
9D Pénzmosással és terrorizmusfinanszírozással kapcsolatos negyedéves adatok 
 
A táblában az adatszolgáltató által a Pmt. szerinti belső szabályzata alapján lefolytatott eljárások 
keretében összegyűjtött információkról kell adatot szolgáltatni. 
Az adatokat a tárgynegyedévre kell feltüntetni. Az értékösszegek millió forintra vonatkoznak, de azokat 
három tizedesjegy pontossággal kell megadni.  
A devizában felmerülő állományi adatokat a tárgynegyedév végén érvényes MNB hivatalos 
devizaárfolyamon, illetve az MNB által nem jegyzett deviza esetében a számviteli szabályok szerint 
megállapított devizaárfolyamon átszámított forint összegen kell szerepeltetni.  
A deviza ügyletet az adott tranzakció bonyolításakor érvényes MNB hivatalos devizaárfolyamon, illetve 
az MNB által nem jegyzett deviza esetében a számviteli szabályok szerint megállapított 
devizaárfolyamon számított összegen kell szerepeltetni. 
Az adatokat értelemszerűen a tárgynegyedévi fő/darabszám szerint, illetve az értékösszegeket 
forintban kell megadni.  
 
A táblában használt fogalmak: 
 

- PEP: a Pmt. 4. § (1)-(4) bekezdésében meghatározott, kiemelt közszereplő, kiemelt 
közszereplő közeli hozzátartozója, illetve a kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló 
személy együttes elnevezése;  

- tényleges tulajdonos: a Pmt. 3. § 38. pontja szerinti jogalany;  
- ügyfél: akit a Pmt. rendelkezéseinek megfelelően az adatszolgáltatónak kockázatba kell 

sorolnia, és aki az adatszolgáltató tevékenységi körébe tartozó szolgáltatás igénybevételére 
vonatkozóan az adatszolgáltatóval szerződés megkötésével tartós jogviszonyt létesít; 

- ügylet: jelenti mind az üzleti kapcsolat, mind pedig az ügyleti megbízás során teljesített ügyletet; 
- ügyleti megbízás: azon ügylet, amelyet az adatszolgáltatóval tartós szerződéses jogviszonyban 

nem álló személy, személyes közreműködés mellett eseti jelleggel végez.  
 
A tábla sorai  
 
9D01 Összes ügyfél-átvilágítás 
Ebben a sorban kell feltüntetni a tárgynegyedévben lefolytatott normál, egyszerűsített és fokozott ügyfél-
átvilágítások összesített számát. Amennyiben az ügyfél átvilágítása során azonos eljárásban 
egyidejűleg több kapcsolódó személy azonosítása és személyazonosságának igazoló ellenőrzése, 
valamint nyilatkoztatása is megtörténik (például: képviselő, rendelkezésre jogosult, meghatalmazott, 
kedvezményezett), azt egy átvilágítási eljárásnak kell tekinteni. Az adatszolgáltatónak az adatok 
megadásánál a Pmt. 24/A-24/C. §-ában meghatározott speciális ügyfél-átvilágítási intézkedéseket nem 
kell szerepeltetnie.  
 
A 9D01 sorban kimutatott adatokat a 9D011-9D013 sorban három szempont szerint kell tovább bontani, 
az ügyfél-átvilágítás mélységére való tekintettel. A 9D01 sor egyenlő a 9D011-9D013 sorok összegével.  
 
9D011 Normál ügyfél-átvilágítás 
A 9D01 sorból az átvilágítás alapeljárását meghatározó, a Pmt. 7-10. §-ában rögzített szabályok alapján 
lefolytatott ügyfél-átvilágítások számát ezen a soron kell feltüntetni. 
 
9D012 Egyszerűsített ügyfél-átvilágítás 
A 9D01 sorból a Pmt. 15. §-a alapján, a Pmt. 65. §-ában meghatározott belső szabályzatban rögzített 
esetekben lefolytatott egyszerűsített ügyfél-átvilágítások számát ezen a soron kell feltüntetni. 
 
9D013 Fokozott ügyfél-átvilágítás 
A 9D01 sorból a Pmt. 16-17. §-a alapján lefolytatott fokozott ügyfél-átvilágítások számát ezen a soron 
kell feltüntetni. 
 
