak a Szabályzat rendelkezései, 

valamint ez az alapja az Eljárásrendnek is.  

Az MTB Csoport a kockázatok megállapítása és értékelése céljából azonosítja és értékeli az üzleti 

kapcsolat vagy ügyleti megbízás jellegével és összegével, az ügyféllel, termékkel, szolgáltatással, 

alkalmazott eszközzel, és a földrajzi elhelyezkedéssel kapcsolatos kockázati tényezőket, 

összhangban a Szabályzatban foglaltakkal és a Nemzeti Kockázatértékelés eredményével.  

Az így elkészített Belső kockázatértékelés alapján a kockázatok csökkentése és kezelése érdekében 

a mindenkor hatályos Szabályzatban és az ahhoz kapcsolódó Eljárásrendben rögzített eljárási 

szabályokat alkalmazza. 

A Belső kockázatértékelés alkalmazására akkor kerülhet sor, ha azt az MTB Csoport tagjának belső 

eljárási rendje szerinti vezető testületei erre irányuló határozatukkal elfogadták. 

5.1 A belső kockázatértékelés elkészítése és felülvizsgálata  

A belső kockázatértékelés elkészítése /felülvizsgálata során az MTB Csoport beazonosítja a már 

ismert kockázatai közül azokat, amelyek hatással vannak a pénzmosási és terrorizmus-finanszírozási 

kockázataira.  

Az MTB Csoport az alábbi szempontokat köteles figyelembe venni belső kockázatértékelésének 

elkészítésekor /felülvizsgálatakor: 

• tulajdonosi és vállalati szerkezete,  

• szervezetének és szerkezetének összetettsége és átláthatósága, 

• a felső vezetők, a vezető testület tagjainak és a minősített befolyással bíró tulajdonosának 

hírneve és integritása, 

• a kínált termék vagy szolgáltatás, az elvégzett tevékenység és ügylet természete és 

összetettsége, 

• az alkalmazott eszköz, beleértve az ingyenes szolgáltatásnyújtást, a közvetítő használatát, 

• a kiszolgált ügyfelek típusai, 

• az üzleti tevékenység földrajzi területe, 

• a belső irányítási megoldás és szerkezet minősége, beleértve a belső ellenőrzési és 

megfelelési funkció hatékonyságát, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 
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megelőzésével és megakadályozásával összefüggő jogi követelménynek való megfelelést és 

a megelőző belső kockázatértékeléseinek hatékonyságát, 

• az uralkodó vállalati kultúra, különösen a megfelelési és átláthatósági kultúra, 

• a hatóságokkal való együttműködés tapasztalatai és 

• egyéb prudenciális szempontok. 

A fenti pénzmosási és terrorizmus-finanszírozási kockázati tényezők együttesen képezik az MTB 

Csoport kockázatértékelésének alapját. 

Az MTB Csoport a kockázatokat ügyfél, termék, szolgáltatás, alkalmazott eszköz, földrajzi kockázati 

csoportba, illetve alacsony, átlagos és magas kockázati kategóriába sorolja. 

Az MTB Csoport a Belső kockázatértékelés és a jogszabályok - különösen az MNB rendelet - 

figyelembevételével meghatározza, hogy milyen esetben alkalmaz egyszerűsített vagy fokozott 

ügyfél-átvilágítást.  

A beazonosított kockázat értékelése alapján meghatározza, hogy mely esetben kér be ügyfelétől a 

pénzügyi eszköz forrására vonatkozó információt, mikor alkalmaz megerősített eljárást, és milyen 

időközönként vizsgálja felül az általa beszerzett ügyfél-átvilágítási adatot. Az MTB Csoport a 

beazonosított kockázat értékelése alapján meghatározza, hogy milyen intézkedésre van szükség a 

feltárt kockázat kezelése érdekében. Az intézkedést határidőhöz köti és kijelöli a végrehajtásért 

felelős személyt. 

A Belső kockázatértékelést az alapjául szolgáló információ időszakos és eseti felülvizsgálatával kell 

az MTB Csoportnak aktualizálnia. 

A Belső kockázatértékelést soron kívül felül kell vizsgálni, amennyiben: 

• külső hatás megváltoztatja a kockázat természetét, 

• új típusú pénzmosási és terrorizmus-finanszírozási kockázat merül fel, 

• az MNB által tett megállapítás ilyen intézkedést tartalmaz, 

• az MTB Csoport tagja által tett, kockázatot csökkentő intézkedéséből ez következik, 

• az MTB Csoport valamely tagjának tulajdonosaival, a vezető testület tagjaival, a fő 

funkciókat ellátó személyekkel vagy a szervezetével kapcsolatban új információk 

merülnek fel, továbbá 

• minden egyéb esetben, amikor az MTBCsoportnak alapos oka van azt feltételezni, hogy 

a kockázatértékelés alapjául szolgáló információ már nem alkalmazható. 
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6 Bejelentési kötelezettség 

6.1 A bejelentési kötelezettség 

Az MTB Csoport tagja az üzleti kapcsolat létesítésekor és az üzleti kapcsolat fennállása alatt vizsgálja 

a pénzmosásra, a terrorizmus finanszírozására, vagy a dolog büntetendő cselekményből való 

származására utaló adat, tény, vagy körülmény felmerülését (a továbbiakban: bejelentés alapjául 

szolgáló adat, tény, körülmény).  

A bejelentés alapjául szolgáló adat, tény, körülmény felmerülését az MTB Csoport tagja köteles 

vizsgálni: 

• a végrehajtott-, vagy végrehajtandó ügylet esetében, 

• az ügyfél által kezdeményezett, de végre nem hajtott ügylet esetében, 

• valamint akkor is, ha az ügyfél-átvilágítási intézkedések nem végezhetők el teljeskörűen 

(meghiúsult az ügyfél-átvilágítási intézkedések végrehajtása).  

6.1.1 Az ügyletek vizsgálata, mérlegelés 

Az ügyféllel kapcsolatba kerülő, vagy az ügyfél ügyleti megbízását, megbízásait kezelő, rögzítő, 

érvényesítő ügyintéző köteles az adott ügyletet, vagy az ügyletek sorozatát megvizsgálni a 

pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megelőzése, és megakadályozása érdekében.  

Az ügyintéző ezen vizsgálatának elősegítését szolgálja 

• a Szabályzat 1. számú melléklete, amely szokatlan ügyletekre figyelmeztető jelzéseket, 

azok felismerésének szempontjait (Tipológia) tartalmazza, 

• a dolgozók évenként ismétlődő képzése, az új elkövetési trendek ismertetése, 

• az ügyfél és ügyletei megismerése (ügyfélprofil), 

• a Kijelölt személy és a Felelős vezető szakmai tanácsadása. 

Mindezek alapján az ügyintézőnek mérlegelnie kell, hogy az adott ügyleti megbízás 

• szokatlan, vagy szokványos 

• az ügyfél eddig megismert üzleti tevékenysége indokolja-e az adott ügyletet, 

• az ügyfél eddig megismert működésével, életvitelével, összhangban van-e az adott 

ügylet, 

• az ügyleti megbízással, azok sorozatával az ügyfél eddigi pénzügyi szokásaiban, 

számlatörténetében nem jelent-e meg hirtelen változás. 

Amennyiben az ügyintéző mindezen mérlegelés során úgy ítéli meg, hogy az ügyfélnél változások 

történtek az előző ismereteihez viszonyítva, és ezek a változások megalapozzák a pénzmosás és 
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terrorizmus finanszírozásának gyanúját, abban az esetben haladéktalanul köteles a bejelentést tenni 

a „Bejelentés pénzmosás gyanújára utaló körülményről” (Szabályzat 19. számú melléklete) 

nyomtatvány kitöltésével, és annak a Kijelölt személy részére elektronikus úton (e-mailben) történő 

haladéktalan továbbításával, vagy személyes átadásával (ha egy épületben tartózkodnak).  

A Szabályzat 1. számú mellékletében bemutatott jelzéseket az MTB Csoport figyelembe veszi a Belső 

kockázatértékelés és az azon alapuló szűrések és bejelentési gyakorlat kialakítása során. 

Az MNB megkeresésére az MTB Csoport tagjának hitelt érdemlő módon meg kell indokolni, hogy a 

Szabályzat 1. számú melléklete szerinti figyelmeztető jelzés ellenére miért nem került sor a 

bejelentés megtételére.  

6.1.2 A bejelentés továbbítása a Kijelölt személynek 

A bejelentési kötelezettség azonnali, az észleléssel egyidejű, nem szenvedhet késedelmet, a 

bejelentés megtételéig nem lehet másik ügyfél kiszolgálását, vagy másik ügylet, ügyleti megbízás 

befogadását megkezdeni, bármi más tevékenységet megkezdeni, a munkavégzést szüneteltetni.  

A bejelentések továbbítása előtt az ügyintéző, amennyiben a Kijelölt személlyel személyesen nem 

tud kapcsolatot létesíteni, telefonon felhívja a Kijelölt személyt, vagy SMS-t küld „PM” 

megnevezéssel, ezáltal a Kijelölt személy értesítést kap arról, hogy sürgős, bejelentéssel kapcsolatos 

teendője van. 

A Kijelölt személy amennyiben lehetősége van rá, (nem tartózkodik házon kívül) haladéktalanul 

megteszi a szükséges intézkedéseket, vagy utasítja az ügyintézőt a Kijelölt személy helyettesével 

történő kapcsolatfelvételre. 

Amennyiben a Kijelölt személy 30 percen belül nem kezdeményezi a kapcsolatfelvételt az adott 

ügyintézővel, akkor az ügyintéző köteles a Kijelölt személy helyettesével haladéktalanul felvenni a 

kapcsolatot. 

A bejelentések továbbítása történhet személyes átadással (amennyiben a Kijelölt személlyel egy 

épületben tartózkodik az ügyintéző), vagy e-mailen. Személyes átadásnál az átvevő kézjegye a 

bejelentés megtörténtének igazolása. 

Az alkalmazottnak pénzmosás, vagy terrorizmus finanszírozására utaló tény, adat, körülmény 

felmerülése, és a bejelentés megtétele esetén úgy kell viselkednie, mint máskor. Az érintett ügyfél, 

más ügyfelek, vagy alkalmazottak (kivéve a mérlegelésben segítséget nyújtó Kijelölt személy) nem 

szabad, hogy megsejtsék, hogy az ügyintéző észlelte a pénzmosás, vagy terrorizmus finanszírozására 

vonatkozó körülmény fennállását, illetve azt, hogy bejelentést tett. 

Ha kell, kérjen egy kis türelmet az ügyféltől, egy másik helyiségben gondolja végig, hogy hogyan fog 

viselkedni, mit fog mondani az ügyfélnek. Szükség esetén konzultáljon telefonon a Kijelölt 

személlyel, hogy milyen választ adjon az ügyfélnek. 
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Az ügylet végrehajtásának felfüggesztése esetén a teljesülés akadályaként említhető technikai 

probléma az MTB Csoport tagjánál, az internet szolgáltatónál, ismeretlen hiba. Kérni kell az ügyfél 

türelmét, biztosítani arról, hogy az MTB Csoport tagja dolgozik a probléma megoldásán. 

A Kijelölt személynek való bejelentés szándékos elmulasztása miatt az MTB Csoport tagjának 

alkalmazottja, illetve az alkalmazott felettesei – amennyiben előttük ismert a szokatlan ügylet – 

büntetőjogi / munkajogi felelősségre vonhatók. 

A Btk. pénzmosásra, valamint a bejelentési kötelezettség elmulasztására vonatkozó szakaszait az 

Oktatási anyag az MTB Csoport tagja alkalmazottainak képzéséhez tartozó oktatási segédlet (A 

pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás szempontjából releváns büntetőjogi aspektusok ismertetése) 

tartalmazza. 

Az MTB Csoport tagjának bejelentés alapjául szolgáló adatot, tényt, körülményt észlelő 

alkalmazottját az általa indokoltnak tartott bejelentés megtétele tekintetében közvetlen felettese 

felülbírálni, utasítani nem jogosult. 

6.1.3 A bejelentés PTEI részére történő továbbítása 

Az MTB Csoport tagjának alkalmazottja által, az előírt „Bejelentés pénzmosás gyanújára utaló 

körülményről” elnevezésű dokumentumon (Szabályzat 19. számú melléklete) tett, megalapozott 

bejelentés továbbítását a Kijelölt személy nem tagadhatja meg. A Kijelölt személy köteles a 

bejelentés tartalmi és formai ellenőrzését elvégezni annak továbbítása előtt.  

A továbbítás során a Kijelölt személy az ügyintéző által készített bejelentőlapon szereplő adatokat, 

leírást nem módosíthatja, csak a további információkkal történő kiegészítést végezhet.  

Amennyiben a bejelentést kezdeményező ügyintéző által írtakban módosítást tart szükségesnek, 

akkor azt egyeztetni kell az adott ügyintézővel, aki a bejelentést az egyeztetést követően 

módosíthatja, és ha módosította, akkor újra be kell, hogy adja a Kijelölt személynek. A Kijelölt 

személy ügyintéző felé tett módosítási kérelme nem vonatkozhat a bejelentés törlésére, lényegi 

adat törlésére, csak az indoklás, leírás pontosítására. 

A Kijelölt személy a bejelentést védelemmel ellátott elektronikus üzenet formájában továbbítja a 

PTEI részére, a hatóság által e célra létrehozott rendszerben, vagy ha a késedelem veszéllyel jár, a 

szükséges adatokat előzetesen telefonon közli (például ügyleti megbízás végrehajtásának 

felfüggesztésekor). 

A bejelentésnek minden esetben tartalmazni kell: 

− bejelentést tevő pénzügyi szolgáltató nevét, adatait, Kijelölt személy nevét, munkahelyi 

címét, telefonszámát, 

− bejelentés keltét, 

− tranzakció dátumát, 

− ügyfél-átvilágítás során rögzített, az ügyfélre és a tényleges tulajdonosra vonatkozó 
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azonosító adatokat, üzleti kapcsolat esetén a szerződés típusát, tárgyát és időtartamát, 

 ügyleti megbízás esetén a megbízás tárgyát és összegét, szükség esetén a teljesítés helyét 

és idejét és módját, 

− a pénzmosásra, terrorizmusfinanszírozásra, dolog büntetendő cselekményből való 

származására utaló adatok, tények ismertetését, körülmények leírását és az azt alátámasztó 

dokumentumokat, 

− az MTB Csoport tagja által tett intézkedéseket. 

A bejelentés alátámasztására szolgáló, rendelkezésre álló dokumentumokat a PTEI által 

meghatározott formátumban kell továbbítani. A továbbított dokumentummal szemben elvárás, 

hogy az egyedi file méret nem lehet 5 MB-nál nagyobb. 

A bejelentés mellékletét képezi az ügyfél-átvilágítás során bekért Tényleges Tulajdonosi Nyilatkozat 

(ha az ügyfél nem az Azonosítási adatlapon nyilatkozott) és az eljárási /képviseleti jogosultságot 

igazoló dokumentum másolata, az Azonosítási Adatlap és a PEP nyilatkozat (ha van PEP érintettség).  

A PTEI elérhetőségét a Szabályzat 20. számú melléklete tartalmazza. 

A bejelentés PTEI részére történő továbbításáig nem teljesíthető az ügylet.  

Kivételek: 

Amennyiben az ügylet nem teljesítése nem lehetséges (pl. Netbankon keresztül indított ügyleti 

megbízás esetén a végrehajtás előtti bejelentéssel nem akadályozható meg a megbízás teljesítése), 

vagy a bejelentésnek az ügylet végrehajtását megelőző teljesítése a kedvezményezett nyomon 

követését veszélyeztetné, a Kijelölt személy az ügylet végrehajtása után továbbítja a bejelentést. 

6.1.4 Teendők a PTEI által előírt hiánypótlás esetén 

A Kijelölt személy által végrehajtott tartalmi és formai ellenőrzés ellenére is előfordulhat, hogy a 

PTEI további adatokat, információkat szeretne kapni a bejelentett ügylettel kapcsolatban, ezért 

hiánypótlásra szólítja fel a Kijelölt személyen keresztül az MTB Csoport tagját. 

A hiánypótlásról szóló értesítés alapján a Kijelölt személy köteles gondoskodni a szükséges adatok 

beszerzéséről. Ennek érdekében bármely nyilvántartásba betekinthet, adatokat, információkat 

kérhet konkrét ügyfelek és ügyletek vonatkozásában. Az információkérés és a válaszadás írásban – 

papír alapon, vagy elektronikus levél formájában – visszakereshető módon kell, hogy megtörténjen. 

A hiánypótlásra adott válasz, és az azzal kapcsolatos kommunikáció is a bejelentési nyilvántartás 

részévé kell, hogy váljon. 

6.2 Az ügylet felfüggesztése 

A Pmt. különbséget tesz a felfüggesztés két esete között: a felfüggesztést kezdeményezheti az MTB 

Csoport tagja, ha a PTEI intézkedését látja szükségesnek, de a PTEI is küldhet hivatalból értesítést az 



   

2/2019. számú SZHISZ külső szabályzat 110 
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról V.2.0 

MTB Csoport tagja részére az ügylet felfüggesztésének szükségességéről. 

6.2.1 Az ügylet felfüggesztése az MTB Csoport tagja által, a PTEI 

intézkedésének kezdeményezése 

Azonnali hatállyal fel kell függeszteni az ügylet teljesítését, ha azzal kapcsolatban olyan bejelentés 

alapjául szolgáló, pénzmosásra, vagy terrorizmus finanszírozására, dolog büntetendő 

cselekményből való származására utaló adat, tény, körülmény merül fel, amely ellenőrzéséhez a 

PTEI azonnali intézkedése látszik szükségesnek. 

A felfüggesztési kötelezettség alól mentesül az MTB Csoport tagja, ha az ügyleti megbízás teljesítése 

nem akadályozható meg, vagy ha a bejelentésnek az ügyleti megbízás végrehajtását megelőző 

teljesítése a tényleges tulajdonos nyomon követését veszélyeztetné. 

Az ügylet felfüggesztésének kezdeményezése az ügyfél megbízását fogadó / ha elektronikus 

csatornán érkezik a megbízás, a szokatlan megbízást észlelő alkalmazott feladata, aki a pénzmosás 

gyanús körülményről haladéktalanul köteles a Felelős vezetőt tájékoztatni. A Felelős vezető a 

rendelkezésére álló információk mérlegelését követően dönt az ügylet felfüggesztéséről / 

teljesítéséről. Döntéséről tájékoztatja a szokatlanságot észlelő alkalmazottat, aki köteles a Felelős 

vezető döntésének megfelelően eljárni.  

A felfüggesztést megelőzően a Felelős vezető megvizsgálja, hogy  

- az ügyleti megbízás felfüggesztése ütközik-e akadályba,  

- az ügyleti megbízás felfüggesztése a tényleges tulajdonos nyomon követését veszélyezteti-e. 

Amennyiben a Felelős vezető az ügylet felfüggesztéséről dönt, úgy haladéktalanul bejelenti azt a 

Kijelölt személy segítségével a PTEI részére.  

Az ügylet felfüggesztése az ügyfél által igénybe vett szolgáltatást érintő, az ügyfél vagyonát 

csökkentő valamennyi ügylet felfüggesztésével is teljesíthető. Ebben az esetben az érintett vagyon 

hatékonyabban biztosítható, hiszen az ügyfél vagyon csökkentésére irányuló ügyleti megbízásai 

átmeneti jelleggel nem teljesülnek. 

Amennyiben az MTB Csoport tagja a felfüggesztésre vonatkozó kötelezettségének így tesz eleget, a 

bejelentésében erre külön fel kell hívnia a PTEI figyelmét. 

A felfüggesztett ügylet bejelentését – az alábbi eltérésekkel - a Szabályzat 6.1. pontjában leírtak 

szerint kell teljesíteni. 

A „Bejelentés pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtása érdekében” elnevezésű 

dokumentumot és annak adattartalmát a Szabályzat 21. számú melléklete tartalmazza. 

Az ügylet felfüggesztése annak érdekében történik, hogy a PTEI a pénzmosás és a terrorizmus 

finanszírozása elleni küzdelem, valamint bűncselekmények megelőzésének, felderítésének, 

nyomozásának elősegítése céljából, továbbá az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni 

korlátozó intézkedések végrehajtása érdekében a vonatkozó jogszabályokban számára előírt 
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elemzéseket, értékeléseket és a más hatóságoktól és adatbázisokból történő adatgyűjtést 

elvégezze, azok eredményei alapján a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvényben 

meghatározott vagyont érintő kényszerintézkedéseket elindítsa. 

A felfüggesztés az esetleges lefoglalást megelőző átmeneti intézkedésként jelenik meg. 

Amennyiben az MTB Csoport tagja az ügyfél vagyonát csökkentő valamennyi ügylet 

felfüggesztésével valósítja meg a felfüggesztést, a PTEI – bűnmegelőzési, bűnfelderítési vagy 

nyomozási érdekre hivatkozással, írásban, a bűnüldöző szervek megkeresésére – az általa 

meghatározott ügylet végrehajtására kötelezheti az MTB Csoport tagját. A bűnüldöző szerveknek 

ezáltal lehetősége nyílik többek között a bűnszervezetek feltérképezésére, a tényleges tulajdonosok 

felderítésére. 

A felfüggesztett ügyletet akkor lehet teljesíteni, ha a PTEI 

a) arról értesíti az MTB Csoport tagját, hogy az ügylet a PTEI vizsgálatának befejezése előtt is 

teljesíthető;  

b) nemleges választ ad, (nem rendel el intézkedést a büntetőeljárásról szóló törvény alapján) 

vagy  

c) ha az ügylet végrehajtásának felfüggesztését követően 4 (négy) munkanap az PTEI értesítése 

nélkül eltelik. 

Az eltelt munkanapok számát úgy kell számítani, hogy az a nap, amelyiken a bejelentés a PTEI részére 

továbbításra került, nem számít bele a fenti határidőkbe. 

Az MTB Csoport tagja az ügylet végrehajtását további 3 (három) napra felfüggeszti, amennyiben a 

PTEI a vizsgálatát meghosszabbítja és erről az MTB Csoport tagját írásban értesíti. Erre legfeljebb 

egy alkalommal kerülhet sor. 

6.2.2 Az ügylet felfüggesztése a PTEI írásbeli értesítése alapján 

Az MTB Csoport tagja a PTEI kezdeményezésére is felfüggeszti az ügyletek teljesítését, ha a PTEI az 

ügylettel kapcsolatban, vagy az MTB Csoport tagjának ügyfelével összefüggésben bejelentés alapjául 

szolgáló adatról, tényről, körülményről írásban értesíti. 

A PTEI az értesítés napját követő 4 (négy) munkanapon belül megvizsgálja a felfüggesztéssel 

kapcsolatos bejelentés alapjául szolgáló adatot, tényt, körülményt, szükség esetén dönt a vizsgálat 

további 3 (három) nappal történő meghosszabbításáról. 

A felfüggesztett ügylet teljesíthető, ha a PTEI 

a) arról értesíti az MTB Csoport tagját, hogy az ügylet a PTEI vizsgálatának befejezése előtt is 

teljesíthető;  

b) ha az ügylet végrehajtásának felfüggesztését követően 4 (négy) munkanap az PTEI értesítése 

nélkül eltelik. 

Az ügylet felfüggesztése vonatkozásában a PTEI intézkedésének, a határidő lejártának figyelése a 
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Kijelölt személy feladata. 

6.2.2.1 Tájékoztatási tilalom 

Az alkalmazottnak pénzmosás, vagy terrorizmus finanszírozására utaló tény, adat, körülmény 

felmerülése, és az ügyleti megbízás felfüggesztése esetén úgy kell viselkednie, mint máskor. Az 

érintett ügyfél, más ügyfelek, vagy alkalmazottak (kivéve a mérlegelésben segítséget adó Kijelölt 

személy, vagy a felfüggesztésről döntő Felelős vezető) nem szabad, hogy megsejtsék, hogy az 

ügyintéző észlelte a pénzmosás, vagy terrorizmus finanszírozására vonatkozó körülmény 

fennforgását, illetve azt, hogy az ügyleti megbízás felfüggesztésre került (felfedés tilalma). 

A bejelentés és a felfüggesztés felfedésének büntetőjogi tilalmát a Szabályzat 7. pontja tartalmazza. 

E tilalom betartása érdekében felfüggesztés esetén az alábbi rendelkezések betartásával szükséges 

eljárni: 

Ügylet felfüggesztése esetén az ügyfél a felfüggesztés tényéről és indokáról nem tájékoztatható.  

A felfüggesztés időtartama alatt az ügyfél megbízását fogadó / a szokatlan ügyletet észlelő (ha 

elektronikus csatornán érkezik a megbízás) alkalmazott szervezeti egysége részéről az ügyfél részére 

az alábbi információ adható: 

− technikai okok miatt az MTB Csoport tagja a megbízást csak késve tudja teljesíteni, 

− készpénzfelvétel felfüggesztése esetében a szükséges mennyiségű feldolgozott készpénz 

hiányára lehet hivatkozni. 

Írásos válasz: „Az ügyleti megbízást az ügyviteli, számlavezető rendszerben rögzítettük, amely a 

törvényi előírásoknak megfelelően kapcsolódik az országos bankinformatikai hálózathoz, jelenleg 

nem tudunk felvilágosítást adni a megbízás késedelmének okáról.” 

Az MTB Csoport tagja az ügyfél megbízását fogadó / a szokatlan ügyletet észlelő (ha elektronikus 

csatornán érkezik a megbízás) alkalmazott szervezeti egységén, a Kijelölt személyen és a Felelős 

vezetőn kívül más szervezeti egységet nem vonhat be a felfüggesztés teljesítésébe. 

Az MTB Csoport tagja az általa vezetett nyilvántartáson belül az ügylet felfüggesztését igazoló iratot 

vagy annak másolatát elkülönítetten kezeli. 

Az MTB Csoport tagja biztosítja, hogy alkalmazottja szükség esetén a PTEI-től kapott instrukciók 

szerint járjon el, valamint azt, hogy a felfüggesztés ideje alatt a telefonos kapcsolattartás a PTEI-vel 

a Kijelölt személy akadályoztatása esetén is folyamatos legyen. 

Az ügylet felfüggesztésére vonatkozó részletes eljárási szabályokat az Eljárásrend tartalmazza. 
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7 Pénzmosás megelőzési feladatokhoz kapcsolódó 
titokvédelmi szabályok, felfedés tilalma 

7.1 Titokvédelmi szabályok 

Bank-, értékpapír-, üzleti-, fizetési titok minden olyan, az egyes ügyfelekről a pénzügyi intézmény 

rendelkezésére álló tény, információ, megoldás vagy adat, amely az ügyfél személyére, adataira, 

vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, 

valamint a pénzügyi intézmény által vezetett számlájának egyenlegére, forgalmára, továbbá a 

pénzügyi intézménnyel kötött szerződéseire vonatkozik.  

A bank-, értékpapír-, üzleti-, fizetési titkot az MTB Csoport tagja minden alkalmazottja, vezetője 

időkorlátozás nélkül köteles megőrizni, független a hozzáférés módjától. 

A tilalom felfedésének büntetőjogi következményei a következők: 

A Btk. 413. § (1)-(2) bekezdései alapján, az a bank-, értékpapír-, pénztár-, biztosítási vagy 

foglalkoztatói nyugdíjtitok megtartására köteles személy, aki bank-, értékpapír-, pénztár-, 

biztosítási vagy foglalkoztatói nyugdíjtitoknak minősülő adatot jogtalan előnyszerzés végett, vagy 

másnak vagyoni hátrányt okozva illetéktelen személy részére hozzáférhetővé tesz, vétség miatt 2 

évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 

Nem valósítja meg a gazdasági titok megsértését, aki 

a) a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó törvényben 

meghatározott kötelezettségének tesz eleget, vagy 

b) a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésével és megakadályozásával, a 

bennfentes kereskedelemmel, piacbefolyásolással és a terrorizmus elleni küzdelemmel 

kapcsolatos, törvényben előírt bejelentési kötelezettségének tesz eleget, vagy ilyet 

kezdeményez, akkor sem, ha az általa jóhiszeműen tett bejelentés megalapozatlan volt. 

A Btk. 418. §-a alapján, aki jogtalan előnyszerzés végett, vagy másnak vagyoni hátrányt okozva 

üzleti titkot jogosulatlanul megszerez, felhasznál, más személy részére hozzáférhetővé tesz vagy 

nyilvánosságra hoz, bűntett miatt 3 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 

A felfedés / tájékoztatás tilalma kapcsán elvárt alkalmazotti viselkedés szabályait a Szabályzat 

6.2.2.1 pontja tartalmazza. 

7.1.1 Mentesség a bejelentéssel, ügylet felfüggesztésével kapcsolatban 

A bejelentő személyt, valamint az MTB Csoport tagját – jóhiszeműség esetén – nem terheli polgári 

jogi vagy büntetőjogi felelősség akkor sem, ha a bejelentés megtétele utóbb megalapozatlannak 

bizonyul, vagy a felfüggesztett ügylet utólag teljesíthető.  
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A bejelentés megtétele nem eredményezi jogszabály vagy szerződés által adatközlés 

vonatkozásában előírt korlátozás (titokvédelmi szabályok, felfedés tilalma, információszolgáltatási 

korlátozás) megszegését. 

7.1.2 Mentesség a PTEI megkeresések kapcsán 

A PTEI feladatainak ellátásához szükséges mértékben jogosult megismerni és kezelni  

• az MTB Csoport tagja által kezelt bármely adatot,  

• a fizetési, biztosítási, bank-, értékpapír-, pénztártitkot vagy foglalkoztatói nyugdíj titkot, 

valamint üzleti titkot. 

A PTEI a feladatainak ellátásához szükséges mértékben jogosult az adat és titok megismerésére. Az 

MTB Csoport tagja köteles a megkeresésben megjelölt adatot, titkot a PTEI részére teljes körűen, 

gyorsan, biztonságos csatornán keresztül megküldeni. 

Az MTB Csoport tagja a PTEI által megállapított határidő - legalább 8 (nyolc), legfeljebb 30 (harminc) 

nap alatt köteles az adat szolgáltatását teljesíteni, vagy a teljesítés akadályát közölni. 

Az adat szolgáltatásának teljesítésére a felfüggesztés időtartama alatt a PTEI – indokolt esetben – a 

fenti határidőnél rövidebb határidőt is megállapíthat. 

A PTEI a megkeresésben megjelöli az adatkezelés pontos célját és a kért adatok körét. 

Ha a megkeresése személyes adatok közlésére vonatkozik, az csak annyi és olyan személyes adatra 

vonatkozhat, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 

A megkereséseket iktatást követően haladéktalanul továbbítani kell a Kijelölt személy számára, aki 

– a megkeresés jellegétől függően az Ügyvezetés egyidejű tájékoztatása mellett - kijelöli az adat-

szolgáltatásban közreműködő személyeket, vagy maga teljesíti az adatszolgáltatási kötelezettséget. 

Az adatszolgáltatással kapcsolatos minden belső kommunikáció csak írásban történhet. 

A pénzmosás megelőzés során érkezett megkeresések bizalmasan kezelendők. 

7.2 A felfedés tilalma, a bejelentő védelme 

Annak érdekében, hogy a bejelentés, felfüggesztés ténye, a bejelentő személye és a büntetőeljárás 

megindításának ténye titokban maradjon, sem az ügyféllel kapcsolatba kerülő, bejelentést tevő 

alkalmazott, sem a Kijelölt személy az ügyfélnek, illetve harmadik személynek, szervezetnek nem 

adhat tájékoztatást 

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

tartalmáról,  

• az ügylet felfüggesztéséről,  

• a bejelentő személyéről, illetve  
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• arról, hogy az ügyféllel szemben indult-e büntetőeljárás. 

A Kijelölt személy köteles biztosítani, hogy a bejelentés megtörténte, annak tartalma és a bejelentő 

személye titokban maradjon. 

A Pmt. alapján a felfedés tilalmának hatálya kiterjed az ügyfélnek az ügyfél-átvilágítás során rögzített 

személyes adataihoz való hozzáférésének, személyes adatai kezelésével kapcsolatos tájékoztatás 

iránti kérelmének korlátozására is.  

Vagyis az érintettnek a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáféréshez fűződő joga részben 

vagy teljes mértékben korlátozható, feltéve, hogy az MTB Csoport tagja, vagy az illetékes nemzeti 

hatóságok (PTEI, nyomozó hatóság) pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzése és 

megakadályozása érdekében ellátandó feladata miatt, valamint eljárások és vizsgálatok sikeres 

lefolytatása céljából a korlátozás szükséges. 

Nem terjed ki ez a tiltás az MNB bejelentő általi tájékoztatására és a PTEI megkeresése alapján 

történő információ-továbbításra, ha az a jogszabályban meghatározott feladata ellátása érdekében 

kér információt. 

A tilalom nem vonatkozik a hitelintézetek és pénzügyi szolgáltatók között megvalósuló 

adattovábbításra. 

A tilalom nem vonatkozik az információ felfedésére az érintett két vagy több szolgáltató 

(hitelintézetek, pénzügyi szolgáltatók, a szolgáltató közvetítőjétől a szolgáltató felé történő, 

foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmények, önkéntes kölcsönös biztosítópénztárak, nemzetközi 

postautalvány-felvételt és kézbesítést végzők; könyvvizsgálói, könyvviteli (könyvelői), adószakértői, 

okleveles adószakértői, adótanácsadói, valamint az ügyvédi és a közjegyzői tevékenységet folytató 

szolgáltatók) között feltéve, hogy 

a) az információk ugyanazon ügyfélre és ugyanazon, két vagy több kötelezett szolgáltatót érintő 

ügyletre vonatkoznak, 

b) a két vagy több érintett szolgáltató közül legalább az egyik a Pmt. 1. § (1) bekezdésének 

hatálya alá tartozik és a többi szolgáltató más tagállamban vagy olyan harmadik országban 

honos, ahol a Pmt.-ben meghatározottakkal egyenértékű követelmények alkalmazandók, 

c) az érintett szolgáltatók a Pmt. 1. § (1) bekezdésének azonos pontja alá tartozó szolgáltatók, 

d) a szakmai titoktartás és a személyes adatok védelme tekintetében a belföldi 

követelményekkel egyenértékű követelmények irányadók a szolgáltatókra. 

8 Belső ellenőrző és információs rendszer 

Az MTB Csoport tagja a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzése és megakadályozása 

érdekében az ügyfél-átvilágítást, a bejelentés teljesítését és a nyilvántartás vezetését elősegítő 

belső ellenőrző és információs rendszert működtet annak érdekében, hogy a PTEI-től, vagy a 

bűnüldöző szervektől érkezett megkereséseket – számlavezető rendszertől függetlenül – 

teljeskörűen és gyorsan teljesítse. 
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A belső ellenőrző és információs rendszer lehetővé kell, hogy tegye a pénzmosás és a terrorizmus 

finanszírozása szempontjából kockázatos ügyfél és szokatlan ügylet kiszűrését az MTB Csoport 

tagjának valamennyi olyan számlavezető rendszere vonatkozásában, melyben az ügyfelek, illetve 

számlái nyilvántartása, számlavezetése történik. 

A belső ellenőrző és információs rendszer kialakításáról és folyamatos működtetéséről az MTB 

Csoport tagjának Felelős vezetője köteles gondoskodni. 

A belső ellenőrző és információs rendszer magában foglalja a folyamatba épített („Szankciós listák” 

automatikus ellenőrzése, nap végén lefutó automatikus listázások, döntési/engedélyezési 

mechanizmusok) és a követő kontroll funkciókat (monitoring tevékenység keretében végzett 

lekérdezések, megerősített eljárás esetén alkalmazott szűrések meghatározott ügyfélkörre, 

ügylettípusra az előre beállított paraméterek szerint, visszaélés bejelentési rendszer). 

Előbbi esetében automatikus, a folyamat részeként megvalósuló ellenőrzési/szűrési 

mechanizmusokról van szó, míg utóbbi esetkörben az MTB Csoport tagja által meghatározott 

személyek feladatkörükben eljárva végeznek kockázatokat csökkentő kontroll tevékenységet. 

AZ MTB Csoport tagja, amennyiben a Szabályzatban rögzítettektől eltérő számlavezető rendszert 

vagy eljárást alkalmaz, annak részletszabályait köteles az Eljárásrendbe történő beépítés céljából a 

Felelős vezető részére jelezni. 

8.1 A belső ellenőrző és információs rendszer főbb pillérei 

Az MTB Csoport tagja által alkalmazott főbb szűrések / lekérdezések / ellenőrzések a következők: 

- az ügyfél „szankciós listákon” történő automatikus ellenőrzése (automatikus szankciós 
szűrőrendszer), 

- az automatikus monitoring szűrőrendszer üzemeltetése: meghatározott ügyfél- és 
ügylettípusokra történő szűrés / lekérdezés, 

- belső információs rendszer az engedélyezési / döntési feladatok végrehajtásához, 

- paraméterezett monitoring-szűrőrendszer a szokatlan ügyletek kiszűrése, az üzleti 
kapcsolatok felderítése, összefüggések kimutatása érdekében, 

- visszaélés bejelentési rendszer. 

8.1.1 Az ügyfél szankciós listákon történő automatikus ellenőrzése 

Az MTB Csoport minden tagja az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa (a továbbiakban: ENSZ 

BT) által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtása érdekében – 

összhangban az MNB rendelet előírásaival – automatikus szűrőrendszert (a továbbiakban: 

automatikus szankciós szűrőrendszer) kell, hogy működtessen. 

Az automatikus szankciós szűrőrendszer az ügyfél, a kapcsolódó személyek és a tényleges 

tulajdonos uniós jogi aktusokban és az ENSZ BT határozataiban szereplő személyek adataival való 
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folyamatos, emberi beavatkozást nem igénylő összehasonlítását végzi, segítve a szankciók 

késedelem nélküli végrehajtását. 

A beolvasás egyetlen közös .xml állományból történik, mely mindkét „szankciós lista” teljes 

állományát tartalmazza. (Szabályzat 5. számú melléklete) 

Változáskor az új állomány készítéséről az üzemeltetést végző szolgáltató gondoskodik. 

Az MTB Csoport tagja az Európai Unió és az ENSZ BT által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó 

intézkedésekre vonatkozó szűrést folyamatosan végzi. 

A szankciós lista automatikus szűrése az egyes számlavezető rendszerek vonatkozásában azok 

sajátosságaira visszavezethető okokból eltérő.  

A) EUROBANK 

Az alábbi funkcióban végez „Szankciós listához” ellenőrzést a rendszer: 

- Új ügyfél (ideértve a kapcsolódó személyeket és a tényleges tulajdonost is) felvitelekor, 

- GIRO tétel rögzítésekor a kedvezményezett vonatkozásában, 

- Deviza tétel rögzítésekor a kedvezményezett vonatkozásában (SWIFT vagy SEPA) 

- Pénztári befizetés forgalmazó ügyfele vonatkozásában, 

- Pénzváltás forgalmazó ügyfele vonatkozásában. 

A Szankciós listán a neveket tetszőleges sorrendben ellenőrizheti az alkalmazott  

(pl.: a beírt név „Ano Nymus”, és szerepel ilyen név a pénzmosási listán, akkor nem csak ebben a 

sorrendben, hanem „Nymus Ano” néven is gyanúsnak jelzi a program)  

Névegyezőség esetén a rendszer találatot jelez. 

Nem csak a nevet, hanem a címeket is vizsgálja a rendszer. Minden olyan cím (lakcím, tartózkodási 

hely, levelezési cím) gyanús, melynek a megadott részei szerepelnek a Szankciós listában megadott 

címek között (Pl.: ha meg van adva az ország, irányító-szám, utca, akkor a következő ellenőrzést 

hajtjuk végre: megvizsgáljuk, hogy az ország kódja egyezik-e a listán szereplő személyek 

bármelyikének országkódjával. Ha egyezik, megvizsgáljuk, hogy a listán szereplő ügyfél 

irányítószáma tartalmazza-e a felületen megadott irányítószámot. Ha tartalmazza, megvizsgáljuk, 

hogy az utca neve tartalmazza-e a megadott utcanevet).  

Egyezőség esetén a program felsorolja azokat a személyeket, akik hasonló lakcímmel / 

tartózkodási hellyel rendelkeznek. 

Amennyiben az alkalmazott kétséget kizáróan el tudja dönteni, hogy az egyezőséggel érintett 

személy nem azonos a szankciós listán szereplő személlyel (csak hasonlóság áll fenn, nem 

egyezőség), folytathatja az üzleti kapcsolat létesítését, megbízás teljesítését. Amennyiben a találat 

nem zárható ki egyértelműen, haladéktalanul köteles a Felelős vezetőt értesíteni, aki dönt a további 

intézkedésekről: üzleti kapcsolat létesítésének megtagadása, ügylet felfüggesztése, az eset 

bejelentés a PTEI részére. 
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Ezen felül minden nap zárást követően a számlavezető rendszer az archív adatbázison elvégzi az 

ügyféltörzsben szereplő valamennyi ügyfél, kapcsolódó személy és tényleges tulajdonos 

Szankciós listás ellenőrzését. Ennek célja, azon meglévő ügyfelek kiszűrése, akik az üzleti kapcsolat 

létesítése óta kerültek fel a „Szankciós listára”. 

Az ellenőrzés sikeres lefutása esetén, amennyiben a név és címadatok alapján van találat, a 

rendszer automatikusan elkészít egy találati listát. 

A lista ellenőrzése a Felelős vezető feladata, aki találat esetén gondoskodik a további 

intézkedésekről: további ügyletek felfüggesztése, számla zárolása, az eset bejelentése a PTEI 

részére. 

B) MOONSOL 

Az ügyfél adatainak felvitelénél és az ügyfél adatok módosításánál a rendszer automatikusan 

azonnal hasonló névminta alapján összehasonlítja a név adatokat a szankciós listán lévő név 

adatokkal. 

Az ügyfél adatok felvitelénél/módosításánál, amikor a nevet rögzíti az ügyintéző, a rendszer 

automatikusan ellenőrzést végez a szankciós listával való névminta egyezőségre és amennyiben 

talál hasonló névmintát, az összeset felhozza egy táblázatban az alábbi adatokkal: 

• keresztnév 

• keresztnév 2 

• vezetéknév 

• teljes név 

Abban az esetben, ha talált a rendszer hasonló névmintát a szankciós listában, az ügyintéző kétféle 

módon dönthet: 

• folytatja az ügyfél felvitel folyamatot: ebben az esetben kötelezően töltendő lesz az indoklás 

mező, amelyben le kell írnia az ügyintézőnek, hogy miért engedte tovább a folyamatot 

annak ellenére, hogy a szankciós listában névminta egyezőséget talált a rendszer. 

• CMP validátori poolba küldi az ügyfél felvitel folyamatot: ebben az esetben egy magasabb 

jogosultságú felhasználónak kell eldöntenie, hogy folytatja-e az ügyfél felvitel folyamatot, 

vagy megszakítja azt. Amennyiben folytatja, abban az esetben kötelezően ki kell töltenie az 

indoklás mezőt. 

Minden esetben, amikor a rendszer egyezőséget talál névminta alapján a „szankciós listával”, 

naplóbejegyzés készül a pontos időponttal elmentve. 

Azokat az eseteket, amelyekben volt találat a rendszerben az ügyfél rögzítésnél vagy módosításnál, 

egy listában lehet lekérdezni. A lista lekérdezésénél dátum intervallum megadható. A listában 

szereplő adatok: 

• Ügyfél száma 
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• Ügyfél neve 

• Ügyfél típusa 

• Naplóbejegyzés dátuma 

• Indoklás szövege (ha van)  

• Számla adatok blokk (számlánként, ügyfél alá bontva): 

o Számla típusa 

o Számlatípus megnevezése 

o Számlaszám 

o Számla egyenlege 

o Számla devizaneme 

C) Safe Watch 

A Takarék Kereskedelmi Bank Zrt. az ügyfelek tranzakcióinak folyamatos figyelemmel kísérésére 

vonatkozó törvényi kötelezettsége maradéktalan teljesítése érdekében monitoring rendszert 

működtet informatikai szoftver segítségével. 

A Bank a gyanús és szokatlan tranzakciókat a Safe Watch Profiling rendszerrel szűri, vizsgálja és 

elemzi. A rendszer a tranzakciók szűrését különböző tranzakció típusok, limithatárok és időszakok 

alapján beállított szcenáriók segítségével végzi mind a lakossági mind a vállalati ügyfelekre 

vonatkozóan.  

1.1. A Safe Watch Profilingban alkalmazott szabályok 

A Safe Watch Profiling rendszerben alkalmazott szabályok a SCENARIO MANAGER menü alatt 

érhetőek el, a főképernyő bal oldali menüsorából. A menü megnyitását követően megjelenik az 

összes, a rendszerben rögzített szabály listája, melyeket egyenként, rákattintva lehet ellenőrizni, 

módosítani. A főképernyőn lehetőség van a szabályok közötti keresésre, új szabályok rögzítésére. A 

szabályok a státuszuk alapján lehetnek aktívak (Activated), visszavontak (Retired), tervezettek 

(Drafted).   

A Takarék Kereskedelmi Bank Zrt jelenleg az alábbi táblázatban szereplő szcenáriókat alkalmazza a 

tranzakció monitoring során: 
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1.1.1. Safe Wathc Profiling szabályok paraméterei és küszöbértékei 

A Safe Watch Profiling rendszer az alábbi szcenáriók alapján szűri a tranzakciókat az egyes 

szcenárióknál meghatározott paraméterek és szűrési logika alapján. A rendszer nyilvántartja, hogy 

mely szcenárió esetében ki, mikor és milyen változtatást hajtott végre.  

1.1.1.1.  Nagyösszegű készpénz be- és kifizetések - Magánszemély ügyfelek (AML 1 RETAIL) 

- HETI: Magánszemély ügyfelek által egy héten belül 15.000.000,- HUF összeget elérő, vagy 

meghaladó készpénz be- és/vagy kifizetések esetén generál riasztást a rendszer. 

- HAVI: Magánszemély ügyfelek által egy hónapon belül 25.000.000,- HUF összeget elérő, vagy 

meghaladó készpénz be- és/vagy kifizetések esetén generál riasztást a rendszer. 

- NEGYEDÉVES: Magánszemély ügyfelek által a negyedéven belül 40.000.000,- HUF összeget 

elérő, vagy meghaladó készpénz be- és/vagy kifizetések esetén generál riasztást a rendszer. 

1.1.1.2.  Nagyösszegű készpénz be- és kifizetések - Vállalati ügyfelek (AML 1 CORP) 

- HETI: Vállalati ügyfelek által egy héten belül 30.000.000,- HUF összeget elérő, vagy meghaladó 

készpénz be- és/vagy kifizetések esetén generál riasztást a rendszer. 

- HAVI: Vállalati ügyfelek által egy hónapon belül 50.000.000,- HUF összeget elérő, vagy 

meghaladó készpénz be- és/vagy kifizetések esetén generál riasztást a rendszer. 
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- NEGYEDÉVES: Vállalati ügyfelek által a negyedéven belül 80.000.000,- HUF összeget elérő, vagy 

meghaladó készpénz be- és/vagy kifizetések esetén generál riasztást a rendszer. 

1.1.1.3.  Gyanús ATM használat Magánszemély ügyfelek esetében (AML 2 RETAIL) 

- HETI: Lakossági ügyfelek esetében egy héten belül 3.000.000,- HUF összegű bankkártyás 

készpénz felvétel.   

- HAVI: Lakossági ügyfelek esetében egy hónapon belül 8.000.000,- HUF összegű bankkártyás 

készpénz felvétel.   

- NEGYEDÉVES: Lakossági ügyfelek esetében negyedéven belül 15.000.000,- HUF összegű 

bankkártyás készpénz felvétel.   

1.1.1.4.  Gyanús ATM használat Vállalati ügyfelek esetében (AML 2 CORP) 

- HETI: Vállalati ügyfelek esetében egy héten belül 5.000.000,- HUF összegű bankkártyás készpénz 

felvétel.   

- HAVI: Vállalati ügyfelek esetében egy hónapon belül 15.000.000,- HUF összegű bankkártyás 

készpénz felvétel.   

- NEGYEDÉVES: Vállalati ügyfelek esetében a negyedéven belül 30.000.000,- HUF összegű 

bankkártyás készpénz felvétel.   

1.1.1.5.  Nagyösszegű SWIFT, VIBER, GIRO, GIRO2 terhelések, jóváírások - Magánszemély 

ügyfelek (AML 3 RETAIL) 

- HETI: Magánszemély ügyfelek által egy héten belül 30.000.000,- HUF összeget elérő, vagy 

meghaladó  SWIFT, VIBER, GIRO, GIRO2 terhelések, jóváírások esetén generál riasztást a 

rendszer. 

- HAVI: Magánszemély ügyfelek által egy hónapon belül 50.000.000,- HUF összeget elérő, vagy 

meghaladó  SWIFT, VIBER, GIRO, GIRO2 terhelések, jóváírások esetén generál riasztást a 

rendszer. 

- NEGYEDÉVES: Magánszemély ügyfelek által negyedéven belül 75.000.000,- HUF összeget elérő, 

vagy meghaladó  SWIFT, VIBER, GIRO, GIRO2 terhelések, jóváírások esetén generál riasztást a 

rendszer. 

1.1.1.6.  Nagyösszegű SWIFT, VIBER, GIRO, GIRO2 terhelések, jóváírások - Vállalati ügyfelek 

(AML 3 CORP) 

- HETI: Vállalati ügyfelek által egy héten belül 75.000.000,- HUF összeget elérő, vagy meghaladó  

SWIFT, VIBER, GIRO, GIRO2 terhelések, jóváírások esetén generál riasztást a rendszer. 

- HAVI: Vállalati ügyfelek által egy hónapon belül 150.000.000,- HUF összeget elérő, vagy 

meghaladó  SWIFT, VIBER, GIRO, GIRO2 terhelések, jóváírások esetén generál riasztást a 

rendszer. 
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- NEGYEDÉVES: Vállalati ügyfelek által negyedéven belül 225.000.000,- HUF összeget elérő, vagy 

meghaladó  SWIFT, VIBER, GIRO, GIRO2 terhelések, jóváírások esetén generál riasztást a 

rendszer. 

1.1.1.7.  180 napja inaktív számlán végzett bármilyen tranzakció - Lakossági ügyfelek (AML 

4 RETAIL) 

Amennyiben egy lakossági számla 180 napja inaktív és azt követően 30 napon belül 10.000.000,- 

HUF összegű, vagy azt meghaladó terhelés, vagy jóváírás kerül elvégzésre, úgy riasztást generál 

a rendszer. 

1.1.1.8.  90 napja inaktív számlán végzett bármilyen tranzakció - Vállalati ügyfelek (AML 4 

CORP) 

Amennyiben egy vállalati számla 90 napja inaktív és azt követően 30 napon belül 5.000.000,- 

HUF összegű, vagy azt meghaladó terhelés, vagy jóváírás kerül elvégzésre, úgy riasztást generál 

a rendszer. 

1.1.1.9.  Tranzakció darabszámának a változása - Lakossági ügyfelek (AML 5 RETAIL) 

Lakossági ügyfelek esetében amennyiben egy ügyfél tranzakcióinak a darabszáma elérik a heti 

90 darabot, úgy a rendszer riasztást generál. 

1.1.1.10. Tranzakció darabszámának a változása - Vállalati ügyfelek (AML 5 CORP) 

Vállalati ügyfelek esetében amennyiben egy ügyfél tranzakcióinak a darabszáma elérik a heti 150 

darabot, úgy a rendszer riasztást generál. 

1.1.1.11.  AML kockázatos országokból, országokba történő utalások vizsgálata (AML 6) 

A Co. által meghatározott gyanús országokból, vagy országokba történő utalások esetében, 

amennyiben a terhelés, vagy jóváírás egy héten belül elér, vagy meghaladja az 5.000.000,- HUF 

összeget a Profiling riasztást generál. 

1.1.1.12.  POSTA ügyfelek betéti tranzakciói (AML 7 POSTA) 

- HETI: A rendszer akkor generál riasztást, ha az ügyfél egy hét alatt 10.000.000,- HUF összeget 

elérő, vagy meghaladó betétet helyez el, vagy tör fel a POSTÁN. 

- HAVI: A rendszer akkor generál riasztást, ha az ügyfél egy hónap alatt összesen 20.000.000,- HUF 

összeget elérő, vagy meghaladó betétet helyez el, vagy tör fel a POSTÁN. 

- NEGYEDÉVES: A rendszer akkor generál riasztást, ha az ügyfél egy negyedév alatt összesen 

35.000.000,- HUF összeget elérő, vagy meghaladó betétet helyez el, vagy tör fel a POSTÁN. 

1.1.1.13.  Close Monitoring - Nagyösszegű készpénz be- és kifizetések - Magánszemély ügyfelek 

(CM 1 REAIL) 

- HETI: Close monitoring alatt álló magánszemély ügyfelek által egy héten belül 3.000.000,- HUF 

összeget elérő, vagy meghaladó készpénz be- és/vagy kifizetések esetén generál riasztást a 

rendszer. 
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- HAVI: Close monitoring alatt álló magánszemély ügyfelek által egy hónapon belül 5.000.000,- 

HUF összeget elérő, vagy meghaladó készpénz be- és/vagy kifizetések esetén generál riasztást a 

rendszer. 

- NEGYEDÉVES: Close monitoring alatt álló magánszemély ügyfelek által negyedéven belül 

10.000.000,- HUF összeget elérő, vagy meghaladó készpénz be- és/vagy kifizetések esetén 

generál riasztást a rendszer. 

1.1.1.14. Close Monitoring - Nagyösszegű készpénz be- és kifizetések - Vállalati ügyfelek (CM 1 

CROP) 

- HETI: Close monitoring alatt álló vállalati ügyfelek által egy héten belül 15.000.000,- HUF 

összeget elérő, vagy meghaladó készpénz be- és/vagy kifizetések esetén generál riasztást a 

rendszer. 

- HAVI: Close monitoring alatt álló vállalati ügyfelek által egy hónapon belül 15.000.000,- HUF 

összeget elérő, vagy meghaladó készpénz be- és/vagy kifizetések esetén generál riasztást a 

rendszer. 

- NEGYEDÉVES: Close monitoring alatt álló vállalati ügyfelek által negyedéven belül 30.000.000,- 

HUF összeget elérő, vagy meghaladó készpénz be- és/vagy kifizetések esetén generál riasztást a 

rendszer. 

1.1.1.15. Close Monitoring - Gyanús ATM használat Magánszemély ügyfelek esetében (CM 2 

RETAIL) 

- HETI: Close monitoring alatt álló magánszemély ügyfelek esetében egy héten belül 1.500.000,- 

HUF összegű bankkártyás készpénz felvétel esetén generál riasztást a rendszer. 

- HAVI: Close monitoring alatt álló magánszemély ügyfelek esetében egy hónapon belül 

5.000.000,- HUF összegű bankkártyás készpénz felvétel esetén generál riasztást a rendszer. 

- NEGYEDÉVES: Close monitoring alatt álló magánszemély ügyfelek esetében negyedéven belül 

10.000.000,- HUF összegű bankkártyás készpénz felvétel esetén generál riasztást a rendszer. 

1.1.1.16. Close Monitoring - Gyanús ATM használat Vállalati ügyfelek esetében (CM 2 CORP) 

- HETI: Close monitoring alatt álló vállalati ügyfelek esetében egy héten belül 3.000.000,- HUF 

összegű bankkártyás készpénz felvétel esetén generál riasztást a rendszer. 

- HAVI: Close monitoring alatt álló vállalati ügyfelek esetében egy hónapon belül 7.500.000,- HUF 

összegű bankkártyás készpénz felvétel esetén generál riasztást a rendszer. 

- NEGYEDÉVES: Close monitoring alatt álló vállalati ügyfelek esetében negyedéven belül 

15.000.000,- HUF összegű bankkártyás készpénz felvétel esetén generál riasztást a rendszer. 

1.1.1.17. Close Monitoring - Nagyösszegű SWIFT, VIBER, GIRO, GIRO2 terhelések, jóváírások - 

Magánszemély ügyfelek (CM 3 RETAIL) 
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- HETI: Close monitoring alatt álló magánszemély ügyfelek által egy héten belül 10.000.000,- HUF 

összeget elérő, vagy meghaladó  SWIFT, VIBER, GIRO, GIRO2 terhelések, jóváírások esetén 

generál riasztást a rendszer. 

- HAVI: Close monitoring alatt álló magánszemély ügyfelek által egy hónapon belül 25.000.000,- 

HUF összeget elérő, vagy meghaladó  SWIFT, VIBER, GIRO, GIRO2 terhelések, jóváírások esetén 

generál riasztást a rendszer. 

- NEGYEDÉVES: Close monitoring alatt álló vállalati ügyfelek által negyedéven belül 75.000.000,- 

HUF összeget elérő, vagy meghaladó  SWIFT, VIBER, GIRO, GIRO2 terhelések, jóváírások esetén 

generál riasztást a rendszer. 

1.1.1.18. Close Monitoring - Nagyösszegű SWIFT, VIBER, GIRO, GIRO2 terhelések, jóváírások - 

Vállalati ügyfelek (CM 3 CORP) 

- HETI: Close monitoring alatt álló vállalati ügyfelek által egy héten belül 25.000.000,- HUF 

összeget elérő, vagy meghaladó  SWIFT, VIBER, GIRO, GIRO2 terhelések, jóváírások esetén 

generál riasztást a rendszer. 

- HAVI: Close monitoring alatt álló vállalati ügyfelek által egy hónapon belül 50.000.000,- HUF 

összeget elérő, vagy meghaladó  SWIFT, VIBER, GIRO, GIRO2 terhelések, jóváírások esetén 

generál riasztást a rendszer. 

- NEGYEDÉVES: Close monitoring alatt álló vállalati ügyfelek által negyedéven belül 75.000.000,- 

HUF összeget elérő, vagy meghaladó  SWIFT, VIBER, GIRO, GIRO2 terhelések, jóváírások esetén 

generál riasztást a rendszer. 

1.1.1.19. Nagyösszegű készpénz be- és kifizetések - Társadalmi szervezetek (TSZ 1) 

- HETI: Társadalmi szervezetek által egy héten belül 4.000.000,- HUF összeget elérő, vagy 

meghaladó készpénz be- és/vagy kifizetések esetén generál riasztást a rendszer. 

- HAVI: Társadalmi szervezetek által egy hónapon belül 10.000.000,- HUF összeget elérő, vagy 

meghaladó készpénz be- és/vagy kifizetések esetén generál riasztást a rendszer. 

- NEGYEDÉVES: Társadalmi szervezetek által negyedéven belül 20.000.000,- HUF összeget elérő, 

vagy meghaladó készpénz be- és/vagy kifizetések esetén generál riasztást a rendszer. 

1.1.1.20.  Gyanús ATM használat Társadalmi szervezetek esetében (TSZ 2) 

- HETI: Társadalmi szervezetek esetében egy héten belül 2.000.000,- HUF összegű bankkártyás 

készpénz felvétel.   

- HAVI: Társadalmi szervezetek esetében egy hónapon belül 6.000.000,- HUF összegű bankkártyás 

készpénz felvétel.   

- NEGYEDÉVES: Társadalmi szervezetek esetében a negyedéven belül 12.500.000,- HUF összegű 

bankkártyás készpénz felvétel. 

1.1.1.21. Nagyösszegű SWIFT, VIBER, GIRO, GIRO2 terhelések, jóváírások - Társadalmi 

szervezetek (TSZ 3) 
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- HETI: Társadalmi szervezetek által egy héten belül 18.000.000,- HUF összeget elérő, vagy 

meghaladó  SWIFT, VIBER, GIRO, GIRO2 terhelések, jóváírások esetén generál riasztást a 

rendszer. 

- HAVI: Társadalmi szervezetek által egy hónapon belül 37.000.000,- HUF összeget elérő, vagy 

meghaladó  SWIFT, VIBER, GIRO, GIRO2 terhelések, jóváírások esetén generál riasztást a 

rendszer. 

