BELSŐ KOCKÁZATÉRTÉKELÉS
(segédlet nemesfémmel kereskedők és árukereskedők számára)
A nemesfémmel kereskedő és az árukereskedő (a továbbiakban:Szolgáltató) dönthet úgy, hogy a
belső kockázatértékelését a szabályzat részeként, vagy külön dokumentumban készíti el.
Amennyiben a kockázatértékelés nem a szabályzat része (lehet teljesen külön melléklet), úgy ennek
tényét a belső szabályzatban rögzíteni kell.
A kockázatértékelésben ki kell térni arra, hogy a Pmt.-ben, és az NGM rendeletekben meghatározott
kockázati tényezők alapján a Szolgáltató:
a) milyen pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási kockázatoknak van kitéve (fenyegetés elemei
közül);
b) azok milyen hatást gyakorolnak a Szolgáltatóra;
c) kialakított kockázatalapú ellenőrzési rendszere és folyamata mennyire megfelelő a
pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási kockázatok enyhítésére;
d) ki van-e téve más tagállam vagy harmadik ország pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási
kockázatainak, ha igen, akkor ezeket a kockázatokat is be kell azonosítani;
e) kockázatértékelésében ki kell térni a kockázatok és az azokat mérséklő tényezők súlyozására,
továbbá a kockázatok legalább alacsony, átlagos és magas kockázati kategóriába
sorolására. A kockázatokat legalább az ügyfél, a termék (szolgáltatás, ügylet) és a földrajzi
kockázati tényezők alapján megfelelő csoportba kell sorolni, a 33/2017. (X. 26.) NGM
rendelet szerint
f) köteles meghatározni, hogy a jogszabályi rendelkezéseken felül: fa) milyen esetekben
alkalmaz egyszerűsített vagy fokozott ügyfél-átvilágítást; fb) mely esetben kér be ügyfelétől a
pénzügyi eszköz forrására vonatkozó információt; fc) mikor alkalmaz megerősített eljárást; fd)
mikor kötelező a vezetői jóváhagyás; fe) milyen időszakonként vizsgálja felül az általa
beszerzett ügyfél-átvilágítási adatokat;
g) működésében milyen intézkedésre van szükség a feltárt kockázatok kezelése érdekében, a
meghatározott intézkedéseket milyen határidőhöz köti és ki a végrehajtásért felelős személy;
h) belső kockázatértékelésének elkészítése és aktualizálása vagy soron kívüli felülvizsgálata
milyen időpontokban esedékes, ki ezek elvégzésének a személyi felelőse, annak vezető általi
jóváhagyásának meghatározása;
i) az ügyfelek kockázati besorolását milyen rendszerben rögzíti, és milyen módon tartja nyilván;
j)
a kockázati besorolást milyen rendszerességgel vizsgálja felül, valamint, hogy a besorolás és
a felülvizsgálat automatizált vagy manuális módon történik-e (ha automatizált, akkor a
paraméterezésért ki a felelős, illetve manuális mód esetén ki végzi azt)
SEGÉDLET
belső kockázatértékelés elkészítéséhez
A Pmt. 27. § (1)-(3) bekezdés szerint az erre kötelezett nemesfémmel kereskedőknek és a
nyilvántartásba szereplő árukereskedőknek kockázatértékelést kell készíteniük.
Ennek során az ügyfél-azonosítást (értékhatár 3,6 millió vagy 2,5 millió Ft) követően ezekre az ügyleti
megbízásokra nézve el kell végezni a kockázatértékelést.
Ezt követően a szolgáltató (saját méretével, a lebonyolított ügyletek számával arányos)
kockázatértékelést készít saját működésére nézve, melyben a pénzmosás szempontjából
fenyegetést jelentő (külső) körülmények és a sérülékenység (belső okok) értékelése alapján értékeli
saját működését.

