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Al Capone Chicago-szerte működtetett pénzbedobós, önkiszolgálós mosodákat ezekkel álcázva, a

prostitúcióból, a szerencsejátékokból és a szesztilalmi törvények megsértéséből származó jövedelmét.

1920-as években gyakran előfordult, hogy a bűnözők nagy készpénzforgalmú vállalkozásokat vettek át

(mint például a mosodák és az autómosók), majd összekeverték a bűncselekményből szerzett készpénzt a

legális bevétellel – ezáltal logikus kereskedelmi okot szolgáltattak a nagy összegű készpénz létezésére.

. https://hu.euronews.com/2018/11/29/razzia-a-deutsche-bank-kozpontjaban

https://hu.euronews.com/video/2019/02/20/az-fsa-a-danske-bank-esztorszagi-bezaratasarol

Pénzmosás  megelőzés oktatás 2019

Történeti áttekintés

https://hu.euronews.com/2018/11/29/razzia-a-deutsche-bank-kozpontjaban
https://hu.euronews.com/video/2019/02/20/az-fsa-a-danske-bank-esztorszagi-bezaratasarol


3

A pénzmosás az a módszer, amely segítségével a bűncselekményből

származó nyereséget integrálják a világ pénzügyi rendszereibe és üzleti

környezeteibe annak érdekében, hogy legalizálják; a fekete pénzt átmossák, hogy egyre

fehérebb legyen.

Ez a probléma nem feltétlenül csak a kisebb bűnözőkről szól, hanem az olyan hatalmas, nemzeteket

átszelő, szervezett csoportokról is

mint:

– az olasz maffia,

– a japán Jakuza,

– a kolumbiai kartellek,

– az orosz maffia,

– a nigériai és nyugat-afrikai bandák,

– a mexikói Juarez-, Tijuana- és Gulf kartellek.

.

Pénzmosás  megelőzés oktatás 2019

Mi a pénzmosás?

https://www.bbc.com/news/av/stories-50123587/how-money-laundering-works

https://www.bbc.com/news/av/stories-50123587/how-money-laundering-works
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 Elhelyezés (ebben a fázisban az alapbűncselekménytől elválik a pénz és a pénzügyi szektor

intézményrendszerébe kerül)

 Rétegezés ( ebben a fázisban a pénz eredete követhetetlenné válik, a különböző tranzakciókkal

próbálják eltüntetni a pénz útját)

 Integrálás (a bűncselekményből származó vagyont visszaáramoltatják a gazdaságba, mint legális

üzleti forrásból eredő jövedelmet)

Pénzmosás  megelőzés oktatás 2019

A pénzmosás fázisai
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manipulációs csalás (angolul: business e-mail compromise, CEO impersonation fraud vagy

CEO fraud)

interneten - a leendő sértettel bizalmi viszonyban álló felet (például vállalati vezetőt, üzleti

partnert, pénzátutalások kezdeményezésére jóváhagyási jogkörrel rendelkező személyt)

személyesítenek meg az elkövetők.

A tradicionális cyber csalásokkal ellentétben az elkövetők nem közvetlenül veszik át az irányítást a sértettek fizetési számlája felett,

hanem célzott kommunikációval, így például e-mail üzenetek útján manipulálják. Cél, hogy a sértettek olyan átutalást indítsanak, amely

kedvezményezettje az elkövetők által ellenőrzött fizetési számla

Bejelentést megalapozó indikátorok:

A megbízást benyújtó oldalán:

- jelentős összeg kerül átutalásra Pl.: a kedvezményezett valaki másnak kéri a kiutalást a

tartam végén vagy visszavásárlás esetén - ELTERELÉS.

- A kedvezményezett fizetési számla offshore társasághoz tartozik vagy magas kockázatú

országban bejegyzett hitelintézet vezeti.