 
9D12 Saját bejelentések 
Az adatszolgáltató által a pénzügyi információs egységként működő hatóság részére a 
tárgynegyedévben küldött bejelentések összesített számát és a bejelentések teljes forintösszegét kell 
feltüntetni. A bejelentések teljes forintösszege az érintett tranzakciók együttes összege.  
 



9D1211 A Pmt. 30. §-a alapján pénzmosás gyanúja miatt tett bejelentések 
A 9D12 sorból az adatszolgáltató által pénzmosás gyanújával [Pmt. 30. § (1) bekezdés a) pontja] a 
pénzügyi információs egységként működő hatóság részére, a tárgynegyedévben küldött bejelentések 
számát és a bejelentések teljes forintösszegét kell feltüntetni. A bejelentések teljes forintösszege az 
érintett tranzakciók együttes összege. 
 
9D1212 A Pmt. 30. §-a alapján terrorizmus finanszírozása gyanúja miatt tett bejelentések 
A 9D12 sorból az adatszolgáltató által terrorizmus finanszírozása gyanújával [Pmt. 30. § (1) bekezdés 
b) pontja] a pénzügyi információs egységként működő hatóság részére, a tárgynegyedévben küldött 
bejelentések száma és a bejelentések teljes forintösszege. A bejelentések teljes forintösszege az 
érintett tranzakciók együttes összege. 
 
9D1213 A Kit. alapján tett bejelentések 
Ebben a sorban kell szerepeltetni a 9D12 sorból az adatszolgáltató által a Kit. 4. § (1) bekezdése, illetve 
14. § (8) bekezdése alapján a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés foganatosításáért felelős szerv, 
illetve a pénzügyi információs egységként működő hatóság részére a tárgynegyedévben küldött 
bejelentések számát és a bejelentések teljes forintösszegét. A bejelentések teljes forintösszege az 
érintett tranzakciók együttes összege. 
 
9D122 9D12-ből: bejelentésekből külföldi fizető eszközben bonyolított ügyletek 
Ebben a sorban azokat az ügyleteket kell feltüntetni, melyeket az adatszolgáltató devizában (pl. átutalás 
kezdeményezése és fogadása, konverzió), illetve valutában (pl. pénzváltás, készpénzátutalás) 
bonyolított le.  
 
9D17 AML Bizottság által megtárgyalt ügyfélkapcsolatok 
A pénzügyi intézmények és azok közvetítői által megkövetelt, a pénzeszközök forrására vonatkozó 
információkról, valamint ezen információk igazoló ellenőrzése érdekében a pénzeszközök forrására 
vonatkozó dokumentumok bemutatásáról, a bejelentések alapjául szolgáló adat, tény, körülmény 
felismerésének elősegítéséről és  a magas kockázattal járó ügyletek bejelentéséhez kapcsolódó 
intézkedésekről szóló 6/2019. (IV. 1.) MNB ajánlás [a továbbiakban: 6/2019. (IV. 1.) MNB ajánlás] IV. 
fejezetében meghatározott és felállított bizottság által, a tárgynegyedévben megtárgyalt 
ügyfélkapcsolatok számát szükséges megadnia az adatszolgáltatónak. Amennyiben egy 
ügyfélkapcsolat miatt többször hívták össze a bizottságot a tárgynegyedévben, az egynek jelentendő. 
 
9D171 Bejelentések száma miatt 
A 9D17 sorból azon ügyfélkapcsolatok számát szükséges megadnia az adatszolgáltatónak, amelyekhez 
kapcsolódóan a 6/2019. (IV. 1.) MNB ajánlás 15. pontja szerinti, a Pmt. 30. §-ában meghatározott 
bejelentések számossága indokolta a bizottság összehívását és az eset megtárgyalását.   
 
9D172 Bejelentések összege miatt 
A 9D17 sorból azon ügyfélkapcsolatok számát szükséges megadnia az adatszolgáltatónak, amelyekhez 
kapcsolódóan a 6/2019. (IV. 1.) MNB ajánlás 15. pontja szerinti, a Pmt. 30. §-ában meghatározott 
bejelentések összege indokolta a bizottság összehívását és az eset megtárgyalását.   
 
