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Összefoglaló az azonosított kockázatok értékeiről 

 

Általánosságban kijelenthető, hogy a Magyarország pénzmosással és terrorizmusfinanszírozással 

összefüggő kockázati kitettsége mérsékelten jelentős, a kitettség mértéke a kockázatértékelés 

során alkalmazott négyszintű kockázati skála második sávjába helyezhető. 

Hangsúlyozandó, hogy az egyes kockázatok és szektorok alacsony vagy magas kockázati szintje 

önmagában még nem jelenti, hogy az adott területen nem valósulhat meg, vagy fordított esetben 

rendszeresen megvalósulna a pénzmosás vagy a terrorizmus finanszírozása tényleges elkövetése.  

A kockázati szintek az érintett hatóságok szakértői véleménye alapján kerültek megállapításra, 

amelyek során sok esetben hazai tapasztalatok hiányában nemzetközi trendek, nem hivatalos 

statisztikák, illetve a kockázatok egymásra gyakorolt hatásai is mérlegelésre kerültek. Az értékek 

tehát minden belső és külső körülmény, valamint a valószínűség figyelembevételével alapvetően a 

veszélyeztetettségre és nem minden esetben konkrét veszélyre utalnak.  

 

 

 

  



 6 

 

I. ÁLTALÁNOS KOCKÁZATOK 
 

(A.) Az egyes szektorokkal összefüggő kockázatok  

 

1. Az ügyvédi tevékenységgel összefüggő kockázatok 

 

1. A felügyeleti munkacsoport elemzése 

1. Szektor általános leírása: 

Ügyvédi tevékenységet a területileg illetékes ügyvédi kamara által nyilvántartásba vett ügyvéd 

folytathat. Az ügyvédi tevékenységet Magyarországon az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi 

LXXVIII. törvény (2017. június 29-et megelőzően a az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény; Üt.) 

szabályozza. A kamarába - kérelmére - ügyvédként fel kell venni azt, aki megfelel az Üt.-ben 

meghatározott feltételeknek, beleérte a megfelelő ún. „fit és proper” követelményeket. 

2015-ben és 2016-ban megközelítőleg 11.000 ügyvéd szerepelt kamarai nyilvántartásban. Az ügyvédi 

irodák (egyéni és társas ügyvédi irodák) száma 2015-ben 5021 volt. 

Az ügyvédi tevékenység végzésére egy vagy több személyes ügyvédi iroda alapítható. Az ügyvédi 

irodák létszáma Magyarországon általában 1-5 fő közötti. Az ügyvédi irodák kisebb részét teszik ki a 

10-20 fővel működő irodák és még kevesebb számban található a 20 vagy annál több fővel működő 

ügyvédi iroda (tipikusan nemzetközi ügyvédi irodák). 

Az ügyvédi irodák forgalmáról nem érhető el nyilvános adat. A 2014-ben realizált publikus 

árbevételek szerinti első tíz ügyvédi iroda bevétele 788 millió forint és 2,148 milliárd forint között 

volt. Ezen ügyvédi irodák a legnagyobb létszámú - tipikusan nemzetközi - ügyvédi irodákhoz 

tartoznak. 

Az ügyvédi irodák legnagyobb része (általában a 20 fő alatti létszámmal rendelkező irodák) magyar 

ügyvédi irodák, kisebb részük nemzetközi ügyvédi iroda láncok tagjai. Az ügyvédi irodák 

szervezetében általában ügyvédek (senior és junior ügyvédek), ügyvédjelöltek, gyakornokok, 

titkárság találhatóak. Az ügyvédi irodákban a döntéshozatali folyamatok, ideértve új ügyfelek 

megbízásának elfogadását is, tipikusan az irodavezető vagy az irodavezető partnerek által alkotott 

vezető testület hatáskörébe tartoznak. 

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozás elleni küzdelem szempontjából vizsgálandó az ügyvédek 

által nyújtható szolgáltatások - többek között - 
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(i) gazdasági társaságban vagy egyéb gazdálkodó szervezetben lévő vagyonrész (részesedés) 

vétele, eladása, gazdasági társaság vagy egyéb gazdálkodó szervezet alapítása, működtetése, 

megszűnése (a továbbiakban: „cégügyek”) és 

(ii) ingatlan vétele, eladása (a továbbiakban: "ingatlanjogi ügyek") során jogi tanácsadás, 

okiratszerkesztés, továbbá 

(iii) az ügyvédi tevékenységgel kapcsolatban pénz és vagyontárgy letéti kezelése. 

Az ügyvéd elláthatja többek között a következő tevékenységeket is: 

- adótanácsadás, társadalombiztosítási tanácsadás , 

- pénzügyi és egyéb üzletviteli tanácsadás, 

- ingatlanközvetítés. 

Az ügyvédek túlnyomó többsége jár el rendszeresen cég- és ingatlanjogi ügyekben és végez 

letétkezelést. Az ügyvédi irodák kisebb hányada nyújt adótanácsadás, pénzügyi és egyéb üzletviteli 

tanácsadás és ingatlanközvetítés területén szolgáltatást.  

Az ügyvédi közreműködést igénylő ügyletek során tipikusan fizetési számla igénybevételével 

történnek fizetések, egyre kevésbé tipikusak a készpénzes befizetések, pl. készpénz letét.   

Az ügyvédet - ha törvény másként nem rendelkezik - titoktartási kötelezettség terheli minden olyan 

adatot, tényt illetően, amelyről a hivatásának gyakorlása során szerzett tudomást. E kötelezettség 

független az ügyvédi megbízási jogviszony fennállásától, és az ügyvédi működés megszűnése után is 

fennmarad. A titoktartás alól a Pmt. egyes rendelkezései mentesítik az ügyvédet. Továbbá az ügyvédi 

kamara által indított fegyelmi, vizsgálati és ellenőrzési ügyben, - ha annak eredményes lefolytatása 

érdekében feltétlenül szükséges az ügyvédi titok körébe tartozó adat megismerése - az ügy tárgyához 

kapcsolódóan az ügyvédet az eljáró kamarai szervek és bíróság előtt nem terheli titoktartási 

kötelezettség.  

A felügyeletet ellátó szerv a területi ügyvédi kamara (fegyelmi bizottság kijelölt tagjai, a 

továbbiakban: a Kamara), amely ellenőrzi a Pmt.-ben, valamint a törvényben foglaltak végrehajtására 

az ügyvédi iroda által vagy a Magyar Ügyvédi Kamara által készített pénzmosási szabályzatban foglalt 

kötelezettségeinek teljesítését. 

 

2. Fenyegetés: 

Az ügyvédek ügyfelei széles kört fednek le: 

a) magánszemélyek (lakossági ügyfél; külföldi ügyfél; bizalmi vagyonkezelő; kiemelt 

közszereplő). A magánszemélyek között előfordulhatnak olyan személyek is, akik magas kockázatú 

területeken rendelkeznek lakóhellyel (magas a korrupció vagy offshore területek, ahol terrorista 

szervezetek működnek, vagy az ENSZ által meghatározott szankciók vannak érvényben). 

Okirat ellenjegyzése során (cégügyek és ingatlanjogi ügyeknél), ha az ügyfelet személyesen nem 

ismeri az ügyvéd, az ügyvéd jogosult és köteles a jognyilatkozatot tevő fél (ideértve a 

meghatalmazottját is) személyazonosságának ellenőrzésére.  

b) jogi személyek (EU-s országok, harmadik országok, fekete-lista; 

kisvállalkozás/közép/nagy/”mamut” vállalkozások bonyolult üzleti szerkezettel; bemutatóra szóló 
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részvényekkel rendelkező társaság bizalmi vagyonkezelő; társaságok, amelyek magas kockázatú 

területeken rendelkeznek székhellyel (magas a korrupció vagy offshore területek, ahol terrorista 

szervezetek működnek, vagy az ENSZ által meghatározott szankciók vannak érvényben) 

A jogi személyek Pmt. szerinti azonosítását az ügyvéd 30 napnál nem régebbi eredeti hiteles 

cégkivonat ellenőrzésével végzi el, a pénzmosási szabályzattal összhangban.  

c) nem jogi személyek (nonprofit szervezetek, egyesületek, alapítványok, stb.) 

Az ügyvédi szolgáltatás nyújtására online és offline is sor kerülhet. 

Sor kerülhet határon átnyúló szolgáltatásokra is, azonban a jogrendszerek különbözőségére 

tekintettel erre külföldi ügyvédi iroda, jogi tanácsadó közreműködésével kerül sor (pl. határon 

átnyúló egyesülés, több országot érintő vállalatcsoport felvásárlása). 

Földrajzi kockázati tényezők 

- magas kockázatú területeken rendelkezik lakóhellyel, székhellyel az ügyfél 

 

A felügyeleti tevékenység tapasztalatai alapján bűnelkövetők szándéka és hajlamossága ritka. A 

Kamarához érkezett bejelentések száma viszonylag alacsony. Az ügyvéd ügyfél-átvilágítási 

kötelezettségére tekintettel a bűnelkövetők, az azonosítási kötelezettségről való tudomásszerzéskor 

vélhetően nem az ügyvédi megbízásokon keresztül követik el a pénzmosást.  

A cég- és ingatlanjogi ügyekben az ügyvédekkel való kapcsolatfelvétel gyors és közvetlen, ezért ezen 

szolgáltatások könnyen elérhetőek bárki számára. Tekintettel arra, hogy az ügyvédi irodák túlnyomó 

része eljár cég- és ingatlanjogi ügyekben, ez szintén megkönnyíti a szolgáltatás elérhetőségét. Az 

elérhetőséget segíti az is, hogy a potenciális bűnelkövetők alacsony költségekkel számolhatnak az 

eljárási díjak, illetékek tekintetében (a cégalapítás illetéke, közzétételi költségtérítése 0 Ft, 

tulajdonosváltozás esetén legfeljebb 53.000 Ft, ha minősített többségű befolyást szerez az új tag; 

ingatlant érintő tulajdonjog bejegyzése 6.600 Ft ingatlanonként). Az ügyvédi megbízási díj a 

tranzakció komplexitásától is függ. 

A cégalapításra akár 1 munkanapon belül sor kerülhet a cégiratok cégbíróságra történő benyújtását 

követően. Ingatlanjogi ügyekben az eljárás az illetékes kormányhivatal leterheltségétől függően akár 

1-2 hónapot is igénybe vehet. 

A bűnelkövetők részéről nem igényel különös tudást, képzettséget egy cég- vagy ingatlanjogi ügy 

során való eljárás, viszont magas szintű tervezés, előkészület szükséges ahhoz, hogy az ügylet során 

komplex és hitelesnek látszó tájékoztatást tudjon adni az eljáró ügyvédnek. 

Az ügyvédi tevékenység cégalapításnál, alapító okirat (társasági szerződés) -módosításnál akkor is 

megjelenik, ha az adott vállalkozást pénzmosási célból, esetleg stróman tulajdonosok alkalmazásával 

alapítják, működtetik, illetve ingatlan adásvételi szerződésnél, ha a bűncselekményből származó 

összegeket ingatlanok vásárlására, később ezek értékesítésére fordítják, jóllehet ez legtöbbször 

azokban az esetekben fordul elő amikor az ilyen célról, a befektetett pénzösszeg származásának 

bűncselekményi jellegéről az ügyvéd gondos és körültekintő ügyfél-átvilágítás ellenére sem szerez 

tudomást. 

2015-ben összesen 24.969, 2016-ban 26.123 cég került bejegyzésre Magyarországon. A cégalapítások 

túlnyomó többségében ügyvédek járnak el. 
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A fenti említett szolgáltatások alkalmasak lehetnek pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának 

elkövetésére. A fenyegetés a fentiek alapján jelentős. A fenyegetettséget támasztja alá a 

szolgáltatások viszonylag könnyű elérhetősége, az alacsony költségek.  

A szektorban/szolgáltatásban megjelenő kockázat magas készpénz-letét, illetve készpénzzel 

bonyolított jogügyletek esetén, de ezen ügyletek száma viszonylag alacsony és az ügyvédek jelentős 

része az ilyen ügyletekben való közreműködéstől elzárkózik. 

 

3. Sérülékenység 

A szektor képviselői tisztában vannak a pénzmosás és terrorizmus finanszírozás elleni jogszabályi 

kötelezettségekkel. A magánszemély ügyfelek azonosítása tipikusan a megbízás létrejöttekor 

megtörténik. Bonyolult cégstruktúrák esetén az anyacég és annak anyacégei cégkivonatának 

megtekintése megoldható internetes úton vagy az ügyféltől - esetleg az ügyfél külföldi jogi 

képviselőjétől - az ügyvéd bekéri a vonatkozó cégkivonatokat, bejegyző végzéseket, stb. A tényleges 

tulajdonosra vonatkozóan - amennyiben ez a cégiratokból nem megállapítható - az ügyfél 

nyilatkoztatása történik meg. A verifikálás, úgy, mint egyéb szektorokban is, nehézségekbe ütközik. A 

megfelelő adatbázisok hiánya, vagy a külföldi adatbázisok elérhetőségének a hiánya, illetve a 

bonyolult cégstruktúrák nehezítik a tényleges tulajdonos személyazonosságot igazoló ellenőrzését, 

csak úgy, mint egyéb szektorok esetében.  

A cégeljárás során alkalmazandó tényleges tulajdonos verifikálása kapcsán a tapasztalatok azt 

mutatják, hogy az ügyvédek hozzáférnek külföldi cégnyilvántartásokhoz, de a Pmt.-ben 

meghatározott kötelezettségek nehezen értelmezhetőek a tényleges tulajdonos kapcsán és nem 

minden esetben ellenőrizhetőek megnyugtatóan a források elérhetősége ellenére sem.  

Az alacsonyabb szintű kockázati kitettséget támasztja alá ugyanakkor a kötelező ügyfél azonosítás, 

amely bizonyos feltételek fennállása esetén a szolgáltatás megtagadásához vezet. Amennyiben az 

ügyfél személyesen nem jelenik meg az ügyvéd előtt, a kötelező külföldi hitelesítéseket szükséges 

beszereznie a dokumentációra. 

A jogi személy ügyfelek azonosításakor az ügyvéd a hazai cégjegyzéken túl a tulajdonosi szerkezetet a 

külföldi elektronikus cégnyilvántartásokba való betekintéssel tudja ellenőrizni, amennyiben az 

adatbázis lehetővé teszi a tulajdonos megismerését. 

A kamarai felügyeleti eljárás keretében 2015-ben kizárólag helyszíni vizsgálat történt. Ennek 

keretében sor került ad hoc célzott ellenőrzésekre. A pénzmosással, terrorizmus finanszírozásával 

kapcsolatos rendelkezések megsértésének száma 2015-ben: 0. 2015-ben egy utólagos ellenőrzésre 

került sor. 

 

Ellenőrzések tartalmi kérdései 

2010-ben 210, 2011-ben 11, 2012-ben 90, 2013-ban 98, 2014-ben 101 és 2015-ben 80 helyszíni 

vizsgálatot tartottak a területi kamarák pénzmosással és letétkezeléssel kapcsolatos szolgáltatások 

tekintetében, amelynek során az alábbi szankciók kerültek kiszabásra: 

Év 
Helyszíni 
vizsgálat 

száma 

Írásos 
figyelmezetés 

Büntetések 
száma 

Pénzbírság 
EURO 

Kizárások 
száma 

Bíróság 
előtti 
ügyek 
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száma 

2010 210 0 7 533 3 3 

2011 110 4 3 500 3 2 

2012 90 1 6 2000 2 1 

2013 98 0 3 733 0 0 

2014 101 5 3 1666 1 0 

2015 80 0 2 533 0 0 

A 2015. évből az alábbi részletes statisztikák érhetőek el: 

 Ügyvédek és ügyvédi irodák száma, amelyekkel szemben - bármilyen tárgyú - vizsgálat folyt: 
89 

 2015-ben befejezett vizsgálatok száma: 87 

 A pénzmosással, terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos rendelkezések megsértése 
tárgyában folytatott eljárások közül 2015-ben befejezett vizsgálatok száma: 23 

 A pénzmosással, terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos rendelkezések megsértésének 
száma 2015-ben: 0 

A felügyeletet nem állandó a felügyeleti eljárás ellátásáért felelős tagok végzik, hanem mindig más és 

más az erre jogosult ügyvéd kerül erre kijelölésre.  

A szankciórendszer hatékonynak mondható a jogszabály által biztosított szankciórendszer alapján, 

bírság, sem egyéb szankció kiszabására 2015-ben nem került sor. A felügyeleti tapasztalatok alapján 

az ügyvédek betartják a jogszabályi rendelkezéseket, súlyos hiányosságokra nem derült fényt.  

Az ügyvédi irodák kötelesek pénzmosási szabályzatuk alapján eljárni és azonosítani ügyfeleiket. 

Megjegyzendő, hogy az ügyvédi irodák pénzmosási szabályzata tipikusan megegyezik a MÜK által 

közzétett minta szabályzattal. 

 

2. A bűnügyi munkacsoport elemzése 

1. A szektor általános leírása 

Az Üt. általános elvek szintjén rögzíti, hogy „az ügyvéd nem működhet közre, ha az a hivatásával nem 

egyeztethető össze, így különösen ha a közreműködését olyan jogügylethez kérik, amely jogszabályba 

ütközik, vagy jogszabály megkerülésére irányul.” [Üt. 3. § (3) bekezdés]. 

Az ügyvéd a következő, törvényben szabályozott tevékenységeket végezheti: 

a) képviseli az ügyfelét, 

b) büntetőügyben védelmet lát el, 

c) jogi tanácsot ad, 

d) szerződést, beadványt, más iratot készít, 

e) az a)-d) pontban felsoroltakkal összefüggésben pénz és vagyontárgy letéti kezelését végzi. 

[Üt. 5. § (1) bekezdés] 

Továbbá, kiegészítő jelleggel, az ügyvéd elláthatja a következő tevékenységeket is: 

a) adótanácsadás, 

b) társadalombiztosítási tanácsadás, 

c) pénzügyi és egyéb üzletviteli tanácsadás, 

d) ingatlanközvetítés, 

e) szabadalmi ügyvivői tevékenység, 
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f) olyan tevékenység, amelyre - helyi önkormányzati rendelet kivételével - jogszabály 

felhatalmazza, 

g) külön törvényben szabályozott közvetítői eljárásban, illetve büntető ügyekben folytatott 

közvetítői tevékenység, 

h) a cég – általa készített – létesítő okiratának és e cég bejegyzési (változásbejegyzési) kérelme 

további mellékleteinek elektronikus okirati formába alakítása, 

i) felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység, 

j) bejelentővédelmi ügyvédi tevékenység. [Üt. 5. § (3) bekezdés] 

A Pmt. alapján a pénzmosási és terrorizmus-finanszírozás megelőzési rezsim (ügyfél-átvilágítási, 

bejelentési kötelezettség, illetve e rendelkezések megsértése esetén szankciók) az ügyvédet akkor 

terheli, ha pénz és értéktárgy letéti kezelését végzi, vagy ha a következő jogügyletek előkészítésével 

és végrehajtásával összefüggésben végez az Ütv. 5. § (1) bekezdésében meghatározott ügyvédi 

tevékenységet: 

a) gazdasági társaságban vagy egyéb gazdálkodó szervezetben lévő vagyonrész (részesedés) 

vétele, eladása, 

b) ingatlan vétele, eladása, 

c) gazdasági társaság vagy egyéb gazdálkodó szervezet alapítása, működtetése, megszűnése. 

[Pmt. 36. § (1) bekezdés] 

 

Titoktartási kötelezettség 

Az ügyvédet – ha törvény másként nem rendelkezik – titoktartási kötelezettség terheli minden olyan 

adatot, tényt illetően, amelyről a hivatásának gyakorlása során szerzett tudomást. E kötelezettség 

független az ügyvédi megbízási jogviszony fennállásától, és az ügyvédi működés megszűnése után is 

fennmarad. 

A titoktartási kötelezettség kiterjed az ügyvéd által készített és a birtokában levő egyéb iratra is, ha ez 

a titoktartás körébe tartozó tényt, adatot tartalmaz. Az ügyvédnél folytatott hatósági vizsgálat során 

az ügyvéd nem tárhatja fel a megbízójára vonatkozó iratokat és adatokat, de a hatóság eljárását nem 

akadályozhatja. 

A megbízó, a jogutódja és a törvényes képviselője a titoktartási kötelezettség alól felmentést adhat. 

Az olyan tényről és adatról, amelyről mint védő szerzett tudomást, az ügyvéd felmentés esetén sem 

hallgatható ki tanúként. 

A titoktartási kötelezettség az ügyvédi irodákra és alkalmazottaikra, az ügyvédi szervekre, ezek 

tisztségviselőire és alkalmazottaira, valamint az ügyvédi titok körébe eső adatot is tartalmazó 

elektronikus vagy papíralapú okiratok tárolását, archiválását, őrzését vagy az abban foglalt adatok 

feldolgozását végző természetes és jogi személyekre megfelelően irányadó. 

Az ügyvédi kamara által indított fegyelmi, vizsgálati és ellenőrzési ügyben, – ha annak eredményes 

lefolytatása érdekében feltétlenül szükséges az ügyvédi titok körébe tartozó adat megismerése – az 

ügy tárgyához kapcsolódóan az ügyvédet az eljáró kamarai szervek és bíróság előtt nem terheli 

titoktartási kötelezettség. [Üt. 8. §.] 

 



 12 

2. Fenyegetés 

Az ügyvédi munkavégzés kapcsolódhat olyan jogügyletekhez, amelyek a pénzmosási tevékenység 

részét képezhetik. Az ügyvéd meghatalmazás esetén bármilyen hatóság, vagy harmadik fél előtt 

képviselheti ügyfelét, annak érdekében jár el. A gazdasági társaságok és más gazdálkodó szervezetek 

vonatkozásában ügyvéd igénybevétele alternatív kelléke ezek bejegyzésének, illetve a bejegyzett 

adatok módosításának (elkészíti, illetve ellenjegyzi az ennek kapcsán készült iratokat). Az ingatlan-

nyilvántartásba jogot bejegyezni csak ügyvéd vagy közjegyző által ellenjegyzett irat alapján lehet (az 

előbbi ellenjegyzés a jóval elterjedtebb).  

Az ügyvédi tevékenység cégalapításnál, alapító okirat (társasági szerződés) -módosításnál akkor is 

megjelenik, ha az adott vállalkozást pénzmosási célból, esetleg stróman tulajdonosok alkalmazásával 

alapítják, működtetik, illetve ingatlan adásvételi szerződésnél, ha a bűncselekményből származó 

összegeket ingatlanok vásárlására, később ezek értékesítésére fordítják.  

Az ügyvéd vagy közjegyző jogszabályban rögzített kötelező igénybevételén túl több tényező is erősíti 

a gyakorlatban az ügyvédek pénzmosási tevékenységben való részvételének lehetőségét. 

Előfordulhat, hogy egyes ügyvédek olyan szolgáltatást nyújtanak, amelyek önmagában is pénzmosási 

kockázatot jelent, mint például cégtemetők üzemeltetésében való tevékeny közreműködés, offshore 

cég-szolgáltatás, külföldi tulajdonos esetén kézbesítési megbízotti pozíció vállalása. 

