1. sz. melléklet

Kockázatértékelésre kötelezett nemesfémmel kereskedő
(jelölése a nyilvántartásban KK)

Kitöltési útmutató
(dőlt betűvel szerepelnek az értelmezések)
A szolgáltató szervezeti és működési sajátosságaiból eredő szabályok
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I.
Nyilatkozat az előző lezárt, 201… évi árbevételről:
Alulírott …………………………………………………………………….……………………. (képviselő
neve)
a
………….……………………………………………(szolgáltató
neve)
képviseletében
nyilatkozom, hogy
a) a vállalkozás 201… (előző lezárt ) évi bruttó árbevétele (nemesfémmel kereskedőnél csak a
nemesfém
forgalmazására
nézve)
…………………………………..Ft
azaz
…………………………………………. - forint volt;
b) nemesfém tárgyakkal való kereskedelem során elfogadok 300 ezer (háromszázezer) Ft-ot elérő
vagy meghaladó készpénzt;
c) kockázatértékelés elkészítésére kötelezett vagyok;
d) az általános forgalmi adóról szóló törvényben meghatározott befektetési aranyat
forgalmazok/nem forgalmazok. (Aláhúzandó.)
Nyilatkozat a várható éves bevételről 2018. évben (új nyilvántartásba vétel)
a) várhatóan több mint 10 millió Ft;
b) nemesfém tárgyakkal való kereskedelem során várhatóan
(háromszázezer) Ft-ot elérő vagy meghaladó készpénzt.

elfogadok

300

ezer

(Ha az éves árbevétel kevesebb, mint 10 millió Ft és a szolgáltató nem fogad el 300 ezer Ft-ot elérő
vagy meghaladó készpénzt egy ügyletben, akkor nem köteles kockázatértékelés elkészítésére, lsd.
Útmutató 1. § (4) bekezdés.)
II.

Kijelölt személy megnevezése

A Pmt. szerinti kijelölt személy
személy

neve:

…………………………………………

A

Kit.

szerinti

kijelölt

neve: …………………………………………………

beosztása:

…………………………………

beosztása: ……………………………………….....…

telefonszáma:

…………………………………

telefonszáma: ………………………………………....

e-mail címe:

…………………………………

e-mail címe: ……………...……………………………

A vállalkozás elektronikus elérhetősége: ………………….@......................
A kijelölt személyt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére ………….……………………-án/-én
bejelentettem, a bejelentés száma:…………………………….
(A visszaigazoláson lévő, általában 6 jegyű számot kérjük beírni – Válaszüzenet az Ügyfélkapun)
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Kérjük az év feltüntetését.

A szolgáltató belső szabályzatban meghatározott vezetője: Pmt. 3. § 34. pontja szerinti vezetője
……………………………………….,
a Pmt. 3. § 35. alatti személyként kijelöli azt a természetes személyt, aki megfelelő ismeretekkel
rendelkezik arra vonatkozóan, hogy a szolgáltató milyen mértékben van kitéve a pénzmosás és
terrorizmus-finanszírozás jelentette kockázatoknak, valamint megfelelő hatáskörrel rendelkezik a
kockázati kitettségeket befolyásoló döntések meghozatalára.
A kijelölt vezető:
…………………………………………………..
beosztása:
…………………………………………………..
telefonszáma:
……………………………………………..........
e-mail címe:
…………………………………………………………

III. Telephely (ek) címe és az azonosítást végző személyek neve
1./Cím: ………………………………………… Azonosítást végző: ……………………………………..

2./ Cím: ………………………………………… Azonosítást végző: …………………………………….
(Kérjük gondoljon arra, hogy egy telephelyen több személy is végezzen azonosítást, azonosítást
végző lehet egyben a kijelölt személy is)