9D173 Pénzügyi információs egység tájékoztatása alapján 
A 9D17 sorból azon ügyfélkapcsolatok számát szükséges megadnia az adatszolgáltatónak, amelyekhez 
kapcsolódóan a 6/2019. (IV. 1.) MNB ajánlás 15. pontja szerinti, a pénzügyi információs egységtől 
érkező tájékoztatás eredményezte a bizottság összehívását és az eset megtárgyalását. 
 
9D18 Társhatósági megkeresések 
Azon megkeresések számát szükséges az adatszolgáltatónak megadnia, amelyek hatóságtól (pl. 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal, rendőrség, ügyészség) pénzmosás és terrorizmus finanszírozása 
tárgyában érkezett az adatszolgáltatóhoz a tárgynegyedévben, ide nem értve az MNB-től érkeztetett 
megkereséseket.  
 
9D20 Ügyfélpanasz 
A pénzmosással, illetve terrorizmusfinanszírozással kapcsolatban a tárgynegyedévben érkező 
panaszok számát szükséges feltüntetnie az adatszolgáltatónak. Ügyfélpanasznak kell tekinteni a 
fogyasztónak és a fogyasztónak nem minősülő személyektől érkező megkereséseket is.  
 



9D21 Belső ellenőri megállapítások 
A tárgynegyedévben lezárult belső ellenőri vizsgálat során az adatszolgáltató pénzmosás és 
terrorizmusfinanszírozás elleni eljárását elmarasztaló belső ellenőri megállapítások darabszámát 
szükséges feltüntetni.  
 
9D22 Informatikai fejlesztések 
A tárgynegyedévben az adatszolgáltatónál fejlesztési igényként leadott, illetve folyamatban lévő 
pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni tevékenységhez kapcsolódó informatikai fejlesztések 
száma.  
  



 
9E Pénzmosással és terrorizmusfinanszírozással kapcsolatos éves adatok 
 
A táblában az adatszolgáltató tulajdonosi szerkezetéről, ügyfeleiről, valamint az általa a Pmt. szerinti 
belső szabályzata alapján lefolytatott eljárások keretében összegyűjtött információkról kell adatot 
szolgáltatni. 
 
Az adatszolgáltatónak a 9E0511, 9E0512, 9E0513, 9E0514, 9E061, 9E062, 9E072, 9E11, 9E12, 9E13, 
9E131, 9E18, 9E20, 9E21 sor szerinti adatokat első alkalommal 2021-re mint tárgyévre vonatkozóan 
kell teljesítenie.  
 
A táblában használt fogalmak 

- az adózási szempontból nem együttműködő országok és területek európai uniós jegyzéke: 
https://www.consilium.europa.eu/hu/policies/eu-list-of-non-cooperative-jurisdictions/;  

- eseti ügyfél: aki az adatszolgáltatóval nem áll tartós szerződéses jogviszonyban és személyes 
közreműködés mellett eseti jelleggel végez ügyleteket (ügyleti megbízásokat);  

- kettős felhasználású termék: a 428/2009/EK tanácsi rendelet 2. cikk 1. pontja szerinti, a 
hivatkozott tanácsi rendelet I. mellékletét képező jegyzékben szereplő termék;  

- kiemelt kockázatú ország: a Pmt. 3. § 31. pontja szerinti ország; 
- kiemelt közszereplő: a Pmt. 4. § (1) és (2) bekezdése szerinti természetes személy; 
- kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója: a Pmt. 4. § (3) bekezdése szerinti természetes 

személy;  
- kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy: a Pmt. 4. § (4) bekezdése szerinti 

természetes személy; 
- kockázatra vonatkozó tényezők: a pénzügyi intézmények pénzmosási és terrorizmus 

finanszírozási kockázatainak értékeléséről, és a kapcsolódó intézkedések meghatározásáról 
szóló 7/2019. (IV. 1.) MNB ajánlás [a továbbiakban: 7/2019. (IV. 1.) MNB ajánlás] Mellékletében 
foglalt kockázati tényezők; 

- magas kockázatúnak minősített ország, térség: a 21/2017. (VIII. 3.) NGM rendelet 2. melléklet 
3. pontjában foglaltak alapján, az adatszolgáltató által magas kockázatúnak minősített ország, 
térség; 

