I.

Egyebek

a. Az ENSZ BT és az EU által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések
kommunikációjára vonatkozóan kialakított mechanizmus jóváhagyása
NGM elmondta, hogy miután Magyarországon ezidáig kezdetleges formában létezett csak eljárás
arra vonatkozóan, hogy az ENSZ BT új korlátozó intézkedései és listázásai, valamint a
listaváltozások milyen eljárás keretében juthatnak el minél hamarabb az összes érintett
hatóságokhoz – a NAV PEII javaslatára – az alábbi mechanizmust javasolja az EKTB alcsoport
által elfogadni.
Megjegyzendő, hogy az eljárásrend már az érintett intézményekkel korábban leegyeztetésre és
általuk elfogadásra került, ezért arról már a Moneyval a részére megküldött adatszolgáltatások (a
két kérdőívben és egy korábbi tényfeltáró kérdőívben is) keretében tájékoztatva lett.
Az eljárásrend lépései az ENSZ BT korlátozó intézkedéseket és szankciós listázásokat
érintő határozatainak változása vonatkozásában:
1. Az ENSZ mellé rendelt Állandó Képviselet folyamatosan figyelemmel kíséri az érintett
ENSZ BT szankciós bizottságok munkáját.
2. Új BT határozat vagy listaváltozás esetén haladéktalanul értesíti a KKM-et és az NGM-et.
3. Ezt követően az NGM haladéktalanul tájékoztatja a Pmt. 5. §-a szerinti felügyeleti
szerveket (MNB, NAV SZEF, MKEH, MKVK, MOKK, MÜK), a 2007. évi CLXXX.
törvény (Kit.) szerinti vagyoni nyilvántartást vezető szerveket, a NAV PEII-t és a TEKet.
4. Amennyiben a felügyeleti szervek vagy a vagyoni nyilvántartást vezető szervek bármilyen
információval rendelkeznek, akkor arról haladéktalanul értesítik a NAV PEII-t.
5. A felügyeleti szervek és a NAV PEII haladéktalanul közzéteszik honlapjukon a változást,
ezzel egyidejűleg a felügyeleti szervek elektronikus úton haladéktalanul értesítik a
szolgáltatók érdekképviseleti szerveit, területi szerveit vagy amennyiben megoldható a
szolgáltatók teljes körét annak érdekében, hogy a szolgáltatók késedelem nélkül
megvizsgálhassák, hogy az új rendelkezések vagy a szankciós listaváltozás következtében
pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés alanyává váló személlyel, szervezettel
kapcsolatban rendelkeznek-e információval.
6. Abban az esetben, ha a szolgáltatók rendelkeznek információval, de a pénzügyi és vagyoni
korlátozó intézkedés alanyává váló személy, szervezet még Európai Unió által elrendelt
pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedésnek nem alanya (tehát a Kit. nem alkalmazható
rá), akkor a szolgáltató a Pmt. 24. §-a szerint tehet bejelentést a NAV PEII felé
terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény, körülmény felmerülésére hivatkozva és
egyben felfüggeszti a szóban forgó tranzakciót vagy a szóban forgó pénzeszköz, gazdasági
erőforrás feletti rendelkezésre irányuló bármilyen tranzakciót.
Ezen eljárás analógiájára kerülne kialakításra eljárásrend, ha az EU fogad el pénzügyi és vagyoni
korlátozó intézkedést (akár az ENSZ BT határozata alapján, akár autonóm módon):
1. A KKM – EU melletti Állandó Képviselet közreműködésével – folyamatosan
figyelemmel kíséri a Relex (Sanctions) Tanácsi Munkacsoport és az egyéb pénzügyi és
vagyoni korlátozó intézkedésekkel foglalkozó bizottságok, munkacsoportok munkáját.
2. Változás esetén haladéktalanul értesíti az NGM-et.
3. Ezt követően az NGM haladéktalanul tájékoztatja a Pmt. 5. §-a szerinti felügyeleti
szerveket (MNB, NAV SZEF, MKEH, MKVK, MOKK, MÜK), a Kit. szerinti vagyoni
nyilvántartást vezető szerveket, a NAV PEII-t és a TEK-et.

4. A felügyeleti szervek és a NAV PEII haladéktalanul közzéteszik honlapjukon a változást,
ezzel egyidejűleg a felügyeleti szervek elektronikus úton haladéktalanul értesítik a
szolgáltatók érdekképviseleti szerveit, területi szerveit vagy amennyiben megoldható a
szolgáltatók teljes körét annak érdekében, hogy a szolgáltatók késedelem nélkül
megvizsgálják, hogy a változás következtében pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés
alanyává váló személlyel, szervezettel kapcsolatban rendelkeznek-e információval.
5. Abban az esetben, ha a szolgáltató rendelkezik információval, akkor a Kit. 10. §-a alapján
bejelentést tesz a NAV PEII felé, vagy – amennyiben a Kit. 10. §-a szerinti bejelentés
feltételei nem állnak fenn – a szolgáltató a Pmt. 24. §-a szerint terrorizmus
finanszírozására utaló adat, tény, körülmény felmerülésére hivatkozva tesz bejelentést és
egyben felfüggeszti a szóban forgó tranzakciót vagy a szóban forgó pénzeszköz,
gazdasági erőforrás feletti rendelkezésre irányuló bármilyen tranzakciót.
Az eljárásrendet az alcsoport tagjai elfogadhatónak tartották, azonban az NGM kérte,
hogy az érintettek legkésőbb 2015. november 20-ig jelezzék (MNB, NAV SZEF, MKEH,
MKVK, MOKK, MÜK, NAV PEII, KKM, BM - TEK) írásban is egyetértésüket, illetve
azzal együtt küldjék meg a kijelölt kontaktszemélyek nevét, elérhetőségét is.