IV. Kockázatértékelés (Útmutató 1-2. §)
A kockázati besorolás alapján el kell készíteni a szolgáltató ügyfeleire a belső kockázatértékelést,
melyet a hatóság a felügyeleti eljárása során ellenőriz a Pmt. 67. § (2) bekezdése értelmében.
A szolgáltató a kockázati tényezők beazonosítása során a Pmt.-ben meghatározottakon kívül a
következőket veszi figyelembe:
a) az Európai Bizottság nemzetek feletti kockázatértékelése és a Nemzeti Kockázatértékelés,
b) a kereskedelmi hatóság által folytatott eljárások során keletkezett és a honlapon
nyilvánosságra hozott dokumentumok.
A szolgáltató a kockázati tényezők beazonosítása során különösen
a) egy értékelés alá vont állam pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni rendszere
megfelelőségével és hatékonyságával, korrupcióellenes és adózási rendszerrel kapcsolatos
nyilvánosan közzétett értékeléséből,
b) nyilvános forrásból és
c) tudományos intézményektől származó információkat veszi figyelembe.
A kockázatértékelés eredményének felhasználásával készített belső kockázatértékelés során a
szolgáltató ügyfeleit dokumentáltan alacsony, átlagos és magas kockázati kategóriába sorolja
be a Pmt., valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és
vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény (a továbbiakban: Kit.)
alapján elkészítendő belső szabályzat kötelező tartalmi elemeiről szóló 21/2017. (VIII. 3.) NGM
rendelet 1. és 2. mellékletének figyelembevételével.
(Nagy forgalmú szolgáltatónál a meglévő ügyfelekre - tartós jogviszony - a korábbi működés alapján
készítsenek egy táblázatos formájú, számszerűsített kockázatértékelést és kockázatkezelést már
most, és ez legyen része az 1. sz. mellékletnek, vagy azt tarthatják külön is a szabályzattól. DE: a
jövőre nézve, már a 2018. évre valamennyi kockázatértékelés elkészítésére kötelezett
szolgáltatónak be kell sorolni az ügyfeleit (értékhatár felettieket), az ilyen ügyletek számának
megfelelően alakítsák ki ennek módszertanát. Pl. ahol egy évben van 10 ilyen ügy, ott másként kell

eljárni, mint ahol akár 1000 feletti ügyletről van szó. Az összetartozó ügyletekre nagy figyelmet kell
fordítani. A Kockázatértékeléshez készült segédlet részletezi ennek elkészítését.)

IV/1. Magas kockázati kategória
A szolgáltató ügyfeleit a következő tényezők esetén köteles magas kockázati kategóriába sorolni:
a) ügyfélkockázati tényezők:
aa) az üzleti kapcsolat vagy ügyleti megbízás szokatlan körülmények között zajlik;
ab) az ügyfél közvetítőt vagy segítőt vesz igénybe az ügylet lebonyolítása során;
ac) a jogi személy tulajdonosi szerkezete összetett és nehezen átlátható;
ad) a kereskedelmi hatóság honlapján közzétett, a joghátrányok kiszabására vonatkozó
információk;
ae) a nem természetes személy ügyfél képviseletében eljáró személy hamis, félrevezető
információt ad, vagy nincs kellőképpen tisztában az általa képviselt szervezet működési
körülményeivel;
b) termékhez, szolgáltatáshoz, ügylethez vagy szolgáltatási csatornához kapcsolódó kockázati
tényezők:
ba) az ügylet tárgya az általános forgalmi adóról szóló törvényben meghatározott befektetési
arany forgalmazása;
bb) egy ügyfél tekintetében évi százmillió forintot meghaladó készpénzes ügylet
bonyolódik;
bc) az ügylet tárgyának készpénzben fizetett része alkalmanként a húszmillió forintot
meghaladja;
c) földrajzi kockázati tényezők:
ca) az ügyfél vezetője, tényleges tulajdonosa stratégiai hiányosságokkal rendelkező,
kiemelt kockázatot jelentő harmadik ország állampolgára (Pmt. 3. § 31. pont), vagy ott
lakóhellyel rendelkezik;
cb) az ügyfél valamely stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő
harmadik országban bejegyzett gazdasági társaság leányvállalata, vagy szervezet
magyarországi képviselete.
A szolgáltató ügyfeleit az üzleti kapcsolat létesítésekor vagy az ügyleti megbízás teljesítésekor a
fentiek alapján sorolja kockázati kategóriába, majd - amennyiben a Pmt. 3. § 45. pont a) alpontja
értelmében üzleti kapcsolat jön létre - az üzleti kapcsolat fennállása során végzett monitoring
tevékenységének eredményeképpen felülvizsgálja, és szükség esetén módosítja a megállapított
kockázati szintet.
A szolgáltató a magas kockázatra vonatkozó tényező felmerülése esetén az üzleti kapcsolatot
a Pmt. 11. § (2) bekezdésében meghatározott megerősített eljárásban kíséri figyelemmel.
IV/2. Átlagos kockázati kategória
A szolgáltató átlagos kategóriába sorolja az ügyfelet, ha a IV/1. pont a) alpontjában felsorolt magas
kategóriába sorolás szempontjai közül legfeljebb három kockázati tényező súlyozása alapján
relatív kisebb kockázati tényező merült fel.
A
szolgáltató
relatív
kisebb
kockázati
tényezőként
az
alábbiakat
nevesíti:
…………………………………….
IV/3. Alacsony kockázati kategória
Az üzleti kapcsolat létesítésekor alacsony kockázati szint állapítható meg az ügyfél vonatkozásában,
ha