- NEGYEDÉVES: Társadalmi szervezetek által negyedéven belül 60.000.000,- HUF összeget elérő, 

vagy meghaladó  SWIFT, VIBER, GIRO, GIRO2 terhelések, jóváírások esetén generál riasztást a 

rendszer. 

1.1.2. Safe Watch Profiling szcenáriók felülvizsgálata 

A Pénzmosás Megelőzési Csoport negyedévente vizsgálja felül, hogy a negyedéves szűrési 

eredmények, tranzakciós szokások megváltozása alapján szükséges-e az alkalmazott szcenáriók 

változtatása. A Pénzmosás Megelőzési Csoport e-mailben megküldi a szükséges változtatásokat azok 

indoklásával együtt a Compiance Igazgató részére, akinek a jóváhagyását követően kerülnek 

módosításra a szcenáriók.  

1.2. Safe Watch Profiling működése, találatok kezelése 

A rendszerben a DETECTION MANAGER menü alatt találhatók a beállított szcenáriók alapján 

generált találatok. A rendszer naponta futtatja le az előző napi tranzakciókra (ill. korábbi időszakra) 

vonatkozóan a szcenáriókat és generál riasztásokat.  

 

1.2.1. Safe Watch Profiling találatok szűrése 

A rendszer által generált tranzakciók szűrésére számos lehetőség áll rendelkezésre a detection 

manager menüben, például: 

- Típus szerint: ügyfélre vagy számlára vonatkozó találatok szűrése; 

- Státusz szerint: új, vizsgálat alatt lévő, nem gyanús, gyanús riasztások; 

- Vizsgálatot végző személy szerinti riasztások; 

- Szcenáriók szerinti riasztások; 

- Kiválasztott időszakokra vonatkozó riasztások. 

Az adott szűrési paraméter alapján beállított találatok a „Search” gomb megnyomását követően 

jelennek meg.  
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1.2.2. Safe Watch Profiling találatok kezelése 

A Pénzmosás Megelőzési Csoport a rendszer által generált találatok „Státusza” szerint vizsgálja a 

tranzakciókat. A státusz alapján szűrt találatok az alábbi információkat tartalmazzák: 

- Találat azonosító száma; 

- Érintett ügyfél számlaszáma; 

- Ügyfél azonosító; ügyfél neve és honos fiókja; 

- Mely szcenárió alapján generált találatot a rendszer; 

- Találat státusza; 

- Vizsgálatot végző személy azonosítója; 

- Találat dátuma és vizsgálat határideje; 

- Mióta van az adott státuszban a találat. 

 
 

Az új („New”) státuszban lévő riasztások kerülnek vizsgálatra, az egyes találatok részletes 
megtekintéséhez az adott találat azonosítójára (ID) kell kattintani.  
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A Pénzmosás Megelőzés Csoport pénzmosás megelőzési szempontok (pl.: az adott tranzakció 

beleillik-e az ügyfél profiljába, található-e negatív információ az ügyfélről a banki rendszerekben, 

nyilvántartásokban, interneten, stb.) alapján vizsgálja és elemzi a találatokat.  

A vizsgálat alapján nem kockázatos, ill. nem gyanús találatok „False Positive” státusszal kerülnek 

lezárásra a rendszerben a „Conclude Investigation” menüpontban.  

Amennyiben egy adott tranzakció vizsgálatával kapcsolatban további információra van szüksége a 

Pénzmosás Megelőzési Csoportnak, az illetékes bankfiók közreműködésével beszerzi az ügyféltől a 

tranzakció tisztázását alátámasztó információkat, dokumentumokat.  

Ha az ügyfelet nem lehet elérni telefonon, ill. e-mailben vagy nem ad megfelelő tájékoztatást az 

adott tranzakcióról, akkor Ügyfélprofil aktualizálásra van szükség. Ebben az esetben a Pénzmosás 

Megelőzési Csoport fióki közreműködéssel, postán keresztül kiküldött levélben kéri az ügyfelet 

Ügyfélprofil kérdőív és új Tényleges Tulajdonosi nyilatkozat kitöltésére. A szükséges dokumentumok 

bemutatásáig az ügyfél számlái zárolás alá kerülnek, a rendszerben pedig „Under Investigation” 

státuszba kerül a kérdéses tranzakció. 

Ha egy tranzakciót a Pénzmosás Megelőzési Csoport a pénzmosás megelőzési szempontok, ügyféltől 

kapott információk alapján kockázatosnak, vagy gyanúsnak ítél meg (pl. az ügyfél profiljába nem illik 

bele az adott tranzakció), be kell jelenteni a kijelölt hatóság részére (PEII), és szükség esetén további 

lépéseket kell kezdeményezni (pl. üzleti kapcsolat megszüntetése). A rendszerben „Real Detection” 

státusszal kerülnek lezárásra a gyanúsnak ítélt tranzakciók szintén a „Conclude Investigation” 

menüpontban. 

A Pénzmosás Megelőzési Csoportnak a rendszer által generált találatokat 30 munkanapon belül kell 

kivizsgálnia.   

1.3. White List 

Azon ügyfelek, akik vonatkozásában a beállított szabályszerűségek alapján rendszeresen 

generálódnak riasztások, azonban működésük során pénzmosás megelőzési szempontból nem 

jelentenek kockázatot, a rendszerben található úgynevezett „White List”-re kerülnek az „Add White 

List” gomb megnyomásával, így a jövőben adott ügyfél, adott számlaszámlán adott szcenárió alapján 

riasztást nem fog generálni a rendszer.  

A Pénzmosás Megelőzési Csoport e-mailben megküldi az AML vezető részére, hogy mely ügyfelet és 

milyen indokkal kíván „White List”re helyezni. Az AML vezető e-mailben történő jóváhagyását 

követően helyezhető adott ügyfél „White List”-re. 

A Pénzmosás Megelőzési csoport a „White List”-es ügyfelekről nyilvántartást vezet, melyet évente 

felülvizsgál.  

1.4. Monitoring során alkalmazott megerősített eljárás 

A megerősített eljáráshoz tartozó monitoring tevékenységet a Safe Watch Profiling rendszer „Close 

Monitoring” funkciójával valósítja meg a Bank. A „Close Monitoring” funkció azt jelenti, hogy a 

normál ügyfelekhez képest egy szigorúbb szabályrendszert kell alkalmazni, így az egyes normál 
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szabályokhoz képest alacsonyabb összeghatárokat szükséges meghatározni, annak érdekében, hogy 

a „Close Monitoring” funkcióhoz kapcsolt szabályok érvényesülése esetén az érintett ügyfelek 

tranzakciói kiemelt módon kerüljenek ellenőrzésre.  

Abban az esetben, ha a Pénzmosás Megelőzési Csoport munkatársa a monitoring tevékenység 

során, olyan tranzakciós magatartást tapasztal az ügyfél részéről, amelyet gyanúsnak értékel, akkor 

minden esetben bejelentést kell tenni a PEII részére, illetve amennyiben szükséges további 

intézkedés keretében kiegészítő információkat kell beszerezni, vagy az üzleti kapcsolat 

megszüntetését kell kezdeményezni. 

2. Az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó 

intézkedések végrehajtása érdekében működtetett szűrőrendszer  

2.1. Tranzakciók szankciós szűrése 

A Pénzmosás Megelőzési Csoport a Safe Watch Filter rendszer segítségével valós időben (real time) 

ellenőrzi a SWIFT/VIBER utalásokat az Európai Unió, és az Egyesült Államok által kibocsátott 

szankciós és embargós listák, továbbá a Bank ún. belső listái alapján.  

2.1.1. A Safe Watch Filter rendszerben az alábbi listák kerülnek alkalmazásra 

- Az Európai Unió és az Egyesült Államok szankciós és embargós listái, 

- Az Egyesült Államok, úgynevezett Foreign Sanctions Evaders (FSE) nevű listája, ahol a külföldi 

szankciókat szándékosan megkerülő magánszemélyek és szervezetek nevei kerültek rögzítésre, 

- Az Egyesült Államok, úgynevezett Sectoral Sanctions Identifications (SSI) nevű listája, amelyen 

magánszemélyek és szervezetek vannak nyilvántartva az Oroszországgal szemben alkalmazott 

szankciók miatt, 

- A Bank kockázatos országokat tartalmazó belső listája, amely tartalmazza az offshore 

területeket, az MNB által stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő 

harmadik országokat, valamint azon országokat, melyekkel szemben az Európai Unió korlátozó 

intézkedéseket vezetett be.  

- FATF lista. A FATF az egyes országban a pénzmosás és terrorizmus finanszírozás megelőzése és 

megakadályozása tevékenység értékelését végzi, majd az eljárás végén meghatározott magas 

kockázatú, nem együttműködő, akciótervet nem végrehajtó országokat, amelyeket tartalmaz ez 

a lista, 

- Az Egyesült Államok, úgynevezett Vessel-list nevű adatbázisa, amely az iráni, kubai, észak-koreai 

és panamai kereskedelmi hajókra vonatkozó szankciója alapján került kialakításra, 

- Az Európai Unió által, Oroszországgal szemben alkalmazott szankciók miatt létrehozott listája, 

amelyen magánszemélyek és szervezetek vannak nyilvántartva, 

- A Bank belső számlaszám listája, amely a Pénzmosás Megelőzési Csoport által kockázatosnak 

értékelt ügyfelek számlaszámát tartalmazza. 

A Safe Watch Filter rendszerben a LIST MANAGER menüpontban érhetőek el a rendszerben 

alkalmazott listák: 
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2.1.2. Safe Watch Filter listák frissítése 

Az Európai Unió és az Egyesült Államok szankciós és embargós listáit a Safe Watch Filter rendszer 

beszállítója, az EastNets tartja karban, melyet egy magadott elérési útról, e-mailes figyelmeztetést 

követően, az alábbi webes felületről a Pénzmosás Megelőzési Csoport munkatársai töltenek le. 

 

A letöltött frissítést tartalmazó fájlt manuálisan kerül frissítésre a Safe Watch Filter rendszerben a 

LIST MANAGEMENT menü „List Manager” menüpontjánál a figyelmeztetés beérkezését követő 1 

munkanapon belül. 

 

A Bank belső listáit a Pénzmosás Megelőzési csoport tartja karban. Figyelemmel kíséri a különböző 

szervezetek (EU, OFAC, FATF) által kiadott ajánlásokat és ennek megfelelően legkésőbb 

negyedévente frissíti a Bank belső listáit a LIST MANAGEMENT menü „List Explorer” menüpontjánál. 
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2.1.3. A Safe Wach Filter rendszer működése 

A Safe Watch Filter rendszer az alkalmazott listákon rögzített bejegyzéseket hasonlítja össze a 

SWIFT/VIBER utalások szöveges mezőivel, és nagyfokú, 85%-os egyezőség esetén a rendszer 

riasztást generál, mellyel egyidejűleg automatikus e-mailt küld a Pénzmosás Megelőzési Csoport 

részére a találatról.  

A Safe Watch Filter rendszerben automatikusan rögzítésre kerül, hogy mely utalások kerültek 

szűrésre, mely utalások és mikor és mely listán akadtak meg. A rendszer rögzíti továbbá, hogy ki, 

mikor, milyen módosítást hajtott végre a rendszer által generált riasztások kapcsán.  

A rendszer által generált riasztások a DETECTION MANAGER menüpont alatt érhetőek el és 

kezelhetők. 

 

2.1.4. Safe Watch riasztások kezelése 

A Safe Watch riasztásokat a Pénzmosás Megelőzési Csoport munkatársai kezelik és értékelik, 

munkanapokon 08:00 és 17:15 között. A rendszer által generált találatok vizsgálata az alábbi 

szempontok alapján történik. 

2.1.4.1.  Egyértelműen kizárható az egyezőség 

Ha egyértelműen kizárható az egyezőség a listákon rögzített bejegyzések, ill. az utalások szöveges 

mezői között a Pénzmosás Megelőzési Csoport munkatársai a rendszerben továbbengedik az 

utalást, a „Release” gomb megnyomásával és a riasztás „False Positive” státuszba kerül.  

A riasztást legkésőbb a riasztás beérkezését követő 1 órán belül tovább kell engednie Pénzmosás 

Megelőzési Csoport munkatársainak amennyiben egyértelműen kizárható az egyezőség.  

2.1.4.2.  Nem zárható ki egyértelműen az egyezőség 

Amennyiben egyértelműen nem zárható ki az egyezőség a listákon lévő bejegyzésekkel, a 

Pénzmosás Megelőzési terület információt kér be az illetékes területek bevonásával az egyezőség 

kizárása érdekében. Az utalás a vizsgálat lefolytatásáig a rendszerben „Pending” státuszba kerül.  

Kimenő utalás esetében a Pénzmosás Megelőzési Csoport e-mailben megírja az ügyfél honos fiókja 

vagy a Call center részére milyen információkra van szükséges az egyezőség kizárásához. Ezzel 

egyidejűleg e-mailben értesíti a Bankszámla és Pénzforgalom Háttérműveleti Osztályt arról, hogy az 

utalás „Pending” státuszba került. 

- Ha az ügyféltől kapott információk alapján egyértelműen kizárható az egyezőség a Pénzmosás 

Megelőzési továbbengedi az utalást a rendszerben, „False Positive” státuszba kerül, melyről e-

mailben értesíti a Bankszámla és Pénzforgalmi Háttérműveleti Osztályt. 
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- Amennyiben 2 munkanapon belül a Pénzmosás Megelőzési Csoport nem kap információt az 

ügyféltől az egyezőség kizárásához, visszautasítja a rendszerben az utalást, „Real Violation” 

státuszba kerül, melyről e-mailben értesíti a Bankszámla és Pénzforgalmi Háttérműveleti 

Osztályt.   

Beérkező utalás esetében a Pénzmosás Megelőzési Csoport e-mailben megírja a Bankszámla és 

Pénzforgalmi Háttérműveleti Osztály részére, hogy milyen információra van szüksége az egyezőség 

kizárásához, melyet a Bankszámla és Pénzforgalmi Háttérműveleti Osztály SWIFT üzenetben 

megküld a küldő fél bankja részére.   

- Ha az küldő banktól kapott információk alapján egyértelműen kizárható az egyezőség a 

Pénzmosás Megelőzési Csoport továbbengedi az utalást a rendszerben, „False Positive” 

státuszba kerül, melyről e-mailben értesíti a Bankszámla és Pénzforgalmi Háttérműveleti 

Osztályt.   

- Amennyiben 5 munkanapon belül a Pénzmosás Megelőzési Csoport nem kap információt a küldő 

banktól az egyezőség kizárásához, visszautasítja az utalást, „Real Violation” státuszba kerül, 

melyről e-mailben értesíti a Bankszámla és Pénzforgalmi Háttérműveleti Osztályt, valamint a 

küldő fél bankját.  

2.1.4.3.  Egyértelmű az egyezőség 

Amennyiben egyértelműen megállapítható az egyezőség a listákon rögzített bejegyzések, ill. az 

utalások szöveges mezői között a Pénzmosás Megelőzési Csoport munkatársai megállítják az utalást 

és haladéktalanul bejelentést tesznek a NAV PEII felé.  

2.2. Ügyfél, tényleges tulajdonos, rendelkezésre jogosult, meghatalmazott, képviselő szankciós 

szűrése 

A Pénzmosás Megelőzési Csoport az SAP/FrontEnd Tiltólista funkcióval vizsgálja a számlanyitások 

során rögzített ügyfeleket és az SAP-ban nyilvántartott ügyfelek esetében végrehajtott 

adatmódosításokat szankciós, embargós és banki listák alapján.  

2.2.1 A szankciós szűrőrendszer frissítése 

A Pénzmosás Megelőzési Csoport havonta kiexportálja a Safe Watch Filter rendszerben lévő EU és 

OFAC szankciós listán entitásokat a LIST MANAGEMENT menü „List Explorer” menüpontjánál egy 

Excel táblázatba, melyet ezt követően betölt az SAP-ban lévő Tiltólisták közé a saját belső listán lévő 

entitásokkal együtt.  
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2.2.2 A szankciós szűrőrendszer működése és a találatok kezelése 

A rendszer az alábbi felugró ablakokkal (SAP, ill. FrontEnd esetén) azonnal riasztást küld az 

ügyintézőnek és azzal párhuzamosan e-mailben tájékoztatja a Pénzmosás Megelőzési Csoportot is, 

ha a számlanyitás vagy adatmódosítás során egyezőséget talál az előre beállított listákkal. A rendszer 

beállítása alapján a riasztás feltétele, hogy minimum két szónak egyeznie kell az adott ügyfél, ill. a 

listán szereplő entitás esetében. 

 

 

 

 

 

Egyezőség esetén az ügyintéző e-mailben felveszi a kapcsolatot a Pénzmosás Megelőzési Csoporttal 

és engedélyt kér a számlanyitáshoz/adatmódosításhoz. A Pénzmosás Megelőzési Csoport az 

egyezőség vizsgálatát követően dönt a számlanyitás/adatmódosítás engedélyezése tárgyában: 

- Ha egyértelműen kizárható az egyezőség a Pénzmosás Megelőzési Csoport e-mailben jóváhagyja 

a számlanyitást/adatmódosítást.  

- Amennyiben egyértelműen megállapítható az adott ügyfél, ill. a listán szereplő entitás közötti 

egyezőség a Pénzmosás Megelőzési Csoport bejelentést tesz a NAV PEII részére.  

Ha az ügyintéző a kapott riasztás ellenére nem veszi fel a kapcsolatot a Pénzmosás Megelőzési 

csoporttal és nem kér engedélyt a számlanyitáshoz/adatmódosításhoz (a rendszer nem állítja meg 

a folyamatot, csak figyelmeztetést küld), a Pénzmosás Megelőzési Csoport a rendszerből 

automatikusan kapott e-mail alapján felhívja az ügyintéző figyelmét az engedélyezés elmaradására 

és utólagos vizsgálat keretében dönt az engedélyezésről a fentiek szerint.  

2.2.3. A szankciós találatok és az engedélyezések nyilvántartása 
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Az SAP-ban automatikusan rögzítésre kerülnek az alábbi adatok a tiltólista riasztásoknál: 

- Ügyfél azonosító 

- Találat dátuma 

- Tiltólista neve 

- Rögzített név 

- Ügyintéző felhasználóneve 

A Pénzmosás Megelőzési Csoport nyilvántartást vezet arról, hogy mikor, mely listán, milyen ügyfél 

és ügyintéző esetében generált riasztást a rendszer és, hogy megtörtén-e az engedélyezés.  

A kiszűrt találatok elemzésének és értékelésének folyamatát az MTB Csoport tagja úgy 

dokumentálja, hogy a végrehajtott intézkedés eredménye és az az alapján hozott döntés utólag 

rekonstruálható legyen. 

8.1.2 Az automatikus monitoring szűrőrendszer üzemeltetése 

Az MTB Csoport tagja által működtetett másik automatikus szűrőrendszer az ügyfél és az ügylet 

pénzmosás és terrorizmus finanszírozása szempontjából előzetes paraméterezés alapján történő, 

emberi beavatkozást nem igénylő leválogatását végzi (automatikus monitoring szűrőrendszer) 

folyamatosan. 

Az MTB Csoport tagja a következő ügyfél-, illetve ügylettípusokra végzett szűréseket biztosítja a 

belső kockázatértékelésében, illetve az alapján a szűrőrendszerre vonatkozó belső 

eljárásrendjében: 

Kötelező szűrések: 

• ügyfelek stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelenő harmadik 

országból kezdeményezett vagy oda továbbított 25 (huszonöt) millió forintot elérő vagy 

meghaladó összegű ügylete 

• 25 (huszonöt) millió forintot elérő vagy meghaladó összegű készpénz be- vagy kifizetés 

természetes személy részére 

• 50 (ötven) millió forintot elérő vagy meghaladó összegű készpénz be- vagy kifizetés jogi 

személy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfél részére. 

A stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országok listáját a 

Szabályzat 18. melléklete tartalmazza. 

Az egyes számlavezető rendszerek az automatikus monitoring szűrőrendszert a sajátosságaikra 

tekintettel eltérően működtetik. 

A) EUROBANK 

Kötelező szűrések: 

Az automatikus monitoring szűrőrendszer által kiszűrt tranzakciók az EuroBank adatbázisában 

letárolásra kerülnek. A szűrés eredményei bármely napra vonatkozóan visszakereshetők.  
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A menüpont és a funkció használata a „Pmt. munkakör” jogosultsági csoporttal rendelkező 

felhasználók számára érhető el. 

A menüpontba belépve felületi ellenőrzés céljából az alábbi paraméterek szerinti szűrésekre van 

mód: 

- Dátum tól-ig 

- Típus: 

o Mind 

o Összeghatár feletti készpénzbefizetések természetes személy részére 

o Összeghatár feletti készpénzbefizetések jogi személy részére 

o Összeghatár feletti készpénzkifizetések természetes személy részére 

o Összeghatár feletti készpénzkifizetések jogi személy részére 

o Összeghatár feletti kockázatos országba irányuló vagy onnan érkező tranzakciók 

A lista akkor is elkészül, ha nincs rajta megjeleníthető tranzakció, ez esetben az üres lista azt jelenti, 

hogy az adott napon nem volt az automatikus monitoring szűrőrendszer által kiszűrt tranzakció.  

B) MOONSOL 

Kötelező szűrések: 

Minden napzárásban lefut egy algoritmus, hogy kiszűrje az adott napon jóváírt, terhelt tranzakciók 

közül azokat, amelyeket automatikusan monitorozni szükséges. Ennek eredménye a napzárási 

listagyűjtőben lesz megtalálható minden napzárás futtatása után. 

A tranzakcióknál minden terhelő és jóváíró tranzakciót figyelünk. Amennyiben a tranzakció 

főösszege nem forint, MNB közép árfolyamon történik az átváltás. 

Normál átvilágítással rendelkező ügyfélnél az alábbi esetekben kerül bele a listába egy adott 

tranzakció: 

Természetes személy ügyfél esetében  

o Magyarországon belüli tranzakciók esetében 30 millió Ft főösszeget elérő, meghaladó 

tranzakciók: 

o minden terhelő és jóváíró tranzakció, amely nem SWIFT és SEPA 

o Külföldről érkező, illetve külföldre indított tranzakciók esetében 15 millió Ft főösszeget 

elérő, meghaladó tranzakciók, 

o SWIFT és SEPA jóváíró, terhelő tranzakciók kerülnek ide 

Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfél esetében 

o Magyarországon belüli tranzakciók esetében 100 millió Ft főösszeget elérő, meghaladó 

tranzakciók: 
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▪ minden terhelő és jóváíró tranzakció, amely nem SWIFT és SEPA 

o Külföldről érkező, illetve külföldre indított tranzakciók esetében 50 millió Ft főösszeget 

elérő, meghaladó tranzakciók: 

▪ SWIFT és SEPA jóváíró, terhelő tranzakciók kerülnek ide 

Fokozott átvilágítással rendelkező ügyfélnél az alábbi esetekben kerül bele a listába egy adott 

tranzakció: 

Természetes személy ügyfél esetében  

o Magyarországon belüli tranzakciók esetében 20 millió Ft főösszeget elérő, meghaladó 

tranzakciók: 

▪ minden terhelő és jóváíró tranzakció, amely nem SWIFT és SEPA 

o Külföldről érkező, illetve külföldre indított tranzakciók esetében 10 millió Ft főösszeget 

elérő, meghaladó tranzakciók: 

▪ SWIFT és SEPA jóváíró, terhelő tranzakciók kerülnek ide 

Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfél esetében 

o Magyarországon belüli tranzakciók esetében 50 millió Ft főösszeget elérő, meghaladó 

tranzakciók: 

▪ minden terhelő és jóváíró tranzakció, amely nem SWIFT és SEPA 

o Külföldről érkező, illetve külföldre indított tranzakciók esetében 25 millió Ft főösszeget 

elérő, meghaladó tranzakciók: 

▪ SWIFT és SEPA jóváíró, terhelő tranzakciók kerülnek ide 

Az előálló napzárási lista adatai: 

• Indító ügyfél neve 

• Cél ügyfél neve 

• Indító ügyfél számlaszáma 

• Cél ügyfél számlaszáma 

• Tranzakció típus kódja 

• Tranzakció típus megnevezése 

• Tranzakció főösszege 

• Tranzakció devizaneme 

• Tranzakció megjegyzése 

• Rögzítés dátuma 

• Érvényesítés dátuma 
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• Ügyfél blokk 

o MoonSolban érintett számlatulajdonos adatai /pénztári tranzakciónál a bonyolító 

ügyfél adatai 

− Ügyfélszám 

− Ügyfél név 

− Átvilágítási szint 

− PEP érintettség 

• igen/nem 

8.1.2.1 A kiszűrt ügyfél, illetve ügylet elemzése, értékelése  

A kiszűrt ügyfél, illetve ügylet pénzmosás és terrorizmus finanszírozása szempontjából történő 

elemzését és értékelését az MTB Csoport tagja az automatikus szűrőrendszer által kigyűjtött 

kötelező szűrések esetében a szűrést követő tíz munkanapon, minden más esetben a szűrést 

követő harminc munkanapon belül végzi el. A szűrés végrehajtásának napja a határidőbe nem 

számít bele. 

A kiszűrt ügyfél, illetve ügylet elemzésének és értékelésének folyamatát az MTB Csoport tagja úgy 

dokumentálja, hogy a végrehajtott intézkedés eredménye és az az alapján hozott döntés utólag 

rekonstruálható legyen. 

A kiszűrt ügyfél, illetve ügylet vonatkozásában alkalmazandó intézkedéseket a Szabályzat ügyfél-

átvilágításokra vonatkozó része tartalmazza. 

8.1.3 Belső információs rendszer az engedélyezési / döntési feladatok 

végrehajtásához 

Az MTB Csoport tagja a fokozott ügyfél-átvilágítás egyes eseteiben, illetve megerősített eljárás 

alkalmazása során az üzleti kapcsolat létesítését / ügyleti megbízás teljesítését a Felelős vezető 

döntéséhez köti. 

Az egyes számlavezető rendszerek a vezetői döntéssel, engedélyezéssel kapcsolatos feladatok 

végrehajtását sajátosságaikra figyelemmel eltérően támogatják. 

A) EUROBANK 

Amennyiben vezetői engedély szükséges az üzleti kapcsolat létesítéséhez, megbízás teljesítéséhez, 

azt a Kijelölt személynek, Felelős vezetőnek az EuroBank egy erre a célra létrehozott fülén kell 

megadnia. 

Ezen a felületen jelennek meg a jóváhagyásra váró üzleti kapcsolatok és megbízások. Engedélyezés 

esetén az ügyintéző folytathatja az ügyféllel a megkezdett folyamatot, elutasítás esetén a 

megkezdett folyamat nem folytatható, a rendszer nem engedi a rögzített adatok mentését. 
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B) MOONSOL 

Amennyiben vezetői engedély szükséges az ügyféladat rögzítés és ügyfélmódosítás folyamat során, 

a folyamat a CMPValidatorba – „Compliance felülvizsgálat feladatgyűjtő” – kerül, és egy magasabb 

jogosultságú felhasználónak kell eldöntenie, hogy az ügyintéző folytathatja-e az ügyfél felvitel 

folyamatot, módosítania kell, vagy meg kell szakítania azt.  

8.1.4 Paraméterezett (nem automatikus) monitoring szűrőrendszer 

Az MTB Csoport tagja az automatikus ellenőrzési, szűrési, listázási és engedélyezési rendszerek 

mellett, egy manuálisan paraméterezhető, a szokatlanság vizsgálatát lekérdezések, listák 

segítségével támogató monitoring szűrőrendszert is működtet. 

Az MTB Csoport tagjának paraméterezett (nem automatikus) monitoring szűrőrendszere 

biztosítja, hogy képes legyen az üzleti kapcsolat 

a) személyes adat, 

b) számlaszám, 

c) ügyfélszám, 

d) ügylettípus vagy 

e) összeghatár 

alapján történő leválogatására. 

Az MTB Csoport tagja az automatikus szűrőrendszer kötelező szűrésein túli szűrési feltételeket a 

Belső kockázatértékelése (Szabályzat 5. pontja, Szabályzat 2. számú melléklete) alapján határozza 

meg. 

Az MTB Csoport tagja a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása szempontjából a szűréseket – a 

számlavezető rendszerek sajátosságainak megfelelő eltérésekkel – folyamatosan végzi. 

A) EUROBANK 

Ügyfelek szűrési paraméterei: 

- Természetes személy / nem természetes személy /Mind 

- Hitelintézeti szektor: Mind / vagy szektortörzs elemeiből választható 

- MNB szektor: Mind vagy szótárkészletből választható 

- Átvilágítási fokozat: Mind vagy szótárkészletből választható  

- Ügyfél jelleg: Mind vagy szótárkészletből választható 

- Szerepkör: az alábbi elemekből választható 

□ Nincs 

□ Tényleges tulajdonos 
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□ Képviselő 

□ Kézbesítési megbízott 

□ Meghatalmazott 

□ Rendelkezésre jogosult 

□ Haláleseti rendelkező 

- Átvilágítás időpontja tól - ig dátum 

- Felülvizsgálat dátuma tól - ig dátum 

- Személyes adatok 

o Állandó lakcím/Székhely szerinti keresés 

o Állandó lakcím nélküli ügyfelek  

o Állampolgárság / Bejegyzés országa 

o Adóilletőség országa 

- Ügyfél-azonosító szerinti keresés 

- Tényleges tulajdonos rögzítve: Mind / Igen / Nem – Kizárólag nem természetes 

személyekre szűrve 

- Kiemelt közszereplői nyilatkozat: Mind /Nincs / Van  

- Kiemelt közszereplői tartalma -> mind vagy szótárkészletből választható 

A szűrési paraméterek beállítását követően a „Legyűjtés” gombra kattintva megjelennek a szűrési 

paramétereknek megfelelő ügyfelek. A legyűjtött adatok Excel formátumban menthetők. 

Tranzakciók szűrési paraméterei: 

- Dátum intervallum tól-ig 

- Összeg tól-ig 

- Tranzakció típusa 

o Valutaváltás 

o Pénztári befizetés 

o Pénztári kifizetés 

o Terhelések: Mind vagy Mozgáskódonként jelölhető 

o Jóváírások: Mind vagy Mozgáskódonként jelölhető  

o Tranzakció iránya: Mind / Belföldi / Nemzetközi 

- Ügyfél-azonosító szerinti keresés: egy adott ügyfél tranzakcióinak keresése 

- Számlaszám: egy adott számla tranzakcióinak keresése 



   

2/2019. számú SZHISZ külső szabályzat 139 
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról V.2.0 

- PMT zárolt: Mind / Igen / Nem 

- Alvó számlák: Mind / Igen / Nem 

Az MTB Csoport tagja alkalmazottai a megfelelő paraméterek kiválasztásával képesek a számukra 

szükséges lekérdezések, listák előállítására. 

B) MOONSOL 

A rendszerből adott kiválasztott ügyfél, vagy szűrök által behatárolt ügyfélkör, szintén szűrők által 

meghatározott tranzakciói nyerhetők ki lista formájában. 

A kinyerés indítható „Tranzakció szűrés nélkül”, ekkor csak ügyfél adatok kerülnek listázásra. 

A funkció elindításakor először az ügyfélre vonatkozó adatok adhatók meg.  

• Vagy ügyfélválasztás történik a rendszerben rögzített ügyfélkörből 

• Vagy szűrőket lehet megadni a lekérdezni kívánt ügyfelekre 

Az ügyfélszűrők közül legalább egyet kötelező megadni, egyébként viszont minden szűrő megadása 

opcionális (kevés szűrő vagy nagyobb tranzakció rögzítési intervallum a futási idő rovására mehet). 

A funkcióhoz sablonmentési lehetőség van, tehát az egyszer megadott szűrők elmenthetők és újra 

előhívhatók. 

Megadható ügyfélszűrők (legalább egyet meg kell adni): 

• Ügyféltípus szűrő – opcionális 

 o A MoonSol ügyféltípusaiból lehet egyet választani 

• Név – opcionális  

• Születési név – opcionális  

• Anyja neve – opcionális 

• Okiratszám – opcionális 

 o Egyezőséget keres 

• Fiók szűrő – opcionális 

 o Csak adott fiók ügyfelei közt keres, ha nincs megadva, akkor a teljes ügyfélkörben keres 

• Átvilágítás dátuma –Tól, –Ig intervallum adható meg – opcionális 

 o Azon ügyfelekre szűr, akiknek az átvilágítás dátuma a megadott időszakra esik. Ha nincs 

 megadva, akkor nincs szűrés ezen dátumokra. 

• Átvilágítás dátum nélküli ügyfelek – jelölőnégyzet 

 o Alapértelmezett beállítása: jelölt, azaz igen 

 Ha az átvilágítás dátuma intervallum is meg van adva, akkor az intervallumba eső és 

átvilágítási dátum nélküli ügyfelek is megjelennek. 
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• Felülvizsgálat dátuma –Tól, –Ig intervallum adható meg – opcionális 

 o Azon ügyfelekre szűr, akiknek a felülvizsgálat dátuma a megadott időszakra esik. Ha nincs 

megadva, akkor nincs szűrés ezen dátumokra 

• Kiemelt ügyfél vagy hozzátartozója, közeli kapcsolata – jelölőnégyzet  

 o Alapértelmezett beállítása: nem jelölt, azaz Nem 

 o Azon ügyfelekre szűr, akinél jelölve lett, hogy Kiemelt közszereplő/annak 

hozzátartozója/közeli kapcsolata. 

• Átvilágítás szintje – opcionális 

 o A MoonSol által alkalmazott átvilágítási szintek közül lehet választani. Megadás 

hiányában átvilágítási szintre nincs szűrés, 

• Ügyfél kockázati besorolása – opcionális 

 o Az ügyfélnél megadott átvilágítási szint szűrhető, megadás hiányában nincs szűrés a 

kockázati kategóriákra. 

Tranzakció szűrők (legalább egyet meg kell adni) 

• Tranzakciótípus szűrő – multi szelekciós választási lehetőség 

• Rögzítő fiók – opcionális 

 o Ha nincs megadva fiók, akkor minden fiókban keres a funkció 

• Tranzakció minimum (HUF) – opcionális 

 o A tranzakció főösszegét veti össze a megadott minimummal. A tranzakció akkor kerül a 

listára, ha ezen minimum összeggel azonos vagy ennél nagyobb a főösszege 

 Ha a tranzakció főösszege idegen pénznemben van megadva, akkor az aktuális MNB 

középen átváltva hasonlítja a rendszer a megadott Ft értékhez. 

• Tranzakció maximum (HUF) – opcionális 

 o A tranzakció főösszegét veti össze a megadott maximummal. A tranzakció akkor kerül a 

listára, ha ezen maximum összeggel azonos vagy ennél kisebb a főösszege 

 Ha a tranzakció főösszege idegen pénznemben van megadva, akkor az aktuális MNB 

középen átváltva hasonlítja a rendszer a megadott Ft értékhez. 

• Tranzakció rögzítés dátuma –Tól, –Ig intervallum adható meg. 

 o Csak az intervallumba eső rögzítési dátumú tranzakciók kerülnek listázásra, kitöltés 

hiányában nincs szűrés rögzítési dátumra. 

• Tranzakció érvényesítés dátuma –Tól, –Ig intervallum adható meg. 

 o Csak az intervallumba eső érvényesítési dátumú tranzakciók kerülnek listázásra, kitöltés 

hiányában nincs szűrés érvényességi dátumra. 
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• Sorbanálló tranzakciók is – jelölőnégyzet 

 o Alapértelmezésben: nem jelölt (csak érvényes tranzakciókra történik szűrés)  

 o Ha jelölőnégyzet jelölt, akkor a még nem érvényesített tranzakciók is listázásra kerülnek 

Eredmény 

A listázó az ügyfélszűrőknek megfelelő ügyfeleket gyűjti össze. Ha tranzakciós szűrő nincs, akkor 

ezek az ügyfelek kerülnek a listába, a tranzakciós adatoszlopok üresen maradnak. 

Ha tranzakciókra is történik szűrés, akkor a tranzakciós szűrőfeltételeknek megfelelő tranzakciók 

közül azok kerülnek a listába, ahol a korábban szűrt ügyfelek valamelyike: 

• A tranzakcióban terhelt számla tulajdonosa 

• A tranzakcióban jóváírt számla tulajdonosa 

• A tranzakció bonyolító ügyfele 

Az előálló lista elsősorban ügyfél típus szerint rendezett, másodsorban ügyfél név szerinti ABC 

sorendben rendezett, (ha van tranzakció listázás is, akkor) harmadsorban tranzakció típus szerinti 

a rendezés, és végül rögzítési dátum szerinti. A listában (tranzakciós listázásnál) minden sorban 

kitöltésre kerülnek az ügyfél adat oszlopok is, a további szűrési lehetőségek miatt. 

A belső ellenőrző és információs rendszerre vonatkozó további szabályokat az Eljárásrend 

tartalmazza. 

8.1.5 Visszaélés-bejelentési rendszer 

Az MTB Csoport tagja a Pmt. szerinti visszaélés-bejelentési rendszert működtet, mely azonos a 

Megfelelőség Biztosítási Politika előírásai szerint általános jelleggel működtetett jogsértés 

bejelentési rendszerrel.  

A visszaélés-bejelentési rendszer működtetéséről a Compliance Officer köteles gondoskodni. 

A visszaélés-bejelentési rendszernek biztosítania kell a névtelenséget és a visszakereshetőséget is.  

Bejelentést a visszaélés-bejelentési rendszeren keresztül az tehet, aki tudomással bír arról, hogy az 

MTB Csoport tagjánál a Pmt. rendelkezése megsértésre kerül vagy került. 

A valószínűsíthető visszaélésből fakadó jogsértést (bejelentési kötelezettség elmulasztása, helytelen 

gyakorlat, jogszabályi megfelelés hiánya) az MTB Csoport tagjának bármely alkalmazottja 

bejelentheti írásban a Compliance Officer részére (akár anonim módon is). 

A nem anonim bejelentő a bejelentés megtételekor köteles a bejelentés megtételével egy időben 

nyilatkoznia arról, hogy a bejelentést jóhiszeműen teszi. A jóhiszemű bejelentőt a bejelentés ténye 

miatt nem érheti semmilyen hátrány. 

A bejelentésben meg kell jelölni: 

• a vélelmezett jogsértést, 
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• azt a személyt, akinek vonatkozásában a bejelentő álláspontja szerint a vélelmezett jogsértés 

felmerült, 

• a jogsértés bizonyítására rendelkezésre álló bizonyítási eszközöket. 

A bejelentésekről az MTB Csoport tagjának Compliance Officere nyilvántartást vezet, és azokat 

harminc napon belül kivizsgálja. A határidőbe a bejelentés megtételének napja nem számít bele. 

Ha az elbírálást megalapozó vizsgálat előreláthatólag harminc napnál hosszabb ideig tart, erről a 

nem anonim bejelentőt - az elintézés várható időpontjának és az eljárás meghosszabbodása 

indokainak egyidejű közlésével - tájékoztatni kell. A vizsgálat időtartama a 3 hónapot nem 

haladhatja meg. 

A visszaélés-bejelentési rendszernek biztosítania kell a benne rögzített adatok őrzési időn belüli 

visszakereshetőségét.  

A Compliance Officer mellőzheti a bejelentett jogsértés vizsgálatát, ha  

- egy korábbi bejelentéssel azonos tartalmú bejelentést kap, vagy 

- ugyanazon bejelentő áltat tett ismételt bejelentést kap, 

- a jogsértő magatartás vagy mulasztás megszűnésétől számított hat hónap eltelt, valamint, 

- név nélküli vagy azonosíthatatlan bejelentőtől hiányos, nem azonosítható tartalmú 

bejelentést kap. 

A bejelentés kivizsgálásában nem vehet részt sem a bejelentéssel érintett, sem a bejelentést tevő 

személy. Az MTB Csoport tagja köteles a bejelentés megtételét követően biztosítani, hogy ahhoz az 

annak kivizsgálásában részt vevő személyen kívül más személy ne férhessen hozzá. 

A bejelentésben érintett személyt a vizsgálat megkezdésekor a Compliance Officer tájékoztatja a rá 

vonatkozó bejelentésről, az adatvédelemről szóló hatályos jogszabályok alapján megillető jogairól, 

valamint az adatai kezelésére vonatkozó szabályokról. A tisztességes eljárás követelményének 

megfelelően biztosítani kell, hogy a bejelentésben érintett a bejelentéssel kapcsolatos álláspontját 

akár jogi képviselője útján is kifejtse, és azt bizonyítékokkal támassza alá. A bejelentésben érintett 

személy tájékoztatására kivételesen, indokolt esetben később is sor kerülhet, ha az azonnali 

tájékoztatás meghiúsítaná a bejelentés kivizsgálását. 

A Compliance Officer meghallgathatja a nem anonim bejelentőt, ha a bejelentés tartalma 

szükségessé teszi. 

Amennyiben a bejelentés alaposnak bizonyul, a Compliance Officer feladata intézkedni 

a) a jogszerű állapot helyreállítása, illetve az egyébként szükséges intézkedések megtétele, 

b) a feltárt hibák okainak megszüntetése, 

c) az okozott sérelem orvoslása 

d) indokolt esetben a felelősségre vonás kezdeményezése érdekében. 
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Amennyiben a Compliance Officer azt állapítja meg, hogy pénzmosásra, terrorizmusfinanszírozásra 

vagy dolog büntetendő cselekményből való származására utaló adat, tény, illetve körülmény merül 

fel, úgy értesíti a Kijelölt személyt, aki haladéktalanul bejelentést tesz a pénzügyi információs 

egységnek. 

Amennyiben az MTB Csoport tagja azt állapítja meg, hogy bűncselekmény gyanúja áll fenn, úgy 

haladéktalanul feljelentést tesz a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező nyomozó hatóságnál. 

Amennyiben a fenti esetkörökön kívül a Pmt., az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által 

elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvény vagy az MNB 

rendelet megsértése is megállapítható, úgy a Compliance Officer haladéktalanul bejelentést tesz az 

MNB felé. 

A Compliance Officer a bejelentés tartalmáról és a kivizsgálás eredményéről összefoglaló jelentést 

készít és erről, illetve amennyiben a bejelentés megalapozottnak bizonyul az általa indokoltnak 

tartott intézkedésről az MTB Csoport tagjának Ügyvezetését értesíti.  

Amennyiben a bejelentésben foglalt magatartás a vizsgálat alapján nem bűncselekmény, de sérti az 

MTB Csoport tagja által meghatározott magatartási szabályokat, a munkáltatói jogkör gyakorlója a 

munkaviszonyra vonatkozó szabályoknak megfelelően a munkavállalóval szemben munkáltatói 

intézkedést alkalmazhat. 

A Compliance Officer a vizsgálat befejezésekor - a minősített adat, illetve törvény alapján üzleti, 

gazdasági vagy egyéb titoknak minősülő adat kivételével - a megtett intézkedésről vagy annak 

mellőzéséről - az indokok megjelölésével - a nem anonim bejelentőt haladéktalanul tájékoztatja. 

A Compliance Officer a vizsgálat lezárásáig vagy a kivizsgálás eredményeképpen történő formális 

felelősségre vonás kezdeményezéséig a bejelentés tartalmára és a bejelentésben érintett 

személyekre vonatkozó információkat kötelesek titokban tartani.  

A bejelentő, valamint a bejelentésben megjelölt, vélelmezett jogsértést előidéző személy (érintett) 

személyes adatai kizárólag a bejelentés kivizsgálása céljából kezelhetők és kizárólag  

• a bejelentő,  

• a bejelentésben megjelölt, vélelmezett jogsértő érintett és 

• a bejelentés kivizsgálásában jogszerűen közreműködő illetékes szervezeti egységek és 

személyek részére továbbíthatók. 

Jogszerűen közreműködőnek tekinthetők mindazon szervezeti egységek és személyek, amelyek 

részvételére a bejelentésben foglaltak megalapozottságának kivizsgálása érdekében szükség van, 

vagy amelyek szakértelme a bejelentés megalapozottságának megállapításához másként nem 

pótolható (például: Kijelölt személy, Felelős Vezető, Belső ellenőrzés, Ügyvezetés) 

Szempont lehet az ügylet nagysága, az, hogy ez beleillik-e az ügyfélprofilba, változást mutat-e az 

előző időszakhoz képest. Az ügylet piaci, gazdasági racionalitása, a szokások hirtelen bekövetkező, 

nagyfokú változása (a megbízások nagyságának, gyakoriságának, típusának változása – különösen a 

határon átnyúló megbízások esetében) szintén figyelendő. 
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Abban az esetben, ha nyilvánvalóvá vált, hogy a bejelentő rosszhiszeműen, döntő jelentőségű 

valótlan információt közölt és 

a) ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, személyes 

adatait az eljárás lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére át kell adni, 

b) alappal valószínűsíthető, hogy másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, 

személyes adatait az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szervnek vagy 

személynek kérelmére át kell adni. 

Ha a vizsgálat alapján intézkedés megtételére kerül sor - ideértve a bejelentő személlyel szemben 

jogi eljárás vagy fegyelmi intézkedés megtétele miatti intézkedést is - a bejelentésre vonatkozó 

adatokat a bejelentés alapján indított eljárások jogerős lezárásáig lehet jogszerűen kezelni, ezt 

követően meg kell semmisíteni. 

9 Nemzetközi utalások 

Az MTB Csoport tagja a pénzátutalásokat kísérő adatokról és az 1781/2006/EK rendelet hatályon 

kívül helyezéséről szóló, 2015. május 20-i 2015/847 európai parlamenti és tanácsi (EU) rendelet 

végrehajtása vonatkozásában a megbízó és a kedvezményezett azonosításának, az adatok 

ellenőrzésének, nyilvántartásának, továbbításának, továbbá a hiányzó vagy hiányos adatokkal 

érkező pénzátutalások észlelésének és kezelésének szabályait az alábbiak szerint állapítja meg: 

Jelen fejezet vonatkozásában: 

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. 

Kedvezményezett: az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely az átutalt pénzösszeg 

szándékolt jogosultja. 

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: 

- átutalások, 

- beszedések,  

- belföldi, vagy határon átnyúló készpénzátutalások 

- fizetési kártyával, elektronikus pénzeszközzel, mobiltelefonnal vagy a hasonló 

tulajdonságokkal rendelkező, előzetes, illetve utólagos fizetést lehetővé tevő egyéb 

digitális vagy IT-eszközzel végrehatott átutalások. 
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Nem kell a lent meghatározottak szerint eljárni az alábbi pénzátutalások esetében: 

• a fizető fél pénzt vesz fel a saját fizetési számlájáról; 

• a pénzátutalás egy tagállamon belül a hatóságok számára, adók, pénzbírságok, vagy más 

illetékek megfizetése céljából történik; 

• mind a fizető fél, mind a kedvezményezett a saját nevében eljáró pénzforgalmi szolgáltató; 

• a pénzátutalás végrehajtása digitalizált csekkek továbbítása révén történik, ideértve többek 

között az elektronikusan feldolgozott csekkeket is, 

• a pénzátutalás egy kedvezményezettnek a kizárólag áru- és szolgáltatásvásárlásra 

használható fizetési számlájára irányul, feltéve, hogy valamennyi alábbi feltétel együtt 

teljesül: 

- a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója a 4. pénzmosás elleni irányelv (EU 

2015/849 irányelv) hatálya alá tartozik, 

- 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 vonatkozó megállapodást kötötte, és 

- a pénzátutalás összege nem haladja meg az 1000 EUR-t 

Az átutalt pénzösszeg euró értékének kiszámításakor a pénzátutalásra vonatkozó megbízás 

átvételének napján az MNB által közzétett hivatalos árfolyamot, az MNB hivatalos árfolyamlapján 

nem szereplő pénznemek esetében az ezek euróra átszámított árfolyamairól szóló, a pénzátutalásra 

vonatkozó megbízás átvételének napján érvényes MNB közleményben foglalt árfolyamot kell 

alkalmazni. 

9.1 Pénzátutalások az Unión kívülre 

A fizető fél pénzforgalmi szolgáltatójának biztosítania kell, hogy:  

a fizető félre vonatkozó következő adatok kísérjék a pénzátutalást: 

− a fizető fél neve, 

− a fizető fél címe, vagy hivatalos személyi okmányának száma, ügyfél-azonosító száma 

vagy születési ideje és helye, valamint 

− a fizető fél fizetési számlaszáma. 

a kedvezményezettre vonatkozó következő adatok kísérjék a pénzátutalást: 

− a kedvezményezett neve, valamint 

− a kedvezményezett fizetési számlaszáma. 

A nem fizetési számláról indított, vagy nem fizetési számlára irányuló pénzátutalások esetén a fizető 
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fél pénzforgalmi szolgáltatójának kell gondoskodni arról, hogy a pénzátutalást a fizetési 

számlaszám(ok) helyett inkább egy egyedi ügyletazonosító kísérje. 

A pénz átutalása előtt a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatójának megbízható és független forrásból 

származó dokumentumok, adatok vagy információk alapján ellenőriznie kell a fenti adatok 

helyességét. Az ellenőrzést megtörténtnek kell tekinteni, ha a fizető fél azonosítása és az azonosítás 

során szerzett információk megőrzése a Pmt.-nek megfelelően, vagy azzal egyenértékű módon 

történt. 

A fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója nem teljesíthet semmilyen pénzátutalást addig, amíg meg 

nem győződött a fenti rendelkezések betartásáról. 

Eltérések: 

1. Egyetlen fizető féltől származó csoportos átutalások esetén, ha a kedvezményezettek 

pénzforgalmi szolgáltatói az Unión kívül letelepedett pénzforgalmi szolgáltatók, a csoportos 

átutalás részét képező egyedi átutalásokra nem vonatkozik a fenti, kísérő adatokra 

vonatkozó előírás, feltéve, hogy a csoportos átutalási köteg tartalmazza valamennyi kísérő 

adatot, azokat ellenőrizték és az egyedi átutalások tartalmazzák a fizető fél fizetési számla 

számát, vagy nem fizetési számláról indított, vagy nem fizetési számlára irányuló 

pénzátutalások esetén az egyedi ügyletazonosítót. 

2. Ha a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója az Unión kívül letelepedett pénzforgalmi 

szolgáltató, azokat a pénzátutalásokat, amelyek nem haladják meg az 1000EUR-t, és nem 

köthetők össze olyan más pénzátutalásokkal, amelyek az érintett pénzátutalással együtt 

meghaladnák az 1000EUR-t, legalább az alábbi adatoknak kell kísérniük: 

i. a fizető fél és a kedvezményezett neve, valamint 

ii. a fizető fél és a kedvezményezett fizetési számlaszáma vagy amennyiben nem fizetési 

számláról indított, vagy nem fizetési számlára irányuló pénzátutalásról van szó, az egyedi 

ügyletazonosító. 

3. A fizető fél pénzforgalmi szolgáltatójának nem szükséges ellenőriznie a fizető félre vonatkozó 

adatokat, kivéve, ha a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója: 

• az átutalandó pénzösszeget készpénzben vagy anonim elektronikus pénz formájában 

kapja; vagy 

• okkal következtethet arra, hogy fennáll a pénzmosás vagy a terrorizmusfinanszírozás 

gyanúja. 

9.2 Pénzátutalások az Unión belül 

Amennyiben a fizetési láncban résztvevő valamennyi pénzforgalmi szolgáltató az Unióban 

letelepedett pénzforgalmi szolgáltató, a pénzátutalásokat legalább a fizető fél és a kedvezményezett 

fizetési számlaszámának, vagy amennyiben nem fizetési számláról indított, vagy nem fizetési 
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számlára irányuló pénzátutalásról van szó, az egyedi ügyletazonosítónak kell kísérnie, amely 

lehetővé teszi az ügyleti megbízóig történő visszavezetését.  

A kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának kérésére azonban a fizető fél pénzforgalmi 

szolgáltatója köteles az adatközlés iránti kérelem kézhezvételétől számított 3 (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, fizető félre és 

kedvezményezettre vonatkozó, a Szabályzat 9.1. pontja 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 nem fizetési 

számláról indított, vagy nem fizetési számlára irányuló pénzátutalásról van szó, az egyedi 

ügyletazonosítót. 

Az 1000 EUR-t meg nem haladó pénzátutalások esetében a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatójának 

nem szükséges ellenőriznie a fizető félre vonatkozó adatokat, kivéve, ha a fizető fél pénzforgalmi 

szolgáltatója: 

• az átutalandó pénzösszeget készpénzben vagy anonim elektronikus pénz formájában kapta; 

vagy 

• okkal következtethet arra, hogy fennáll a pénzmosás vagy a terrorizmusfinanszírozás 

gyanúja. 

9.3 A fizető félre vagy a kedvezményezettre vonatkozó adatok 

hiányának észlelése 

A kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának hatékony eljárásokat kell alkalmaznia annak 

ellenőrzésére, hogy a pénzátutalások végrehajtásához használt üzenetküldő vagy fizetési és 

elszámolási rendszeren (SWIFT, VIBER) belül a fizető félre és a kedvezményezettre vonatkozó adatok 

bevitelére szolgáló mezőket megengedett karakterek vagy beviteli adatok felhasználásával 

töltötték-e ki. 

A kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának hatékony eljárásokat kell alkalmaznia - ideértve 

adott esetben az utólagos vagy valós idejű 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 



   

2/2019. számú SZHISZ külső szabályzat 148 
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról V.2.0 

b) olyan pénzátutalásoknál, amelyek esetében a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója az Unión 

kívül letelepedett pénzforgalmi szolgáltató,  

c) olyan csoportos átutalásoknál, amelyek esetében a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója az 

Unión kívül letelepedett pénzforgalmi szolgáltató. 

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 köteles megbízható 

és független forrásból származó dokumentumok, adatok vagy információk alapján ellenőrizni a 

kedvezményezettre vonatkozó adatok helyességét. 

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 pénzösszeget készpénzben vagy anonim elektronikus pénz formájában fizeti ki; vagy 

• okkal következtethet arra, hogy fennáll a pénzmosás vagy a terrorizmusfinanszírozás 

gyanúja. 

Az ellenőrzést megtörténtnek kell tekinteni, amennyiben: 

a) ha a kedvezményezett azonosítása és az azonosítás során szerzett információk megőrzése a Pmt.-

nek megfelelően, vagy azzal egyenértékű módon történt. 

9.4 Pénzátutalások a fizető félre vagy a kedvezményezettre 

vonatkozó hiányzó vagy hiányos adatokkal 

A kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója hatékony kockázatalapú eljárásokat alakít ki és 

alkalmaz 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 pénzátutalásokat kísérő adatok hiányoznak vagy hiányosak, vagy azokat nem a SWIFT 

vagy VIBER rendszerek 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. 

Amennyiben egy pénzforgalmi szolgáltató ismételten elmulasztja a fizető félre vagy 



   

2/2019. számú SZHISZ külső szabályzat 149 
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról V.2.0 

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 (az MTB Csoport tagja vonatkozásában az 

MNB-nek). 

9.5 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 a PTEI-nek. 

9.6 Adatszolgáltatás, adatvédelem, adattárolás 

 

A pénzforgalmi szolgáltatóknak kizárólag a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelem 

területén illetékes tagállami hatóságtól (az MTB Csoport tagja esetében az MNB és a PTEI) érkező, a 

kötelezően közlendő adatokra vonatkozó megkeresésekre kell válaszolniuk, az ő részükre kell teljes 

körűen és haladéktalanul átadni a fizető félre és a kedvezményezettre vonatkozó adatokat. 

A pénzforgalmi szolgáltatók személyes adatokat pénzátutalásokat kísérő adatokkal kapcsolatos 

feladataik teljesítése során kizárólag a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás megelőzése céljából 

kezelhetnek, azok e célokkal összeférhetetlen módon való további kezelése tilos.  

A pénzforgalmi szolgáltatók üzleti kapcsolat létesítése vagy eseti ügylet végrehajtása előtt kötelesek 

az új ügyfelek számára rendelkezésre kell bocsátani egy általános ismertetőt azokról a jogi 

kötelezettségekről, amelyeknek a pénzforgalmi szolgáltatók a pénzátutalásokat kísérő adatokkal 

kapcsolatos feladatok teljesítésével kötelesek megfelelni a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás 

megelőzése céljából végzett személyesadat-kezelés során. 

A pénzforgalmi szolgáltatók kötelesek biztosítani a kezelt adatok bizalmas jellegének tiszteletben 

tartását. 

A fizető félre és a kedvezményezettre vonatkozó adatok nem tárolhatók a feltétlenül szükséges időn 

túl. A fizető fél és a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója a pénzátutalásokat kísérő adatokat 

5 évig köteles tárolni. 

A 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. 
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Az adatok további tárolásának időtartama nem haladhatja meg a pénzátutalást követő öt évet. 

9.7 Szankciók és monitoring 

Az MTB Csoport tagja az MNB és a PTEI a jogsértéssel arányos intézkedésére számíthat (Pmt. 69.§ 

(1) bekezdésben felsoroltak) az előírások következő módon történő megsértése, a kötelezettségek 

nem megfelelő teljesítése esetében: 

a) a fizető félre vagy a kedvezményezettre vonatkozóan előírt adatok megadásának ismételt vagy 

rendszeres elmulasztása; 

b) az adatok tárolásának ismételt, rendszeres vagy súlyos elmulasztása; 

c) a hatékony kockázatalapú eljárások kialakításának elmulasztása; 

d) a közvetítő pénzforgalmi szolgáltatók súlyos mulasztása. 

A szankciók részeként az MNB megtilthatja az MTB Csoport tagjának a jogsértő állapot fennállása 

alatt a pénzátutalási tevékenység végzését. 

Az MTB Csoport tagjával szemben alkalmazandók a fenti intézkedések akkor is, ha  

− az MTB Csoport tagjánál a „szolgáltató vezetője” az MTB Csoport tagja javára sérti meg a 

fenti rendelkezéseket, 

− az MTB Csoport tagjának alkalmazottja az MTB Csoport tagja javára sérti meg a fenti 

rendelkezéseket úgy, hogy a „szolgáltató vezetője” felügyeleti vagy ellenőrzési 

kötelezettségének teljesítése a jogsértést megakadályozhatta volna. 

A jogsértések bejelentésére a Szabályzat 8.1.5 pontjában (Visszaélés bejelentési rendszer) foglaltak 

az irányadók. 

10 Az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által 
elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések 
végrehajtása 

10.1 A pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések elrendelésének 

célja 

Az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa (a továbbiakban: ENSZ BT) által elrendelt pénzügyi 

és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény (a továbbiakban: Kit.) 

célja a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés alanyának gazdasági erőforrásainak és pénzügyi 

eszközeinek  

• befagyasztása,  

• rendelkezésre bocsátásának tilalma.  
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A Kit-ben szabályozott pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtása az Európai Unió 

által közösségi rendeletben, valamint az ENSZ BT által határozatban elrendelt vagyoni és pénzügyi 

korlátozó intézkedések végrehajtását célozzák. 

Az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedésekkel érintett szervezetek, 

országok listáját a Szabályzat 22. számú melléklete tartalmazza. 

A pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések olyan célzott szankciók, melyek csak azokat a 

személyeket, illetve szervezeteket sújtják, akik felelőssé tehetők a nemzetközi békét és biztonságot 

fenyegető, vagy egyébként a nemzetközi jogba ütköző cselekményekért („szankciós” listán szereplő 

személyek). 

A „vagyonbefagyasztás” meghatározott természetes és jogi személyek, valamint egyéb csoportok, 

szervezetek pénzeszközeinek és gazdasági erőforrásainak adminisztratív módon, büntetőeljárástól 

függetlenül történő elvonását jelenti, de csak átmeneti jelleggel történik a tulajdonjog 

gyakorlásának lehetetlenné tétele, vagyis nem jelent vagyontól megfosztást. 

A pénzeszköz vagy gazdasági erőforrás rendelkezésre bocsátásának tilalma meghatározott 

természetes és jogi személyek, valamint egyéb csoportok, szervezetek számára a pénzeszközük, 

gazdasági erőforrásuk feletti rendelkezési jog átmeneti korlátozását jelenti. 