Pénzmosás megelőzés oktatás 2019Social engineering típusú csalás és kapcsolódó 

pénzmosás 
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2012. évi C. törvény a Büntető törvénykönyvről

Aki a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzésével és 
megakadályozásával kapcsolatos, törvényben előírt bejelentési kötelezettségének nem 
tesz eleget, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (Btk. 401.§)

A pénzmosás jogszabályi háttere

BTK. 399.§
• Aki más által elkövetett büntetendő cselekményből 

származó

• a) dolgot átalakítja, átruházza, vagy a dologgal
összefüggésben bármilyen pénzügyi tevékenységet végez, 
vagy pénzügyi szolgáltatást vesz igénybe abból a célból, 
hogy

• aa) az ilyen dolog eredetét eltitkolja, elleplezze, vagy

• ab) a más által elkövetett büntetendő cselekmény 
elkövetőjével szemben folytatott büntetőeljárást 
meghiúsítsa,

• b) dolog eredetét, az ilyen dolgon fennálló jogot vagy az e 
jogban bekövetkezett változásokat, az ilyen dolog helyének
változását vagy azt a helyet, ahol az ilyen dolog található, 
eltitkolja, vagy elleplezi,

• bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő 
szabadságvesztéssel büntetendő

BTK. 400.§

• Aki a más által elkövetett büntetendő 
cselekményből származó

• a) dolgot gazdasági tevékenység
gyakorlása során felhasználja,

• b) dologgal összefüggésben bármilyen 
pénzügyi tevékenységet végez, vagy 
pénzügyi szolgáltatást vesz igénybe, és 
gondatlanságból nem tud a dolog ezen 
eredetéről, vétség miatt két évig terjedő 
szabadságvesztéssel büntetendő

Pénzmosás megelőzés oktatás 2019

https://uj.jogtar.hu/
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A Pmt. törvény célja, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása tilalmának hatékony

érvényesítése érdekében megelőzze és megakadályozza a büntetendő cselekmények

elkövetéséből származó pénznek vagy pénzben kifejezhető értékkel bíró dolognak a

pénzmosás szempontjából veszélyeztetett tevékenységeken keresztül történő tisztára mosását,

valamint a terrorizmusnak pénzzel vagy pénzben kifejezhető értékkel bíró dologgal való

támogatását.

Pénzmosás jogszabályi háttere

Pénzmosás megelőzés oktatás 2019
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Pénzügyi szolgáltató: a biztosító az életbiztosítási ágba tartozó tevékenysége tekintetében, és az

életbiztosítási ágba tartozó szerződésekkel kapcsolatos tevékenysége során a Bit.-ben meghatározott

többes ügynök és alkusz;

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

éven belül ugyanazon ügyfél ugyanazon jogcímen, ugyanazon tárgyra ad megbízást;

Ügyfél: aki a szolgáltatóval üzleti kapcsolatot létesít (életbiztosítási szerződést köt) vagy a szolgáltató

részére ügyleti megbízást ad (eseti díjat fizet be);

Üzleti kapcsolat: az ügyfél és a szolgáltató között szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződéssel

létrejött tartós jogviszony;

Pénzmosás megelőzés oktatás 2019

Alapfogalmak - 1
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A szolgáltató az ügyfél-átvilágítást köteles alkalmazni

a) az üzleti kapcsolat létesítésekor;

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

teljesítésekor;

c) pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény vagy körülmény felmerülése

esetén, ha az átvilágításra még nem került sor;

d) ha a korábban rögzített ügyfélazonosító adatok valódiságával vagy megfelelőségével

kapcsolatban kétség merül fel.

A szolgáltató - a tevékenységére irányadó jogszabályi előírásoknak megfelelően - köteles az üzleti

kapcsolatot folyamatosan figyelemmel kísérni - ideértve az üzleti kapcsolat fennállása folyamán

teljesített ügyletek elemzését is - annak megállapítása érdekében, hogy az adott ügylet összhangban áll-e

a szolgáltatónak az ügyfélről rendelkezésére álló adataival.