a)az egyszerűsített ügyfél-átvilágítás feltételei fennállnak, vagy
b) nem merül fel egyetlen felsorolt magas kockázatra vonatkozó tényező sem.
IV/4. A szolgáltató a beazonosított kockázat értékelése alapján a kockázat kezelése érdekében
szükséges intézkedések az alábbiak:
……………………………………………………..……………………………………….
A meghatározott intézkedések végrehajtásának határideje:
…………………………………..……………………….
A végrehajtásért felelős személy:
……………………………………………………………………...…………………..
A szolgáltató a belső kockázatértékelését soron kívül felülvizsgálja, amennyiben
a) az általa korábban már azonosított kockázat természete megváltozik,
b) új típusú pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási kockázat merül fel,
c) minden egyéb esetben, amikor a szolgáltató alapos okkal feltételezi, hogy a kockázatértékelés
alapjául szolgáló információ már nem alkalmazható.
(Fenyegetés és sérülékenység alapján (lsd. Kockázatértékelési segédlet) különböző intézkedések
lehetségesek, a szolgáltató méretéhez és forgalmához igazodóan. A kockázatok kezelésénél a
sérülékenységi elemek tekintetében, azok csökkentése érdekében tud elsősorban intézkedni a
szolgáltató.
Fenyegetésnél a pénzforrásokra rákérdezést lehet pl. szigorítani, a monitoring tevékenységre előírni
szigorúbb szabályokat (fokozott monitoring), kockázatkezelés pld. az is, ha önkéntesen bevezet
készpénzfizetési korlátozást, ez esetben ki is kerülhet a magas kockázat alól.)
A szolgáltató …………………… évente (legalább 5 évente) köteles ellenőrizni az ügyfeleiről
rendelkezésre álló adatokat.
(Itt is a szolgáltató méretéből, a forgalmi adatokból kell kiindulni,az 5 év a maximum.)
Ha az ellenőrzés során kétsége merül fel az adatokat és a nyilvántartásokat illetően, akkor
ismételten elvégzi az ügyfél-átvilágítást.
V.

Vezetői jóváhagyást igénylő esetek (Útmutató 19. §)

Az ügyleti megbízás teljesítéséhez ………………………… (név) ………………………………..
(beosztás), mint a Pmt. 3. § 35. pont szerint meghatározott vezető jóváhagyása szükséges, ha
a) stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik ország által kiállított
okiratot mutat fel az ügyfél,
b) az ügyleti megbízás ellenértéke vagy annak készpénzes része a húszmillió forintot meghaladja,
valamint
c) ha gyanú merül fel arra, hogy az ügylet lebonyolításakor megjelent személy nem azonos a valódi
ügyféllel vagy a tényleges tulajdonossal, a megjelent ügyfél vagy képviselője nem tudja igazolni
eljárásának jogcímét.
Az ügylet teljesítéséhez a jóváhagyást a belső szabályzatban meghatározott vezető írásban köteles
megadni.
A szolgáltató ennek eljárási rendjét az alábbiak szerint állapítja meg:
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
………………
(Eljárás leírása: az azonosítást végző feladata ennek észlelése és az intézkedésre továbbítása.

Ha egy személy az ügyvezető, a kijelölt személy, és az azonosítást végző akkor nincsen külön
vezetői jóváhagyás, ezt kell végigvinni a szabályzatban, tehát ebben az esetben azt lehet rögzíteni,
hogy a szolgáltató mérete miatt nem szükséges ennek szabályozása.)
Fokozott ügyfél-átvilágítás (Útmutató 10-11. §)

VI.