Tehát elmondható, hogy az egyes jogügyletek alapvető természetéből fakad, hogy a potenciális 

pénzmosók a tevékenységükbe ügyvédet vonnak be. Az ügyvédeknek azonban  – a saját védelme, 

illetve az ügyvédi tevékenységbe vetett közbizalom fenntartása érdekében – elemi érdeke, hogy a 

nyilvánvalóan vagy vélhetően pénzmosási szándékú tranzakciókban ne működjenek közre, illetve az 

ilyen szándékolt ügyleteket jelentsék a kamara felé.  

A NAV PEII tájékoztatása szerint az ügyvédektől érkezett bejelentések száma az alábbiak szerint 

alakult. 

Szolgáltató 2012 2013 2014 2015 2016 

Ügyvéd 3 3 6 2 3 

Kiemelendő ugyanakkor, hogy a 2016-os évi bűnügyi statisztikai adatok alapján a pénzmosás gyanúja 

miatt indult büntetőeljárás között egyetlen olyan bűnügy sem azonosítható, amelyben a pénzmosás a 

Btk. 399.§-a (4) bekezdés c-e) pontjai szerint minősülne.  

 

3. Sérülékenység 

Jelentős számuk miatt az ügyvédi szolgáltatások könnyen igénybe vehetőek, ráadásul egyes 

jogszabályban meghatározott esetekben kötelezőek az ügyvédi/közjegyzői részvétel a jogokat és 

kötelezettségeket rögzítő iratok elkészítésében. Ezen ügyletek egyes esetekben pénzmosási 

tevékenységhez kötődhetnek, azonban az egyes, nyilvánvalóan pénzmosásra irányuló, vagy erre 

vonatkozó gyanút keltő tranzakciókban történő közreműködést az ügyvédeknek meg kell tagadnia, 

illetve jelentési kötelezettsége áll fenn. Az ügyvédeknek lehetősége van nemcsak a hazai, hanem 

külföldi nyilvántartásokból is tájékozódni, hogy felmérje a megbízó tulajdonosi struktúráját. Ha olyan 

országban van a cégstruktúra felsőbb szintjein lévő tulajdonos, amely országból nincsenek közhiteles 
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formában elérhető nyilvános nyilvántartások, az ügyvéd további tájékoztatást kér be a potenciális 

ügyféltől, hasonlóan a bankokhoz, más pénzügyi szolgáltatókhoz. Az így kapott információk 

ismeretében dönthet az ügyvéd arról, hogy vállalja-e az ügyet. 

 

Az ügyvédi tevékenységgel összefüggő kockázat kockázati szintje 

 2,7 – jelentős 
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2. A közjegyzői tevékenységgel összefüggő kockázatok 

 

1. A felügyeleti munkacsoport elemzése 

1 Szektor általános leírása: 

Magyarországon 316 közjegyző működik, számukat jogszabály [15/1991. (XI. 26.) IM rendelet] 

határozza meg. A közjegyző igazságszolgáltatási hatóság, jogállását a közjegyzőkről szóló 1991. évi 

XLI. törvény (Kjtv.) határozza meg. A közjegyzői szolgálat az igazságügy-miniszter általi kinevezéssel 

keletkezik, a miniszter a közjegyzőt határozatlan időre nevezi ki. A közjegyző kinevezésével a területi 

közjegyzői kamara tagjává válik.  

A közjegyző a Kjtv.-ben, illetve az eljárását szabályozó jogszabályokban meghatározott polgári 

nemperes eljárásokat folytatja le. Ezek közül a Pmt. hatálya alá  

- a bizalmi őrzés, valamint  

- a gazdasági társaságban vagy egyéb gazdálkodó szervezetben lévő vagyonrész (részesedés) 

tulajdonának átruházásával, ingatlan tulajdonának átruházásával, gazdasági társaság vagy egyéb 

gazdálkodó szervezet alapításával, működtetésével, megszűnésével kapcsolatos jogügyletek, 

illetve bizalmi vagyonkezelési szerződés vagy bizalmi vagyonkezelés létesítésére irányuló 

egyoldalú jognyilatkozat közokiratba foglalása, illetve az ezekkel kapcsolatos ténytanúsítás 

tartozik.  

A többi közjegyzői nemperes eljárás nem tartozik a Pmt. hatálya alá.  

A közjegyzőt - ha törvény kivételt nem tesz - az eljárása során tudomására jutott adat és tény 

tekintetében titoktartási kötelezettség terheli; e kötelezettsége a közjegyzői működésének 

megszűnése után is fennmarad. A Pmt. hatálya alá tartozó a közjegyzőkre vonatkozó rendelkezések 

végrehajtásához a közjegyzők mentesülnek a titoktartási kötelezettség alól.  

A közjegyző pénzkezelést jellemzően nem végez. A Pmt. hatálya alá tartozó eljárások közül ez alól a 

bizalmi őrzés jelent kivételt [ezen eljárás keretében pénz, értéktárgy és közforgalomban levő 

értékpapír bizalmi őrzés céljából történő átvételére a közjegyző akkor jogosult, ha a fél közjegyzői 

okirat készítése során és azzal összefüggésben felkérte a közjegyzőt a felsorolt értékeknek a másik fél 

vagy a feleken kívül álló (harmadik) személy részére történő átadásával, illetőleg bíróságnál vagy más 

hatóságnál való letétbe helyezésével].  

A Pmt. hatálya alá tartozó egyéb jogügyletek (pl. ingatlan adásvétel) tekintetében a közjegyző nem 

végez pénzkezelést, legfeljebb az fordulhat elő, hogy a felek a vételárat vagy annak egy részét a 

közjegyző jelenlétében adják át egymásnak; az összeg azonban még időlegesen sem kerül a közjegyző 

birtokába, annak pontos összegét a közjegyző nem ellenőrzi. A Pmt. hatálya alá nem tartozó 

közjegyzői nemperes eljárások közül pénzkezelés a közjegyzői letéti eljárás során történik, ez esetben 

azonban a letét összegét a MOKK letéti számlájára kell megfizetni banki átutalással. 

A közjegyző ügyfele lehet mind magánszemély, mind jogi személy, lehet kiemelt közszereplő, lehet 

belföldi és külföldi egyaránt. Az ügyfél anonim nem maradhat, ugyanis a közjegyző előtt a 

személyazonosságot minden esetben igazolni kell, az ügyleti okirat elkészítése során, valamint 

aláírás-hitelesítéskor pedig a JÜB (Jogügyletek Biztonságát Erősítő Adatszolgáltatási Keretrendszer) 

ellenőrzést is kell végezni. Online ügyfél-átvilágításra a gyakorlatban nincs lehetőség.   
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A közjegyző tevékenységét az illetékességi területén folytatja, az illetékességi területén kívül nem 

járhat el. A közjegyző illetékességi területe főszabály szerint megegyezik a székhelye szerint illetékes 

járásbíróság illetékességi területével.  

Pénzmosás elleni küzdelem szempontjából a Pmt. szerinti felügyeletet ellátó szerv a területi kamara 

(továbbiakban: a Kamara). 

A Kamara (területi elnökség) a területi kamarához tartozó közjegyzők, közjegyzőjelöltek és 

közjegyzőhelyettesek ügyvitele, hivatali működése és magatartása feletti felügyelet gyakorlása 

keretében, a törvényben meghatározott időközönként elvégzett irodavizsgálat során ellenőrzi, hogy a 

közjegyző eleget tesz-e a Pmt.-ben, a Kit.-ben és a 81. számú MOKK iránymutatásban meghatározott 

kötelezettségeinek. A Kamara rendkívüli irodavizsgálatot tart a közjegyzőnél, ha felmerül annak 

gyanúja, hogy a közjegyző nem tartja be a Pmt.-ben, a Kit.-ben és a MOKK iránymutatásában 

meghatározott előírásokat. 

 

2 Fenyegetés: 

Az SNRA megállapítja, hogy az elkövetők igénybe vehetik a jogi szakemberek (pl. ügyvédek, 

közjegyzők) szolgáltatásait a jogi szakember kisebb-nagyobb részvételével az ügyfél fizetési 

számlájával való visszaéléshez, ingatlan adásvételéhez, cég- illetve trust alapításához, pereskedéshez, 

túl- vagy alulszámlázáshoz, import- vagy exportárukhoz kapcsolódó hamis nyilatkozatokhoz. Bár a 

felügyeletet ellátó szerv egyetért az SNRA ezen megállapításával, ki kell emelni, hogy a közjegyzők 

szerepe az ingatlan adásvételi szerződések okiratba foglalásában, illetve a cégalapításban marginális 

Magyarországon. 2015-ben 138.127 közjegyzői ügyleti okirat készült; ebből adásvételi (tehát nem 

csupán ingatlanra, hanem bármilyen vagyontárgyra vonatkozó adásvételi) szerződés 2.260-nak (az 

összes ügyleti okirat 1,63%-a) volt a tárgya, gazdasági társaság vagy egyéb szervezet alapítása pedig 

231-nek (az összes ügyleti okirat 0,16%-a). 

A bizalmi vagyonkezelés kapcsán említést érdemel, hogy a Ptk. alapján a bizalmi vagyonkezelési 

szerződést csak akkor kell közokiratba foglalni, ha a vagyonrendelő és a vagyonkezelő személye 

megegyezik, ez pedig jellemzően csak nem üzleti bizalmi vagyonkezelés esetén fordul elő. 

Az import- vagy exportárukhoz kapcsolódó hamis nyilatkozat kapcsán hangsúlyozni kell, hogy hamis 

nyilatkozat közokiratba foglaltatása bűncselekményt: intellektuális közokirat-hamisítást valósít meg. 

A büntetőjogi fenyegetés megfelelő visszatartó erőt jelent. 

Általánosságban elmondható, hogy a közjegyzőket terhelő ügyfél-átvilágítási kötelezettség hatékony 

visszatartó erőt jelent elkövetői oldalon. A közjegyző szolgáltatásait ezért az elkövetők nem veszik 

igénybe pénzmosási cselekmények elkövetéséhez. 

A hagyatéki eljárás és a közjegyzői letéti eljárás során a közjegyzőt jelenleg nem terheli bejelentési 

kötelezettség. A hagyatéki eljárás során elméletileg előfordulhat, hogy az örökösök ismeretlen 

eredetű vagyont jelölnek hagyatéki vagyonként. Mivel a közjegyző a hagyatéki eljárásban nem folytat 

le bizonyítást, a hagyatéki vagyonként leltározott vagyontárgyak eredetét nem ellenőrizheti. Az ilyen 

esetek előfordulási gyakoriságára vonatkozóan nincs statisztikai adat, a közjegyzők visszajelzései 

alapján ezek száma éves szinten nem éri el a 100-at (összehasonlításképpen: 2015-ben 134.825, 

2016-ban 124.227 hagyatéki eljárás került lefolytatásra, tehát az esetlegesen érintett ügyek száma az 

összes hagyatéki ügy 0,1%-át sem éri el), az örökösök által így bejelentett pénzösszeg nagysága 

néhány millió forintot érhet el. 
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A hatóságok álláspontja szerint ezen elkövetési forma – az illegális jövedelem hagyatéki eljárásban 

történő tisztára mossa, illetve hagyatékként történő megjelölése - nem számottevő, így a közjegyzők 

tevékenységével összefüggő kockázatok ezt figyelembe véve is csupán mérsékelten jelentősnek 

tekinthető.  

A közjegyzői (teljesítési) letéti eljárás során a letevő – a letét közjegyző általi elfogadása esetén – a 

letenni kívánt pénzt a MOKK letéti számlájára utalja, s azt a közjegyző a jogosultnak rendeli kiutalni. A 

közjegyző bizonyítást nem folytat le, nem ellenőrzi a kérelmen megjelölt ok [a) a jogosult személye 

bizonytalan, és azt a kötelezett önhibáján kívül nem tudja megállapítani; b) a jogosult a teljesítés 

helyén nem található; c) a jogosult a kötelezett részéről megfelelően felajánlott teljesítést nem 

fogadja el; vagy d) a jogosultak jogosulti együttesség esetén nem teszik lehetővé, hogy a kötelezett 

valamennyiük kezéhez teljesítsen] helytállóságát, illetve a letett pénzösszeg eredetét. Mivel a 

pénzmozgás banki átutalással történik, a letett pénz eredete beazonosítható. 2015-ben 29, 2016-ban 

23 letéti eljárás került lefolytatásra. 

 

3 Sérülékenység 

A közjegyzők ismerik és végrehajtják a Pmt. kötelezettségeit. A közjegyzők kötelesek az ügyfél-

átvilágítási intézkedések elvégzése során megfelelően értelmezni és alkalmazni a tényleges 

tulajdonos jelenségét és fogalmát, tekintettel arra, hogy ezen jogi hivatások képviselői részt vesznek 

a gazdasági társaságok alapításában és a hazai cégek regisztrálásában (találkoznak az ügyféllel és az 

ügyfélre vonatkozó adatokkal).  

Nincs megfelelő iránymutatás arra vonatkozóan, hogy a közjegyzők megfelelően el tudják látni a 

tényleges tulajdonos beazonosítását és személyazonosságának ellenőrzését kifejezetten a külföldi 

természetes személy ügyfél, illetve a bonyolult szerkezeti struktúrával rendelkező cégek esetében. 

Nehezíti a közjegyzők helyzetét a tényleges tulajdonos beazonosítását és személyazonosságának 

ellenőrzését érintően, hogy nem állnak rendelkezésre megfelelő adatbázisok, ahol ez az információ 

leellenőrizhető: Magyarországon a cégnyilvántartás csak részben tartalmazza a tényleges 

tulajdonosra vonatkozó adatokat, a közjegyzők eszközei és lehetőségei pedig korlátozottak abban, 

hogy hozzáférjenek külföldi cégnyilvántartásokhoz. Bár az Európai Unió egyes tagállamainak 

cégnyilvántartásához az európai igazságügyi portálon keresztül online hozzá lehet férni, a tagállami 

nyilvántartások többnyire csak az adott tagállam hivatalos nyelvén érhetők el; e téren javulást hozhat 

az „üzleti nyilvántartások összekapcsolására szolgáló rendszer” (BRIS). 

A Kjtv. nem tartalmaz kifejezetten a pénzmosás elleni előírások megsértésére reflektáló szankciókat, 

így jelenleg a Kjtv. fegyelmi felelősség megállapítására vonatkozó (általános) szabályai és 

szankciórendszere alkalmazandó. 

 

2. A bűnügyi munkacsoport elemzése 

Nincs kockázati tényezőként azonosítható releváns bűnügyi tapasztalat. 

A közjegyzői tevékenységgel összefüggő kockázat kockázati szintje 

 1,5 – nem jelentős 
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3. A könyvvizsgálói tevékenységgel összefüggő kockázatok 

 

1 A felügyeleti munkacsoport elemzése 

1 Szektor általános leírása: 

A könyvvizsgálók a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a 

könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény (Kkt.) alapján működnek. 

Jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység 

a) a gazdálkodónál a számviteli jogszabályok szerinti beszámoló felülvizsgálata, 

szabályszerűségének, megbízhatóságának, hitelességének, valamint annak tanúsítása, hogy a 

beszámoló megbízható és valós összképet ad a gazdálkodó vagyoni, pénzügyi és jövedelmi 

helyzetéről, 

b) a gazdálkodó alapításakor, átalakulásakor, jogutód nélküli megszűnésekor a külön 

jogszabályban előírt értékelési, ellenőrzési, véleményezési (záradékolási) feladatok ellátása, 

c) a könyvvizsgálók jogszabályban meghatározott egyéb feladatának elvégzése. 

Jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységen kívüli egyéb szakmai szolgáltatás 

a) a gazdálkodó működésének átvilágítása, értékelése, 

b) a gazdálkodó alapításával, átalakulásával, jogutód nélküli megszűnésével, folyamatos 

működésével, gazdálkodásával, információs rendszerével kapcsolatos pénzügyi, adó- és járulék-, 

vám-, számviteli és kapcsolódó számítástechnikai, szervezési szakértői tevékenység, szakvélemény 

készítése, az ezekkel kapcsolatos tanácsadás, ideértve – külön jogszabályban meghatározott 

feltételek fennállása esetén – az igazságügyi könyvszakértői tevékenységet is, 

c) a számviteli, ellenőrzési, pénzügyi, könyvvizsgálói szakoktatás, továbbképzés, vizsgáztatás, 

d) a könyvviteli szolgáltatás. 

 

2015-ben a könyvvizsgáló szolgáltatók száma: 827 egyéni vállalkozó, és 1766 db könyvvizsgáló cég 

 

1392 
59% 175 

7% 

643 
27% 

23 
1% 

132 
6% 

Aláíró könyvvizsgálók megoszlása - 2015. 

Csak társaságban

Egyéni vállalkozóként és társaságban is

Csak egyéni vállalkozóként

Csak megbízásos vagy egyéb jogviszonyban ír alá

Több társaságban is aláír
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A Kkt. alapján a könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég július 15-ig tájékoztatja a kamarát az előző év július 

1-től a tárgyév június 30-ig az éves beszámolóról, egyszerűsített éves beszámolóról, továbbá az 

összevont (konszolidált) éves beszámolóról kiadott független könyvvizsgálói jelentésekről. A 

tájékoztatás a megbízó nevét és az adott független könyvvizsgálói jelentésben szereplő záradék 

fajtáját (hitelesítő, korlátozott, elutasító), illetve a záradék megadása elutasításának a tényét, 

továbbá, amennyiben a könyvvizsgáló figyelemfelhívással élt, annak tényét tartalmazza.  

Az ügyfelek jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek lehetnek. Nem 

kizárhatóak a magas korrupcióval érintett, és/vagy az offshore területek (egy magyar cég működhet 

korrupciós kockázatot hordozó területen, illetve megjelenhetnek a cégstruktúrában offshore, 

terrorista szervezetek által használt, vagy EU szankcióval érintett területen működő tulajdonosok, 

akár tényleges tulajdonos is származhat onnan). 

A Kkt. 173/A. § (1) bekezdésében foglalt törvényi felhatalmazás alapján a Magyar Könyvvizsgálói 

Kamara Minőségellenőrzési Bizottsága folytatja le a Pmt. szerinti ellenőrzést. 

 

2 Fenyegetés: 

Strómanok – a tényleges tulajdonos(ok) azonosítása során jelenthetnek kockázatot, nincs a 

könyvvizsgáló kezében olyan eszköz, nem rendelkezik olyan jogosítványokkal, amelyek 

alkalmazásával meg tudná szerezni az esetlegesen felmerülő gyanút alátámasztó bizonyítékokat. 

Maximum nyilatkoztatni tudja az ügyfelet, de annak állításait sem alátámasztani, sem megcáfolni 

nem tudja a szolgáltató (sérülékenység). A fenyegetés ezen a téren abban állhat, hogy a könyvvizsgált 

cég működése manipulálható, a könyvvizsgálatra átadott anyagok, információk nem a valóságot 

tükrözik (és erről csalás esetében szinte lehetetlenség meggyőződni, hiszen az elkövetők szándéka 

éppen az elrejtés). 

Offshore helyszínek – a kockázat itt is erősen hasonló a fentiekben leírtakhoz: nehéz, esetenként nem 

lehetséges a tényleges tulajdonos azonosítása, addig sem jutunk el, hogy egyáltalán létezik-e, az 

ügyvezető nyilatkozik, hogy nincs, de ezt az állítását egy többszörös, külföldi offshore helyszínekre 

vezető cégstruktúra esetében sem alátámasztani, sem megcáfolni nem tudja a szolgáltató 

(sérülékenység). A fenyegetés itt is a cég működésének a valós piaci viszonyoktól történő eltérítése 

lehetőségében rejlik (és ez fontos, mert attól, hogy offshore helyszínek is vannak a cégstruktúrában, 

nem következik az, hogy egészen biztosan megvalósul valamilyen csalás, normáltól eltérő működés. 

Felügyeleti szempontból nem mutatható ki a fentiekkel kapcsolatos visszaélés az érintett időszakban. 

 

3 Sérülékenység 

Nincs a könyvvizsgáló szolgáltatók kezében olyan eszköz, nem rendelkeznek olyan jogosítványokkal, 

amelyek alkalmazásával meg tudnák szerezni az esetlegesen felmerülő gyanút alátámasztó 

bizonyítékokat. 

A könyvvizsgáló utólagosan értesülhet az esetleges gyanút alátámasztó adatról, tényről, a tényleges 

pénzügyi tranzakcióban nem vesz részt.  

A Pmt. rendelkezésein kívül a könyvvizsgálók részére nincs külön kötelezően előírt oktatás a 

pénzmosás és terrorizmus finanszírozás elleni küzdelem vonatkozásában, ugyanakkor a Kkt. 106. §. 
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alapján szervezett kötelező éves szakmai továbbképzés a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 

elleni küzdelemre, a kapcsolódó szolgáltatói teendőkre esetenként kiterjed.  

Statisztika: A Kkt. értelmében a bizottság nevében a kamarai minőségellenőrzéseket a bizottság által 

nyilvántartásba vett kamarai tag könyvvizsgáló minőségellenőrök végzik. A 2015. évben 60 

minőségellenőr, míg a 2016. évben 57 minőségellenőr végezte a kamarai minőségellenőrzést és a 

Pmt. ellenőrzést. 

2015-ben a bizottság (5 főből áll) 55 esetben hozott határozatot, azonban nem volt súlyos a Pmt. 

rendelkezéseit érintő hiányosság megállapítható. A fegyelmi vétség elkövetésének alapos gyanúja 

miatt nem tett fegyelmi eljárás elrendelésére javaslatot. A 2015. évben elvégzett Pmt. ellenőrzések 

eredményeiből megállapítható, hogy az ellenőrzött könyvvizsgáló szolgáltatók meghatározó része 

(80%) a Pmt-ben foglalt rendelkezéseknek megfelelően járt el. Azon könyvvizsgáló szolgáltatók 

esetben, ahol a vizsgálat hiányosságokat tárt fel, rögzíthető, hogy a mulasztások, nem 

megfelelőségek súlya nem volt jelentős. Elmondható, hogy a könyvvizsgálók a pénzmosással 

kapcsolatos előírásokat alapvetően betartották, több esetben előfordult azonban, hogy a kijelölt 

személy bejelentésének igazolását nem őrizte meg a könyvvizsgáló szolgáltató. Bejelentési 

kötelezettség elmulasztását egy esetben sem tárta fel az ellenőrzés. A Magyar Könyvvizsgálói Kamara 

Minőségellenőrzési Bizottsága 155 db határozatot hozott 2016. évben. A 2016. évben elvégzett Pmt. 

ellenőrzések eredményeiből megállapítható, hogy az ellenőrzött könyvvizsgáló szolgáltatók a 2015. 

évinél is magasabb arányban (85%) tettek maradéktalanul eleget a Pmt-ben foglalt 

rendelkezéseknek. Azon könyvvizsgáló szolgáltatók esetben, ahol a vizsgálat hiányosságokat tárt fel, 

rögzíthető, hogy a mulasztások, nem megfelelőségek súlya nem volt jelentős. Kiemelendő, hogy a 

könyvvizsgáló szolgáltatók számára a tényleges tulajdonos azonosításával járó feladatok 

bizonytalanságot okoznak, tekintettel arra, hogy ezen szolgáltatói körnek nem állnak rendelkezésére 

eszközök az ügyfél által megadott adatok ellenőrzésére. Bejelentési kötelezettség elmulasztásának 

feltárása ebben a vizsgálati évben sem fordult elő. 