A szolgáltató - kockázatérzékenységi megközelítés alapján - köteles különös figyelmet fordítani

valamennyi összetett és szokatlan ügyletre és pénzügyi műveletre.

Pénzmosás megelőzés oktatás 2019

Alapfogalmak - 2
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Pénzmosás  megelőzés oktatás 2019

Dr. Tatár Zita AML officer, AEGON Magyarország Zrt.

Tipikus esetek

Drog –

kereske-

delem

Szerencse-

játék

KORRUP-

CIÓ

Művészeti 

és antik 

értékkel

visszaélés

ADÓ

elkerülés /  

túlfizetés

Terrorizmus

Fegyver 

kereske-

delem

KÉSZPÉNZ

ÉLET-

BIZTOSÍTÁ

S
Csalás

Fantomcégek

fedővállal-

kozások

Proliferi-

záció

http://ugyeszseg.hu/?s=p%C3%A9nzmos%C3%A1s

https://birosag.hu/kereses?kulcsszo=p%C3%A9nzmos%C3%A1s&=Keres%C3%A9s

http://ugyeszseg.hu/?s=p%C3%A9nzmos%C3%A1s
https://birosag.hu/kereses?kulcsszo=p%C3%A9nzmos%C3%A1s&=Keres%C3%A9s
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Korrupció - országok államfőit vagy politikai vezetőit személyük vagy politikai befolyásuk „haszonbérbe

adása” után megvádolják vagy netán bűnösnek találják korrupciós pénzek elfogadásával, illetve

megvesztegetéssel kapcsolatban.

Csempészés: illegális alkohol és dohány, amely mindig vám- és/vagy áfa-csalást eredményez.

Új vagy használt járművek nagy tömegű lopása, valamint illegális exportálás

Fedővállalkozások és fantomcégek: Magyarországon a legelterjedtebb, az adócsalás

komplementer műveleteként jelentkezik a pénzmosás. Összekeverik a bűncselekményből származó

vagyont a legális tevékenységből származóval. Egy fedővállalkozás létrehozásával élénk gazdasági

tevékenység látszatát keltik, nagy pénzmozgással a bankszámlán, de a valóságban nincs produktív

tevékenység. Legalkalmasabb vállalkozástípusok az éttermek, hotelek, bárok, éjszakai klubok,

diszkók, kaszinók, tanácsadó cégek, kiskereskedelmi üzletek, nemzetközi pénzközvetítők,

vegytisztítók, sportszercégek, vidámparkok, árusító automaták üzemeltetői, valamint a

parkolók. Fantomcég: egy-egy tranzakcióra használják, aztán eltűnik.

https://www.nav.gov.hu/nav/sajtoszoba/hirek/Amerikaban_fogtak_el_20191031.html

https://ado.hu/ado/penzmosas-csatlakozott-az-europol-kampanyahoz-a-magyar-rendorseg/

Pénzmosás  megelőzés oktatás 2019

.

Tipikus esetek

.

...

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/szazmillios-

penzmosas#12

https://www.nav.gov.hu/nav/sajtoszoba/hirek/Amerikaban_fogtak_el_20191031.html
https://ado.hu/ado/penzmosas-csatlakozott-az-europol-kampanyahoz-a-magyar-rendorseg/
http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/szazmillios-penzmosas#12
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A Biztosító kötelezettségei 
pénzmosás megelőzés kapcsán

Pénzmosás  megelőzés oktatás 2019
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A Biztosító pénzmosási utasítása
- Pénzmosási törvény (2017. évi LIII. tv. ), 45/2018. (XII. 