A szolgáltató a Pmt.-ben meghatározottak szerint köteles fokozott ügyfél-átvilágítást elvégezni:
- Ha az ügyfél stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országból
származik.
A szolgáltató fokozott ügyfél-átvilágítást alkalmazhat, amennyiben ügyfele:
a) nem állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő nonprofit gazdasági társaság,
b) olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amelynek tényleges
tulajdonosa stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országban
rendelkezik lakóhellyel.
1) A szolgáltató a) és vagy b) esetben alkalmaz fokozott ügyfél-átvilágítást (kiválasztani).
VAGY:
2) A szolgáltató nem alkalmaz az a) vagy b) szerinti esetekben fokozott ügyfél-átvilágítást.
Fokozott ügyfél-átvilágítás esetében az ügyfél-átvilágításnál felhasznált okiratok hiteles másolatát
kell bekérni.
VII.

Egyszerűsített ügyfél-átvilágítás (Útmutató 9. §)

A szolgáltató számra a Pmt. biztosítja az egyszerűsített ügyfél-átvilágítás lehetőségét, ezzel a
szolgáltató kíván élni/nem kíván élni⃰.
( ⃰ kérjük kiválasztani)
A szolgáltató egyszerűsített ügyfél-átvilágítást alkalmazhat, amennyiben ügyfele
a) 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,
b) olyan gazdasági 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,
c) a Pmt. 5. §-ában meghatározott felügyeletet ellátó szerv,
d) helyi önkormányzat, a helyi önkormányzat költségvetési szerve vagy a c) pontba nem tartozó
központi államigazgatási szerv,
e) 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.
1.)A szolgáltató a)-b)-c)-d)-e) eset közül⃰ az alábbiakban alkalmaz egyszerűsített ügyfél-átvilágítást:
……………………………………………………………………………….…………………………………….
....
(⃰ kérjük kiválasztani, felsorolás)
VAGY:
2.) A szolgáltató nem alkalmaz az a)-e) esetekben egyszerűsített ügyfél-átvilágítást.
Egyszerűsített ügyfél-átvilágításkor a szolgáltató nem köteles elkérni és lemásolni a Pmt. 7. § (3)
bekezdésében felsorolt okiratokat, elég az ügyfél saját nyilatkozata.
VIII.

Megerősített eljárás (Útmutató 13-14. §)

A szolgáltató akkor alkalmaz megerősített eljárást, ha az ügyfelet magas kockázati kategóriába
sorolta.
A szolgáltató akkor alkalmaz megerősített eljárást ⃰, ha az ügyfél:
a) az ügyfél-átvilágítási intézkedés során nem jelent meg személyesen,
b) nem állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő nonprofit gazdasági társaság,
c) stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országban (Pmt. 3.
§ 31. pont) lakóhellyel vagy székhellyel rendelkezik, valamint
d) stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országban lakóhellyel
rendelkező tényleges tulajdonos.
(*kérjük kiválasztani):
………………………………………………………………………………..
1./ A szolgáltató belső kockázatértékelése alapján a fentieken túlmenően, a következő további
esetekben alkalmaz megerősített eljárást:
……………………………………………………………………………………………………………………
….
(⃰ kérjük kiválasztani, felsorolás).
VAGY:
2./ A szolgáltató nem alkalmaz a fentieken túlmenően megerősített eljárást.
A szolgáltató a megerősített eljárás során a következő intézkedéseket hajtja végre:
a) további információ szerzése
aa) az ügyfélről,
ab) a tervezett ügylet természetéről,
ac) az ügyfél pénzügyi eszközéről és annak forrásáról,
ad) a tervezett vagy végrehajtott ügylet céljáról,
b) az ügyfélhez kötődő üzleti kapcsolatok számának és időzítésének kiemelt vizsgálata és
c) további vizsgálatok céljából ügylet kiválasztása.
……………………… forintot, de legalább húszmillió forintot meghaladó ügyleti megbízás,
valamint egyéb, a kockázatértékelésben magas kockázatúnak minősített esetekben a
szolgáltató nyilatkoztatja az ügyfelet a pénzeszköz forrásáról.
(A szolgáltató ezt a küszöbértéket meghatározhatja alacsonyabb összegben is, de húszmillió forint
feletti készpénzfizetésnél a jogszabály alapján már mindenképpen kötelező.)
Ha pénzmosás vagy terrorizmus finanszírozásának gyanúja merül fel, a szolgáltató az ügyfél
azonosítását szolgáló iratok hiteles másolatát bekéri az ügyféltől.
A megerősített eljárásban az ügylet teljesítését minden esetben a szolgáltató vezető
tisztségviselőjének jóváhagyásához kell kötni.(Pmt. 3. § 35. szerint meghatározott vezető)
Szokatlan egy tranzakció, ha nem áll összhangban az adott ügyfélről kialakított képpel vagy az
adott termékkel, illetőleg szolgáltatással kapcsolatban általánosan követett eljárásokkal, továbbá ha
nincs világosan érthető gazdasági célja. Szokatlannak minősülhet egy tranzakció, ha az ügyfél
korábbi tevékenységéhez képest indokolatlanul megváltozik a tranzakciók gyakorisága, nagysága.
Összetett egy tranzakció, ha az ügyfél korábbi tevékenységéhez képest eltér az alkalmazott
tranzakcióformáktól, bonyolult, nehezen átlátható és áttekinthető folyamatokon, résztvevőkön
keresztül valósul meg.
A megerősített eljárás alkalmazása során a szolgáltató csak a Pmt., valamint az Európai Unió és az
ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések
végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény (a továbbiakban: Kit.) által meghatározott további
adatokat kérhet az ügyféltől.