A két korlátozó intézkedés mellett – meghatározott esetekben – a pénzügyi tranzakciókat érintő 

(pénzeszközök átutalására vonatkozó) tilalom, korlátozás is megjelenhet, mint vagyoni korlátozó 

intézkedés. Ez utóbbi a tömegpusztító fegyverek elterjedése (proliferáció) elleni küzdelemhez 

kapcsolódóan jelenhet meg szankcióként. Jelenleg csak a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság 

(Észak-Korea) esetében van elrendelve. 

10.2 A pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtása 

Az MTB Csoport tagja folyamatosan figyelemmel kíséri a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedést 

elrendelő uniós jogi aktusok, illetve ENSZ BT határozatok kiadását és későbbi módosításait a 

korlátozások késedelem nélküli végrehajtása érdekében.  

A feladatok végrehajtása érdekében a Felelős vezető folyamatosan figyelemmel kíséri az MNB 

honlapján a korlátozó intézkedéseket elrendelő uniós jogi aktusokról és ENSZ BT határozatokról 

közzétett tájékoztatásokat, és gondoskodik – külső szolgáltató igénybevételével – az automatikus 

szankciós szűrőrendszer által használt „Szankciós lista” naprakészségéről. 

A szankciós listák elérhetőségeit „A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzése és 

megakadályozása érdekében alkalmazott („szankciós”) listák elérhetőségei elnevezésű melléklet 

(Szabályzat 5. számú melléklete) tartalmazza. 

A szankciós listák változását az MNB folyamatosan közzéteszi, melyről a Felelős vezető haladéktalan 

tájékoztatást küld az MTB Csoport tagjai részére. 
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A korlátozó intézkedések végrehajtására vonatkozó kötelezettség alapján az ügyfelek által és javára 

kezdeményezett deviza (SWIFT és VIBER) megbízásokat a szankciós előírások alapján szűrni, 

ellenőrizni kell. 

A szűrés során az ügyfél, a tényleges tulajdonos, és a kapcsolódó személyek személyes adatainak az 

uniós jogi aktusokban és az ENSZ BT határozataiban szereplő személyek adataival való 

összehasonlítására kerül sor úgy, hogy a kiszűrt találatok alapján lefolytatott elemzések, 

értékelések, és a végrehajtott intézkedések, döntések utólag rekonstruálhatók legyenek. 

10.2.1 Az automatikus szankciós szűrőrendszer használata 

Az MTB Csoport tagja az üzleti kapcsolat létesítésekor ellenőrzi, hogy az ügyfél szerepel-e a szankciós 

listák valamelyikén. Az MTB Csoport tagjának számlavezető rendszerének alkalmasnak kell lennie 

arra, hogy a meglévő ügyfélállományra is el lehessen végezni az automatikus egyezőség-vizsgálatot. 

Az ellenőrzés során, amennyiben a megbízásban résztvevő féllel kapcsolatban (megbízó, 

kedvezményezett, tranzakciót bonyolító fél) szankciós és embargós egyezőség gyanúja merül fel, 

úgy a megbízás teljesítését fel kell függeszteni. Ezekben az esetekben meg kell győződni arról, hogy 

valóban szankció hatálya alá tartozik-e az ügylet szereplője. Amennyiben a gyanú megerősítést nyer, 

az ügyletet be kell jelenteni a kijelölt hatóságnak (PTEI) a Szabályzat 21. számú melléklete szerinti 

adattartalommal („Bejelentés pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtása 

érdekében”). 

10.2.2 Bejelentési kötelezettség a Kit. alapján 

A Kit. értelmében haladéktalanul bejelentést kell tenni a PTEI felé minden olyan adatról, tényről, 

körülményről, amely arra utal, hogy a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés alanya a 

Magyarország területén a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés hatálya alá eső pénzeszközzel 

vagy gazdasági erőforrással (vagyonnal) rendelkezik.  

A törvény rendelkezéseinek végrehajtása során alkalmazni kell a Szabályzat rendelkezései közül: 

− a bejelentési kötelezettségre, 

− a felfedés tilalmára, 

− a belső ellenőrző és információs rendszerre (szűrőrendszer miatt), 

− a nyilvántartásra, 

− az iratmegőrzési kötelezettségre vonatkozó szabályokat. 

A Kit. szerinti bejelentési rendszer a Pmt. szerinti bejelentési rendszer mintájára működik az MTB 

Csoport tagjánál. A Kit. szerinti kijelölt személy azonos személy a Pmt. szerinti Kijelölt személlyel.  

A PTEI a Kit. szerinti bejelentést a megtételét követő 4 munkanapon belül megvizsgálja, majd a 

vizsgálata alapján vagy zárlatot kezdeményez és erről értesíti az MTB Csoport tagját, vagy arról 

értesíti, hogy a zárlat kezdeményezésének feltételei nem állnak fenn. 
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10.2.3 A vagyon befagyasztása 

Ha a PTEI a hivatalosan tudomására jutott információk, illetve a bejelentés alapján lefolytatott 

vizsgálat eredményeképpen megállapítja, hogy a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés alanya 

rendelkezik Magyarország területén befagyasztandó vagyonnal, erről a vizsgálat eredményének 

megküldésével a vizsgálat befejezését követően haladéktalanul értesíti a bejelentést tevő MTB 

Csoport tagját. 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 PTEI 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 PTEI 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. A zárlat 

elrendeléséről a Vht. szerinti nemperes eljárásban bíróság dönt. 

10.2.4 A vagyon rendelkezésre bocsátásának tilalma 

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, az MTB Csoport tagjának dönteni kell a vagyon rendelkezésre bocsátása 

tilalmának végrehajtásáról, és erről haladéktalanul értesíteni kell a PTEI-t. 

Az értesítés az alábbi adatokat tartalmazza:  

a) 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, 
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• 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 adatait. 

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

megjelölését, 

c) 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, 

d) a vagyon azonosításához szükséges és rendelkezésre álló adatokat. 

Az MTB Csoport tagja által végrehajtott intézkedéssel szemben a korlátozással érintett személy 

kérelemmel fordulhat a PTEI-hez, ha vitatja, hogy ő lenne a vagyon rendelkezésre bocsátásának 

tilalma korlátozó intézkedéssel sújtandó alany, és ehhez olyan adatot, információt, egyéb 

bizonyítékot szolgáltat, amely alapján egyértelműen megállapítható, hogy nem ő az uniós jogi 

aktussal, illetve ENSZ BT határozattal elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozás célszemélye. 

10.2.5 Jogorvoslat és mentesítés 

A pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéssel szemben a Vht. szabályai szerinti jogorvoslatra van 

lehetőség, ha nem az érintett személy az uniós jogi aktussal, illetve az ENSZ BT határozattal elrendelt 

pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés alanya. 

A befagyasztás alóli mentesítés akkor alkalmazható, ha a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedést 

elrendelő uniós jogi aktus, illetve ENSZ BT határozat ezt lehetővé teszi. 

A kérelmet az MTB Csoport tagján keresztül, a bíróságnak címezve a hatósághoz kell benyújtani. A 

kérelemről a bíróság a Vht. rendelkezései alapján nemperes eljárásban dönt. 

A vagyon rendelkezésre bocsátásának tilalmának hatálya alá tartozó vagyont érintő mentesítésre 

akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatón keresztül a hatósághoz benyújtott kérelem alapján az ügyletet 

a hatóság – az uniós jogi aktusban, illetve az ENSZ BT határozatban meghatározottak szerint – 

mentesíti a tilalom alól. 
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A mentesítés pontosan rögzített valamely legitim cél érdekében történő hozzáférést biztosíthat: pl. 

a szankciós listán szereplő személyek és eltartott családtagjaik alapvető szükségleteinek fedezésére 

szükséges a pénzeszköz, vagy kizárólag jogi szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban felmerülő, 

ésszerű mértékű díjak, szakértői költségek kifizetését szolgálja. 

10.2.6 A pénzeszközök átutalására vonatkozó korlátozó intézkedések 

végrehajtása 

Ha uniós jogi aktus, illetve ENSZ BT határozat pénzeszközök átutalására vonatkozó korlátozó 

intézkedésként tilalmat rendel el, az MTB Csoport tagja megtagadja a pénzeszközök átutalására 

irányuló megbízás teljesítését.  

A teljes tilalom hatálya alá nem tartozó esetekben (teljes tilalom jelenleg csak Észak-Koreával 

szemben áll fenn) az MTB Csoport tagja az uniós jogi aktusban, illetve az ENSZ BT határozatban 

rögzített pénzeszközök átutalásáról és a pénzügyi szolgáltatás kezdeményezéséről, fogadásáról, 

teljesítéséről haladéktalanul értesíti PTEI-t.  

Ezzel egyidejűleg vagy az MTB Csoport tagja, vagy a pénzeszközök átutalására irányuló megbízás 

kezdeményezője az MTB Csoport tagján keresztül a teljesítés engedélyezése vagy előzetes 

engedélyezése iránti kérelmet nyújt be a PTEI-hez. 

Az MTB Csoport tagja értesítésének, illetve kérelmének tartalmaznia kell: 

• az átutalás céljának megjelölését,  

• a megbízóra és a kedvezményezettre vonatkozó adatokat,  

• a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 

törvény alapján rögzített adatokat,  

• a kapcsolódó egyéb hatósági engedélyeket,  

• az uniós jogi aktusban, illetve az ENSZ BT határozatban a pénzeszközök átutalására és a 

pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó korlátozások kapcsán rögzített kivételeket, 

• a pénzeszköz átutalásával és a pénzügyi szolgáltatással kapcsolatban esetlegesen 

rendelkezésre álló egyéb adatot, tényt, körülményt. 

A PTEI 30 (harminc) napon belül megvizsgálja a kérelmet és dönt az uniós jogi aktusban, illetve az 

ENSZ BT határozatban rögzített feltételek alapján és szempontoknak megfelelően. Ha 30 (harminc) 

napon belül nem hoz döntést, az engedélyt megadottnak kell tekinteni. 

Ha az uniós jogi aktus, illetve az ENSZ BT határozat pénzeszközök átutalására vonatkozó korlátozó 

intézkedést rendel el, az MTB Csoport tagja eleget tesz az ügyfél-átvilágítási és nyilvántartási 

kötelezettségének, továbbá teljesíti a bejelentési kötelezettségét proliferáció-finanszírozásra utaló 

adat, tény, körülmény felmerülése esetén. 

A Központi Bank által működtetett automatikus, valós idejű szűrés a Szövetkezeti Hitelintézetek 

devizaforgalmára (SWIFT) és IG1 állományára terjed ki. 
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A Szövetkezeti Hitelintézetek IG2 tranzakciói teljesítése során a kimenő tranzakcióknál a 

kedvezményezett, míg bejövő tranzakcióknál az utalást indító személy esetében nem ellenőrzött, 

hogy e személyek szerepelnek-e a Szankciós listán, mivel a Szövetkezeti Hitelintézetek, illetve egyéb 

belföldi hitelintézetek a számlanyitáskor elvégzik ügyfeleik esetében az embargós szűrést.  

A Kit. előírásai értelmében (figyelemmel arra, hogy az IG2-ben kizárólag belföldi átutalások 

teljesülhetnek) mind a küldő, mind a fogadó fél számlavezető hitelintézetének kötelessége ügyfele 

esetében az üzleti kapcsolat létesítésekor elvégezni a szankciós szűrést. Tekintettel arra, hogy 

valamennyi, Magyarországon pénzügyi szolgáltatást végző szolgáltató a Kit. alanyi hatálya alá 

tartozik, az IG2 tranzakciók alacsony kockázatot jelentenek. 

A Kit. alapelveiből következik, hogy a vagyoni korlátozó intézkedések célja, a szankciós listán 

szereplő ügyfelek pénzforgalmának megakadályozása. Tekintettel arra, hogy belföldön e személyek 

számlát nem nyithatnak (üzleti kapcsolatot velük a szolgáltatók nem létesíthetnek), ezért az 

embargós intézkedések érdemben a nemzetközi átutalás forgalomban valósulhatnak meg. 

A Központi Bank által működtetett szűrőrendszer segítségével a Szövetkezeti Hitelintézetek 

ügyfeleinek mindazon tranzakciói esetében megtörténik az ellenőrzés, melyek valós pénzmosási 

kockázatot hordoznak. A Szövetkezeti Hitelintézeteknek ügyfeleik IG2 tranzakciói esetében további 

szűrést nem kell végezniük. 

11 Adatok kezelése, nyilvántartása megőrzése, védelme 

11.1 A pénzmosás megelőzésével kapcsolatos adatok, iratok és 

dokumentumok nyilvántartásának és megőrzésének 

kötelezettsége 

11.1.1 Személyes adatok kezelésére, megőrzésére vonatkozó 

szabályok 

a. Az MTB Csoport tagja az ügyfél-átvilágítási kötelezettség teljesítése során birtokába jutott 

személyes adatokat kizárólag  

• célhoz kötötten, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzése és 

megakadályozása érdekében végrehajtandó feladatai céljából és 

• a szükséges mértékben, csak a feladatok ellátásához feltétlen szükséges körben és ideig 

ismerheti meg, illetve kezelheti. 

b. Az MTB Csoport tagja az ügyfél-átvilágítás során felvett személyes adatokat – ideértve a 

tényleges tulajdonos személyes adatait is – az üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve az 

ügyleti megbízás teljesítésétől számított 8 (nyolc) évig jogosult kezelni. 

c. Az MTB Csoport tagja az ügyfél-átvilágítás során nyilvántartásba felvett, személyes adatnak 



   

2/2019. számú SZHISZ külső szabályzat 157 
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról V.2.0 

nem minősülő adatokat, valamint minden egyéb, az üzleti kapcsolattal összefüggésben 

keletkezett adatot az üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve az ügyleti megbízás 

teljesítésétől számított 8 (nyolc) évig köteles megőrizni. 

11.1.2 Dokumentumok, iratanyagok nyilvántartására és megőrzésére 

vonatkozó szabályok 

Az MTB Csoport tagjának működése során keletkező dokumentumok, iratanyagok kezelési rendjét 

az MTB Csoport tagjának mindenkor hatályos, az iratkezelés és a selejtezés szabályairól szóló 

szabályzata határozza meg. Fenti szabályzattal összhangban, a pénzmosás és terrorizmus 

finanszírozás megelőzési feladatok során keletkező dokumentumokra az alábbi szabályok 

vonatkoznak: 

a. Visszakereshető és ellenőrizhető módon nyilvántartást kell vezetni 

- az ügyfél-átvilágítás során felvett okiratról, illetve az okirat másolatáról, 

- a bejelentésről,  

- a felfüggesztett tranzakció iratairól,  

- a PTEI megkeresései alapján tett intézkedésekről, valamint  

- a hatósági, az ügyészségi és a bírósági megkeresésekről, valamint az azok alapján 

teljesített adatszolgáltatásokról. 

A nyilvántartáson belül az ügylet felfüggesztését igazoló iratot vagy annak másolatát, 

továbbá a bejelentés dokumentumait elkülönítetten kell kezelni. 

b. Az MTB Csoport tagja  

• az üzleti kapcsolat létesítésekor megismert adatot, okiratot, illetve az okirat 

másolatát az üzleti kapcsolat megszűnésétől, 

• az ügyfél-átvilágítási kötelezettség teljesítése során birtokába jutott okiratot, illetve 

annak másolatát az adatrögzítéstől,  

• a bejelentések és a PTEI megkeresése alapján nyújtott adatszolgáltatások teljesítését, 

valamint az ügylet teljesítésének felfüggesztését igazoló iratot, illetve azok másolatát 

az adatszolgáltatástól, bejelentéstől, felfüggesztéstől,  

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

másolatát, az üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve az ügyleti megbízás 

teljesítésétől  

számított 8 (nyolc) évig köteles megőrizni. 

c. A 3.600.000 (hárommillió-hatszázezer) forint értékű, vagy azt meghaladó összegű 

készpénzben (forintban, illetőleg valutában) teljesített ügyleti megbízások adatait az MTB 

Csoport tagja köteles a nyilvántartásban rögzíteni és az információt ügyleti megbízás 
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rögzítéstől számított 8 évig megőrizni. 

d. Az MTB Csoport tagja a nyilvántartásában szereplő adatot, okiratot, illetve az okirat 

másolatát 

- az MNB,  

- a PTEI,  

- a nyomozó hatóság, az ügyészség vagy a bíróság megkeresésére  

a megkeresésben meghatározott ideig, de legfeljebb az üzleti kapcsolat megszűnésétől, 

illetve az ügyleti megbízás teljesítésétől számított 10 (tíz) évig köteles megőrizni. A 

megkeresést az MTB Csoport tagja 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. 

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 MTB Csoport tagját. 

11.1.3 Az elektronikus és/vagy papír alapú adatok megőrzésére 

vonatkozó általános szabályok 

11.1.3.1 Általános elvárások 

− Az adatokat visszakereshetően kell tárolni.  

Az adatokat elektronikus és/vagy papír alapon kell rögzíteni a Szabályzat rendelkezéseinek 

megfelelően. A számlavezető rendszerben rögzített adatok esetében a visszakereshetőséget maga 

a rendszer biztosítja (.log fájlok révén a korábbi és az új adatok is megtalálhatók, ellenőrizhető, hogy 

ki és mikor hajtotta végre a módosítást az adatokon). 

A papír alapon rendelkezésre álló adatok visszakereshetőségét az iratkezelési rend biztosítja (éves 

lebontásban, időrendi sorrendben, szükség esetén áttekintő táblával; vagy abc sorrendben 

kereshető módon). 

− Az adatváltozás, módosulás esetén mind a régi, mind az új adatokat meg kell őrizni oly 

módon, hogy egyértelműen elkülöníthetők legyenek a régi (nem hatályos) adatok az aktuális 

adatoktól. 

− Az adatmódosítások dátumainak utólag is megállapíthatónak kell lenniük. 

− A megőrzési idő alatt biztosítani kell az adatok bizalmasságát, sértetlenségét, és hitelességét. 



   

2/2019. számú SZHISZ külső szabályzat 159 
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról V.2.0 

Bizalmasság: az adat tulajdonsága, amely arra vonatkozik, hogy az adatot csak az arra jogosultak és 

csak a jogosultságuk szerint ismerhetik meg, használhatják fel, illetve rendelkezhetnek a 

felhasználásáról. Ezt a jogosultságok kiadásával biztosítja az MTB Csoport tagja. 

Sértetlenség: az adat tulajdonsága, amely arra vonatkozik, hogy az adat tartalma és tulajdonságai az 

elvárttal megegyeznek, rendeltetésének megfelelően használható. Erről minden esetben az adatot 

kezelő köteles gondoskodni. 

Hitelesség: annak biztosítása, hogy az adat elvárt forrásból származik, nem manipulált, valótlan. Az 

adatok dokumentált módon történő továbbítása, tárolása és a hozzáférhetőség naplózása biztosítja 

az adatok hitelességét. 

11.1.3.2 Az azonosítási adathordozók tárolására és a hozzáférésre vonatkozó 
általános szabályok 

Az ügyfél-azonosításra felhasznált papír alapú adathordozókhoz csak az arra kijelölt ügyintézők, 

szakmai feletteseik, a Kijelölt személy, a Felelős vezető és a belső ellenőrzési feladatokat ellátó 

szakterület jogosultak hozzáférni.  

Az adathordozókat a munkanap során úgy kell használni, tárolni, illetve a munkanap végén elzárni, 

hogy ahhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá. 

Az adatokhoz való hozzáférésről (ki, mikor, milyen céllal tekintette meg az adatokat) nyilvántartást 

kell vezetni. Ennek felelőse fióki szinten az egypontos munkatárs, vagy a fiókot irányító alkalmazott, 

a központi iratoknál a Kijelölt személy, illetve a Felelős vezető. 

A számítógépes rendszerekben tárolt adatokhoz való hozzáférést a munkakörökhöz kapcsolt 

felhasználói jogosultságok határozzák meg. 

11.1.3.3 Bejelentés, felfüggesztés, adatszolgáltatás kapcsán alkalmazandó 
általános adattárolási, hozzáférési szabályok 

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzése és megakadályozása kapcsán érkezett 

hatósági adatszolgáltatásra vonatkozó megkeresések, felfüggesztésre irányuló PTEI megkeresések, 

továbbá az MTB Csoport tagja által tett bejelentések adatai bizalmasan kezelendők. Az MTB Csoport 

tagjának biztosítania kell, hogy illetéktelen személyek az adatokat ne ismerhessék meg.  

A papír alapon érkező megkereséseket fizikailag is oly módon kell tárolni, hogy azokhoz kizárólag a 

Kijelölt személy, vagy a Felelős vezető férjen hozzá.  

Az elektronikusan tárolt megkeresések megőrzése során jelszóval, vagy jogosultság beállításokkal 

kell biztosítani, hogy illetéktelenek a tárolt dokumentumokhoz ne férjenek hozzá. 

11.1.4 Az MTB Csoport tagja által alkalmazott nyilvántartások 

• Nyilvántartás az ügyfél-átvilágítás során felvett adatokról, nyomtatványokról, okiratról, 

illetve az okirat másolatáról (pl. lehet az ügyfél dosszié, külön abc sorrendben vezetett 

nyilvántartás), 
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• Nyilvántartás a bejelentésekről (a Kijelölt személynek továbbított dokumentáció, illetve a 

bejelentés kapcsán született levelezés, éves bontásban),  

• Nyilvántartás a Kit. szerinti felfüggesztett tranzakció iratairól (a Felelős vezetőnek, illetve a 

Kijelölt személynek továbbított dokumentáció, illetve a bejelentés kapcsán született 

levelezés, éves bontásban),  

• Nyilvántartás a PTEI megkeresései alapján tett intézkedésekről (a Kijelölt személy PTEI-vel és 

az ügyintézőkkel folytatott levelezése, a levelezés alapján született döntésről készült 

dokumentumok, éves bontásban), 

• Nyilvántartás az egyéb hatósági, az ügyészségi és a bírósági megkeresésekről, valamint az 

azok alapján teljesített adatszolgáltatásokról (ügyfél, ügylet, dátum szerint kereshető 

módon, éves bontásban), 

• Nyilvántartás a képzésekről, a részvevőkről, a vizsga anyagról, ennek helyi bővítéséről, a 

vizsgakérdésekről, a megfelelési küszöbről, a válaszokról, és azok értékeléséről (éves 

bontásban), 

• Nyilvántartás a Felelős vezető által végrehajtott adminisztratív utóellenőrzésekről (éves 

bontásban), 

• Nyilvántartás a Felelős Vezető által hozott döntésekről (éves bontásban), 

• Nyilvántartás a kért és teljesített adatszolgáltatásokról. 

A nyilvántartások lehetnek papír alapúak, vagy elektronikus nyilvántartások is. 

Az MTB Csoport tagja által alkalmazott elektronikus mappák lehetnek például: 

- Szkennelt tényleges tulajdonosi nyilatkozatok 

- Szkennelt PEP nyilatkozatok 

- Szkennelt Ügyfélprofil kérdőívek 

- Szkennelt Tranzakciós kérdőívek 

- Szkennelt okiratok 

11.1.5 Feladatmegosztás 

Az ügyfél-átvilágítás teljes dokumentációja papír alapon a kirendeltségeken – illetve részben 

elektronikus formában, a számlavezető rendszerben is – tárolódik. A bejelentési lapokat és a 

hozzájuk csatolt dokumentációt a fiókok időrendi sorrendben, a fentiekben megjelölt 

nyilvántartásokban (papír alapú dossziékban, illetve elektronikus mappákban stb.) tárolják. Ezek 

kezelése fióki szinten az Eljárásrendben meghatározott módon történik.  

A központban keletkező iratok és dokumentumok tárolásáról a Felelős vezető, illetve a bejelentések 

kapcsán a Kijelölt személy köteles gondoskodni. Itt is követelmény, hogy az iratok és dokumentumok 

időrendi sorrendben, kereshető módon kerüljenek tárolásra. Szükség esetén az iratok és 
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dokumentumok kezelése érdekében a Felelős vezető az MTB Csoport tagja iratkezeléssel foglalkozó 

alkalmazottjának segítségét is igénybe veheti.  

A központi irattárolásnál – nagyobb volumen esetén – követelmény az áttekintő táblázatok megléte, 

mely tartalmazza a kezelt iratok, dokumentumok időrendi áttekintését, a legfontosabb 

paraméterekkel. 

11.1.6 Az egyes adattípusok tárolására vonatkozó szabályok 

11.1.6.1 Azonosító adatok 

Az azonosító adatok tárolása a számlavezető rendszerben – esetlegesen a szerződésben, 

meghatalmazáson, azonosító okmányokról készített másolatokon, céges dokumentumokon – 

szkennelve, és/vagy papír alapon történik. 

Az MTB Csoport tagja az okirat másolási kötelezettség teljesítése során birtokába jutott, 

személyazonosság igazolására szolgáló okiratokban feltüntetett valamennyi személyes adatot – a 

lakcímet igazoló hatósági igazolvány hátoldalán szereplő személyi azonosító kivételével – kezeli. 

A tényleges tulajdonosi nyilatkozatok, azonosítási adatlapok és kiemelt közszereplői nyilatkozatok 

papír alapúak, melyeket az ügyfél / nyilatkozattevő aláír. Ezek a papír alapú dokumentumok az 

ügyfélaktában kerülnek lefűzésre, vagy szkennelve az ügyfél dokumentumok között / külön közös 

adatbázisban abc sorrendben tárolja őket az MTB Csoport tagja a visszakereshetőség biztosítása 

érdekében. 

Amennyiben az MTB Csoport tagja által alkalmazott szerződés-minták teljes körűen és hiánytalanul 

tartalmazzák a tényleges tulajdonosi nyilatkozatokon (Szabályzat 6. és 7. számú mellékletei) 

szereplő adattartalmat, az ügyfél számára a tényleges tulajdonos személyéről adott választási 

lehetőségek ugyanúgy adottak és az adatváltozás bejelentésére vonatkozó kötelezettségről szóló 

tájékoztató szöveg is szerepel a szerződésben, a formanyomtatványok használatát mellőzni lehet. 

Az adatváltozás, módosulás miatt változott adatok esetén a régi adatokat az MTB Csoport tagja oly 

módon őrzi meg, hogy abból egyértelműen kiolvashatók a régi, nem hatályos adatok, valamint a 

szolgáltatónál történt adatmódosítások dátumai. Ahol ezt a számlavezető rendszer nem biztosítja, 

papír alapon történik meg a régi adatok archiválása. 

11.1.6.2 Bejelentési adatok 

A bejelentési adatokról a Kijelölt személy nyilvántartást vezet, továbbá kezeli a bejelentésekkel 

kapcsolatos válaszüzeneteket. 

A bejelentésekkel, gyanús tranzakciókkal, ügyletekkel kapcsolatos adatok külön dossziéban kerülnek 

lefűzésre. 

A bejelentések dokumentációját, valamint a bejelentésekről vezetett nyilvántartást bizalmasan kell 

kezelni. A bejelentések dokumentációjához kizárólag a Kijelölt személy, a Felelős vezető, valamint a 

belső ellenőrzési szakterület, a feladata ellátásához szükséges mértékig férhet hozzá. 
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A bejelentéseket nyilván kell tartani annak érdekében, hogy a bejelentés tartama, annak időpontja 

a későbbiekben is rendelkezésre álljon, továbbá a bejelentések nyilvántartása a felügyeleti 

adatszolgáltatások összeállításánál is segítségül szolgálhat. 

A bejelentésekhez kapcsolódóan az alábbi iratokat minden esetben meg kell őrizni: 

• A bejelentést kezdeményező személy által kitöltött a Szabályzat 19. számú mellékletét 

képező nyomtatványt („Bejelentés pénzmosás gyanújára utaló körülményről”). 

• A bejelentést kezdeményező személy által a bejelentéshez csatolt további iratanyagok. 

• A Kijelölt személy által a PTEI-nek továbbított „Bejelentés pénzmosás gyanújára utaló 

körülményről” elnevezésű dokumentumot. A kinyomtatott bejelentőlapon fel kell tüntetni a 

bejelentés továbbításának időpontját, a bejelentést továbbító személy nevét és aláírását. 

• A PTEI-nek továbbított „Bejelentés pénzmosás gyanújára utaló körülményről” elnevezésű 

dokumentumhoz a Kijelölt személy által csatolt további iratanyagok. 

• A PTEI visszaigazolása (ha rendelkezésre áll). 

• Amennyiben a PTEI további információt kér, úgy kiegészítésre vonatkozó kérelem, valamint 

a pótlólagosan beküldött dokumentumok.  

A bejelentésekről a Kijelölt személynek időrendben áttekintő nyilvántartást kell vezetnie, melyből a 

bejelentések fontosabb adatai (különösen a bejelentés átvételének, továbbításának időpontja, 

továbbító személy, PTEI válasza) megállapíthatók. 

11.1.6.3 Tranzakciós adatok 

Az MTB Csoport tagja a tranzakciós adatait napi mentéssel ellátott számlavezető rendszerében 

tárolja. A tranzakciós adatok a paraméterezett monitoring szűrőrendszer által meghatározott 

paraméterek szerint lekérdezhetők. 

Törekedni kell arra, hogy a szűrés eredményeképpen elérhetők legyenek az MNB 

adatszolgáltatáshoz szükséges adatok. 

Amennyiben a számlavezető rendszerből nem, vagy nem teljes körűen nyerhetők ki az adatok, akkor 

a Felelős vezető köteles gondoskodni arról, hogy az adatok összegyűjtése lekérdezések, listák 

alapján megtörténjen. 

Emellett biztosítania kell az MNB részére teljesített rendszeres adatszolgáltatásokhoz szükséges 

adatkörök rendelkezésre állását a külső és belső ellenőrzések számára is visszakereshető módon. 

11.1.6.4 A magas kockázattal járó ügyletekkel kapcsolatos vizsgálati anyagok 

A magas kockázatú ügyletekkel kapcsolatban lefolytatott vizsgálattal és a Bizottság által hozott 

döntésekkel kapcsolatos iratokat – a Pmt. adatmegőrzésre vonatkozó szabályaival és a hatályos 

adatvédelmi jogszabályokkal összhangban - az MTB Csoport tagja nyolc évig megőrzi.  
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11.1.7 Törlési kötelezettség 

Az MTB Csoport tagja a fenti adatokat, okiratokat, illetve azok másolatát a megőrzési határidőt 

követően haladéktalanul köteles törölni, illetve megsemmisíteni. 

12 Adatszolgáltatás 

12.1 Adatszolgáltatás az MNB felé 

A Pmt. hatálya alá tartozó MTB Csoport tagjának eleget kell tennie az MNB felé a pénzmosás és 

terrorizmus finanszírozása megelőzéséhez és megakadályozásához kapcsolódó adatszolgáltatási 

kötelezettségének. A pénzmosás és terrorizmus finanszírozásához kapcsolódó adatszolgáltatásra 

vonatkozó követelményeket és határidőket „a pénz- és hitelpiaci szervezetek által a jegybanki 

információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása 

érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről” szóló mindenkor hatályos MNB 

rendelet tartalmazza.  

Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének megszervezése a Felelős vezető feladata. 

Az MNB-nek teljesített minden adatszolgáltatást egyidejűleg rögzíteni kell az e célra vezetett 

nyilvántartásban.  

12.1.1 Negyedéves adatszolgáltatás 

A Pmt. hatálya alá tartozó MTB Csoport tagjának negyedéves adatszolgáltatási kötelezettsége áll 

fenn. Az adatszolgáltatás „Pénzmosással és terrorizmusfinanszírozással kapcsolatos adatok” 

elnevezésű adattábla kitöltésével és az MNB felé történő megküldésével valósul meg. A táblában az 

MTB Csoport tagja az általa lefolytatott eljárások keretében összegyűjtött információkról szolgáltat 

adatot. 

Az adatok összeállításának koordinálásáért az MTB Csoport tagjának Felelős vezetője, határidőben 

való továbbításáért az MTB Csoport tagjának információ szolgáltatásért felelős szakterülete felel.  

Az MTB Csoport tagjának Eljárásrendjében a munkakör /beosztás megjelölésével nevesíti  

- az adattábla előállításáért, kitöltéséért felelős személyt 

- az adattábla időben történő továbbításáért felelős személyt 

- az adattábla ellenőrzéséért felelős személyt 

Az ellenőrzésért felelős személy nem egyezhet meg az adattábla előállításáért felelős személlyel. 
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12.1.2 Éves adatszolgáltatás 

A negyedéves adatszolgáltatás mellett az MTB Csoport tagja a „Pénzmosással és 

terrorizmusfinanszírozással kapcsolatos éves adatok” elnevezésű adattábla kitöltésével évente 

szolgáltat adatot az MNB részére. 

A táblában az MTB Csoport tagja tulajdonosi szerkezetéről, ügyfeleiről, valamint az általa a 

Szabályzat alapján lefolytatott eljárások keretében összegyűjtött információkról szolgáltat adatot. 

Az éves adatszolgáltatásra egyebekben a negyedéves adatszolgáltatásra vonatkozó szabályokat 

kell alkalmazni. 

Az adatszolgáltatásra kötelezett MTB Csoport tagja adatainak összeállításakor figyelembe kell 

venni az MTB Csoport tagja részére kiemelt közvetítői tevékenységet végző társaságok által 

elvégzett ügyfél-átvilágítási, bejelentési adatokat is. 

Az MTB Csoport tagja kiemelt közvetítői minőségében végzett tevékenysége során annak a 

Megbízó társaságnak a szabályait köteles betartani, akinek a nevében az adott szolgáltatási, 

kiegészítő szolgáltatási tevékenységet végzi. 

Ilyen esetben az adatszolgáltatásnak a Megbízó társaság részére, az általa meghatározott módon 

kell történnie. 

12.2 Rendkívüli és eseti adatszolgáltatási kötelezettség 

A rendkívüli és eseti adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése függ attól, hogy mely szervezet és 

milyen tartalmú adatszolgáltatásra kötelezi az MTB Csoport tagját. 

Az adatok összegyűjtésének és továbbításának koordinálása a Felelős vezető feladata. Szükség 

esetén igénybe veszi a szakterületek / fiókok segítségét az adatok összegyűjtése érdekében. 

Az adatszolgáltatást a rendkívüli adatszolgáltatást előíró dokumentumban megjelölt határidőre 

kell teljesíteni. A határidő elmulasztásáért a Felelős vezető a felelős. 

13 Éves munkaterv és beszámolási kötelezettség 

13.1 Éves munkaterv 

A Felelős vezető köteles éves munkatervet készíteni, melyet az MTB Csoport tagjának vezető 

testülete hagy jóvá.  

Az Éves munkaterv a Felelős vezető adott évben elvégzendő, folyamatosan ellátandó, rendszeres 

és esetileg felmerülő feladatainak körét, ütemezését tartalmazza. Az előre meghatározott 

feladatok mellett a Felelős vezető köteles elvégezni az év közben felmerült, nem tervezett 

rendkívüli feladatokat is.  
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Ennek megfelelően a következő évre vonatkozó munkatervet legkésőbb a tárgyévet megelőző 

december 15-ig a Felelős vezetőnek el kell készítenie. 

Az Éves munkatervet a Felelős vezető fogadtatja el az MTB Csoport tagjának vezető testületeivel 

legkésőbb a tárgyév január 31-ig. 

13.2 Negyedéves jelentés  

13.2.1 A Felelős vezető negyedéves jelentése 

A Felelős vezető negyedévente jelentést készít, melynek célja, hogy rövid, tömör formában 

tájékoztatást adjon a pénzmosás megelőzési feladatokat érintően, a feladatellátást bemutató 

néhány fontosabb adatról, az Éves munkaterv időarányos teljesítéséről, valamint azon releváns 

információkról, melyek az MTB Csoport tagjának prudens működését érintik, a feladatellátásban 

kockázatot jelentenek, esetlegesen sürgős központi megoldást igényelnek.  

A Jelentésben megállapításokat tehet, véleményt, javaslatot fogalmazhat meg a pénzmosás-

megelőzési feladatok hatékonyabb ellátása érdekében. 

A Negyedéves jelentést a Felelős vezetőnek a tárgynegyedévet követő 20. naptári napig kell 

elkészítenie és megküldenie a vezető testületek részére. 

13.2.2 A negyedéves jelentések tartalma 

A Jelentésnek tartalmaznia kell legalább a következő témakörök ismertetését az alábbi tematikus 

bontásban: 

Adatok 

a) pénzmosás gyanúja miatt tett bejelentések száma (db), ebből 

•  a közvetítői (ügynöki) tevékenységhez kapcsolódó bejelentés (db),  

• az MTB Csoport tagjának saját jogú tevékenységéhez kapcsolódó bejelentés (db), 

- ebből az MTB Csoport tagja függő közvetítői által kezdeményezett bejelentés (db); 

b) azon bejelentések száma, amelynél a gyanút megerősítette a NAV PTEI (db). A gyanú 

megerősítése esetén az MTB Csoport tagja által tett további intézkedések ismertetése; 

c) a beszámolás időszakban az MTB Csoport tagja vagy a PTEI által kezdeményezett 

felfüggesztések száma (db), az MTB Csoport tagja által a felfüggesztett ügylettel 

kapcsolatosan megtett további intézkedések ismertetése; 

d) azon esetek száma, amikor a Felelős vezető a Szabályzat által előírt esetekben az üzleti 

kapcsolat létesítését szerződéskötést megelőzően véleményezte (db), ebből  

• a fokozott ügyfél-átvilágítás szerint végzett ügyfél-átvilágítás miatt történt 

véleményezések száma (db) 
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Ebből: 

- „offshore” számlanyitások száma (db)  

- személyesen meg nem jelent ügyféllel történő üzleti kapcsolat létesítések 

száma (db) 

• az egyszerűsített ügyfél-átvilágítás alkalmazása miatt történt véleményezések száma 

(db)  

• a Felelős vezető által nem javasolt szerződéskötések száma (db), 

• azon esetek száma, mely esetekben a Felelős vezető javaslatával az üzleti terület nem 

értett egyet (felülbírálta azt), és az üzleti terület javaslatára megtörtént a 

szerződéskötés. Ezen esetekben a felülbírálat indoklása. 

e) monitoring-szűrőrendszer segítségével végzett szűrések az alábbi bontásban: 

• pénzeszközök forrására vonatkozó információszerzés kötelező eseteinek (10 millió 

forintot elérő vagy meghaladó összegű pénzváltás, készpénzes tranzakció vagy ügylet) 

száma (db) 

• ügyfelek stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelenő harmadik 

országból kezdeményezett vagy oda továbbított 25 (huszonöt) millió forintot elérő vagy 

meghaladó összegű ügyleteinek száma (db) 

• 25 (huszonöt) millió forintot elérő vagy meghaladó összegű készpénz be- vagy kifizetés 

természetes személy részére ügyletek száma (db) 

• 50 (ötven) millió forintot elérő vagy meghaladó összegű készpénz be- vagy kifizetés jogi 

személy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfél részére ügyletek száma 

(db) 

Információk 

a) Az MTB Csoport tagja által észlelt olyan esetek ismertetése, a megtett intézkedések 

bemutatása, amikor olyan ügyfél kívánt az MTB Csoport tagjával üzleti kapcsolatot 

létesíteni, aki (illetve akinek meghatalmazottja, rendelkezésre jogosultja, képviselője, 

tényleges tulajdonosa) szankciós vagy embargós listákon szerepelt. 

b) Tájékoztatás a pénzmosás megelőzést érintő rendkívüli adatszolgáltatási kötelezettségről 

(NAV, ORFK, MNB). 

c) Tájékoztatás a pénzmosás megelőzést érintő külső (MNB, NAV PTEI) vizsgálatról, a vizsgálat 

megállapításairól. Amennyiben a vizsgálat konkrét megállapításokat tett, vagy 

intézkedéseket írt elő, a vizsgálat jegyzőkönyvének érintett részeit mellékletként (pdf. 

formátumban) csatolni szükséges a jelentéshez. A megtett intézkedések ismertetése. 

d) A Felelős vezető által észlelt, illetve az MTB Csoport tagjának alkalmazottai által jelzett 

olyan lényeges esemény, ami a pénzmosás megelőzési feladatokban jelentős fennakadást 
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okozott, nehezítette az átvilágítási feladatok elvégzését, vagy ami miatt a Szabályzat 

rendelkezéseinek betartása nem volt lehetséges. 

e) Irányadó trendek, változások, új ügyfélszokások, új ügyfélkör megjelenése, illetve az 

ezekből előálló kockázatok. 

f) Tájékoztatás a negyedév során a munkatervben meghatározott, teljesített feladatokról, 

illetve elmaradásokról. 

Javaslatok 

a) A fenti „adatokból” valamint „információkból” leszűrt kockázatok megelőzésére és 

kezelésére irányuló javaslatok.  

b) A pénzmosás megelőzési feladatokhoz kapcsolódóan az Eljárásrend, Belső 

kockázatértékelés, mellékletek aktualizálását, pontosítását, a Felelős vezető 

feladatellátását érintő, vagy bármely más olyan észrevétel, javaslat, mely az MTB Csoport 

tagjánál a szabályozói oldal intézkedését teszi szükségessé.  

13.3 Az Éves beszámoló 

A Felelős vezető évente legalább egyszer – de szükség esetén, indokolt esetben soron kívül is - 

köteles a vezető testületek (az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság) részére beszámolni a 

pénzmosás-megelőzési feladatok teljesítéséről.  

Az Éves beszámoló célja, hogy az MTB Csoport tagjának vezető testületei részletes tájékoztatást 

kapjanak a Felelős Vezető és a Kijelölt személy Szabályzatban és az Eljárásrendben nevesített 

feladatainak ellátásáról, az Éves munkaterv teljesítéséről, a pénzmosás-megelőzési tevékenységet 

bemutató fontosabb adatokról, a vizsgálatok tapasztalatairól, a feltárt kockázatok és hiányosságok 

megszüntetése érdekében tett intézkedésekről, javaslatokról.  

Az Éves beszámolót a Negyedéves jelentéseket alapul véve kell elkészíteni. 

Az Éves Beszámoló elkészítésének határideje a tárgyévet követő év január 31. napja. 

14 Képzés, továbbképzés 

A Pmt. szerint szükséges oktatási anyagok, vizsgakérdések, és megoldókulcsok központi 

közzétételének feladatát az Integrációs Szervezet látja el az MTB Csoport tagjai szakértői 

egyeztetése alapján. 

Ezt követően az Éves munkatervben meghatározott időpontban történő oktatások és vizsgák 

lebonyolítása az egyes MTB Csoport tagok feladata.  

Az MTB Csoport tagja gondoskodik arról, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 

megelőzésével és megakadályozásával, valamint az Európai Unió és az ENSZ BT által elrendelt 

pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedésekkel összefüggő tevékenység ellátásában részt vevő 

alkalmazottai, illetve megbízottjainak az e tevékenység közvetítésében résztvevő alkalmazottai  
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• a pénzmosásra és a terrorizmus finanszírozására vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket – a 

munkakörüknek és beosztásuknak megfelelő szinten – megismerjék,  

• a pénzmosást vagy a terrorizmus finanszírozását lehetővé tevő, illetőleg megvalósító üzleti 

kapcsolatot, ügyletet felismerjék,  

• a pénzmosásra, a terrorizmus finanszírozására, illetve a dolog büntetendő cselekményből 

való származására utaló adat, tény, körülmény felmerülése esetén képesek legyenek a 

gyakorlatban végrehajtani a pénzmosás-megelőzéssel kapcsolatos feladataikat. 

Amennyiben az MTB Csoport tagjának alkalmazottja vagy a megbízottjának a tevékenység 

közvetítésében részt vevő alkalmazottja akadályoztatva van a képzésben való részvételben, vagy a 

vizsga letételében, úgy az akadályoztatás megszűnését követő 30 napon belül az MTB Csoport 

tagjának biztosítania kell a képzésben való részvétel, vagy a vizsga letételének lehetőségét. 

A hatályos MNB rendelet szerinti szabályozás három oktatási és vizsgakört határoz meg  

a) általános ügyintézői képzés minden a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása 

megelőzésével, megakadályozásával, valamint a pénzügyi és vagyoni korlátozó 

intézkedésekkel összefüggő tevékenység ellátásában résztvevő alkalmazott részére; 

b) speciális képzés a pénzmosás-megelőzési feladatokat külön e célra szervezett szervezeti 

egység kereti között végző alkalmazottak (Felelős vezető, Kijelölt személy, helyettesei, a 

Felelős vezető munkáját segítő szakterület alkalmazottai) részére, 

c) speciális képzés az auditált elektronikus hírközlő eszköz útján végzett valós idejű ügyfél-

átvilágításra vonatkozó képzés a valós idejű ügyfél-átvilágítást végző alkalmazottak részére,  

mely előírásoknak az MTB Csoport tagja az alábbiak szerint felel meg:  

14.1 Általános ügyintézői képzés 

Az MTB Csoport tagja a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésével és 

megakadályozásával, valamint az Európai Unió és az ENSZ BT által elrendelt pénzügyi és vagyoni 

korlátozó intézkedésekkel összefüggő tevékenység ellátásában részt vevő alkalmazottait általános 

ügyintézői képzésben részesíti.  

Az általános ügyintézői képzés szabályainak kialakítása – ideértve a képzés típusának, módjának 

meghatározását, a képzés folyamatának, dokumentálásának és értékelésének kidolgozását – a 

Kijelölt személy feladata. 

A Kijelölt személy gondoskodik arról, hogy az új alkalmazott a hatályos Szabályzat, és a hozzá 

kapcsolódó Eljárásrend rendelkezéseit megismerje. Az oktatás lehet írásbeli oktatás is, mely az 

írásos oktatási anyag rendelkezésre bocsátásával történik.  

Az oktatás formája lehet: szóbeli vagy írásos, esetlegesen ezek kombinációja.  

A képzés során elsajátított ismeretet írásbeli vizsgával – ideértve az elektronikus rendszerekben 

lebonyolított vizsgát is – kell ellenőrizni. 
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A központi írásos oktatási anyagot és a hozzá kapcsolódó vizsgatesztet az Integrációs Szervezet 

bocsátja a Kijelölt személy rendelkezésére. 

Az oktatás – a Szabályzatban meghatározott kritériumok figyelembevételével – kiegészíthető szóbeli 

oktatással, a gyakorlati feladatokról összeállított tájékoztató anyagokkal. Az oktatás minimum 

témaköreit a Szabályzat taxatíve felsorolja. 

A sikertelen vizsgát meg kell ismételni, szükség esetén a sikertelen vizsgát tett személy részére külön 

felkészítő képzést kell tartani. 

A képzésről naplót kell kiállítani, mely tartalmazza a képzés időintervallumát (e-oktatás vagy írásos 

oktatás esetén) / helyét és idejét (szóbeli oktatás esetén), a pontos tematikát, a részt vett 

alkalmazottak névsorát, aláírását (szóbeli oktatás esetén), valamint a vizsgaeredményeket, illetve az 

oktatásban nem részesített területek, alkalmazottak felsorolását. 

A vizsgateljesítésekről éves lebontásban, képzési típusonkénti külön adatbázist kell vezetni. 

A képzés során lehetőséget kell biztosítani, hogy az alkalmazottak a gyakorlatban felmerült 

kérdéseiket szóban vagy írásban feltehessék, véleményt, állásfoglalást kérjenek konkrét ügyekben. 

14.1.1 Új belépők képzése 

Az új belépő alkalmazottak általános ügyintézői képzése a belépésükhöz igazodóan folyamatosan, 

a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésével és megakadályozásával, valamint a 

pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedésekkel összefüggő munkakörben történő alkalmazásukat 

megelőzően, vagy a belépésüket követő 30 (harminc) napon belül történik.  

A Szabályzat és az Eljárásrend megismerését az új alkalmazott nyilatkozat kitöltésével (lehet 

elektronikus felületen is) igazolja. 

Az új alkalmazott az önálló munkát csak tesztsor sikeres kitöltését követően, akkor kezdheti meg, ha 

a vonatkozó szabályokat a gyakorlatban is képes alkalmazni. 

Új alkalmazott belépéséről a HR köteles tájékoztatni e-mail-en keresztül a Kijelölt személyt! 

Törekedni kell arra, hogy az új belépő alkalmazott mielőbb részesüljön az oktatásban, a 

vizsgateljesítést figyelemmel kell kísérni a vizsgát nem teljesítő alkalmazottakat írásban kell 

felszólítani kötelezettségük teljesítésére. 

Biztosítani kell, hogy az új alkalmazott a számlavezető rendszer pénzmosás-megelőzés 

szempontjából fontos funkcióit megismerje és – munkakörének megfelelő mértékben – elsajátítsa 

használatukat. 

Tájékoztatni kell az új alkalmazottat, hogy az adatok rögzítéséért, a szükséges ellenőrzések 

elvégzéséért, a gyanús tranzakciók jelentéséért (bejelentési kötelezettség) személyében felelős. 
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14.1.2 Éves ismétlődő képzés 

Az MTB Csoport tagja a belépés évét követően évente legalább egy alkalommal, központi írásos 

oktatási anyag és hozzá kapcsolódó vizsgasor rendelkezésre bocsátásával gondoskodik az 

alkalmazott pénzmosás-megelőzési képzéséről. 

A képzésről, annak időpontja előtt legalább egy héttel írásban tájékoztatja az alkalmazottakat, 

megjelölve azokat a munkaköröket, beosztásokat, amelyek betöltőinek nem kell a képzésen részt 

venniük: pl. takarító, karbantartó, hálózatot üzemeltető informatikus, egyes titkársági 

alkalmazott, némely a forgalom könyvelésében részt nem vevő központi dolgozó. 

Az éves oktatást (továbbképzést) és vizsgákat az Éves munkatervben meghatározottak szerint kell 

végrehajtani. 

14.1.3 Eseti továbbképzés 

A Szabályzat módosítását szükségessé tevő nagyobb jogszabályi, belső szabályozási változások 

esetén a Felelős vezető írásos tájékoztatást nyújt az alkalmazottak részére a főbb változásokról, 

valamint a fenti eljárási szabályok figyelembe vételével eseti / rendkívüli továbbképzést szervez.  

A továbbképzésen részt vevő alkalmazottak körét a Kijelölt személy határozza meg.  

Amennyiben a Szabályzat módosításával egyidejűleg továbbképzés válik szükségessé, a Kijelölt 

személy köteles a képzést megszervezni. 

14.2 Speciális / emelt szintű képzés  

Az MTB Csoport külön szervezeti egységet működtet a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 

megelőzése és megakadályozása, valamint az Európai Unió és az ENSZ BT által elrendelt pénzügyi 

és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtása érdekében; ezen szervezeti egység tagjait az 

általános ügyintézői képzési szintet meghaladó speciális képzésben, és évente legalább egy 

alkalommal továbbképzésben (a továbbiakban együtt: speciális képzés) részesíti. 

A speciális, emelt szintű képzés szabályainak kialakítása – ideértve a képzés típusának, módjának 

meghatározását, a képzés folyamatának, dokumentálásának és értékelésének kidolgozását – és 

végrehajtása a Felelős vezető feladata. 

14.3 Auditált elektronikus hírközlő eszköz útján végzett ügyfél-

átvilágításra vonatkozó képzés  

A Felelős vezető felelős a valós és nem valós idejű, auditált elektronikus hírközlő eszköz útján 

végzett ügyfél-átvilágításra vonatkozó, és az elektronikus ügyfél-azonosító rendszer útján történő 

ügyfél-átvilágításra vonatkozó képzés kidolgozásáért és végrehajtásáért. 
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14.4 A képzések tartására jogosultak köre 

Az MTB Csoport tagja a képzések tartására csak olyan személyt vehet igénybe, aki 

a) szakirányú felsőfokú - így különösen jogi, közgazdasági, pénzügyi, vagy informatikai - 

végzettséggel, valamint 

b) legalább hároméves 

ba) a Pmt. hatálya alá tartozó szolgáltatónál belső ellenőrzési vagy megfelelőségi 

(compliance) feladatokat ellátó területen szerzett szakmai gyakorlattal, vagy 

bb) a Pmt. 5. §-ában meghatározott felügyeletet ellátó szervnél a Pmt. hatálya alá tartozó 

felügyeleti tevékenység ellátása területén szerzett szakmai gyakorlattal 

rendelkezik. 

14.5 A képzési anyagok tartalma 

Az MTB Csoport tagja általános ügyintézői képzés és a speciális képzés központi oktatási anyagát 

és segédanyagait, illetve ezek időbeli változásait a Szabályzat közzétételének helyével azonos 

helyen teszi közzé. A vizsgakérdésekről, megoldó kulcsokról, vizsgaidőszakokról, vizsgákkal 

kapcsolatos egyéb kérdésekről a Felelős vezető és a Kijelölt személy az oktatások lebonyolításáért 

felelős szakterületet közvetlenül értesíti. 

A fenti dokumentumok együtt tartalmazzák az új belépő alkalmazottak oktatására, illetve az éves 

ismétlő oktatást szolgáló anyagot, valamint vizsgasort. 

A képzések programja az egyes munkakörök betöltéséhez szükséges mértékben legalább a 

következő témaköröket tartalmazza: 

1. a Pmt-hez, valamint az Európai Unió és az ENSZ BT által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó 

intézkedések végrehajtásáról szóló törvényhez kapcsolódó büntetőjogi aspektusok ismertetése, 

2. 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 

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

b) egyszerűsített ügyfél-átvilágítás, 

c) fokozott ügyfél-átvilágítás és 

d) más szolgáltató által elvégzett ügyfél-átvilágítás 

esetén, 

5. az ügyfél-átvilágítás során használt nyilvántartások, 
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6. a pénzátutalási tevékenységet végző szolgáltató esetében az e tevékenység végzése során 

rögzítendő adatkör, 

7. a bejelentési és felfüggesztési kötelezettség teljesítésének részletes szabályai, 

8. a felfedés tilalma és annak gyakorlati jelentősége, 

9. az MTB Csoport 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 az MTB Csoport által a megerősített eljárás keretében 

alkalmazott eljárásrend és intézkedés ismertetése, 

11. a nemzeti kockázatértékelés MTB Csoport-specifikus vonatkozásai, 

12. az MTB Csoport Eljárásrendje és 

13. az MTB Csoport Belső kockázatértékelése. 

Az oktatás, továbbképzés minden esetben tesztjellegű, fogalmakat, elhatárolásokat és gyakorlati 

példákat is tartalmazó vizsgával zárul.  

A vizsgateljesítés sikeresnek tekinthető, amennyiben a vizsgára kötelezett eredménye a 80%-ot 

eléri. A sikertelen vizsgát a vizsgáztatásra biztosított időszakon belül meg kell ismételni. 

Az MTB Csoport tagja az oktatási anyagokat, valamint az ezekhez kapcsolódó vizsgasort, a 

vizsgázók névsorát és vizsgázónként a vizsgaeredményeket a vizsga napjától számított öt évig 

köteles megőrizni. 

15 Közvetítők alkalmazására vonatkozó szabályok 

A közvetítés során okozott kárért az ügyfél felé, illetve a megfelelőségbiztosítási feladat be nem 

tartásáért a felügyeleti szervek felé a Megbízó felel, mely felelősség joghatályosan szerződésben 

sem zárható ki. A megfelelésbiztosítás, ezek között a Szabályzat szerinti pénzmosás-megelőzési 

elvárásokat az MTB Csoport tagjának a termék, illetve szolgáltatás közvetítő útján történő 

értékesítése és nyújtása során is biztosítania kell.  

15.1 Közvetítők alkalmazására vonatkozó szerződéses rendszer 

A prudens működés biztosítása olyan alapvető szerződéses feladat, melynek megsértése esetére 

az azonnali hatályú felmondás lehetőségét is biztosítani kell. A megfelelőség biztosítása 

érdekében az MTB Csoport tagjának kötelezettsége, hogy legkésőbb a Szabályzat 

hatálybalépésével egyidejűleg a Szabályzat követelményeit a közvetítő felé a közvetítésre 

irányuló megbízási szerződésében is érvényesítse.  

A közvetítőkkel kapcsolatos eljárásokat az MTB Csoport tagjának  
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- a közvetítésre irányuló szerződéseiben, illetve  

- a közvetítőnek a közvetített termékkel, illetve szolgáltatással kapcsolatosan a fentiek 

alapján elkészített belső ügyviteli rendjét az MTB Csoport tagjának írásban jóvá kell 

hagynia. 

A Szabályzat rendelkezéseinek biztosítása érdekében az MTB Csoport tagjának legalább az alábbi 

kérdésköröket szabályoznia kell a közvetítővel kötött szerződésében, vagy a közvetített 

szolgáltatásra vonatkozó ügyrendjében: 

- a közvetítők kiválasztására vonatkozó elvárások, 

- a szűrő és monitoring feladatok folyamata és megosztása, 

- bejelentések rendje a közvetítő tevékenysége során észlelt pénzmosás gyanú esetén, 

- adatszolgáltatások, 

- közvetítő működésének ellenőrzése,  

- oktatási és vizsgakötelezettségek teljesítése és segítése. 

15.2 Közvetítők alkalmazására vonatkozó szerződés pénzmosás-

megelőzési szempontjai 

Az MTB Csoport tagja, mint megbízó a közvetítővel olyan szerződéses jogviszonyt, illetve napi 

együttműködési gyakorlatot kell kialakítson, amely megfelelően biztosítja a kiemelt közvetítő 

pénzmosás-megelőzési tevékenységének folyamatos előzetes, illetve utólagos kontrollját. 

A közvetítőnek és az MTB Csoport tagjának a pénzmosás, a terrorizmus és a proliferáció 

finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról, valamint az Európai Unió által elrendelt 

pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló belső szabályozását össze kell 

hangolnia. Ennek során az MTB Csoport tagja gondoskodni köteles arról, hogy közvetítője 

megismerje a Szabályzatát, és Eljárásrendjét, adjon iránymutatást a megbízott közvetítő saját 

ügyviteli rendjének elkészítéséhez és ellenőrizze annak megfelelőségét. 

A közvetítő belső ügyviteli rendjének tartalmaznia kell arra vonatkozó rendelkezéseket, hogy az MTB 

Csoport tagja, mint megbízó milyen módon és gyakorisággal fér hozzá a megbízások, tranzakciók 

adataihoz, illetve kap azokról tájékoztatást. Határozza meg továbbá a szűrő és monitoring feladatok, 

a kapcsolódó információk és az ügyfélprofil adatok megosztásának rendjét.  

Az MTB Csoport tagja kísérje figyelemmel közvetítője nagy összegű, egyszeri vagy összefüggő 

tranzakcióit. Írjon elő összeghatártól függő, azonnali és rendszeres adatszolgáltatási 

kötelezettséget, amelyet a közvetítő belső ügyviteli rendjének is tartalmaznia kell.  

Az MTB Csoport tagja közvetítőjének belső ügyviteli rendje is térjen ki arra, hogy mely esetekben 

teszi meg a bejelentést maga a közvetítő, és mely esetekben az MTB Csoport tagja mint megbízó. 

Ezen túlmenően a közvetítő belső ügyviteli rendje rendelkezzen arra vonatkozóan is, hogy milyen 
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módon, formában tájékoztatja az MTB Csoport tagját a tranzakció felfüggesztéséről, valamint a saját 

bejelentés megtételéről. 

A közvetítő belső ügyviteli rendjének a képzésről szóló fejezete feleljen meg az MTB Csoport tagja 

mint megbízó által a hatályos jogszabályok alapján támasztott követelményeknek, és arról, hogy az 

MTB Csoport tagja milyen módon segíti és ellenőrzi az oktatás megfelelőségét, hatékonyságát.  

Az MTB Csoport tagja részére pénzváltási vagy kézizálog fedezete mellett történő pénzkölcsön-

nyújtási tevékenységet végző közvetítő alkalmazottai az ügyfél-átvilágítás során a Szabályzat 

„alkalmi ügyfelek átvilágítására” vonatkozó szabályai (Szabályzat 4.5.1.1., 4.5.5.2, és 4.5.6. 

pontjai) szerint kötelesek eljárni. 