2. táblázat 

Eredmények 

megnevezése 

PMT 

ellenőrzés 

2015. (fő) 

Eredmény 

aránya 

2015 (%) 

PMT 

ellenőrzés 

2016. (fő) 

Eredmény 

aránya 

2016 (%) 

Eredmény 

arány eltérése 

2016/2015 

Eljárás megszüntetés 44 80 133 85,8 1,1 

Figyelemfelhívás 11 20 22 14,2 0,7 

Fegyelmi eljárás 

kezdeményezése 0 - 0 - - 

Összesen 55 100 155 100 - 

A felügyelet szerint a szektor ismeri a Pmt.-ből eredő kötelezettségeket. A felmerülő sérülékenységi 

tényezők: 

- jogi környezet nem teszi lehetővé a tényleges tulajdonosra vonatkozó valós adatok feltárását, 

kizárólag nyilvános, mindenki számára elérhető adatbázisok tartalmára támaszkodhat, 

- a szolgáltatók valós veszélyként értékelik, hogy az alapbűncselekmény bejelentésével a 

törvényben előírt titoktartási kötelezettség sérülne, 

- jelenleg a szolgáltatók számára a pénzeszközök forrására vonatkozó nyilatkozatok tartalmi 

ellenőrzése nem biztosított, 
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- A könyvvizsgálói jogviszony speciális, bizalmi jellegű, a könyvvizsgálókat az ügyvédekhez 

hasonlóan hivatásbeli titoktartási kötelezettség terheli. Amennyiben a pénzmosási 

bejelentési kötelezettséget az alap gazdasági bűncselekmény bejelentésére kiterjedően 

értelmezzük, úgy az az előzőekben részletezett bizalmi viszonnyal és titoktartással nehezen 

hozható szinkronba (bizalmi kapcsolat kontra kötelezettségek végrehajtása). A szolgáltatók 

többségének szemlélete szerint a bejelentési kötelezettség teljesítése olyan, mintha a 

szokatlan körülmény bejelentése helyett büntetőjogi értelmezés szerinti feljelentést 

tennének ügyfeleikre.  

- kockázatalapú megközelítés új szempontrendszert jelent, amely még nem eléggé ismert a 

szolgáltatók körében, 

- a szolgáltatók nagy része a kamarai mintaszabályzat szövegével megegyező tartalmú belső 

szabályzatot léptet életbe.  

A fentiekben felsorolt sérülékenységi tényezők egy része a szektor sajátosságaiból fakad, míg a másik 

része az egyes szolgáltatók nem megfelelő tájékozottságából ered. A kamara az általa kibocsátandó 

útmutatóban foglalt iránymutatással, értelmezésekkel, valamint új egységes belső szabályzat minta 

kidolgozásával, továbbá rendszeres oktatással tervezi kezelni a szektorban rejlő sérülékenységeket és 

a minimálisra csökkenteni a szolgáltatók nem megfelelő tájékozottságából származó problémákat. 

Megjegyzendő azonban, hogy a 2016 évi ellenőrzéseknél bevezetett új módszertan jelentősen 

növelte ugyan az ellenőrzések számát, de azoknak a kiszabott szankciók arányában mért eredménye 

5,8%-nyi eltérést mutat a megfelelés irányába az előző évhez képest. (A 2015. évben 80% -ban 

került az eljárás megszüntetésre, mert nem volt szabálysértés, míg 2016-ban már 85%-ban került az 

eljárás megszüntetésre, mert nem volt szabálysértés. Így azt mondhatjuk, hogy 5,8 százalékponttal 

jobbak lettek az eredmények, vagyis arányában még többen feleltek meg az előírásoknak.) 

 

A kamara rendszeres és rendkívüli ellenőrzéseket is lefolytat. 

Az új Pmt.-vel és az ahhoz igazodó KKt. módosítással a szankciórendszer törvény általi lehetőségeinek 

felülvizsgálata – megtörtént, az alkalmazható szankciók köre immáron elég széleskörű és lehetőséget 

biztosít az arányosságra, figyelembe véve az esetleges hiányosság mértékét.  

 

2 A bűnügyi munkacsoport elemzése 

1 A szektor általános leírása 

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 155. § (1) bekezdése határozza meg, hogy a könyvvizsgálat 

célja annak megállapítása, hogy a vállalkozó által az üzleti évről készített éves beszámoló, 

egyszerűsített éves beszámoló, továbbá az összevont (konszolidált) éves beszámoló e törvény 

előírásai szerint készült, és ennek megfelelően megbízható és valós képet ad a vállalkozó (a 

konszolidálásba bevont vállalkozások együttes) vagyoni és pénzügyi helyzetéről, a működés 

eredményéről. A könyvvizsgálat során ellenőrizni kell az éves beszámoló, az összevont (konszolidált) 

éves beszámoló és a kapcsolódó üzleti jelentés adatainak összhangját, kapcsolatát is. 

 A számviteli törvény rendelkezik a 155.§ (3) bekezdésében az általánosan kötelező könyvvizsgálati 

kötelezettségről az alábbiak szerint. 
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Kötelező a könyvvizsgálat minden kettős könyvvitelt vezető vállalkozónál, ha 

• az üzleti évet megelőző két üzleti év átlagában a vállalkozó éves (éves szintre átszámított) nettó 

árbevétele meghaladta a 300 millió forintot, vagy 

• az üzleti évet megelőző két üzleti év átlagában a vállalkozó által átlagosan foglalkoztatottak 

száma meghaladta az 50 főt. 

Azaz bármelyik feltétel teljesülése esetén a könyvvizsgálati kötelezettséget teljesíteni kell, év közben 

kezdő társaságok esetén a fenti értékhatárokat a kezdés dátumának megfelelően arányosítva kell 

megvizsgálni. 

Minden olyan esetben, amikor a könyvvizsgálat az előírások szerint nem kötelező, a vállalkozó 

dönthet arról, vagy társasági szerződés rendelkezhet arról, hogy a beszámoló felülvizsgálatával 

könyvvizsgálót bíz meg (önkéntesen kért könyvvizsgálat). 

Speciális könyvvizsgálati kötelezettségek értékhatártól függetlenül: 

• átalakulás könyvvizsgálata, 

• értékhelyesbítés könyvvizsgálata, 

• valós értéken történő értékelés, 

• devizanem váltás. 

Könyvvizsgálóvá az választható meg, aki a könyvvizsgálók nyilvántartásában szerepel. Ha jogi 

személyt választanak könyvvizsgálóvá, úgy a jogi személynek ki kell jelölnie azt a tagját, vezető 

tisztségviselőjét, illetve munkavállalóját, aki a könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős. A 

személyében felelős könyvvizsgáló helyettesítésére – tartós távolléte esetére – helyettes 

könyvvizsgáló is kijelölhető. 

A gazdasági társaság legfőbb szerve által választott könyvvizsgáló feladata, hogy gondoskodjon a 

könyvvizsgálat elvégzéséről, és ennek során mindenekelőtt annak megállapításáról, hogy a gazdasági 

társaság beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a 

társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről. A könyvvizsgáló nem nyújthat 

a gazdasági társaság részére olyan szolgáltatást, amely a fenti feladatainak tárgyilagos és független 

módon történő ellátását veszélyeztetheti. (Külön törvény határozza meg a társaság könyvvizsgálója 

által végezhető kiegészítő tevékenységek körét, a szolgáltatásnyújtás feltételeit és korlátait.) 

Nem lehet könyvvizsgáló ugyanakkor a társaság alapítója, illetve tagja (részvényese), vezető 

tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja, valamint e személyek közeli hozzátartozója, élettársa, 

továbbá a társaság munkavállalója, e jogviszonya, illetve minősége fennállta idején, valamint annak 

megszűnésétől számított három évig. 

A könyvvizsgálót határozott időre, de legfeljebb öt évre kell megválasztani. A könyvvizsgáló 

megbízatásának időtartama nem lehet rövidebb, mint az őt megválasztó taggyűléstől (közgyűléstől) 

az üzleti év számviteli törvény szerinti beszámolóját elfogadó taggyűlésig (közgyűlésig) terjedő azon 

időszak, amelynek a felülvizsgálatára megválasztották. 

Kiemelendő, hogy a könyvvizsgáló visszahívására nem adhatnak alapot a független könyvvizsgálói 

jelentésben tett megállapítások vagy a beszámolóhoz kapcsolódó könyvvizsgálói záradék 

megadásának az elutasítása sem. A könyvvizsgálói megbízás elfogadásának minősül, ha a 

könyvvizsgáló a megválasztását követő kilencven napon belül megbízási szerződést köt a gazdasági 
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társaság ügyvezetésével. A határidő eredménytelen elteltével a könyvvizsgáló megválasztása 

hatálytalanná válik és a legfőbb szervnek másik könyvvizsgálót kell választania.  

A könyvvizsgálói vélemény megformálásához, az elvégzendő könyvvizsgálói munka minőségének 

garantálásához olyan standardok kerültek előírásra, amelyeket minden könyvvizsgálónak el kell 

fogadnia, és egységesen kell alkalmaznia. Magyarországon a nemzetközi standardokhoz igazodó 

magyar nemzeti könyvvizsgálati standardok alapján végzik a könyvvizsgálatot. Minden 

könyvvizsgálónak be kell tartania ezen előírásokat, mert csak ekkor írhatja azt bárki is a független 

könyvvizsgálói jelentésében, hogy a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardnak megfelelően járt el. 

A könyvvizsgáló feladatának teljesítése érdekében a gazdasági társaság könyveibe betekinthet, a 

vezető tisztségviselőktől, illetve a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság 

pénzforgalmi számláit, ügyfélszámláit, könyvvezetését, szerződéseit megvizsgálhatja. Ha a gazdasági 

társaságnál felügyelőbizottság működik, a bizottság kezdeményezheti a könyvvizsgáló bizottsági 

ülésén történő meghallgatását. A könyvvizsgáló is kérheti ugyanakkor, hogy a felügyelőbizottság az 

általa javasolt ügyet tűzze napirendjére, illetve, hogy a felügyelőbizottsági ülésen tanácskozási joggal 

részt vehessen. A könyvvizsgálót a társaság legfőbb szervének a beszámolót tárgyaló ülésére meg kell 

hívni, ahol a könyvvizsgáló köteles részt venni. 

Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a társaság vagyonának 

jelentős csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely a vezető tisztségviselők vagy a 

felügyelőbizottság tagjainak felelősségét vonja maga után, köteles a legfőbb szerv összehívását 

kezdeményezni. Ha erre nem kerül sor, illetve a legfőbb szerv a jogszabályok által megkívánt 

döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló erről köteles a cégbíróságot értesíteni. 

A könyvvizsgálat hatóköre nem terjedhet ki a vállalkozó jövőbeli életképességére és a legfőbb 

irányító (vezető) szerv, ügyvezető szerv tevékenységének hatékonyságára és eredményességére 

vonatkozó bizonyosság nyújtására, illetve a könyvvizsgálónak nem feladata, hogy adózási és egyéb 

gazdasági kérdésekben állást foglaljon. 

A könyvvizsgáló felelőssége az általa vizsgált cég éves beszámolójáról könyvvizsgálói vélemény 

kialakítása és jelentésbe foglalása kellő gondossággal betartva a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati 

Standardok által meghatározott követelményeket. A Standardok további célokat és feladatokat is 

megfogalmaznak a könyvvizsgáló számára a csalás kockázatának értékelésére és a vizsgált 

társaságnál felmerülő esetleges csalási események felderítésére vonatkozóan hozzátéve, hogy a 

könyvvizsgálat természetesen nem az esetleges csalási események azonosítására szolgáló 

célvizsgálat. Amennyiben a vizsgált társaságnál anyagi kárt okozó csalásra (bűncselekményre) derül 

fény, de azt a könyvvizsgálat nem azonosította, úgy felmerülhet a könyvvizsgálói felelősség kérdése. 

A könyvvizsgálói büntetőjogi felelősség általában csalás, költségvetési csalás, számvitel rendjének 

megsértésével kapcsolatban merülhet fel. Akkor lehet valakiből gyanúsított egy büntetőeljárásban, 

ha a fennálló bizonyítékok alapján megalapozott gyanú lehet arra nézve, hogy szándékosan, vagy 

gondatlanul bűncselekményt követett el, illetve valamely szándékos bűncselekmény elkövetésére 

valakit rábírt, vagy ahhoz segítséget nyújtott. (Tanú az lehet a büntetőeljárásban, akiről a nyomozó 

hatóság azt feltételezi, hogy valamely, az eljárásban bizonyítandó tényről tudomása van. A 

könyvvizsgáló, mint az adott vállalkozás pénzügyi adatainak független ismerője, leginkább e 

minőségben találkozhat büntetőüggyel.) 
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A könyvvizsgáló szerepe meghatározó lehet a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása területén is, 

hiszen a fentiekben leírtak alapján az általuk végzett ellenőrzés és „átvilágítás” során tapasztalt 

szokatlan és gyanúsnak tűnő pénzügyi műveletekre rálátásuk van azáltal, hogy a gazdasági szféra 

könyvvizsgálattal érintett szereplőinek könyveléséhez, könyvvezetéséhez így a bizonylatokhoz, egyéb 

kiegészítő információkhoz közvetlenül hozzájutnak munkavégzésük során. 

 

2 Fenyegetés: 

A könyvvizsgáló egyfajta ellenőrzési szerepet tölt be a gazdasági szféra könyvvizsgálattal érintett 

szerepelőinek tevékenységében, így közvetlen rálátásuk van a pénzügyi folyamatokra, gyanús 

gazdasági tevékenységekre, pénzmozgásokra.  

Magyarországon folyamatosan csökken a könyvvizsgálattal érintett vállalkozások száma, mivel azok 

érintettek, ahol két egymást követő évben a nettó éves árbevétel a 300 millió Ft-ot és a 

foglalkoztatottak létszáma az 50 főt meghaladja, illetve az előbbiek egyike teljesül. Bővül azon 

vállalkozások köre, amelyek könyvvizsgálatra nem kötelezettek, működésük kontrollálhatósága 

könyvvizsgálat hiányában egyre szűkül, így gyakrabban követnek el szabálytalanságokat. 

 

3 Sérülékenység 

A könyvvizsgálók által tett bejelentések száma elenyésző. Általánosságban elmondható, hogy 

csekély számú olyan bűneset van, ahol könyvvizsgáló felmerül, így a sérülékenységi vagy akár a 

fenyegetési szint nehezen állapítható meg. 

 

A könyvvizsgálói tevékenységgel összefüggő kockázat kockázati szintje 

 2 – mérsékelten jelentős 
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4. A nemesfém-kereskedői tevékenységgel összefüggő kockázatok 

 

1. A felügyeleti munkacsoport elemzése 

1. Szektor általános leírása: 

Szolgáltatók számára vonatkozó statisztika (a hatóság által vezetett nyilvántartás adataiból) 

2015. december 31-én a szolgáltatók száma: 2145, ebből 

- egyéni vállalkozó: 417 

- társas vállalkozás: 1728 

Csak közvetlen értékesítő: 131 (saját maga által készített nemesfém tárgyakat forgalmaz) 

2016. december 31-én a szolgáltatók száma: 2028, ebből 

- egyéni vállalkozó: 390 

- társas vállalkozás: 1638 

Csak közvetlen értékesítő: 129 (saját maga által készített nemesfém tárgyakat forgalmaz) 

 

2016. január 1. napjától a korábbi engedélyezési eljárást a szolgáltatási tevékenység megkezdésének 

és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény szerinti bejelentési  eljárás 

váltotta fel, a tevékenység végzésének feltételei a korábbival azonosak. A nemesfém kereskedők 

valamennyien, a forgalomtól függetlenül a Pmt. hatálya alá tartoznak. 

A szupranacionális kockázatelemzés a „nagyértékű árucikk” kategória keretében tárgyalja a 

nemesfémet is, az arany esetében a készpénz használatát kockázatosnak ítéli, ezt a hatóság is így 

látja. A szupranacionális elemzés ezt a szektort a terrorizmus finanszírozása szempontjából is 

vizsgálja, ez azonban – a hatóság álláspontja szerint - Magyarországon nem jellemző, a drágakő 

kereskedelem elenyésző (leginkább a nemesfémbe foglalva értékesítenek), és nem mutatható ki 

összefüggés a terrorizmus finanszírozásával. 

 

2. Fenyegetés: 

A készpénz jelenléte magas a szektorban, a befektetési aranyat forgalmazó szolgáltatók 

magánszemélyek számára alkalmanként akár több millió/több tízmillió Ft-os forgalmazást 

teljesítenek. A jogi személyek készpénzfizetési korlátozása miatt ez azonban a jogi személyekre nem 

jellemző. A befektetési arany magas értéke bizonyítja, hogy magas a kockázat. A befektetési aranyat 

általában unciánként értékesítik (1 uncia ~ 31,1 gramm, 1 uncia befektetési arany forgalmi értéke ~ 

320 ezer forint). A fentiekből látható, hogy már 1 uncia befektetési arany forgalmi értéke is eléri a 

300 ezer Ft összeget. Csak az a vállalkozás értékesíthet nemesfém tárgyat - ezen belül befektetési 

aranyat is -, aki a tevékenységét előzetesen bejelenti a hatóságnak. 

Külföldi vásárlók megjelennek a szektorban, kiemelt közszereplőről azonban nincsen információja a 

hatóságnak. 
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A bűncselekményből származó nemesfémek felvásárlása tipikusan az a terület, ami magas kockázatot 

hordoz magában, lásd: orgazdaság. A felvásárlás a bűncselekményből származó vagyontárgyak 

eltitkolását teszi lehetővé (nem csak a nemesfémeknél, de a műtárgyaknál, gépjárműveknél is). 

Statisztika a felvásárlási tevékenységről nem áll a hatóság rendelkezésére, holott a gyakorlati 

tapasztaltok (például az internetes vagy utcai hirdetések) az arany felvásárlása kapcsán jelentős 

összegű forgalmat valószínűsít. Ez jelentős kockázat, ezzel teljes mértékben egyetért a legálisan 

működő szolgáltatói kör és az érdekképviselet is. 

A nemesfém kereskedők nagy része alacsony kockázatú kategóriába sorolható. Az ellenőrzések 

tapasztalataiból kiindulva (mely nem tekinthető reprezentatív mintának) a forgalmi adatok alapján a 

szolgáltatók jelentős része nem éri el a 3,6 millió Ft-os bevételi értékhatárt sem összesen 1 évben, így 

egy vásárlóra vonatkoztatva sem. (A hosszú évek felügyeleti tapasztalata alapján a kb. 2100 - 2500 

működő nemesfémmel kereskedő vállalkozás túlnyomó többsége nem forgalmaz 3,6 millió Ft-ot 

elérő nemesfémet egy vásárlónak egy év során.) Jelentős részük kis értékű ezüstékszereket árul, így a 

kockázatalapú megközelítés alapján ezek a szolgáltatók alacsony kockázatot jelentenek, ugyanakkor 

jelentős erőforrásokat köt le az ellenőrzésük.  

A nemesfémmel kereskedők egy része „csomagküldés” besorolással interneten forgalmaz 

nemesfémet, ez - többek között – ügyfél-átvilágítási problémákat is felvet, mert nincsen személyes 

kapcsolat az eladó és vevő között. A gyakorlatban azonban az így értékesített árucikkek forgalmi 

értéke alacsony, nem éri el a 300 ezer Ft-os értéket sem. 

 

3. Sérülékenység 

A 4. pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni irányelv több irányban is eltérést mutat a hazai 

szabályozástól: 

- a forgalomtól függően - amennyiben legalább 10 000 EUR összegben végez tranzakciót - 

határozza meg a rendelkezések hatálya alá tartozást valamennyi árukereskedelemmel foglalkozó 

szolgáltató esetében; 

- a kereskedelem fogalmánál nem csak a jelenleg hatályos kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. 

törvény 4. §-ának leszűkítő értelmezését adja, hanem a felvásárlást (teljesítés vagy elfogadás) is 

beleértendő. A magyar jogi szabályozás az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. 

évi CVIII. törvény 2. § a) pontjában más módon határozza meg a kereskedelem fogalmát, az „áru 

üzletszerű értékesítése, beszerzése, cseréje vagy más módon történő igénybevétele” már 

magában fogalja a felvásárlást is.  

Mindezek mellett a kereskedelemről szóló törvénybe nem illeszthető bele az „árverés” sem mint 

speciális értékesítési forma, ez irányban is a kereskedelemről szóló törvény felülvizsgálata és 

esetleges kiegészítése szükséges.  

A határon átnyúló szolgáltatások problematikája úgy jelentkezik, hogy a hatóság hatásköre csak 

Magyarországon bejegyzett („letelepedett”) szolgáltatókra vonatkozik, más országban székhellyel 

rendelkezők esetében a Pmt. szerinti ellenőrzés nem megoldható, tehát az interneten történő 

kereskedelem egy részére nem terjed ki a hatóság felügyeleti jogköre. 

A felvásárlás nincs szabályozva hazai szinten. Ez a tevékenység nem szerepel a kereskedelemről szóló 

törvényben, ezáltal egy jelentős, teljesen ellenőrizetlen szektor működik bejelentési kötelezettség és 
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jogszabály által meghatározott működési feltételek nélkül. Ezt jelentős kockázati tényezőként értékeli 

a hatóság. Az által, hogy a nemesfémmel kereskedők alanyi jogon a Pmt. hatálya alá tartoznak, a 

valójában a kockázatos nemesfémmel kereskedők ellenőrzése válik nehezebbé. Az átfogó 

ellenőrzések elrendelése jelenleg is már részben kockázatértékelés alapján történik (magas 

kockázatúnak minősülnek: befektetési nemesfémet forgalmazók, több telephelyen forgalmazók, 

jelentős mennyiséget fémjelzők, csomagküldést végzők, korábban már figyelmeztetésben 

részesültek), de a helyszíni ellenőrzések jelentős számban történnek a nem kockázatos szegmensben 

is. 

Az által, hogy a nemesfémmel kereskedők alanyi jogon a Pmt. hatálya alá tartoznak, valójában a 

kockázatos szolgáltatói kör ellenőrzése válik nehezebbé. Az átfogó ellenőrzések elrendelése jelenleg 

is már részben kockázatértékelés alapján történik.  

A csomagküldésnél az „utánvétes” fizetés problémáját át kell tekinteni, ez ugyanis készpénznek 

minősül. 

A pénzügyi információs egységhez nem érkezik a Pmt. szerinti bejelentés „szokatlan” és „gyanús” 

esetekről, a szolgáltatók nem akarják elveszteni a vevőkört. Célszerű lenne emiatt az értékhatárhoz 

kapcsolódó kötelező bejelentés bevezetése is e szektorban – a gyanú alapú bejelentési rendszer 

fenntartása mellett – a kockázatos szolgáltatóknál, akár úgy, hogy ezt felügyeleti intézkedés írná elő.  

 

2. A bűnügyi munkacsoport elemzése 

Általánosságban elmondható, hogy nincs olyan szignifikáns, számszerűsíthető bűnügyi tapasztalat, 

mellyel akár a fenyegetési, akár a sérülékenységi faktor szintje megállapítható lenne.  