A szolgáltató megerősített eljárást alkalmaz, ha ügyfelét magas kockázati kategóriába sorolta.
A megerősített eljárás során az ügyfél-azonosítást a szolgáltató az alábbi egyéb, saját használatra
kidolgozott mellékletet alkalmazza: ……………………………………………………………
(Itt kell feltüntetni a szolgáltató által készített belső kockázatértékelést és kockázatkezelést, ami
lehet…………sz. melléklet, vagy akár más mellékletet is meg lehet nevezni; a hatóság által
megadott mellékleten felüli egyéb, más tartalmú mellékletet itt tüntesse fel.)

IX.

Auditált elektronikus hírközlő eszköz útján végrehajtott ügyfél-azonosítás (Útmutató 1518. §)

A szolgáltató auditált elektronikus hírközlő eszközt
alkalmaz/nem alkalmaz⃰
az ügyfél-átvilágításnál. (⃰ kérjük kiválasztani)
Ha alkalmaz, akkor az Útmutató feltételei alapján a következők szerint jár el:
……………………………………………………………………………………………………………………
……
(Csomagküldés esetén csak akkor nem kell alkalmazni ilyen rendszert , ha nem fogad el 300 ezer
Ft-ot elérő vagy meghaladó mennyiségű készpénzt egy jogügyletben, tehát a 300 ezer forint alatti
ügyleteknél nem kell, mivel ott adatbekérés sincsen. Ezt a honlapján nyilvánossá kell tenni az
ügyfelek részére. Ha csomagküldés szerepel a tevékenysége között, akkor erre a pontra a
szabályzatban ki kell térni.)
X.

Belső ellenőrző és információs rendszer leírása (Útmutató 3-8. §)

Az ügyfél-azonosítási kötelezettség végrehajtása érdekében a Pmt. 14. § (4) bekezdése értelmében
a háromszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű, valamint a hárommillió-hatszázezer
forintot elérő vagy meghaladó összegű ügyleti megbízás teljesítésekor rögzített adatok kezelése
során úgy kell eljárni, hogy azok a további azonosítás során a nemesfémmel kereskedő ügyfélátvilágításban közreműködő vezető tisztségviselője, foglalkoztatottja vagy segítő családtagja részére
elérhetőek legyenek.
(Nagyobb szervezetnél - különösen a több telephelyen működőnél - ennek részletes leírását is
kérjük, hogyan tudja azt biztosítani a rendszer, hogy az adatok elérhetőek legyenek valamennyi, erre
feljogosított személy számára. Az összeszámítási szabály miatt ennek különös jelentősége van.)
A szolgáltató az ügyfél és az ügylet tekintetében a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása
szempontjából leválogatásra alkalmas informatikai rendszert működtet, amely lehet automatikus és
manuális.
Az évi tízezer tranzakciónál többet lebonyolító szolgáltató az ügyfelekre vonatkozó automatikus
szűrőrendszert
működtet.
A
szolgáltató
a
fentiekre
figyelemmel
…………………………………………..…… rendszert alkalmaz.
(Ez csak a 300 ezer forintot elérő vagy meghaladó ügyletekre vonatkozik, ez alatt nincs adatbekérés,
tehát nem kapcsolható személyhez (vevőhöz) maga az ügyleti megbízás sem.)