- összetett tulajdonosi struktúra: olyan társaság, amelynek tulajdonosi szerkezete a társaság 
üzleti tevékenységének jellegéhez képest szokatlannak vagy túlzottan összetettnek tűnik; a 
tulajdonosi szerkezet a társaság üzleti tevékenységének jellegéhez képest túlzottan összetett, 
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; 

- származás: az ügyfél bármilyen kimutatható, az adatszolgáltató által pénzmosási szempontból 
lényegesnek minősített kapcsolata – legyen az személyes vagy üzleti – a hivatkozott országgal, 
térséggel vagy területtel. Pénzmosási szempontból lényegesnek minősített kapcsolat esetén 
vizsgálandó különösen, de nem kizárólagosan: ügyfél székhelye, lakó- és tartózkodási helye, 
állampolgársága, ügyfél tényleges tulajdonosának lakó- és tartózkodási helye, 
állampolgársága, ügyfél tényleges tulajdonosi minősége az adott országban székhellyel 
rendelkező jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben, ügyfél 
tájékoztatása alapján, ügyfélnek ténylegesen igazolt kapcsolat nélküli szoros kötődése egy 
országgal vagy térséggel (pl. menekültstátuszhoz, kisebbségek helyzetéhez kapcsolódó 
információk), üzleti tevékenységét jelentősen befolyásoló kapcsolat(ok) (pl. az ügyfél vagyoni 
helyzetéhez mérten jelentős összegű, honosságától eltérő országból származó pénzösszegek, 
az ügyfél szolgáltatását igénybe vevők túlnyomó többsége az ügyfél honosságától eltérő 

országhoz köthető); 
- tárgyév végi állapot: az adott naptári év utolsó napján fennálló állapot; 
- tényleges tulajdonos: a Pmt. 3. § 38. pontja szerinti jogalany; 
- tulajdonos: az a természetes vagy jogi személy, illetve szervezet, amely az adatszolgáltatóban 

közvetlenül vagy közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább tíz százalékát 
birtokolja; 

- ügyfél: akit a Pmt. rendelkezéseinek megfelelően az adatszolgáltatónak kockázatba kell 
sorolnia, és aki az adatszolgáltató tevékenységi körébe tartozó szolgáltatás igénybevételére 
vonatkozóan az adatszolgáltatóval szerződés megkötésével tartós jogviszonyt létesít; 



- ügylet: jelenti mind az üzleti kapcsolat, mind pedig az ügyleti megbízás során teljesített ügyletet 
- ügyleti megbízás: azon ügylet, amelyet az adatszolgáltatóval tartós szerződéses jogviszonyban 

nem álló személy, személyes közreműködés mellett eseti jelleggel végez.  
 
 

A tábla oszlopai 
 
A tábla a) oszlopában a Fő, ill. darab oszlopban a tárgyévre vonatkozó adatot fő, illetve darabszám 
tekintetében szükséges megadni.  
 
A tábla b) oszlopában szereplő Egyenleg, ill. állomány oszlopra vonatkozóan az érintett soroknál 
szerepel meghatározás.  
 
A tábla c) és d) oszlopaiban az érintett soroknál szereplő meghatározás szerint, a Jóváírások és 
Terhelések éves összesített értékösszegét, minden esetben millió forintban, három tizedesjegy 
pontossággal szükséges megadni. A forintra történő átszámítást a tárgyév utolsó napján érvényes, az 
MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyamon, illetve az MNB által nem jegyzett deviza esetében a 
számviteli szabályok szerint megállapított devizaárfolyamon átszámított forint összegben kell 
szerepeltetni. Azon sorokban, ahol a Jóváírásokat és Terheléseket ügyfél vonatkozásában szükséges 
feltüntetni, ott az ügyfél összes számlájának forgalma együttesen vizsgálandó.  
 
A tábla sorai  
 
9E01 Kiemelt kockázatú országban nyilvántartott tulajdonosi kör 
A tárgyév végi állapot szerint az adatszolgáltató azon tulajdonosainak a számát kell szerepeltetni, akik, 
illetve amelyek kiemelt kockázatú országban rendelkeznek lakóhellyel, illetve ezen országokban 
kerültek bejegyzésre, nyilvántartásba vételre.  
 