 

A nemesfém-kereskedelmi tevékenységgel összefüggő kockázat kockázati szintje 

 1,8 – mérsékelten jelentős 
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5. Az árukereskedői tevékenységgel összefüggő kockázatok 

 

1. A felügyeleti munkacsoport elemzése 

1. Szektor általános leírása: 

Az árukereskedő szolgáltató, amennyiben elfogad 2,5 millió forintot elérő vagy meghaladó 

készpénzfizetést, önkéntes alapon bejelentkezik a hatóságnál vezetett nyilvántartásba. Amennyiben 

a szolgáltató nem szerepel e nyilvántartásban, nem fogadhat el ezen összeghatár felett készpénzt.  

 

2. Fenyegetés: 

A készpénz jelenléte magas a szektorban. Az árukereskedőknél a hatóságnak nincs információja a 

készpénzes fizetésekről. 

A felvásárlás probléma lehet a nagyértékű vagyontárgyaknál (drágakő, gépjármű, egyéb jármű, 

műtárgyak, antik tárgyak, bútorok, festmények, órák.)   

A szupranacionális kockázatértékelésben is megjelennek a nagy értékű antikvitások és műalkotások, 

melyek forgalmazása növekvő kockázatot jelenthet. Magyarországon erre vonatkozó adat nem 

merült fel, amely alátámasztaná a magas kockázatot. Ennek ellenére, összhangban a szupranacionális 

kockázatelemzésben foglaltakkal a hatóság támogatna egy hasonló megközelítést. 

 

3. Sérülékenység 

A műtárgy kereskedelem (a hatóság részére) nem bejelentés-köteles tevékenység – a forgalmazást és 

felvásárlást egységesen - ezáltal nem lehet ellenőrizni. 

Az árukereskedelmet végző szolgáltatók önkéntes bejelentés alapján tartoznak a Pmt. hatálya alá, 

ezáltal magas látencia vélelmezhető.  A szektor tekintetében a nyilvántartás (adatok köre, törlés stb.) 

szabályozatlan. 

Kérdőívek megküldésével kísérel meg a felügyeletet ellátó hatóság forgalmi adatokat beszerezni 

olyan árukereskedőktől, akik aktívan jelen vannak a hirdetési piacon, vélelmezhetően jelentős 

forgalmat bonyolítanak le (esetleg erre a nyilvános mérlegadatok is utalnak).  

Az árukereskedők nincsenek tudatában annak, hogy mikor tartoznak a Pmt. hatálya alá.  

A nyilvántartásba vett szolgáltatók nem alkalmazzák megfelelően az ügyfél-azonosítást, az egész 

kereskedelmi szektor érdekével ellentétes a Pmt.-ben meghatározott ügyfél-átvilágítási gyakorlat, 

félnek az ügyfélkör elvesztésétől. A felügyeletet ellátó szerv tapasztalatai alapján a szolgáltatók 

vezető tisztségviselőinek tudatossága alacsony szintűnek mondható, számukra nem, vagy nehezen 

értelmezhetőek a Pmt. rendelkezései. 

 

2. A bűnügyi munkacsoport elemzése 

Az árukereskedelmi tevékenység jellemzője a piac globalitása, az árukereskedelmi ügyletek 

transznacionális jellege, ebből fakadóan a hatósági ellenőrzés nehézkessége. Az internet világában az 
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árukereskedők bármilyen árucikket képesek a világ bármely pontjáról, tetszőleges mennyiségben 

beszerezni, vagy legalábbis tetszőleges mennyiségű beszerzés látszatát kelteni. Az EU-n belül történő 

beszerzések esetén az ellenőrzés még nehézkesebb, a vám-és ÁFA-mentesség visszaélésekre ad 

lehetőséget a termékek továbbértékesítése során. Ezekben az esetekben általános jellemzők közé 

tartozik a vásárolt áru túlszámlázása, határon kívüli fiktív értékesítése a tényleges hazai értékesítés 

mellett, a fiktív hazai beszerzésből eredő jogosulatlan ÁFA-visszaigénylés. A fiktív külföldi értékesítés 

melletti hazai eladások, valamint a jogosulatlan ÁFA-visszaigénylés jogtalan versenyelőnyhöz juttatja 

a piacon az így működő árukereskedőket. A fiktív számlákkal igazolt bevételeket gyakran átutalással 

harmadik országokban bankszámlát vezető külföldi vállalkozásokhoz juttatják el, esetleg offshore 

cég-láncolaton keresztül. A sok áttételen kívül a hatóságok munkáját nehezíthetik strómanok 

alkalmazásával, illetve az értékesítési láncolatban szereplő egyes vállalkozások szándékos 

bedöntésével. 

A pénzmosási tevékenységgel érintett árucikkek számosak lehetnek, legjellemzőbbek a különböző 

élelmiszer termékek (tej, cukor, gabona, hús), a benzin, az informatikai termékek, és más tartós 

fogyasztási cikkek. A Pmt. 3,6 millió forint készpénz ügylet során történő elfogadásához köti az 

árukereskedők bejelentési kötelezettségét, ráadásul utóbbi esetekben a pénzmosási kockázatot az 

ügyfelek vonatkozásában feltételezi, nem az árukereskedők részéről. Utóbbi esetben a nagy értékű 

ingóságok (gépjármű, műtárgy) jöhetnek szóba, mint a pénzmosási tevékenység elkövetési tárgyai. 

Az árukereskedői tevékenység segítségével összefüggő alapbűncselekmények elkövetése nem igényel 

különösebb szakértelmet. Az elsősorban adófizetés jogellenes elmulasztásával és a számviteli 

fegyelem megsértésével történő értékesítésre épülő pénzmosási tevékenységet számos szereplő 

segíti a szolgáltató szektorból, ha ennek hasznából közvetetten maga is részesülhet. Az 

árukereskedők képesek kiaknázni a globális árukereskedelmi tevékenységből fakadó pénzmosási 

lehetőséget, amelynek felderítése és főleg bizonyítása a hatóságok részéről komoly szakértelmet és 

jelentős humán kapacitást kíván. Ha az árukereskedő ügyfele kíván pénzmosási tevékenységet 

elkövetni, az ehhez szükséges árucikkek könnyen elérhetőek, megvásárlásuk nem kíván speciális 

szakértelmet. 

Az adófizetést mellőző árukereskedelem a piaci vetélytársak számára hátrányos, ők azonban 

legfeljebb korlátozott mennyiségű információval bírhatnak a fenti jogellenes tevékenységről, 

mellesleg nincsenek eszközei a nyomozó hatóságoknak történő információszolgáltatáson kívül annak 

megakadályozására. 

A fiktív külföldre értékesítés melletti hazai értékesítés itthon gyakran kiskereskedelmi láncok vagy 

hipermarketek segítségével történik, akik az árut legfeljebb minőségi szempontból ellenőrzik, mert a 

gyors értékesítésben és az ebből származó bevétel megszerzésében érdekeltek. 

 

Az árukereskedelmi tevékenységgel összefüggő kockázat kockázati szintje 

 1,8 – mérsékelten jelentős 
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6. Az adótanácsadói és könyvelői tevékenységgel összefüggő 
kockázatok 

 

1. A felügyeleti munkacsoport elemzése 

1 A szektor általános leírása 

Az adószakértői, adótanácsadói és okleveles adószakértői tevékenység konkrét meghatározása nincs 

jogszabályba foglalva. Mérlegképes könyvelői, közgazdasági felsőoktatásban folyó szakirányú 

végzettséggel, valamint legalább egy év szakmai gyakrolattal rendelkező jogász, vagy 

igazgatásszervezői végzettséggel rendelkezők jelentkezhetnek adótanácsadói képzésekre. Továbbá 

bármely felsőfokú végzettséggel rendelkezők esetében elegendő három év pénzügyi, számviteli, vagy 

adóigazgatási, vagy adóoktatási területen szerzett gyakorlat a képzés megkezdéséhez. . Okleveles 

adószakértő az lehet, aki az adótanácsadói szakképesítés mellet felsőfokú végzettséggel és legalább 

ötéves szakmai gyakorlattal rendelkezik. A Pmt. értelmező rendelkezése alapján az a szolgáltató 

minősül adótanácsadónak, adószakértőnek, okleveles adószakértőnek, aki a külön jogszabályokban 

meghatározott feltételek szerint megszerezte a szakmai képesítést és az ilyen tevékenység 

folytatására jogosító engedéllyel rendelkezik, illetve a vonatkozó névjegyzékben is szerepel, illetve 

2018. január 1-től az, aki megszerezte a szakmai képesítést és a tevékenység megkezdésére és 

folytatására irányuló szándékát az illetékes hatóságnak bejelentette.  

Az adótanácsadói, adószakértői, okleveles adószakértői tevékenységet végző természetes 

személyeket az NGM regisztrálja. Ugyanakkor az adatbázisban szereplők száma (NGM 2017. májusi 

adatbázisa szerint: adótanácsadó: 3481 fő; adószakértő: 2372 fő) nem tekinthető a NAV KI PEII, mint 

felügyeletet ellátó hatóság felügyelete alá tartozó adótanácsadói, adószakértői és okleveles 

adószakértői tevékenységet végző szolgáltatói körnek. Az adatbázis tartalmazza azokat a természetes 

személyeket is, akik megszerezték a jogosultságot a tevékenység végzéshez, azonban szolgáltatást 

nem nyújtanak (pl.: költségvetési szervnél dolgoznak és a munkakörük ellátásához szükséges a 

szakképesítés), vagy egyéb (ügyvéd, könyvvitel) szolgáltatás keretein belül végzik az adótanácsadói, 

adószakértői tevékenységet és erre vonatkozóan számlát külön nem bocsátanak ki. A NAV KI PEII 

(mint FIU) nyilvántartása alapján 2008-2017. év között 333 szolgáltató nyújtotta be a kijelölt személy 

adatait adótanácsadói, adószakértői tevékenységhez kapcsolódóan.  

Az adótanácsadók, adószakértők ügyfelei hazai vagy külföldi magánszemélyek, jogi személyek 

képviselői, akik pl. cégalapítás, vagy profil bővítés alkalmával kérik a szolgáltatók segítségét az 

adózással, az adójellegű kötelezettségekkel, költségvetési támogatásokkal kapcsolatos kérdésekben. 

A hazai és a nemzetközi adózási standardok ismeretében segítséget nyújtanak ügyfeleik részére az 

adóoptimalizálásban is.  

Könyvviteli szolgáltatást a 10 millió forint árbevételt elérő gazdálkodónak csak regisztrált 

mérlegképes könyvelő nyújthat. Az NGM adatbázisa alapján a regisztrált mérlegképes könyvelők 

száma 55750 fő. Ugyanakkor a fentiekhez hasonlóan megállapítható, hogy nem minden regisztrált 

személy minősül egyben a Pmt. hatálya alá tartozó szolgáltatónak is. Egy szolgáltatónál több ilyen 

személy is dolgozhat, illetve nem minden regisztrált személy végzi ezt a tevékenységet. A NAV KI PEII 

(mint FIU) nyilvántartása alapján 2008-2017. év között közel 9000 szolgáltató nyújtotta be a kijelölt 

személy adatait könyvviteli tevékenységhez kapcsolódóan. 
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Az ellenőrzések tapasztalatai azt mutatják, hogy a könyvviteli szolgáltatók az adótanácsadói, 

adószakértői tevékenységet jellemzően a könyvviteli szolgáltatás keretein belül végzik. 

E szolgáltatói körök a tényleges pénzügyi tranzakcióban nem vesznek részt. Az esetleges gyanús, 

szokatlan pénzmozgások észlelésére utólagosan van lehetőségük, illetve kiemelt szerepe van a 

tanácsadásnak is tevékenységi körökben. 

 

2 Fenyegetés: 

E tevékenységek a cégek, vállalkozások működéséhez elengedhetetlenek. A könyvelő inkább a 

vállalkozás könyvelési feladatait látja el, bonyolultabb adózási kérdésekben, vagy ha felmerül az 

adóoptimalizálás kérdése, akkor inkább adótanácsadóhoz szoktak fordulni. E szolgáltatói kör által 

nyújtott szolgáltatások során feltárható a források, pénzmozgások legális, vagy esetlegesen illegális 

eredete, a szokatlan tranzakciók, az üzleti tevékenységgel nem összhangban lévő pénzügyi 

műveletek, stb. A könyvelő és az adótanácsadó is ügyfele eredményes működésében, üzleti céljai 

megvalósításában érdekelt.  

A könyvelési tevékenység során a könyvelő és az ügyfele közvetlen, gyakorlatilag „bizalmi” 

kapcsolatban áll egymással, az adott vállalkozás teljes gazdasági és pénzügyi folyamatára az ügyfél 

megbízása alapján a könyvelőnek maximális rálátása van.  

A könyvelők – bár igénybe vételüket jogszabály nem teszi kötelezővé – nélkülözhetetlen elemei az 

üzleti vállalkozások és egyéb szervezetek működésének. Ügyfeleik tevékenységét pénzügyi oldalról 

dokumentálják, megbízás alapján elkészítik és eljuttatják az adóhatóságnak a bevallásokat. A 

könyvelőiroda megbízási díj ellenében dolgozik, elemi érdeke az ügyfél működőképességének 

fenntartása (ha nem működik, nem tud fizetni).  

A könyvelő, adószakértő és az adótanácsadó is ügyfele eredményes működésében, üzleti céljai 

megvalósításában érdekelt, ennek sikere esetén tehet szert tartósan jövedelemre. A könyvelő 

esetében nem feltételezhető kifejezetten a pénzmosási tevékenységhez segítségnyújtási szándék, 

ugyanakkor fő szabály szerint ügyfele üzleti tevékenységére szinte csak a számviteli és a bevallással 

kapcsolatos előírások mentén van figyelemmel: arra figyel, hogy az adóbevallások időre 

elkészüljenek, illetve hogy az azt megalapozó számlák, bizonylatok beállíthatóak legyenek a 

könyvelésbe. Munkája során a könyvelő információt szerezhet arról, ha az általa könyvelt cég 

strómant alkalmaz, saját érdekkörbe tartozó cégek között körbeszámláz, nem kizárt az ügyfélként 

vagy tulajdonosként megjelenő offshore cég tulajdonosi hátteréről történő ismeretszerzés sem.  

Az is előfordulhat, hogy a „könyvelő” nem is vállalja fel azt, hogy a cég könyvelését ő végzi, hanem a 

stróman vezető tisztségviselő nevében és ügyfélkapuján küldi be a bevallásokat. Teszi ezt azért, mert 

tudatában van, hogy a bevallásban szereplő adatok nem fedik a valóságot, a céget visszaélések 

elkövetésére használják. Azért, hogy minél tovább tudják bűncselekmény elkövetésében felhasználni 

a társaságot igyekeznek az adóhatóság felé a törvényes működés látszatát kelteni, ehhez pedig 

„szakember” közreműködése szükséges. 

 

3 Sérülékenység 
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A Pmt. hatálya alá tartozó könyvelői, adótanácsadói, adószakértői és okleveles adószakértői kör 

száma nem, vagy csak nehezen meghatározható, ez csökkenti a felügyelet hatékonyságát. Az 

ellenőrzésre történő kiválasztás ugyanakkor a szignalizációknak, közérdekű bejelentéseknek és a Pmt. 

25/A (7) szerinti tájékoztatásoknak köszönhetően hatékonynak és a kapacitásokat jobban 

kihasználónak tekinthető.  

A szolgáltatók bejelentés elmaradásában történő közreműködése terén a sérülékenység leginkább 

ott jelentkezik, hogy a pénzmosás elleni intézményrendszer egyik résztvevője érdekelt lehet abban, 

hogy saját maga is részt vegyen, vagy csak segítséget nyújtson a rendszer kijátszásában. Az ügyfelek 

egy része az adószakértőt, adótanácsadót, könyvelőt nem csak azért választja, hogy az adminisztratív 

kötelezettséget levegye a válláról, hanem azért is, hogy extra profitra tegyen szert a segítségükkel.  

A könyvviteli szolgáltatók esetében nehezen ellenőrizhető és nehezen bizonyítható, hogy a 

szolgáltató milyen mértékben játszik tudatos szerepet a bejelentési kötelezettség elmaradásában. A 

felügyeleti tapasztalatok alapján elmondható, hogy sok esetben a szolgáltatók nincsenek tudatában, 

hogy kiterjed rájuk a Pmt. hatálya, illetve a Pmt.-ből eredő kötelezettségeikkel nem vagy csak részben 

vannak tisztában.  

Az ellenőrzések tartalmi kérdései, eredményei:  

Jogszabálysértés a könyvviteli szolgáltatók esetében az ellenőrzések 90%-ában megállapításra kerül. 

Továbbá a könyvviteli szolgáltatók esetében az ellenőrzésre történő kiválasztás sokkal hatékonyabb 

volt tekintettel arra, hogy a bejelentésekből, közérdekű bejelentésekből, egyéb információkból 

induló ellenőrzések során jellemzően ez a szolgáltatói kör volt érintett.  

A PEII által alkalmazott intézkedések közül a kötelezéstől enyhébb szankciók (javaslat, figyelmeztetés, 

felhívás) nem kellően visszatartó erejűek a tapasztalatok szerint. A szolgáltató ezek alkalmazását 

követően továbbra sem minden esetben tesz eleget a kötelezettségeinek.  

Az ellenőrzések során tapasztalt leggyakoribb hiányosságok: 

• az ügyfél-lista nem tartalmazza valamennyi partnert, amelyek vonatkozásában ügyfél-

átvilágítási kötelezettség terheli, 

• belső szabályzat nem hatályos, nincs aktualizálva,  

• a kijelölt személy adatai (adatainak változásai) nem kerültek bejelentésre a pénzügyi 

információs egységként működő hatóság részére. A kijelölt személy nem rendelkezik ügyfélkapu 

regisztrációval, 

• ha az ügyfél gazdasági társaság tagjai között (külföldi) gazdasági társaság szerepelt a társaság 

mögött álló természetes személy tulajdonosok adatai nem kerültek felvételre.  

• a kijelölt személy nincs tisztában a bejelentés körülményeivel és végrehajtásának módjával. 

Előfordult, hogy a szolgáltató képviselője az ellenőrzés során az ügyfeleik működési körére 

vonatkozó kérdésekre adott válaszok alkalmával szembesül azzal, hogy egyes ügyfelei 

tevékenysége, működési körülményei bejelentési kötelezettség alá tartozik.  

• a Kit.-ben meghatározott kötelezettségek teljesítése érdekében a szolgáltató nem oktatja 

alkalmazottait, illetve a konszolidációs listában nem ellenőrzi ügyfeleit,  

A felügyelt szektor jelentős része mikro-, kis- és középvállalkozás, így velük szemben a szankciók 

(bírság) a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 12/A 
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§-ára tekintettel nehezen alkalmazható abban az esetben is, ha nem csak adminisztratív 

kötelezettséget sértenek, (nincs szabályzat, ügyfél átvilágítási hiányosságok) hanem súlyosabb 

kötelezettségszegést követnek el (bejelentési kötelezettség nem teljesítése). Ebből eredően a 

szankciórendszer sem elég hatékony. A törvény 12/A §-a meghatározza, hogy a hatósági ellenőrzést 

végző szervek kis- és középvállalkozásokkal szemben az első esetben előforduló jogsértés esetén 

bírság kiszabása helyett figyelmeztetést alkalmaznak, illetve kötelesek megvizsgálni a Ket. 94. § (1) 

bekezdés a) pontjában szabályozott eljárás alkalmazásának lehetőségét. (ha a jogszabály vagy 

hatósági döntés megsértése a jogellenes magatartás megszüntetésével vagy a jogszerű állapot 

helyreállításával orvosolható, a hatóság felhívja az ügyfél figyelmét a jogszabálysértésre, és határidő 

megállapításával, valamint a jogkövetkezményekre történő figyelmeztetéssel végzésben kötelezi 

annak megszüntetésére). 

A Pmt. 69. § (1) bekezdés e) pontja alapján a felügyeletet ellátó szerv kezdeményezheti a 

nyilvántartást vezető szervnél a szolgáltató nyilvántartásból történő törlését a könyvviteli (könyvelői), 

adószakértői, okleveles adószakértői, adótanácsadói tevékenységet végzők esetében. A fentiekre 

tekintettel került módosításra a számviteli törvény, valamint az adózás rendjéről szóló törvény 

érintett bekezdései is: 

- A számviteli törvény 151. § (6) bekezdésének i) pontja alapján a könyvviteli szolgáltatás 

végzésére jogosító engedély visszavonásával egyidejűleg a nyilvántartásból törölni kell azt a 

természetes személyt, akinek nyilvántartásból való törlését a Pmt. 69. § (1) bekezdés e) 

pontja alapján kezdeményezték. 

- Az adózás rendjéről szóló törvény 252. § (1) bekezdésének h) pontja alapján a nyilvántartásba 

vételt végző szervezet az adótanácsadói, adószakértői, vagy okleveles adószakértői 

tevékenység folytatását megtiltja annak a természetes személynek, akinek nyilvántartásból 

való törlését a Pmt. 69. § (1) bekezdés e) pontja alapján kezdeményezték. 

A hatékonyság növelése érdekében a Pmt. hatálya alá tartozó szolgáltatói kört meg kell tisztítani a 

rendszer kijátszásában szándékosan közreműködő és a felelős jogszerű működésre képtelen 

entitásoktól. A szakma megtisztítása végső soron akkor lenne sikeresnek tekinthető, ha nem lenne 

alternatívája a bűnözőknek arra nézve, hogy olyan szakembert találjon, aki hajlandó lenne őt a 

bűncselekmény elkövetésében támogatni, segíteni. Ehhez megfelelő képzési, ellenőrzési és 

szankcionálási rendszer kiépítése szükséges.  

 

2. A bűnügyi munkacsoport elemzése 

1 Szektor általános leírása: 

A gazdasági élet szereplői – az államok, befektetők, a nyereségorientált és nonprofit vállalkozások 

illetve azok tulajdonosai és vezetői – folyamatosan megbízható és valós információkat igényelnek a 

gazdálkodást folytató szervezetek vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről. Ezen adatok jelentős 

részét a könyvelő állítja elő a számviteli rendszer keretein belül. 

Törvényileg szabályozva van az, hogy könyvviteli szolgáltatást ki végezhet. Erre azért került sor, hogy 

e területen csak olyan személyek tevékenykedjenek, akik szakmailag megfelelően képezve vannak az 

ilyen jellegű szolgáltatásokhoz kapcsolódó tevékenységek színvonalas, szakmai szempontból 

megfelelő lebonyolítására.  
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A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozik a számviteli politika, a könyvviteli elszámolás, a beszámoló 

készítés rendszerének, módszerének kialakításával, a számlarend, a könyvvezetéshez, a beszámoló 

készítéshez szükséges szabályzatok elkészítésével, rendszeres karbantartásával kapcsolatos feladatok 

ellátása. Ebbe beletartozik a főkönyvi nyilvántartások vezetése, az összesítő feladások készítése, a 

beszámoló összeállítása, a beszámolóban, a könyvviteli nyilvántartásokban szereplő adatok 

elemzése, a gazdasági döntéseket megalapozó következtetések levonása is. Ide tartozik még 

elszámolások, a beszámolóban szereplő adatok jogszerűségének, szabályszerűségének, 

megbízhatóságának, bizonylatokkal való alátámasztottságának, a számviteli alapelvek követelményei 

megtartásának biztosításával a valóságnak megfelelő belső és külső információk előállítása, 

szolgáltatása. 