Kockázatértékelés nemesfémmel kereskedő/árukereskedő szolgáltatók részére
az ügyfelek/ügyletek besorolásához a 3,6 /2,5 millió forintot elérő vagy meghaladó ügyletekre
(ez csak ajánlás, a Szolgáltató határozza meg a végleges tartalmát és tölti ki; meghatározhat a
33/2017. (X. 26.) NGM rendeletben foglaltakon felül is további kockázatokat, a táblázat bővíthető)
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Kockázati érték kiszámítása (csak példa):
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mezők

6 alatt = Alacsony kockázatú
6 - 10 = Átlagos kockázatú
10 feletti értéknél, vagy ha akár egyetlen 5-ös értékű (magas) kockázati tényező szerepel, akkor az ügyfél/ügylet = „Magas”
kockázatú

Kockázati besorolás:………………….. (Amennyiben egyszerűsített ügyfél-azonosítás történt, úgy
annak kockázati besorolása „Alacsony”.)

…………………………………………

…………………………………

dátum

szolgáltató cégszerű aláírása

SEGÉDLET
Kockázatértékelés nemesfémmel kereskedő/ árukereskedő szolgáltatóknak saját működésük
kockázati besorolásához
(ez csak ajánlás, a szolgáltató határozza meg a végleges tartalmát és tölti ki; meghatározhat ezeken
felül is sérülékenység szempontjából további kockázatokat, a táblázat bővíthető)
Az ügyletek fenti kockázatértékelése utána a szolgáltató ezeket legalább évente összesíti és
meghatározza, hogy az általa lebonyolított és ügyfél-azonosítás alá eső ügyletek/ügyfelek milyen
kockázati kategóriába tartoznak, például: 2018. évben
………………….számú ügylet MAGAS
……………..… számú ügylet ÁTLAGOS
……………….. számú ügylet ALACSONY kockázati kategóriájú ügylet került lebonyolításra.

A szolgáltató működésének
…………………………..

fenyegetésen

alapuló

kockázati

szintje

…………..évben:

Ezt követően a szolgáltató meghatározza azokat a belső okokat – sérülékenység - melyek a
kockázatértékelés szempontjából lényegesek a szolgáltató működésében.
Sérülékenység
(működés kockázatai, belső okok)
(1-4-ig értékeli, hogy mennyire jellemző, 1=legkevésbé, 4=nagyon; itt nincsen 0, mindegyik tényezőt
ki kell tölteni és értékelni)
nem jellemző
1
mérsékelten jellemző
2
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3
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4
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1
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2
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3
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4
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2
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3
nagyon jellemző
4
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Ügyfél elvesztésétől való
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elemzésének hiánya
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nagyon jellemző
nem jellemző
mérsékelten jellemző
jellemző
nagyon jellemző
nem jellemző
mérsékelten jellemző
jellemző
nagyon jellemző

1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

A szolgáltató működésében a sérülékenység átlagos értéke:……………….
A működés átlagos kockázati besorolásának meghatározása (a fenyegetés és a sérülékenység
alapján, akár belső súlyozással)……………………………………………………………….
A szolgáltató teendője:
a) Ha működését ALACSONY kockázati kategóriába sorolja, akkor a kockázatok
csökkentésére és kezelésére intézkedési tervet nem kell készíteni.
b) Ha működését ÁTLAGOS/MAGAS kockázati kategóriába sorolja, akkor a kockázatok
csökkentésére és kezelésére a Pmt. 27. § (5) bekezdés értelmében belső eljárásrendet,
intézkedési tervet kell készíteni.
1

A szolgáltató a kockázatok csökkentésére és kezelésére az alábbi intézkedési tervet készítette :
aa) intézkedések fajtája:
ab) intézkedések végrehajtásának határideje:
1

[aa)- ad), és b) pont kidolgozását kérjük]

ac) intézkedések végrehajtásáéért felelős személy neve és beosztása:
ad) a végrehajtás ellenőrzésének módja:
A kockázatértékelés elkészítésére köteles szolgáltató belső kockázatértékelését legalább minden év
január 31. napjáig aktualizálja - valamint szükség esetén soron kívül - felülvizsgálja és vezetője
jóváhagyását követően módosítja.
A kockázatértékelést, valamint azok módosításait a szolgáltató köteles a felügyelet részére átadni a
felügyeleti eljárás során.
…………………………………………
dátum

…………………………………
cégszerű aláírás