9E02 Kiemelt kockázatú országban bejegyzett képviselet, fióktelep vagy tulajdonosi érdekeltség 
A tárgyév végi állapot szerint az adatszolgáltatónak és tulajdonosának kiemelt kockázatú országban 
nyilvántartott, illetve bejegyzett képviseletének, fióktelepének, illetve azoknak a pénzügyi 
szolgáltatóknak az együttes darabszáma, amelyekben az adatszolgáltató vagy tulajdonosa tíz 
százaléknál nagyobb tulajdonosi részesedéssel rendelkezik.  
 
9E03 Pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás-megelőzési feladatokat ellátó területen 
rendelkezésre álló erőforrás (FTE) 
A tárgyév végi állapot szerint az adatszolgáltatónak a rendelkezésére álló pénzmosás és terrorizmus-
finanszírozás megelőzési feladatokat ellátó területen egy teljes munkanapra (napi 8 óra) vetített 
erőforrás összegét (a továbbiakban: Erőforrás) szükséges szerepeltetni. 
 
9E031 Vezetői feladatok 
A 9E03 sorból a rendelkezésre álló Erőforrás vezetői feladatok ellátására szolgáló része.  
 
9E032 Operáció – szankciós- és tranzakció szűrés, illetve bejelentés 
A 9E03 sorból az Erőforrás operáción belül, a szankciós- és tranzakció szűréssel, illetve bejelentéssel 
foglalkozó része. 
 
9E033 Operáció – ügyfél-átvilágítás, ügyfélbefogadás 
A 9E03 sorból az Erőforrás operáción belül, ügyfél-átvilágítással, ügyfélbefogadással foglalkozó része. 
 
9E034 Másodlagos kontroll 
A 9E03 sorból rendelkezésre álló Erőforrás másodlagos kontrollra csoportosított része. 
 
9E035 Szabályozás, tanácsadás, projekt 
A 9E03 sorból rendelkezésre álló Erőforrás szabályozásra, tanácsadásra, projektre csoportosított része. 
 
9E036 Képzés, oktatás 
A 9E03 sorból az Erőforrás képzésre, oktatásra csoportosított része. 
 
9E037 Egyéb 



A 9E03 sorból rendelkezésre álló Erőforrás egyéb feladatra csoportosított része. 
 
A 9E031-9E037 sorok összege megegyezik az adatszolgáltató által a 9E03 sorban megadott Erőforrás 
összegével. 
 
9E063 Fegyverkereskedelemmel vagy kettős felhasználású termékkel foglalkozó ügyfelek 
A tárgyév végi állapot szerint azon ügyfelek száma, akik, illetve amelyek az ügyfél-átvilágítás során 
beszerzett, a jogszabályok alapján az adatszolgáltató rendelkezésére álló információk szerint 
fegyverkereskedelemmel vagy kettős felhasználású termékekkel foglalkoznak. 
 
9E064 Ingatlanforgalmazással foglalkozó ügyfelek  
A tárgyév végi állapot szerint a Pmt. 3. § 17. pontja szerinti ingatlanügylettel kapcsolatos tevékenységet 
végző ügyfelek számát kell megadni.  
 
9E065 Szerencsejáték szervezéssel foglalkozó ügyfelek  
A tárgyév végi állapot szerint azon ügyfelek számát kell megadni, akik, illetve amelyek hatósági 
engedélyhez kötött játékkaszinót, kártyatermet működtetnek vagy szerencsejáték szervező 
tevékenységet folytatnak.  
 
9E066 Bizalmi vagyonkezelő ügyfelek 
A tárgyév végi állapot szerint azon jogi személyiségű ügyfelek száma, amelyek a Ptk. 6:310. §-a szerinti 
bizalmi vagyonkezelési szerződés alapján vagyonkezelői tevékenységet folytatnak.  
 
9E082 Tízmillió forintot elérő vagy meghaladó pénzváltás miatt átvilágított eseti ügyfelek 
Azon eseti ügyfelek száma, illetve számláikon végrehajtott jóváírások és terhelések éves összesített 
értékösszege, akik esetében tízmillió forintot elérő, vagy meghaladó összegű pénzváltási tevékenység 
vonatkozásában történt ügyfél-átvilágítás. 