A beszámolók arra szolgálnak, hogy tájékoztatást adjanak a vállalkozó vagyoni, pénzügyi, helyzetéről. 

A vállalkozó a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításával, vezetésével, az éves 

beszámoló, az egyszerűsített éves beszámoló, az összevont éves beszámoló elkészítésével olyan 

természetes személyt köteles megbízni, és erre a feladatra alkalmazni, aki rendelkezik okleveles 

könyvvizsgálói képesítéssel, illetve mérlegképes könyvelői képesítéssel. További feltétel, hogy 

szerepeljen az alábbiakban ismertetett nyilvántartások valamelyikében, és ennek megfelelően 

rendelkezzen a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel. 

A vállalkozó olyan számviteli szolgáltatást nyújtó társaságot is megbízhat, amelynek a feladat 

irányításával, a beszámoló elkészítésével megbízott tagja, alkalmazottja rendelkezik az előbbi 

képesítéssel és a nyilvántartásba történt bejegyzés alapján a tevékenység ellátására jogosító 

engedéllyel. Ez alól mentesül az a vállalkozó, akinél nem haladja meg a 10 millió forintot az éves 

nettó árbevétel, az üzleti évet megelőző két üzleti év átlagában. 

A könyvviteli szolgáltatást végzőkről nyilvántartást kell vezetni. A könyvviteli szolgáltatást végzőknek 

a nyilvántartásba vétel iránti kérelmét a Magyar Államkincstár területi szerveinél, vagy 

Nemzetgazdasági Minisztérium ügyfélszolgálati irodájánál lehet benyújtani a könyvviteli szolgáltatást 

végzők nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002 (V.5.) Korm. rendelet alapján. Itt kell bejelenteni a 

nyilvántartásban szereplő adatokban történt változásokat is. Ennek a nyilvántartásnak az a célja, 

hogy kiderítse, a könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosult természetes személy, valóban 

rendelkezik-e a megfelelő és jogszabályban előírt ismeretekkel és gyakorlattal. A nyilvántartásban 

szereplő természetes személyek adatait, és az adatokban bekövetkezett változásokat azért teszik 

közzé, mert így könnyebb az ellenőrzés és az időszerűbb tájékoztatás. 

A nyilvántartásba fel kell venni azt a könyvviteli szolgáltatás végzésére jelentkező természetes 

személyt, aki legalább mérlegképes könyvelői képesítéssel rendelkezik, a mérlegképes könyvelői 

képesítés megszerzését követően legalább három éves számviteli, pénzügyi, ellenőrzési gyakorlatot 

igazol. További feltétel a büntetlen előélet és az, hogy a tevékenység gyakorlását korlátozó vagy 

kizáró intézkedés hatálya alatt ne álljon, valamint, hogy igazolja, hogy a kérelem benyújtását 

megelőző 12 hónapban továbbképzési kötelezettséget megfelelően teljesítette. 

A könyvelő feladatai közé tartozik különösen: 

• könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó tevékenységek 

•kiszámolja és értékeli a vállalkozás vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének alakulását 

meghatározó mutatókat a beszámolóból származó információi alapján, 
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•átlátja az adóhatóságok és az adóalanyok jogait és kötelezettségeit, 

•alkalmazza a különböző adók, járulékok, hozzájárulások meghatározására vonatkozó szabályokat, 

megállapítja az adóalap nagyságát és a fizetendő összeget, 

•alkalmazza az adózással összefüggő anyagi és eljárási jogi normákat, meghatározza és bevallja a 

különböző adókat, járulékokat, 

•ellátja a vonatkozó jogszabályokban az adókötelezettségek teljesítésével és az 

adatszolgáltatással kapcsolatosan előírt feladatokat, 

•ellátja az önellenőrzéssel kapcsolatos feladatokat, 

•elektronikus adó- és járulékbevallásokat készít, 

•átlátja az adóhatóság általi ellenőrzés folyamatát, tisztában van az egyes adókötelezettségek 

elmulasztásából eredő jogkövetkezményekkel, 

•ellátja az adózással összefüggő feladatokat a Közösségi jog, az EU más tagállamai vagy harmadik 

országok jogára is figyelemmel, 

tájékoztatja a vállalkozás vezetőjét a vállalkozás működését befolyásoló törvényi- és 

adóváltozásokról, 

•ha szabálytalanságot tapasztal, felhívja rá a vállalkozás vezetőjének figyelmét. 

A köztudatban a könyvelő és az adótanácsadó feladatai nagyrészt összemosódnak, a valóságban 

eltérő feladatokat végeznek egy vállalkozás életében. Sokan nem értik, hogy miért nem tud adózással 

kapcsolatos tanácsokat adni a könyvelőjük és ajánlják egyre többen, hogy adótanácsadóval beszéljék 

át a vállalkozás pénzügyeit érintő kérdéseiket. 

Az adótanácsadó 

•segít az adókkal kapcsolatos szabályok megértésében, 

•alternatív megoldásokkal támogatja a legális, de költséghatékony adózást, 

•tanácsokat ad a vállalkozás adóival, adójellegű kötelezettségeivel és költségvetésével 

kapcsolatos kérdésekben, 

•egyedi, konkrét eseteket átvilágít, kivizsgál, megoldási javaslatokat készít, 

•tanácsot nyújt szerződéskötést megelőzően, a szerződések előkészítése során, 

•felülvizsgálja az alkalmazott adózási stratégiát az adójogszabályok változása tükrében, 

•aktívan részt vesz a vállalkozás adóoptimalizálási folyamataiban, 

•figyelemmel kíséri a gyorsan változó jogszabályokat, és tájékoztatja a vállalkozás vezetőjét a 

cégét érintő változásokról, 

•képviseli a vállalkozást az adóhatóság előtti eljárásokban, 

•közreműködik a bevallások készítésében és ellenjegyzi az adóbevallásokat, 

•ismeri és a legjobb tudása szerint alkalmazza a vállalkozást érintő és alkalmazható 

adókedvezményeket, adózási szabályokat, 
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•figyelemmel kíséri a külföldieket érintő hazai jogszabályokat, és tájékoztatást ad az adózási 

kérdésekben, 

•alkalmazza a külföldiek kettős adóztatás elkerülésére vonatkozó jogszabályokat és felhívja a 

figyelmet a vonatkozó adózási kötelezettségekre. 

A fentiekből szemmel láthatóan kitűnik, hogy a könyvelő inkább a vállalkozás könyvelési feladatait 

látja el, a bonyolultabb adózási kérdésekben, vagy ha felmerül az adóoptimalizálás kérdése, akkor 

érdemesebb inkább adótanácsadóhoz fordulni. 

 

2 Fenyegetés: 

A könyvelői szakképesítés és szakmai gyakorlat megléte ellenére nem minden könyvelő kérelmezi a 

regisztrált mérlegképes könyvelői minősítést, így meghatározhatatlan számú könyvelőként 

tevékenykedő személy van jelen ezen szolgáltatói szférában. Csak a regisztrált mérlegképes 

könyvelőkről van nyilvántartás, mely internetes felületről nyilvánosan elérhető és megtekinthető. A 

nem regisztrált könyvelők számáról információ nem áll rendelkezésre, a tapasztalat alapján sajnos 

ebből a körből kerülnek ki a bűnözői köröket támogató, sok esetben még jogtiszta szoftvert sem 

alkalmazó, rendszerint saját lakásukban illegálisan szolgáltatást végző, kevés gyakorlattal rendelkező 

könyvelők. Rendszerint alacsony szolgáltatási díjért, vagy a „támogató munkáért” kapott jutalék 

fejében végeznek szolgáltatást. 

Problémát jelent sok esetben a könyvelő beazonosítása, mivel kevesen vállalják fel az adóbevallás 

továbbításához szükséges, „saját nevük” alatt működő ügyfélkapus regisztrációt. Jellemzően az ügyfél 

részéről történik a regisztráció, ezt követően az EGYKE (Egységes Képviseleti Adatlap)Adóhatósághoz 

benyújtandó regisztrációs adatlapon sem kerülnek feltüntetésre, emiatt a könyvelő személye anonim 

marad.  

Az éves beszámoló benyújtására vonatkozó új szabályozási forma és új internetes platform szintén 

lehetőséget ad a könyvelő anonimitására. 

A könyvelő és az adótanácsadó is ügyfele eredményes működésében, üzleti céljai megvalósításában 

érdekelt, ennek sikere esetén tehet szert tartósan jövedelemre. A könyvelő esetében nem 

feltételezhető kifejezetten a pénzmosási tevékenységhez segítségnyújtási szándék, ugyanakkor fő 

szabály szerint ügyfele üzleti tevékenységére szinte csak a számviteli és a bevallással kapcsolatos 

előírások mentén van figyelemmel: arra figyel, hogy az adóbevallások időre elkészüljenek, illetve 

hogy az azt megalapozó számlák, bizonylatok beállíthatóak legyenek a könyvelésbe. Munkája során a 

könyvelő információt szerezhet arról, ha az általa könyvelt cég strómant alkalmaz, saját érdekkörbe 

tartozó cégek között körbeszámláz, nem kizárt az ügyfélként vagy tulajdonosként megjelenő offshore 

cég tulajdonosi hátteréről történő ismeretszerzés sem. Könyvelő bárki számára elérhető, 

szolgáltatásának díjazása nem éri el az elviselhetetlen teher mértéket, hatékony működése 

hozzásegíti a vállalkozások tulajdonosait üzleti céljaik eléréséhez. Az adótanácsadó szolgáltatásának 

jellege eltér a könyvelőétől, előbbit kifejezetten adómegtakarítás, adóelkerülés, a keletkezett 

jövedelem adózás előli elvonása céljából foglalkoztatják. Az adótanácsadó sem törekszik ügyfele 

vagyona eredetének megismerésére, annak sikeres tevékenységében érdekelt (a siker biztosítja 

díjazását). Tanácsadó tevékenységének alapja a szakmaiság: elsősorban nem a törvénytelen 

megoldásokat keresi, hanem jogi kiskapuk vagy egyéb hézagok kihasználásának lehetőségét az ügyfél 
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számára. Hatékony tanácsadás érdekében megfelelő mennyiségű információval kell rendelkeznie 

ügyfele üzleti tevékenységéről. 

A könyvelő szolgáltatása maga a könyvelés, a számvitellel és a bevallással kapcsolatos szabályok 

mentén ugyanakkor tanácsadásra is alkalmas. Ügyfeleivel bizalmi viszonyban van, különösen igaz ez 

olyan esetekben, amikor megbízója tudottan jogellenes, akár pénzmosási tevékenységet végez. 

Utóbbi kijelentés az adótanácsadóra is igaz. A könyvelő/adótanácsadó és ügyfele között a viszony 

személyes, ez a kapcsolattartás egy részére is igaz. 

 

3 Sérülékenység 

Általánosságban elmondható, hogy csekély számú olyan bűneset van, ahol könyvelő vagy 

adótanácsadó nevesítve lenne, így a sérülékenységi vagy akár a fenyegetési szint nehezen 

állapítható meg. 

 

Az adótanácsadói és könyvelői tevékenységgel összefüggő kockázat kockázati szintje 

 2,2 – mérsékelten jelentős 
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7. Az ingatlanközvetítői tevékenységgel összefüggő kockázatok 

 

1. A felügyeleti munkacsoport elemzése 

1. Szektor általános leírása: 

Az ingatlanügylettel kapcsolatos tevékenységet végzők körét a hatályos Pmt. az ingatlanközvetítőkre, 

az ahhoz kapcsolódó értékbecslői tevékenységet végzőkre, az üzletszerű ingatlan beruházást és 

ingatlanfejlesztést végzőkre határozza meg.  

Magyarországon 2014 óta az ingatlanközvetítőket a lakóhely, székhely szerint illetékes 

megyeszékhelyen működő városi önkormányzati jegyzők tartják nyilván. Az összes szolgáltatót 

tartalmazó országos adatbázis jelenleg nincs. 

A 217/2009. (X.2.) Korm. rend. az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok kijelöléséről az üzletszerű 

ingatlanközvetítői, illetőleg ingatlanvagyon-értékelő tevékenységek tekintetében ingatlanvállalkozás-

felügyeleti hatóságként a megyeszékhely szerinti városi önkormányzat jegyzőjét, Pest megyében a 

megyei önkormányzat főjegyzőjét, Budapesten a Fővárosi Önkormányzat Főjegyzőjét jelöli ki. Az 

ingatlanközvetítői tevékenységet végző szolgáltatók az illetékes hatóságnál tudják regisztrálni 

magukat.  

Mindezek következtében nincs egy egységes nyilvántartás a Pmt. hatálya alá tartozó szektorról.  

A pénzmosás és terrorizmus finanszírozás elleni tevékenységet a Pmt. alapján ellenőrző hatóság: NAV 

KI PEII. A PEII által felügyelt szolgáltatói kör mérete pontosan nem határozható meg hiteles, országos 

nyilvántartás hiányában. A NAV KI PEII részére a fenti hatóságok által rendelkezésre bocsátott adatok 

alapján 5407 db regisztrált volt a 2015. évben. Az üzletszerű ingatlanberuházói és ingatlanfejlesztői 

tevékenységet folytató szolgáltatók száma nem határozható meg, mivel nem engedélyköteles, nincs 

regisztrációhoz kötve. A NAV KI PEII (mint FIU) kijelölt személy nyilvántartásában közel 2000 

ingatlanügylettel kapcsolatos tevékenységet végző szolgáltató került rögzítésre.  

 

2. Fenyegetés: 

Kiemelendő, hogy a szakmai szervezetek álláspontja szerint nagyon magas (kb. a fent becsült szám 

30%-a) az úgymond „feketén” működő ingatlanközvetítők száma. E szolgáltatói körben jelentős 

kockázatokat hordoz a „feketepiac” megléte, mert a bejelentésre okot adó események egy része itt 

megy végbe. 

Az ingatlanügylettel kapcsolatos szolgáltatók ügyfelei többnyire magánszemélyek. Elsősorban magyar 

állampolgárok, de jelentős számú kínai, orosz, ukrán, izraeli, amerikai és török állampolgár is vásárol 

Magyarországon ingatlant. Az ellenőrzési tapasztalatok alapján megállapítható, hogy az 

ingatlanközvetítőknél alacsony számban fordulnak elő jogi személyek ügyfélként. Az 

ingatlanközvetítők sok esetben visszatérő ügyfelekkel rendelkeznek és sokszor ajánlások alapján 

kapnak megbízásokat, ezáltal fokozott az ügyfeleiktől való függőségük. 
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3. Sérülékenység 

Az érdekképviseleti szervek és a szolgáltatók is jelentéktelennek vélik a szerepüket a pénzmosás 

elleni intézményrendszerben. Hangoztatják, hogy a tényleges adás-vételnél sokszor nincsenek jelen.  

Pénzmosási kockázati tényezőként merül fel, hogy a NAV KI PEII felügyelete alá tartozó szolgáltatók 

köre nem határozható meg pontosan. Az üzletszerű ingatlanberuházást, üzletszerű ingatlanfejlesztést 

végző szolgáltatókról sem országos, sem helyi szinten nincs nyilvántartás, így számuk teljes 

mértékben megbecsülhetetlen.  

Általánosságban is megállapítható, hogy a legnagyobb franchise rendszerben működő 

vállalkozásokon kívül az ingatlanügylettel kapcsolatos tevékenységet folytató szolgáltatók legnagyobb 

része nem volt tisztában a felügyeleti ellenőrzéseket megelőzően a Pmt.-ből eredő 

kötelezettségeivel.  

Sok esetben a szolgáltatók nincsenek annak tudatában, hogy milyen esetben terjed ki rájuk a Pmt. 

hatálya. A felügyeleti ellenőrzések során az a tapasztalat, hogy a szolgáltatók jelentős része nem is 

tudja, hogy a tevékenysége a Pmt. hatálya alá tartozik, ennek megfelelően nem rendelkeznek belső 

szabályzattal és a kijelölt személy bejelentési kötelezettségüknek sem tettek eleget. Előzőekből 

következően a bejelentési kötelezettségükre vonatkozó Pmt.-ben előírt kötelezettségükkel sincsenek 

tisztában, ugyanez vonatkozik a pénzügyi és a vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásából adódó 

kötelezettségeikre. 2015-ben 4 db, 2016-ban 1 db, 2017-ben pedig az első négy hónapban 0 db 

ingatlanos bejelentés érkezett a PEII részére. A bejelentések alacsony darabszáma egyrészt az 

alacsony bejelentési hajlandóságot mutatja, másrészt a jogszabály ismeretének hiányára vezethető 

vissza.  

A szolgáltatók nagyon sokan az elérhető mintaszabályzatok valamelyikét beküldik jóváhagyásra 

mindenféle változtatás, kiegészítés nélkül. A szabályzatot csak egy kötelező, a felügyeletet ellátó 

szerv felé prezentálható adminisztratív kötelezettségnek tekintik. A felügyeleti hatóság csak a 

helyszíni ellenőrzések során tud meggyőződni arról, hogy az általa előzőleg jóváhagyott szabályzatok 

valóban a szolgáltatók egyéni működési rendjét tartalmazzák és a tevékenységüket annak 

megfelelően is gyakorolják. 

Az ellenőrzések tapasztalatai szerint a Pmt.-ből eredő legfőbb hiányosságok, hogy a kiemelt 

közszereplők azonosítása nem jellemző az ügyfél-átvilágítások során. Az ügyfél-átvilágítás során a 

tényleges tulajdonos megállapítása nehézséget okoz a szolgáltatók számára. A helyszíni ellenőrzések 

során gyakran kiderül, hogy az oktatásért felelős vezető tisztségviselők egy része sem tudja, hogy 

hogyan és mely esetekben kell eleget tenni a bejelentési kötelezettségnek. Az ingatlanügylettel 

kapcsolatos tevékenységet végző szolgáltatók a vevőktől a pénzeszközök forrására nem kérdeznek rá, 

az ügyfelek ezt sérelmeznék, a kérdés feltevése valószínűleg ügyfélvesztéssel járna. A felügyeleti 

tapasztalatok alapján azt megkérdezik, hogy hitelből, vagy saját forrásból történik-e az ingatlan 

vétele.  

Az ingatlanügylettel kapcsolatos tevékenységet végzők közül a regisztrált ingatlanközvetítők 

jellemzően rendelkeznek a tevékenységük végzéséhez szükséges képzettséggel. A „feketén” 

tevékenykedők feltételezhetően ilyen képzettséggel nem rendelkeznek. Az OKJ-s ingatlanközvetítői 

tanfolyamokon van pénzmosással kapcsolatos témájú oktatás, de a képzés díja magas. A szolgáltatók 

a NAV KI PEII által a részükre tartott előadásokat más képzésekhez képest hasznosabbnak ítélték 
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meg, de ennek a feladatnak a rendszeres ellátása a felügyeleti szerv esetében a jelenlegi humán 

erőforrással a többi feladat mellett nagyon nehezen oldható meg. 

A felügyelt szektor jelentős része mikro-, kis- és középvállalkozás, így velük szemben a szankciók 

(bírság) a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 12/A 

§-ára tekintettel nehezen alkalmazható abban az esetben is, ha nem csak adminisztratív 

kötelezettséget sértenek, (nincs szabályzat, ügyfél átvilágítási hiányosságok) hanem súlyosabb 

kötelezettségszegést követnek el (bejelentési kötelezettség nem teljesítése). Ebből eredően a 

szankciórendszer sem elég hatékony. A törvény 12/A §-a meghatározza, hogy a hatósági ellenőrzést 

végző szervek kis- és középvállalkozásokkal szemben az első esetben előforduló jogsértés esetén 

bírság kiszabása helyett figyelmeztetést alkalmaznak, illetve kötelesek megvizsgálni a Ket. 94. § (1) 

bekezdés a) pontjában szabályozott eljárás alkalmazásának lehetőségét. (ha a jogszabály vagy 

hatósági döntés megsértése a jogellenes magatartás megszüntetésével vagy a jogszerű állapot 

helyreállításával orvosolható, a hatóság felhívja az ügyfél figyelmét a jogszabálysértésre, és legalább 

húsznapos határidő megállapításával, valamint a jogkövetkezményekre történő figyelmeztetéssel 

végzésben kötelezi annak megszüntetésére). 

A Pmt.-ben nincs meghatározva a tevékenységi engedély visszavonására vonatkozó szankció. Ennek 

hiányában a szolgáltató akár több alkalommal is kifizetheti a rá kiszabott bírságot, így a Pmt.-ből 

adódó kötelezettségei megszegése/be nem tartása esetében is a tevékenységét tovább tudja 

folytatni. 

 

2. A bűnügyi munkacsoport elemzése 

1. A szektor általános leírása 

Az ingatlanközvetítő szektor tevékenységének dinamizmusa, a piaci szereplők száma elsősorban az 

ingatlanok iránti kereslet és az építőipar teljesítményének függvénye. A kereslet és a kínálat 

növekedésével nő az igény az ingatlanközvetítők nyújtotta szolgáltatásra, ilyenkor számuk is 

gyarapodik. Jellemző a szektorra néhány meghatározó piaci szereplő mellett a mikrovállalkozások 

jelentős száma, mivel az ingatlanközvetítéshez csekély anyagi erőforrásra, ezen kívül megfelelő 

kapcsolati tőkére és némi szaktudásra van csak szükség. 

A professzionálisan tevékenykedő ingatlanközvetítők az ingatlanok adásvétele és bérbeadása kapcsán 

a közvetítésen túl komplex szolgáltatások nyújtására törekednek: együttműködnek ügyvédekkel és 

hitelt nyújtó pénzügyi szolgáltatókkal. 

Az ingatlanközvetítési tevékenység fő bevételi forrása az ingatlanok adásvételéhez kötődik. Ezen a 

piacon az ügyletek többségükben részben, kisebb mértékben egészben készpénzben teljesülnek. 

Nem ritka az ingatlan valós értékét leplező fiktív szerződés (célja lehet támogatás igénybevétele, vagy 

vagyonátruházási illeték megfizetésének mérséklése, elkerülése), bevett gyakorlat az 

ingatlanközvetítési szolgáltatás ellenértékeként a számla nélküli közvetítői díjfizetés. 

 

2. Fenyegetés: 

Az ingatlanközvetítő az ingatlanok mások általi adásvételéből és bérbeadásából/bérbe vételéből él, 

főszabály szerint csak akkor keres pénzt, ha az általa közvetített ingatlan vonatkozásában tulajdonjog 
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átruházását megalapozó vagy bérleti jogot keletkeztető írásos szerződés születik. Semmilyen érdeke 

nem fűződik a vevő rendelkezésére álló pénzeszközök eredetének vizsgálatához, miként a tényleges 

tulajdonos felderítéséhez sem. Kapcsolata az esetleges elkövetővel nem éri el a megbízó és az 

ügyvéd, a könyvelő, vagy az adótanácsadó közti bizalmi szintet. Az ingatlanközvetítő és a megbízó 

közti viszony az esetek többségében időtartamát tekintve az ingatlan adásvételéhez kötődik. 

Ingatlanon keresztül pénzt tisztára mosni ingatlanközvetítő igénybe vétele nélkül is lehet, az alap 

jogügyletnek nem olyan nélkülözhetetlen szereplője az ingatlanközvetítő, mint az ügyvéd/közjegyző. 