15.3 A pénzváltási tevékenység közvetítő pénzváltó iroda általi 

végzésére, illetve ennek ellenőrzésére vonatkozó speciális 

rendelkezések 

• A pénzváltó iroda az 50 millió forintot elérő vagy meghaladó ügyletek esetében kell, hogy 

kérje a pénzeszközök forrására vonatkozó információk rendelkezésre bocsátását, valamint 

ezen információk igazoló ellenőrzése érdekében a pénzeszközök forrására vonatkozó 

dokumentumok bemutatását.  

• A pénzváltó iroda köteles az ügyfél írásbeli kérelméhez és az MTB Csoport tagjának 

előzetes jóváhagyásához kötni az 50 millió forintot elérő vagy meghaladó ügyletek 

végrehajtását. A kérelmet legalább az ügylet tervezett végrehajtását megelőző 5 nappal 

be kell nyújtania az ügyfélnek. Erről és a jóváhagyás szükségességéről köteles a pénzváltó 

iroda az ügyfeleket azok kiszolgálására szolgáló üzlethelyiségében – hirdetmény vagy 

egyéb tájékoztató útján – előzetesen tájékoztatni.  

• A kérelemben fel kell tüntetni: 

- az ügyfél azonosítási adatait;  

- az ügyfél pénzeszközeinek forrására vonatkozó adatokat, az azok igazolására szolgáló 

dokumentumokat;  

- a tényleges tulajdonos adatait (lekérdezés eredményeként, vagy nyilatkozat alapján);  

- a kiemelt közszereplői érintettségre vonatkozó információkat (lekérdezés 

eredményeként, vagy nyilatkozat alapján);  

- a tervezett megbízás tárgyát és összegét;  

- a teljesítés körülményeit (hely, idő, mód).  

• Amennyiben a pénzváltás kapcsán a pénzeszközök forrására vonatkozó információk és 

dokumentumok vizsgálata során akár a pénzváltó iroda, akár az MTB Csoport tagja 

részéről a pénzeszköz legális eredetével kapcsolatban kétség merül fel, a pénzváltó 
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irodának haladéktalanul bejelentést kell tennie a NAV PTEI felé, az MTB Csoport tagjának 

egyidejű értesítése mellett. 

• Az MTB Csoport tagja és a pénzváltó iroda 10 (tíz) millió forintot elérő vagy meghaladó 

összegű pénzváltás esetén a kétség felmerülését a lehető legtágabban értelmezi, szükség 

esetén a jogszabályi elvárásoknak megfelelően megtagadja az ügylet végrehajtását és 

haladéktalanul bejelentést tesz a NAV PTEI részére. 

• Az MTB Csoport tagja rendszeresen szűréseket végez a pénzváltó irodánál a közvetlenül 

az értékhatár – 50 (ötven), illetve 10 (tíz) millió forint – alatti pénzváltásokkal kapcsolatban 

is, és a forgalom alapján nem indokolt összegű pénzváltások azonosítása esetén 

felülvizsgálja a közvetítő pénzváltó irodával való jövőbeni együttműködés kockázatát.  

• Az MTB Csoport tagja legalább hetente szűri az azonos ügyfél által az MTB Csoport tagja 

más pénzváltó irodájánál előforduló váltásokat, ideértve a közvetlenül az az értékhatár – 

50 (ötven), illetve 10 (tíz) millió forint – alatt rendszeresen előforduló váltásokat is.  

• Az MTB Csoport tagja – a hatályos adatvédelmi előírásokat betartva – vizsgálja azt, hogy:  

- a pénzváltó iroda az első alkalommal 10 millió forintot elérő vagy meghaladó összegben 

pénzt váltott ügyfelét megerősített eljárás alá helyezte-e;  

- a megerősített eljárás alá tartozó ügyfelek minden további 10 millió forintot elérő vagy 

meghaladó összegű pénzváltása esetén beszerezte-e a pénzeszközök forrására 

vonatkozó információkat, igazoló dokumentumokat; 

- a pénzeszközök forrására vonatkozó információk legális forrásból származása 

vélelmezhető-e;  

- a pénzváltó iroda a szükséges esetekben teljesítette-e haladéktalan bejelentési 

kötelezettségét.  

• Az MTB Csoport tagja a pénzváltó irodával kötött megbízási szerződésben – a jogszabályi 

előírások súlyos megsértése mellett –az azonnali hatállyal történő felmondás indokai 

között feltünteti a pénzmosás és terrorizmus-finanszírozás megelőzésével és 

megakadályozásával kapcsolatos feladatok be nem tartására vonatkozó eseteket is, így 

többek között, ha a pénzváltó iroda:  

- nem kérte meg az 50 millió forintot elérő vagy meghaladó összegű pénzváltáshoz az 

MTB Csoport tagja előzetes hozzájárulását és nem szerezte be a pénzeszközök forrására 

vonatkozó információkat, vagy nem kérte ezen információk igazoló ellenőrzése 

érdekében a pénzeszközök forrására vonatkozó dokumentumok bemutatását;  

- nem helyezte megerősített eljárás alá az ügyfelet az első, 10 millió forintot elérő vagy 

meghaladó összegű pénzváltási megbízás benyújtásakor;  

- a megerősített eljárás alá tartozó ügyfél újabb 10 millió forintot elérő vagy meghaladó 

összegű pénzváltásainál nem szerezte be a pénzeszközök forrására vonatkozó 
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információkat, vagy nem kérte ezen információk igazoló ellenőrzése érdekében a 

pénzeszközök forrására vonatkozó dokumentumok bemutatását;  

- a pénzeszközök forrására vonatkozó információk és dokumentumok vizsgálata során a 

pénzeszköz legális eredetét illetően felmerülő kétség, vagy el nem fogadható 

forrásigazolás benyújtása ellenére, nem tett haladéktalanul bejelentést a NAV PTEI felé; 

- közvetlenül az értékhatár – 50 (ötven), illetve 10 (tíz) millió forint – alatti olyan 

pénzváltásokat hajt végre, amely a kockázati tényezők beazonosítása eredményeként 

nagy valószínűséggel a megerősített eljárás, illetve a vezetői döntést igénylő intézkedés 

elkerülését szolgálják;  

• Az MNB elvárja, hogy a pénzváltó iroda az ügyfélforgalom számára nyitva álló 

helyiségeiben, az árfolyamjegyzéken, vagy az árfolyamjegyzékkel azonos helyen, 

figyelemfelkeltésre alkalmas módon, magyar, angol és német nyelven is tegye elérhetővé 

a jegyzett euró (EUR) és amerikai dollár (USD) jegyzéssel egyidejűen számított, eladási és 

vételi árfolyama közötti különbségének vételi árfolyamhoz viszonyított százalékos 

arányát, amennyiben az árfolyamkülönbség (marzs) eléri vagy meghaladja a 10%-ot. A 

százalékos arányt legalább egy tizedesjegy pontossággal, „marzs”, illetve „margin” és 

„Marge” megnevezéssel szükséges feltüntetni.  

16 Integrációs szintű nyilvántartások vezetése 

A megfelelőség biztosítás, és ezen belül a pénzmosás megelőzése és megakadályozása terén a 

működés ellenőrzésére szolgáló rendszer működtetése az a Központi Bank feladata - az MTB Csoport 

tagja kapcsolt vállalkozásai, illetve a közvetítés keretében végzett tevékenysége vonatkozásában is. 

16.1 Felelősök nyilvántartása  

A Szabályzat 3.1-3.3. pontjai szerinti Felelős vezető, illetve a Pmt. és a Kit szerinti Kijelölt személy, 

illetve ezek helyettesei vonatkozásában:  

- név,  

- e tisztségviselés kezdő, illetve végső dátuma,  

- írásbeli és telefonos elérhetősége, (Szabályzat 4. számú melléklete)  

- NAV PTEI felé bejelentés megtörténtének dokumentálása a Kijelölt személy és helyettesei 

vonatkozásában; esedékes: adatváltozáskor haladéktalanul, de legkésőbb az ezt követő 5 

napon belül 

- ügyfélkapu / cégkapu jogosultság megléte a Kijelölt személy és helyettesei vonatkozásában. 
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16.2 Nyilvántartás MNB adatszolgáltatásokról 

A Szabályzat 12. pontja szerinti, az MNB felé teljesítendő minden adatszolgáltatás időrendi 

sorrendben, éves bontásban nyilvántartandó az adatszolgáltatás tárgyának és időpontjának 

megjelölésével. 

16.3 Éves munkaterv  

A következő évre vonatkozó Éves munkatervet legkésőbb a tárgyévet megelőző december 15-ig a 

Felelős vezetőnek el kell készítenie, melyet az Éves beszámolója keretében fogadtat el az MTB 

Csoport tagja vezető testületeivel. 

Esedékes:  A munkaterv a tárgyévet megelőző év december 15-ig 

  A munkaterv vezető testületi elfogadása: tárgyév január 31-ig 

16.4 Negyedéves jelentések, Éves beszámoló 

A Szabályzat 13.2. pontjai szerinti negyedéves jelentések, valamint a Szabályzat 13.3. pontja szerinti 

Éves beszámoló elkészítése, melyek az Éves munkaterv időarányos teljesítése, illetve az új belépők 

oktatása vonatkozásában is tartalmaznak adatokat. 

Esedékes:  

- a negyedévet követő hónap 20. naptári napjáig, 

- a tárgyévet követő január 31. napjáig. 

16.5 Rendkívüli és eseti adatszolgáltatások 

A Szabályzat 12.2 pontjában szereplő rendkívüli és eseti adatszolgáltatásokat az adatszolgáltatás 

időpontjával egyidejűleg fel kell rögzíteni az e célból vezetett külön nyilvántartásba az 

adatszolgáltatás tárgyának és időpontjának megjelölésével. 

16.6 Belső kockázatértékelés 

Az MTB Csoport tagja vezető testületeinek tájékoztatása a Szabályzat 5. pontja és a 2. számú 

melléklet szerinti Belső kockázatértékelés elkészítéséről, elfogadásáról. 

Esedékes: módosításkor. 
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16.7 Felügyeleti felhívás, illetve felügyeleti vizsgálat  

Az MTB Csoport tagja vezető testületeinek tájékoztatása a Szabályzat szerinti tevékenységet érintő 

felügyeleti felhívás, illetve felügyeleti vizsgálat megindításáról, lezárásáról és megállapításokról, 

valamint a felügyeleti megkeresések megválaszolásáról, illetve az adatkérések teljesítéséről. 

Esedékes: a megkeresés beérkezésekor haladéktalanul, illetve a válasszal egyidejűleg. 

16.8 Oktatási és vizsgakötelezettségek teljesítése  

A Szabályzat 14. pontja szerint kötelezettségekről az alábbiak szerint kell nyilvántartást vezetni: 

16.8.1 Éves, ismétlődő képzés 

16.8.1.1 Általános ügyintézői képzés és vizsga  

- a vizsgára kötelezetti kör név, beosztás szerinti felsorolása, 

- nyilatkozat a teljes vizsgára kötelezetti kör oktatásáról és vizsgateljesítéséről. 

16.8.1.2 Speciális képzés és vizsga 

- a vizsgára kötelezetti kör név, beosztás szerinti felsorolása, 

- a kiválasztás szempontjainak meghatározása,  

- nyilatkozat a teljes vizsgára kötelezetti kör oktatásáról és vizsgateljesítéséről. 

Esedékes: az oktatás és vizsgateljesítés megtörténtekor. 

16.8.2 Oktatás az új belépők részére 

- az oktatásra és vizsgára kötelezetti kör név, beosztás szerinti felsorolása, 

- nyilatkozat a teljes vizsgára kötelezetti kör oktatásáról és vizsgateljesítéséről. 

Esedékes: az oktatás és vizsgateljesítés megtörténtekor. 

16.9 Közvetítői tevékenység 

A Központi Bank nyilvántartást vezet 

- az alkalmazott közvetítőkről (tevékenységi kör, szerződöttek és telephelyeik számáról), 

- az alkalmazott közvetítők Szabályzat szerinti működésnek való megfelelésére vonatkozó 

vizsgálatokról, illetve az ehhez szükséges átszerződések ütemezéséről, 

- valamennyi a fenti tájékoztatási, adatszolgáltatási, beszámolási, oktatási stb. kötelezettségek 

teljesítéséről a kiemelt közvetítő útján végzett tevékenység vonatkozásában. 
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Esedékes:   

- folyamatosan, illetve a változásokról a negyedéves beszámolás során 

- oktatásról és vizsgateljesítésről a saját szervezeten belüli teljesítéssel egyidejűleg. 

17 Az auditált elektronikus hírközlő eszköz útján végzett 
ügyfél-átvilágítás speciális szabályai 

A jelen fejezetben foglalt speciális eljárási szabályok csak abban az esetben kerülnek alkalmazásra 

az egyes MTB Csoport tagoknál, ha már rendelkeznek olyan elektronikus hírközlő eszközzel, mely 

kielégíti azokat a szükséges minimum követelményeket, melyeket az MNB rendelet auditált 

elektronikus hírközlő eszköz útján végzett ügyfél-átvilágításhoz előír. 

Ugyanez érvényes az elektronikus ügyfél-azonosító rendszer alkalmazhatóságára vonatkozóan is.  

17.1 Az auditált elektronikus hírközlő eszközök informatikai 

biztonsági követelményei 

Az elektronikus hírközlő eszköz akkor auditálható és működtethető, ha legalább az alábbi 

informatikai biztonsági követelményeknek megfelel: 

a)  elemei azonosíthatók és dokumentáltak, 

b)  üzemeltetési folyamatai szabályozottak, dokumentáltak és az üzemeltetési szabályzat 

szerinti gyakorisággal ellenőrzöttek, 

c)  változáskezelési folyamatai biztosítják, hogy a rendszer paraméterezésében és a 

szoftverkódban bekövetkező változások csak tesztelt és dokumentált módon 

valósulhassanak meg, 

d) adatmentési és -visszaállítási rendje biztosítja a rendszer biztonságos visszaállítását, 

továbbá a mentés-visszaállítás az üzemeltetési szabályzat szerinti gyakorisággal és 

dokumentáltan tesztelt, 

e) a felhasználói hozzáférés mind alkalmazási, mind infrastruktúraszinten szabályozott, 

dokumentált és az üzemeltetési szabályzat szerinti gyakorisággal ellenőrzött, 

f)  a felállított végfelhasználói hozzáférések egységes, zárt rendszert alkotnak, biztosítják az 

azonosítási folyamat megvalósulását, továbbá felhasználóinak tevékenysége naplózott, a 

rendkívüli eseményekről automatikus figyelmeztetések generálódnak, 

g) a hozzáférést biztosító kiemelt jogosultságok szabályozottak, dokumentáltak és az 

üzemeltetési szabályzat szerinti gyakorisággal ellenőrzöttek, a kiemelt jogosultságokkal 

elvégzett tevékenység naplózott, a naplófájlok sérthetetlensége biztosított, és a kritikus 

rendkívüli eseményekről automatikus figyelmeztetések generálódnak, 
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h)  a távoli hozzáférés szabályozott, dokumentált és az üzemeltetési szabályzat szerinti 

gyakorisággal ellenőrzött, 

i)  a vírusok és más rosszindulatú kódok és cselekmények elleni védelem biztosított, 

j)  adatkommunikációja és rendszerkapcsolatai dokumentáltak és ellenőrzöttek, az 

adatkommunikáció bizalmassága, sérthetetlensége és hitelessége biztosított, 

k)  a katasztrófa-helyreállítási terv rendszeresen tesztelt, feltéve, hogy az ügyfél-átvilágításra 

az MTB Csoport tagja más módon nem képes vagy az alkalmazott rendszer az MTB Csoport 

tagja vonatkozásában üzleti kritikus rendszerként került besorolásra, 

l)  karbantartása szabályozott, 

m) adathordozóinak védelme szabályozott, biztosított, hogy az adathordozókhoz csak az arra 

jogosult személyek és csak az adatkezelési cél teljesülése érdekében férnek hozzá, ennek 

felülvizsgálata és ellenőrzése rendszeresen megtörténik, 

n)  saját kontrolljai és az üzemeltetési szabályzat gondoskodnak a rendszerelemek és a kezelt 

információk sértetlenségéről és védelméről, és 

o)  biztosított a megfelelő szintű fizikai védelem, az elkülönített környezet és az egyes 

biztonsági események detektálása. 

17.2 Az auditált elektronikus hírközlő eszközök használatához 

szükséges eljárási követelmények  

Az MTB Csoport tagja az auditált elektronikus hírközlő eszköz vonatkozásában gondoskodik arról, 

hogy 

a) az ügyféllel felépített elektronikus átviteli csatornán keresztül folyó távadat-átvitel 

megfelelően biztonságos, titkosított, bizalmas, sértetlen és hiteles legyen, 

b) az ügyfél megkapja a szolgáltatás igénybevételének feltételeiről való tájékoztatást, 

beleértve a szolgáltatás biztonságára vonatkozó ügyfél oldali felelősségről szólót is, 

c)  a szolgáltató oldali ügyfél-átvilágításban csak a szükséges mértékben és csak olyan 

személy vegyen részt, aki - az MTB Csoport tagja által alkalmazott megoldástól függően − 

a valós vagy nem valós idejű ügyfél-átvilágítás végrehajtásához szükséges jogi, technikai 

és biztonsági oktatásban részesült, 

d)  az elektronikus hírközlő eszközre, és az ügyfél-átvilágítási folyamatra vonatkozó olyan 

vizsgálati jelentéssel rendelkezzen, amely igazolja, hogy ezek informatikai védelme a 

biztonsági kockázatokkal arányos, és megfelel különösen a 4.11.1 szerinti 

követelményeknek, 
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e)  a jogi szabályozásban, az alkalmazott technológiában vagy az üzleti folyamatban történt 

releváns, a működésre kiható változás esetén, de legalább kétévente a vizsgálati jelentés 

megújításra kerüljön, 

f) a d) pontban meghatározott vizsgálati jelentést olyan, az Európai Gazdasági Térség 

valamely tagállamában bejegyzett szervezet állítsa ki, amely szervezetnél a vizsgálatban 

igazolhatóan részt vevő személy rendelkezik legalább 

fa) az Information Systems Audit and Control Association (ISACA) által kiadott 

Certified Information Systems Auditor (CISA), 

fb) az Information Systems Audit and Control Association (ISACA) által kiadott 

Certified Information Security Manager (CISM), 

fc)  az International Information Systems Security Certification Consortium Inc. által 

kiadott Certified Information Systems Security Professional (CISSP) vagy 

fd)  az Információbiztonsági irányítási rendszerekre vonatkozó ISO/IEC 27001 Vezető 

Auditor (Lead Auditor) 

képesítéssel és minősítéssel, valamint 

g) a Pmt.-ben az ügyfél-átvilágítással összefüggésben előírt, valamint az érintett 

hozzájárulásán alapuló egyéb személyes adatokat, továbbá az elektronikus azonosítás 

során az sMTB Csoport tagja birtokába jutott, személyes adatnak nem minősülő adatokat 

az adatkezelés időtartama alatt az ügyfél részére hozzáférhetővé tegye, átadja. 

17.3 Elektronikus ügyfél-azonosító rendszer használata 

Az MTB Csoport tagja kizárólag az előzetesen már átvilágított meglévő ügyfelei tekintetében a 

tényleges tulajdonosi és kiemelt közszereplő nyilatkozatok beszerzésére auditált elektronikus 

hírközlő eszköz helyett használhatja az elektronikus ügyfél-azonosító rendszerét is, ha ilyennel 

rendelkezik. 

17.4 Az auditált elektronikus hírközlő eszköz útján végzett nem 

valós idejű és valós idejű ügyfél-átvilágítás  

17.4.1 Nem valós idejű ügyfél-átvilágítás  

17.4.1.1  A nem valós idejű ügyfél-átvilágítás feltételei 

Az MTB Csoport tagja az auditált elektronikus hírközlő eszköz útján nem valós idejű ügyfél-

átvilágítást (a továbbiakban: nem valós idejű ügyfél-átvilágítás) végezhet, ha: 
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a) az átvilágításban érintett ügyfél vagy tényleges tulajdonosa NEM stratégiai hiányosságokkal 

rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országban rendelkezik lakóhellyel vagy 

székhellyel, 

b) az átvilágításban érintett ügyfél, annak meghatalmazottja, a rendelkezésre jogosultja, vagy 

képviselője nem hajthat végre - havi összesen háromszázezer forintot meg nem haladó 

készpénzfelvételt kivéve - készpénzes ügyletet, vagy az Európai Unió területén kívüli 

térséghez kapcsolódó átutalást addig, ameddig az ügyfél, a rendelkezésre jogosult, a 

képviselő vagy a meghatalmazott nem jelent meg személyesen az azonosítás és a 

személyazonosság igazoló ellenőrzése céljából, vagy nem történt meg a valós idejű ügyfél-

átvilágítás,  

c) az átvilágításban érintett ügyfél, annak meghatalmazottja, a rendelkezésre jogosultja, 

továbbá a képviselője nem hajthat végre tízmillió forintot elérő vagy meghaladó ügyletet 

addig, ameddig az ügyfél, a rendelkezésre jogosult, a képviselő vagy a meghatalmazott nem 

jelent meg személyesen az azonosítás és a személyazonosság igazoló ellenőrzése céljából, 

vagy nem történt meg a valós idejű ügyfél-átvilágítás. 

Az MTB Csoport tagja haladéktalanul köteles az ügyfelet, a rendelkezésre jogosultat, a képviselőt 

vagy a meghatalmazottat személyes megjelenés mellett átvilágítani vagy valós idejű ügyfél-

átvilágítás alá vetni, ha az ügyfél tevékenysége vonatkozásában felmerül a pénzmosás vagy 

terrorizmus-finanszírozás kockázata. 

Az MTB Csoport tagja az auditált elektronikus hírközlő eszköz útján végzett nem valós idejű ügyfél-

átvilágítást olyan eszköz útján végzi, amely az ügyfélről az ügyfél-átvilágítás során készített 

fényképet és az átvilágításhoz felhasznált okiratban szereplő képmást képes összehasonlítani olyan 

módon, hogy az alapján kétséget kizáróan megállapítható, hogy az okmányban szereplő személy 

azonos a fényképfelvételen szereplő személlyel. 

Az MTB Csoport tagja az auditált elektronikus hírközlő eszköz vonatkozásában biztosítja az ügyfél 

átvilágítására vonatkozó feltételeket, amennyiben 

a) az ügyfél a nem valós idejű ügyfél-átvilágítás feltételeit részletesen megismerte, és ahhoz 

kifejezetten hozzájárult, 

b) az ügyfél-átvilágítás legalább kétfaktoros, 

c) a képátvitelt lehetővé tévő elektronikus hírközlő eszköz képfelbontása és a kép 

megvilágítása alkalmas az ügyfél nemének, korának, arcjellemzőinek felismerésére és az 

ügyfél által bemutatott fényképes azonosító okmánnyal való összevetésre, a bemutatott 

okmány biztonsági elemeinek azonosítására, valamint 

d) az ügyfél-átvilágítási folyamat szabályozott és folyamatosan ellenőrzött. 

17.4.1.2 A nem valós idejű ügyfél-átvilágítás folyamata 

Az MTB Csoport tagja a nem valós idejű ügyfél-átvilágítás során az MTB Csoport tagja és az ügyfél 

között létrejött teljes munkamenetet, az ügyfél nem valós idejű ügyfél-átvilágítással kapcsolatos 
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részletes tájékoztatását és az ügyfél ehhez történő kifejezett hozzájárulását visszakereshető módon 

rögzíti. 

A nem valós idejű ügyfél-átvilágítás során az MTB Csoport tagja  

a)  biztosítja, hogy az ügyfél úgy nézzen bele a kamerába, hogy arcképe felismerhető és 

rögzíthető legyen,  

b)  olyan módon rögzíti az ügyfél-átvilágításhoz használt okiratokat, hogy az azon található 

biztonsági elemek és adatsorok felismerhetők és tárolhatók legyenek. 

c)  megbizonyosodik arról, hogy  

ca) a felhasznált okmány alkalmas a nem valós idejű ügyfél-átvilágítás elvégzésére, így 

• az okmány egyes elemei és azok elhelyezkedése megfelel az okmányt kiállító 

hatóság előírásainak, valamint 

• az egyes biztonsági elemek - különösen a hologram, a kinegram vagy ezekkel 

megegyező más biztonsági elemek - felismerhetők és sérülésmentesek. 

cb) az ügyfél arcképe felismerhető és azonosítható az általa bemutatott okmányon látható 

arcképpel, valamint 

cc) a Pmt. által előírt azonosítási adatok teljeskörűen beszerzésre kerültek és az okmányokon 

megtalálható adatok logikailag megfeleltethetők az ügyfélről za MTB Csoport tagjánál 

rendelkezésre álló adatokkal. 

Az MTB Csoport tagja a nem valós idejű ügyfél-átvilágítás során a fentieken felül a Pmt. szerinti 

személyazonosság igazoló ellenőrzést végez. Az ügyfélről rögzített fényképet és az okmányban 

szereplő képmást az auditált elektronikus hírközlő eszköz segítségével összehasonlítja 

(személyazonosítás). 

Ezt követően az MTB Csoport tagja a nem valós idejű ügyfél-átvilágítás során az ügyfélre irányadó, 

Pmt. szerinti nyilatkozatok megtételére is felhívja az ügyfelet. 

A Pmt. által előírt valamennyi átvilágítási adat beszerzése és az összehasonlítás eredményének 

ismeretében az MTB Csoport tagja a rögzítést követő 2 (két) banki napon belül értesítést küld az 

ügyfélnek az ügyfél-átvilágítás eredményéről. 

17.4.1.3 A nem valós idejű ügyfél-átvilágítás alkalmazásának akadályai 

Az MTB Csoport tagja nem hajtja végre a nem valós idejű ügyfél-átvilágítást, amennyiben 

a) az ügyfél az ügyfél-átvilágítás során visszavonja az adatrögzítéshez adott hozzájárulását, 

b) az ügyfél által bemutatott okmányok, illetve okiratok fizikai és adattartalmi követelményei 

nem felelnek meg a Szabályzat 17.4.1.2 ca) pontjában írt feltételeknek, 

c) az ügyfél, az általa bemutatott okmányok, illetve okiratok vizuális azonosításának feltételei 

nem adottak, 
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d) az MTB Csoport tagja nem tudja elkészíteni a képfelvételt, vagy nem tudja visszakereshető 

módon rögzíteni  

d1)  a nem valós idejű ügyfél-átvilágítás során az MTB Csoport tagja és az ügyfél között 

létrejött teljes munkamenetet,  

d2)  az ügyfél nem valós idejű ügyfél-átvilágítással kapcsolatos részletes tájékoztatását,  

d3)  az ügyfél ehhez történő kifejezett hozzájárulását,  

e) az ügyfél-átvilágítás során ellentmondás vagy bizonytalanság lép fel. 

17.4.1.4 További feladatok nem valós idejű ügyfél-átvilágítás kapcsán  

Pénzmosásra, terrorizmus finanszírozására vagy dolog büntetendő cselekményből való 

származására utaló adat, tény, illetve körülmény felmerülése esetén az MTB Csoport tagja a nem 

valós idejű ügyfél-átvilágítás alkalmazásának akadálya esetén is elvégzi a nem valós idejű ügyfél-

átvilágítást, amelyet követően haladéktalanul bejelentést tesz a pénzügyi információs egységnél. 

A nem valós idejű ügyfél-átvilágítás folyamatát az MTB Csoport tagja Felelős vezetője a negyedéves 

vizsgálatai során ellenőrzi. Az ellenőrzés részletes szabályait az Eljárásrend tartalmazza. 

Az MTB Csoport tagja a nem valós idejű ügyfél-átvilágítás rendszerét úgy alakítja ki, hogy azt a 

fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény szerinti fogyatékos 

személy is igénybe tudja venni. 

17.4.2 Valós idejű ügyfél-átvilágítás  

Az auditált elektronikus hírközlő eszköz útján végzett valós idejű ügyfél- átvilágítás (a továbbiakban: 

valós idejű ügyfél-átvilágítás) során az MTB Csoport tagja a Szabályzat 17.4.1.1 pont 3. 

bekezdésében meghatározott eszköz útján vagy anélkül összeveti az ügyfélről készített fényképet 

és az átvilágításhoz felhasznált okiratban szereplő képmást. Az ügyfél-átvilágítás akkor megfelelő, 

amennyiben kétséget kizáróan megállapítható, hogy az okiratban szereplő személy azonos a 

fénykép- vagy videofelvételen szereplő személlyel. 

17.4.2.1 A valós idejű ügyfél-átvilágítás feltételei 

Az MTB Csoport tagja a Szabályzat 17.4.1.1 pontjában meghatározott eszköz nélküli valós idejű 

ügyfél-átvilágítást egy, a célnak megfelelő helyiségben végezheti. 

A valós idejű ügyfél-átvilágítást csak az MTB Csoport tagja olyan alkalmazottja végezheti, akinek az 

MTB Csoport tagja előzőleg e tevékenység ellátására képzést szervezett, és aki azt követően 

eredményes vizsgát tett. 

Az MTB Csoport tagja az auditált elektronikus hírközlő eszköz vonatkozásában biztosítja az ügyfél 

átvilágítására vonatkozó feltételeket, amennyiben 

a)  az ügyfél a valós idejű ügyfél-átvilágítás feltételeit részletesen megismerte, és ahhoz 

kifejezetten hozzájárult, 
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b)  a valós idejű kép- és hangátvitelt lehetővé tévő elektronikus hírközlő eszköz 

képfelbontása és a kép megvilágítása alkalmas az ügyfél nemének, korának, 

arcjellemzőinek felismerésére, és 

c)  az ügyfél-átvilágítási folyamat szabályozott és folyamatosan ellenőrzött. 

17.4.2.2 A valós idejű ügyfél-átvilágítás folyamata 

Az MTB Csoport tagja a valós idejű ügyfél-átvilágítás során az MTB Csoport tagja és az ügyfél között 

létrejött teljes kommunikációt, az ügyfél valós idejű ügyfél-átvilágítással kapcsolatos részletes 

tájékoztatását és az ügyfél ehhez történő kifejezett hozzájárulását visszakereshető módon kép- és 

hangfelvételen rögzíti. 

A valós idejű ügyfél-átvilágítás során az MTB Csoport tagja biztosítja, hogy az ügyfél 

a)  úgy nézzen bele a kamerába, hogy arcképe felismerhető és rögzíthető legyen, 

b) érthető módon közölje a valós idejű ügyfél-átvilágításhoz használt okmány azonosítóját,  

c)  úgy mozgassa a valós idejű ügyfél-átvilágításhoz használt kártyaformátumú 

személyazonosító igazolványát, kártyaformátumú vezetői engedélyét vagy útlevelét, 

hogy az azon található biztonsági elemek és adatsorok felismerhetők és rögzíthetők 

legyenek. 

Az MTB Csoport tagja köteles megbizonyosodni arról, hogy a valós idejű ügyfél-átvilágításhoz 

használt kártyaformátumú személyazonosító igazolvány, kártyaformátumú vezetői engedély vagy 

útlevél alkalmas a valós idejű ügyfél-átvilágítás elvégzésére, így 

a)  a kártyaformátumú személyazonosító igazolvány, kártyaformátumú vezetői engedély 

vagy útlevél egyes elemei és azok elhelyezkedése megfelel az okmányt kiállító hatóság 

előírásainak, 

b) az egyes biztonsági elemek - különösen a hologram, a kinegram vagy ezekkel megegyező 

más biztonsági elemek - felismerhetők és sérülésmentesek, 

c)  a kártyaformátumú személyazonosító igazolvány, kártyaformátumú vezetői engedély 

vagy útlevél okmányazonosítója megegyezik az ügyfél által közölt okmányazonosítóval, 

felismerhető és sérülésmentes. 

A valós idejű ügyfél-átvilágítást végző MTB Csoport tag megbizonyosodik arról is, hogy 

a)  az ügyfél arcképe felismerhető és azonosítható az általa bemutatott kártyaformátumú 

személyazonosító igazolványon, kártyaformátumú vezetői engedélyen vagy útlevélen 

látható arckép alapján, és 

b)  a kártyaformátumú személyazonosító igazolványon, kártyaformátumú vezetői 

engedélyen vagy útlevélen megtalálható adatok logikailag megfeleltethetők az ügyfélről 

az MTB Csoport tagjánál rendelkezésre álló adatokkal. 
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Az MTB Csoport tagja a valós idejű ügyfél-átvilágítás során a fentieken felül a Pmt. szerinti 

személyazonosság igazoló ellenőrzést végez. 

Az MTB Csoport tagja egy alfanumerikus kódból álló, központilag, véletlenszerűen generált 

azonosítási kódot küld az ügyfélnek az MTB Csoport tagja választása szerint az ügyfél azonosítására 

alkalmas e-mail-címre vagy SMS-ben mobiltelefonszámra, amely kódot az ügyfél a valós idejű ügyfél-

átvilágítás befejezéséig az MTB Csoport tagja által választott kommunikációs formában küld vissza 

az MTB Csoport tagjának. 

Az MTB Csoport tagja a valós idejű ügyfél-átvilágítás során az ügyfélre irányadó, Pmt. szerinti 

nyilatkozatok megtételére és okiratok bemutatására is köteles felhívni az ügyfelet. 

17.4.2.3 A valós idejű ügyfél-átvilágítás alkalmazásának akadályai 

Az MTB Csoport tagja megszakítja a valós idejű ügyfél-átvilágítást, amennyiben 

a)  az ügyfél a valós idejű ügyfél-átvilágítás során visszavonja az adatrögzítéshez adott 

hozzájárulását, 

b)  az ügyfél által bemutatott okmányok, illetve okiratok fizikai és adattartalmi 

követelményei nem felelnek meg az előírt feltételeknek, így 

• azok egyes elemei és elhelyezkedésük nem felel meg az okmányt, okiratot kiállító 

hatóság előírásainak,  

• az egyes biztonsági elemek, így különösen a hologram, a kinegram vagy ezekkel 

megegyező más biztonsági elemek nem felismerhetők és nem sérülésmentesek,  

• az okmány, okirat azonosítója nem egyezik meg az ügyfél által közölt azonosítóval, 

nem felismerhető, vagy nem sérülésmentes. 

c)  az ügyfél, az általa bemutatott okmányok, illetve okiratok vizuális azonosításának 

feltételei nem adottak, 

d)  az MTB Csoport tagja nem tudja elkészíteni a hang- és képfelvételt, 

e)  az ügyfél nem, nem teljes egészében vagy hibásan küldi vissza az azonosítási kódot, 

f)  az ügyfél nem vagy az MTB Csoport tagja számára észlelhetően befolyás alatt tesz 

nyilatkozatot, 

g)  az ügyfél-átvilágítás során ellentmondás vagy bizonytalanság lép fel. 

17.4.2.4 További feladatok a valós idejű ügyfél-átvilágítás kapcsán  

Pénzmosásra, terrorizmus finanszírozására vagy dolog büntetendő cselekményből való 

származására utaló adat, tény, illetve körülmény felmerülése esetében, az MTB Csoport tagja a valós 

idejű ügyfél-átvilágítás alkalmazásának akadálya esetén is elvégzi a valós idejű ügyfél-átvilágítást, 

amelyet követően haladéktalanul bejelentést tesz a pénzügyi információs egységnél. 
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A valós idejű ügyfél-átvilágítás folyamatát az MTB Csoport tagja Felelős vezetője a negyedéves 

vizsgálatai során ellenőrzi. 

Az MTB Csoport tagja a valós idejű ügyfél-átvilágítás rendszerét úgy alakítja ki, hogy azt a fogyatékos 

személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény szerinti fogyatékos személy is 

igénybe tudja venni. 

18 Záró rendelkezések 

18.1 Hatálybalépés 

A Szabályzat 2019. június 1-én lép hatályba.  

Az MTB Csoport tagja köteles a Szabályzatban foglaltaknak megfelelően eljárni, a Szabályzatban 

foglaltakat az alkalmazottakkal, vezetőkkel, közvetítőkkel és kapcsolt vállalkozásokkal 

megismertetni és a benne foglaltakat betartatni.  

A Szabályzatot az Integrációs Szervezet két évente legalább egy alkalommal, továbbá a vonatkozó 

jogszabályok módosulása esetén felülvizsgálja.  

19 Mellékletek 

1. sz. melléklet: Szokatlan ügyletek felismerésének szempontjai 

2. sz. melléklet: Belső kockázatértékelés és jelentés az MTB Csoport részére 

3. sz. melléklet: Eljárásrend az MTB Csoport részére 

4. sz. melléklet: A Felelős vezető, a Pmt. és a Kit. szerinti Kijelölt személy, Helyettese(i) elérhetőségi 

adatai, valamint a döntési jogkörben eljáró Bizottság összetétele  

5. sz. melléklet: A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzése és megakadályozása 

érdekében alkalmazott („szankciós”) listák 

6. sz. melléklet: Nyilatkozat a tényleges tulajdonosról (TTNY) természetes személy részére 

7. sz. melléklet: Nyilatkozat a tényleges tulajdonosról (TTNY) jogi személy, jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet részére 

8. sz. melléklet: Nyilatkozat az ügyfél / tényleges tulajdonos kiemelt közszereplői (PEP) státuszáról 

9. sz. melléklet: Azonosítási adatlap természetes személy ügyfél, kapcsolódó személyek 

(meghatalmazott, rendelkezése jogosult és képviselő) részére 

10. sz. melléklet: Azonosítási adatlap jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 

részére 

11. sz. melléklet: Azonosítási adatlap egyéni vállalkozó (egyéni cég), őstermelő, egyéb önálló 

tevékenységet végző magánszemély részére 

12. sz. melléklet: Ügyfélprofil kérdőív természetes személy ügyfél részére 
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13. sz. melléklet: Ügyfélprofil kérdőív jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, 

egyéni vállalkozó (egyéni cég), őstermelő, egyéb önálló tevékenységet végző magánszemély ügyfél 

részére 

14. sz. melléklet: Tranzakciós kérdőív 

15. sz. melléklet: Ügyfél-tájékoztató a kötelező ügyfél-átvilágítás rendjéről 

16. sz. melléklet: Nyilatkozat eseti befizetőkről a nem természetes személy számlatulajdonos ügyfél 

által kezdeményezett készpénzbefizetésekhez 

17. sz. melléklet: „Offshore” területek, központok listája 

18. sz. melléklet: A FATF kockázatos országok listája, valamint a stratégiai hiányosságokkal 

rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országok 

19. sz. melléklet: Bejelentés pénzmosás gyanújára utaló körülményről  

20. sz. melléklet: A pénzügyi információs egységként működő hatóság (PTEI) elérhetősége 

21. sz. melléklet: Bejelentés pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtása érdekében 

22. sz. melléklet: Az Európai Unió (EU) által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedésekkel 

érintett szervezetek, országok  
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1. számú melléklet 

Szokatlan ügyletek felismerésének szempontjai 

A melléklet egységes szerkezetbe foglaltan tartalmazza valamennyi a Pmt. hatálya alá tartozó 

szolgáltató működési körét érintő, eddig a szakmai látókörbe került szokatlan ügyletekre 

figyelmeztető jelzéseket 

1. Szokatlan készpénzügyletek  

1.1. Szokatlanul nagy készpénzbetét elhelyezése vagy felvétele természetes személy által, 

különösen, ha az nem egyeztethető össze az ügyfél foglalkozásával.  

1.2. Akár természetes személy, akár gazdasági társaság, egyéb szervezet esetében a készpénz be-, 

illetve kifizetésének hirtelen, jelentős megemelkedése.  

1.3. Ügyfelek, akik több, viszonylag kisebb összegű készpénzt fizetnek be, amely befizetések 

azonban teljes összegükben jelentős értékűek.  

1.4. Különböző valuták gyakori váltása.  

1.5. Jelentős összegű készpénzmozgás egy előzőleg inaktív számlán.  

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

készpénzműveletet, valutaműveletet hajtanak végre.  

1.7. Rendszeres készpénzes tranzakciók közvetlenül az azonosítási értékhatár alatt.  

1.8. Azonnali készpénz ki- és befizetés tényleges készpénzmozgás nélkül úgy, hogy az ügyletek több 

ügyfél számláját érintik.  

1.9. Rendszeres, jelentős összegű, ún. „zsákos” befizetések.  

2. Szokatlan ügyletek fizetési számlákkal összefüggésben  

2.1. Az ügyfél több fizetési számlával is rendelkezik anélkül, hogy ezt üzleti tevékenysége indokolná, 

és a fizetési számlák között gyakran fordul elő átvezetés racionális indok nélkül.  

2.2. Gazdasági társaság, egyéb szervezet részére vezetett fizetési számlán lévő pénzmozgás nem utal 

üzleti tevékenységre, azonban a fizetési számlán jelentős összegeket írnak jóvá vagy arra jelentős 

összeget utalnak át.  

2.3. Természetes személyek részére vezetett lakossági bankszámlán üzleti tevékenységet folytatnak.  

2.4. Természetes személyek részére vezetett fizetési számlán lévő pénzmozgás nem illeszkedik az 

ügyfél jövedelméhez és korábbi tranzakciós szokásaihoz.  

2.5. Jelentős összeg elhelyezése azonos számlára több személy által.  
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2.6. Ugyanarra a számlára többen, esetleg rendszeresen utalnak kisebb értékben, amely átutalások 

összességükben jelentős összeget tesznek ki. A jóváírt összegeket tovább utalják egy harmadik 

számlára.  

2.7. Nagy összegű készpénz letétbe helyezése, melyet fedezetként ajánl fel a fizetési számla 

tulajdonosa.  

2.8. Betételhelyezés a számlán, majd az összeg azonnali átutalása más számlákra.  

2.9. Gazdasági társaság részére vezetett számlára folyamatosan jelentős összegű forgalmi adó 

visszatérítések kerülnek jóváírásra.  

2.10. A gazdasági társaság pénzforgalmának nagysága – a számlaforgalom alapján – nincs 

összhangban a megfizetett adó mértékével  

2.11. Az ügyfél fizetési számláin az ügyletek számának, illetőleg értékének hirtelen növekedése.  

2.12. A gazdasági társaság tevékenységének és ezzel összefüggően a fizetési számlán látható 

ügyleteknek a gazdasági társaság addigi profiljába nem illő változása.  

2.13. A gazdasági társaság üzleti tevékenységének gyakori változtatására lehet következtetni a 

számlaforgalmi adatok alapján. (A számlaforgalmi adatok alapján megállapítható, hogy a 

számlatulajdonos gazdasági társaság eddig pl. élelmiszeripari kereskedelemmel foglalkozó 

gazdasági társaságokkal állt kapcsolatban, hirtelen azonban számítástechnikai eszközök 

kereskedelmével foglalkozó gazdasági társaságok lettek az üzletfelei).  

2.14. A nagy összegű átutalást aznap, vagy a következő banki napon készpénzfelvétel követi.  

2.15. A fizetési számláról készpénzt felvevő személyt egy, vagy több személy kíséri, vagy a bankfiók 

előtt várja.  

2.16. A fizetési számláról készpénzt felvevő személy nem ismeri a számlán végrehajtott ügyletek 

célját, hátterét. Az ügyletek forrására vonatkozóan benyújtott dokumentumok tartalmának 

tekintetében nem rendelkezik ismeretekkel.  

2.17. A fizetési számláról készpénzt felvevő személy már a jóváírás megtörténte előtt érdeklődik a 

bankfiókban az átutalás teljesüléséről.  

2.18. „Láncátutalások”:  

• az átutalási lánc elején valós gazdasági tevékenységet folytató gazdasági társaság áll (honlap, 

valós székhely, telephelyek, üzleti partnerek),  

• több gazdasági társaság közbeiktatásával, akár több fizetési számlán párhuzamosan 

átutalásokat hajtanak végre,  

• a láncban szereplő gazdasági társaságok fizetési számláin a jóváírások és terhelések általában 

napon belül, vagy egy-két napon belül, azonos vagy hasonló összegekben történnek,  

• ugyanazon gazdasági társaságtól érkezik a jóváírás, ugyanazon gazdasági társaság felé 

történik a terhelés,  
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• az átutalási lánc utolsó belföldi tagjaként szereplő gazdasági társaság(ok) fizetési számlájáról 

az összegeket átutalják külföldre vagy készpénzben felveszik,  

• az átutalási lánc utolsó tagjaként szereplő gazdasági társaság(ok) folyamatos cseréje, akár 

havonta, negyedévente, a lánc további tagjai változatlanok.  

2.19. A fizetési számlán szokásos gazdasági tevékenységre utaló átutalások nincsenek (pl. bérfizetés, 

közüzemi számlák).  

2.20. Valós gazdasági tevékenységet folytató gazdasági társaság fizetési számlájára, készpénzben, 

külföldi székhelyű gazdasági társaság nevében fizetnek be jelentős összegeket.  

2.21. Belföldi székhelyű hitelintézetnél vezetett fizetési számláról külföldi székhelyű gazdasági 

társaság nevében, magyar állampolgárok által végrehajtott ügyletek eredményeként érkeznek 

jelentős összegű jóváírások.  

2.22. Külföldről, külföldi székhelyű gazdasági társaságtól érkeznek a jelentős összegű jóváírások, 

amelynek magyar állampolgárok a tagjai, cégjegyzésre jogosultjai.  

2.23. Belföldi székhelyű hitelintézetnél külföldi székhelyű gazdasági társaság részére vezetett fizetési 

számlára végrehajtott készpénzbefizetések, majd belföldi székhelyű gazdasági társaságok fizetési 

számláira történő jelentős összegű átutalások.  

2.24. A felfüggesztett, törölt adószámú és kényszertörölt partnerekkel jelentős pénzforgalmat 

bonyolító (vagy velük korábban kapcsolatban álló) gazdasági társaságok jelentős összegű ügyletei 

különösen akkor, ha a fenti kockázatos gazdasági társaságok a beszállítók között rendszeresen, 

egymást követően cserélődnek.  

3. Gazdasági társaságok szokatlan ügyletei  

3.1. A gazdasági társaság tulajdonosa és /vagy vezető tisztségviselője megváltozik és az új 

tulajdonos/vezető tisztségviselő megjelenése (pl. hajléktalanok), kommunikációja vagy a külső 

jegyekből következtethető háttere, képességei összeegyeztethetetlenek a gazdasági társaság 

tevékenységével, illetve a tulajdonosváltást/vezető tisztségviselő váltását követően a gazdasági 

társaság pénzügyi tevékenysége hirtelen átalakul.  

3.2. Olyan gazdasági társaság, amelynek pénzügyi mutatói racionális magyarázat, indok nélkül 

jelentősen különböznek hasonló gazdasági társaságokétól.  

3.3. A gazdasági társaság fizetési számláján ugyanazon a napon több betétet helyeznek el különböző 

bankfiókoknál.  

3.4. Olyan fizetési számla, amelyen a számlatulajdonos gazdasági társasággal, illetve annak korábbi 

tevékenységével össze nem egyeztethető átutalások vagy a racionális üzleti indokokat nélkülöző 

átutalások valósulnak meg (ki- és bejövő átutalások, különösen off-shore területekre, területekről).  

3.5. Olyan fizetési számla, amely sok kisösszegű jóváírás érkezik, vagy amelyre kisebb összegekben, 

de nagy értékben készpénzt fizetnek be, és ezt követően a jóváírt teljes összeg átutalásra kerül, 

feltéve, hogy e tevékenység nem egyeztethető össze az ügyfél korábbi tevékenységével.  
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3.6. A gazdasági társaság gyakran nagy összegű készpénzbetéteket helyez el és nagy összegű a 

fizetési számlák egyenlege, de nem vesz igénybe más szolgáltatásokat.  

3.7. Szokatlan pénzátutalások kapcsolódó fizetési számlák között, illetve olyan gazdasági társaságok 

fizetési számláin, amelyek között a gazdasági kapcsolaton kívül egyértelmű tulajdonosi 

összefonódások állnak.  

3.8. A készpénzbefizetések mértéke, elhelyezésük és gyakoriságuk nem egyeztethető össze a 

társaság tevékenységével.  

3.9. A gazdasági társaságnak olyan személy a vezető tisztségviselője (cégjegyzésre jogosultja) akinek 

megjelenése kommunikációja vagy a külső jegyekből következtethető háttere, képességei 

nyilvánvalóan nem teszik őt alkalmassá a gazdasági társaság vezetésére, különösen akkor, ha a 

fizetési számla felett rendelkezésre jogosult személy nem áll a gazdasági társaság alkalmazásában.  

3.10. Egyazon személy vagy csoport rendelkezik több gazdasági társaság fizetési számlája, számlái 

felett, és a számlákon rendszeresek a szokatlan pénzmozgások.  

3.11. A számlán gyakran fordul elő átutalás létre nem jött szerződésre, illetve téves átutalásra 

hivatkozással.  

3.12. A minimális tőkéjű társaság megalakulását követően kiemelkedő forgalmat bonyolít, nagy 

összegű hitelt kap más pénzügyi szolgáltatótól.  

3.13. A gazdasági társaság részére rendszeresen és indokolatlanul nyújtott tagi kölcsönök, ha azok 

értéke szokatlanul magas.  

3.14. Napon belül nyújtott folyószámla-hitel, melyet egy összegben átutalnak zárt, egymással 

tulajdonosi és finanszírozási kapcsolatban álló gazdasági társaságok számára valós gazdasági 

tartalom nélkül és a nap végén az összeg visszaérkezik az átutalást kezdeményező gazdasági társaság 

fizetési számlájára.  

4. Befektetéssel kapcsolatos szokatlan ügyletek  

4.1. A befektetési szolgáltatások iránti fokozott igény abban az esetben, amennyiben a befektetni 

szándékozott összeg legális forrása nem igazolható vagy a befektetési szolgáltatás igénybevétele az 

ügyfél üzleti tevékenységévek nem összeegyeztethető.  

4.2. Készpénzért nagyobb értékű értékpapír-mennyiség vásárlása, illetve vásárlás több részletben az 

azonosítási értékhatár alatt.  

4.3. Értékpapírok vétele, eladása, birtokban tartása indokolatlanul, illetve szokatlan körülmények 

között, pl. az eladást a cég anyagi helyzete nem indokolja.  

4.4. Olyan illikvid értékpapírok vétele-eladása, amely esetében nincs kialakult piaci árfolyam, illetve 

az publikus forrásból nem vagy nehezen ellenőrizhető, vagy az árfolyam nagyon volatilis és a 

tranzakció vagy tranzakciósorozat az ügyfél profiljába nem illeszkedik.  
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4.5. Olyan származékos ügyletekre adott megbízás, mely esetében az ügyfél, jellemzően ugyanazzal 

az ellenoldalú megbízói körrel szemben, folyamatosan csak nyereséget, vagy csak veszteséget 

realizál.  

4.6. Komplex, sok számlát és társaságot érintő, az ügyfél profiljába nem illő tranzakció 

kezdeményezése, mely esetében az ügyletsorozatba értékpapírokkal kapcsolatos megbízás is 

megjelenik.  

4.7. Rendszeres ügyleti megbízás veszteséges ügyletekre, főleg akkor, ha erre a kapcsolattartó 

kifejezetten felhívja az ügyfél figyelmét.  

4.8. Kiemelkedő nagyságrendben, készpénzbefizetéssel kezdeményezett ügyleti megbízások adása.  

4.9. Több, egymással kapcsolatba hozható ügyfél (általában gazdasági társaság) által 

kezdeményezett, összefüggő ügyleti megbízás adása, keresztkötések bonyolítása.  

4.10. Ugyanazon ügyfél által indokolatlanul vezetett több értékpapírszámla, melyeken egyenként 

nem mutatható ki kiemelkedő forgalom, viszont összességében a befektetett összeg jelentős.  

4.11. Ügyfél, aki indokolatlanul nagy összegű – mennyiségű – fizikai értékpapírral rendelkezik annak 

ellenére, hogy az értékpapír elektronikus tárolására lehetősége lenne.  

4.12. Eladásokat követően a bevétel felvétele, vagy átutaltatása, majd ezt követően hasonló, vagy 

még nagyobb volumenű ügyleti megbízás adása újabb befizetést követően.  

5. Szokatlan hitelügyletek  

5.1. Biztosíték ellenében hitelszerződés/kölcsönszerződés megkötésének kezdeményezése, ahol a 

biztosíték eredete ismeretlen, vagy a biztosíték nem felel meg az ügyfél vagyoni helyzetének.  

5.2. Finanszírozás kérése pénzintézettől, amikor nem ismert az ügyfél pénzügyi hozzájárulásának 

forrása.  

5.3. Hitelszerződés/kölcsönszerződés megkötésének kezdeményezése olyan esetben, amikor az 

ügyfél más számláin jelentősebb felhasználható összeg van.  

5.4. Kölcsönből eredő pénzösszegek oly módon történő felhasználása, amely nem 

összeegyeztethető a kölcsön kinyilvánított céljával.  

5.5. Off-shore társaság részére benyújtott kölcsönök iránti kérelem, vagy off-shore bank 

kötelezvényeivel biztosított kölcsön iránti kérelem.  

5.6. Az ügyfél kölcsönre vonatkozólag kinyilvánított céljának nincs gazdasági értelme, vagy az ügyfél 

azt javasolja, hogy készpénzbiztosítékot nyújtson a kölcsönre, miközben megtagadja a kölcsön 

céljának feltárását.  

5.7. Az ügyfél letéti igazolásokat vásárol, és azokat a kölcsön biztosítékául használja.  

5.8. Az ügyfél a kölcsönt készpénzletéttel biztosítja.  
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5.9. Az ügyfél off-shore pénzügyi intézményben elhelyezett készpénzbiztosítékot használ a kölcsön 

megszerzéséhez.  

5.10. A kölcsönből származó pénzösszegeket váratlanul off-shore területre irányítják.  

5.11. Az ügyfél váratlanul – a szolgáltató által nem érzékelt gazdasági előzmény nélkül – a kölcsönt, 

vagy annak nagy részét visszafizeti.  

5.12. Olyan személy fizeti vissza a hitelt, akivel az ügyfélnek nem volt (nincs) pénzügyi kapcsolata.  

6. Szokatlan ügyletek nemzetközi tevékenységgel összefüggésben  

6.1. Az ügyfél szokásos üzleti forgalmával össze nem egyeztethető nagy számlaegyenleg fenntartása, 

majd az összeg átutalása külföldre.  

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

módoktól rendszeresen eltér.  

6.3. Olyan ügyfél, aki jelentős nagyságú pénzforgalmat bonyolít olyan országokkal, amelyek 

közismerten kábítószer-termeléssel vagy –kereskedelemmel hozhatóak kapcsolatba, különösen, ha 

az ügyfél üzleti profilja az illető országok gazdasági, kereskedelmi struktúrájától eltér.  

6.4. „Shell” (fiktív) bankokat érintő ügyletek, amely bankok neve nagyon hasonló lehet egy nagy 

legális pénzintézet nevéhez.  

6.5. Gyakori, vagy nagy összegű ügyletek, amelyekben off-shore bank is szerepel, és ezen ügyletek 

nem egyeztethetők össze az ügyfél ismert gazdasági tevékenységével.  

6.6. Az ügyfél átutalásokat küld és fogad off-shore területekre, területekről, különösen, ha ezen 

átutalásoknak nincs üzleti indokuk, vagy ezen átutalások nem egyeztethetők össze az ügyfél 

gazdasági tevékenységével.  

6.7. Rendszeresen ismétlődő átutalások természetes személy fizetési számlájáról (számláiról) off-

shore területekre.  

6.8 Átutalások „OSA” számlákra vagy számlákról.  

7. Az együttműködés hiányából, elégtelenségéből eredő szokatlanság  

7.1. Olyan gazdasági társaság, mely vonakodik attól, hogy teljeskörű információkat nyújtson 

gazdasági társaság üzleti céljáról, előző banki kapcsolatairól, tisztségviselőiről, igazgatóiról vagy 

tevékenysége végzésének helyéről.  

7.2. Ügyfél, aki nem működik együtt ahhoz, hogy az ügyfél-átvilágítás során előírt adatok és 

dokumentumok tőle beszerzésére kerüljenek.  

7.3 Az ügyfél nem működik közre a pénzeszköz forrására vonatkozó információ megadásában vagy 

kétséges tartalmú nyilatkozatot tesz.  

7.4. A lehetséges kölcsönt igénylő ügyfél vonakodik attól, vagy megtagadja azt, hogy meghatározza 

a kölcsön célját vagy a visszafizetés forrását, vagy kérdéses célt és/vagy forrást jelöl meg.  
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7.5. Ügyfél, aki minimális, esetleg valótlannak tűnő információkat nyújt, vagy olyan információkat 

nyújt, amelyeket a bank nem tud könnyen ellenőrizni.  

7.6. A lehetséges ügyfél vonakodik vagy megtagadja referenciák szolgáltatását, vagy a referenciákat 

nem lehet ellenőrizni, illetve nem lehet velük kapcsolatba lépni.  

7.7. Olyan személy, aki felhívás ellenére nem tünteti fel múltbeli vagy jelenlegi munkaviszonyát a 

kölcsönkérelmen.  

8. Szokatlan jellemzők vagy tevékenységek  

8.1. A bankfiók helyétől távoli címen lévő ügyfél részére vezetett fizetési számla abban az esetben, 

ha közelebbi bankfiók is elérhető lenne, és nincs logikus magyarázat a távolabbi bankfiók 

választására.  

8.2. Olyan ügyfél vagy fizetési számla, akinél/amelynél gyakran vannak nagy összegű 

készpénzbefizetés/készpénzkifizetés olyan bontatlan pénzszalagba csomagolva, amelyeket korábbi 

ügyletek során a bank vagy más bankok bélyegeztek le.  

8.3. Az ügyfél szinte soha nem jön be a bankfiókba, hanem ún. pénzfutárok fizetnek be az ügyfél 

fizetési számlájára.  

8.4. Ügyfél kockázatvállalása szokásaitól eltérő módon hirtelen megnő.  

9. Szokatlan ügyletek életbiztosítással összefüggésben  

9.1. Akár természetes személy, akár jogi személy esetében rendkívüli be- vagy kifizetések rövid időn 

belül történő jelentős megemelkedése.  

9.2. Ügyfél profiljába nem illeszkedő, jelentős összegű készpénzbefizetés befektetési egységekhez 

kötött életbiztosítás esetén.  

9.3. Rendszeres ügyletkötés közvetlenül az ügyfél-átvilágítási értékhatár alatt.  

9.4. Olyan gazdasági társaság, amely vonakodik attól, hogy teljeskörű információkat nyújtson 

gazdasági társaság üzleti céljáról, előző banki kapcsolatairól, vezető tisztségviselőiről vagy 

tevékenysége végzésének helyéről.  

9.5. Az ügyfél, aki minimális, esetleg valótlannak tűnő információkat nyújt, vagy olyan információkat 

nyújt, amelyeket a biztosító csak nehézségek árán tud ellenőrizni.  

9.6. Az ügyfél pénzt kíván befizetni, és ragaszkodik hozzá, hogy az előírt nyilvántartási vagy jelentési 

űrlapokat ne töltsék ki.  

10. Szokatlanság pénzváltási tevékenységgel összefüggésben  

10.1. Az ügyfél szokatlanul nagy összegű készpénzt birtokol, és a készpénz mennyisége nem 

egyeztethető össze az ügyfél megjelenésével, viselkedésével.  

10.2. Rendszeres, nagy összegű pénzváltás.  
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10.3 Ügyfél nem működik közre a pénzeszköz forrására vonatkozó információ megadásában vagy 

kétséges tartalmú nyilatkozatot tesz.  

10.4. Ügyfelek, akik együtt érkeznek, és egy időben nagy összegű váltást hajtanak végre. 

10.5. Egymást követő ügyletek közvetlenül az azonosítási értékhatár alatt.  

10.6. Ritkán használt valutanemek nagy összegű, vagy rendszeres váltása.  

10.7. Ügyfél, aki vonakodik az ügyfél-átvilágításnak alávetni magát.  