A szolgáltató a következő ügyfél-, illetve ügylettípusokra* végez szűrést:
a) húszmillió forintot elérő vagy meghaladó összegű készpénzbefizetés az ügyfél részéről,

b) stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országból
kezdeményezett tízmillió forintot elérő vagy meghaladó összegű ügylet, valamint
c) a belső szabályzatban meghatározott ügyfél-, illetve ügylettípusok.
(*kérjük kiválasztani)
……………………………………………………………………………………..
A szolgáltató fentieken túlmenően a következő esetekre nézve végez szűrést:
……………………………………………………………………………………………………………...
(felsorolás).
A szolgáltató a szűrés feltételeit folyamatosan felülvizsgálja.
A szűrési feltételek alapján azonosított ügyfél, illetve ügylet pénzmosás és terrorizmus
finanszírozása szempontjából történő elemzését és értékelését a szolgáltató a szűrést követő tíz
napon belül végzi el.
A szűrési feltételek alapján azonosított ügyfél, illetve ügylet elemzésének és értékelésének
folyamatát, annak eredményét, és az ez alapján hozott döntést a szolgáltató dokumentálja.
A szolgáltató jelen szabályzatban kidolgozza a névtelenséget biztosító bejelentési rendszer
működtetésének feltételeit, mely a szolgáltató vezetője, foglalkoztatottja és segítő családtagja által a
Pmt. rendelkezéseinek megsértése esetén küldhető értesítést szabályozza.
A névtelenséget biztosító bejelentési rendszer működésének feltételei, az eljárás rendje az alábbi:
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………….
(Itt kérünk egy leírást. Ez egy belső bejelentési rendszer, csak nagyobb méretű szolgáltatónál
igényel nagyobb részletezést. Kisebb szolgáltatónál elég az, hogy közvetlenül a kijelölt személynek
tesz bejelentést az, aki ilyent észlelt. Lehet erre nyomtatvány is stb. lehet ez is egy ……..sz.
melléklet a szabályzatban, a hatóság által megadott mellékleten felüli további melléklet. Ez tehát a
szolgáltató belső működésében előforduló eset, ha a pénzmosási jogszabályok megsértése a
szervezeten belül történik.)
A bejelentést a szolgáltató 8 napon belül kivizsgálja. A határidőbe a bejelentés megtételének napja
nem számít bele.
A bejelentés kivizsgálásában nem vehet részt a bejelentéssel érintett személy és a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti közeli hozzátartozója.
Ha a szolgáltató azt állapítja meg, hogy pénzmosásra vagy terrorizmus-finanszírozásra utaló adat,
tény, illetve körülmény merül fel, úgy a kijelölt személy haladéktalanul bejelentést tesz a pénzügyi
információs egységnek.
Ha a szolgáltató azt állapítja meg, hogy bűncselekmény gyanúja áll fenn, úgy haladéktalanul
feljelentést tesz a nyomozó hatóságnál.
A szolgáltató kijelölt vezetője a Pmt.-ben meghatározott kötelezettségek teljesítése vonatkozásában
az ellenőrzéseket (A szolgáltató méretéhez és forgalmához igazodjon, maximum az 1 év, nagyobb
szolgáltatóknál havonta vagy akár hetente) ………………………………………………………………
rendszerességgel hajtja végre, azokat …………………………… dokumentálja, mulasztás vagy
szabályszegés esetén az előírásokat megsértő személlyel szemben alábbi intézkedéseket
alkalmazza:
……………………………………………………………………………………………………..……….
(munkajogi következmények felsorolása).
(Ezen belül meg lehet határozni, hogy milyen beosztású személy jár el, ez is a szervezet méretétől
függ. A jogkövetkezménynél legalább írásbeli figyelmeztetés legyen, tehát dokumentálhatóan kérjük
ezt alkalmazni.)