Aki ingatlan eladásához vagy vásárlásához ingatlanközvetítőt vesz igénybe, az gyakran egyszerre nem 

egy, hanem több szolgáltatóval dolgozik.  

Az ingatlanközvetítők tevékenységének ellenőrzése nem megoldott, eredményes ügyleteik jelentős 

részénél az ingatlanközvetítő érintettségéről az adóhatóság nem szerez tudomást. Az 

ingatlanközvetítői jutalék kifizetése rendszerint készpénzben történik, a teljesítésről gyakran nem 

állítanak ki számlát. A számla elhagyása az ingatlanközvetítő számára az adóelkerülést, a megbízó 

számára díjcsökkentést tesz lehetővé. 

 

3. Sérülékenység 

Az ingatlanközvetítők szolgáltatásának igénybevétele nem kötelező, ezért az ingatlan adásvételén 

keresztül bonyolított pénzmosási tevékenység során nem feltétlenül jelennek meg. Tevékenységük 

során egyáltalán nem érdeklődnek az ügyfélnél rendelkezésre álló vételár vagy ingatlan eredetéről, 

miközben az ügyletek többsége részben vagy egészben készpénzben bonyolódik le. 

Az ingatlanközvetítők tudatossága a tevékenységükkel érintett ingatlanok értékesítésében merül ki, 

céljuk az ebből származó jutalék megszerzése. A hatályos jogi normák az ingatlanközvetítéssel 

foglalkozó vállalkozások számára mindössze egyetlen alkalmazott ingatlanközvetítői képesítéssel 

történő rendelkezését írják elő. 

 

Az ingatlanközvetítői tevékenységgel összefüggő kockázat kockázati szintje 

 1,8 – mérsékelten jelentős 
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8. A bizalmi vagyonkezelői tevékenységgel összefüggő kockázatok 

 

1 A felügyeleti munkacsoport elemzése 

1. Szektor általános leírása: 

A bizalmi vagyonkezelés  alapvető, jellemzően diszpozitív szabályait a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) állapította meg, a jogintézmény nagyrészt közjogi jellegű 

szabályainak kimunkálása külön jogszabályban, a bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük 

szabályairól szóló 2014. évi XV. törvényben (a továbbiakban: Bvktv.) került sor, mely tartalmazza az 

üzletszerűen eljáró bizalmi vagyonkezelők tevékenysége engedélyezésének, nyilvántartásának, a nem 

üzletszerűen eljáró bizalmi vagyonkezelők tevékenysége bejelentésének, a bejelentett jogviszonyok 

lényeges adatai nyilvántartásának, az üzletszerűen eljáró bizalmi vagyonkezelő tevékenységének és 

jogutód nélküli megszűnése esetén alkalmazandó eljárásnak a szabályait. 

A bizalmi vagyonkezelésre vonatkozó jogi szabályozás a jogintézmény rendkívül széles alkalmazási 

körét biztosítja. A jogintézmény bevezetése óta eltelt három év alatt megfelelő tapasztalat gyűlt 

össze a szabályozás pozitív és negatív hatásainak felmérésére, a jogalkalmazási gyakorlat elemzésére. 

Bizalmi vagyonkezelési szerződés (írásbeli) alapján a vagyonkezelő a vagyonrendelő által tulajdonába 

adott dolgok, ráruházott jogok és követelések (a továbbiakban: kezelt vagyon) saját nevében a 

kedvezményezett javára történő kezelésére, a vagyonrendelő díj fizetésére köteles. 

Üzletszerű és nem üzletszerű formái: 

A Bvktv. és a Pmt. alapján meghatározott üzletszerű és nem üzletszerű bizalmi vagyonkezelés 

fogalma nincs teljesen összhangban a nemzetközi elvárásokkal. Mindezek alapján, újragondolásra 

szorul az üzletszerűség fogalma a bizalmi vagyonkezelési tevékenység vonatkozásában. Üzletszerű 

bizalmi vagyonkezelési tevékenység a hivatal által kibocsátott engedély birtokában végezhető. 

Üzletszerű bizalmi vagyonkezelési tevékenységet végez az a bizalmi vagyonkezelő, aki legalább két 

bizalmi vagyonkezelési jogviszony alapján végzi tevékenységét. (átmeneti rendelkezés) Üzletszerű 

bizalmi vagyonkezelési tevékenység az MNB által kibocsátott engedély (a továbbiakban: engedély) 

birtokában végezhető. 

Üzletszerű bizalmi vagyonkezelési tevékenységet: 

- Magyarország területén székhellyel rendelkező korlátolt felelősségű társaság vagy zártkörűen 

működő részvénytársaság. 

- az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban székhellyel 

rendelkező vállalkozás Magyarországon nyilvántartásba vett fióktelepe, valamint  

- ügyvédi iroda végezhet. 

Az üzletszerű bizalmi vagyonkezelési tevékenység engedélyezését, az engedélyezési feltételek 

működés során való fennállásának vizsgálatát és a nyilvántartás vezetését, valamint a pénzmosás 

elleni követelmények ellenőrzését a Magyar Nemzeti Bank látja el.  

A nem üzletszerű bizalmi vagyonkezelés mind természetes személy, mind gazdálkodó szervezet által 

folytatható. Ha a bizalmi vagyonkezelést végző gazdálkodó szervezet tevékenységét nem 

üzletszerűen látja el, meg kell felelnie a nemzeti vagyonról szóló törvényben meghatározott átlátható 
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szervezetre vonatkozó előírásoknak, valamint tagja (tulajdonosa), a társasági adóról és az 

osztalékadóról szóló törvény szerinti kapcsolt vállalkozása, vezető állású személye és ezeknek a Ptk. 

szerinti hozzátartozója nem végezhet bizalmi vagyonkezelési tevékenységet. 

A törvény előírja a nem üzletszerűen eljáró bizalmi vagyonkezelővel létrejött bizalmi vagyonkezelési 

jogviszonyok nyilvántartásának a kötelezettségét is, amelyet szintén az MNB lát el. 

 

2. Fenyegetés: 

A bizalmi vagyonkezelés vonatkozásában az egyik legjelentősebb fenyegetés abból adódik, hogy ez a 

struktúra lehetőséget biztosít arra, hogy mind a vagyonrendelők és mind a kedvezményezettek 

jelentősen összetett társasági formákban jelenjenek meg (pl. offshore társaságok) és a szereplők 

különböző joghatóságokhoz kapcsolódjanak. A bizalmi vagyonkezelés lehetőséget biztosít arra, hogy 

az új tulajdonosi forma miatt a vagyonrendelőknél vagy kedvezményezetteknél meglévő kockázatok 

rejtve maradjanak. Az ilyen jogviszonyokban könnyen megjelenhetnek a magas kockázatot jelentő 

térségi kapcsolódások és kiemelt közszereplők is előszeretettel választhatják ezt a jogi struktúrát.  

A bizalmi vagyonkezelés vonatkozásában megjelenő új a vagyonrendelőtől és kedvezményezettektől 

eltérő tulajdonos személye lehetőséget biztosít arra, hogy a tényleges tulajdonosok személye kellően 

leplezett tudjon maradni, amely jelentős kockázatot jelent mind a terrorizmus finanszírozás mind a 

pénzmosás vonatkozásában. 

Az ismertetett kockázat független attól, hogy a tevékenység egy vagy több bizalmi vagyonkezelési 

jogviszonyon alapul-e, ebből kifolyólag a nem üzletszerű bizalmi vagyonkezelők vonatkozásában is 

fennáll a fenyegetés. 

2017 júliusában 4 üzletszerű és 71 nem üzletszerű bizalmi vagyonkezelő nyújtotta ezeket a 

szolgáltatásokat a hazai piacon. 

 

3. Sérülékenység 

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozás elleni szabályozás nem terjedt ki a nem üzletszerű 

vagyonkezelőkre, a szabályozás újragondolást igényelt.  

A piacon megjelenő kis számú üzletszerű bizalmi vagyonkezelők nem minden esetben vannak 

tisztában a felmerülő kockázatokkal.  

A bizalmi vagyonkezelők számos esetben más pénzügyi szolgáltatóknál kezelik a hozzájuk rendelt 

vagyont. Az érintett pénzügyi szolgáltatók azonban privilegizáltan kezelhetik az ilyen ügyleteket, 

mivel a bizalmi vagyonkezelők önállóan is kiemelt alanyai a pénzmosás elleni küzdelemnek és bíznak 

abban, hogy a bizalmi vagyonkezelők vagy az alapításukban résztvevő ügyvédek megfelelően 

elvégezték a tényleges tulajdonosok feltérképezését.   

 

2 A bűnügyi munkacsoport elemzése 

Az új jogintézmény első nemzetközi példája az angolszász jogban 800 évvel ezelőtt megjelent trust 

volt. Lényege, hogy a vagyon eredeti tulajdonosa (vagyonrendelő) a tulajdonában lévő javakat 

szerződéssel átadja egy bizalmi személy (bizalmi vagyonkezelő) részére azzal, hogy ezek a jövőben a 
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bizalmi vagyonkezelő tulajdonát képezik. A köztük lévő megállapodásban rögzítik, hogy a bizalmi 

vagyonkezelő a kapott vagyont a kedvezményezett érdekében köteles kezelni. A magyar jogba a 

bizalmi vagyonkezelésnek két típusa került be, az üzletszerű és a nem üzletszerű bizalmi 

vagyonkezelés. 

A bizalmi vagyonkezelés  alapvető, jellemzően diszpozitív szabályait a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) állapította meg, a jogintézmény nagyrészt közjogi jellegű 

szabályainak kimunkálása külön jogszabályban, a bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük 

szabályairól szóló 2014. évi XV. törvényben (a továbbiakban: Bvktv.) került sor, amely tartalmazza az 

üzletszerűen eljáró bizalmi vagyonkezelők tevékenysége engedélyezésének, nyilvántartásának, a nem 

üzletszerűen eljáró bizalmi vagyonkezelők tevékenysége bejelentésének, a bejelentett jogviszonyok 

lényeges adatai nyilvántartásának, az üzletszerűen eljáró bizalmi vagyonkezelő tevékenységének és 

jogutód nélküli megszűnése esetén alkalmazandó eljárásnak a szabályait. A bizalmi vagyonkezelésre 

vonatkozó jogi szabályozás a jogintézmény rendkívül széles alkalmazási körét biztosítja. 

Az üzletszerű bizalmi vagyonkezelési tevékenység engedélyezését, az engedélyezési feltételek 

működés során való fennállásának vizsgálatát és a nyilvántartás vezetését a Magyar Nemzeti Bank (a 

továbbiakban: MNB) látja el. Az MNB nem látja el a bizalmi vagyonkezelő vállalkozások felügyeletét, 

az engedélyezést és a nyilvántartásba vételt követően azt vizsgálja, hogy az engedély kiadásának, 

valamint a nyilvántartásba vételnek a feltételei fennállnak-e. Intézkedési lehetősége rendkívül szűk 

körű, az engedély visszavonására, valamint a nyilvántartásból való törlésre korlátozódik. Az MNB 

engedélyezési tevékenysége keretében vizsgálja a bizalmi vagyonkezelő vállalkozások tárgyi, 

szervezeti és személyi feltételeit. 

A nem üzletszerű bizalmi vagyonkezelés mind természetes, mind gazdálkodó szervezet által 

folytatható. Ha a bizalmi vagyonkezelést végző gazdálkodó szervezet tevékenységét nem 

üzletszerűen látja el, meg kell felelnie a nemzeti vagyonról szóló törvényben meghatározott átlátható 

szervezetre vonatkozó előírásoknak, valamint tagja (tulajdonosa), a társasági adóról és az 

osztalékadóról szóló törvény szerinti kapcsolt vállalkozása, vezető állású személye és ezeknek a Ptk. 

szerinti hozzátartozója nem végezhet bizalmi vagyonkezelési tevékenységet. 

A törvény előírja a nem üzletszerűen eljáró bizalmi vagyonkezelővel létrejött bizalmi vagyonkezelési 

jogviszonyok nyilvántartásának a kötelezettségét is, amelyet szintén az MNB lát el. A törvény kötelezi 

a nem üzletszerűen eljáró bizalmi vagyonkezelőt arra, hogy jelentse be a vele kötött bizalmi 

vagyonkezelési szerződéssel összefüggő bizonyos, az ügyletben érintett felek azonosítását lehetővé 

tevő adatokat a nyilvántartást vezető MNB-nek, továbbá, hogy nyilatkozzon arról, hogy e 

tevékenységét nem üzletszerűen látja el. 

Fontos hangsúlyozni, hogy mivel egy eddig a magyar jogrendszerben ismeretlen jogintézményről 

van szó, így konkrét jogeset, bűnügyi tapasztalat nem áll rendelkezésre. 

 

A bizalmi vagyonkezelői tevékenységgel összefüggő kockázat kockázati szintje 

 2 – mérsékelten jelentős 
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II. ÁLTALÁNOS KOCKÁZATOK 
 

(B.) Szerencsejáték-szektorral összefüggő kockázatok  

 

9. Az offline fogadással összefüggő kockázatok 

 

1. A felügyeleti munkacsoport elemzése 

1. Szektor általános leírása: 

A felülvizsgálat időpontjában hatályos szerencsejáték tárgyú szabályozás alapján offline fogadásokat 

a szerencsejáték-felügyeleti hatóság által kibocsátott engedély alapján két állami játékszervező, a 

Szerencsejáték Zrt. és a Magyar Lóversenyfogadást Szervező Kft. szervezhet. 2017. május 1-jén a 

Szerencsejáték Zrt.-nek négy fogadásos játékra voltengedélye (a totalizatőri rendszerű Totó, és 

Góltotó, valamint a bukmékeri rendszerű TippMix, TippmixPro fogadásokra), a Magyar 

Lóversenyfogadást Szervező Kft. pedig két fogadást (totalizatőri rendszerű lóversenyfogadás és 

nemzetközi együttműködés keretében szervezett lóversenyfogadást) szervezett.  

Az állami játékszervezők totalizatőri, illetve bukmékeri rendszerű fogadásokat szerveznek. A 

totalizatőri rendszerű fogadás olyan fogadási forma, amelyben a tétek összeadódnak és ezen 

összegnek a játéktervben meghatározott hányada az ugyanott meghatározottak szerint kerül 

nyereményként szétosztásra. A totófogadás olyan totalizatőri rendszerben szervezett fogadás, 

amelyben a fogadónak a labdarúgó-csapatok mérkőzéseinek eredményét kell eltalálnia. A 

lóversenyfogadás agár- és lóversenyre történő totalizatőri és bukmékeri rendszerű fogadás. A 

bukmékeri rendszerű fogadás olyan fogadási forma, amelyben a fogadásszervező a fogadási 

ajánlatában meghatározott fogadási esemény bekövetkezésére, kimenetelére a fogadó játékos 

részére egy nyereményszorzó alapján (odds) pénzösszeget ajánl fel, és azt nyerés esetén a 

megállapodásban rögzítettek szerint fizeti ki vagyis a játékosok a szervező (bank) ellen játszanak.  

Az Szjtv. 14. § e) pontjában önálló szerencsejáték-fajtaként nevesített, az állami játékszervezők 

(Szerencsejáték Zrt., Magyar Lóversenyfogadást Szervező Kft.,) által kínált  fogadások 

(sporteseményre történő fogadások, lóversenyfogadások) sajátos jellemzője, hogy a fogadó anonim 

játszhat egy rendkívül kiterjedt, bizományosi kör által üzemeltetett értékesítőhelyek bármelyikében 

(lottózókban, fogadóirodákban és más értékesítőhelyeken).  

A felügyeleti szerv a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás Szerencsejáték Felügyeleti 

Főosztály, melynek 2017. július 6-tól jogutódja a Szerencsejáték Felügyelet. 

 

2. Fenyegetés: 

A készpénzhasználat miatt a kockázati kitettség jelentős. 
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A fogadási csalások, mint a szervezett bűnözés keretein belül zajló, a sportversenyek eredményeinek 

befolyásolására irányuló tevékenység megelőzése, illetve szűrése érdekében Magyarországon 

jelenleg nem működik olyan komplex, az összes érintett szervezet (sportszervezetek, 

fogadásszervezők, sportszövetségek és felügyeleti hatóság) bevonásával működtetett monitoring 

rendszer, mely az esetlegesen érintett sportesemények szűrését lehetővé tenné. A fogadási csalások 

határon átívelő jellege megnehezíti a tagállamok hatóságainak intézkedését az esetleges további 

országok intézkedésének hiányában, illetve az eltérő tagállami jogszabályi környezet szintén kihívást 

jelent.  

A bukmékeri jellegű fogadások során nem az összegyűlt tétek bizonyos részét kell nyereményként 

szétosztania a szervezőnek, hanem a fogadás-szervező a saját vagyonát állítja szembe a fogadó 

nyerési esélyeivel, így tevékenységének (pénzügyi) eredményességért a fogadási eseményekhez és a 

fogadás-szervezéshez való szakmai hozzáértés, tőkeereje és az egyéb vagyonától elkülönített 

kockázati tartaléka adja figyelembe véve azt a tényt, hogy a fogadási ajánlatait, az odds-okat a 

szervező maga határozza meg.  

A bukmékeri rendszerű fogadások esetében egy fogadás minden lehetséges kimenetele arányos 

tétekkel való megfogadásának lehetősége, illetve alacsony odds-ú, 1,01-1,05 közötti 

nyereményszorzójú, „biztos fogadások” nyeremény elérését garantálják.  

Illegális jövedelmek tisztára mosása érdekében bűnelkövetők nyertes fogadószelvényeket a megtett 

tétnél és az elért nyereménynél magasabb áron felvásárolva jövedelmüket legalizálhatják.  

Ez e kategóriába tartozó fogadások földi alapúak, azaz a fogadásszervező saját üzemeltetésében vagy 

szerződéses partnere üzemeltetésében lévő kiterjedt értékesítő hálózatán keresztül értékesíti azokat. 

A földi fogadások között a Tippmixpro bukmékeri fogadás speciálisnak tekinthető: a Szerencsejáték 

Zrt. folyamatosan aktualizált, jövőbeli (hagyományos és élő) fogadási eseményeket és azok 

megfogadható kimeneteleit tartalmazó fogadási ajánlatot tesz közzé a fogadók részére, amelyből a 

fogadónak kell eltalálnia egy vagy több általa kiválasztott fogadási esemény időben később 

bekövetkezett kimenetelét.  

A nyeremény kifizetése a Szerencsejáték Zrt. által szervezett játékok esetében 200.000,- Ft-ig minden 

esetben (amennyiben az értékesítőhely készpénz-ellátottsága megfelelő, 400.000 Ft-ig), a Magyar 

Lóversenyfogadást Szervező Kft. által kínált lóversenyfogadások esetében 1.000.000,- Ft-ig történik 

meg készpénzben az értékesítőhelyeken, ennél magasabb összeg esetén személyes adatok 

feltüntetésével nyereményigénylést kell a játékosnak kitöltenie és ez alapján banki átutalással 

történik meg a nyeremény kifizetése (vagyis a kifizetés nem anonim módon történik, a nyeremény-

kifizetéssel érintett játékosok minden esetben azonosíthatóak utólag).  

 

3. Sérülékenység 

A földi fogadások jellemzői, hogy azok alapvetően gyors, akár nagy összegű készpénz-forgalmat 

generáló anonim szerencsejátékok, mely tények – a tét megtételének időpontjában ügyfél-átvilágítási 

kötelezettségek hiányában – a fogadásokhoz kötődő pénzügyi tranzakciók utólagos feltérképezését, a 

pénzeszközök forrásának verifikálását nagyban megnehezítik.  

A bűnözői rétegek beszivárgása a fogadásszervező társaságokba, illetve az alkalmazott esetleges 

összejátszása bűnözőkkel a felügyeleti tapasztalat szerint, figyelembe véve a szervezők engedélyezési 
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eljárás során történő személyi megfelelőség jellegű vizsgálatát, valamint az érintett fogadásszervezők 

kizárólagos állam általi tulajdonlásának tényét is, sokkal inkább elvi jellegű lehetőségek.  

A felügyeleti tapasztalatok alapján az illegális földi fogadásszervezők jelenléte a piacon nem 

tekinthető jellemzőnek.  

 

2. A bűnügyi munkacsoport elemzése 

Nincs kockázati tényezőként azonosítható releváns bűnügyi tapasztalat.  

 

Az offline fogadással összefüggő kockázat kockázati szintje 

 1,8 – mérsékelten jelentős 
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10. A kártyatermekkel összefüggő kockázatok 

 

1. A felügyeleti munkacsoport elemzése 

1. Szektor általános leírása: 

A magyar szerencsejáték piacon az engedélyezett szervezői kör tekintetében az állami játékszervezők 

(Szerencsejáték Zrt. és Magyar Lóversenyfogadást Szervező Kft.) és a játékkaszinót üzemeltetők 

mellett kizárólag a kártyatermek üzemeltetői vannak jelen a piac liberalizált részén.  

A kártyatermet működtető szolgáltatók jelenleg is a Pmt. hatálya alá tartoznak, részben az Szjtv.-ben 

szabályozott, az üzleti kapcsolat létesítéséhez kötődő ügyfél-átvilágítási intézkedések alkalmazására 

kötelezettek.  

Magyarországon a 2015. év végén 10, a 2016. év végén 14 db kártyaterem üzemelt  

Rendszeresen felügyelt szektor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozás elleni küzdelem 

szempontjából. A felügyeleti szerv a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás Szerencsejáték 

Felügyeleti Főosztály, melynek 2017. július 6-tól jogutódja a Szerencsejáték Felügyelet.  

A felügyeleti szerv az ellenőrzéseket havi, illetve éves ellenőrzési terv alapján folyamatos 

célellenőrzés, célvizsgálat, valamint átfogó vizsgálat keretében végzi. A felügyeleti tapasztalatok 

alapján a leghatékonyabb ellenőrzési eszközök a gyakori ellenőri jelenlét és a videotechnikai 

ellenőrzési rendszer által rögzített kép- és hanganyag rendszeres, utólagos, helyszíni és a 

szerencsejáték-felügyeleti hatóság hivatalos helyiségében történő vizsgálata. 

Kártyatermekben kizárólag totalizatőri, készpénzes és/vagy verseny rendszerben lebonyolított, póker 

típusú kártyajáték szervezhető. Az egy játékban megtehető tét limitált.  

A kártyatermeket működtető gazdasági társaságok jellemzően kis- és középvállalkozások, az 

alkalmazottak száma relatíve alacsony. 

A kártyatermekben történő készpénzhasználat kizárólag a zsetonkasszára korlátozódik (a 

játékasztaloknál nincs készpénzforgalom). A zsetonkassza működése nyomon követhető, ennek 

ellenőrzése a helyszíni ellenőrzések szokásos része. A versenyek lebonyolításából származó 

készpénzforgalom teljes mértékben dokumentált (szigorú számadású bizonylatok révén). A 

készpénzhasználatnak gátat szab továbbá az ágazati jogszabály azon rendelkezése, miszerint 

készpénzes lebonyolítás esetén az egy játékos által egyidejűleg beváltható összeg a 100 ezer forintot, 

verseny rendszerű lebonyolítás esetén pedig a nevezési díj (tét) mértéke az 50 ezer forintot nem 

haladhatja meg.  