10.8. Az ügyfél pénzváltást kezdeményez értékhatár felett, de amikor tájékoztatják az ügyfél-

átvilágítási kötelezettségről, visszaveszi a pénz egy részét, hogy az ügyletet közvetlenül a 

meghatározott küszöb alatt tartsa.  

10.9. Kis címletű valuta váltása nagyobb címletre, vagy eladása, esetleg más valutanem egyidejű 

vásárlása.  

11. Szokatlanság zálogtevékenységgel összefüggésben  

11.1. Ügyfelek, akik záloghiteleiket hirtelen visszafizetik.  

11.2. Ügyfelek, akik rendszeresen nagymennyiségű zálogtárgyat helyeznek zálogba, amelyek 

összességében kisebb értéket képviselnek, de együttesen nagyobb értékűek és jellemzően nem 

váltják ki azokat.  

11.3. Ügyfelek, akik megjelenése azt a gyanút kelti, hogy a zálogba adott tárgy nem az ő tulajdonukat 

képezi.  

11.4. Az ügyfél ruházata vagy viselkedése nem illeszkedik a zálogba adott tárgy minőségéhez, 

értékéhez.  

11.5. Az ügyfél az azonosítás hallatán eláll az ügylettől.  

11.6. Az ügyfél letéti igazolásokat vásárol, és azokat a kölcsön biztosítékául használja.  

11.7. Más személy ésszerű magyarázat nélkül próbálja kiváltani a jelentős értékű zálogtárgyat.  

12. „Hiányzó kereskedő” típusú ÁFA csalás gyanújának lehetséges indikátorai  

12.1 Ügyféllel kapcsolatban  

12.1.1. A gazdasági társaság racionális ok nélkül számos bel- és külföldi pénzügyi szolgáltatónál tart 

fenn több számlát.  

12.1.2. A cégjegyzésre, a cég képviseletére jogosult személy hiányos ismeretekkel rendelkezik az 

általa képviselt gazdasági társaság tevékenységéről (pl. nincs információja a lehetséges üzleti 

partnerekről, a várható árbevételről, nyereségről, az alkalmazottak számáról.)  
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12.1.3. A cégjegyzésre, a cég képviseletére jogosult személy hiányos ismeretekkel rendelkezik 

azokról a termékekről és piacukról, amelyekkel, illetőleg ahol állítása szerint kereskedik, a 

számlanyitás során feltett kérdésekre önállóan nem tud válaszolni.  

12.1.4. A „hiányzó kereskedő” típusú ÁFA-csalások előfordulása elsősorban a következő árutípusok 

kereskedelméhez, valamint tevékenységi körökhöz kapcsolódik:  

12.1.4.1. nagykereskedelem,  

12.1.4.2. valamennyi értékes, egyedileg nem azonosítható, nem romlandó, nagy tételben szállítható 

áruféleség,  

12.1.4.3. az élelmiszer, a cukor, az édesség nagykereskedelem,  

12.1.4.4. az élőállat- és a hús-, húskészítmény nagykereskedelme,  

12.1.4.5. az elektronikai és egyéb háztartási cikk-, a számítógép, szoftver-, elektronikus, híradás-

technikai berendezés és alkatrészei nagykereskedelme,  

12.1.4.6. munkaerő-piaci szolgáltatás (munkaerő kölcsönzés),  

12.1.4.7. hirdetési, reklám tevékenység, filmgyártás, forgalmazás,  

12.1.4.8. fordított ÁFA hatálya alá nem tartozó mezőgazdasági termékek kereskedelme,  

12.1.4.9. acél-, és egyéb fém termékek kereskedelme.  

12.1.5. A gazdasági társaság fizetési számlájának forgalma nem egyeztethető össze tevékenysége 

természetével.  

12.1.6. A gazdasági társaság külföldi állampolgárságú és állandó lakóhelyű ügyvezetőjének nincs 

belföldi bejelentett lakcíme, csak kézbesítési megbízottra vonatkozó adatok bejelentésére került 

sor, a kézbesítési megbízott több gazdasági társaság esetében is ellátja ezt a feladatot.  

12.1.7. A vezető tisztségviselő és/vagy a fizetési számla felett rendelkezésre jogosult lakó-, 

tartózkodási helye, illetve a tevékenység végzésének helye, valamint a fizetési számla nyitásának és 

a tranzakciók végrehajtásának helye a vállalkozás székhelyétől eltérő régióban található.  

12.1.8. A gazdasági társaság székhelye székhelyszolgáltatást nyújtó vállalkozás címén található.  

12.1.9. Ugyanazon személy egyszerre, vagy összességében több jogi személy nevében nyit fizetési 

számlát. (A céghálózatok kialakításánál jellemző a több cég egyidejű alapítása és ezzel együtt járhat 

az egyszerre történő számlanyitás).  

12.1.10. Az adott gazdasági társaság, és/vagy a gazdasági társaság tagjához, vezető 

tisztségviselőjéhez, tényleges tulajdonosához köthető további gazdasági társaságok szerepelnek a 

NAV honlapján található „Adóhiányosok, hátralékosok, végrehajtás alattiak", valamint a 

„Felfüggesztett adószámok” vagy „Szankciós jelleggel törölt adószámok" menüpontok alatt szereplő 

adatbázisokban és rendszeres, jelentős összegű ügyleteket hajtanak végre a fizetési számlájukkal 

összefüggésben (a cégláncolatos ÁFA csalásokkal általában együtt járnak a „hiányzó" kereskedők, 

amelyek elérhetetlenné válnak az adóhatóság számára, illetve az olyan adózók, amelyeknél 
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adóhiány kerül megállapításra és végrehajtási eljárás alá is kerülhetnek, így nagy valószínűséggel 

megjelennek az említett adatbázisokban).  

12.2. Ügylettel kapcsolatban  

12.2.1. Betételhelyezés a számlán, majd az összeg azonnali átutalása más számlákra.  

12.2.2. A kereskedelmi tevékenység mértékével összhangban nem lévő nagyságú forgalmi adó 

visszatérítések.  

12.2.3. Folyamatosan nagy összegű készpénz-felvétek.  

12.2.4. Az ügyletek számának, illetőleg összértékének hirtelen növekedése.  

12.2.5. A kereskedelmi tevékenységnek és ezzel összefüggésben végzett ügyletek a gazdasági 

társaság addigi profiljába nem illő változása.  

12.2.6. Az üzleti tevékenységi terület gyakori változtatása a számlaforgalmi adatok módosulása 

alapján (a fizetési számla forgalmi adatai alapján megállapítható, hogy eddig pl. élelmiszeripari 

kereskedelemmel foglalkozó gazdasági társaságokkal állt kapcsolatban, hirtelen azonban 

számítástechnikai eszközök kereskedelmével foglalkozó gazdasági társaságok lettek az üzletfelei).  

12.2.7. Az átutalást aznap, vagy a következő banki napon készpénzfelvétel követi.  

12.2.8. A készpénzt felvevő személyt egy, vagy több személy kíséri, vagy a bankfiók előtt várja.  

12.2.9. A készpénzt felvevő személy nem ismeri az ügyleti megbízások célját, hátterét.  

12.2.10. A készpénzt felvevő személy már a jóváírás megtörténte előtt érdeklődik a bankfiókban az 

átutalás teljesüléséről.  

12.2.11. Láncátutalások:  

12.2.11.1. Az átutalási lánc elején valós gazdasági tevékenységet folytató gazdasági társaság áll 

(honlap, valós székhely, telephelyek, üzleti partnerek),  

12.2.11.2. Több gazdasági társaság közbeiktatásával, akár több fizetési számlán párhuzamosan 

átutalásokat hajtanak végre,  

12.2.11.3. A láncban szereplő gazdasági társaságok fizetési számláin a jóváírások és terhelések 

általában napon belül, vagy egy-két napon belül, azonos vagy hasonló összegekben történnek,  

12.2.11.4. Ugyanazon gazdasági társaságtól érkezik a jóváírás, ugyanazon gazdasági társaság felé 

történik a terhelés,  

12.2.11.5. Az átutalási lánc utolsó belföldi tagjaként szereplő gazdasági társaság(ok) fizetési 

számlájáról az összegeket átutalják külföldre vagy készpénzben felveszik,  

12.2.11.6. Az átutalási lánc utolsó tagjaként szereplő gazdasági társaság(ok) folyamatos cseréje, akár 

havonta, negyedévente, a lánc további tagjai változatlanok.  

12.2.12. Szokásos gazdasági tevékenységre utaló átutalások nincsenek (pl. bérfizetés, közüzemi 

számlák).  
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12.2.13. Valós gazdasági tevékenységet folytató gazdasági társaság fizetési számlájára:  

12.2.13.1. Készpénzben, külföldi székhelyű gazdasági társaság nevében fizetnek be jelentős 

összegeket,  

12.2.13.2. Belföldi székhelyű hitelintézetnél vezetett fizetési számláról külföldi székhelyű gazdasági 

társaság nevében, magyar állampolgárok által végrehajtott tranzakciók során érkeznek jelentős 

összegű jóváírások,  

12.2.13.3. Külföldről, külföldi székhelyű gazdasági társaságtól érkezik az átutalás, amelynek magyar 

állampolgárok a tagjai, cégjegyzésre jogosultjai.  

12.2.14. Belföldi székhelyű hitelintézetnél külföldi székhelyű gazdasági társaság részére vezetett 

fizetési számlára végrehajtott készpénzbefizetések, majd belföldi székhelyű gazdasági társaságok 

fizetési számláira történő átutalások.  

12.2.15. A felfüggesztett, törölt adószámú és kényszertörölt partnerekkel jelentős pénzforgalmat 

bonyolító ügyfelek.  

13. A „social engineering” (SEF) csalások, mint a pénzmosás elkövetésének új elkövetési 

magatartási típusa és fontosabb jellemzői 

A „social engineering” (pszichológiai manipuláció, az emberek bizalomra való hajlamának 

manipulatív kihasználása) csalás lényege, hogy a bűnelkövetők manipulálva az embereket bizalmas 

információkhoz jutnak hozzá, például jelszavakhoz, banki adatokhoz. Sokszor a cél a számítógéphez 

való hozzáférés, amely révén kémszoftverek telepítésével, vagy más módon átveszik az irányítást a 

gép felett és akár nem kívánt műveleteket hajtanak végre az internetbank rendszerében. A módszer 

azért is rendkívül hatékony, mivel ötvözni képes a klasszikus csalás (pszichológiai ráhatás, 

manipuláció, elhitetni az áldozattal, hogy egy barátja, főnöke kommunikál vele) és a hackertámadás 

eszközeit. Abban ugyanis minden biztonsági szakértő egyetért, hogy a legmodernebb védelmi 

technológia is kevés, ha megfeledkezik a leggyengébb láncszemről, az emberi faktorról. 

A SEF elsősorban a pszichológiát, az emberek manipulálást alkalmazza, és az esetek döntő 

többségében vegyíti a kiberbűnözés technikáival is.  

A „social engineering” csalás jelenségének magas pénzmosási kockázata egyfelől tetten érhető az 

okozott kár nagyságában, az elkövetés globális jellegében, valamint abban, hogy a tapasztalatok 

szerint az elkövetés módja egyre kifinomultabbá válik. A globális jelleg, valamint az elkövetés 

jellemzői (megbízásra cselekvés, jutalékért végrehajtott tranzakciók, tranzit számlák igénybevétele 

a csalás bűncselekménnyel szerzett vagyon elrejtése érdekében) pedig általában felvetik a 

bűnszervezet jelenlétének és a külföldön elkövetett alapbűncselekményből származó pénzeszközök 

tekintetében a pénzmosás Magyarországon történő elkövetésének gyanúját is. 

A SEF jellegű ügyletek jellemzője, hogy az alapbűncselekmény elsősorban egy másik uniós 

tagállamban történik, a SEF-jelenség globális jellegét mutatja az Európai Unión kívüli károsultak 

megjelenése. 
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A SEF-jellegű csalások megelőzésében az időtényezőnek kulcsszerepe van. Biztosítani kell a gyors 

eljárást és azt, hogy a bűncselekményből származó összegek felett az elkövetők ne tudjanak rendelkezni 

(ennek eszközei: felfüggesztés, lefoglalás, zárlat, nemzetközi jogszegély.) 

A PTEI az elemzés körébe vont ügyek esetében az alábbi pénzmosásra utaló indikátorokat tárta fel: 

− Külföldön (általában az Európai Unió valamely tagállamában) bejegyzett gazdasági társaság által, 

ugyanazon államban bejegyzett hitelintézetnél vezetett fizetési számlájáról jelentős összeg kerül 

átutalásra egy összegben vagy több nagyobb tételben. 

− Az átutalt összeg a rendelkezésre álló információk szerint csalás elkövetéséből származik.  

− Az összeggel megkísérelnek rendelkezni. A teljes összeg azonnali továbbutalásának, illetve 

készpénzben történő felvételének szándéka megjelenik.  

− A fizetési számla tulajdonosának kommunikációja, viselkedése, megjelenése nem összeegyeztethető 

a jóváírt összeg nagyságával. (Stróman jellegű tevékenység ellátása, jutalékért cserébe végrehajtott 

tranzakciók. ) 

− Az érintett jogi személy székhelyszolgáltató címen került bejegyzésre.  

− A PTEI számára rendelkezésre álló bűnügyi adatbázisokból származó releváns információk 

(büntetett előélet, folyamatban lévő büntetőeljárások).  

− A PTEI adatbázisában meglévő releváns információk.  

− Feltehetően hamis, hamisított iratok használata az ügyletek során.  

Összegzésként elmondható, hogy a SEF megjelenését észlelve a hatóságok és a szolgáltatók 

áttekintették gyakorlatukat és megértették, hogy – figyelemmel az új típusú kockázatokra is – a 

korábbi gyakorlatot módosítania kell a sikeres pénzmosás elleni küzdelem és a vagyonvisszaszerzés 

érdekében. Ennek céljából a következő rutin került kialakításra a SEF bűncselekményekkel érintett 

ügyek vonatkozásában:  

1. Valamennyi elérhető információ összegyűjtése a lehető legpontosabb, legteljesebb képet nyújtó 

tényállás magalkotása érdekében. Ez különösen a szolgáltató azonnali megkeresését, az 

információk pontosítását, kiegészítését jelenti. 

2. Az így beszerzett és rendelkezésre álló információkról az érintett külföldi FIU/FIU-k azonnali 

tájékoztatása, illetve megkeresése. A külföldi FIU teljes körű tájékoztatása a nemzetközi bűnügyi 

jogsegély iránti kérelemre vonatkozó információkról szóló tájékoztatást is tartalmazza, valamint 

a PTEI minden esetben előzetes hozzájárulást kér a külföldi FIU-tól, hogy a választ jogosult legyen 

továbbítani.  

3. Az információ-továbbítás feltételeinek fennállása esetén valamennyi információ továbbítása a 

hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságnak pénzmosás gyanúja miatt büntetőeljárás 

kezdeményezése céljából. A büntetőeljárás keretein belül lehetőség nyílik a csalás 

bűncselekményből származó összeg biztosítására. 
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14. A külföldön bejegyzett szervezetekkel összefüggésben felmerült kockázatok  

A szolgáltatók az ügyfél-átvilágítási intézkedések végrehajtása, így az azonosítás, a 

személyazonosság igazoló ellenőrzése, illetve a monitoring tevékenység során fordítsanak 

fokozott figyelmet a külföldön, különösen az ún. „offshore” területeken bejegyzett szervezetek 

tekintetében. A bejegyzés helyétől függetlenül indokolt a külföldön bejegyzett szervezet 

Magyarországon történő számlanyitásának indokoltságát vizsgálni. Természetesen számos 

esetben gazdaságilag, pénzügyileg indokolt és racionális, hogy a külföldi szervezet magyarországi 

székhelyű szolgáltatóval létesít üzleti kapcsolatot. Szükséges ugyanakkor az üzleti kapcsolat 

fokozott és folyamatos figyelemmel kísérése, monitorozása ezekben az esetekben.  

A bejelentésekben szereplő információk és a PTEI elemző-értékelő tevékenysége alapján, 

különösen az ún. „offshore” területeken bejegyzett szervezetekkel összefüggésben az alábbiak 

állapíthatók meg.  

Az ún. „offshore” társaságok, egyéb szervezetek (továbbiakban: „offshore” társaság) 

alkalmazásának, felhasználásának alapvető céljai:  

− az adófizetési kötelezettség elmulasztása vagy a fizetendőnél jelentősen kisebb mértékben 

történő teljesítése;  

− az anonimitás biztosítása;  

− az „offshore” társaságok fizetési számláin megjelenő pénzeszközök forrásának, így 

különösen bűncselekményből való származásának elfedése;  

− a bűncselekményekből származó pénzeszközök visszajuttatása a gazdasági tevékenységbe.  

  



   

2/2019. számú SZHISZ külső szabályzat 202 
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról V.2.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/2019. számú SZHISZ külső szabályzat 

2. számú melléklet 

 

Belső kockázatértékelés és jelentés  

az MTB Csoport részére 
(az MNB 2018.01.31-ei MINTADOKUMENTUMA alapján) 

 

 

 

Hatályos 

…………………………………….. - visszavonásig 

  



   

2/2019. számú SZHISZ külső szabályzat 203 
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról V.2.0 

Tartalomjegyzék 

 

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ ........................................................................................................ 205 

1.1 A Szövetkezeti Hitelintézet általános bemutatása ............................................................ 205 

1.1.2. A Szövetkezeti Hitelintézet részletes bemutatása, a tulajdonos megjelölése ....................... 206 

1.1.3. A Szövetkezeti Hitelintézet szervezeti struktúrája, az uralkodó vállalati kultúra, különösen a 
megfelelési és átláthatósági kultúra ................................................................................................ 207 

1.2 A Szövetkezeti Hitelintézet által nyújtott szolgáltatások .................................................. 207 

1.3 Közvetített termékek és szolgáltatások, a kiszolgált ügyfelek bemutatása............................... 208 

1.3.1. Közvetített termékek, szolgáltatások megbízottként eljárva ................................................ 208 

1.3.2. Közvetített termékek, szolgáltatások megbízóként eljárva ................................................... 208 

1.3.3. A kiszolgált ügyfelek bemutatása .......................................................................................... 209 

1.4 Hatóságokkal való együttműködés tapasztalatai ...................................................................... 209 

1.5 Más tagállam vagy harmadik ország, amelynek pénzmosási és terrorizmus-finanszírozási 
kockázatainak a Szövetkezeti Hitelintézet ki van téve..................................................................... 210 

2. A kockázatok azonosításának és értékelésének szempontrendszere ............................ 210 

2.2. Alkalmazott kockázati kategóriák ............................................................................................. 211 

2.3. Alkalmazott kockázati csoportok .............................................................................................. 211 

II. KÜLÖNÖS RÉSZ ................................................................................................................... 211 

1. Nemzeti Kockázatértékelésből származó kockázatok .......................................................... 211 

A bizalmi vagyonkezelői tevékenységgel összefüggő kockázatok (NRA 8) ...................................... 211 

A biztosítással összefüggő kockázatok (NRA 17) ............................................................................. 212 

A befektetési szolgáltatásokkal összefüggő kockázatok (NRA 18) .................................................. 212 

A pénzváltással összefüggő kockázatok (NRA 19) ........................................................................... 213 

Az elektronikus pénzzel összefüggő kockázatok (NRA 20) ............................................................... 213 

A széfszolgáltatással összefüggő kockázatok (NRA 21) ................................................................... 214 

Az MVTS (Money or Value Transfer System) tevékenységgel összefüggő kockázatok (NRA 22) .... 214 

A kölcsön- és hitelügyletekkel összefüggő kockázatok (NRA 23) ..................................................... 214 

Az „offshore” gazdasági társaságokkal összefüggő kockázatok (NRA 24) ...................................... 215 

A virtuális pénzzel összefüggő kockázatok (NRA 25) ....................................................................... 216 

A strómanokkal összefüggő kockázatok (NRA 26) ........................................................................... 216 

A készpénzzel és a készpénzfutárokkal összefüggő kockázatok (NRA 27) ....................................... 217 

A cégeljárással összefüggő kockázatok (NRA 28) ............................................................................ 218 

A Dark Nettel összefüggő kockázatok (NRA 29) .............................................................................. 218 

A non-profit szervezetekkel összefüggő kockázatok (NRA 30) ........................................................ 218 

A kábítószer kereskedelemmel összefüggő kockázatok (NRA 31) ................................................... 219 



   

2/2019. számú SZHISZ külső szabályzat 204 
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról V.2.0 

Az emberkereskedelemmel összefüggő kockázatok (NRA 32) ......................................................... 219 

Az embercsempészéssel összefüggő kockázatok (NRA 33) .............................................................. 219 

A Social Engineering Fraud (SEF) kockázatai (NRA 34) .................................................................... 220 

A korrupciós bűncselekményekkel összefüggő kockázatok (NRA 35) .............................................. 220 

A terrorizmus finanszírozásával összefüggő kockázatok (NRA 36) ................................................. 220 

A költségvetési csalással összefüggő kockázatok (NRA 37) ............................................................. 221 

2. Felügyelet és egyéb jogalkotó szervek által meghatározott kockázatok ............................... 221 

2.1. Ügyfélkockázati tényezők alapján ............................................................................................. 221 

2.2. Termékhez, szolgáltatáshoz, ügylethez vagy alkalmazott eszközhöz kapcsolódó kockázati 
tényezők alapján .............................................................................................................................. 222 

2.3. Földrajzi kockázati tényezők alapján ......................................................................................... 223 

3. A Szövetkezeti Hitelintézet által megállapított magas kockázatba tartozó szolgáltatások az 1. és 
2. pontok figyelembevételével ............................................................................................... 223 

3.1. Ügyfélkockázati tényezők alapján ............................................................................................ 223 

3.2. Termékhez, szolgáltatáshoz, ügylethez vagy alkalmazott eszközhöz kapcsolódó kockázati 
tényezők alapján .............................................................................................................................. 225 

3.3. Földrajzi kockázati tényezők alapján ........................................................................................ 226 

4. Felügyelet és egyéb jogalkotó szervek által meghatározott alacsony kockázatok ...................... 228 

4.1. Ügyfélkockázati tényezők alapján ............................................................................................ 228 

4.2. Termékhez, szolgáltatáshoz, ügylethez vagy alkalmazott eszközhöz kapcsolódó kockázati 
tényezők alapján .............................................................................................................................. 228 

4.3. Földrajzi kockázati tényezők alapján ........................................................................................ 230 

5. A Szövetkezeti Hitelintézet által megállapított alacsony kockázatba tartozó szolgáltatások az 1. és 
4. pontok figyelembevételével ........................................................................................................ 231 

5.1. Ügyfélkockázati tényezők alapján ............................................................................................ 231 

5.2. Termékhez, szolgáltatáshoz, ügylethez vagy alkalmazott eszközhöz kapcsolódó kockázati 
tényezők alapján .............................................................................................................................. 233 

5.3. Földrajzi kockázati tényezők alapján ........................................................................................ 235 

6. Kötelező intézkedések a Felügyelet és egyéb jogalkotó szervek által meghatározott magas 
kockázatok vonatkozásában ............................................................................................................ 235 

7. Intézkedések a Szolgáltató által meghatározott magas kockázatok vonatkozásában ................ 237 

8. Pénzmosás és terrorizmus finanszírozási kockázat kezelésére tett egyéb folyamatban lévő 
intézkedések .................................................................................................................................... 237 

 

  



   

2/2019. számú SZHISZ külső szabályzat 205 
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról V.2.0 

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 

A Szövetkezeti Hitelintézet a jogszabályi előírásokkal összhangban - az alábbi szempontokat vette 

figyelembe kockázatértékelésének elkészítésekor: 

• A kockázatértékeléssel érintett szolgáltatások köre. 

• A Szövetkezeti Hitelintézet tulajdonosi és vállalati szerkezete. 

• A Szövetkezeti Hitelintézet szervezetének és szerkezetének összetettsége és átláthatósága. 

• A felsővezetők, a vezető testület tagjainak és a minősített befolyással bíró tulajdonosának 

hírneve és integritása. 

• A kínált termékek és szolgáltatások, az elvégzett tevékenység és ügylet természete és 

összetettsége. 

• A tevékenység keretében használt, alkalmazott eszközök, beleértve az ingyenes 

szolgáltatásnyújtást, az ügynök vagy a közvetítő használatát. 

• A kiszolgált ügyfelek típusai. 

• Az üzleti tevékenység földrajzi területe. 

• A belső irányítási megoldás és szerkezet minősége. 

• Az uralkodó vállalati kultúra, különösen a megfelelési és átláthatósági kultúra. 

• A hatóságokkal való együttműködés tapasztalatai és 

• egyéb prudenciális szempontok. 

1.1. A Szövetkezeti Hitelintézet általános bemutatása 

(szerkeszthető rész) 

Szövetkezeti hitelintézet neve: ………………………………………………………… 

Székhelye: …………………………………………… 

A Szövetkezeti Hitelintézet tevékenységi engedélyének száma: .......................... 

Tevékenységi engedély kiadásának dátuma: ………………………………… 

A Szövetkezeti Hitelintézet működését alapvetően a Hpt. és az Szhitv. határozza meg, ennek 

megfelelőn önálló jogalanyként a törvényben meghatározott központi szervek – Integrációs 

Szervezet, Központi Bank – felügyelete mellett működik, amely felügyeleti jogkör kiterjed többek 

között a vezető tisztségviselők kinevezésére, a központi termékeken kívül a saját termék 

bevezetésére, a fiókhálózat bővítésére vagy csökkentésére, a szövetkezeti hitelintézet működésnek 

ellenőrzésére.  

A központi szervek határozzák meg továbbá a szövetkezeti hitelintézet által alkalmazandó 

szabályzatokat, és integrációs tagként kizárólag az egységes informatikai rendszert alkalmazhatja. 

Ezekre figyelemmel a Szövetkezeti Hitelintézet erősen kontrollált környezetben működik, ez azt 

jelenti, hogy a működési kockázatok kezelésének felelőssége jellemzően a központi szerveknél 

merül fel.  
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Jellemző a szövetkezeti hitelintézeti szektorra, hogy az ügyfelek a Szövetkezeti Hitelintézet 

működési területén lakó, ott székhellyel, telephellyel rendelkező ügyfelek. Több éves, akár évtizedes 

kapcsolatuk van a Szövetkezeti Hitelintézettel. Bizalmi viszony van a fiókok ügyintézői és az ügyfelek 

között, honos fiók ügyintézői ismerik az ügyfeleiket. 

Nem jellemzőek a külföldi ügyfelek, illetve a külföldi ügyfelek jellemzően meghatározott típusokba 

sorolhatók (pl. Magyarországon tanuló külföldi diákok, Magyarországon ingatlannal rendelkező 

uniós állampolgárok, akik időszakosan tartózkodnak itt, eseti ügyfelek pénzváltási tranzakciókkal). 

A Szövetkezeti Hitelintézet belföldi intézmény, nincsenek külföldi érdekeltségei és nem áll közvetlen 

kapcsolatban külföldi intézményekkel.  

A szektor fentiekben említett sajátosságai kockázatcsökkentő tényezőként jelentkeznek.  

1.1.2. A Szövetkezeti Hitelintézet részletes bemutatása, a tulajdonos 

megjelölése 

(szerkeszthető rész) 

A Szövetkezeti Hitelintézet tulajdonosai (részjeggyel rendelkező tagok) jellemzően a működési 

területén lakó ügyfelek közül kerülnek ki.  

A tulajdonosi kört (természetes és jogi személyek lehetnek), a tulajdonosi kör struktúráját (a jogi 

személyek száma nem haladhatja meg a tagok számának 1/3-át), a tulajdoni hányadok és a szavazati 

jogok elosztását alapvetően a Ptk. szövetkezeti formára vonatkozó speciális szabályai, továbbá az 

Szhitv. előírásai határozzák meg (például) : 

- tagsági jogviszony létesítéséhez az Igazgatóság jóváhagyása szükséges,  

- belépéskor tényleges tulajdonosi nyilatkozatot kell tenni,  

- vagyoni hozzájárulás névértéke 10 (tíz) ezer forintban korlátozott,  

- egy tulajdonos közvetlen vagy közvetett tulajdoni hányada, részesedése nem haladhatja 

meg a 15%-ot. 

A tulajdoni arányok olyan csekély mértékűek, hogy a tulajdonosi szerkezet nem jelent kockázatot a 

működés és különösen nem a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás szempontjából.  

A szövetkezeti hitelintézeti forma sajátosságai miatt tényleges tulajdonosnak a Szövetkezeti 

Hitelintézet Hpt. szerinti vezető tisztségviselői minősülnek. A vezető tisztségviselők kinevezéséhez 

az Integrációs Szervezet és az MNB engedélye szükséges, melynek előfeltétele a jó hírnév és a 

szakmai alkalmasság megléte, megválasztásuk a tagság által történik.  

Az átlátható tulajdonosi szerkezet, valamint a tulajdoni hányadok, szavazati jogok eloszlása miatt 

a tulajdonosi körből fakadó kockázat nem jelentős.  
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1.1.3. A Szövetkezeti Hitelintézet szervezeti struktúrája, az uralkodó 

vállalati kultúra, különösen a megfelelési és átláthatósági kultúra 

(szerkeszthető rész) 

A Szövetkezeti Hitelintézet legfőbb döntéshozó szervei a tagok összességéből álló részközgyűlések 

és a tagok által delegált küldöttekből álló küldöttgyűlés.  

A Szövetkezeti Hitelintézet vezető testületei a küldöttgyűlés által megválasztott tagokból álló 

Igazgatóság és Felügyelő Bizottság. Az Igazgatóság a Szövetkezeti Hitelintézet ügyvezető szerve, 

vezeti a Szövetkezeti Hitelintézet üzleti tevékenységét és gazdálkodását. A Felügyelő Bizottság a 

Szövetkezeti Hitelintézet független ellenőrző szerve, amely kontrollálja az Igazgatóság 

tevékenységét a Szövetkezeti Hitelintézet és a tagok érdekeinek megóvása céljából. A vezető 

testületek működésére vonatkozó részletes szabályokat a vezető testületek által elfogadott 

ügyrendek tartalmazzák.  

Az operatív irányítást – az Igazgatósági ülések közötti időszakokban – az Igazgatóság által kinevezett 

ügyvezetők végzik, amelyek közösen Ügyvezető Testületet alkotnak. Az ügyfelek kiszolgálását az 

Ügyvezető Testület irányításával működő fiókhálózat látja el a központi szervezeti egységek 

támogatásával. A szervezeti struktúrát, a feladatköröket és a hozzá tartozó kompetenciákat a 

Szövetkezeti Hitelintézet SZMSZ-e tartalmazza. 

Az üzleti területen belül elválik egymástól a vállalati és a lakossági terület, egy másik dimenzióban 

az aktív és a passzív üzleti területek.  

A belső védelmi vonalak szerinti kontroll funkciókat a belső ellenőrzési, a kockázatkezelési és a 

compliance szakterületek biztosítják.  

Az elkülönült szervezeti szintek és a hozzájuk kapcsolódó jól elhatárolható feladatok és felelősségi 

körök, továbbá a kontroll funkciók megfelelő biztosítéka a kockázatok alacsony szinten tartásának.  

1.2. A Szövetkezeti Hitelintézet által nyújtott szolgáltatások 

A Szövetkezeti Hitelintézet a Hpt. szerinti pénzügyi és kiegészítő pénzügyi szolgáltatási 

tevékenységet saját jogon, illetve közvetítő útján nyújt, megbízottként befektetési és biztosítási 

ügynöki tevékenységet végez. Az integrációs üzleti környezetben a termékek és szolgáltatások 

jellemzően a Központi Bank szerepét betöltő MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. által 

meghatározottak. A Szövetkezeti Hitelintézet saját terméket csak a központi bank jóváhagyását 

követően vezethet be.  

A Szövetkezeti Hitelintézet által kínált termékek, szolgáltatások általában egyszerűek, számuk 

korlátozott, így átláthatók és összehasonlíthatók.  

Az alkalmazott eszközök, elektronikus szolgáltatások, termékek a piacon már bevált, jól 

működtethető és ellenőrizhető megoldások. Kockázatnak kitett, tapasztalatok hiányában 

kockázatot hordozó technikai újítások alkalmazása a központi irányítás okán nem valósulhat meg.  
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A szolgáltatásokban rejlő kockázatok a központilag kiadott szabályzatokkal illetve saját belső 

eljárási szabályokkal alacsony szinten tarthatók.  

A kockázatértékeléssel érintett szolgáltatásokat, valamint az egyes szolgáltatásokhoz kapcsolódó 

kockázatokat a ”Belső kockázatértékelés és jelentés” c. mintadokumentum struktúrájának 

megfelelően a Különös részben értékeljük.  

1.3 Közvetített termékek és szolgáltatások, a kiszolgált 

ügyfelek bemutatása 

(szerkeszthető rész) 

A Szövetkezeti Hitelintézet egyes szolgáltatásait megbízottként eljárva nyújtja ügyfelei számára, míg 
termékei, szolgáltatásai egy részét maga is megbízóként, közvetítőkön keresztül nyújtja ügyfelei 
számára. 

1.3.1. Közvetített termékek, szolgáltatások megbízottként eljárva  

A Szövetkezeti Hitelintézet az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt., továbbá különböző egyéb 

társaságok megbízásából egyes szolgáltatásokat megbízott közvetítőként nyújt ügyfelei számára 

(befektetési-, bankkártya-, lakás-előtakarékossági-, biztosítási, hitel közvetítői tevékenység).  

A közvetített termékeket a Megbízóval kötött megbízási szerződés és az általa kialakított 

szabályrendszer alapján kell szolgáltatni, így a Megbízó felel a Szövetkezeti Hitelintézet által a 

pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megelőzése, megakadályozása érdekében végzett 

intézkedések jogszabályban meghatározott, határidőre történő elvégzéséért.  

A Megbízó jogosult ellenőrizni az általa hozott rendelkezések gyakorlatban történő alkalmazását, 

illetve adatszolgáltatási kötelezettséget írhat elő a Szövetkezeti Hitelintézet számára a negyedéves 

MNB adatszolgáltatáshoz szükséges adatok rendelkezésre bocsátása érdekében.  

1.3.2. Közvetített termékek, szolgáltatások megbízóként eljárva  

A Szövetkezeti Hitelintézet a pénzváltási tevékenységet, illetve a kézizálog fedezete mellett történő 

pénzkölcsön-nyújtási tevékenységet – a saját jogon nyújtott szolgáltatáson felül – függő kiemelt 

közvetítőkön (pénzváltó iroda, zálogház) keresztül biztosítja ügyfelei számára.  

Az említett közvetítői tevékenységeket az MNB engedélyezi. Akkor ad engedélyt, ha az ágazati 

jogszabályban meghatározott tárgyi és személyi feltételek (különösen büntetlen előélet, jó üzleti 

hírnév) megvannak, megfelelő a tevékenység szabályozottsága (többek között a pénzmosás és 

terrorizmusfinanszírozás megelőzéséről, megakadályozásáról szóló belső szabályzat megléte). 

Ezeket a feltételeket a Szövetkezeti Hitelintézetnek kell ellenőriznie, ezt követi az MNB 

engedélyezési eljárása. 
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A közvetítőkre vonatkozó eljárási szabályok kialakítása mellett a Szövetkezeti Hitelintézet biztosítja 

az oktatási anyagot és vizsgasort a közvetítők munkatársai számára.  

A közvetítők pénzmosás megelőzésével kapcsolatos feladatellátását a Szövetkezeti Hitelintézet 

compliance szakterület támogatja, felügyeli és ellenőrzi, revizori vizsgálatokat a belső ellenőrzési 

szakterület végez. 

A Szövetkezeti Hitelintézet a fenti intézkedésekkel csökkenti a pénzmosással kapcsolatos 

kockázatokat.  

1.3.3. A kiszolgált ügyfelek bemutatása 

Az ügyfelek egy szűkebb csoportja által igénybe vett közvetített szolgáltatások kapcsán is 

érvényesülnie kell az „Ismerd meg ügyfeled” elvének, a Szövetkezeti Hitelintézet úgy felel a 

pénzmosás-megelőzési szabályok betartásáért mintha saját maga nyújtaná a terméket vagy 

szolgáltatást az ügyfél számára. 

A Szövetkezeti Hitelintézet közvetített termékkel, szolgáltatással érintett ügyfelei elsősorban a 

fiókhálózat területén élő lakossági természetes személyek, egyéni vállalkozók illetve jogi személyek 

és jogi személyiség nélkül egyéb vállalkozások.  

A kisebb településeken az ügyfeleket az alkalmazottak legtöbbször személyesen ismerik.  

A megbízási szerződésben a feleknek rögzíteniük kell a bejelentéssel, felfüggesztéssel, a szankciós 

listák használatával, és a szűrőrendszer működtetésével kapcsolatos feladatmegosztást. 

Az előírások betartásával, a feladatok egymás közötti megosztásának rögzítésével a közvetítői 

tevékenység kockázata mérsékelhető. 

1.4 Hatóságokkal való együttműködés tapasztalatai  

(szerkeszthető rész) 

A Szövetkezeti Hitelintézet egyesülés útján jött létre, az egyesülés óta átfogó felügyeleti vizsgálat 
nem volt a Szövetkezeti Hitelintézetnél, ebből adódóan a Felügyelet nem tett megállapításokat a 
pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás kockázatainak csökkentése érdekében alkalmazott 
szabályozás és gyakorlat kapcsán. 

Célvizsgálatot a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzése és megakadályozása 
tárgyában a Felügyelet nem tartott az egyesülés óta a Szövetkezeti Hitelintézetnél. 

Más hatóságok részéről a Szövetkezeti Hitelintézet gyakorlatával kapcsolatban észrevétel nem 
érkezett. 

A negyedéves adatszolgáltatási kötelezettségét a Szövetkezeti Hitelintézet minden esetben 
határidőre teljesítette, ezzel kapcsolatban az MNB részéről észrevétel, visszajelzés nem érkezett. 

A Szövetkezeti Hitelintézet vonatkozásában a NAV PTEI (vagy jogelődje) részéről a bejelentések 
minőségére vonatkozóan észrevétel, visszajelzés nem érkezett. 
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1.5 Más tagállam vagy harmadik ország, amelynek pénzmosási 

és terrorizmus-finanszírozási kockázatainak a Szövetkezeti 

Hitelintézet ki van téve  

A Szövetkezeti Hitelintézet nincs kitéve más ország kockázatainak, mivel nem tagja más országban 
létrehozott pénzügyi csoportnak és nem tart fenn közvetlen kapcsolatot más országgal. Ennek 
lehetőségét az Szhitv. ki is zárja.  

2. A kockázatok azonosításának és értékelésének 
szempontrendszere  

A belső kockázatértékelés célja, hogy a Pmt. és kapcsolódó jogszabályok elvárásaira tekintettel a 
Szövetkezeti Hitelintézet termékeit prudens módon, az esetlegesen felmerülő kockázatok 
azonosítása, értékelése és kezelése mellett nyújthassa, valamint az általa nyújtott egyes pénzügyi 
és kiegészítő pénzügyi szolgáltatások tekintetében azonosítsa és kezelje a pénzmosás megelőzési 
szempontból felmerülő egyes kockázatokat.  

A Szövetkezeti Hitelintézet saját maga, valamint közvetítői vonatkozásában a belső 
kockázatértékelést naprakészen tartja és az illetékes hatóságok felhívására rendelkezésére bocsátja 
az engedélyezési, illetve a felügyeleti tevékenység gyakorlása során.  

A Szövetkezeti Hitelintézet kockázatainak megállapítása és értékelése céljából azonosította és 
értékelte az üzleti kapcsolat vagy ügyleti megbízás jellegével és összegével, az ügyféllel, termékkel, 
szolgáltatással, földrajzi területtel és alkalmazott eszközzel kapcsolatos kockázati tényezőket.  

A belső kockázatértékelés elkészítése során a Szövetkezeti Hitelintézet beazonosította a már ismert 
kockázatai közül azokat, amelyek hatással vannak a pénzmosási és terrorizmus-finanszírozási 
kockázataira.  

A kockázatértékelés elkészítéséhez, továbbá a kockázatok csökkentése és kezelése érdekében a 
Szövetkezeti Hitelintézet közvetlenül vagy közvetett módon, a nemzeti kockázatértékelésen 
keresztül figyelembe vette a következő dokumentumokat:  

• a rendelkezésre álló nemzeti kockázatértékelés eredményét;  

• az Európai Bizottság nemzetek feletti kockázatértékelését (SNRA);  

• az európai felügyeleti hatóságok véleményét az európai uniós pénzügyi ágazatot érintő 

pénzmosási és terrorizmus-finanszírozási kockázatokról (Joint Guidelines);  

• az MNB által kiadott ajánlást;  

• az MNB által folytatott eljárás során keletkezett és nyilvánosságra hozott 

dokumentumokat.  

A Szövetkezeti Hitelintézet ezen felül a kockázati tényezők beazonosítása során különösen:  

• a civil társadalomtól,  
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• az értékelés alá vont tagállam pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni rendszere 

megfelelőségével és hatékonyságával, korrupcióellenes és adózási rendszerrel kapcsolatos 

értékeléséből,  

• nyilvános forrásból és  

• tudományos intézményektől származó  

információkat vehet figyelembe.  

A fentiekben meghatározott pénzmosási és terrorizmus-finanszírozási kockázati tényezők 

együttesen képezik a Szövetkezeti Hitelintézet kockázatértékelésének alapját.  

2.2. Alkalmazott kockázati kategóriák 

1. alacsony 

2. átlagos 

3. magas.  

2.3. Alkalmazott kockázati csoportok 

1. ügyfél kockázat 
2. termék, szolgáltatás, alkalmazott eszköz kockázata 
3. földrajzi kockázat. 

2.4. Az azonosított kockázatok kezelése  

A Szövetkezeti Hitelintézet a beazonosított kockázat értékelése alapján meghatározza, hogy milyen 

intézkedésre (fokozott ügyfél-átvilágítás, megerősített eljárás, kötelező vezetői döntés, kötelező 

szűrés, kötelező rendszeres felülvizsgálat. pénzeszköz forrására vonatkozó információ és igazolás 

beszerzése) van szükség a feltárt kockázat kezelése érdekében.  

II. KÜLÖNÖS RÉSZ 

1. Nemzeti Kockázatértékelésből származó kockázatok 

A bizalmi vagyonkezelői tevékenységgel összefüggő kockázatok (NRA 

8) 

• Mind a vagyonrendelők mind a kedvezményezettek jelentősen összetett társasági formákban 

jelenhetnek meg (pl. „offshore” társaságok), így a szereplők különböző joghatóságokhoz 

kapcsolódhatnak. 

• Megjelenhetnek a magas kockázatot jelentő térségi kapcsolódások és kiemelt közszereplők is 

előszeretettel választhatják ezt a jogi struktúrát.  
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• A bizalmi vagyonkezelők számos esetben más pénzügyi szolgáltatóknál kezelik a hozzájuk 

rendelt vagyont. Az érintett pénzügyi szolgáltatók azonban privilegizáltan kezelhetik az ilyen 

ügyleteket, mivel a bizalmi vagyonkezelők önállóan is kiemelt alanyai a pénzmosás elleni 

küzdelemnek és bíznak abban, hogy a bizalmi vagyonkezelők vagy az alapításukban résztvevő 

ügyvédek megfelelően elvégezték a tényleges tulajdonosok feltérképezését.  

Kockázati értékelés: a Szövetkezeti Hitelintézetnek ilyen ügyfele nincs.  

Kockázati szint: nem releváns.  

A biztosítással összefüggő kockázatok (NRA 17) 

• A biztosító személyre szabott termékeket ad el, ahol a befektető szabja meg az alapul szolgáló 

befektetés vagy portfólió összetételét. 

• A biztosítások díja nem a kedvezményezettek részére, hanem olyan személyek számára 

kerülhet átutalással kifizetésre, akik a biztosítási jogviszonynak nem voltak szereplői 

semmilyen azonosítási kötelezettség alá eső minőségben. A biztosítási díj fogadása során a 

kedvezményezett bankszámlát vezető pénzügyi szolgáltató pedig tévesen azt feltételezheti, 

hogy ügyfele saját jogán jutott biztosítási összeghez. 

• A biztosítónál az ügyfél lejárat előtt jelentős veszteséggel visszavásárlási szándékot jelez.  

• A biztosító elfogad jelentős készpénzes díjfizetést.  

• A biztosító visszafizeti a biztosítási díjat a biztosítási kötvények törlésekor a pénz eredeti 

forrásától eltérő számlára.   

•  A biztosító nem végzi el a befektetések forrásának ellenőrzését.   

•  A biztosító átruházható kötvényeket értékesít. 

• A befektetési ügyletek magukban foglalnak bizalmi vagyonkezelőket, megbízottakat stb.  

• A biztosító kezdetben kisösszegű befektetési kötvényt ad el, majd a befektetőnek lehetősége 

van arra, hogy további nagy összegű beruházást végezzen újabb ügyfél-átvilágítás nélkül. 

Kockázati értékelés: a Szövetkezeti Hitelintézet megbízottként látja el ezt a feladatot, szigorúan a megbízó 

társaságok által meghatározott eljárási szabályai szerint.  

Kockázati szint: alacsony.  

A befektetési szolgáltatásokkal összefüggő kockázatok (NRA 18) 

• A kiemelt közszereplőkkel létesített üzleti kapcsolatok.  

• A szolgáltatást közvetítő (bróker) nyújtja.  

• Teljeskörű ügyfélismeret hiánya, ha az ügyfél-átvilágítások nagy részét az igazolt fizetési 

számlán keresztül végzi a befektetési szolgáltató, és az átvilágítást végző hitelintézeti 

szektorral nincs megfelelő kapcsolat.  

Kockázati értékelés: a Szövetkezeti Hitelintézet megbízottként látja el ezt a feladatot, szigorúan a megbízó 

társaságok által meghatározott eljárási szabályai szerint.  

Kockázati szint: alacsony.  



   

2/2019. számú SZHISZ külső szabályzat 213 
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról V.2.0 

A pénzváltással összefüggő kockázatok (NRA 19) 

• Nagyon jelentős a szektorban lebonyolított készpénzforgalom, ahol a pénzügyi eszközök 

forrásáról nem állnak rendelkezésre olyan információk, amely alapján a pénzmosás és 

terrorizmus finanszírozás kockázatát megnyugtató módon ki lehetne zárni.  

• Nem nyomon követhető a pénzváltást követően a készpénz további felhasználása. 

• A terrorista csoportok esetében az €/USD konverzió különösen vonzó.  

• Nagy címletű bankjegyek mozgása nem megfelelően monitorozott.   

• A határ menti területeken található pénzforgalmi irodák sebezhetőbbek pénzmosás és 

terrorizmus finanszírozás szempontjából.  

• A kiemelt közszereplőkkel végrehajtott ügyletek  

• A pénzváltók az ügyfelek átvilágítási eljárásai során több esetben a hitelintézetekre 

támaszkodnak, így elfordulhat, hogy a pénzváltó iroda nem kap teljes képet az üzleti 

kapcsolatról.   

• A közvetítő korlátlan összeget válthat egy nap, akár egy személy részére is. 

• A kockázatot vállaló szolgáltatók pénzváltó ügynökeit ellenőrző személyek korrumpálása.   

• A strómanok igénybevétele a pénzváltási ügyletek végrehajtása során nem szokatlan. 

• A visszatérő ügyfelek igényeinek kielégítése érdekében az egyes pénzváltó ügynökök egymás 

közt is bonyolítanak jelentős összegű tranzakciókat.  

Kockázati értékelés (A): a Szövetkezeti Hitelintézet saját jogú pénzváltásának volumene jelentéktelen, az 1 

főre eső váltások értéke alacsony. Kockázati szint: alacsony.  

Kockázati értékelés (B): a Szövetkezeti Hitelintézet közvetítő útján nyújtott pénzváltási tevékenysége a 

Szövetkezeti Hitelintézet által kialakított belső szabályozás (mintaszabályzat kötelező alkalmazása, 

profilkészítés előírása, 2 havonta monitoring, heti elszámoltatás, másodlagos szűrőrendszer alkalmazása, 

rendszeres ellenőrzés) eredményeként erős kontroll alatt tartott, a gyakorlat felülvizsgálata rendszeres, 

figyelembe véve a hatóságok esetleges ajánlásait.  

Kockázati szint: jelentős.  

Az elektronikus pénzzel összefüggő kockázatok (NRA 20) 

• Az elektronikus pénz használata vonzó lehet a terrorista csoportok számára, ahol lehetséges 

a pénzeszközök névtelenül történő mozgatása (diszkrétebb szállítás). 

• Az előre fizetett kártyák lehetővé tehetik nagy összegű pénzeszközök egyszerű szállítását 

(egyes kártyáknak nincs limitjük).  

Kockázati értékelés: a Szövetkezeti Hitelintézet megbízottként látja el ezt a feladatot, szigorúan a megbízó 

MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. által meghatározott eljárási szabályai szerint. Termékkockázat 

nem merül fel, figyelemmel arra, hogy kizárólag bankkártya termék közvetített értékesítése történik, 

hitelkártya terméké nem.  

Kockázati szint: alacsony.  
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A széfszolgáltatással összefüggő kockázatok (NRA 21) 

• Az a fedést biztosító lehetőség, hogy a széfbe elhelyező személy nem feltétlenül azonos azzal, 

aki a széfben lévő tárgyat elviszi.  

• Széfszolgáltatáshoz logikailag kapcsolható jelentős készpénz elhelyezés.  

• A széfszolgáltatásnál elhelyezett értékek nagyságáról forrásáról nem állnak rendelkezésre 

olyan információk, amely alapján a pénzmosás és terrorizmus finanszírozás kockázatát 

megnyugtató módon ki lehetne zárni.  

• A kiemelt közszereplőkkel létesített üzleti kapcsolatok.  

Kockázati értékelés: Miután a szolgáltatás jellegéből adódóan az ügyfél maga helyezi el és veszi ki az 

értékeket, így a Szövetkezeti Hitelintézet kockázata abban rejlik, hogy a bűncselekményből származó 

bevételek vagy tiltott tárgyak kerülnek elhelyezésre a széfben. Ezt a kockázatot a Szövetkezeti Hitelintézet 

úgy csökkenti, hogy a széfben elhelyezett értékre limitált értékhatárig terjed a biztosítási fedezet.  

Kockázati szint: mérsékelten jelentős.  

Az MVTS (Money or Value Transfer System) tevékenységgel 

összefüggő kockázatok (NRA 22) 

• A ténylegesen összefüggő kis ügyletek nehezen nyomon követhetőek. 

• Magas a készpénzhasználat. 

• Magas kockázatú harmadik országokban is nyújthatnak szolgáltatást. 

• A bűnözők részére vonzóbbak a nagyobb MVTS-ek a kiterjedt hálózatuk miatt. Jelentős a 

stróman kockázat. 

• Nagy készpénzösszegek kisebb összegekre történő felosztása, amelyeket az ügyfelek 

szigorúbb azonosítását igénylő küszöbértékek alatt küldenek el. 

• Nem számla-alapú pénzátutalási szolgáltatás a jellemző, azaz nincs üzleti kapcsolat, csak egy 

sor elszigetelt ügylet, amelynek egyetlen azonosítási formája az ügyfelek hivatalos azonosító 

adatainak rögzítéséből áll. 

• Lehetővé teszi strómanok használatát is, így az ügyletek mögötti valós személyek (feladó / 

kedvezményezett) vagy a tranzakciók célja kimutathatatlan.  

Kockázati értékelés: a Szövetkezeti Hitelintézet ilyen (pl. Western Union, MoneyGram) szolgáltatást nem 

nyújt.  

Kockázati szint: nem releváns.  

A kölcsön- és hitelügyletekkel összefüggő kockázatok (NRA 23) 

• Terrorizmusfinanszírozás szempontjából kockázatosak lehetnek a rövid távú, kisösszegű, de 

magas kamatú termékeket (személyi kölcsön, hitelkártya termékek, áruhitelek). 
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• Közepes / hosszú távú, nagyösszegű, alacsony kamatozású termékek, jellemzően 

jelzáloghitelek fedezeteként tisztázatlan forrású fedezet elhelyezése (nagy értékű 

vagyontárgy, „piszkos pénz”). 

• A kiemelt közszereplőkkel létesített üzleti kapcsolatok.  

• Hamis választott bíráskodás üzleti hitelekkel történő visszaélés céljából. 

• Hitelkártyákat felhasználása készpénzfelvételhez: ATM-en keresztül. 

• Hamis dokumentumok vagy személyazonosító okmányok felhasználása. 

Kockázati értékelés: a kölcsön és hiteltermékek klasszikus felosztása szerint célhoz kötött és nem célhoz kötött 

hiteltermékeket értékesít a Szövetkezeti Hitelintézet természetes személy és vállalati ügyfelek számára. A 

célhoz kötött hitelezésnél, miután szoros elszámolás van, ezért önmagában nem a hitel, hanem a fedezetként 

biztosított érték, önerő forrása jelenti a pénzmosás kockázatát, a nem célhoz kötött hitelezés esetében a 

felhasználás sem ellenőrizhető, így a kockázati kitettség magasabb. Amennyiben a finanszírozott vállalkozás 

önerőként tagi hitelt állít be, a Szövetkezeti Hitelintézet főkönyvi kivonatot kér be, illetve vizsgálja, hogy a 

tagi hitel ténylegesen befizetésre került a vállalkozás számlájára. Olyan vállalkozásoknak, amelyek 

tulajdonosi szerkezetében „offshore” területen bejegyzett társaság van, a Szövetkezeti Hitelintézet a Felelős 

Vezető engedélyéhez (AML szempontból) köti a hitelnyújtás lehetőségét. A kockázati kitettséget az 

ismertetett intézkedésekkel csökkenti a Szövetkezeti Hitelintézet.  

Kockázati szint: nem jelentős.  

Az „offshore” gazdasági társaságokkal összefüggő kockázatok (NRA 

24) 

• Ideiglenesen átadott pénzeszközök (pl. kölcsön, hitel) a pénzügyi folyamatok nyomon 

követését nehezítik akár az off-shore társaság részére, akár az off-shore társaság részéről.  

• Tényleges tulajdonosi nyilatkozat tartalma nem ellenőrizhető minden esetben.  

• Monitoring tevékenység nehezen végezhető el, mivel a nyilvánosan hozzáférhető információk 

korlátozottak. 

• Pénzeszközök forrására vonatkozó információk beszerzése különös nehézségekbe ütközik, 

mivel a fizetési számla felett rendelkezési jogosultsággal bíró azon személyekkel, akik külföldi 

állampolgársággal és/vagy külföldi lakóhellyel rendelkeznek, a számlanyitást követő 

kapcsolatfelvétel bizonytalan.  

• A tranzit fizetési számlák esetén a számlára a külföldi forrásszámláról érkező jóváírások és a 

külföldi célszámlára irányuló terhelések összege közel azonos, és az átutalások mögött nem 

azonosítható racionális gazdasági indok. 

• A készpénz széles körű felhasználása és a készpénz korlátozásának hiánya. 

• A fizetési számla felett rendelkezésre jogosult személy elzárkózik a társaság tevékenységének 

ismertetésétől, a fizetési számláin megjelenő pénzeszközök forrásának megadásától, vagy 

nem tud racionális gazdasági indokot megjelölni, illetve létérdek nélküli üzleti kapcsolat 

létrehozására törekszik a Szolgáltató székhelye szerinti államban.  

• Üzletvezetés, tényleges irányítás helyének meghatározása nem azonos az ügyféltől származó 

információkkal  
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• „Offshore”-ok alapításában érintett országok többsége nem részese nemzetközi bűnügyi 

együttműködés alapjául szolgáló egyezményeknek  

Kockázati értékelés: Ha a céget „offshore” területen jegyezték be, vagy a cég tulajdonosi szerkezetében 

„offshore” területen bejegyzett társaság vagy „offshore” területen lakóhellyel rendelkező természetes 

személy van, ebben az esetben a Felelős Vezető engedélye (AML szempontból) szükséges a szolgáltatás 

nyújtásához és megerősített eljárás lefolytatása szükséges. A kockázati kitettséget ezekkel az intézkedésekkel 

csökkenti a Szövetkezeti Hitelintézet. 

Kockázati szint: nagyon jelentős.  

A virtuális pénzzel összefüggő kockázatok (NRA 25) 

• Anonim fizetési lehetőségek 

• EU-ban nincsenek jogszabályok a virtuális pénzekre vonatkozóan. 

• Nincs kibocsátójuk, nem tartoznak egyetlen ország hatóságának, jegybankjának felügyelete 

alá, nincsenek megfelelő felelősségi, garanciális és kárviselési szabályok.  

• A konverziós fázisnál megjelenik a készpénzhasználat kockázata.  

• Pénzügyi kapcsolatot lehetősége magas kockázatú országokkal vagy személyekkel Jogi 

szabályozás kezdeményezése 

• Lehetőséget ad arra, hogy az interneten virtuális fizetőeszközök segítségével értéket 

transzferáljanak, vagy nagy értékű ingóságokat szerezzenek be lényegében anonim módon. 

Kockázati értékelés: a Szövetkezeti Hitelintézet ilyen szolgáltatást nem nyújt.  

Kockázati szint: nem releváns.  

A strómanokkal összefüggő kockázatok (NRA 26) 

• Ügyfél-átvilágítási eljárások minősége. 

• Tényleges tulajdonosok azonosításának megfelelősége. 

• Székhelyszolgáltató irodák működése.  

• Cégalapítás, változásbejegyzés során előszeretettel alkalmaznak strómant, mivel így a valódi 

tulajdonos személye rejtve marad. 

• Egy személy korlátlan számú társaságban lehet vezető tisztségviselő ténylegesen végzett 

tevékenység vagy a cégvezetéshez kapcsolódó ismeretek nélkül  

Kockázati értékelés: a munkatársak éves oktatásában szerepel a stróman gyanús helyzetek felismerése, 

különös figyelemmel arra, hogy a megjelenő ügyfél mennyire van tisztában a képviselt személy ügyeivel, a 

megbízás jellegével, céljával, a társaság alapvető adataival, tevékenységével, üzleti tervével, üzletfeleivel, 

alkalmazottaival, stb.  

Az üzleti kapcsolat létesítésekor és a monitoring tevékenység során a Szövetkezeti Hitelintézet külön figyelmet 

fordít azokra az esetekre, amikor a magyar vállalkozásban szomszédos országbeli külföldi ügyvezető jelenik 

meg, a céget képviselő személy pénzügyi ismeretei észrevehetően hiányosak, többedmagával jelenik meg a 
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számlanyitáskor, instrukciókat kap, a vállalkozás tulajdonost vált és az új tulajdonosok megjelenése, 

viselkedése összeegyeztethetetlen a vállalat tevékenységével.  

A vállalkozást 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 fizetési számla tulajdonosának kommunikációja, viselkedése, megjelenése nem 

összeegyeztethető a jóváírt összeg nagyságával (jutalékért cserébe végrehajtott tranzakciók). 

A Szövetkezeti Hitelintézet elsősorban az ügyintézők felkészítésével, oktatásával csökkenti a felmerülő 

kockázatokat, illetve a számlanyitás kapcsán ügyfélprofil kérdőív segítségével készít riportot az eljáró személy 

viselkedésről. 

Kockázati szint: nagyon jelentős.  

A készpénzzel és a készpénzfutárokkal összefüggő kockázatok (NRA 

27) 

• Készpénz intenzív üzleti tevékenységek: vendéglátó egységek, építőipari cégek, gépjármű 

kiskereskedők, autómosók, műtárgy kereskedők, aukciós házak, zálogházak, ékszerboltok, 

textilboltok, ital- és dohányboltok, kiskereskedelmi boltok, ingatlanbérlők, ingatlan-

befektetők, pénzváltók, szerencsejáték szolgáltatások.  

• Azonos személyek által (készpénzfutárok) által végrehajtott jelentős összegű készpénzes 

ügyletek.  

• Magas címletű bankjegyek iránti igény. 