17.) MNB rendelet, MNB ajánlások

Ügyfél átvilágítási intézkedések

- Azonosító adatok rögzítése

- Okmánymásolatok készítése

- Tényleges tulajdonosi nyilatkozat

- PEP nyilatkozat

CDD (Customer Due Diligence), KYC (Know Your
Customer)

- ügyfélről rendelkezésre álló információk,

- előre jelzett tranzakciós szokások, 

- ügyfél célja az életbiztosítással

Pénzügyi forrás eredetének vizsgálata

- forrást igazoló dokumentumok

- NEM ELÉG: étterme, szállodája van

Pénzmosás megelőzés oktatás 2019

Dr. Tatár Zita AML officer, AEGON Magyarország Zrt.

Pénzmosási szabályzat, CDD, KYC, forrás eredet vizsgálat

A biztosító kötelezettségei



1414Pénzmosás megelőzés oktatás 2019

A forrás eredetének vizsgálata

MIKOR?
Minden 10 millió HUF vagy 5000 EUR/USD  értéket elérő vagy meghaladó díj készpénzben történt 

befizetésénél.

MI MINŐSÜL KÉSZPÉNZES BEFIZETÉSNEK?
Ha az ügyfél  az UniCredit Banknál vagy a Raiffeisen Banknál közvetlenül a biztosító számlájára fizet be.

HOGYAN?

Olyan dokumentumok bemutatást kérjük, ami tartalmilag alátámasztja a díj fizetést, Pl.:az xxx 

számú közjegyzői hagyatékátadó végzés, az xx számú értékpapír számla/ bankszámla x-től y-ig tartó 

időszakra vonatkozó kivonata.

FONTOS: a bemutatott dokumentumot pontosan, beazonosíthatóan rögzítjük VAGY a nem releváns 

adatokat kitakarva másoljuk

MI A CÉL?
a Biztosítónak ki kell tudni szűrni, ha az ügyfél ugyanazt a dokumentumot akarja igazolásként benyújtani 

több egymást követő a fenti összeghatárt elérő tranzakciónál
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Kontroll folyamataink
Készpénzes tranzakciók
- 1,5 m HUF alatt befogadjuk;

- 1,5m HUF< < 3,6m HUF – a tranzakciót minden esetben megállítjuk, ügyfelet,

szerződést, tranzakció körülményeit megvizsgáljuk, díj befogadásáról AML officer dönt;
- Függelék

Díjfizetés módja: Egyéni utalás. 3,6 millió forintot vagy ennek megfelelő EUR összeget elérő készpénzes    

díjfizetés nem lehetséges.

Ezeket a készpénzes befizetéseket a biztositó nem tekinti díjnak, jogalap nélküli befizetésként kezeli. A 

befizetőnek történő visszajuttatás költségét a biztositó jogosult a befizetett összegből levonni.

Egyéb csatornán (átutalás, bankkártyás fizetés)
- 3,6m HUF <tranzakciót megállítjuk, vizsgáljuk ügyfelet, szerződést, tranzakció 

körülményeit 

10m HUF vagy ennek megfelelő EUR/USD összeget elérő vagy 

meghaladó tranzakciónál 

MINDEN 
esetben vizsgáljuk és dokumentáljuk a forrás eredetét.
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Eseti díjak készpénzben történő befizetése
- NEM PREFERÁLT

- 1,5 millió HUF alatt befogadja a Biztosító

- 1,5 millió HUF-tól 3,6 millió HUF-ig befogadja, de
megállítja szerződésre könyvelés előtt és vizsgálja az
ügyfél profilját ill. kérheti a forrás eredetének igazolását

- 3,6 millió HUF vagy afölötti a készpénzben befizetett
eseti díjat VISSZAUTASÍTJA és más befizetési módot
(Banki átutalás) kér az ügyféltől

Visszautasított tranzakciók

- A befizető egyben a szerződő és szerződés
beazonosítható – a Biztosító a befizetett összeget postán
visszaküldi vagy ismert bankszámlára visszautalja.

- Befizető nem azonosított személy (nem azonos a
szerződővel) a befizetett összeg függő számlára kerül és
a Biztosító egyidejűleg felhívja a szerződőt/biztosítottat a
befizetőre vonatkozó azonosítási adatok megadására az
összeg visszaküldéséhez.