A kártyatermek működtetői nyereményigazolást kizárólag a játékban elért nyeremény összegéről 

állítanak ki, amennyiben ez utólag kétséget kizáró módon megállapítható (az ágazati jogszabályban 

meghatározott további feltételek teljesülése mellett). 

 

2. Fenyegetés: 

A kártyaterem által nyújtott szolgáltatások integráns része a készpénzhasználat.  
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A kártyateremben nyújtott szolgáltatások jellege lehetővé teszi a közvetítő útján történő 

zsetonvásárlást vagy játékot, valamint a krupiéval történő összejátszás lehetőségét is.  

 

3. Sérülékenység 

A kártyatermek hatósági ellenőrzése a hatályos jogszabályoknak, illetve a szerencsejáték-felügyeleti 

hatóság által engedélyezett játéktervben, valamint a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 

megelőzését, megakadályozását célzó belső szabályzatban meghatározott szabályoknak való 

megfelelőség szempontjából történik, a szervezők által követendő szabályrendszer egyértelmű. 

A kártyatermek által nyújtott szolgáltatás integráns része a készpénz-használat, melynek az Szjtv.-ben 

meghatározott kezdő tét maximumok, illetve az egy játékos által egyidejűleg beváltható összeg 100 

000 forintban történő maximalizálása szab korlátot.  

A tranzakciók nyomon követése (az ügyfél-átvilágítás során rögzítette adatok és a játékos későbbi 

pénzügyi tranzakcióinak összekapcsolása) élőjáték esetében nem biztosított.  

A szolgáltatók alkalmazottaik számára rendszeresen oktatásokat, képzéseket szerveznek. Az ügyfél-

átvilágítási intézkedések elvégzése során a kártyatermek saját beléptető nyilvántartási szoftverüket 

használják, mely a Szerencsejáték Felügyelet játékosvédelemi nyilvántartásával összeköttetésben áll. 

A korlátozó intézkedésekkel érintett személyek érintettségének ellenőrzését részben manuálisan, 

ügyfeleik és a listázottak adatait tartalmazó Excel táblázatok lookup függvénnyel történő 

összehasonlítása révén történik. 

A szolgáltatóktól érkező visszajelzések alapján a pénzmosás megelőzéséhez, megakadályozásához 

kapcsolódó adminisztratív feladatok kellő időben és minőségben történő elvégzése kihívást jelent a 

szolgáltatóknak.  

A szektorból érkező bejelentések száma rendkívül alacsony, ennek oka a felügyeleti álláspont szerint 

a bejelentési kötelezettség teljesítésével szemben az szolgáltató üzletpolitikai, gazdasági érdekeinek 

priorizálása.  

A kártyatermek nyilvántartási rendszerében jellemzően csekély számú kiemelt közszereplő szerepel, 

ezek a kiemelt közszereplői nyilatkozatok verifikálása azonban nem megoldott. A pénzeszközök 

forrásárára vonatkozó játékosi nyilatkozatok ellenőrzése nem biztosított. A pénzeszközök forrására 

vonatkozó nyilatkoztatás tekintetében (a PEP-ek kivételével) a szolgáltatónak ugyan mérlegelési 

jogköre van, a gyakorlatban azonban soha nem nyilatkoztatják a tárgyban a PEP-nek nem minősülő 

játékosi kört. Az ügyfél-átvilágítás során történő nyilatkoztatásnál amennyiben a kért adatot nem 

tartalmazza a játékos okmánya, a hiányzó adatot az ügyfél nyilatkozata alapján rögzítik. A listázott 

személyek bizonyos esetekben – elegendő információ hiányában – nem szűrhetőek teljes 

biztonsággal. A szankciós listák frissítése nem automatikus.  

A kártyaterem-üzemeltetők a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi 

XXXIV. törvény (a továbbiakban: Kktv.) hatálya alá tartoznak, így ezen társaságokkal szemben 

szankciók (bírság) nehezen alkalmazhatóak, ebből következően a Pmt. szerinti szankciórendszert ez 

jelentős mértékben gyengíti. (A Kktv. 12/A §-a szerint a hatósági ellenőrzést végző szervek kis- és 

középvállalkozásokkal szemben az első esetben előforduló jogsértés esetén bírság kiszabása helyett 

figyelmeztetést alkalmaznak, illetve kötelesek megvizsgálni a Ket. 94. § (1) bekezdés a) pontjában 

szabályozott eljárás alkalmazásának lehetőségét.) 



 49 

 

2. A bűnügyi munkacsoport elemzése 

Nincs kockázati tényezőként azonosítható releváns bűnügyi tapasztalat.  

 

A kártyatermekkel összefüggő kockázat kockázati szintje 

 1,5 – nem jelentős 
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11. A kaszinókkal összefüggő kockázatok 

 

1. A felügyeleti munkacsoport elemzése 

1. Szektor általános leírása: 

Magyarországon a 2015. december 31-én nyolc darab II. kategóriájú játékkaszinó üzemelt. (II. 

kategóriába tartozó játékkkaszinónak minősül az a játékkaszinó, melyben kevesebb, mint 100 db 

játék és/vagy kártyaasztal, illetve 1000 db pénznyerőautomata üzemel.)  

Magyarországon 2016. december 31-én kilenc darab II. kategóriájú játékkaszinó üzemelt, valamennyi 

játékkaszinó koncessziós szerződés alapján folytatta tevékenységét.  

A felügyeleti tapasztalatok alapján a jelenlegi kaszinóstuktúrában a leghatékonyabb ellenőrzési 

eszközök a gyakori ellenőri jelenlét és a videotechnikai ellenőrzési rendszer által rögzített kép- és 

hanganyag rendszeres, utólagos, helyszíni és a szerencsejáték-felügyeleti hatóság hivatalos 

helyiségében történő vizsgálata. 

A kaszinókban történő készpénzhasználat kizárólag a zsetonkasszára korlátozódik (a játékasztaloknál 

nincs készpénzforgalom). A zsetonkassza működése nyomon követhető, ennek ellenőrzése a helyszíni 

ellenőrzések szokásos része. A felügyeleti szerv az ellenőrzéseket havi, illetve éves ellenőrzési terv 

alapján folyamatos célellenőrzés, célvizsgálat, valamint átfogó vizsgálat keretében végzi. 

A felügyeleti szerv a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás Szerencsejáték Felügyeleti 

Főosztály, melynek 2017. július 6-tól jogutódja a Szerencsejáték Felügyelet. 

 

2. Fenyegetés: 

A kaszinó által nyújtott szolgáltatások integráns része a nagy mennyiségű készpénzhasználat, melyhez 

kapcsolódóan felmerülhet az illegálisan szerzett vagyon legalizálása, illetve a (akár kiemelkedően jó 

minőségű) hamis bankjegyek használata. A szupranacionális kockázatelemzés a készpénzhasználat 

kapcsán emeli ki a szektort, amelyre a nemzeti kockázatelemzés is reflektál.  

A felügyeleti tapasztalatok alapján a jelenlegi kaszinóstuktúrában a leghatékonyabb ellenőrzési 

eszközök a gyakori ellenőri jelenlét és a videotechnikai ellenőrzési rendszer által rögzített kép- és 

hanganyag rendszeres, utólagos, helyszíni és a szerencsejáték-felügyeleti hatóság hivatalos 

helyiségében történő vizsgálata. Az ellenőrök kiemelt gyakorisággal ellenőrzik a bizonylatok 

valóságtartalmát, az asztalok nyitását-zárását, az asztali pénzügyi műveleteket, a borravaló 

elfogadását és a játéktervben és az engedélyben előírtak betartását, valamint jelentős szerepet 

kapott a játékkaszinókban üzemeltetett pénznyerő automaták ellenőrzése, a Pmt. által előírt, 

pénzmosás megakadályozásához kapcsolódó kötelezettségek betartásának, valamint a 

járékosvédelmi intézkedések betartásának ellenőrzésére. 2016-ban valamennyi, az előírt 

adatszolgáltatás keretében benyújtott elszámolás (bizonylat) utólagos alaki és számszaki ellenőrzése 

megtörtént. 

A külföldi vendégek aránya a kaszinók esetében eléri a 25%-ot. 
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3. Sérülékenység 

Rendszeresen felügyelt szektor. 

Legnagyobb hiányosságnak mondható, hogy a tranzakciók nyomon követése (az ügyfél-átvilágítás 

során rögzített adatok és a játékos későbbi pénzügyi tranzakcióinak összekapcsolása) élőjáték 

esetében nem biztosított.  

A kaszinók hatósági ellenőrzése a hatályos jogszabályoknak, a koncessziós szerződésükben, illetve a 

szerencsejáték-felügyeleti hatóság által engedélyezett játéktervben való megfelelőség szempontjából 

történik.  

A kaszinók által nyújtott szolgáltatás integráns része a készpénz-használat. Ennek részben 

alternatívája a kaszinókban használt ún. TITO-rendszer, melyet a játékosok ügyfélazonosítás nélkül 

használhatnak.  

A kaszinókban üzemeltetett pénznyerő automatákhoz kapcsolódóan nincs kifejezett 

játékosazonosítás (a pénznyerő automatán játszott játék tekintetében). A játéktevékenység 

nyomonkövetése még a videorendszer által rögzített felvételek segítségével sem valósítható meg 

megbízhatóan. A nyereményigazolások kiállításának jogszerűsége is megkérdőjelezhető, ha a 

pénznyerő automatán végzett játék megkezdése előtt a játékos kifejezetten nem jelzi a 

személyzetnek a későbbi, esetleges nyereményigazolás kiállítására vonatkozó igényét. A pénznyerő 

automatán játszott játék tekintetében tétmaximum nem került megállapításra. A játék során a 

játékos kreditje és tétjei sem különülnek el egymástól.  

A szolgáltatók alapvetően tisztában vannak a jogszabályban, illetve belső szabályzatban 

meghatározott kötelezettségeikkel, az alkalmazott szankciók kiszabásának oka jellemzően nem esik a 

tudatosan elkövetett szervezői jogsértések kategóriájába. Belső szabályzatuk tartalmaz ugyan olyan 

rendelkezéseket, melyek teret biztosítanak a szervezőknek a kockázatalapú megközelítés 

alkalmazására.  

A szolgáltatók alkalmazottaik számára rendszeresen oktatásokat, képzéseket szerveznek. A 

szolgáltatók által végzett ügyfél-átvilágítás során előfordulhatnak hiányosságok az adatfelvétellel és – 

rögzítéssel, a belépés lehetőségének ellenőrzésével, az okmányok vizsgálatával összefüggésben. A 

szankciós listákon feltüntetett személyek bizonyos esetekben – elegendő információ hiányában – 

nem szűrhetőek ki teljes biztonsággal a kaszinó területére belépni kívánó játékosok közül. A szankciós 

listák frissítése nem automatikus.  

A szolgáltatóktól érkező visszajelzések alapján a pénzmosás megelőzéséhez, megakadályozásához 

kapcsolódó adminisztratív feladatok kellő időben és minőségben történő elvégzése kihívást jelent a 

szolgáltatóknak.  

A szolgáltatók bejelentési hajlandósága – vélhetően üzletpolitikai megfontolások alapján – rendkívül 

alacsony.  

A kaszinók nyilvántartási rendszerében jellemzően csekély számú kiemelt közszereplő szerepel, ezek 

esetében azonban a kiemelt közszereplői nyilatkozatok verifikálása azonban nem megoldott. 

Amennyiben kiemelt közszereplői státuszát a belépésnél a játékos elhallgatja, a szolgáltató ezzel 

összefüggésben eszköztelen (lekérdezhető adatbázis hiányában).  

A pénzeszközök forrásárára vonatkozó játékosi nyilatkozatok ellenőrzése nem biztosított. A 

pénzeszközök forrására vonatkozó nyilatkoztatás tekintetében (a PEP-ek kivételével) a szolgáltatónak 
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ugyan mérlegelési jogköre van, a gyakorlatban azonban soha nem nyilatkoztatják a tárgyban a PEP-

nek nem minősülő játékosi körüket.  

Az ügyfél-átvilágítás során történő nyilatkoztatásnál amennyiben a kért adatot nem tartalmazza a 

játékos okmánya, a hiányzó adatot az ügyfél nyilatkozata alapján rögzítik.  

Az üzleti kapcsolat folyamatos figyelemmel kísérése a szolgáltatók részéről biztosított, azonban a 

tranzakciók utólagos nyomon követhetősége a kaszinókban működő videorendszerek ellenére is 

nehézségekbe ütközik bizonyos esetekben (például a pénznyerő automatán folytatott játékmenet 

utólagos vizsgálata esetében, illetve a saját névben történő játék kizárólagossága esetében is 

előfordulhat a közvetítő útján történő zsetonvásárlás vagy játék.)  

A kaszinókban folytatott élőjátékok jellegéből adódóan előfordulhat a játékos és a krupié/dealer 

összejátszásnak lehetősége, illetve a játékosok az even money jellegű játékokban (például roulette) 

összehangolt játékosi magatartásukkal biztos nyereményt érhetnek el. Egyes kaszinójátékok 

játékszabályai lehetővé teszik a nagy összegű tétek feltétele után „biztonsági játék” folytatását is.  

A kaszinók vonatkozásában a készpénzhasználat visszaszorítását célzó rendelkezések jelenleg 

nincsenek hatályban. 

 

2. A bűnügyi munkacsoport elemzése 

Nincs kockázati tényezőként azonosítható releváns bűnügyi tapasztalat.  

 

A kaszinókkal összefüggő kockázat kockázati szintje 

 1,7 – mérsékelten jelentős 
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12. A sorsolásos játékokkal (számsorsjátékok, kaparós sorsjegyek) 
összefüggő kockázatok 

 

1. A felügyeleti munkacsoport elemzése 

1. Szektor általános leírása: 

A sorsolásos játékok piacán monopolhelyzetben van a Szerencsejáték Zrt., mely 2017. májusában 24 

féle sorsolásos játék szervezésére rendelkezett engedéllyel. Ezek közül 8 számsorsjáték (5 a 90-ből 

lottó, 6 a 45-ből lottó, 7 a 35-ből lottó, Joker, Kenó, Puttó, Luxor számsorsjáték, valamint az 

Eurojackpot elnevezésű páneurópai sorsjáték) és 16 ún. „kaparós sorsjáték” volt. 

A felügyeleti szerv a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás Szerencsejáték Felügyeleti 

Főosztály, melynek 2017. július 6-tól jogutódja a Szerencsejáték Felügyelet. 

 

2. Fenyegetés: 

A játék során a nyerési esély kifejezetten alacsony (ötöslottó esetében például 1:43 949 268-hoz, azaz 

a biztos 5 találat eléréséhez 43 949 268 darab különböző alapjáték megjátszása lenne szükséges), így 

a sorsolásos játékok a kifejezetten pénzmosási céllal játékot kezdők által nem kedvelt.   

A sorsolásos játékok gyors, anonim szerencsejátékok, melyek esetében a tét megtételéhez, illetve a 

nyeremény tények – a tét megtételének időpontjában ügyfél-átvilágítási intézkedések 

végrehajtásának hiányában – az alapjátékokhoz, sorsjegyekhez kötődő pénzügyi tranzakciók utólagos 

feltérképezését, a pénzeszközök forrásának verifikálását nagyban megnehezítik.  

A bűnözői rétegek beszivárgása a szerencsejátékot szervező társaságokba, illetve az alkalmazott 

esetleges összejátszása bűnözőkkel a felügyeleti tapasztalat szerint, figyelembe véve a szervezők 

engedélyezési eljárás során történő személyi megfelelőség jellegű vizsgálatát, valamint az érintett 

szervező kizárólagos állam általi tulajdonlásának tényét is, sokkal inkább elvi jellegű lehetőségek.  

A nyertes szelvény utólagos, nyereménynél magasabb áron történő felvásárlása jövedelmek 

legalizálása célja érdekében elvi jellegű.   

A felügyeleti tapasztalatok alapján az illegális földi sorsolásszervezők szervezők jelenléte a piacon 

nem jellemző.  

A játékosok alapjátékainak játékba küldése az értékesítőhelyeken elhelyezett online terminálon vagy 

távközlési eszközökön ( internet, telefon, sms) keresztül történhet.  

 

3. Sérülékenység 

A Szerencsejáték Zrt. ismeri és alkalmazza a tevékenységére irányadó szabályozást, naprakészen 

követi az esetleges jogszabályváltozásokat és játékterveiket, belső szabályozási eszközeiket ezeknek 

megfelelően folyamatosan aktualizálják.  

A sorsolásos játékok nem tartoznak a pénzmosás és terrorizmus-finanszírozás megelőzését, 

megakadályozását célzó szabályrendszer hatálya alá, a hatóságok részére nem ismert olyan tényező, 

amely a hatály kiterjesztését indokolná. 
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2. A bűnügyi munkacsoport elemzése 

Nincs kockázati tényezőként azonosítható releváns bűnügyi tapasztalat.  

 

A sorsolásos játékokkal összefüggő kockázat kockázati szintje 

 1 – nem jelentős 
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13. A távszerencsejátékkal összefüggő kockázatok 

 

1. A felügyeleti munkacsoport elemzése 

1. Szektor általános leírása: 

Távszerencsejátéknak minősül az a sportfogadás, amelyet kizárólag hírközlő eszköz és rendszer útján 

szerveznek. Távszerencsejáték keretében szervezett sportfogadás a lóversenyfogadás, valamint a 

sportrendezvényre fogadás.  

Távszerencsejáték szervező tevékenységhez a szerencsejáték-felügyeleti hatóság engedélye 

szükséges. Távszerencsejátéknak minősülő sportrendezvényre fogadást kizárólag a Szerencsejáték 

Zrt., távszerencsejátéknak minősülő lóversenyfogadást a Magyar Lóversenyfogadást-szervező Kft. 

szervezhet. Távszerencsejáték szervezésére vonatkozó szerencsejáték felügyeleti hatósági engedély 

még nem került kibocsátásra. 

A távszerencsejátékot szervezők jelenleg is a pénzmosás és terrorizmus finanszírozás elleni 

szabályrendszer hatálya alá tartoznak. 

(A felügyeleti szerv a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás Szerencsejáték Felügyeleti 

Főosztály, melynek 2017. július 6-tól jogutódja a Szerencsejáték Felügyelet.) 

 

2. Fenyegetés: 

A távszerencsejáték során használt játékosi számlára illegális forrásból származó összegek is 

átutalhatóak, a játékos az ilyen forrásból származó téttel megtett játékai után, illetve akár ennek 

hiányában is kifizetést kezdeményezhet, így a pénzeszközök eredete legalizálható. A 

távszerencsejáték-szervezés során alkalmazott virtuális fizetőeszközök és más digitális fizetési formák 

alkalmazása elősegítheti ezt, mivel ezen fizetési formák akár anonimitást is biztosíthatnak, az átutalt 

összegek eredetének ellenőrzése így lehetetlen vagy aránytalan nehézséggel jár az ellenőrizhető 

nyilvántartások teljes hiányából következően.  

A peer to peer jellegű fogadások (pl. betting exchange) lehetővé teszik a játékosok esetleges 

összejátszását.  

A fogadási csalások, mint a szervezett bűnözés keretein belül zajló, a sportversenyek eredményeinek 

befolyásolására irányuló tevékenység, megelőzése, illetve szűrése érdekében Magyarországon 

jelenleg nem működik olyan komplex, az összes érintett szervezet (sportszervezetek, 

fogadásszervezők, sportszövetségek és felügyeleti hatóság) bevonásával működtetett monitoring 

rendszer, mely az esetlegesen érintett gyanús sportesemények szűrését lehetővé tenné. A fogadási 

csalások határon átívelő jellegéből kifolyólag megnehezíti a tagállamok hatóságainak intézkedését az 

esetleges további országok intézkedésének hiányában, illetve az eltérő tagállami jogszabályi 

környezet szintén kihívást jelent.  

A bukmékeri jellegű fogadások során nem az összegyűlt tétek bizonyos részét kell nyereményként 

szétosztania a szervezőnek, hanem a fogadás-szervező a saját vagyonát állítja szembe a fogadó 

nyerési esélyeivel, így tevékenységének (pénzügyi) eredményességért a fogadási eseményekhez és a 

fogadás-szervezéshez való szakmai hozzáértés, tőkeereje és az egyéb vagyonától elkülönített 
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kockázati tartaléka adja figyelembe véve azt a tényt, hogy a fogadási ajánlatait, az odds-okat a 

szervező maga határozza meg.  

A bukmékeri rendszerű fogadások esetében egy fogadás minden lehetséges kimenetele 

megfogadásának lehetősége a fogadó számára biztos nyeremény elérését garantálja.  

A távszerencsejátékok szervezése kizárólag online csatornákon keresztül zajlik.  

 

3. Sérülékenység 

A játékos regisztráció és az ehhez kapcsolódó ügyfél-átvilágítási intézkedések történhetnek a 

személyes megjelenés teljes mellőzésével. A személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében a 

regisztrációhoz szükséges okirat másolata is elegendő, ha azt a játékos a szolgáltató által 

üzemeltetett, biztonságos, védett, előzetesen auditált elektronikus hírközlő eszköz útján nyújtja be.  

A pénzeszközök forrásárára vonatkozó játékosi nyilatkozatok ellenőrzése nem biztosított.  

Távszerencsejátékban kockázatos 3. országból származó személyek vagy külföldi kiemelt 

közszereplők is részt vehetnek a játékban.  

A szankciós listákon feltüntetett személyek bizonyos esetekben – elegendő információ hiányában – 

nem szűrhetőek ki teljes biztonsággal a regisztrálni kívánó játékosok közül. 

 

2. A bűnügyi munkacsoport elemzése 

Nincs kockázati tényezőként azonosítható releváns bűnügyi tapasztalat.  

 

A távszerencsejátékkal összefüggő kockázat kockázati szintje 

 1,7 – mérsékelten jelentős 
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14. A tombolával összefüggő kockázatok 

 

1. A felügyeleti munkacsoport elemzése 

1. Szektor általános leírása: 

A tombolajáték a szerencsejáték-felügyeleti hatóság engedélye nélkül szervezhető, ha a sorsjegyeket 

kizárólag a sorsolás helyszínén jelenlévők között árusítják és a kibocsátott sorsjegyek száma az 5000 

darabot vagy összes értéke az 500 000 forintot nem haladja meg és a nyeremények fogyasztói áron 

számított összértéke vagy a kisorsolásra kerülő pénzösszeg a kibocsátott sorsjegyek összes értékének 

80%-át meghaladja. A tombolajáték szervezője a játékot annak lebonyolítása előtt minimum 10 

nappal meghatározott adatok közlésével a szerencsejáték-felügyeleti hatóság felé bejelenteni. A 

bejelentés alapján a tombolasorsolást a szerencsejáték-felügyeleti hatóság nyilvántartásba veszi. A 

sorsolási eseményen közjegyző jelenléte kötelező. A szervező a lebonyolított játékról végelszámolást 

is köteles a szerencsejáték-felügyeleti hatósághoz benyújtani.   

 

2. Fenyegetés: 

A tombola játékosazonosítás nélkül zajló, anonim sorsolásos játék, melyhez jellemzően kis összegű 

készpénzforgalom kapcsolódik. A kisorsolt nyeremények tárgynyeremények.  