• Külföldi lakóhellyel rendelkező személyek részvétele a jelentős összegű ügyleteknél.  

• A készpénzigényes vállalkozások nagyszámú névtelen tranzakció feldolgozását teszik lehetővé, 

amely nem igényli az új technológiák kezelését. 

• Pénzeszközök forrására vonatkozó nyilatkozatok ellenőrzése nem biztosított, e nyilatkozatok 

ellenőrzésének nehézsége különösen a nagy összegű készpénzbefizetéseknél áll fenn.  

• A tagállami jogszabályok készpénz korlátozásbeli különbségei növelik a belső piac 

sebezhetőségét. Az elkövetők könnyebben megkerülhetik a származási országukban lévő 

ellenőrzéseket, ha készpénz-intenzív üzleti tevékenységet folytatnak egy másik tagállamban, 

amelyben nem létezik vagy enyhébb a készpénzkorlátozás.  

• Hawala rendszerek.  

• Pénzváltók korlátozás nélküli váltása.  

• Fizetési számlákra milliárdos nagyságrendű be-, illetve kifizetések „offshore” gazdasági 

társaság fizetési számláin.  

• Strómanok felhasználásával végrehajtott készpénzes tranzakciók.  

Kockázati értékelés: a Szövetkezeti Hitelintézetnél a nagy összegű készpénz felvételét a konkrét összeg 

megjelölésével egy munkanappal a felvétel előtt be kell jelenteni, amely időtartam lehetőséget ad a 

Szövetkezeti Hitelintézet számára, hogy a nagy összegű készpénz felvételekből kiszűrje a pénzmosás gyanús 

eseteket. A készpénzbefizetések magas kockázatára figyelemmel a 10M forint alatti készpénzbefizetések 

esetén - amennyiben az ügylet jellege, az ügyfél megjelenése, magatartása okot ad erre - az ügyintéző kitölteti 
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a tranzakciós kérdőívet, illetve visszatérő ügyfél esetén az ügyfélprofil kérdőívet. A pénzváltással kapcsolatos 

kockázatokat az 1.3.2. pontban leírtak szerint kezeli a Takarékszövetkezet.  

Kockázati szint: nagyon jelentős.  

A cégeljárással összefüggő kockázatok (NRA 28)  

• Nyilvántartás során kockázat, hogy azonos címet számos esetben jegyeztek már be 

székhelyként vagy telephelyként.  

• Székhelyszolgáltatás.  

Kockázati értékelés: a Szövetkezeti Hitelintézet az üzleti kapcsolat létesítésekor, illetve az ügyleti megbízás 

befogadásakor - amennyiben felmerül a gyanú - vizsgálja a nyilvánosan hozzáférhető hazai és uniós 

céginformációs nyilvántartásokat az azonos székhely-címek vagy telephely-címek kiszűrésére. A székhely-

szolgáltatással kapcsolatban elsősorban az ügyintézők felkészítésével, oktatásával csökkenti a felmerülő 

kockázatokat a Szövetkezeti Hitelintézet.  

Kockázati szint: jelentős.  

A Dark Nettel összefüggő kockázatok (NRA 29)  

• Adatlopásra alkalmas kémprogramok beszerzése és használata.  

• Hamis, személyazonosságot igazoló okmányok vagy útlevelek beszerzése.  

• Ellopott bankszámla vagy bankkártya adatok megvásárlása.  

Kockázati értékelés: a hamisgyanús okmányokkal kapcsolatos integrációs szinten megvalósuló hatékony 

információ csere, a Prado oldal használata (okmányok biztonsági elemeinek vizsgálata, okmányszám-

ellenőrzés) illetve a Girinfo rendszer alkalmazása csökkenti a felmerülő kockázatot.  

Kockázati szint: jelentős.  

A non-profit szervezetekkel összefüggő kockázatok (NRA 30)  

• Összefüggő tranzakciók (kedvezményezett, forrás, összeg nagysága) nem minden esetben 

vannak összhangban a szervezetek alapvető céljaival.  

• A képviselő nem köteles az esetleges lakcímváltozást bejelenteni a nyilvántartó bíróság 

részére. Bejegyzési kérelemben nem szükséges részletesen megadni az alapító személyek 

természetes azonosító adatait, így azokat az illetékes törvényszékek minimális 

adattartalommal is befogadják, amely jelentősen megnehezíti a civil szervezethez köthető 

tagok beazonosítását.  

• Az adószámmal nem rendelkező civil szervezetek, beazonosítása, működésük ellenőrzése 

akadályozott.  

• Azok a civil szervezetek vannak a legnagyobb veszélynek kitéve, amelyek szolgáltatási 

tevékenységet végeznek konfliktus zónákban, vagy azok közvetlen közelében. Ugyanez igaz 

azokra a civil NGO-kra is, amelyek az ilyen típusú szervezetekkel pénzügyi kapcsolatban 

(adományok kezelése) állnak. 
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Kockázati értékelés: a Szövetkezeti Hitelintézet a kockázatok csökkentése érfdekében az elérhető nyilvános 

adatbázisokban (birosag.hu, civil.info.hu) vizsgálja a nonprofit szervezet tevékenységét, működését – 

pénzügyi beszámolók alapján – a pénzeszközök forrását, más szervezetekkel fennálló kapcsolatukat. 

Ugyanakkor az ilyen szervezetek jellemzően nem a Szövetkezeti Hitelintézetnél vezetik számlájukat. 

Kockázati szint: mérsékelten jelentős.  

A kábítószer kereskedelemmel összefüggő kockázatok (NRA 31) 

• Pénzváltók szolgáltatásának (hosszú időn át, rendszeresen, bizalmi alapon történő) 

igénybevétele a kábítószer-vásárláshoz szükséges nagy összegű (alkalmanként millió forintos 

nagyságrendű) valuta (tipikusan euró) készpénz biztosításához.  

• A külföldre irányuló pénzátutalási szolgáltatások (Western Union stb.) igénybevétele akár az 

értékesített kábítószer utólagos kifizetése, akár a külföldön élő hozzátartozóknak a haszonból 

történő támogatása céljából is. Itt is jellemző a strómanok használata (egy ezzel megbízott 

személy küldi és fogadja kint az összeget a tényleges felek helyett 

Kockázati értékelés: a Szövetkezeti Hitelintézet a pénzváltó közvetítők szigorú felügyeletével (lsd. 1.3.2. pont) 

a maga eszközeivel mindent megtesz annak érdekében, hogy a pénzváltási összegek ne származzanak 

bűncselekményből, ne szolgálják bűncselekmények elkövetését.  

Kockázati szint: nagyon jelentős.  

Az emberkereskedelemmel összefüggő kockázatok (NRA 32) 

• Amennyiben nem készpénzben történik a vagyon hazahozatala, úgy jellemzően Western 

Union, MoneyGram stb. utalás útján. Az elkövetők azonban óvatossági okokból nem saját vagy 

rokonaik nevére küldik az összeget, hanem egy harmadik személynek, aki a pénz eredetéről 

sok esetben nem is tud, ezáltal a nyomozás során nehezen köthető az elkövetőhöz. 

  

Kockázati értékelés: a Szövetkezeti Hitelintézet pénzküldő szolgáltatást (pl. Western Union, MoneyGram) nem 

nyújt.  

Kockázati szint: nem releváns.  

Az embercsempészéssel összefüggő kockázatok (NRA 33) 

• Pénzküldő szolgáltatások használata  

Kockázati értékelés: a Szövetkezeti Hitelintézet pénzküldő szolgáltatást (pl. Western Union, MoneyGram) 

szolgáltatást nem nyújt.  

Kockázati szint: nem releváns.  
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A Social Engineering Fraud (SEF) kockázatai (NRA 34) 

• A sértett azonnali reakciójának (SWIFT üzenet utánküldetése stb.) hiányában a 

Magyarországon vezetett fizetési számlára külföldről utalt jelentős összegekkel a fogadó fél 

(tipikusan stróman) nyomban rendelkezik, a távol-keleti továbbutalást vagy készpénzfelvételt 

követően a pénz többé nem nyomon követhető.  

• Javasolt a tipológia részévé tenni, hogy jellemzően a nagy összegű átutalások (10.000 EUR 

felett) helyett kisebb összegű átutalásokat valósítanak meg, tesztelés céljából.  

• Az alkalmazott strómanok nem rendelkeznek információkkal a szervezet működéséről, a 

magasabb szinten álló, irányító személyekről, így egy-egy stróman személy azonosságának 

felderítése nem sodorja veszélybe a szervezet működését.  

• A strómanként (money mule) bevont szereplők szociális helyzetük folytán gyakran 

kiszolgáltatottak, befolyásolhatók, egyben a hatóság számára nehezen elérhetők, részben 

ugyanez áll a szomszédos, nem EU tagországok szintén gyakran bevont magyar ajkú 

állampolgáraira is. 

• Gyakori az olyan országokba történő átutalás, amelyekkel az információcsere nem lehetséges 

vagy nem hatékony.  

Kockázati értékelés: a Szövetkezeti Hitelintézet az átutalási megbízásokat rendszeresen monitoring alá vonja. 

A külföldi átutalások a Központi Bank szerepét betöltő MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. keresztül 

történnek, melynek Compliance/AML szakterülete rendszeresen vizsgálja a szolgáltatást.  

Kockázati szint: nagyon jelentős.  

A korrupciós bűncselekményekkel összefüggő kockázatok (NRA 35) 

• Állami támogatások, és uniós forrásból származó támogatások törvénytelen megszerzése.  

• Szponzorálási taktika az önkormányzatok irányába.  

• Önkormányzati beruházások kivitelezésének megszerzése.  

• Önkormányzati ingatlanok áron aluli megszerzése.  

• Hitelek fedezet nélküli megszerzése.  

Kockázati értékelés: a Szövetkezeti Hitelintézet a szektorális adottságokból kifolyólag több 

önkormányzati ügyféllel rendelkezik. Amennyiben a Szövetkezeti Hitelintézet az önkormányzat 

számára nyújtott szolgáltatásai során aránytalanságot tapasztal (pl. piaci érték töredékéért 

forgalmazott ingatlan, túlértékelt beruházás finanszírozása), az esetet az ügyintéző jelenti a 

Compliance/AML szakterület részére.  

Kockázati szint: nagyon jelentős.  

A terrorizmus finanszírozásával összefüggő kockázatok (NRA 36) 

• Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (BMH) által a regisztráció során kiadott papírlap használata 

pénzintézetnél vagy a pénzküldő szolgáltatónál.  
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• Strómanok nevén lévő folyószámlák, vagy általuk vezetett cégek igénybe vétele.  

• Érdekházasságok, illetve a „bezness” jelenséggel kapcsolatos pénzküldések. A „bezness” 

elsősorban amerikai és nyugat-európai nők irányába a szerelem tettetését jelenti.  

• A non-profit szervezetekkel (pl. alapítvány, egyesület) összefüggő tranzakciók 

(kedvezményezett, forrás, összeg nagysága) nincsenek összhangban a szervezet alapvető 

céljaival.  

• A strukturált készpénz átutalások nem számla alapú pénzátutalási szolgáltatások (pl. Western 

Union, Moneygram) igénybevételével történnek, amelyeknél a forrás, a kedvezményezett és 

a cél nem megfelelően beazonosítható;  

• Alternatív fizetési formák (pl. prepaid kártyák, mobiltelefon alkalmazásokkal működő 

szolgáltatások) alkalmazásának kockázata;  

• A tranzit fizetési számlák esetén a számlára a külföldi forrásszámláról érkező jóváírások és a 

külföldi célszámlára irányuló terhelések összege közel azonos, és az átutalások mögött nem 

azonosítható racionális gazdasági indok.  

Kockázati értékelés: a Szövetkezeti Hitelintézet a felsorolt kockázatok többségével nem érintett (pénzküldő 

tevékenységet nem végez), illetve azon esetekben, ahol kockázatok jelentkeznek (pl. strómanok 

igénybevétele), a kockázat csökkentését szolgáló intézkedések a megfelelő részeknél már rögzítésre kerültek. 

Kockázati szint: nem jelentős.  

A költségvetési csalással összefüggő kockázatok (NRA 37) 

• Ál-ügyvezetők vagy strómanok névleges ügyvezetésével működtetett, eszközként használt 

cégek. 

• Intenzív készpénzhasználat. 

Kockázati értékelés: az itt felsorolt kockázatokat (strómanok, készpénzhasználat) mérséklést szolgáló 

intézkedések a megfelelő részeknél már rögzítésre kerültek. 

Kockázati szint: nagyon jelentős.  

2. Felügyelet és egyéb jogalkotó szervek által 
meghatározott kockázatok 

2.1. Ügyfélkockázati tényezők alapján  

1. 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 fel-tüntetésre került.  

2. Amennyiben az üzleti kapcsolat létesítése során havi 50 (ötven) millió forintot elérő vagy 

meghaladó készpénz-forgalom lebonyolítását jelzi az ügyfél.  

3. Amennyiben az ügyleti megbízás az 50 (ötven) millió forintot eléri vagy meghaladja. 
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4. Amennyiben az ügyfél olyan társaság, amelynek bemutatóra szóló részvénye van, vagy 

amelynek részvényesét részvényesi meghatalmazott képviseli.  

5. Amennyiben az ügyfél olyan társaság, amelynek tulajdonosi szerkezete a társaság üzleti 

tevékenységének jellegéhez képest szokatlannak vagy túlzottan összetettnek tűnik.  

6. Nem állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő nonprofit gazdasági társaság. 

7. Az üzleti kapcsolat szokatlan körülmények között zajlik. 

8. Bizalmi vagyonkezelők. 

9. A természetes személy ügyfél, tényleges tulajdonos vagy életbiztosítási ágba tartozó 

biztosítások esetén a kedvezményezett, illetve a biztosítási szerződés alapján a biztosító 

szolgáltatására jogosult kiemelt közszereplő vagy annak közeli hozzátartozója vagy kapcsolata.  

2.2. Termékhez, szolgáltatáshoz, ügylethez vagy alkalmazott 

eszközhöz kapcsolódó kockázati tényezők alapján 

1. Privátbanki üzleti kapcsolat létesítése. 

2. A személyesen meg nem jelent természetes személy ügyféllel okirat hiteles másolata alapján 

létrejött üzleti kapcsolat vagy kapott ügyleti megbízás.  

3. Új termékek vagy új üzleti gyakorlatok, többek között új teljesítési mechanizmus, valamint új 

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

4. A takarékbetétről szóló törvényerejű rendelet szerint nem névre szóló takarékbetét névre 

szóló átalakításával érintett ügyfél tekintetében, amennyiben a névre szólóvá átalakítani 

kívánt takarékbetétek összértéke elér a 3.600.000 (hárommillió-hatszázezer) forintot. 

5. Amennyiben az ügyletet a szolgáltató tízmillió forintot meghaladó pénzváltás miatt világítja 

át. 

6. A 25 (huszonöt) millió forintot elérő vagy meghaladó összegű készpénzbefizetés természetes 

személy ügyfél részére. 

7. Az 50 (ötven) millió forintot elérő vagy meghaladó összegű készpénzkifizetés természetes 

személy ügyfél részére. 

8. A 25 (huszonöt) millió forintot elérő vagy meghaladó összegű készpénzkifizetés természetes 

személy ügyfél részére. 

9. 50 (ötven) millió forintot elérő vagy meghaladó összegű készpénzkifizetés jogi személy és jogi 

személyiséggel nem rendelkező ügyfél részére. 

10. Olyan termékek vagy ügyletek, amelyek esetében az ügyfél azonosítása nem történt meg. 

11. A nem személyes üzleti kapcsolatok vagy ügyletek, bizonyos biztonsági óvintézkedések – 

például elektronikus aláírás vagy elektronikus személyi igazolvány használata – nélkül. 

12. Ismeretlen vagy az üzleti kapcsolatokban, ügyleti megbízásban nem érintett harmadik felektől 

érkező befizetések.  

13. A szolgáltató által külföldi székhelyű szolgáltatóval történő levelező kapcsolat létesítése. 

14. 300.000 (háromszázezer) forintot elérő, illetve azt meghaladó összegű pénzváltás.  
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2.3. Földrajzi kockázati tényezők alapján  

1. Ha az ügyfél stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik 

országban lakcímmel vagy székhellyel rendelkezik.  

2. Ha az ügyfél tulajdonosai között stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot 

jelentő harmadik országban székhellyel rendelkező jogi személy vagy jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet található.  

3. Ha az ügyfél tényleges tulajdonosa, rendelkezésre jogosultja, képviselője vagy 

meghatalmazottja stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő 

harmadik országban rendelkezik lakcímmel. 

4. A stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országból 

kezdeményezett vagy oda továbbított 25 (huszonöt) millió forintot elérő vagy meghaladó 

összegű ügylet. 

5. Olyan országok, amelyekben - legalább a Világbank országok kormányzati rendszereit értékelő 

indexe, illetve egyéb források, különös tekintettel a nemzetközi szervezetek által elfogadott 

értékelő jelentések alapján - magas szintű a korrupció vagy magas az egyéb büntetendő 

cselekmények száma. 

6. Olyan országok, amelyek közismerten terroristák tevékenységét finanszírozzák vagy 

támogatják, vagy területükön ismert terrorista szervezetek működnek. 

3. Az MTB Csoport által megállapított magas kockázatba 
tartozó szolgáltatások az 1. és 2. pontok 
figyelembevételével 

Az MTB Csoport az 1. és 2. pontokban meghatározottakat figyelembe véve – összhangban a 

45/2018. (XII. 17.) MNB rendeletben és a 21/2017. (VIII. 3.) NGM rendeletben foglaltakkal – az alábbi 

esetekben, illetve alábbi szolgáltatások vonatkozásában lát magas kockázatot, melyek során a 

Kijelölt személy vagy a Felelős Vezető döntéséhez vagy engedélyéhez kötött a szolgáltatás 

végrehajtása, adott esetben a fokozott ügyfél-átvilágítás és a megerősített eljárás szabályait is 

alkalmazni kell.  

3.1. Ügyfélkockázati tényezők alapján 

1. 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. → Jelentés Különös rész 2.1. pont 1.  

MNB rendelet szerint vezetői döntéshez kötött eset. Szabályzat szerint fokozott ügyfél-átvilágítási 

eset + megerősített eljárás alá eső eset, kétség esetén a Kijelölt személy döntésétől függően az 

ügyfél-átvilágítás újbóli elvégzése szükséges. 
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2. Amennyiben az üzleti kapcsolat létesítése során havi 50 (ötven) millió forintot elérő vagy 

meghaladó készpénz-forgalom lebonyolítását jelzi az ügyfél. → Jelentés Különös rész 2.1. pont 2.  

MNB rendelet szerint vezetői döntéshez kötött eset. Szabályzat szerint megerősített eljárás alá eső 

eset, a megbízás teljesítéséhez Felelős vezető döntése szükséges. 

3. Amennyiben az ügyleti megbízás összege eléri vagy meghaladja az 50 (ötven) millió forintot (csak 

alkalmi ügyfelek vonatkozásában). → Jelentés Különös rész 2.1 pont 3.  

MNB rendelet szerint vezetői döntéshez kötött eset. Szabályzat szerint megerősített eljárás alá eső 

eset, az ügyleti megbízás teljesítéséhez a Felelős Vezető döntése szükséges. 

4. Amennyiben az ügyfél olyan társaság, amelynek bemutatóra szóló részvénye van, vagy amelynek 

részvényesét részvényesi meghatalmazott képviseli. → Jelentés Különös rész 2.1. pont 4.  

Az MNB rendelet szerint vezetői döntéshez kötött eset + fokozott ügyfél-átvilágítási eset + 

megerősített eljárás alá eső eset is. Szabályzat szerint a Kijelölt személy döntése szükséges. 

5. Amennyiben az ügyfél olyan társaság, amelynek tulajdonosi szerkezete a társaság üzleti 

tevékenységének jellegéhez képest szokatlannak vagy túlzottan összetettnek tűnik. → Jelentés 

Különös rész 2.1. pont 5. 

Az MNB rendelet szerinti vezetői döntéshez kötött eset + fokozott ügyfél-átvilágítási eset + 

megerősített eljárás alá eső eset + Táblázat (lsd. Jelentés 6. fejezet Kötelező intézkedések) szerint 

kötelező szűrés kapcsolódik hozzá. Szabályzat szerint a Kijelölt személy döntése szükséges. 

6. Az ügyfél nem állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő nonprofit gazdasági társaság. → 

Jelentés Különös rész 2.1 pont 6. 

Az MNB rendelet szerinti fokozott ügyfél-átvilágítási eset + megerősített eljárás alá eső eset + 

Táblázat szerint kötelező szűrés kapcsolódik hozzá. Szabályzat szerint a Kijelölt személy döntése 

szükséges. 

7. Az üzleti kapcsolat szokatlan körülmények között zajlik. → Jelentés Különös rész 2.1. pont 7. 

Az NGM rendelet szerinti magas kockázatra vonatkozó tényező. A Táblázat szerint kötelező szűrés 

kapcsolódik hozzá. A Szabályzat szerint megerősített eljárást kell alkalmazni. 

8. Az ügyfél bizalmi vagyonkezelő. → Jelentés Különös rész 2.1. pont 8.  

Az NGM rendelet szerinti magas kockázatra vonatkozó tényező. A Szabályzat szerint megerősített 

eljárást kell alkalmazni. 

9. A természetes személy ügyfél, az ügyfél képviselője, rendelkezésre jogosultja, meghatalmazottja 

vagy a tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek minősül. → Jelentés Különös rész 2.1. pont 9.  

A Pmt. szerint fokozott ügyfél-átvilágítást kell végrehajtani, az üzleti kapcsolat létesítése, az ügyleti 

megbízás teljesítése a Felelős Vezető döntéséhez kötött, továbbá a megerősített eljárás szabályait 

is alkalmazni kell. A Táblázat szerint kötelező szűrés is kapcsolódik hozzá. A Szabályzat szerint ezen 

felül nyilatkoztatni kell az ügyfelet a pénzeszköz forrására vonatkozóan is, egyidejűleg kérni kell a 

forrás igazolására szolgáló dokumentum bemutatását. 
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10. Az ügyfél drágakövekkel, nemesfémekkel, fegyverekkel vagy művészi alkotásokkal kereskedő 

személy, valamint árverés szervező. →Saját döntés alapján beemelt eset 

Szabályzat szerint a megerősített eljárás szabályait kell alkalmazni.  

11. Ügyfél-átvilágítási adatok megfelelőségével kapcsolatos kétség. → Saját döntés alapján beemelt 

eset 

Szabályzat szerint fokozott ügyfél-átvilágítási eset, a Kijelölt személy döntésétől függően az ügyfél-

átvilágítás újbóli elvégzése szükséges. 

3.2. Termékhez, szolgáltatáshoz, ügylethez vagy alkalmazott 

eszközhöz kapcsolódó kockázati tényezők alapján  

1. Privátbanki üzleti kapcsolat létesítése. → Jelentés Különös rész 2.2. pont 1. pont  

Az MNB rendelet szerint vezetői döntéshez kötött eset. → Ez a kockázati tényező a Szövetkezeti 

Hitelintézet esetében – privátbanki üzletág hiányában – nem releváns.  

2. A személyesen meg nem jelent természetes személy ügyféllel okirat hiteles másolata alapján 

létrejött üzleti kapcsolat vagy kapott ügyleti megbízás. → Jelentés Különös rész 2.2. pont 2.  

A Pmt. szerint fokozott ügyfél-átvilágítást kell végrehajtani, az üzleti kapcsolat létesítése, az ügyleti 

megbízás teljesítése a Felelős Vezető döntéséhez kötött, továbbá a megerősített eljárás szabályait 

is alkalmazni kell. A Táblázat szerint kötelező szűrés is kapcsolódik hozzá. 

3. Új termékek vagy új üzleti gyakorlatok, többek között új teljesítési mechanizmus, valamint új vagy 

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

Különös rész 2.2. pont 3. 

Az MNB rendelet szerint vezetői jóváhagyáshoz kötött eset. → Ez a kockázati tényező a Szövetkezeti 

Hitelintézet esetében –a központi termékek miatt – nem releváns.  

4. Az ügyfél a takarékbetétről szóló 1989. évi 2. tvr. szerinti nem névre szóló takarékbetét névre 

szólóvá alakításával érintett, amennyiben a névre szólóvá alakítani kívánt takarékbetétek összértéke 

eléri a 3.600.000 (hárommillió-hatszázezer) forintot. → Jelentés Különös rész 2.2. pont 4. 

Az MNB rendelet szerint megerősített eljárás alá eső eset. A Táblázat szerint kötelező szűrés is 

kapcsolódik hozzá. 

5. A 10 (tíz) millió forintot elérő vagy meghaladó összegű pénzváltás. → Jelentés Különös rész 2.2. 

pont 5.  

Az MNB rendelet szerint a megerősített eljárás alá eső eset. A Táblázat szerint kötelező szűrés is 

kapcsolódik hozzá. A Szabályzat szerint fokozott ügyfél-átvilágítás alá eső eset és a második 10 millió 

forintot elérő vagy meghaladó összegű megbízás esetén az ügyfelet nyilatkoztatni kell a pénzeszköz 

forrására vonatkozóan, egyidejűleg kérni kell a forrás igazolására szolgáló dokumentum 

bemutatását. 
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6. A 25 (huszonöt) millió forintot elérő vagy meghaladó összegű 

készpénzbefizetés/készpénzkifizetés természetes személy ügyfél részére. → Jelentés Különös rész 

2.2. pont 6. + 8.  

Az NGM rendelet szerinti magas kockázatra vonatkozó tényező. A Szabályzat szerint megerősített 

eljárást kell alkalmazni. A Táblázat szerint kötelező szűrés kapcsolódik hozzá. 

7. Az 50 (ötven) millió forintot elérő vagy meghaladó összegű készpénzkifizetés jogi személy/jogi 

személyiséggel nem rendelkező ügyfél részére. → Jelentés Különös rész 2.2. pont 7. + 9.  

Az NGM rendelet szerinti magas kockázatra vonatkozó tényező. A Szabályzat szerint megerősített 

eljárást kell alkalmazni. A Táblázat szerint kötelező szűrés kapcsolódik hozzá. 

8. Olyan termékek vagy ügyletek, amelyek esetében az ügyfél azonosítása nem történt meg. → 

Jelentés Különös rész 2.2. pont 10.  

Az NGM rendelet szerinti magas kockázatra vonatkozó tényező. → Ez a kockázati tényező a 

Szövetkezeti Hitelintézet esetében – ilyen eset kizárása okán – nem releváns.  

9. A nem személyes üzleti kapcsolatok vagy ügyletek, bizonyos biztonsági óvintézkedések – például 

elektronikus aláírás vagy elektronikus személyi igazolvány használata – nélkül. → Jelentés Különös 

rész 2.2. pont 11.  

Az NGM rendelet szerinti magas kockázatra vonatkozó tényező. → Ez a kockázati tényező a 

Szövetkezeti Hitelintézet esetében – ilyen eset kizárása okán – nem releváns.  

10. Ismeretlen vagy az üzleti kapcsolatokban, ügyleti megbízásban nem érintett harmadik felektől 

érkező befizetések. → Jelentés Különös rész 2.2. pont 12.  

Az NGM rendelet szerinti magas kockázatra vonatkozó tényező. A Szabályzat szerint megerősített 

eljárást kell alkalmazni. 

11. Külföldi székhellyel rendelkező szolgáltatóval történő levelező kapcsolat létesítése. → Jelentés 

Különös rész 2.2. pont 13.  

A Pmt. szerint fokozott ügyfél-átvilágítást kell végrehajtani. Szabályzat szerint a Felelős vezető 

döntéséhez kötött eset. → Ez a kockázati tényező a Szövetkezeti Hitelintézet esetében – levelező 

kapcsolat hiányában – nem releváns.  

12. A 300.000,- forintot elérő vagy meghaladó összegű pénzváltás (figyelemmel a ténylegesen 

összefüggő tranzakciókra is). → Jelentés Különös rész 2.2. pont 14.  

A Pmt. szerint fokozott ügyfél-átvilágítást kell végrehajtani. A Szabályzat szerint plusz 

intézkedésként a Pmt. szerint kötelezően meghatározott azonosító adatokkal kiállított bizonylatnak 

kell rendelkezésre állnia. 

3.3. Földrajzi kockázati tényezők alapján  

1. Az ügyfél stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országban 

lakcímmel vagy székhellyel rendelkezik → Jelentés Különös rész 2.3. pont 1.  
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Az MNB rendelet szerint vezetői döntéshez kötött eset + a megerősített eljárás alá eső eset. A 

Táblázat szerint fokozott ügyfél-átvilágítási eset is (Segédletben is szerepel) és kötelező szűrés is 

kapcsolódik hozzá, ez azonban nem olvasható ki a jogszabályokból. 

2. Az ügyfél tulajdonosai között stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő 

harmadik országban székhellyel rendelkező jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet található. → Jelentés Különös rész 2.3. pont 2. 

Az MNB rendelet szerint vezetői döntéshez kötött eset. A Szabályzat szerint fokozott ügyfél-

átvilágítási eset és kötelező szűrés is kapcsolódik hozzá. 

3. Az ügyfél tényleges tulajdonosa, rendelkezésre jogosultja, képviselője, vagy meghatalmazottja 

stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országban rendelkezik 

lakcímmel. → Jelentés Különös rész 2.3. pont 3. 

Az MNB rendelet szerint vezetői döntéshez kötött eset + fokozott ügyfél-átvilágítási eset, bár a 

szöveg utóbbi esetében korlátozó: csak olyan jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet esetében, amelynek tényleges tulajdonosa stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt 

kockázatot jelentő harmadik országban rendelkezik lakcímmel. A Táblázat szerint megerősített 

eljárás alá eső eset is (Segédletben is szerepel) + kötelező szűrés is kapcsolódik hozzá. 

4. A stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országból 

kezdeményezett vagy oda továbbított 25 (huszonöt) millió forintot elérő vagy meghaladó összegű 

ügylet. → Jelentés Különös rész 2.3. pont 4. 

Az NGM rendelet szerint magas kockázatra vonatkozó tényező. A Szabályzat szerint megerősített 

eljárást kell alkalmazni. A Táblázat szerint kötelező szűrés kapcsolódik hozzá. 

5. Olyan országok, amelyekben - legalább a Világbank országok kormányzati rendszereit értékelő 

indexe, illetve egyéb források, különös tekintettel a nemzetközi szervezetek által elfogadott értékelő 

jelentések alapján - magas szintű a korrupció vagy magas az egyéb büntetendő cselekmények 

száma. → Jelentés Különös rész 2.3. pont 5.  

Az NGM rendelet szerinti magas kockázatot hordozó tényező, de a vonatkozó jogszabályhelyekben 

nincs külön intézkedés az esethez rendelve.  

6. Olyan országok, amelyek közismerten terroristák tevékenységét finanszírozzák vagy támogatják, 

vagy területükön ismert terrorista szervezetek működnek. → Jelentés Különös rész 2.3. pont 6. 

Az NGM rendelet szerinti magas kockázatot hordozó tényező, de a vonatkozó jogszabályhelyekben 

nincs külön intézkedés az esethez rendelve.  

7. „Offshore” gazdasági társaságok 

Az NRA szerint nagyon jelentős kockázatot jelentenek. A Társaság döntése szerint fokozott ügyfél-

átvilágítási eset, vezetői döntéshez kötött eset, megerősített eljárás alá tartozó eset, és kötelező 

szűrés is kapcsolódik hozzá. 
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4. Felügyelet és egyéb jogalkotó szervek által meghatározott 

alacsony kockázatok 

4.1. Ügyfélkockázati tényezők alapján 

1. Ügyfele 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 - szolgáltató, amelyre a Pmt.-ben 

meghatározottakkal egyenértékű követelmények vonatkoznak, és amely ezek betartása 

tekintetében felügyelet alatt áll. 

2. Ügyfele olyan társaság, amelynek értékpapírját egy vagy több tagállamban bevezették a 

szabályozott piacra, vagy olyan harmadik országbeli társaság, amelyre a közösségi joggal 

összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak. 

3. Ügyfele a Pmt. 5. §-ában meghatározott felügyeletet ellátó szerv, ezenkívül bármely más, a 

pénzmosás és a terrorizmus-finanszírozás elleni küzdelem folytatására hatáskörrel rendelkező 

tagállami hatóság, 

4. Ügyfele helyi önkormányzat, a helyi önkormányzat költségvetési szerve központi költségvetési 

szerv. 

5. Ügyfele 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. 

6. Olyan társaságok, amelyeknek értékpapírjait bevezették a tőzsdére, és amelyekre olyan 

közzétételi követelmények vonatkoznak, amelyek biztosítják a tényleges tulajdonlás 

megfelelő átláthatóságát. 

7.  A közigazgatási hatóságok vagy többségi állami tulajdonban lévő gazdasági társaság. 

8.  Olyan ügyfelek, amelyek alacsony kockázatot jelentő földrajzi területeken rendelkeznek 

lakóhellyel. 

4.2. Termékhez, szolgáltatáshoz, ügylethez vagy alkalmazott 

eszközhöz kapcsolódó kockázati tényezők alapján  

1. Ügyfele sem visszavásárlási értékkel, sem lejárati szolgáltatással nem rendelkező, tisztán 

kockázati haláleseti életbiztosítást köt egyedi vagy csoportos biztosításként. 

2. Ügyfele az életbiztosítási ágba tartozó biztosítás esetén, olyan biztosítást köt, amelynek az 

éves biztosítási díja nem haladja meg a 260.000 (kettőszázhatvanezer) forintot vagy 

amennyiben az egyszeri biztosítási díj nem haladja meg a 300.000 (háromszázezer) forintot. 

3. Ügyfele számára az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárba a munkáltatója által az Önkéntes 

Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló törvény szerinti munkáltatói hozzájárulásként fizetett 

havi összeg nem haladja meg egészségpénztár, önsegélyező pénztár, egészség- és önsegélyező 
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pénztár esetén a tárgyév első napján érvényes havi minimálbér 30%-át, önkéntes 

nyugdíjpénztár esetén a tárgyév első napján érvényes havi minimálbér 50%-át. 

4. Ügyfele munkáltatója által az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárba az alkalmazottai javára 

fizetett, az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló törvény szerinti célzott 

szolgáltatás finanszírozására teljesített összes befizetés éves szinten nem haladja meg a 

munkáltatónak a társaságban tagsági jogviszonnyal rendelkező alkalmazottainak létszáma és 

a tárgyév első napján érvényes havi minimálbér szorzatának összegét. 

5. Ügyfele által az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárba befizetett összeg éves szinten nem 

haladja meg a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint érvényesíthető adókedvezmény 

maximális mértékének igénybevételéhez jogosító befizetés összegét. 

6. Ügyfele a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti nyugdíjbiztosítást köt, ide nem 

értve a szerződés teljes vagy részleges visszavásárlására vonatkozó ügyletet. 

7. Ügyfele 2018. október 17. napját megelőzően lakás-előtakarékossági szerződést kötött, amely 

alapján az éves elhelyezendő megtakarítás összege nem haladja meg a lakás-

takarékpénztárakról szóló törvény szerinti legmagasabb összegű éves állami támogatás 

maradéktalan igénybevételéhez szükséges összeget, vagy a megkötött lakás-előtakarékossági 

szerződéshez kapcsolódóan lakáskölcsön vagy áthidaló kölcsön szerződést kötött 

8. az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárral munkáltatói hozzájárulás fizetésére szerződött, az 

önkéntes pénztár magánszemély tagjai számára munkáltatói támogatást juttató, az önkéntes 

pénztárba célzott szolgáltatás nyújtása során befizetést teljesítő olyan munkáltató 

(munkáltatói tag), amelynek tulajdonosi háttere tekintetében a szerződéskötéskor elérhető 

céginformációs adatbázis alapján kizárható, hogy stratégiai hiányosságokkal rendelkező, 

kiemelt kockázatot jelentő harmadik országban működő tulajdonosi körhöz kapcsolódik, és a 

pénztártag egyéni számlája javára az Európai Unión belül működő pénzintézeten keresztül 

teljesít befizetést, 

9. az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelv, valamint a 280/2004/EK és a 406/2009/EK európai parlamenti és tanácsi határozat 

szerinti uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék létrehozásáról, továbbá a 920/2010/EU és 

az 1193/2011/EU bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. május 2-i 

389/2013/EU bizottsági rendelet 16., 17. és 18. cikke alapján üzemeltetői számlával, 

légijármű-üzemeltetői számlával, közönséges ügyfélszámlával vagy kereskedési számlával 

rendelkező jogi személy, ha az üzleti kapcsolat létesítése vagy ügyleti megbízás adása a 

befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető 

tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 6. § l) pontjában meghatározott 

pénzügyi eszközre vagy az arra vonatkozó származtatott pénzügyi eszközre irányul, 

10. 300.000 (háromszázezer) forint tőkeösszeget meg nem haladó kölcsönszerződést köt, és a 

kölcsön folyósítására és törlesztésére átutalással kerül sor, az ügyfél korábban létesített, már 

meglévő magyarországi bankszámláján keresztül, 

11. Ügyfele elektronikuspénz-birtokos, és a részére kibocsátott elektronikus pénz 

a. mindenkori egyenlege nem haladja meg a 300.000 (háromszázezer) forintot, és adott naptári 

évben legfeljebb 260.000 (kettőszázhatvanezer) forint értékben történő elektronikus pénz 
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visszaváltását teszi lehetővé a kibocsátó, és ebből a készpénzben kivett vagy készpénzre 

beváltott összeg naptári évente nem haladja meg a huszonötezer forintot, és 

b. olyan elektronikus pénz terhére vagy más olyan jellegű forrás felhasználásával nem tölthető 

fel, amely esetében az ügyfél azonosítása nem történt meg, 

c.  az elektronikuspénz-kibocsátó intézmény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról 

szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 3. § (1) bekezdés e) pontja szerinti elektronikus pénz 

kibocsátása szolgáltatást nyújt az elektronikuspénz-birtokos részére, fizetési számlát nem 

vezet, hitelt nem nyújt az elektronikuspénz-birtokos részére, valamint 

d. az elektronikuspénz-birtokos vagy tényleges tulajdonosa nem stratégiai hiányosságokkal 

rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országban rendelkezik lakóhellyel vagy 

székhellyel. 

12. Életbiztosítási ágba tartozó biztosítások, amelyeknek a biztosítási díja alacsony, valamint a 

sem visszavásárlási értékkel, sem lejárati szolgáltatással nem rendelkező, tisztán kockázati 

(haláleseti) életbiztosítások. 

13. Nyugdíjbiztosítások, ha nem tartalmaznak visszaváltási záradékot, és a kötvényt nem lehet 

biztosítékként felhasználni. 

14. Alkalmazottaknak nyugellátást nyújtó nyugdíj-, nyugellátási rendszer, amelyben a 

hozzájárulás a bérekből való levonással történik, és a rendszer szabályai nem engedik meg a 

rendszerben lévő tagi részesedés engedményezését. 

15. Pénzügyi termékek vagy szolgáltatások, amelyek egyes ügyféltípusok számára 

meghatározott és korlátozott szolgáltatásokat nyújtanak, annak érdekében, hogy pénzügyi 

integrációs célból javuljon a pénzügyi szolgáltatásokhoz történő hozzáférésük. 

16. 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). 

4.3. Földrajzi kockázati tényezők alapján  

1. Az Európai Unió tagállamai. 

2. Az pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemmel összefüggésben hatékony 

rendszerekkel rendelkező harmadik országok. 

3. Olyan harmadik országok, 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. 

4. Olyan harmadik országok, amelyeknek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni 

küzdelemmel kapcsolatos előírásai összhangban vannak a felülvizsgált ATF-ajánlásokkal, és 

hatékonyan alkalmazzák ezeket az előírásokat. 
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5. A Szövetkezeti Hitelintézet által megállapított alacsony 

kockázatba tartozó szolgáltatások az 1. és 4. pontok 

figyelembevételével 

A Szövetkezeti Hitelintézet az egyszerűsített ügyfél-átvilágítást a 21/2017. (VIII. 3.) NGM 

rendeletben (a továbbiakban: NGM rendelet) meghatározott alacsony kockázati tényezők 

figyelembe vételével kizárólag a 19/2017. (VII. 19.) MNB rendelet (a továbbiakban: MNB rendelet) 

szerinti esetek során alkalmazza (nem élve az MNB rendelet 11. §-ában nem szerepelő esetek 

hatástanulmány elkészítésével és megküldésével megvalósuló Felügyeleti jóváhagyás 

lehetőségével).  

5.1. Ügyfélkockázati tényezők alapján 

A Szövetkezeti Hitelintézet – összhangban az MNB rendelet és az NGM rendelet szerinti 

egyszerűsített ügyfél-átvilágítási esetekkel –egyszerűsített ügyfél-átvilágítást alkalmaz az alábbi 

esetekben: 

1. Az ügyfél a következő pontok szerinti szolgáltatók egyike:  

• hitelintézet,  

• pénzügyi szolgáltató,  

• foglalkoztatói nyugdíj szolgáltató intézmény,  

• önkéntes kölcsönös biztosítópénztár,  

• nemzetközi postautalvány-felvételt és -kézbesítést végző,  

amennyiben székhelye az Európai Unió területén található, vagy olyan harmadik országban 

székhellyel rendelkező, a fenti pontok szerinti szolgáltató, amelyre a Pmt.-ben meghatározottakkal 

egyenértékű követelmények vonatkoznak, és amely ezek betartása tekintetében felügyelet alatt áll. 

→ Jelentés Különös rész 4.1. pont 1. 

Az MNB rendelet szerinti egyszerűsített ügyfél-átvilágítási eset. A Szabályzat szerint a Kijelölt 

személy döntése szükséges: a Kijelölt személy monitoring keretében vizsgálja az egyszerűsített 

ügyfél-átvilágítás feltételeinek fennállását. 

2. Ügyfele olyan társaság, amelynek értékpapírjait egy vagy több tagállamban bevezették a 

szabályozott piacra (például a Budapest Értéktőzsdére), vagy olyan, harmadik ország tőzsdéjén 

jegyzett társaság, amelyre a közösségi joggal összhangban lévő közzétételi követelmények 

vonatkoznak. → Jelentés Különös rész 4.1. pont 2. 

Az MNB rendelet szerinti egyszerűsített ügyfél-átvilágítási eset. A Szabályzat szerint a Kijelölt 

személy döntése szükséges: a Kijelölt személy monitoring keretében vizsgálja az egyszerűsített 

ügyfél-átvilágítás feltételeinek fennállását 
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3. Ügyfele a Pmt. 5. §-ában meghatározott felügyeletet ellátó szerv  

(az MNB, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, PTEI, az Ügyvédek és a Közjegyzők területi kamarája, a 

Magyar Könyvvizsgálói Kamara, a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal, a bizalmi 

vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól szóló 2014. évi XV. törvény szerinti hivatal). → 

Jelentés Különös rész 4.1. pont 3. 

Az MNB rendelet szerinti egyszerűsített ügyfél-átvilágítási eset. A Szabályzat szerint a Kijelölt 

személy döntése szükséges: a Kijelölt személy monitoring keretében vizsgálja az egyszerűsített 

ügyfél-átvilágítás feltételeinek fennállását 

4. Ügyfele helyi önkormányzat, a helyi önkormányzat költségvetési szerve, vagy a 3. pontba nem 

tartozó központi államigazgatási szerv. → Jelentés Különös rész 4.1. pont 4. 

Az MNB rendelet szerinti egyszerűsített ügyfél-átvilágítási eset. A Szabályzat szerint a Kijelölt 

személy utólagos tájékoztatása szükséges: a Kijelölt személy monitoring keretében vizsgálja az 

egyszerűsített ügyfél-átvilágítás feltételeinek fennállását 

5. Ügyfele az Európai Parlament, 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. → Jelentés Különös rész 4.1. pont 5. 

Az MNB rendelet szerinti egyszerűsített ügyfél-átvilágítási eset. A Szabályzat szerint a Kijelölt 

személy döntése szükséges: a Kijelölt személy monitoring keretében vizsgálja az egyszerűsített 

ügyfél-átvilágítás feltételeinek fennállását 

6. Olyan társaságok, amelyeknek értékpapírjait bevezették a tőzsdére, és amelyekre olyan 

közzétételi követelmények vonatkoznak, amelyek biztosítják a tényleges tulajdonlás megfelelő 

átláthatóságát. → Jelentés Különös rész 4.1. pont 6. 

Az NGM rendelet szerint alacsony kockázatra vonatkozó tényező. A Szabályzat szerint a Kijelölt 

személy döntése szükséges: a Kijelölt személy monitoring keretében vizsgálja az egyszerűsített 

ügyfél-átvilágítás feltételeinek fennállását 

7. A közigazgatási hatóságok vagy többségi állami tulajdonban lévő gazdasági társaság. → Jelentés 

Különös rész 4.1. pont 7. 

Az NGM rendelet szerint alacsony kockázatra vonatkozó tényező. A Szabályzat szerint a Kijelölt 

személy döntése szükséges: a Kijelölt személy monitoring keretében vizsgálja az egyszerűsített 

ügyfél-átvilágítás feltételeinek fennállását 

8. Olyan ügyfelek, amelyek alacsony kockázatot jelentő földrajzi területeken rendelkeznek 

lakóhellyel. → Jelentés Különös rész 4.1. pont 8. 

Az NGM rendelet szerint alacsony kockázatra vonatkozó tényező. A Szabályzat szerint a Szövetkezeti 

Hitelintézet a földrajzi kockázati tényezőt nem alkalmazza kockázat csökkentő tényezőként, így ez a 

tényező nem releváns. 
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5.2. Termékhez, szolgáltatáshoz, ügylethez vagy alkalmazott 

eszközhöz kapcsolódó kockázati tényezők alapján  

A Szövetkezeti Hitelintézet – összhangban az MNB rendelet és az NGM rendelet szerinti, az általa 

nyújtott szolgáltatások kapcsán előforduló egyszerűsített ügyfél-átvilágítási esetekkel – 

egyszerűsített ügyfél-átvilágítást alkalmaz az alábbi esetekben:  

1. Ügyfele sem visszavásárlási értékkel, sem lejárati szolgáltatással nem rendelkező, tisztán 

kockázati haláleseti életbiztosítást köt. → Jelentés Különös rész 4.2. pont 1. 

Az MNB rendelet szerinti egyszerűsített ügyfél-átvilágítási eset. → Ez a kockázati tényező a 

Szövetkezeti Hitelintézet esetében – mivel közvetített termékről van szó, ahol a kockázatot nem a 

Szövetkezeti Hitelintézet értékeli – nem releváns. 

2. Ügyfele az életbiztosítási ágba tartozó biztosítás esetén, olyan biztosítást köt, amelynek az éves 

biztosítási díja nem haladja meg a 260.000 (kettőszázhatvanezer) forintot vagy amennyiben az 

egyszeri biztosítási díj nem haladja meg a 300.000 (háromszázezer) forintot. → Jelentés Különös rész 

4.2. pont 2 

Az MNB rendelet szerinti egyszerűsített ügyfél-átvilágítási eset. → Ez a kockázati tényező a 

Szövetkezeti Hitelintézet esetében – mivel közvetített termékről van szó, ahol a kockázatot nem a 

Szövetkezeti Hitelintézet értékeli – nem releváns. 

3. Ügyfele a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti nyugdíjbiztosítást köt, ide nem értve a 

szerződés teljes vagy részleges visszavásárlására vonatkozó ügyletet. → Jelentés Különös rész 4.2. 

pont 6 

Az MNB rendelet szerinti egyszerűsített ügyfél-átvilágítási eset. → Ez a kockázati tényező a 

Szövetkezeti Hitelintézet esetében – mivel közvetített termékről van szó, ahol a kockázatot nem a 

Szövetkezeti Hitelintézet értékeli – nem releváns. 

4. Ügyfele 2018. október 17. napját megelőzően lakás-előtakarékossági szerződést kötött, amely 

alapján az éves elhelyezendő megtakarítás összege nem haladja meg a lakás-takarékpénztárakról 

szóló törvény szerinti legmagasabb összegű éves állami támogatás maradéktalan igénybevételéhez 

szükséges összeget, vagy megkötött lakás-előtakarékossági szerződéshez kapcsolódóan 

lakáskölcsön vagy áthidaló kölcsön szerződést kötött. → Jelentés Különös rész 4.2. pont 7 

Az MNB rendelet szerinti egyszerűsített ügyfél-átvilágítási eset. → Ez a kockázati tényező a 

Szövetkezeti Hitelintézet esetében – mivel közvetített termékről van szó, ahol a kockázatot nem a 

Szövetkezeti Hitelintézet értékeli – nem releváns. 

5. Alkalmazottaknak nyugellátást nyújtó nyugdíj-, nyugellátási rendszer, amelyben a hozzájárulás a 

bérekből való levonással történik, és a rendszer szabályai nem engedik meg a rendszerben lévő tagi 

részesedés engedményezését. → Jelentés Különös rész 4.2. pont 11 
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Az NGM rendelet szerint alacsony kockázatra vonatkozó tényező. → Ez a kockázati tényező a 

Szövetkezeti Hitelintézet esetében – mivel közvetített termékről van szó, ahol a kockázatot nem a 

Szövetkezeti Hitelintézet értékeli – nem releváns. 

6. Pénzügyi termékek vagy szolgáltatások, amelyek egyes ügyféltípusok számára meghatározott és 

korlátozott szolgáltatásokat nyújtanak, annak érdekében, hogy pénzügyi integrációs célból javuljon 

a pénzügyi szolgáltatásokhoz történő hozzáférésük.  → Jelentés Különös rész 4.2. pont 12 

Az NGM rendelet szerint alacsony kockázatra vonatkozó tényező. 

7. 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). Jelentés Különös rész 4.2. 

pont 13 

Az NGM rendelet szerint alacsony kockázatra vonatkozó tényező. 

8. Az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárral munkáltatói hozzájárulás fizetésére szerződött, az 

önkéntes pénztár magánszemély tagjai számára munkáltatói támogatást juttató, az önkéntes 

pénztárba célzott szolgáltatás nyújtása során befizetést teljesítő olyan munkáltató (munkáltatói 

tag), amelynek tulajdonosi háttere tekintetében a szerződéskötéskor elérhető céginformációs 

adatbázis alapján kizárható, hogy stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő 

harmadik országban működő tulajdonosi körhöz kapcsolódik, és a pénztártag egyéni számlája javára 

az Európai Unión belül működő pénzintézeten keresztül teljesít befizetést. 

Az MNB rendelet szerinti egyszerűsített ügyfél-átvilágítási eset. → Ez a kockázati tényező a 

Szövetkezeti Hitelintézet esetében – mivel közvetített termékről van szó, ahol a kockázatot nem a 

Szövetkezeti Hitelintézet értékeli – nem releváns. 

9. Az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelv, valamint a 280/2004/EK és a 406/2009/EK európai parlamenti és tanácsi határozat szerinti 

uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék létrehozásáról, továbbá a 920/2010/EU és az 

1193/2011/EU bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. május 2-i 389/2013/EU 

bizottsági rendelet 16., 17. és 18. cikke alapján üzemeltetői számlával, légijármű-üzemeltetői 

számlával, közönséges ügyfélszámlával vagy kereskedési számlával rendelkező jogi személy, ha az 

üzleti kapcsolat létesítése vagy ügyleti megbízás adása a befektetési vállalkozásokról és az 

árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi 

CXXXVIII. törvény 6. § l) pontjában meghatározott pénzügyi eszközre vagy az arra vonatkozó 

származtatott pénzügyi eszközre irányul. 

Az MNB rendelet szerinti egyszerűsített ügyfél-átvilágítási eset. → Ez a kockázati tényező a 

Szövetkezeti Hitelintézet esetében – mivel közvetített termékről van szó, ahol a kockázatot nem a 

Szövetkezeti Hitelintézet értékeli – nem releváns. 

10. 300.000 (háromszázezer) forint tőkeösszeget meg nem haladó kölcsönszerződést köt, és a 

kölcsön folyósítására és törlesztésére átutalással kerül sor, az ügyfél korábban létesített, már 

meglévő magyarországi bankszámláján keresztül 
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Az MNB rendelet szerinti egyszerűsített ügyfél-átvilágítási eset. → A Szövetkezeti Hitelintézet a 

kockázati tényezőket együttesen értékeli, így a Szabályzatban meghatározott intézkedések a 

legmagasabb kockázatnak megfelelően kerülnek meghatározásra. 

5.3. Földrajzi kockázati tényezők alapján  

A Szövetkezeti Hitelintézet a Jelentés Különös rész 4.3. pont 1-4. szakaszaiban meghatározott 

esetekben – az NGM rendelet szerint alacsony kockázatra vonatkozó tényezők okán – szintén 

egyszerűsített ügyfél-átvilágítási intézkedést alkalmaz az alábbi országok esetében: 

• Az Európai Unió tagállamai. 

• A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemmel összefüggésben hatékony 

rendszerekkel rendelkező harmadik országok.  

• Olyan harmadik országok, 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.  

• Olyan harmadik országok, amelyeknek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni 

küzdelemmel kapcsolatos előírásai összhangban vannak a felülvizsgált FATF-ajánlásokkal, és 

hatékonyan alkalmazzák ezeket az előírásokat.  

A Szövetkezeti Hitelintézet a fenti kockázati tényezőket együttesen értékeli, így a Szabályzatban 

meghatározott intézkedések a legmagasabb kockázatnak megfelelően kerülnek meghatározásra. 

6. Kötelező intézkedések a Felügyelet és egyéb jogalkotó 

szervek által meghatározott magas kockázatok 

vonatkozásában 

Ebben a részben az MNB Mintadokumentum szerint kötelezőnek minősített intézkedések kerültek 

meghatározásra a különböző kockázati tényezők alapján. Ahol a Mintadokumentum nem 

tartalmazott kötelezően elrendelt intézkedést, ott a Szövetkezeti Hitelintézet kockázatértékelése 

szerinti intézkedés került meghatározásra (lsd. szürke-zónás esetek). A kék zónával jelölt esetekben 

a Szövetkezeti Hitelintézet döntése alapján került sor az intézkedés meghatározására, összhangban 

a Szabályzattal. 

Kockázati 
tényezők  

Elrendelt intézkedések  

Ügyfélkockázati 
tényezők alapján 
(lásd II.2.1.)  

Fokozott 
ügyfél-
átvilágítás  

Megerősített eljárás  Kötelező 
vezetői 
döntés 

Kötelező 
szűrés  

1.   X X  

2.   X X  
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3.   X X  

4.  X X X  

5.  X X X X 

6. X X X X 

7.  X   

8.   X   

9.  X X X X 

Termékhez, 
szolgáltatáshoz, 
ügylethez vagy 
alkalmazott 
eszközhöz 
kapcsolódó 
kockázati 
tényezők alapján 
(lásd II.2.2.)  

Fokozott 
ügyfél 
átvilágítás  

Megerősített eljárás  Kötelező 
vezetői 
döntés  

Kötelező 
szűrés  

1.  Ilyen szolgáltatása nincs a Szövetkezeti Hitelintézetnek, nem releváns kockázat 

2.  X X X X 

3.    X  

4.   X  X 

5.  X X  X 

6.   X  X 

7.   X  X 

8.   X  X 

9.   X  X 

10. Ilyen eset kizárása miatt a Szövetkezeti Hitelintézet esetében nem releváns kockázat 

11. Ilyen eset kizárása miatt a Szövetkezeti Hitelintézet esetében nem releváns kockázat 

12.  X   

13.  Ilyen eset kizárása miatt a Szövetkezeti Hitelintézet esetében nem releváns kockázat 

14.  X    

Földrajzi 
kockázati 
tényezők alapján 
(lásd II.2.3.)  

Fokozott 
ügyfél 
átvilágítás  

Megerősített eljárás  Kötelező 
vezetői 
döntés  

Kötelező 
szűrés  

1.  X X X X 

2.  X X X X 

3.  X X X X 

4.   X  X 

5.   nincs kötelező intézkedés hozzárendelve a jogszabályokban 

6.   nincs kötelező intézkedés hozzárendelve a jogszabályokban 
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7. Intézkedések a Szolgáltató által meghatározott magas 

kockázatok vonatkozásában 

Az intézkedések a Jelentés Különös rész 3. pont alapján kerültek meghatározásra, figyelembe véve a 
Mintadokumentum azon rendelkezését, mely szerint a 6. pont megismétlése nem szükséges a 
Szövetkezeti Hitelintézet részéről. 

Beazonosított szolgáltatás Fokozott ügyfél 
átvilágítás 

Megerősített 
eljárás 

Kötelező 
vezetői döntés 

Kötelező 
szűrés 

Ügyfél átvilágítási 
adatok 

felülvizsgálatának 
időszaka 

Ügyfélkockázati tényezők 
alapján 

     

2. az ügyfél drágakövekkel, 
nemesfémekkel, 
fegyverekkel vagy művészi 
alkotásokkal kereskedő 
személy, valamint árverés 
szervező 

 

X X 

 5 évenként 

3. az ügyfél-átvilágítási 
adatok megfelelőségével 
kapcsolatos kétség esetén 

X 
 

X 
 3 évenként 

4.      

Termékhez, 
szolgáltatáshoz, ügylethez 
vagy alkalmazott 
eszközhöz kapcsolódó 
kockázati tényezők alapján  

     

1.      

2.      

3.      

4.      

Földrajzi kockázati 
tényezők alapján 

     

1. „offshore” gazdasági 
társaságok 

X X X X 3 évenként 

2.      

3.      

4.      

8. Pénzmosás és terrorizmus finanszírozási kockázat 

kezelésére tett egyéb folyamatban lévő intézkedések 

Azon kockázatok és kezelésükre tett intézkedések, amelyek nem kezelhetőek a 6. pontban 

meghatározott ügyfél átvilágítási intézkedéssel (például folyamatban lévő belső ellenőri ajánlások, 

felügyeleti megállapítások végrehajtása, egyéb önellenőrzésekből származó fel) 
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Az ismertetett szempontrendszer alapján a Szövetkezeti Hitelintézet a jelen felülvizsgálat során az 

alábbiak szerinti kockázatokat azonosította: 

(a táblázat szerkesztendő, jelenleg  csak példákat tartalmaz a kockázatok leírására) 

Kockázat leírása  Intézkedés leírása  Felelős személy  Határidő  Felülvizsgálat 
időpontja  

Pénzváltást közvetítők 
működésében rejlő 
kockázatok 

    

Záloghitelezést közvetítők 
működtetése nem teljes 
körűen szabályozott  

    

TT és TTNY adatainak 
rögzítése nem biztosított a 
MoonSolban -> ezzel nem 
biztosított a szűrések 
automatikus végrehajtása, az 
adatszolgáltatások 
automatikus előállítása.  

 

  

  

Ügyfelek, TT-ok, rendelkezők 
automatikus PEP + a PEP 
közeli hozzátartozójának vagy 
közeli kapcsolatban álló 
személyek szűrése nem 
valósul meg a MoonSolban 1) 
ügyféltörzs adatbázisban, 2) 
üzleti kapcsolat létesítésekor , 
3) ügyleti megbízás 
befogadásakor, 4) szankciós 
listás szűrésnél.  

 

  

  

Kockázati tényezők és a 
kockázati értékek rögzítése a 
MoonSol által nem 
támogatott, ez által nem 
biztosított a Pmt. szerinti 
kockázatértékelésen alapuló 
automatikus monitoring.  

 

  

 

  

Kötelező MNB 
adatszolgáltatások 
tartalmának összeállítása 
informatikailag nem 
támogatott (lsd. fentiekben 
ismertetett kockázatokat is.)  

 

  

  

A Belső kockázatértékelés felülvizsgálatának tervezett időpontja: ………………………….. 