Pénzmosás megelőzés oktatás 2019

Belső kontrollok meghatározása

A biztosító kötelezettségei
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Egyszerűsített  ügyfél-átvilágítás
- Csak meghatározott esetekben

- egyszeri díjas szerződés esetében az éves
állománydíj <650 ezer HUF

- éves állománydíj < 260ezer HUF

- sem visszavásárlási értékkel sem lejárati
szolgáltatással nem rendelkező tisztán kockázati
ÉB (lásd V.3.4.)

Fokozott ügyfél-átvilágítás
- ügyfél nem jelent meg személyesen

szerződéskötéskor,

- ügyfél stratégiai hiányosságokkal rendelkező,
kiemelt kockázatot jelentő harmadik országból
származik,

- belső szabályzatban rögzített esetekben (lásd
V.3.2.)

Pénzmosás megelőzés oktatás 2019

Ügyfél-átvilágítás intézkedések

A biztosító kötelezettségei
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A Biztosító bejelentési kötelezettsége

Kinek jelentjük a gyanús tranzakciókat?  FIU – Financial Intelligence Unit 
- Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás szervezetében működő Pénzmosás és

Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda

- „pénzmosás gyanús” bejelentéseket fogadja, azokat elemző-értékelő tevékenysége során

megvizsgálja és operatív elemzése eredményét bűnüldözési célból – azon belül is elsősorban a

pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni fellépés érdekében továbbítja

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszer
Magában foglalja:

- a Pénzügyi Akciócsoport (Financial Action Task Force; FATF),

- az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ), az Európa Tanács és az Európai Unió (EU) által

megalkotott nemzetközi és uniós szintű követelményrendszert, joganyagot;

- a nemzeti szintű jogszabályokat, egyéb szabályozókat;

- a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni fellépésért felelős hatóságok eljárásait, feladatait;

- a pénzügyi és nem-pénzügyi szolgáltatók tevékenységét;

- az e területen felmerülő bűnügyeket, hatósági ügyeket, operatív és stratégiai elemző-értékelő tevékenységet

(különösen azon jelentősebb ügyeket, amelyek hatással lehetnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása

elleni küzdelemmel kapcsolatos jogfejlődésre).
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FIU – éves jelentés 2018

Az éves jelentés készítésével a FIU eleget tesz a Pmt. 59. § (7) bekezdésében megjelenő tájékoztatási kötelezettségének,

tájékoztatást nyújt az általa vezetett statisztikai mutatókról, valamint a bejelentésindikátorokkal, -tipológiával, a bejelentés

módját érintő információkkal, illetve a FIU egyéb feladatainak bemutatásával a Pmt. 1. § (1) bekezdésében meghatározott

szolgáltatók tevékenységét kívánja segíteni.
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A Biztosító kötelezettségszegésének 

jogkövetkezményei
A pénzmosási törvény rendelkezéseinek megsértése vagy az ott meghatározott kötelezettségek nem 

megfelelő teljesítése esetén az MNB a jogsértés súlyával arányosan a következő intézkedéseket 

alkalmazhatja:

a) figyelmezteti a szolgáltatót;

b) határidő tűzésével kötelezi a szolgáltatót a jogsértés megszüntetésére;

c) kötelezi a szolgáltatót a belső szabályzat átdolgozására és bemutatására;

d) kezdeményezi a szolgáltató vezetője vagy a jogsértésért felelős foglalkoztatottja, segítő családtagja 

felelősségének megállapítását;

BÍRSÁG KOCKÁZAT
A fent felsorolt intézkedések mellett vagy önállóan

400 ezer forinttól a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott éves beszámoló vagy az összevont 

(konszolidált) éves beszámoló szerinti éves nettó árbevétel 10%-ának megfelelő összegig, legfeljebb 

2 milliárd forintig terjedő pénzbírságot szabhat ki.

REPUTÁCIÓS KOCKÁZAT
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