A szolgáltató köteles a pénzügyi információs egységtől, a kereskedelmi hatóságtól vagy a
bűnüldözési szervtől érkezett megkeresést öt napon belül teljesíteni.
A szolgáltató biztosítja, hogy a belső ellenőrző és információs rendszer képes legyen az üzleti
kapcsolat
a) személyes adat,
b) ügyfél-azonosító szám,
c) ügylettípus vagy
d) összeghatár
szerinti keresésére.
A szolgáltató biztosítja, hogy a belső ellenőrző és információs rendszer képes legyen a benne
rögzített adatoknak a Pmt.-ben meghatározott időtartam alatt visszakereshetőséget lehetővé tevő
nyilvántartására.
Az ügylet felfüggesztése (Útmutató 20. §)

XI.

A szolgáltató az ügylet felfüggesztése során
a) az ügyfélnek adandó tájékoztatás részleteit az alábbiakban határozza meg:
……………………………………………………………………
(Mi az, amit közöljön a vevővel - csak mintadarab, meg kell rendelni, ezt már éppen eladták csak
még nem vitték el stb.- ne ütközzön a Pmt. 54. § (1) bekezdésébe, a felfedés tilalmába. Nem
kötelező élni ezzel, azt is rögzítheti a szolgáltató, hogy ha bármilyen gyanús esetet észlel,
megtagadja az ügylet lebonyolítását és bejelentéssel él a pénzügyi információs egység felé.)
b) az ügyletet lebonyolító kötelezettsége és felelőssége az alábbi:
……………………………………………………………………
A szolgáltató biztosítja, hogy
a) a felfüggesztés tényéről a szolgáltató tudomással bíró foglalkoztatottja megismerje az
ügyfélnek adott tájékoztatás szerinti eljárás menetét,
b) a felfüggesztés teljesítéséhez csak a szükséges alkalmazottat, szervezeti egységet vonja be,
c) a felfüggesztési kötelezettség teljesítésére utaló adat, tény, illetve körülmény felmerülésekor a
szolgáltató
Pmt.
3.
§
35.
szerinti
vezetője……………………………név
…………………beosztás telefonon értesíti a pénzügyi információs egységként működő
hatóságot, és a tőle kapott instrukciók szerint jár el, valamint
d) a felfüggesztés ideje alatt a telefonos kapcsolattartás a pénzügyi információs egységként
működő hatósággal a kijelölt személy akadályoztatása esetén is folyamatos legyen.
A szolgáltató az általa vezetett nyilvántartáson belül az ügylet felfüggesztését igazoló iratot vagy
annak másolatát elkülönítetten kezeli.
XII.

Képzések, oktatás (Útmutató 21. §)

A kockázatértékelés elkészítésére köteles szolgáltató az azonosítást végző alkalmazottainak a
munkaviszony kezdetét követő 15 napon belül, jogszabályváltozást, belső szabályzat változását
követő 15 napon belül, valamint ettől függetlenül legalább évente egy alkalommal képzést tart az
alábbi témákra kiterjedően:
a) belső szabályzat foglalkoztatottakra vonatkozó elemei a belső eljárási rend figyelembevételével,
b) pénzmosásra vagy a terrorizmus finanszírozására utaló adatok, tények, körülmények
megállapításakor figyelembe veendő szempontok,
c) az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó
intézkedéseket érintő nemzetközi és hazai jogszabályi rendelkezések foglalkoztatottakat érintő
elemei,
d) ügyfél-átvilágítás gyakorlata, a rögzítendő adatok köre, kiemelt közszereplők, valamint
e) a bejelentési kötelezettség esetei a kockázatértékelés során.

A szolgáltató Pmt. 3. § 35. szerinti vezetője vagy a szabályzat átdolgozásáért felelős személy
köteles kétévente a kereskedelmi hatóság, a szakmai érdekképviselet vagy egyéb szervezet által
szervezett képzésen részt venni.
A szolgáltató az Útmutató 21. §-ában foglalt témákra kiterjedő belső képzési rendjét az alábbiakban
határozza
meg:…………………………………………………………………………………………………………..
(Ki kell térni a tematikára és az ütemezésre, ha egyszemélyes a szolgáltató, akkor önképzésről van
szó.)

XIII.

Kit. szerinti szűrőrendszer (Útmutató 22. §)

A Kit. szerinti szűrőrendszer típusa (manuális vagy automatikus) és működésének leírása:
………………………………………………………………………………….. .
Az esetleges rögzített ügyféladatokat a ………………………………. (név, beosztás) veti össze az
uniós jogi aktusokban vagy az ENSZ BT határozataiban szereplő nevekkel és személyes adatokkal.

………………………………….201……………………..
szolgáltató
aláírása

cégszerű