Kelt: …………………… 

Záradék: 

A dokumentum teljes körűen tartalmazza a 19/2017. (VII. 19.) MNB rendelet 21. § (4) bekezdésben 

meghatározott követelményeket, ezért formai szempontból külön jelentés készítésére nem kerül 

sor. 
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3. számú melléklet 

Eljárásrend az MTB Csoport részére 

 

Legalább az alábbiakról célszerű az Eljárásrendben rendelkezni (a Szabályzatban található 
hivatkozások): 

 

- A kinevezés, kijelölés szabályai, alkalmassági kritériumok 

- Az egyes munkakörökhöz kapcsolódó feladatok, jogok, kötelezettségek 

- Az ügyfél-átvilágítási intézkedések részeként végzett információgyűjtések eljárási 
szabályai („szankciós” szűrések, pénzeszköz forrására vonatkozó információgyűjtések) 

- Az ügyfél-átvilágítási dokumentáció nyilvántartására, tárolására vonatkozó szabályok (pl. 
tárolás, kereshetőség, hozzáférés, adatszolgáltatás) 

- A fiókvezetői monitoring alkalmazására vonatkozó szabályok 

- A megerősített eljárás kapcsán alkalmazott vezetői döntések beszerzésére vonatkozó 
eljárási szabályok 

- A bejelentési kötelezettség teljesítésének eljárási szabályai 

- Az ügylet felfüggesztésére vonatkozó részletes eljárási szabályok (csatornák, határidők, 
felelősök) 

- A belső ellenőrző és információs rendszerre vonatkozó részletes eljárási szabályok 
(csatornák, határidők, felelősök, hozzáférés, adatszolgáltatás) 

- A szűrő és monitoring folyamatok, feladatok megosztása 

- Az adatok kezelésére, megőrzésére, továbbítására vonatkozó szabályok 

- Az MNB részére küldendő adattáblák előállításáért, ellenőrzéséért, továbbításáért felelős 
személyek megnevezése (munkakör / beosztás), az adatszolgáltatás rendje 

- Képzések rendje, vizsgakötelezettségek teljesítésének szabályai 

- Iránymutatás a megbízott közvetítők saját ügyviteli rendjének elkészítéséhez  

- A közvetítőkkel kötött megbízási szerződésben rögzített bejelentési, adatszolgáltatási 
kötelezettségre, képzésre, ellenőrzési jogkör gyakorlására vonatkozó rendelkezések 
részletes eljárási szabályai (csatornák, hatéridők, felelősök, hozzáférés, adatszolgáltatás)   
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4. számú melléklet 

A Felelős vezető, a Pmt. és a Kit. szerinti Kijelölt személy, Helyettese(i) elérhetőségi adatai, 
valamint a döntési jogkörben eljáró Bizottság összetétele 

 
 

A Felelős vezető 
 

Neve: Homoki Imre 

Beosztása: védelmi osztályvezető 

Telefonszáma: +3630/524-5782 

Email címe: homoki.imre@takarek.hu 

 
Pmt.  / Kit. szerinti Kijelölt személy és helyettese(i): 
 

Neve: Gecse Magdolna 

Beosztása: pénzmosás-megelőzési csoportvezető 

Telefonszáma: +3620/400-2406 

Email címe: gecse.magdolna@takarek.hu 

PTEI bejelentés / 
módosítás dátuma 

 

 

Helyettes neve: Kuruczné Keller Szilvia 

Beosztása: pénzmosás-megelőzési munkatárs 

Telefonszáma: +3630/5092774 

Email címe: keller.szilvia@takarek.hu 

PTEI bejelentés / 
módosítás dátuma 

 

 

Helyettes neve: Zakar János 

Beosztása: pénzmosás-megelőzési munkatárs 

Telefonszáma: +3670/953-1011 

Email címe: zakar.janos@takarek.hu 

PTEI bejelentés / 
módosítás dátuma 

 

 

A Bizottság az üzleti és kontroll területek képviselőiből álló paritásos testület, tagjai: 
 

Kontroll terület részéről: Felelős vezető, Kijelölt személy (vagy helyetteseik) – 2 fő 
Üzleti terület részéről: az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. üzleti területének képviselője, 
az MTB Csoport tag értékesítési vezetője, az MTB Csoport tag érintett üzleti területének vezetője. 
 
A Bizottság a döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza. A döntést és az esetleges 
különvélemény(ek)et is jegyzőkönyvbe kell foglalni. 
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5. számú melléklet 

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzése és megakadályozása érdekében 
alkalmazott („szankciós”) listák 

 
 
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzése és megakadályozása, valamint az 
embargós korlátozások betartása szempontjából releváns listák elérhetőségei  
 
 
Az Európai Unió szankciós listája: 
 
https://eeas.europa.eu/topics/sanctions-policy/8442/consolidated-list-of-sanctions_en 
Az Egyesült Nemzetek Szervezetének (ENSZ) szankciós listái: 
 
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list 
 
Az MNB honlapja a korlátozó intézkedéseket elrendelő uniós jogi aktusokról és ENSZ BT 
határozatokról:  
 
https://www.mnb.hu/felugyelet/szabalyozas/penzmosas-ellen/korlatozo-intezkedesek-
szankciok/penzugyi-es-vagyoni-korlatozo-intezkedesek 
 
 
A fenti listák alapján az MTB Csoport tagja egy egységes listát alkalmaz, melynek aktualizálásáról 
folyamatosan gondoskodik. 
  

https://www.mnb.hu/felugyelet/szabalyozas/penzmosas-ellen/korlatozo-intezkedesek-szankciok/penzugyi-es-vagyoni-korlatozo-intezkedesek
https://www.mnb.hu/felugyelet/szabalyozas/penzmosas-ellen/korlatozo-intezkedesek-szankciok/penzugyi-es-vagyoni-korlatozo-intezkedesek
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6. számú melléklet 

NYILATKOZAT A TÉNYLEGES TULAJDONOSRÓL (TTNY) 
TERMÉSZETES SZEMÉLY RÉSZÉRE 

a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló  
2017. évi LIII. törvény szerinti tényleges tulajdonos1 személyének megállapítása érdekében (Pmt. 8.§) 

 
 
Alulírott 

Családi és utónév: ……………………………………..………………………………………………………… 
 
Születési hely, idő: ..……………………………………………………………….……    .……………………. 

 
büntetőjogi felelősségem tudatában az MTB Csoport tagja részére kijelentem, hogy az MTB Csoport tagjánál minden üzleti kapcsolat 
létesítésekor / minden ügyleti megbízás adásakor az alábbiakban megnevezett természetes személy(ek), mint tényleges 
tulajdonos(ok) nevében vagy érdekében járok el (A Pmt. 8.§ (2) bekezdése alapján az alábbi adatok megadása kötelező!) : 

 

1 Családi és utóneve: 
 

2 Családi és utóneve: 
 

Születési családi és utóneve: 
 

Születési családi és utóneve: 
 

Állampolgársága: 
 

Állampolgársága: 
 

Születési helye: 
 

Születési ideje: 
 

Születési helye: 
 

Születési ideje: 
 

Lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye: 
 

Lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye: 
 

Tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek, kiemelt 
közszereplő közeli hozzátartozójának, vagy kiemelt 
közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek 
minősül?2 
 

nem      igen  

Tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek, kiemelt 
közszereplő közeli hozzátartozójának, vagy kiemelt 
közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek 
minősül?2 
 

nem      igen  
 
A nyilatkozat az üzleti kapcsolat létesítésekor / az ügyleti megbízás adásakor fennálló helyzetet tükrözi. 
 
Ügyfél tudomásul veszi, hogy 5 (öt) munkanapon belül köteles bejelenteni az MTB Csoport tagjának a fenti, tényleges tulajdonosra 
vonatkozó adatokban bekövetkező esetleges változásokat. A bejelentési kötelezettség elmulasztásából eredő kár az Ügyfelet terheli. 
Amennyiben kétség merül fel a tényleges tulajdonos kilétével kapcsolatban, akkor az MTB Csoport tagja ismételt nyilatkozatot kér az 
Ügyféltől és ebben az esetben az Ügyfél vállalja, hogy a kért nyilatkozatot meghatározott formában, tartalommal és határidőre az 
MTB Csoport tagja részére megadja. 
 
Kelt:……………………….. 20….. ……….……… ……     

……………………………… 
Ügyfél aláírása 

 
Az ügyfél nyilatkozatát ellenőriztem azt formailag rendben találtam. (Igen / Nem – a megfelelő válasz aláhúzandó!) 
 
 
          ………………………… 
                ügyintéző aláírása 
 
A tényleges tulajdonos(ok) nemzetközi tiltólistán szerepel(nek) / nem szerepel(nek) – a megfelelő válasz aláhúzandó! 
 
 
          ………………………… 
                 ügyintéző aláírása 
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Segédlet a kitöltéshez 
 
1 Tényleges tulajdonos meghatározása (2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont): az a természetes személy, akinek megbízásából valamely 
ügyletet végrehajtanak, vagy aki egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a természetes személy ügyfél tevékenysége 
felett. 
 
2 Amennyiben a Tényleges Tulajdonos kiemelt közszereplőnek minősül, úgy kérjük, hogy töltse ki a kiemelt közszereplő státuszáról 
szóló nyilatkozatot!  
 
 
Kiemelt közszereplő: az a természetes személy, aki fontos közfeladatot lát el, vagy az ügyfél-átvilágítás elvégzését megelőző egy éven 
belül fontos közfeladatot látott el.  
 
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. 
 

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 a kiemelt közszereplő javára hoztak létre. 
 
Fontos közfeladatot ellátó személy: 
a) külföldi kiemelt közszereplő esetén az államfő, a kormányfő, a miniszter, a miniszterhelyettes, az államtitkár, Magyarországon az 
államfő, a miniszterelnök, a miniszter és az államtitkár, 
b) külföldi kiemelt közszereplő esetén az országgyűlési képviselő vagy a hasonló jogalkotó szerv tagja, Magyarországon az 
országgyűlési képviselő és a nemzetiségi szószóló, 
c) külföldi kiemelt közszereplő esetén a politikai párt irányító szervének tagja, Magyarországon a politikai párt vezető testületének 
tagja és tisztségviselője, 
d) külföldi kiemelt közszereplő esetén 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) külföldi kiemelt közszereplő esetén 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) külföldi kiemelt közszereplő esetén 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) külföldi kiemelt közszereplő esetén 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) külföldi kiemelt közszereplő esetén nemzetközi szervezet vezetője, vezető helyettese, vezető testületének tagja. 
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7. számú melléklet 
NYILATKOZAT A TÉNYLEGES TULAJDONOSRÓL (TTNY) 

JOGI SZEMÉLY, JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ SZERVEZET RÉSZÉRE 
a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló  

2017. évi LIII. törvény szerinti tényleges tulajdonos1 személyének megállapítása érdekében (Pmt. 9.§) 

Alulírott, 
Családi és utónév: ……………………………………..…………………………………………………………… 
 
Születési hely, idő:……………………………………………………………………………… .………………… 

mint az alábbi szervezet képviselője 
 
szervezet neve:……………………………………………………………………………….……………………… 
 
székhelye:…………………………………………………………………………………..………………………… 

 
büntetőjogi felelősségem tudatában az MTB Csoport tagja részére kijelentem, hogy az általam képviselt jogi személy, jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa(i) az alábbi természetes személy(ek) (A Pmt. 9. § (1) bekezdése 
alapján az alábbi adatok megadása kötelező!) : 

1 Családi és utóneve: 
 

2 Családi és utóneve: 
 

Születési családi és utóneve: 
 

Születési családi és utóneve: 
 

Állampolgársága: 
 

Állampolgársága: 
 

Születési helye: 
 

Születési ideje: 
 

Születési helye: 
 

Születési ideje: 
 

Lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye: 
 

Lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye: 
 

 Tulajdonosi érdekeltség jellege: 
 

Tulajdonosi érdekeltség jellege: 
 

Tulajdonosi érdekeltség mértéke: 
 

Tulajdonosi érdekeltség mértéke: 
 

Tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek, kiemelt 
közszereplő közeli hozzátartozójának, vagy kiemelt 
közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek 
minősül?2 

nem      igen  

Tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek, kiemelt 
közszereplő közeli hozzátartozójának, vagy kiemelt 
közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek 
minősül?2 

nem      igen  
    

3 Családi és utóneve: 
 

4 
 

Családi és utóneve: 
 

Születési családi és utóneve: 
 

Születési családi és utóneve: 
 

Állampolgársága: 
 

Állampolgársága: 
 

Születési helye: 
 

Születési ideje: 
 

Születési helye: 
 

Születési ideje: 
 

Lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye: 
 

Lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye: 
 

Tulajdonosi érdekeltség jellege: 
 

Tulajdonosi érdekeltség jellege: 
 

Tulajdonosi érdekeltség mértéke: 
 

Tulajdonosi érdekeltség mértéke: 
 

Tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek, kiemelt 
közszereplő közeli hozzátartozójának, vagy kiemelt 
közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek 
minősül?2 
 

nem      igen  

Tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek, kiemelt 
közszereplő közeli hozzátartozójának, vagy kiemelt 
közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek 
minősül?2 
 

nem      igen  
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A nyilatkozat az üzleti kapcsolat létesítésekor / az ügyleti megbízás adásakor fennálló helyzetet tükrözi. 
 
Ügyfél tudomásul veszi, hogy 5 (öt) munkanapon belül köteles bejelenteni az MTB Csoport tagjának a fenti, tényleges tulajdonosra 
vonatkozó adatokban bekövetkező esetleges változásokat. A bejelentési kötelezettségek elmulasztásából eredő kár az Ügyfelet 
terheli. Amennyiben kétség merül fel a tényleges tulajdonos kilétével kapcsolatban, akkor az MTB Csoport tagja ismételt nyilatkozatot 
kér az Ügyféltől és ebben az esetben az Ügyfél vállalja, hogy a kért nyilatkozatot vagy adatot a meghatározott formában, tartalommal 
és határidőre az MTB Csoport tagja részére megadja. 
 
Kelt:……………………….. 20….. ……….……… ……     

………………………………… 
Képviselő aláírása 

 
 

Az ügyfél nyilatkozatát ellenőriztem azt formailag rendben találtam. (Igen / Nem – a megfelelő válasz aláhúzandó!) 
 
 
         ………………………… 
           ügyintéző aláírása 
 
A tényleges tulajdonos(ok) nemzetközi tiltólistán szerepel(nek) / nem szerepel(nek) – a megfelelő válasz aláhúzandó! 
 
 
         ………………………… 
            ügyintéző aláírása 
 
 
 

Segédlet a kitöltéshez 
 
1 Tényleges tulajdonos meghatározása (2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont):  

 
a. az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy - a 

Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: 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, 
o aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már 

meghatározták, 
o akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy 
o 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 

o a vagyonrendelő, valamint annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa, 
o a vagyonkezelő, valamint annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa, 
o a kedvezményezett vagy a kedvezményezettek csoportja, valamint annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa, 

továbbá 
o 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. 

 
Amennyiben a nyilatkozó jogi személy, illetve a jogi személyiség nélküli szervezet esetében a 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. f.) pontja 
értelmében a szervezet vezető tisztségviselői tekintendők tényleges tulajdonosoknak, úgy a Tényleges Tulajdonosi Nyilatkozaton 
valamennyi vezető tisztségviselőt szerepeltetni szükséges. Ha a vezető tisztségviselők száma meghaladja a négy főt, úgy a Tényleges 
Tulajdonosi Nyilatkozat újabb adatlap(ok) kitöltésével valósítható meg. 
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Vezető tisztségviselő: A Ptk. 3. Könyvben meghatározott fogalom szerinti személy. 
Az MTB Csoport – a Pmt. szabályozásának logikájából kiindulva – a vezető tisztségviselővel analóg tisztségként tekint azon személyre, 
aki az ügyfél vagyonának felhasználására érdemben hatást gyakorol, a felett rendelkezési joggal bír (pl. társasház, egyesület, 
vadásztársaság, egyház esetében).  
 
Meghatározó befolyás 
A Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározottak alapján: 
A befolyással rendelkező akkor rendelkezik egy jogi személyben meghatározó befolyással, ha annak tagja vagy részvényese, és 
a) jogosult e jogi személy vezető tisztségviselői vagy felügyelőbizottsága tagjai többségének megválasztására, illetve visszahívására; 
vagy 
b) a jogi személy más tagjai, illetve részvényesei a befolyással rendelkezővel kötött megállapodás alapján a befolyással rendelkezővel 
azonos tartalommal szavaznak, vagy a befolyással rendelkezőn keresztül gyakorolják szavazati jogukat, feltéve, hogy együtt a 
szavazatok több mint felével rendelkeznek. 
 
 
2 Amennyiben a Tényleges Tulajdonos kiemelt közszereplőnek minősül, úgy kérjük, hogy töltse ki a kiemelt közszereplő státuszáról 

szóló nyilatkozatot!  
 
Kiemelt közszereplő: az a természetes személy, aki fontos közfeladatot lát el, vagy az ügyfél-átvilágítás elvégzését megelőző egy éven 
belül fontos közfeladatot látott el.  
 
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. 
 

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 a kiemelt közszereplő javára hoztak létre. 
 
Fontos közfeladatot ellátó személy: 
a) külföldi kiemelt közszereplő esetén az államfő, a kormányfő, a miniszter, a miniszterhelyettes, az államtitkár, Magyarországon az 
államfő, a miniszterelnök, a miniszter és az államtitkár, 
b) külföldi kiemelt közszereplő esetén az országgyűlési képviselő vagy a hasonló jogalkotó szerv tagja, Magyarországon az 
országgyűlési képviselő és a nemzetiségi szószóló, 
c) külföldi kiemelt közszereplő esetén a politikai párt irányító szervének tagja, Magyarországon a politikai párt vezető testületének 
tagja és tisztségviselője, 
d) külföldi kiemelt közszereplő esetén 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) külföldi kiemelt közszereplő esetén 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) külföldi kiemelt közszereplő esetén 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) külföldi kiemelt közszereplő esetén 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) külföldi kiemelt közszereplő esetén nemzetközi szervezet vezetője, vezető helyettese, vezető testületének tagja. 
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8. számú melléklet 

NYILATKOZAT AZ ÜGYFÉL / TÉNYLEGES TULAJDONOS KIEMELT KÖZSZEREPLŐI (PEP) 
STÁTUSZÁRÓL 

a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló  
2017. évi LIII. törvény szerinti kiemelt közszereplői érintettség rögzítése érdekében (Pmt. 8.§ (3), 9.§ (2), 19.§ (1)) 

 
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.  
 
A Pmt. kiemelt közszereplőkre vonatkozó rendelkezéseit a kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójára és a kiemelt közszereplővel 
közeli kapcsolatban álló személyre is alkalmazni kell. 

 

I. A Nyilatkozatot (Kérjük a megfelelő választ jelölje „X”-szel!) 
 
Saját magamra         ügyfélre / tényleges Tulajdonosra vonatkozóan         teszem. 

 
a) A természetes személy adatai, akire a Nyilatkozat vonatkozik (ügyfél és / vagy tényleges tulajdonos) 

 

Családi és utóneve: ……………………………………………………………………… 

Születési helye, ideje: ……………………………………………………………………… 
 
b) Amennyiben ügyfélre / tényleges Tulajdonosra vonatkozóan nyilatkozik, kérjük az alábbi adatokat is kitölteni! 
 

Nyilatkozatot tevő személy családi és utóneve: ……………………………………..………………………...…… 

Születési helye, ideje: …………………………………………………………………… 

 

II. Kijelentem, hogy a megnevezett személy, akire a Nyilatkozat vonatkozik (Kérjük a megfelelő választ jelölje „X”-szel!)  
 

A) Kiemelt közszereplő  B) Kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója     
 

C) Kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy   
 
Kérjük, jelölje X-szel a kiemelt közszereplői minőséget! 

KÓD MEGNEVEZÉS 

2a)  
külföldi kiemelt közszereplő esetén az államfő, a kormányfő, a miniszter, a miniszterhelyettes, az államtitkár, 
Magyarországon az államfő, a miniszterelnök, a miniszter és az államtitkár 

2b)  
külföldi kiemelt közszereplő esetén az országgyűlési képviselő vagy a hasonló jogalkotó szerv tagja, 
Magyarországon az országgyűlési képviselő és a nemzetiségi szószóló 

2c)  
külföldi kiemelt közszereplő esetén a politikai párt irányító szervének tagja, Magyarországon a politikai párt 
vezető testületének tagja és tisztségviselője 

2d)  
külföldi kiemelt közszereplő esetén 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 

2e)  
külföldi kiemelt közszereplő esetén a számvevőszék és a központi bank igazgatósági tagja, Magyarországon a 
Állami Számvevőszék elnöke és alelnöke, a Monetáris Tanács és a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja 

2f)  
külföldi kiemelt közszereplő esetén 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 

2g)  
külföldi kiemelt közszereplő esetén 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 

2h)  
külföldi kiemelt közszereplő esetén nemzetközi szervezet vezetője, vezető helyettese, vezető testületének 
tagja 
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Kérjük, jelölje X-szel a közeli hozzátartozói minőséget! 
 

KÓD MEGNEVEZÉS 

 a kiemelt közszereplő házastársa 

 a kiemelt közszereplő élettársa 

 a kiemelt közszereplő vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermeke 

 a kiemelt közszereplő vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermekének házastársa 

 a kiemelt közszereplő vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermekének élettársa 

 a kiemelt közszereplő vér szerinti, örökbefogadó, mostoha- és nevelőszülő 

 
Kérjük, jelölje X-szel a közeli kapcsolat jellegét! 
 

KÓD MEGNEVEZÉS 

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

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

 

III. Amennyiben kiemelt közszereplőnek, kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójának, vagy kiemelt közszereplővel közeli 
kapcsolatban álló személynek minősül, kérjük nyilatkozzon a pénzeszköz forrásáról! 

 
A pénzeszköz forrása: ………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….. 
 
A pénzeszköz forrásának igazolására szolgáló dokumentum megnevezése: …………………………………………………………………………………….. 
 
Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak mindenben megfelelnek.  
A nyomtatvány szövegét, tartalmát, a nyomtatvány kitöltésének célját, szerepét megértettem. 
 
 

Dátum: ………….……………      ….………………………………………. 
                           Aláírás 
 

Segédlet a kitöltéshez 
 

A nyilatkozatot akkor kell kitölteni, ha a Nyilatkozatot tevő, vagy a tényleges tulajdonosa kiemelt közszereplőnek, kiemelt közszereplő 
közeli hozzátartozójának, vagy kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek minősül. 
 
I. pont: 
Első lépésként el kell dönteni, hogy a nyilatkozatot tevő a nyilatkozatot saját magára, vagy másra (Ügyfélre, Tényleges tulajdonosra) 
vonatkozóan teszi-e. 
 
a) Először annak a személynek az azonosító adatait kell megadni, akire a Nyilatkozat vonatkozik: beírhatja a saját adatait, vagy annak 
a képviselt Ügyfél, Tényleges tulajdonos adatait. 
b) Ha a nyilatkozatot a Nyilatkozatot tevő személy nem saját magára teszi, akkor – az azonosíthatósága érdekében saját adatait is 
meg kell adnia az Ügyfél / Tényleges tulajdonos adatait követően. (ezt a pontot csak abban az esetben kell kitölteni, ha az a) pontban 
más adatait adta meg). 
 
II. pont: 
Meg kell adni, hogy az, akire a Nyilatkozat vonatkozik, kiemelt közszereplő, kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója, vagy kiemelt 
közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy (a megfelelő négyzet jelölésével) és a megfelelő négyzet kiválasztásával nyilatkoznia 
kell a kiemelt közszereplői minőségről. 
 
III. pont: 
Végül nyilatkoznia kell a pénzeszköz forrásáról. 
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9. számú melléklet 
AZONOSÍTÁSI ADATLAP 

TERMÉSZETES SZEMÉLY ÜGYFÉL, KAPCSOLÓDÓ SZEMÉLYEK (MEGHATALMAZOTT, RENDELKEZÉSE JOGOSULT ÉS KÉPVISELŐ) 
RÉSZÉRE 

 a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló  
2017. évi LIII. törvény szerinti azonosítás végrehajtása érdekében (Pmt. 7.§ (2) a) pontja) 

 

KIZÁRÓLAG A SZOLGÁLTATÓ TÖLTHETI KI! 

 

Előtag:  Családi neve:  
   Utóneve: 

 

Születési családi és utóneve :   

 

Állampolgársága1:   Állampolgársága1.:   

 
 

Lakcím:         

 

Lakcím hiányában tart. hely:    

 

Azonosító okmány típusa 
legalább egy okmány megadása kötelező (Kérjük jelölje X-szel!) 

Azonosító okmány száma 

 Személyazonosító igazolvány (ID Card)  

 Tartózkodási jogot igazoló okirat, tartózkodásra jogosító okirat  

 Útlevél (Passport)  

 Kártya formátumú vezetői engedély (csak magyar állampolgár)  

 

Születési hely:   

 

Születési idő:  
Anyja születési 

neve: 
  

 

 

 
Alulírott ……………………………………………. (ügyintéző / tanácsadó) nyilatkozom, hogy az azonosított személyt a neve és az általa 
személyesen átadott azonosító okiratok típusa és száma alapján, azok érvényességi idejének ellenőrzését követően személyesen 
azonosítottam.  
 
Kelt:…………………………………………….., ………….. év ……………… hó ……….. nap 
 

………………………………………………………. 
az adatokat rögzítő ügyintéző aláírása 

 

Az azonosított személy a nemzetközi szankciós listán szerepel / nem szerepel – a megfelelő válasz aláhúzandó! 
 
Kelt: ………………………………………………, ………….. év ……………… hó ……….. nap 

 
………………………………………………………. 

ügyintéző aláírása 

 

 
………………………………………………………. 

A nyilatkozatot tevő azonosított személy aláírása 
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KIZÁRÓLAG AZ AZONOSÍTOTT SZEMÉLY TÖLTHETI KI! 
 

 

Nyilatkozat kiemelt közszereplői státuszról 

Kiemelt közszereplő az a természetes személy, aki fontos közfeladatot lát el, vagy az ügyfél-átvilágítás elvégzését megelőző egy éven 
belül fontos közfeladatot látott el.3  
 
Kérjük a megfelelő választ jelölje „X”-szel: 
 
Nem vagyok kiemelt közszereplő  Kiemelt közszereplő vagyok4       

     Kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója vagyok5   

Kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy vagyok6  

 
Amennyiben kiemelt közszereplőnek minősül, úgy kérjük, hogy töltse ki a kiemelt közszereplői státuszról szóló nyilatkozatot! 
 

Nyilatkozat tényleges tulajdonosról 

Kijelentem, hogy az MTB Csoport tagja tájékoztatása alapján tudomásom van arról, hogy a Pmt. 8.§ (1) bekezdése alapján köteles 
vagyok ún. természetes személyekre vonatkozó tényleges tulajdonosi nyilatkozatot tenni abban az esetben, ha nem saját nevemben, 
hanem tényleges tulajdonos nevében vagy érdekében járok el. 
 
Képviselőként, meghatalmazottként vagy rendelkezésre jogosultként a Nyilatkozatot nem kell kitölteni! 
 
 
Nyilatkozat a készpénzforgalom várható mennyiségéről 
 
Kijelentem, hogy az MTB Csoport tagjánál létrejött üzleti kapcsolatom vonatkozásában havi ötvenmillió forintot elérő vagy meghaladó 
készpénzforgalom lebonyolítása részemről 
 
Várható      
 
Nem várható    
 
 
 

 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az Azonosítási adatlapon szereplő adatok a valóságnak mindenben 
megfelelnek. 
Tudomásom van arról, hogy 5 (öt) munkanapon belül köteles vagyok bejelenteni a Szolgáltató felé a fenti adatokban, vagy más 
kapcsolódó adataimban bekövetkező esetleges változásokat, és e kötelezettség elmulasztásából eredő kár engem terhel. 
Kijelentem, tudomásom van arról, hogy a jelen „Azonosítási adatlap”-on szereplő adatok megadása a pénzmosás és terrorizmus 
finanszírozás megelőzésről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) rendelkezésén alapuló kötelező 
adatszolgáltatás. 
 
Kelt:…………………………………………….., ………….. év ……………… hó ……….. nap 
 
 

………………………………………………………. 
A nyilatkozatot tevő azonosított személy aláírása 
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Segédlet a kitöltéshez 
 
1 Többes állampolgárság esetén az összes állampolgárságot meg kell adni! 
2 Kitöltése Meghatalmazott, Rendelkezése jogosult és Képviselő azonosításakor kötelező. 

 
 
3 Fontos közfeladatot ellátó személy: 

a) külföldi kiemelt közszereplő esetén az államfő, a kormányfő, a miniszter, a miniszterhelyettes, az államtitkár, Magyarországon az 
államfő, a miniszterelnök, a miniszter és az államtitkár, 
b) külföldi kiemelt közszereplő esetén az országgyűlési képviselő vagy a hasonló jogalkotó szerv tagja, Magyarországon az 
országgyűlési képviselő és a nemzetiségi szószóló, 
c) külföldi kiemelt közszereplő esetén a politikai párt irányító szervének tagja, Magyarországon a politikai párt vezető testületének 
tagja és tisztségviselője, 
d) külföldi kiemelt közszereplő esetén 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) külföldi kiemelt közszereplő esetén 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) külföldi kiemelt közszereplő esetén 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) külföldi kiemelt közszereplő esetén 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) külföldi kiemelt közszereplő esetén nemzetközi szervezet vezetője, vezető helyettese, vezető testületének tagja. 
 
4 Kiemelt közszereplő: az a természetes személy, aki fontos közfeladatot lát el, vagy az ügyfél-átvilágítás elvégzését megelőző egy 

éven belül fontos közfeladatot látott el.  
 
5 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. 
 

6 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 a kiemelt közszereplő javára hoztak létre. 
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10. számú melléklet 
AZONOSÍTÁSI ADATLAP 

JOGI SZEMÉLY, JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ SZERVEZET RÉSZÉRE 
a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló  

2017. évi LIII. törvény szerinti azonosítás végrehajtása érdekében (Pmt. 7.§ (2) b) pontja) 
 

KIZÁRÓLAG A SZOLGÁLTATÓ TÖLTHETI KI! 
 

A Társaság / Szervezet jogi elnevezése:  

A Társaság / Szervezet bejegyzés szerinti rövid elnevezése:  

 
Bejegyzés szerinti székhelye: ………………………………………………………………………………………………. 
Külföldi székhelyű vállalkozás esetén magyarországi fióktelepének címe (amennyiben van): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Azonosító okirat típusa 
legalább egy okirat megadása kötelező (Kérjük jelölje X-szel!) 

Azonosító okirat száma1 

 Nyilvántartásba vételi okirat  

 Cégbírósági bejegyzés  

Fő tevékenységi köre:  

Adószáma (ha a szervezeti formája szerint adószámmal kell 
rendelkeznie)2: 

 

Képviseletre jogosult(ak) neve, beosztása:  

Kézbesítési megbízott azonosítására alkalmas adatai3:  

 

 
Alulírott ……………………………………………. (ügyintéző / tanácsadó) nyilatkozom, hogy az azonosított Társaságot / Szervezetet az 
azonosító okiratok alapján személyesen azonosítottam.  
 
Kelt:…………………………………………….., ………….. év ……………… hó ……….. nap 
 
       ………………………………………………………. 

                                                                     Az adatokat rögzítő ügyintéző aláírása 

 

Az azonosított Társaság / Szervezet a nemzetközi szankciós listán szerepel / nem szerepel – a megfelelő válasz aláhúzandó! 
 
Kelt: ……………………………………………., ………….. év ……………… hó ……….. nap 
 
       ………………………………………………………. 

                                                                                       ügyintéző aláírása 

 

KIZÁRÓLAG AZ ÜGYFÉL KÉPVISELŐJE TÖLTHETI KI! 
 

Alulírott, 
Családi és utónév: ………………………………………..………………………. 
 
Születési hely, idő:…………………………………………   …………………… 
 
mint a ………………………………………….............. Társaság / Szervezet  bejelentett cégjegyzője / képviselője büntetőjogi felelősségem 
tudatában kijelentem, hogy a Társaság / Szervezet jelen „Azonosítási Adatlapon” szereplő adatai a valóságnak mindenben 
megfelelnek. 
 
Nyilatkozat a készpénzforgalom várható mennyiségéről 
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Kijelentem, hogy az általam képviselt Társaságnak / Szervezetnek az MTB Csoport tagjával létrejött üzleti kapcsolata vonatkozásában 
havi ötvenmillió forintot elérő vagy meghaladó készpénzforgalom lebonyolítása 
 
Várható     
 
Nem várható    
 
Tudomásom van arról, hogy 5 (öt) munkanapon belül köteles vagyok bejelenteni az MTB Csoport tagja felé a Társaság / Szervezet 
fenti adataiban, vagy saját adataimban bekövetkező esetleges változásokat. Tudomásul veszem, hogy ezen kötelezettségem 
elmulasztásából eredő kár engem terhel. 
 
Kijelentem, tudomásom van arról, hogy a jelen „Azonosítási adatlap”-on szereplő adatok megadása a pénzmosás és terrorizmus 
finanszírozás megelőzésről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) rendelkezésén alapuló kötelező 
adatszolgáltatás. 
 
Kelt:…………………………………………….., ………….. év ……………… hó ……….. nap 
 
            ………………………………………………………. 

          Cégjegyző/Képviselő cégszerű aláírása 

 
 
 
 

Segédlet a kitöltéshez 
 
1 A jogi személy létrejöttéről (nyilvántartásba vételéről, bejegyzéséről) szóló határozat száma vagy nyilvántartási száma 

Cégbírósági nyilvántartásban szereplő jogi személy esetén cégjegyzékszáma 
 
2 Az adószám rögzítése a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetében nem szükséges, ha a szervezet hitelt 

érdemlő módon – legalább teljes bizonyító erejű magánokirati formában – igazolni tudja, hogy nem rendelkezik adószámmal arra 
tekintettel, hogy nem végez adóköteles tevékenységet. 
 
3 Legalább  

a) családi és utónév , lakcím (ennek hiányában tartózkodási hely), születési hely, idő; illetve  
b) név, rövidített név, székhely (külföldi székhelyű vállalkozás esetén magyarországi fióktelep címe (ha ilyennel rendelkezik) 

 
A képviseleti jogosultságot az MTB Csoport tagja minden esetben vizsgálni köteles. 
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11. számú melléklet 
AZONOSÍTÁSI ADATLAP 

EGYÉNI VÁLLALKOZÓ (EGYÉNI CÉG), ŐSTERMELŐ, EGYÉB ÖNÁLLÓ TEVÉKENYSÉGET VÉGZŐ MAGÁNSZEMÉLY* RÉSZÉRE 

a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló  
2017. évi LIII. törvény szerinti azonosítás végrehajtása érdekében (Pmt. 7.§ (2)) 

 

KIZÁRÓLAG A SZOLGÁLTATÓ TÖLTHETI KI! 
 

1. Az azonosított személy, mint természetes személy azonosító adatai: 

 

Előtag:  Családi neve:     Utóneve: 

 

Születési családi és utóneve :   

 

Állampolgársága1:   Állampolgársága1.:   

 
 

Lakcím:         

 

Lakcím hiányában tart. hely:    

 

Azonosító okmány típusa 
legalább egy okmány megadása kötelező (Kérjük jelölje X-szel!) 

Azonosító okmány száma 

 Személyazonosító igazolvány (ID Card)  

 Tartózkodási jogot igazoló okirat, tartózkodásra jogosító okirat  

 Útlevél (Passport)  

 Kártya formátumú vezetői engedély (csak magyar állampolgár)  

 

Születési hely:   

 

Születési idő:  
Anyja születési 

neve: 
  

 

 
2. Az önálló tevékenység végzésével kapcsolatos egyéb azonosító adatok: 

Egyéni vállalkozó /egyéni cég /önálló tevékenységet végző 
magánszemély megnevezése: 

 

Tevékenység végzésének helye (ha nem azonos a lakcímmel) / 
Bejegyzés szerinti székhelye: 

 
 

Azonosító okirat típusa 
legalább egy okirat megadása kötelező (Kérjük jelölje X-szel!) 

Azonosító okirat száma 

 Vállalkozói igazolvány száma/ egyéb nyilvántartási 
száma2: 

 

 Cégbírósági bejegyzés (egyéni cég esetén):  

Fő tevékenységi kör (ÖVTJ3):  

Adószáma (ha a szervezeti formája szerint adószámmal kell 
rendelkeznie) 4: 

 

Képviseletre jogosult(ak) neve, beosztása:  

 
                                                                ………………………………………………………. 
                                                   az önálló tevékenységet végző magánszemély aláírása 
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Alulírott ……………………………………………. (ügyintéző / tanácsadó) nyilatkozom, hogy az azonosított személyt a neve és az általa 
személyesen átadott azonosító okiratok típusa és száma alapján, azok érvényességi idejének ellenőrzését követően személyesen 
azonosítottam.  
 
Az azonosított személy a nemzetközi szankciós listán szerepel / nem szerepel – a megfelelő válasz aláhúzandó! 
 
Kelt:…………………………….., ………….. év ……………… hó ……….. nap 
 
       ………………………………………………………. 

                            az adatokat rögzítő ügyintéző aláírása 

 
 

KIZÁRÓLAG AZ ÖNÁLLÓ TEVÉKENYSÉGET VÉGZŐ MAGÁNSZEMÉLY TÖLTHETI KI! 
 

Nyilatkozat kiemelt közszereplői státuszról 

Kiemelt közszereplő az a természetes személy, aki fontos közfeladatot lát el, vagy az ügyfél-átvilágítás elvégzését megelőző egy éven 
belül fontos közfeladatot látott el. Kérjük a megfelelő választ jelölje „X”-szel: 
 

Nem vagyok kiemelt közszereplő5        

Kiemelt közszereplő vagyok            

Kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója6 vagyok     

Kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy7 vagyok    

 
Amennyiben az önálló tevékenységet végző magánszemély kiemelt közszereplőnek, kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójának, 
vagy kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek minősül, úgy kérjük, hogy töltse ki a kiemelt közszereplő státuszáról 
szóló nyilatkozatot! 
 
Nyilatkozat tényleges tulajdonosról (Kérjük a megfelelő választ jelölje „X”-szel!): 

 
 Az önálló tevékenységet végző magánszemély tényleges tulajdonosa az 1. pont szerinti azonosított személy.      

 
 Az önálló tevékenységet végző magánszemély tényleges tulajdonosa NEM az 1. pont szerinti azonosított személy, mely esetben 
büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a Társaságnál önálló tevékenységet végző magánszemélyként az 
alábbiakban megnevezett természetes személy(ek), mint tényleges tulajdonos(ok) nevében és érdekében járok el (A Pmt.8.§ (2) 
bekezdése alapján az alábbi adatok megadása kötelező!): 

  
 
 

1 Családi és utóneve: 
 

2 Családi és utóneve: 
 

Születési családi és utóneve 
 

Születési családi és utóneve 
 

Állampolgársága: 
 

Állampolgársága: 
 

Születési helye: 
 

Születési ideje: 
 

Születési helye: 
 

Születési ideje: 
 

Lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye: 
 

Lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye: 
 

 Tulajdonosi érdekeltség jellege: 
 

Tulajdonosi érdekeltség jellege: 
 

Tulajdonosi érdekeltség mértéke: 
 

Tulajdonosi érdekeltség mértéke: 
 

Tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek, kiemelt 
közszereplő közeli hozzátartozójának, vagy kiemelt 

Tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek, kiemelt 
közszereplő közeli hozzátartozójának, vagy kiemelt 
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közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek 
minősül?2 
 
nem      igen  

közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek 
minősül?2 
 
nem      igen  

 
A fenti táblázat az üzleti kapcsolat létesítésekor / az ügyleti megbízás megadásakor fennálló helyzetet tükrözi. 
 
Amennyiben kétség merül fel a tényleges tulajdonos kilétével kapcsolatban, akkor az MTB Csoport tagja ismételt nyilatkozatot kér 
az Ügyféltől és ebben az esetben az Ügyfél vállalja, hogy a kért nyilatkozatot meghatározott formában, tartalommal és határidőre 
a Szolgáltató részére megadja. 
 
Amennyiben a Tényleges Tulajdonos kiemelt közszereplőnek, kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójának, vagy kiemelt 
közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek minősül, úgy kérjük, hogy töltse ki a kiemelt közszereplő státuszáról szóló 
nyilatkozatot! 

 

Mint önálló tevékenységet végző magánszemély büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen „Azonosítási 
Adatlapon” szereplő adatok a valóságnak mindenben megfelelnek. 
 
Kijelentem, hogy az általam képviselt Társaságnak az MTB Csoport tagjával létrejött üzleti kapcsolata vonatkozásában havi 
ötvenmillió forintot elérő vagy meghaladó készpénzforgalom lebonyolítása 
 
Várható     
 
Nem várható      
 
 
Tudomásom van arról, hogy 5 (öt) munkanapon belül köteles vagyok bejelenteni a Szolgáltató felé az adatokban bekövetkező 
esetleges változásokat. Tudomásul veszem, hogy ezen kötelezettségem elmulasztásából eredő kár engem terhel. 
 
Kijelentem, tudomásom van arról, hogy a jelen „Azonosítási adatlap”-on szereplő adatok megadása a pénzmosás és terrorizmus 
finanszírozás megelőzésről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) rendelkezésén alapuló kötelező 
adatszolgáltatás. 
 
Kelt:…………………………………………….., ………….. év ……………… hó ……….. nap 
 
 
                                                              ………………………………………………………. 
                                              az önálló tevékenységet végző magánszemély aláírása 

 
 

Segédlet a kitöltéshez 
 
 
1 Többes állampolgárság esetén az összes állampolgárságot meg kell adni! 

2 Egyéni vállalkozó nyilvántartási száma, őstermelői igazolvány száma, egyéni cég cégjegyzékszáma, közjegyzői igazolvány száma, 

bírósági végrehajtói igazolvány száma, stb. 
3 Önálló vállalkozások tevékenységi jegyzéke röviden, elérhető: https://www.ksh.hu/ovtj_menu 
4 Az adószám rögzítése a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetében nem szükséges, ha a szervezet hitelt 

érdemlő módon – legalább teljes bizonyító erejű magánokirati formában – igazolni tudja, hogy nem rendelkezik adószámmal arra 
tekintettel, hogy nem végez adóköteles tevékenységet. 

 
 
5 Kiemelt közszereplő az a természetes személy, aki fontos közfeladatot lát el, vagy az ügyfél-átvilágítás elvégzését megelőző egy 

éven belül fontos közfeladatot látott el8.  
 
6 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. 
 

7 Kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy: 

https://www.ksh.hu/ovtj_menu
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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 a kiemelt közszereplő javára hoztak létre. 
 
8 Fontos közfeladatot ellátó személy: 

a) külföldi kiemelt közszereplő esetén az államfő, a kormányfő, a miniszter, a miniszterhelyettes, az államtitkár, Magyarországon az 
államfő, a miniszterelnök, a miniszter és az államtitkár, 
b) külföldi kiemelt közszereplő esetén az országgyűlési képviselő vagy a hasonló jogalkotó szerv tagja, Magyarországon az 
országgyűlési képviselő és a nemzetiségi szószóló, 
c) külföldi kiemelt közszereplő esetén a politikai párt irányító szervének tagja, Magyarországon a politikai párt vezető testületének 
tagja és tisztségviselője, 
d) külföldi kiemelt közszereplő esetén 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) külföldi kiemelt közszereplő esetén a számvevőszék és a központi bank igazgatósági tagja, Magyarországon az Állami Számvevőszék 
elnöke és alelnöke, a Monetáris Tanács és a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja, 
f) külföldi kiemelt közszereplő esetén 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) külföldi kiemelt közszereplő esetén 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) külföldi kiemelt közszereplő esetén nemzetközi szervezet vezetője, vezető helyettese, vezető testületének tagja. 

 
 
 
 

A képviseleti jogosultságot az MTB Csoport tagja minden esetben vizsgálni köteles. 
 
 
 

Tényleges tulajdonos meghatározása (2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont): 

a. az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy - 
a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: 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 

 
Meghatározó befolyás 
A Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározottak alapján: 
A befolyással rendelkező akkor rendelkezik egy jogi személyben meghatározó befolyással, ha annak tagja vagy részvényese, és 
a) jogosult e jogi személy vezető tisztségviselői vagy felügyelőbizottsága tagjai többségének megválasztására, illetve visszahívására; 
vagy 
b) a jogi személy más tagjai, illetve részvényesei a befolyással rendelkezővel kötött megállapodás alapján a befolyással rendelkezővel 
azonos tartalommal szavaznak, vagy a befolyással rendelkezőn keresztül gyakorolják szavazati jogukat, feltéve, hogy együtt a 
szavazatok több mint felével rendelkeznek. 
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12. számú melléklet 
ÜGYFÉLPROFIL KÉRDŐÍV 

TERMÉSZETES SZEMÉLY ÜGYFÉL RÉSZÉRE 

A. Ügyfélismereti kérdések’ 

(Ügyfél tölti ki / ügyintéző tölti ki az ügyfél válaszai alapján, mindketten aláírják) 
 

Általános kérdések 

Ügyfél neve   

Ügyfél lakcíme   

Miért választotta hitelintézetünket?  

Melyik szolgáltatásainkat tervezi igénybe venni? 

  számlavezetés 

  hitel 

  betét 

  értékpapírszámla  

  egyéb: 
 

Áll-e más hitelintézettel kapcsolatban?   

− Amennyiben igen, miért szeretne nálunk is 
ügyfélkapcsolatot létesíteni?   

Mi a foglalkozása? 

  alkalmazott 

  vállalkozó 

  nyugdíjas 

  diák  

  háztartásbeli 

  egyéb: ………………………….. 

− Amennyiben alkalmazott vagy vállalkozó, melyik 
szektorban tevékenykedik (államigazgatás, 
mezőgazdaság, ipar, szolgáltatás)?  

Számlakapcsolat létesítése esetén kitöltendő további kérdések 

Lesz-e a számlán rendelkező, társtulajdonos?  

− Amennyiben igen, milyen kapcsolatban állnak?  

Munkabér, nyugdíj fog a számlára érkezni?  

Mekkora lesz a jóváírások átlagos nagyságrendje havonta? Ft / hó 

Mekkora lesz a terhelések átlagos nagyságrendje havonta? Ft / hó 

Milyen formában fog tranzakciókat kezdeményezni? 
              bankfiókban 

              internet bankon keresztül 

Várható-e rendszeres készpénz befizetés a számlára? Ha 
igen, ki fog befizetni, milyen célból, ill. havonta átlagosan 
milyen összegben? 

  Nem várható rendszeres készpénz befizetés 

  Várható rendszeres készpénz befizetés: 
- leendő befizető: …………………………………………………………………………. 
- befizetés indoka / célja: ………………………………………………………………… 
 

- átlagosan …………………………………………………………………………. Ft / hó 

Várható-e rendszeres külföldről érkező jóváírás a számlán 
és milyen országokból? 

      Nem jellemző 

      EU / 
EGT                
ország 

        egyéb: …………………………………………… 
     ………………………………………………………… 
     ………………………………………………………… 

      USA  

Várható-e rendszeres külföldi átutalás a számláról és mely 
országokba? 

      Nem jellemző 

      EU / 
EGT                
ország 

        egyéb: …………………………………………… 
     ………………………………………………………… 
     ………………………………………………………… 

      USA  

 
Kelt ..................................................  ......................................................                   ................................................ 

                                            Ügyintéző aláírása                                          Ügyfél aláírása 
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ÜGYFÉLPROFIL KÉRDŐÍV 
TERMÉSZETES SZEMÉLY ÜGYFÉL RÉSZÉRE 

B. Ügyfélről alkotott vélemény 

 
(Ügyintéző saját véleménye az ügyfélről, ügyintéző tölti ki, ügyfélnek tilos megmutatni) 

 

Ügyfél neve   

Ügyfél lakcíme   

Ügyintéző tudomása szerint van-e / volt-e korábban az 

ügyfélnek, képviselőjének vagy az érdekeltségébe tartozó 

személynek kapcsolata a hitelintézetünkkel? 

  Nem   Igen, az ügyintéző által ismert főbb információk: 

Ismerjük-e az ügyfél képviselőit, tulajdonosait, más 

ügyfelünkkel áll fenn kapcsolatuk? 
  Nem   Igen, az ügyintéző által ismert főbb információk: 

Egyedül vagy társakkal érkezett az ügyfél?  

− Amennyiben nem egyedül érkezett, milyen 

kapcsolatban álltak az ügyféllel? 
  

Az ügyfél önállóan vagy a kísérő irányítása alapján 
kommunikált?   

Telefonon beszélt valakivel az üzleti kapcsolat létesítése 
közben az aláírandó szerződésről? 

 

Milyen volt az ügyfél banki ügyekben való jártassága?  

Milyen volt az ügyfél megjelenése?  

Az általa önmagáról, terveiről elmondottak összhangban 
álltak a külsejével, képességeivel?  

Hogyan viselkedett az ügyfél a számlanyitás során 

(idegesség, bizonytalanság, szorongás, fölényesség, 

sürgetés)? 

 

Volt-e bármilyen gyanús, furcsa körülmény az ügyfél vagy 

az általa elmondottak vonatkozásában? Ha igen, mi volt 

az? 

 

Kelt ..................................................                                          ....................................................................... 

Ügyintéző aláírása 
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13. számú melléklet 
ÜGYFÉLPROFIL KÉRDŐÍV 

JOGI SZEMÉLY, JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ SZERVEZET, EGYÉNI VÁLLALKOZÓ (EGYÉNI CÉG), ŐSTERMELŐ, EGYÉB 
ÖNÁLLÓ TEVÉKENYSÉGET VÉGZŐ MAGÁNSZEMÉLY ÜGYFÉL RÉSZÉRE 

A. Ügyfélismereti kérdések’ 

(Ügyfél tölti ki / ügyintéző tölti ki az ügyfél válaszai alapján, mindketten aláírják) 
Általános kérdések 

Ügyfél neve   

Ügyfél székhelye (tevékenység végzésének helye)   

Ügyfél főtevékenysége  

Ügyfél foglalkozik az itt megjelölt 
tevékenységekkel? (jelölendő) 

      ingatlanforgalmazás       bizalmi vagyonkezelés 

      szerencsejáték szervezés       fegyverkereskedelem vagy 
kettős felhasználású termékkel való 
foglalkozás 

      nemesfém és drágakő 
kereskedelem 

A szolgáltatónál igénybe vételre kerülő 
szolgáltatás az Ügyfél melyik tevékenységével van 
összefüggésben? 

 

Van-e az Ügyfélnek külföldi üzleti kapcsolata, 
illetve jellemzően mely országok irányába?   

      Nem jellemző       EU / EGT országok irányába 

      USA irányába       egyéb: …………………………………………… 

Mekkora a tervezett éves árbevétele az Ügyfélnek 
ebben az üzleti évben? 

               1 millió Ft alatti 

               1 – 10 millió Ft 

               10 – 30 millió Ft 

               30 – 50 millió Ft 

               50 – 100 millió Ft 

               100 – 300 millió Ft  

               300 – 500 millió Ft 

               500 millió Ft fölött 

A tulajdonosok között található-e külföldi jogi 
személy vagy természetes személy? 

      Nem         Igen, adatai (név, lakcím / székhely): …………………………... 
……………………………………………………………………………………………. 

A tulajdonosok között található-e „offshore” 
területen bejegyzett társaság?  

      Nem         Igen, adatai (név, lakcím / székhely): …………………………... 
……………………………………………………………………………………………. 

Amennyiben az Ügyfél egy cégcsoport tagja, adja 
meg a Csoport adatait! 

 

Számlakapcsolat létesítése esetén kitöltendő további kérdések 

A szolgáltatónál vezetett számlán melyik 
tevékenységével összefüggő pénzügyi 
műveleteket fog bonyolítani? 

 

Várhatóan mekkora lesz a jóváírások átlagos 
nagyságrendje havonta? 

Ft / hó 

Várhatóan mekkora lesz a terhelések átlagos 
nagyságrendje havonta? 

Ft / hó 

Várhatóan milyen formában fog tranzakciókat 
kezdeményezni? 

              bankfiókban 

              internet bankon keresztül 

Jellemző-e a havi 1,5 millió Ft fölötti 
készpénzforgalom az Ügyfél tevékenysége során, 
illetve igen válasz esetén annak havi nagysága és 
indoka? 

      Nem jellemző, általában nem éri el a készpénzforgalom a havi 1,5 millió 
Ft-ot 

  Igen jellemző, annak átlagos összege: …………………………. Ft / hónap 

annak indoka:………………………………………………… 

Várható-e rendszeres külföldről érkező jóváírás a 
számlán és milyen országokból? 

      Nem jellemző 

      EU / EGT 
országok 

        egyéb: …………………………………………… 
     ………………………………………………………… 
     …………………………………………………………       USA  

Várható-e rendszeres külföldi átutalás a 
számláról és mely országokba? 

      Nem jellemző 

      EU / EGT 
országok 

        egyéb: …………………………………………… 
     ………………………………………………………… 
     …………………………………………………………       USA  

 

Kelt: ..................................................  
 ......................................................                   ................................................ 

          Ügyintéző aláírása                                      Ügyfél aláírása  
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ÜGYFÉLPROFIL KÉRDŐÍV 
JOGI SZEMÉLY, JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ SZERVEZET, EGYÉNI VÁLLALKOZÓ (EGYÉNI CÉG), ŐSTERMELŐ, EGYÉB 

ÖNÁLLÓ TEVÉKENYSÉGET VÉGZŐ MAGÁNSZEMÉLY ÜGYFÉL RÉSZÉRE 

B. Ügyfélről alkotott vélemény 

 
(Ügyintéző saját véleménye az ügyfélről, ügyintéző tölti ki, ügyfélnek tilos megmutatni) 

 

(Ügyintéző saját véleménye az ügyfélről, ügyintéző tölti ki számítógéppel, ügyfélnek tilos megmutatni) 

Ügyfél neve   

Ügyfél székhelye   

Ügyintéző tudomása szerint van-e / volt-e korábban az 

ügyfélnek, képviselőjének vagy az érdekeltségébe tartozó 

személynek kapcsolata a hitelintézetünkkel? 

  Nem   Igen, az ügyintéző által ismert főbb információk: 

Ismerjük-e az ügyfél képviselőit, tulajdonosait, más 

ügyfelünkkel áll fenn kapcsolatuk? 

  Nem   Igen, az ügyintéző által ismert főbb információk: 

Egyedül vagy társakkal érkezett az ügyfél képviselője? 
 

− Amennyiben nem egyedül érkezett, milyen 

kapcsolatban álltak a kísérővel? 

 

Az ügyfél képviselője önállóan vagy a kísérő irányítása 
alapján kommunikált?   

Telefonon beszélt valakivel az üzleti kapcsolat létesítése 
közben az aláírandó szerződésről? 

 

Milyen volt az ügyfél képviselőjének banki ügyekben való 
jártassága?  

Milyen volt az ügyfél képviselőjének megjelenése?  

Az ügyfélről, terveiről, a képviselő szerepéről elmondottak 
összhangban álltak a külsejével, képességeivel?  

Összehasonlítva a hasonló tevékenységű, méretű 

ügyfelekkel, reálisak-e az ügyfél tervezett tranzakciói? 
 

Hogyan viselkedett az ügyfél képviselője az üzleti 

kapcsolatra vonatkozó szerződés aláírása során 

(idegesség, bizonytalanság, szorongás, fölényesség, 

sürgetés)? 

 

Van-e bármilyen gyanús, furcsa, kockázatosnak tűnő 

körülmény az ügyfél  vonatkozásában, illetve a képviselője 

által elmondottakban? Ha igen, mi az? 

 

Kelt: .................................................. 

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

Ügyintéző aláírása 
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14. számú melléklet 
Tranzakciós Kérdőív 

 
 

 

Tisztelt Ügyfelünk! Kérjük Önt, hogy a következő megvalósult / megadni kívánt tranzakció(k)ra vonatkozó feltüntetett adatokról nyilatkozzon. Szíveskedjék a jelen Kérdőívhez csatolni a 
tranzakció(k)at alátámasztó szerződés / számla / bizonylat / egyéb dokumentum másolatát! Köszönjük együttműködését és gyors válaszát, amelyet kérjük papír alapon vagy elektronikus 
formátumban (scannelve e-mailben) juttasson el az MTB Csoport tagjának <MTB Csoport tagjának e-mail címe> e-mail címre. 

 

Készpénz tranzakció esetén: 

Dátum  
(szolgáltató tölti ki 

Összeg (szolgáltató 

tölti ki) 
Összeg forrása  

(ügyfél tölti ki) 

Összeg további felhasználása  

(ügyfél tölti ki) 

Minden egyéb információ, mely a tranzakció 

céljának megértését segíti 

 (ügyfél tölti ki) 

     

     

     

 

Átutalás esetén: 

Dátum  
(szolgáltató tölti ki) 

Összeg (szolgáltató 

tölti ki) 

Partnerek közötti kapcsolat jellege  

(ügyfél tölti ki) 

A tranzakció indoka - ha termék, 

szolgáltatás, annak jellege  

(ügyfél tölti ki) 

Kimenő utalás esetén:  

az összeg forrása  

Beérkező utalás esetén:  

az összeg további felhasználása 

(ügyfél tölti ki) 

Minden egyéb információ, amely az utalás 

körülményeinek megértését segíti 

(ügyfél tölti ki) 

      

      

      

 

Egyéb a Szolgáltató által, a tranzakcióval kapcsolatban feltett kérdések 
(szolgáltató tölti ki) 

Ügyfél válasza 

(ügyfél tölti ki) 

  

  

 
Kelt: 

 

 

Ügyfél neve: Számlaszáma: 

 

Ügyfél neve és aláírása VAGY 

Ügyfél meghatalmazott képviselőjének neve és aláírása 
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15. számú melléklet 
ÜGYFÉL-TÁJÉKOZTATÓ A KÖTELEZŐ ÜGYFÉL-ÁTVILÁGÍTÁS RENDJÉRŐL 

 

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

 

1. Az ügyfél átvilágítás kötelező esetei 
 

- üzleti kapcsolat létesítésekor, 
- hárommillió-hatszázezer forint összeghatárt elérő, vagy meghaladó összegű ügyleti megbízás 

teljesítésekor (függetlenül a tranzakcióban használt pénznemtől), ideértve az egymással 
ténylegesen összefüggő ügyleti megbízásokat is, ha azok együttes értéke 1 naptári éven (365 
napon) belül eléri a hárommillió-hatszázezer forint összeget, 

- a háromszázezer forintot elérő, vagy meghaladó összegű pénzváltás esetén, ideértve az 
egymással ténylegesen összefüggő ügyleti megbízásokat is, ha azok együttes értéke egy héten 
(7 napon) belül eléri a háromszázezer forint összeget, 

- háromszázezer forintot meghaladó összegű, a 2015. május 20-i (EU) 2015/847 európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikk 9. pontjában meghatározott pénzátutalásnak minősülő 
ügyleti megbízás teljesítésekor, 

- pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény vagy körülmény felmerülése 
esetén, ha a fenti pontok szerinti átvilágításra még nem került sor, 

-  ha a korábban rögzített ügyfél-azonosító adatok valódiságával vagy megfelelőségével 
kapcsolatban kétség merül fel. 

 

2. A személyazonosság igazoló ellenőrzése  
 

Az MTB Csoport tagja a személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében az alábbi okiratok 
bemutatását köteles megkövetelni: 
Természetes személy esetén 

− magyar állampolgár esetén személyi igazolvány (ha nem tartalmazza a lakcímet, akkor lakcímet 
igazoló hatósági igazolvány is); személyazonosító igazolvány és lakcímet igazoló hatósági 
igazolvány együttesen; útlevél és lakcímet igazoló hatósági igazolvány együttesen; új típusú 
kártya formátumú gépjármű vezetői engedély és lakcímet igazoló hatósági igazolvány 
együttesen;  

− külföldi állampolgár esetén úti okmány; személyi igazolvány, ha az magyarországi tartózkodásra 
jogosít; tartózkodási jogot igazoló okmány vagy tartózkodásra jogosító okmány. 

Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén  

• a nevében vagy megbízása alapján eljárni jogosult természetes személy (ideértve a képviselőt, 
számla felett bankfiókban vagy elektronikus úton, telefonon rendelkezőt, a kártyabirtokost) 
fentebb 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,  

− belföldi jogi személy esetén, ha annak létrejöttéhez hatósági vagy bírósági nyilvántartásba 
vétel szükséges, a nyilvántartásba vétel megtörtént, 
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− cégbejegyzési, hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel iránti kérelem cégbírósághoz, 
hatósághoz vagy bírósághoz történő benyújtását megelőzően a jogi személy vagy jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezet létesítő okiratát. 

− Külföldön bejegyzett jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén 
a saját országának joga szerint a bejegyzését vagy nyilvántartásba vételét igazoló, 30 napnál 
nem régebben kelt igazolás, a szükséges felülhitelesítéssel vagy Apostille pecséttel. 

Az azonosításhoz szükséges iratok hiteles magyar fordítását az Országos Fordító és 
Fordításhitelesítő Iroda (OFFI), magyarországi szakfordító vagy szakfordító-lektor végezheti el. 

 
Egyéni vállalkozó, őstermelő és egyéb önálló tevékenységet végző magánszemély esetén  

• Egyéni vállalkozók részéről, akik tevékenységüket az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 
szóló 2009. évi CXV. törvény alapján végzik vállalkozói igazolvány vagy az egyéni vállalkozók 
nyilvántartását vezető szerv által kibocsátott, a nyilvántartásba vételről szóló igazolás, 
értesítés.  

• Mezőgazdasági őstermelők részéről  
- NAV-nál történt nyilvántartásba vételéről szóló okirat másolati példánya,  
- mezőgazdasági őstermelői igazolvány értékesítési betétlappal. 

• Önálló tevékenységet végző magánszemélyek részéről 
- a NAV-nál történt nyilvántartásba vételéről szóló okirat másolati példánya,  
- a tevékenység végzését lehetővé tevő okirat, igazolvány (pl. a kamarai tagságot igazoló 

dokumentum, stb.). 

• Adószámmal rendelkező magánszemélyek részéről a NAV-nál történt nyilvántartásba 
vételéről szóló okirat másolati példánya  

 
A Pmt. értelmében az MTB Csoport tagjának alkalmazottja a személyazonosság igazoló ellenőrzése 
érdekében az ügyfél / meghatalmazott / rendelkezésre jogosult / képviselő személyazonosság 
igazolására szolgáló adatokat tartalmazó okiratairól másolatot köteles készíteni.  
 
3. Ügyfél-azonosítás 
 
a) Természetes személy esetén az ügyfél-azonosítás az ügyfél következő adatainak MTB Csoport 
tagja általi rögzítését jelenti:  

- családi és utónév  

- születési családi és utónév,  

- születési hely, idő,  

- anyja születési neve,  

- állampolgárság,  

- lakcím, ennek hiányában tartózkodási hely  

- azonosító okmány típusa, száma.  
 

Hárommillió-hatszázezer forintot el nem érő összegű ügyleti megbízás esetén az alábbi adatokat kell 
rögzíteni a természetes személy ügyfél esetében, akivel az MTB Csoport tagja még nem létesített 
üzleti kapcsolatot (alkalmi ügyfél):  

- a családi és utónevét,  

- születési helyét és idejét,  
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- valamint az ügyleti megbízás tárgyát és összegét.  
 

b) Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén az ügyfél-azonosítás a 
következő adatok rögzítését jelenti:  

- név, rövidített név,  
- székhely, külföldi székhelyű vállalkozás esetén – amennyiben ilyennel rendelkezik – 

magyarországi fióktelepének címe,  
- cégbírósági nyilvántartásban szereplő jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet esetén cégjegyzékszáma, egyéb jogi személy és jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet esetén a létrejöttéről (nyilvántartásba vételéről, bejegyzéséről) szóló 
határozat száma vagy nyilvántartási száma,  

- főtevékenység,  
- a képviseletre jogosult(ak) neve(i) és beosztása(i),  
- a kézbesítési megbízottjának azonosítására alkalmas adatai,  
- adószám (amennyiben rendelkezik ilyennel). 

 
Hárommillió-hatszázezer forintot el nem érő összegű ügyleti megbízás esetén az alábbi adatokat kell 
rögzíteni jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfél esetében, akivel az 
MTB Csoport tagja még nem létesített üzleti kapcsolatot (alkalmi ügyfél): 

- nevét, rövidített nevét;  
- székhelyének címét (külföldi székhelyű vállalkozás esetén – amennyiben ilyennel 

rendelkezik – magyarországi fióktelepének címét),  
 
c) Egyéni vállalkozó, őstermelő és egyéb önálló tevékenységet végző magánszemély esetén az 
ügyfél-azonosítás az ügyfél következő adatainak MTB Csoport tagja általi rögzítését jelenti:  
 
Az ügyfél, mint természetes ügyfél-azonosítása során felsorolt azonosító adatokat kell rögzíteni. Ezt 
követően az ügyfél nyilatkozik az önálló tevékenység végzésével kapcsolatos egyéb adatokról: 

- egyéni vállalkozó / egyéni cég / önálló tevékenységet végző magánszemély megnevezése 
- tevékenység végzésének helye (ha nem azonos a lakcímmel) / bejegyzés szerinti székhelye 
- vállalkozói igazolvány száma / cégbírósági nyilvántartásban szereplő egyéni cég esetén 

cégjegyzékszáma / önálló tevékenységet végző magánszemély esetén a létrejöttéről 
(nyilvántartásba vételéről, bejegyzéséről) szóló határozat számát vagy nyilvántartási száma 

- fő tevékenységi kör (az Önálló Vállalkozások Tevékenységi Jegyzéke - ÖVTJ szerint) 
- adószáma (ha van) 
- képviseletre jogosult(ak) neve, beosztása ( ha nem egyezik meg az önálló tevékenységet 

végző magánszeméllyel) 
 
Amennyiben az ügyfél nem járul hozzá az azonosítás és a személyazonosság igazoló ellenőrzése 
MTB Csoport tagja által történő elvégzéséhez, vele üzleti kapcsolat nem létesíthető, illetve az 
általa benyújtott ügyleti megbízás nem teljesíthető. 
 
4. Ügylet azonosítása 

 
Az MTB Csoport tagja az ügyfél azonosítása mellett köteles az ügyletre vonatkozó alábbi adatokat is 
rögzíteni:  
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• üzleti kapcsolat esetén a szerződés típusát, tárgyát és időtartamát,  
• ügylet esetén a megbízás tárgyát és összegét  
• a teljesítés körülményeit (hely, idő, mód).  
 

5. Nyilatkozattétel a tényleges tulajdonos személyére vonatkozóan 
 
A természetes személy ügyfél – amennyiben nem meghatalmazottként, rendelkezésre jogosultként 
vagy képviselőként jár el az MTB Csoport tagja előtt – a Pmt. 8. § (1) bekezdése alapján személyes 
megjelenéssel köteles tényleges tulajdonosi nyilatkozatot tenni abban az esetben, ha tényleges 
tulajdonos nevében vagy érdekében jár el. Ha saját nevében jár el, akkor nem kell nyilatkoznia. 
 
A Pmt. 9. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet ügyfél képviselője személyes megjelenéssel köteles nyilatkozni a jogi személy 
vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfél tényleges tulajdonosáról és annak 
személyes adatairól.  
 
Tényleges tulajdonos 
a) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezetben közvetlenül vagy – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban 
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 
bejegyzett 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 - Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik,  

c) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak vagy 
aki egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a természetes személy ügyfél 
tevékenysége felett, továbbá  

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

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

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

vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár, 
továbbá  

e) bizalmi vagyonkezelési szerződés esetében a vagyonrendelő, valamint annak tényleges 
tulajdonosa, a vagyonkezelő, valamint annak tényleges tulajdonosa, a kedvezményezett vagy a 
kedvezményezettek csoportja, valamint annak tényleges tulajdonosa, továbbá az a természetes 
személy, aki a kezelt vagyon felett egyéb módon ellenőrzést, irányítást gyakorol, továbbá  

f) az a)-e) pontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője.  
 
Befolyás: 
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A befolyással rendelkező akkor rendelkezik egy jogi személyben meghatározó befolyással, ha annak 
tagja vagy részvényese, és  

a) jogosult e jogi személy vezető tisztségviselői vagy felügyelőbizottsága tagjai többségének 
megválasztására, illetve visszahívására, vagy  

b) a jogi személy más tagjai, illetve részvényesei a befolyással rendelkezővel kötött megállapodás 
alapján a befolyással rendelkezővel azonos tartalommal szavaznak, vagy a befolyással 
rendelkezőn keresztül gyakorolják szavazati jogukat, feltéve, hogy együtt a szavazatok több 
mint felével rendelkeznek.  

A többségi befolyás akkor is fennáll, ha a befolyással rendelkező számára közvetett befolyás útján 
biztosítottak.  
Közvetett befolyással rendelkezik a jogi személyben az, aki a jogi személyben szavazati joggal 
rendelkező más jogi személyben (köztes jogi személy) befolyással bír. A közvetett befolyás mértéke 
a köztes jogi személy befolyásának olyan hányada, amilyen mértékű befolyással a befolyással 
rendelkező a köztes jogi személyben rendelkezik. Ha a befolyással rendelkező a szavazatok felét 
meghaladó mértékű befolyással rendelkezik a köztes jogi személyben, akkor a köztes jogi 
személynek a jogi személyben fennálló befolyását teljes egészében a befolyással rendelkező 
közvetett befolyásaként kell figyelembe venni.  
A közeli hozzátartozók közvetlen és közvetett tulajdoni részesedését vagy szavazati jogát egybe 
kell számítani. 
 
6. Nyilatkozattétel a kiemelt közszereplői (PEP) státuszról  
 
A Pmt. 19 § (1) bekezdése értelmében természetes személy ügyfél, a meghatalmazott, a 
rendelkezésre jogosult és a képviselő köteles írásbeli nyilatkozatot tenni arra vonatkozóan, hogy 
saját maga saját országának joga szerint kiemelt közszereplőnek minősül-e, kiemelt közszereplő 
közeli hozzátartozója-e, illetve kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy-e.  
Ha igen, a nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy a Pmt. 4.§ (2) bekezdés mely pontja alapján minősül 
kiemelt közszereplőnek.  
Nyilatkozat hiányában az MTB Csoport tagja az üzleti kapcsolat létesítését, illetve az ügylet 
végrehajtását köteles megtagadni.  
 
A Pmt. 8 § (3) bekezdése értelmében az MTB Csoport tagja a tényleges tulajdonosra vonatkozóan a 
természetes személy ügyféltől, illetve a jogi személy ügyfél képviselőjétől írásbeli nyilatkozat kér 
arra vonatkozóan, hogy a tényleges tulajdonos saját országának joga szerint kiemelt közszereplőnek 
minősül-e.  
 

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.  
 
Fontos közfeladatot ellátó személy:  
a) külföldi kiemelt közszereplő esetén az államfő, a kormányfő, a miniszter, a miniszterhelyettes, az 
államtitkár, Magyarországon az államfő, a miniszterelnök, a miniszter és az államtitkár  

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

c) külföldi kiemelt közszereplő esetén a politikai párt irányító szervének tagja, Magyarországon a 
politikai párt vezető testületének tagja és tisztségviselője,  
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d) külföldi kiemelt közszereplő esetén a legfelsőbb bíróság, az alkotmánybíróság és olyan magas 
rangú bírói testület tagja, amelynek döntései ellen fellebbezésnek helye nincs, Magyarországon az 
Alkotmánybíróság, az Ítélőtábla és a Kúria tagja  

e) külföldi kiemelt közszereplő esetén a számvevőszék és a központi bank igazgatósági tagja 
Magyarországon az Állami Számvevőszék elnöke és alelnöke, a Monetáris Tanács és a Pénzügyi 
Stabilitási Tanács tagja  

f) külföldi kiemelt közszereplő esetén 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) külföldi kiemelt közszereplő esetén a 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) külföldi kiemelt közszereplő esetén nemzetközi szervezet vezetője, vezető helyettese, vezető 
testületének tagja  
 
A Pmt. kiemelt közszereplőkre vonatkozó rendelkezéseit a kiemelt közszereplő közeli 
hozzátartozójára és a kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személyre is alkalmazni kell. 
 
Kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója: a kiemelt közszereplő házastársa, élettársa, vér szerinti, 
örökbefogadott, mostoha- és a nevelt gyermeke, továbbá ezek házastársa vagy élettársa, vér 
szerinti, örökbefogadó-, a mostoha- és nevelőszülője.  
 
Kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy:  
a) bármely természetes személy, aki a fontos közfeladatot ellátó személlyel 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 a fontos közfeladatot ellátó személy javára 
hoztak létre.  
 

7. Egyéb lehetséges intézkedések 
 
Ügyfélprofil kérdőív kitöltése 

 
Az MTB Csoport tagja a Pmt.-ben meghatározott ügyfél-átvilágítási kötelezettség teljesítése 
érdekében köteles azonosítani és értékelni az üzleti kapcsolat vagy ügyleti megbízás jellegével és 
összegével, az ügyféllel, termékkel, szolgáltatással, földrajzi területtel és alkalmazott eszközzel 
kapcsolatos pénzmosási- és terrorizmus-finanszírozási kockázati tényezőket, amelyhez további 
adatokat kérhet és kezelhet az ügyfél tevékenységéről, számlájának várható forgalmáról, megbízásai 
várható típusáról és összegéről, az ügyfél partnereiről. 
 

Az Ügyfélprofil kérdőívet az MTB Csoport tagja a fokozott ügyfél-átvilágítás alá eső esetekben 
belföldi és külföldi állampolgárok, illetve belföldi és külföldi jogi személyek, jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezetek esetében is kitölteti annak érdekében, hogy ügyfeleit jobban megismerje és 
a szokásaik ismeretében ítélje meg ügyleteik kockázatát.  

Nem kell kitölteni az Ügyfélprofil Kérdőívet a széfszolgáltatás igénybevétele során, az egyszerűsített 
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és normál ügyfél-átvilágítás eseteiben valamint alkalmi ügyfelek (akikkel még nem létesített üzleti 
kapcsolatot az MTB Csoport tagja) összeghatár (hárommillió-hatszázezer, illetve háromszázezer 
forint) alatti megbízásai esetén. 
 

Vezetői döntés 
 
Az MTB Csoport tagja az üzleti kapcsolatok egy meghatározott körének létesítését megelőzően, 
illetve egyes ügyletek teljesítése előtt – saját kockázatainak csökkentése érdekében – vezetői 
döntést alkalmaz. Az engedély megtagadása esetén az üzleti kapcsolat létesítésére vonatkozó 
kérelmet az MTB Csoport tagja elutasítja, illetve az ügyet teljesítését megtagadja. 
 
Nyilatkozattétel a pénzeszköz forrásáról 
 
Az ügyfélnek az MTB Csoport tagja által meghatározott esetekben nyilatkoznia kell a pénzeszköz 
forrásáról, illetve az MTB Csoport tagjának kérésére be kell mutatnia a pénzeszközök forrására 
vonatkozó igazoló dokumentumokat. 
 

A pénzeszközök forrásának igazolásaként a megbízást benyújtó személy vagy a számlatulajdonos 
nevére szóló eredeti dokumentumok bemutatása fogadható el, mint például:  

- öröklésből, kártérítésből, polgári jogi jogviszonyokból származó szerződés vagy egyéb 
hivatalos dokumentum, a kapcsolódó jogosultságok nevesítésével,  

- munkaviszonyból származó bérjövedelem-igazolás, külszolgálatért kapott jövedelemigazolás, 
egyéb jövedelemigazolás,  

- árfolyamnyereséghez, nyereményhez, osztalékhoz kapcsolódó igazoló dokumentum.  
 
Nem fogadható el olyan, a pénzeszköz forrásaként megadott információ, amely nem a forrás 
eredetére, hanem a felhasználás céljára (ilyenek lehetnek például „befektetés”, 
„ingatlanvásárlás”, „további különböző üzleti jellegű felhasználások”), vagy az ügyfél üzleti 
tevékenységére vonatkozik (például „panziót üzemeltet”, „nagybani piacon árul”, 
„szállítmányoz”, „étterem tulajdonos”), így értelemszerűen nem helyettesítheti a pénzeszköz 
forrására vonatkozó információkat.  
 
Amennyiben az igazolás nem magyar nyelven van kiállítva, hiteles magyar fordítást is csatolni kell. 
Hiteles magyar fordítást az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI), magyarországi 
szakfordító vagy szakfordító-lektor végezheti el.  
 
8. Az ügyfél azonosító adatok változásának bejelentése 
 
A Pmt. 12. § (3) bekezdésének rendelkezése szerint a szerződéses kapcsolat fennállása alatt az 
ügyfél-átvilágítás során megadott adatokban, illetve a tényleges tulajdonos személyében 
bekövetkezett változásról az Ügyfél köteles a tudomásszerzéstől számított 5 munkanapon belül a 
Szolgáltatót értesíteni. 
 
9. „Alvó számlákkal” kapcsolatos adategyeztetési kötelezettség 
 
Ha az Ügyfél MTB Csoport tagjánál vezetett számlája terhére, vagy javára két naptári évet elérő 
időtartam alatt megbízás teljesítésére nem került sor, akkor az MTB Csoport tagja 30 napon belül 
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felhívja az Ügyfelet az adatokban bekövetkezett változások közlésére azzal, hogy a megismételt 
azonosítás elvégzéséig a számlán megbízás teljesítésére nincs mód.  
 
10. Adatkezelési elvek 
 
Az MTB Csoport tagja a Pmt-ben rögzített jogi kötelezettsége alapján az ügyfél azonosítása és 
személyazonosság igazoló ellenőrzése, valamint az üzleti kapcsolat fennállása során végrehajtott 
monitoring tevékenysége során személyes és nem személyes adatokat kezel.  
 
Az MTB Csoport tagja Pmt.-ben megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése érdekében személyes 
adatokat kizárólag a pénzmosás- és a terrorizmusfinanszírozása megelőzése és megakadályozása 
érdekében végrehajtandó feladatai céljából, az azok ellátásához szükséges mértékben kezeli.  
 
Az MTB Csoport tagja az üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve az ügyleti megbízás teljesítésétől 
számított nyolc évig jogosult kezelni a személyes adatokat, a személyes adatnak nem minősülő 
adatokat, beleértve minden, az üzleti kapcsolattal összefüggésben keletkezett adatot, pedig köteles 
megőrizni, amely időtartam az arra felhatalmazott hatóságtól érkező megkeresés esetén legfeljebb 
tíz évre meghosszabbítható. Az adatkezelési jogosultság, illetve kötelezettség megszűnésekor az 
MTB Csoport tagja az adatokat törli, illetve megsemmisíti.  
 
Az adatkezelés időtartama alatt a Bank pénzmosásra, terrorizmusfinanszírozására, dolog 
büntetendő cselekményből való származásának gyanújára utaló adat, tény, körülmény felmerülése 
esetén az általa kezelt adatokat köteles átadni a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozása elleni 
küzdelem, valamint bűncselekmények megelőzésének, felderítésének, nyomozásának elősegítésére 
létrehozott pénzügyi információs egységként működő hatóságnak, amely a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal szervezetén belül működik.  
 
Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól részletes tájékoztatás az MTB Csoport tagja 
honlapján elérhető Általános Adatvédelmi Tájékoztatóban talál.  
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16. számú melléklet 

NYILATKOZAT ESETI BEFIZETŐKRŐL 
A NEM TERMÉSZETES SZEMÉLY SZÁMLATULAJDONOS ÜGYFÉL ÁLTAL KEZDEMÉNYEZETT KÉSZPÉNZBEFIZETÉSEKHEZ 

 
KIZÁRÓLAG A SZÁMLATULAJDONOS KÉPVISELŐJE TÖLTHETI KI! 

 

Alulírott nyilatkozó képviselő 

Családi és utóneve: 

Születési helye: Születési ideje: 

 

mint az alábbi számlatulajdonos szervezet képviselője 

A szervezet jogi elnevezése:  

A szervezet bejegyzés szerinti rövid elnevezése:  

A szervezet bejegyzés szerinti székhelye:  

Külföldi székhelyű vállalkozás esetén magyarországi fióktelepének 
címe (amennyiben van): 

 

Azonosító okirat típusa (legalább egy okirat megadása kötelező, 
kérjük jelölje X-szel) 

Azonosító okirat száma3 

 Nyilvántartásba vételi okirat  

 Cégbírósági bejegyzés  

 
kijelentem, hogy az általam képviselt jogi személy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet …………………………………………… (üzleti 
kapcsolat azonosítására szolgáló számlaszám, vagy egyéb számla azonosító) üzleti kapcsolata vonatkozásában készpénz befizetésre 
jogosult meghatalmazottak az alábbi természetes személyek: 

1. 

Családi és utóneve: 

Születési helye: Születési ideje: 

2. 

Családi és utóneve: 

Születési helye: Születési ideje: 

3. 

Családi és utóneve: 

Születési helye: Születési ideje: 

 

                                                      
3 cégbírósági nyilvántartásban szereplő jogi személy esetén cégjegyzékszám, egyéb jogi személy esetén a létrejöttéről (nyilvántartásba 
vételéről, bejegyzéséről) szóló határozat száma, vagy nyilvántartási száma 
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(szükség esetén további mezők is felvihetők) 

… 

… 

 
Jelen nyilatkozatban rögzített meghatalmazás korlátozott terjedelmű és kizárólag a fent megjelölt számlákra történő 
készpénzbefizetés eseteire vonatkozik; a meghatalmazott a meghatalmazó nevében és helyett intézkedésre, a meghatalmazó 
általános képviseletére nem jogosult! 
 
A Számlatulajdonos meghatalmazó tudomásul veszi, amennyiben a meghatalmazott ügyfél 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) szerinti 
átvilágítását az MTB Csoport tagja elvégezni nem tudja, akkor az MTB Csoport tagja jogosult a megbízást visszautasítani, illetve akként 
kezelni, mintha a meghatalmazott a befizetést a saját nevében tette volna meg. 

 

A jelen nyilatkozatban nem szereplő személyek befizetéseire a Pmt. alkalmi ügyfelekre vonatkozó rendelkezései az irányadók. 

 

A meghatalmazást a számlatulajdonos meghatalmazó bármikor visszavonhatja, illetve bármikor módosíthatja. 

 
Számlatulajdonos meghatalmazó tudomásul veszi, hogy 5 (öt) munkanapon belül köteles bejelenteni az MTB Csoport tagjának a fenti, 
meghatalmazottakra vonatkozó adatokban bekövetkező esetleges változásokat. A bejelentési kötelezettségek elmulasztásából eredő 
kár a számlatulajdonos ügyfelet terheli.  
 
A meghatalmazásról szóló nyilatkozatot az MTB Csoport tagja mindaddig érvényben lévőnek tekinti, amíg annak visszavonását vagy 
módosítását a Számlatulajdonos meghatalmazó az MTB Csoport tagjához írásban be nem jelenti. 

 
 
 
Kelt:……………………….. 20….. ……….……… ……     

 
………………………………………………………... 
Nyilatkozatot tevő képviselő aláírása 

 

 

 
Az ügyfél nyilatkozatát ellenőriztem azt formailag rendben találtam. (Igen / Nem – a megfelelő válasz aláhúzandó!) 
 
 
             ………………………… 
                ügyintéző aláírása 
 
A tényleges tulajdonos(ok) nemzetközi tiltólistán szerepel(nek) / nem szerepel(nek) – a megfelelő válasz aláhúzandó! 
 
             ………………………… 
                 ügyintéző aláírása 
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Segédlet a kitöltéshez 

 
A meghatalmazás célja, hogy a meghatalmazó számlatulajdonos ügyfél megjelölhesse azon alkalmazottait, meghatalmazottjait, akik 
nevében és helyette eljárva pénzeszközeit a részére vezetett számlára rendszeresen befizethetik.  
A meghatalmazás lehetővé teszi, hogy a számlavezető MTB Csoport tagja a pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának 
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) szerinti azonosítási és átvilágítási kötelezettségét teljesítse 
és a meghatalmazott által végrehajtott készpénz-befizetéseket a számlatulajdonos befizetéseinek tekintse. 
 
Nyilatkozó természetes személy képviselő azonosító adatai.  
Nyilatkozó személy képviselő azonosító adatai az egyértelmű azonosíthatóság érdekében.  
 
A meghatalmazó szervezet azonosító adatai és az üzlet kapcsolat egyértelmű azonosítását lehetővé tevő azonosító számlaszám. 
Egyértelműen azonosíthatónak kell lennie a szervezetnek, amely nevében a képviselő a meghatalmazást adja. Az egyedi azonosító 
számlaszám egyértelműen azonosíthatóvá teszi az üzleti kapcsolatot, amelyek vonatkozásában a meghatalmazás megadásra kerül.  
 
A meghatalmazó nyilatkozata 
A meghatalmazó szervezet korlátozott terjedelmű meghatalmazást ad a számlára befizetést teljesítők részére azzal, hogy a 
meghatalmazás kizárólag a számlára történő készpénz-befizetésekre vonatkozik, más  jognyilatkozatok megtételére, megbízásokra, 
a meghatalmazó számlatulajdonos nevében intézkedés megtételére, a számlatulajdonos képviseletére nem terjed ki.  
 
A meghatalmazott természetes személyek azonosító adatai.  
Meg kell adni a meghatalmazottak Pmt. szerinti azonosításra alkalmas adatait, hogy egyértelműen beazonosíthatók legyenek mivel 
a Pmt. szerint meghatalmazás esetén vizsgálni kell a meghatalmazott eljárási jogosultságát. 
A meghatalmazó több meghatalmazott adatait is megadhatja egy nyomtatványon, de arra kell törekedni, hogy csak korlátozott 
számú meghatalmazott legyen. 
A meghatalmazott azonosító adatait a Pmt. rendelkezéseinek megfelelően a személyazonosság igazoló ellenőrzését szolgáló 
okmányok alapján az MTB Csoport tagjának alkalmazottja ellenőrzi és rögzíti, a meghatalmazottat átvilágítja. 
A meghatalmazottnak jelen meghatalmazás alapján eljárva tényleges tulajdonosi nyilatkozatot (TTNY) tennie nem kell. 
 
Dátum, meghatalmazó aláírása.  
A nyilatkozat időpontja, a meghatalmazó számlatulajdonos aláírása. 
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17. számú melléklet 

 „Offshore” területek, központok listája 

 

1  Andorra 

2  Anguilla 

3  Antigua and Barbuda time pass 

4  Aruba 

5  Bahamas 

6  Bahrain 

7  Barbados 

8  Belize 

9  Bermuda 

10  Botswana 

11  British Virgin Islands 

12  Brunei 

13  Cape Verde 

14  Cayman Islands 

15  Cook Islands 

16  Costa Rica 

17  Curaçao1 

18  Cyprus 

19  Dominica 

20  Gibraltar 

21  Grenada 

22  Guernsey 

23  Hong Kong 

24  Ireland 

25  Isle of Man 

26  Jersey 

27  Lebanon 

28  Liechtenstein 

https://en.wikipedia.org/wiki/Andorra
https://en.wikipedia.org/wiki/Anguilla
https://en.wikipedia.org/wiki/Antigua_and_Barbuda
https://en.wikipedia.org/wiki/Aruba
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Bahamas
https://en.wikipedia.org/wiki/Bahrain
https://en.wikipedia.org/wiki/Barbados
https://en.wikipedia.org/wiki/Belize
https://en.wikipedia.org/wiki/Bermuda
https://en.wikipedia.org/wiki/Botswana
https://en.wikipedia.org/wiki/British_Virgin_Islands
https://en.wikipedia.org/wiki/Brunei
https://en.wikipedia.org/wiki/Cape_Verde
https://en.wikipedia.org/wiki/Cayman_Islands
https://en.wikipedia.org/wiki/Cook_Islands
https://en.wikipedia.org/wiki/Costa_Rica
https://en.wikipedia.org/wiki/Cura%C3%A7ao
https://en.wikipedia.org/wiki/Cyprus
https://en.wikipedia.org/wiki/Dominica
https://en.wikipedia.org/wiki/Gibraltar
https://en.wikipedia.org/wiki/Grenada
https://en.wikipedia.org/wiki/Guernsey
https://en.wikipedia.org/wiki/Hong_Kong
https://en.wikipedia.org/wiki/Republic_of_Ireland
https://en.wikipedia.org/wiki/Isle_of_Man
https://en.wikipedia.org/wiki/Jersey
https://en.wikipedia.org/wiki/Lebanon
https://en.wikipedia.org/wiki/Liechtenstein
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29  Luxembourg 

30  Macau 

31  Malaysia2 

32  Malta 

33  Marshall Islands 

34  Mauritius 

35  Monaco 

36  Montserrat 

27  Nauru 

38  Niue 

39  Palau[4] 

40  Panama 

41  Russia 

42  Saint Kitts and Nevis 

43  Saint Lucia 

44  Saint Vincent and the Grenadines 

45  Samoa 

46  Seychelles 

47  Singapore 

48  Sint Maarten1 

49  Turks and Caicos Islands 

50  United Arab Emirates 

51  Uruguay 

52  Vanuatu 

https://en.wikipedia.org/wiki/Luxembourg
https://en.wikipedia.org/wiki/Macau
https://en.wikipedia.org/wiki/Malaysia
https://en.wikipedia.org/wiki/Malta
https://en.wikipedia.org/wiki/Marshall_Islands
https://en.wikipedia.org/wiki/Mauritius
https://en.wikipedia.org/wiki/Monaco
https://en.wikipedia.org/wiki/Montserrat
https://en.wikipedia.org/wiki/Nauru
https://en.wikipedia.org/wiki/Niue
https://en.wikipedia.org/wiki/Palau
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_offshore_financial_centres#cite_note-4
https://en.wikipedia.org/wiki/Panama
https://en.wikipedia.org/wiki/Russia
https://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Kitts_and_Nevis
https://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Lucia
https://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Vincent_and_the_Grenadines
https://en.wikipedia.org/wiki/Samoa
https://en.wikipedia.org/wiki/Seychelles
https://en.wikipedia.org/wiki/Singapore
https://en.wikipedia.org/wiki/Sint_Maarten
https://en.wikipedia.org/wiki/Turks_and_Caicos_Islands
https://en.wikipedia.org/wiki/United_Arab_Emirates
https://en.wikipedia.org/wiki/Uruguay
https://en.wikipedia.org/wiki/Vanuatu
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18. számú melléklet 
A FATF KOCKÁZATOS ORSZÁGOK LISTÁJA, VALAMINT A STRATÉGIAI HIÁNYOSSÁGOKKAL 

RENDELKEZŐ, KIEMELT KOCKÁZATOT JELENTŐ HARMADIK ORSZÁGOK 
(a lista a Szabályzat kiadásának időpontjában aktuális adatokat tartalmazza 

Használat előtt a lista tartalmának hatálya ellenőrizendő!) 
 

Az FATF többszintű listája az úgynevezett kockázatos és nem együtt működő országokról:4 
 

1/a. csoport: ellenintézkedésekkel érintett országok  
a) Észak-Korea  

1/b. csoport: olyan ország, amellyel szemben a kockázatokkal arányos átvilágítási intézkedések 
alkalmazása szükséges 

b) Irán 
2. csoport: azon országok, ahol a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni 
intézményrendszer fejlesztése, vizsgálata folyamatban van  

1. Bahamák 
2. Botswana 
3. Etiópia 
4. Ghána 
5. Jemen 
6. Pakisztán 
7. Sri Lanka 
8. Szerbia 
9. Szíria 
10. Trinidad és Tobago 
11. Tunézia 

 

A pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések betartása érdekében elvégzendő feladatok 
1. Az MTB Csoport tagjának elsődleges kötelezettsége külföldi természetes személyekkel és jogi 

személyekkel létesítendő üzleti kapcsolat létesítését megelőzően az, hogy a szankciós listás 
ellenőrzést elvégezze és az esetlegesen felmerülő egyezőség esetén a Szabályzatban előírt 
kötelezettségnek eleget tegyen. 

2. Az ügyfél (ide értve a meghatalmazottat, rendelkezni jogosultat, képviselőt), valamint a 
tényleges tulajdonos terrorista listán történő ellenőrzésének elvégzése továbbra is 
alapkritériuma az üzleti kapcsolat létesítésének. 

3. A FATF listája szerint kockázatosnak és nem együtt működőnek minősülő országok 
állampolgáraival, illetve ezen országokban bejegyzett jogi személyekkel történő üzleti 
kapcsolat létesítésénél az MTB Csoport tagja köteles kellő körültekintéssel eljárni. Ezen 
országok állampolgáraival, illetve ezen országokban bejegyzett jogi személyekkel történő 
üzleti kapcsolat létesítése során megerősített eljárást szükséges alkalmazni, az eljárás során 
törekedni kell arra, hogy minél több és részletesebb információ álljon rendelkezésre a 
kockázatok meghatározásához, az ügyfél, annak tevékenysége és az általa igénybe kívánt 
szolgáltatások körének figyelembe vételével. 

                                                      

4 A FATF 2018. október 29. napján kiadott „public statementje alapján: http://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-
cooperativejurisdictions/documents/fatf-compliance-october-2018.html 
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Stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országok 

I. Kiemelt kockázatot jelentő harmadik országok, amelyek írásos magas szintű politikai 
kötelezettségvállalást tettek a feltárt hiányosságok kezelésére, és az FATF-fel együttműködve 
cselekvési tervet dolgoztak ki. 

Sorszám Kiemelt kockázatot jelentő harmadik ország 

1. Afganisztán 

2. Bosznia-Hercegovina 

3. Guyana 

4. Irak 

5. Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság 

6. Szíria 

7. Uganda 

8. Vanuatu 

9. Jemen 

10. Etiópia 

11. Sri Lanka 

12. Trinidad és Tobago 

13. Tunézia 

14. Pakisztán 

  

II. Kiemelt kockázatot jelentő harmadik országok, amelyek magas szintű politikai 
kötelezettségvállalást tettek a feltárt hiányosságok kezelésére, és az FATF által kidolgozott 
cselekvési terv végrehajtásához technikai segítségnyújtást igényelnek. Ezek az országok 
szerepelnek az FATF nyilvános nyilatkozatában. 

Sorszám Kiemelt kockázatot jelentő harmadik ország 

1. Irán 

  

III. Kiemelt kockázatot jelentő harmadik országok, amelyek folyamatos és nagymértékű pénzmosási 
és terrorizmus-finanszírozási kockázatot jelentenek, mivel sorozatosan elmulasztották a feltárt 
hiányosságok kezelését. Ezek az országok szerepelnek az FATF nyilvános nyilatkozatában. 

Sorszám Kiemelt kockázatot jelentő harmadik ország 

1. Koreai Népi Demokratikus Köztársaság (KNDK) 

Forrás: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:02016R1675-
20181022&qid=1547807295288&from=EN  
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19. számú melléklet 
BEJELENTÉS PÉNZMOSÁS GYANÚJÁRA UTALÓ KÖRÜLMÉNYRŐL  
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Bejelentés pénzmosás gyanújára utaló körülményről 
 

(Kitöltési segédlet) 
 
Ez az űrlap a pénzmosásra, vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény, körülmény felmerülése 
kapcsán tett bejelentés alap adatait, a bejelentő szolgáltatóra, a kijelölt személyre, a gyanús körülményt 
észlelő szervezeti egységre, valamint a kapcsolódó bejelentésekre vonatkozó adatokat tartalmazza. 
 

 
1/A bejelentés alapadatai: 

 
Bejelentés dátuma: Ebbe a mezőben a pénzmosásra, vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény, 
bejelentésének dátumát lehet feltüntetni.  
 
Bejelentés időpontja: Ebbe a mezőben a pénzmosásra, vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény, 
bejelentésének pontos idejét lehet feltüntetni. Az óra, perc formátuma: óópp, melynek pontos kitöltése 
szükséges. 
 
Észlelés dátuma: Ebbe a mezőbe a pénzmosásra, vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény, 
körülmény észlelésének a dátumát lehet feltüntetni.  
 
Észlelés időpontja: Ebbe a mezőben a pénzmosásra, vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény, 
körülmény észlelésének pontos idejét lehet feltüntetni. Az óra, perc formátuma: óópp, melynek, ha 
kitöltésre kerül, pontosan kell megadni. 
 
Felfüggesztés ténye: Ebben a mezőben az ügyleti megbízás felfüggesztésének tényét kell rögzíteni. Adható 
válaszok: igen, nem.  
 
A pénzmosásra vagy a terrorizmus finanszírozására utaló kockázat: Egy legördülő listából kiválaszthatók a 
meghatározások. Egy bejelentés esetén több elem is kiválasztható.  
 
Szolgáltató által meghatározott további kockázat: Egyéb választása esetén a bejelentő szolgáltató ebben a 
mezőben írhatja le a saját maga által kockázati szempontnak értékelt körülményt. 
 
A pénzmosásra a terrorizmus finanszírozására vagy dolog büntetendő cselekményből való származására 
utaló adat, tény vagy körülmény: Ebbe a szöveges mezőbe pénzmosásra, terrorizmus finanszírozására vagy 
dolog büntetendő cselekményből való származására utaló adat, tény, körülmény részletes leírása kerül. A 
mezőbe minimálisan 50 karakter beírása kötelező, és maximálisan 5000 karakter írható be. 
 
1/B Bejelentő szolgáltató adatai: 
 
A Pmt. 1. § (1) bekezdésében meghatározott, bejelentést teljesítő szolgáltatóra vonatkozó adatok.   
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1/C Kijelölt személy adatai: 

 

A Pmt. 31. § (2) bekezdésében meghatározott adatok.  

Név: Kijelölt személy neve  

Beosztás: Kijelölt személy beosztása  

Munkahely címe:  

Amennyiben a Kijelölt személy munkahelyének címe megegyezik a Bejelentő szolgáltató székhelyével, a 
munkahely címének kitöltése nem kötelező, ezt a tényt azonban a mező kitöltésével jelezni kell.  

Elérhetőségek: Legördülő menüben kiválasztható az elérhetőség típusa: 

• Vezetékes telefon 

• Mobil telefon 

• Munkahelyi telefon 

• E-mail 

• Fax 

Legalább egy elérhetőség megadása kötelező! 

 

1/D észlelő szervezeti egység adatai: 

 

Ebbe a részbe a pénzmosásra utaló adatot, tényt, körülményt észlelő szervezeti egységre vonatkozó adatok 
kerülnek.  

 

1/E kapcsolódó bejelentések: 

 

A szöveges mezőbe a bejelentő szolgáltató saját, korábban tett, jelen bejelentéshez kapcsolódó 
bejelentéseinek iktatószámát, valamint annak dátumát lehet beírni. Az adatok megadása nem kötelező, de 
kitöltés esetén legalább a dátumot meg kell adni. A bejelentés dátuma mezőbe a korábbi, az új ügyhöz 
kapcsolódó bejelentés dátumát kell beírni. 
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2. Ügyféllap 
 

Ezen az űrlapon a Pmt. 3. § s) pontjában ügyfélként meghatározott személy adatait kell megadni.  
 

2/A ügyfél adatai: 
 
A saját nevében, tényleges tulajdonos nevében mezőkből a Pmt. 8. § (1) bekezdése alapján kell kiválasztani, 
hogy az ügyfél kinek a nevében jár el a bejelentő szolgáltatónál. Egy bejelentésben ügyfélként csak egy 
személyt lehet megjelölni. Amennyiben a bejelentés több ügyfelet is érint, akkor a bejelentést minden 
ügyfélre vonatkozóan meg kell tenni. 
Ügyfél típus: Az ügyfél típusára vonatkozó meghatározást kell kiválasztani.  
 
2/B természetes személy: 
 
Előtag: mezőbe a természetes személy ügyfél nevének előtagját (dr., ifj., id. stb.) lehet rögzíteni.  
Családi név: a természetes személy ügyfél azonosításra alkalmas okiratában szereplő családi nevének 
feltüntetésére szolgál.  
Utónév: a természetes személy ügyfél azonosításra alkalmas okiratában szereplő utónevének 
feltüntetésére szolgál.  
Születési neve: a természetes személy ügyfél azonosításra alkalmas okiratában szereplő születési (előző) 
nevének feltüntetésére szolgál.  
Születési helye: a természetes személy ügyfél azonosításra alkalmas okiratában szereplő születési helyének 
feltüntetésére szolgál.  
Születési ideje: a természetes személy ügyfél azonosításra alkalmas okiratában szereplő születési idejének 
feltüntetésére szolgál.  
Szülő (anyja) neve: a természetes személy ügyfél azonosításra alkalmas okiratában szülőként megjelölt 
személy nevének feltüntetésére szolgál.  
Állampolgárság: a természetes személy ügyfél azonosításra alkalmas okiratában megjelölt állampolgárság 
feltüntetésére szolgál. Maximum 2db állampolgárság adható meg.  
Lakóhely, tartózkodási hely: Ebben a mezőben kötelező feltüntetni a lakóhelye, vagy tartózkodási helye 
szerinti ország kódját, település, közterület nevét. 
Azonosító okmányok típusa és száma: mezőkbe az ügyfél-átvilágítás során megkövetelt okmányok típusát 
kell kiválasztani, valamint ezek azonosító számát kell beírni.  
Kiemelt közszereplő (PEP): A Kiemelt közszereplői státusz jelölésére szolgál. Legördülő listából választható. 
Amennyiben a bejelentett ügyfél közszereplőnek minősül, akkor a legördülő listából válassza ki a vonatkozó 
jogszabályi helyet [Pmt. 4. § (1) - (2)]. 
 
Tényleges Tulajdonosra vonatkozó adatok  
 
A tényleges tulajdonosra vonatkozó adatok rögzítésénél a Természetes személy azonos nevű mezőinek a 
kitöltése kapcsán leírtak szerint kell eljárni [Pmt. 8. § (2) - (3)].  
 
Kiemelt közszereplő (PEP): a Kiemelt közszerepelői státusz jelölésére szolgál. Legördülő listából választható. 
(K.k.) Amennyiben a bejelentett ügyfél közszereplőnek minősül, akkor a legördülő listából válassza ki a 
vonatkozó jogszabályi helyet [Pmt. 4. § (1) - (2)].  
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2/C jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet: 
 
Ezen az űrlapon a Pmt. 7. § (2) bekezdés b) pontjában ügyfélként meghatározott jogi személy, jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezet adatait kell megadni.  
 
Név: a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfél azonosító okiratában szereplő 
teljes nevének rögzítése.  
Rövidített név: a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfél azonosító okiratában 
szereplő rövidített nevének rögzítése.  
 
Székhely, külföldi székhelyű vállalkozás esetén magyarországi fióktelep címe:  
Országkód: a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfél székhelye/fióktelepe 
szerinti ország kódja, melyet legördülő listából lehet kiválasztani. 
Helységnév: a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfél székhelye/fióktelepe 
szerinti település neve.  
Közterületnév: a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfél székhelye/fióktelepe 
szerinti közterület neve.  
Főtevékenység: a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfél főtevékenységének 
rögzítésére szolgál.  
Azonosító okmány típusa:  

• Nyilvántartásba vételi okirat  

• Cégbírósági bejegyzés  

• Vállalkozói igazolvány  

• Létesítő okirat  
 
Az Azonosító okiratok száma mezőbe az ügyfél-átvilágítás során megkövetelt okirat azonosítószámát kell 
beírni. (Legalább egy kiválasztása kötelező!)  
Adószám: A jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfél adószámának megadására 
szolgál.  
Képviseletre jogosultak neve, beosztása: A jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 
képviseletére jogosultak nevének és beosztásának megadására szolgál.  

 
 
 
2/D Tényleges tulajdonosra vonatkozó adatok (jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet) 
 
Ezen az űrlapon a Pmt. 9. § (1) – (2) bekezdés ügyfélként meghatározott jogi személy, jogi személyiséggel 
nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosára vonatkozó adatokat kell megadni.  
 
Tulajdonosi érdekeltség jellege és mértéke: jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 
ügyfél tényleges tulajdonosának tulajdonosi érdekeltségi jellegét és mértékét kell a mezőben feltüntetni. 
(K.k.)  
Kiemelt közszereplő (PEP): a Kiemelt közszereplői státusz jelölésére szolgál. Legördülő listából választható. 
(K.k.) Amennyiben a bejelentett ügyfél közszereplőnek minősül, akkor a legördülő listából válassza ki a 
vonatkozó jogszabályi helyet [Pmt. 4. § (1) - (2)].   
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3. Ügyfélhez kapcsolódó személyek lap 
 

3/A Ügyfélhez kapcsolódó személyek 
 
Ezen az űrlapon az ügyfélhez kapcsolódó személyek adatait kell megadni: meghatalmazott [Pmt. 7. § (1)], 
rendelkezésre jogosult [Pmt. 7. § (1)], Pmt 6.§ (1) bekezdés alapján azonosított további személy. Az 
ügyfélhez kapcsolódó személyek közül személyenként csak egy választható.  
 
Kitöltése nem kötelező, azonban ha a 3/A lapon adatot rögzít, akkor a 3/B adatlap további részeinek 
kitöltésekor az Ügyfél adatlap azonos nevű mezőinek megfelelően kell eljárni. 
 
3/B Természetes személy  
 
Családi név: az ügyfélhez kapcsolódó természetes személy azonosításra alkalmas okiratában szereplő 
családi nevének feltüntetésére szolgál.  
Utónév: az ügyfélhez kapcsolódó természetes személy azonosításra alkalmas okiratában szereplő 
utónevének feltüntetésére szolgál.  
Születési neve: az ügyfélhez kapcsolódó természetes személy azonosításra alkalmas okiratában szereplő, 
születési (előző) nevének feltüntetésére szolgál.  
Születési helye: az ügyfélhez kapcsolódó természetes személy azonosításra alkalmas okiratában szereplő 
születési helyének feltüntetésére szolgál.  
Születési ideje: az ügyfélhez kapcsolódó természetes személy azonosításra alkalmas okiratában szereplő 
születési idejének feltüntetésére szolgál.  
Szülő (anyja) neve: az ügyfélhez kapcsolódó természetes személy azonosításra alkalmas okiratában 
szülőként megjelölt személy nevének feltüntetésére szolgál.  
Állampolgárság1: az ügyfélhez kapcsolódó természetes személy azonosításra alkalmas okiratában megjelölt 
állampolgárság feltüntetésére szolgál.  
 
Hontalan személy esetében, vagy ha az állampolgárság nem állapítható meg, akkor az XX értéket kell a 
mezőbe írni.  
Országkód: az ügyfélhez kapcsolódó természetes személy lakcímének országkódja, melyet legördülő listából 
lehet kiválasztani.  
Helységnév: az ügyfélhez kapcsolódó természetes személy lakcímének címe szerinti település neve.  
Közterületnév: az ügyfélhez kapcsolódó természetes személy lakcímének címe szerinti közterület neve.  
 
Az Azonosító okmányok típusa mezőbe az ügyfél-átvilágítás során megkövetelt legalább egy okmány 
kiválasztása kötelező a legördülő listából.  
Természetes személy esetén:  

• Személyazonosító igazolvány  

• Lakcímkártya  

• Tartózkodási engedély  

• Útlevél  

• Kártya formátumú vezetői engedély  
 
Kiemelt közszereplő (PEP): A Kiemelt közszereplői státusz jelölésére szolgál. Legördülő listából választható. 
(K.k.) Amennyiben a bejelentett ügyfél közszereplőnek minősül, akkor a legördülő listából válassza ki a 
vonatkozó jogszabályi helyet [Pmt. 4. § (1) - (2)].  
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4. Egyéb szereplő adatlap 
 

Az adatlapon a bejelentő szolgáltatón, az ügyfélen, az ügyfélhez kapcsolódó személyen kívüli olyan személy 
bejelentésére van lehetőség, aki érintett a bejelentett ügyleti megbízásban, vagy üzleti kapcsolatban. (Pl.: 
bankszámlák közötti átutalás esetén az ellenszámla tulajdonosa.) 
 
Amennyiben a pénzmosásra, terrorizmus finanszírozására vagy dolog büntetendő cselekményből 
származására utaló adat, tény vagy körülmény mezőben személyekre, szervezetre vonatkozóan adatot 
szerepeltet, akkor azt/(azokat) a bejelentés arra vonatkozó „Ügyfél adatai”, „Ügyfélhez kapcsolódó 
személyek”, Egyéb szereplő” űrlapjainak valamelyikén is rögzíteni szükséges!  

 

5. Üzleti kapcsolat lap 
 

 
Az adatlapon a Pmt. 3. § 45. pontjában meghatározott üzleti kapcsolatra vonatkozó, a Pmt. 10. § (1) – (2) 
bekezdés alapján kötelezően rögzítendő adatokat kell megadni.  
 
Az Üzleti kapcsolat megléte esetén ennek a lapnak a kitöltése kötelező.  
 
Szerződés típusa: Az üzleti kapcsolatot létrehozó szerződés típusát kell megadni. (pl.: biztosítási szerződés, 
bankszámlaszerződés, értékpapír számlaszerződés, adás-vételi szerződés, stb.)  
 
Szerződés tárgya: Az üzleti kapcsolatot létrehozó szerződés jogcímét kell megadni.  
 
Szerződés időtartama: az üzleti kapcsolat alapjául szolgáló szerződés hatályba lépésének dátumát kell 
rögzíteni. Határozatlan idejű szerződés esetén a második mezőt nem kell kitölteni.  
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Teljesítés helye: a mezőbe a teljesítés helyét kell írni.  
 
Teljesítés ideje: a mezőbe a teljesítés idejét kell írni.  
 
Teljesítés módja: a mezőbe a teljesítés módját kell írni.  

6. Ügylet 
 

Az adatlapon a Pmt. 3. § 43-44 pontjában meghatározott ügyleti megbízásra vonatkozó, a Pmt. 10. § (1) –
(2) bekezdés alapján kötelezően rögzítendő adatokat kell megadni.  
 
Ügylet esetén a lap kitöltése kötelező.  
 
Ügylet tárgya: az ügylet tárgyát kell megadni.  
 
Ügylet összege: A bejelentett ügylet szereplő összeget kell feltüntetni (ügyleti megbízásonként, nem 
összesítve).  
 
Teljesítés helye: A mezőbe a teljesítés helyét kell írni.  
 
Teljesítés ideje: A mezőbe a teljesítés idejét kell írni.  
 
Teljesítés módja: A mezőbe a teljesítés módját kell írni.   
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7. Tranzakciók adatlap 
 
 

Az adatlapon a pénzügyi tranzakciókat és a pénzváltási tevékenységgel összefüggő adatokat lehet 
megadni. Az adatlap kitöltése nem kötelező. 

 
7/A Pénzügyi tranzakciók 
 
Műveletek: A tranzakció típusát kell kiválasztani egy legördülő listából.  
Forrás számla: A bejelentett ügylet rendelkező fizetési számlájának számát lehet feltüntetni.  
Cél számla: A bejelentett ügylet kedvezményezett fizetési számlájának számát lehet feltüntetni.   
Összeg: A bejelentett ügylet szereplő összeget kell feltüntetni (ügyleti megbízásonként, nem 
összesítve).  
Devizanem: A bejelentett ügylet szereplő összeg devizanemét kell feltüntetni.  
Kártyaszám: A bejelentett ügylet érintett bankkártya vagy hitelkártya számának a feltüntetésére 
szolgál. 
Jogcím: A bejelentett ügylet jellegét lehet feltüntetni.  
Időpont: A bejelentett ügylet teljesítésének a dátumát és időpontját kell megadni. A dátum kitöltése 
kötelező, az óra, perc nem.  
Értéknap: A bejelentett ügylet teljesítésének a dátumát kell megadni. 
 
7/B Pénzváltási tevékenység 
 
Pénzváltási tevékenység: A pénzváltási tevékenységet végző hitelintézetre, valamint a hitelintézet által 
igénybe vett, ügynöki tevékenységen belül pénzváltási tevékenységet végző pénzváltóra vonatkozó 
rész.  
Valutavétel időpont: Az az időpont, amikor az ügylet során a pénzváltási tevékenységet folytató 
szolgáltató az ügyfele által vételre felajánlott valutát megvásárolja. A dátum kitöltése kötelező, az óra, 
perc nem.  
Összeg: Az ügylet során a pénzváltási tevékenységet folytató szolgáltató az ügyfele által vételre 
felajánlott, majd a szolgáltató által megvásárlásra került valuta összege.  
Devizanem: Ügylet során a pénzváltási tevékenységet folytató szolgáltató az ügyfele által vételre 
felajánlott, majd a szolgáltató által megvásárlásra került valuta devizaneme.  
Valutaeladás időpont: Az az időpont, amikor a szolgáltató által az ügyféltől megvásárolt valuta 
ellenértéke kifizetésre került. A dátum kitöltése kötelező, az óra, perc nem.  
Összeg: a szolgáltató által az ügyféltől megvásárolt valuta ellenértékének összege.  
Devizanem: a szolgáltató által az ügyféltől megvásárolt valuta ellenértékének devizaneme.  
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8. Számlák adatlap 
 

Az adatlapon az ügylet/üzleti kapcsolat kapcsán érintett fizetési számlák részletes adatait lehet 
megadni. Az adatlap kitöltése nem kötelező. 

 
8/A Számlák 
 
Számlaszám: A mezőben az ügyleti érintett fizetési számlák számlaszámát kell feltüntetni.  
Devizanem: A mezőben a fizetési számla devizanemének fajtáját kell feltüntetni.  
Keletkezés dátuma: A mezőben a fizetési számla nyitásának dátumát lehet feltüntetni.  
Megszűnés dátuma: A mezőben a fizetési számla zárásának dátumát lehet feltüntetni.  
Megjegyzés: A bejelentő az érintett fizetési számlákkal összefüggő észrevételeit írhatja be. 
 
8/B Számlavezető szolgáltató 

 
Számlavezető szolgáltató: Kitöltése a Bejelentő szolgáltató adatai részben részletezettek szerint 
történik.  
Név: A számlavezető szolgáltató cégbíróság által bejegyzett neve.  
Székhely, külföldi székhelyű vállalkozás esetén a magyarországi fióktelep címe 
 
8/C Számlatulajdonos 
 
Számlatulajdonos: Kitöltésekor a természetes, a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezetre választható. 
 
8/D Természetes személy 
 
Családi név: a természetes személy számlatulajdonos azonosításra alkalmas okiratában szereplő 
családi nevének feltüntetésére szolgál.  
Utónév: a természetes személy számlatulajdonos azonosításra alkalmas okiratában szereplő 
utónevének feltüntetésére szolgál.  
Cím 
 
8/E Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 
 
Rövidített név: A jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet számlatulajdonos 
azonosító okiratában szereplő rövidített nevének rögzítése.  
Székhely, külföldi székhelyű vállalkozás esetén a magyarországi fióktelep címe. 
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20. számú melléklet 
A PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS EGYSÉGKÉNT MŰKÖDŐ HATÓSÁG (PTEI) 

ELÉRHETŐSÉGE 
 
 
 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal  
Központi Irányítás 
Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda (PTEI) 

 
 
Honlap:http://nav.gov.hu/nav/penzmosas/PTEI Kapcsolattartó szolgálat: 06-30/516-5662 

 
  

Cím: 1033 Budapest, Huszti út 42. 
 Postafiók: 1300 Budapest, Pf.: 307 
 Telefon: +36 (1) 43 09 466 
 Fax: +36 (1) 43 09 305 
 E-mail: fiu@nav.gov.hu 

http://nav.gov.hu/nav/penzmosas/PTEI
mailto:fiu@nav.gov.hu
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21. számú melléklet 

BEJELENTÉS PÉNZÜGYI ÉS VAGYONI KORLÁTOZÓ INTÉZKEDÉSEK VÉGREHAJTÁSA 
ÉRDEKÉBEN 

 

Bejelentésre / értesítésre kötelezett adatai: 

Cégszerű megnevezés:  

Cím, telefonszám: 
 

Észlelő egység megnevezése:  

Cím, telefonszám: 
 

Pénzeszköz, gazdasági erőforrás észlelésének dátuma ………………………időpontja……:……. 

Pénzeszköz, gazdasági erőforrás bejelentésének dátuma ………………………időpontja……:……. 

Kijelölt személy neve: 

Munkahelyi címe és telefonszáma: 

 

A pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés természetes személy alanyának azonosító 
adatai 

 

Családi és utóneve:  

Születési családi és 
utóneve: 

 

Állampolgársága:  

Születési helye és ideje:  

Anyja születési neve:  

Lakcíme, ennek 
hiányában tartózkodási 
helye: 

 

Azonosító okmányának 
típusa és száma 
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A pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés jogi személy vagy jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet alanyának azonosító adatai 

 

Nevét, rövidített neve,  

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; 

 

nevét, rövidített nevét,  

székhelyének, külföldi 
székhelyű vállalkozás 
esetén magyarországi 
fióktelepének címét, 

 

 

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

 

  

  

  

 

A pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés hatálya alá eső vagyonon a pénzügyi és 
vagyoni korlátozó intézkedés végrehajtását korlátozó jogosultsággal rendelkező 
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természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 
adatai: 

 

A természetes személy adatai 

 

Családi és utóneve:  

Születési családi és 
utóneve: 

 

Állampolgársága:  

Születési helye és ideje:  

Anyja születési neve:  

Lakcíme, ennek hiányában 
tartózkodási helye: 

 

Azonosító okmányának 
típusa és száma 

 

 

A jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet adatai 

 

Nevét, rövidített neve,  

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 

 



   

2/2019. számú SZHISZ külső szabályzat  299 
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról V.2.0. 

határozat számát vagy 
nyilvántartási számát; 

nevét, rövidített nevét,  

székhelyének, külföldi 
székhelyű vállalkozás 
esetén magyarországi 
fióktelepének címét, 

 

 

Az alkalmazott uniós jogi aktus, illetve ENSZ BT határozat vonatkozó rendelkezésének 
megjelölése 

 

 

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 (vagyon) azonosításához szükséges és rendelkezésre álló adatok, 
a vagyon leírása: 

Pénzeszköz értéke:  

Pénzeszköz neme:  

Pénzeszköz 
elhelyezésének módja: 

 

Gazdasági erőforrás 
tárgya: 

 

Gazdasági erőforrás 
azonosítására alkalmas 
egyéb adatok: 
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22. számú melléklet 

AZ EURÓPAI UNIÓ (EU) ÁLTAL ELRENDELT PÉNZÜGYI ÉS VAGYONI KORLÁTOZÓ 
INTÉZKEDÉSEKKEL ÉRINTETT SZERVEZETEK, ORSZÁGOK 

(a lista a Szabályzat kiadásának időpontjában aktuális adatokat tartalmazza 
Használat előtt a lista tartalmának hatálya ellenőrizendő!) 

 
A FATF és a MONEYVAL nyilvános közleményei azon országokat és területeket sorolják fel, 
amelyek pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás elleni rendszerei nem megfelelőek, ezért az 
azokkal való kapcsolat kockázatot jelent. 
 
A legfontosabb pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések az alábbi linken érhetők el: 
http://nav.gov.hu/nav/penzmosas/korlatozo_intezkedesek/Europai_Unio_altal_elrendelt
_2019.html 
 
 
A pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedésekkel érintett szervezetek, államok (a Szabályzat 
jelen verziójának hatályba lépésekor): 
 Afganisztán 
 Al-Kaida_ISIL 
 Bissau-guineai Köztársaság 
 Bosznia-Hercegovina 
 Dél-Szudán 
 Egyiptom 
 Irán 
 Kongói_Demokratikus_Köztársaság 
 Koreai_Népi_Demokratikus_Köztársaság 
 Közép-afrikai_Köztársaság 
 Krím_Szevasztopol 
 Líbia 
 Mianmar_Burma 
 Szíria 
 Szomália 
 Szudán 
 Ukrajna 
 Venezuela 
 
A szankciós listák változását az MNB folyamatosan közzéteszi, illetve megküldi az 
Integrációs Szervezet részére, aki erről haladéktalan tájékoztatást küld az MTB pénzmosás-
megelőzési szakterülete részére. 
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