A játék során jellemzően nem kiemelkedő, hanem kifejezetten alacsony összegű nyeremények 

érhetőek el, így ez a játék-fajta a kifejezetten pénzmosási céllal játékot kezdők által nem kedvelt 

csatorna. 

 

3. Sérülékenység 

A szerencsejáték-szervező tevékenység folyamatos hatósági felügyelete (nem a Pmt. alapján végzett) 

biztosított.   

A tombolajátékokkal kapcsolatos szervezői magatartás tudatosságának elősegítése érdekében a 

szerencsejáték-felügyeleti hatóság honlapján részletes tájékoztatás került közzétételre.  

A tombola nem tartozik a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megelőzését, megakadályozását 

célzó szabályrendszer hatálya alá, a hatóságok nem rendelkeznek olyan információról, amely alá 

támasztaná e játék, vagy szervezői kör kockázatosságát.   

 

2. A bűnügyi munkacsoport elemzése 

Nincs kockázati tényezőként azonosítható releváns bűnügyi tapasztalat.  

 

A tombolával összefüggő kockázat kockázati szintje 

 1 – nem jelentős 
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15. Az online kaszinókkal összefüggő kockázatok 

 

1. A felügyeleti munkacsoport elemzése 

1. Szektor általános leírása: 

Online kaszinójáték a kaszinójáték hírközlő eszköz és rendszer útján történő szervezése. Az online 

kaszinójátékot szervező szolgáltatók jelenleg is a Pmt. hatálya alá tartoznak, részben az Szjtv.-ben 

szabályozott, a játékosi regisztrációhoz (nyilvántartásba vétel) kötődő ügyfél-átvilágítási intézkedések 

alkalmazására kötelezettek.  

A felügyeleti szerv a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás Szerencsejáték Felügyeleti 

Főosztály, melynek 2017. július 6-tól jogutódja a Szerencsejáték Felügyelet.  

Online kaszinójáték szervező tevékenységhez a szerencsejáték-felügyeleti hatóság engedélye 

szükséges. E szerencsejáték-típust kizárólag földi kaszinójáték szervezésére jogosult koncessziós 

társaság szervezhet.  

Jelenleg egy koncessziós társaság rendelkezik online kaszinójáték szervezésére vonatkozó 

engedéllyel. Az online kaszinó éles működését a nemzeti kockázatelemzés felülvizsgálatával 

egyidőben kezdte meg, e tényből következően a szerencsejáték-felügyeleti hatóság érdemi 

felügyeleti tapasztalatokkal e tekintetben nem rendelkezik.  

Az online kaszinójáték szervezője nyereményigazolást kizárólag a játékban elért nyeremény 

összegéről állít ki, amennyiben ez utólag kétséget kizáró módon megállapítható (az ágazati 

jogszabályban meghatározott további feltételek teljesülése mellett). 

 

2. Fenyegetés: 

Az online kaszinójáték során használt játékosi számlára illegális forrásból származó összegek is 

átutalhatóak, a játékos az ilyen forrásból származó téttel megtett játékai után, illetve akár ennek 

hiányában is kifizetést kezdeményezhet, így a pénzeszközök eredete legalizálható.  

Online kaszinójáték kizárólag magyarországi IP címről kapcsolódó játékos számára tehető 

hozzáférhetővé. (A játékszervezőnek gondoskodnia kell az IP címek törvényi megfelelőségének 

folyamatos ellenőrzéséről.) 

Az even money/peer-to-peer játékok lehetővé teszik a játékosok esetleges összejátszását.  

Ezen játék esetében további fenyegetettségi faktort jelent az online értékesítési csatorna (az ügyfél 

személyes jelenlétének hiánya), valamint az esetlegesen anonimitást biztosító elektronikus fizetési 

eszközök. 

 

Illegális online szerencsejáték 

Azok az internetes oldalak, melyek szerencsejáték szolgáltatást nyújtanak magyarországi játékosok 

számára a szerencsejáték-felügyeleti hatóság engedélye nélkül, tiltott szerencsejáték szervezést 

valósítanak meg. A Szjtv. rendelkezései alapján a tiltott szerencsejáték szervezőjével szemben a 

szerencsejáték-felügyeleti hatóság bírságot szab ki és elrendeli annak az elektronikus hírközlő hálózat 
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útján közzétett adatnak az ideiglenes (365 napra történő) hozzáférhetetlenné tételét, amelynek 

hozzáférhetővé tétele vagy közzététele tiltott szerencsejáték szervezést valósít meg. Az érintett 

oldalak IP cím alapú internetes blokkolását az elektronikus hírközlési szolgáltatók kötelesek 

végrehajtani, a végrehajtást a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság szervezi és ellenőrzi.  

Az engedély nélkül szerencsejáték szolgáltatást nyújtó weboldalak jellemzően rendelkeznek valamely 

állam szerencsejáték szervezésére vonatkozó engedélyével, azonban ez a tény – közösségi 

jogharmonizáció, illetve az engedélyek kölcsönös elismerésének hiányában – a magyar szabályozás 

szempontjából illegális működésükön nem változtat. 

A fenyegetési faktorok tekintetében az online kaszinójátékkal, illetve online sportfogadással 

összefüggésben megfogalmazottak értelemszerűen irányadóak.  

Az engedély nélkül szerencsejáték szolgáltatást nyújtó internetes oldalak vizsgálatánál a tényállás 

tisztázásának folyamatában kerül megállapításra: 

- a szerencsejáték tényállási elemeinek megvalósulása, 

- a kínált játékok alapján a játékfajták, 

- a szerencsejáték szervező személye, 

- a szerencsejátékban fizetésre használt számlaszám és a közreműködő (magyar) pénzforgalmi 

szolgáltató (szükség esetén bankkártyás fizetés segítségével),  

- a tevékenység Magyarországra történő irányultsága, illetve (pénzes) próbajáték keretében a 

részvétel lehetősége, 

- az internetes honlap üzemeltetője, 

- az internetes oldal azonosítására és elérésére vonatkozó adatok (domain, URL, portszám, IPv4, 

IPv6, alháló) 

Az ellenőrzés megállapításairól jegyzőkönyv készül, melynek mellékletét képezi a vizsgált oldal 

hitelesen lementett releváns adatai, aloldalai, tájékoztatói. 

Az engedély nélkül szerencsejáték szolgáltatásokhoz nagy összegű, jelentős mértékű pénzügyi 

tranzakció kapcsolódik.  

A játékosi számlára illegális forrásból származó összegek is átutalhatóak, a játékos az ilyen forrásból 

származó téttel megtett játékai után, illetve akár ennek hiányában is kifizetést kezdeményezhet, így a 

pénzeszközök eredete legalizálható. Az online szerencsejáték során alkalmazott virtuális 

fizetőeszközök és más digitális fizetési formák alkalmazása elősegítheti ezt, mivel ezen fizetési formák 

anonimitást is biztosíthatnak, az átutalt összegek eredetének ellenőrzése így lehetetlen.  

Az illegális online szerencsejáték szervezők nem hajtják végre a Pmt. szerinti ügyfél-átvilágítási 

intézkedéseket és a nyilvántartási, illetve adatmegőrzésre vonatkozó kötelezettségeknek sem kell 

megfelelniük. Magyarországi játékosok így – anonimitás nélkül – illegális tevékenységből származó 

pénzt használhatnak fel online szerencsejátékban. A külföldi illetékességű szerencsejáték szervező az 

esetlegesen azonosított ügyfelek személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében nem jogosultak a 

személyiadat- és lakcímnyilvántartástól történő adatkérésre.  

Illegális szervezők részéről jellemzően nem elvárás, hogy a személyes jelenlét hiányában végzett 

játékosi regisztrációt követően a játékosi számláról történő első kifizetésre egy engedélyezett 

pénzügyi szolgáltatónál kerüljön sor.  
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Az engedély nélkül szerencsejáték szolgáltatást nyújtó weboldalakon keresztül sportfogadások, 

virtuális sportfogadások és különböző online kaszinójátékok, egyéb online játékok valamint 

sportfogadásnak nem minősülő egyéb fogadások érhetőek el (kizárólag online csatornákon 

keresztül). A magyar játékosok vonatkozásában a távszerencsejáték és online kaszinójáték 

tekintetében releváns korlátozások (pl. a játékosok életkora) az illegális szerencsejátékok 

tekintetében nem érvényesülnek.  

 

3. Sérülékenység 

Az online kaszinójáték szervere bármely EGT-tagállamban elhelyezhető. Amennyiben a szerver 

Magyarország területén kívül kerül elhelyezésre, az online kaszinójáték informatikai rendszer fizikai 

sértetlenségének ellenőrzése a felügyeleti szerv részéről nehézségekbe ütközhet.  

Az online kaszinójáték szervezője a szolgáltatásnyújtása során külföldi illetőségű platformszolgáltató 

közreműködését is igénybe veheti. A platformszolgáltató tekintetében a felügyeleti szerv ellenőrzési 

jogosultsággal nem rendelkezik.  

A játékos regisztráció és az ehhez kapcsolódó ügyfél-átvilágítási intézkedések történhet a személyes 

megjelenés teljes mellőzésével. A személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében a regisztrációhoz 

szükséges okirat másolata is elegendő, ha azt a játékos a szolgáltató által üzemeltetett, biztonságos, 

védett, előzetesen auditált elektronikus hírközlő eszköz útján nyújtja be. Az ügyfél személyes 

megjelenése hiányában végzett ügyfél-átvilágítás során a szervezőnek nem kell kötelezően 

összevetnie a játékos által rendelkezésére bocsátott adatokat a személyiadat- és lakcímnyilvántartás 

adataival.  

A pénzeszközök forrásárára vonatkozó játékosi nyilatkozatok ellenőrzése nem biztosított.  

Az online kaszinójátékot szervezőkre irányadó személyi megfelelőségi vizsgálat nem hatékony eszköz 

a bűnözői rétegek beszivárgásának megakadályozására, illetve az offshore cégek kiszűrésére.  

A magyar IP címről történő elérés törvényi feltételének Magyarországon tartózkodó, kockázatos 3. 

országból származó személyek vagy külföldi kiemelt közszereplők is megfelelhetnek és játékban 

vehetnek részt a pénzeszközök forrására vonatkozó érdemi információ, illetve ennek tényleges 

ellenőrzése nélkül is.  

A szankciós listákon feltüntetett személyek bizonyos esetekben – elegendő információ hiányában – 

nem szűrhetőek ki teljes biztonsággal a regisztrálni kívánó játékosok közül. 

Illegális online szerencsejáték 

A sérülékenységi faktorok tekintetében az online kaszinójáték, illetve online sportfogadással 

összefüggésben megfogalmazottak értelemszerűen irányadóak.  

Az engedély nélküli szervezők visszaszorításának célja, hogy az online szerencsejáték szervezés 

szabályozott és ellenőrzött keretek között, fokozott játékosi védelmet megvalósító szabályozás 

szerint működjön. 

Az illegális szervezők Magyarországtól eltérő állam által kibocsátott szerencsejáték szervezésre 

vonatkozó engedély Magyarországon nem érvényes, a külföldi hatóság Magyarországon nem bír 

joghatósággal, a magyar szabályok betartását nem vizsgálja, az engedély kizárólag a jogszabályok 

figyelembe vételével került kiállításra. 



 61 

 

2. A bűnügyi munkacsoport elemzése 

Nincs kockázati tényezőként azonosítható releváns bűnügyi tapasztalat.  

 

Az online kaszinókkal összefüggő kockázat kockázati szintje 

 2,3 – mérsékelten jelentős 

 

  



 62 

III. ÁLTALÁNOS KOCKÁZATOK 
 

(C.) Pénzügyi szolgáltatások: banki, befektetési és 

biztosítási szolgáltatásokkal összefüggő kockázatok 
 

 

16. A pénzforgalmi szolgáltatásokkal, fizetési számlával összefüggő 
kockázatok 

 

1. A felügyeleti munkacsoport elemzése 

1. Szektor általános leírása: 

A különböző széleskörű szolgáltatások miatt ebben a szegmensben található a legtöbb pénzügyi 

szolgáltató. A szektor jelentős kiterjedése miatt annak leírását úgy a legegyszerűbb elvégezni, hogy 

ide tartozik az összes olyan pénzügyi szolgáltatás, amely az egyéb pénzügyi szektorok 

vonatkozásában nem került részletes bemutatásra. 

2017 júliusában 27 Bank, 9 Banki Fióktelep, 6 Jelzálog hitelintézet, és 49 Takarékszövetkezet, 79 

Önkéntes Pénztár, 10 Pénzforgalmi intézmény, 490 Pénzpiaci közvetítő, 249 Pénzügyi vállalkozás 

nyújtotta ezeket a szolgáltatásokat a hazai piacon, amely statisztika vonatkozásában nincs jelentős 

eltérés az elmúlt év adataihoz képest.    

A leírtak kapcsán előzetesen felhívjuk a figyelmet, hogy, bár hazai gyakorlati példákkal, esetekkel 

nem lehet alátámasztani minden esetben a leírtakat, a nemzetközi tendenciák alapján – amelyek 

ismerete különösen fontos a pénzügyi szolgáltatást végző szolgáltatók számára – a szupranacionális 

(nemzetek feletti) kockázatértékelés során megfogalmazott kockázatokat vették alapul a magyar 

hatóságok (kiegészítve a hazai tapasztalatokkal), tekintettel arra, hogy ezek a kockázatok a hazai 

ügyfelek és szolgáltatások vonatkozásában is jelentős fenyegetést és sérülékenységet jelentenek 

saját értékelésünk alapján. 

 

2. Fenyegetés: 

A szektor szolgáltatásai között vannak olyan termékek, amelyek a már mostani tapasztalatok alapján 

is jelentősen alacsonyabb kockázatot jelentenek az általánosnál: 

- limitált munkavállalói béren kívüli juttatások  

- limitált egészségpénztári szerződések 

- limitált alacsony összegű önkéntes kölcsönös biztosító pénztári szerződések. 

E termékek esetében az alacsony kockázatot az jelenti, hogy a limitált összeghatár és a készpénzre 

visszaváltás lehetőségének korlátozása miatt kevésbé vonzó a pénzmosók számára.   
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Lakossági bankszámlák, bankbetétek 

A szektor kockázati kitettsége magas. Az elkövetők a bűncselekményből származó bevételt a 

pénzügyi rendszerbe helyezik annak érdekében, hogy a szabályozott hitel- és pénzügyi szektor 

felhasználásával elrejtsék annak törvénytelen származását. Ezzel szemben a terroristák jellemzően 

jogszerű forrásból származó pénzeket juttatnak a pénzügyi rendszerbe annak terrorista célú 

felhasználása érdekében. 

Az ún. pénzfutár (money mules) felhasználása előfordul: jól fizető, könnyű otthoni munkavégzésre 

hirdetnek állásokat "pénzügyi asszisztens" vagy "pénzügyi igazgató" néven. Valódi feladatuk azonban 

a saját bankszámlájukra érkező kétes összeg továbbutalása, aminek fejében egy csekély százalékot 

megtarthatnak. A kiberbűnözés különböző módszerei is elfordulhatnak (scamming, hamis banki 

weboldalakkal az ügyfelek megtévesztése).  

A NAV KI PEII részére továbbított bejelentések alapján is észlelhető e jelenség.  

A jelenség jól detektálható a külföldi hatóság részére Magyarországon, illetve hazai nyomozó szervek 

külföldön kezdeményezett vagyonkutatásaiban, de önállóan végzett büntetőeljárásaiban is. A 

strómanként igénybe vett személyeknek a legtöbb ismertté vált bűnügyben alig van ismerete a 

nevében végzett tevékenységről, és a bűnelkövetőkről sincs érdemi információja, mivel csak addig 

tart a kapcsolatuk, amíg a szükséges jogi köntös létrehozása – cégalapítás, számlanyitás – azt 

szükségessé teszi. 

Strómanként gyakran használnak fel hajléktalanokat, illetve külföldi állampolgárokat, vagy egyébként 

iskolázatlan személyeket, akik a hatóság számára nehezen megtalálhatóak, és megtalálásuk esetén 

sem várható tőlük érdemi információ.  

A számlákhoz / lakossági bankbetétekhez kapcsolódó pénzmosási fenyegetés elemzése azt mutatja, 

hogy ez a kockázati szcenárió mind a pénzeszközök elhelyezésére, mind azok felvételére vonatkozik. 

A bankszámlák használata nem igényel tervezést és a bankrendszer működésének ismeretét, továbbá 

alacsony költséggel jár. Összetettebb elkövetési rendszerek esetében az elkövetők a közvetítők által 

rendelkezésre álló szakértelmet is igénybe veszik. 

Az SNRA megállapításai szerint a terroristák rendszeresen használnak hamis vagy ellopott iratokat a 

bankszámlák megnyitásakor. A külföldi harcosok általában magas kockázatú harmadik országokban, a 

konfliktuszónákban vagy az azokkal határos országokban található ATM-en keresztül veszik fel a 

bankszámlákon lévő pénzt. A bankszámlákon elhelyezett pénzeszközök forrása lehet mind törvényes, 

mind törvénytelen eredetű.  

A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszer tekintetében a pénzügyi 

szolgáltatók, különösen a bankok által tett bejelentések jelentős hányadában központi kockázati 

elemként jelenik meg a készpénz használata. A Pmt. alapján a szolgáltatók által a magyar FIU-hoz 

küldött bejelentések kockázatalapú elemzésekor gyűjtött 2014. évi statisztika alapján megállapítható, 

hogy a bejelentések 67%-ában jelent meg a készpénz használata (döntő többségében fizetési 

számlára történő jelentős összegű készpénzbefizetés, illetve fizetési számláról történő nagy összegű 

készpénz felvétele formájában). 

Pénzmosás és terrorizmus-finanszírozás szempontjából is magas a kockázati kitettség. 
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Vállalati banki tevékenység 

A vállalati bankszámlák felhasználása klasszikus eszközét képzi a pénzmosási tevékenységnek.  

Általában több kifinomultságot igényel, mint a lakossági szektor, de alapvetően azzal megegyezik.   

Az SNRA alapján összegezve elmondható, hogy a vállalati számlákkal kapcsolatos visszaélés tipikus 

formája a fedővállalkozások alapítása és azok számlavezetése. A fedővállalkozások olyan valós 

gazdasági tevékenységet végző vállalkozások, melyek legfőbb célja a bűncselekményből származó 

vagyon legális pénzügyi szférába történő visszaáramoltatása. E vállalkozások a törvényes 

tevékenységük során keletkezett jövedelmet a feketegazdaságból származó pénzzel vegyítik, majd a 

két forrásból származó jövedelmet már egyösszegben tüntetik fel bevételként. A fedővállalkozáshoz 

legalkalmasabb tevékenységek a készpénzintenzív tevékenységek, mint: vendéglátás, 

kiskereskedelem, tanácsadás, nemzetközi pénzküldés, takarítás.    

A vállalati banki tevékenységen keresztüli pénzmosás igénybevétele általában pénzügyi / jogi 

közvetítők bűnrészességét igényli, amelyek szolgáltatásaikért fizetni kell. 

Előfordulhat, hogy stróman nevére történik a számlanyitás.  

 

Privátbanki szektor 

Ezt a szektort rendszerint az alábbi alapbűncselekményekkel kapcsolatban használják: korrupció, 

kábítószer-kereskedelem, csalás és adóelkerülés. Ez csökkenti a szervezett bűnözéssel foglalkozó 

szervezetek azon körét, amelyek erre a kockázati forgatókönyvre támaszkodhatnak. Némi 

szakértelmet igényel, ami nem teszi lehetővé a könnyű hozzáférést, így nem is igazán vonzó. 

Különösen, mivel a privátbanki szolgáltatások igénybevétele meglehetősen magas költségekkel jár. 

 

SZÉP kártya 

Mint pénzforgalmi szolgáltatás a pénzmosás elleni szabályozás hatálya alá tartozna, viszont a termék 

jellegére tekintettel ez nem indokolt, visszaélésekre maga a termék nem ad lehetőséget. Egy béren 

kívüli juttatási formáról van szó, amely nagyszámú ügyfélkört érint, de ugyanakkor ügyfelenként 

relatíve kisebb pénzösszeget jelent, és kizárólag a munkáltató által (vagyis egy részletesen 

szabályozott jogviszonyon: a munkaviszonyon keresztül) juttatható. 

 

3. Sérülékenység 

Lakossági bankszámlák, bankbetétek 

A számlákon lévő készpénzbetétek nagy mennyiségű tranzakciót jelentenek, ahol a pénzek eredetét 

nehéz nyomon követni. Még akkor is, ha a pénz forrása az elektronikus fizetési rendszeren keresztül 

ellenőrizhető, sok esetben az nagyon is legitim (azaz csak a pénzt felhasználók személye kötheti 

azokat terrorista tevékenységekhez).  

A lakossági bankbetéteket kiemelt közszereplők és külföldi állampolgárok is használhatják, határon 

átnyúló szolgáltatásokhoz is köthető. A pénz eredete magas kockázatú harmadik országokból érkező, 

magas kockázatú ügyfelekhez is köthető. Az egyik legnagyobb kihívás a tényleges tulajdonos és a 

pénz forrásának azonosítása. A terrorista csoportok rendszerint családtagok vagy barátaik 

személyében rejtik el a tényleges tulajdonosokat.  
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A kockázatokkal kapcsolatos tudatosság meglehetősen jó, az ágazat megfelelő eszközöket alkalmaz a 

pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésére. Bár az ágazat természeténél fogva 

nagymértékben ki van téve mind a pénzmosási, mind a terrorizmus-finanszírozás kockázatának, 

elegendő eszköze van e kockázatok felismerésére. Ugyanakkor az ügyfél-átvilágítás és a kockázati 

indikátorok nem minden esetben elegendőek egy terrorista tevékenységhez vezető kapcsolat 

felismerésére a pénzeszközök jogszerű forrása, valamint egyes esetekben a bonyolult tulajdonosi 

struktúrák miatt. Felmerül az új technológiákból adódó kockázat és az online kapcsolattartásból 

eredő nehézségek is. Folyamatos felkészültség szükséges a szektortól a felmerülő kockázatok 

kapcsán, annak ellenére, hogy a szolgáltatókról elmondható általában, hogy ismertek számukra az 

esetlegesen felmerülő kockázatok, elkövetési magatartások, trendek. 

A fizetési számlákon lévő készpénzbefizetések 2005 óta a pénzmosási keretrendszer hatálya alá 

tartozó pénzforgalmi szolgáltatások részét képezik. 

Szabályozott szektorról van szó, a jó minőségű bejelentések száma magas. 

 

Vállalati banki tevékenység 

A bennrejlő kockázatok potenciálisan magasak az ügyfelek természete miatt. Valójában a vállalati 

banki tevékenységet olyan vállalatok használják, ahol a tényleges tulajdonos azonosítása nehéz. Az 

üzleti kapcsolat és az érintett ügyletek szerkezete befolyásolja a kockázati kitettség szintjét, valamint 

a hamis dokumentációhoz kapcsolódó kockázatokat. 

A szektor tisztában van a kockázatokkal, megfelelő eszközökkel rendelkezik a „red flagek” 

azonosítására. 

 

Privátbanki szektor 

A privát banki szektort általában nagyobb kockázati étvágyú, magas társadalmi státuszú ügyfelek 

teszik ki.  

Ebben a szektorban a kockázatértékelés nem minden esetben pontos ahhoz, hogy az ágazat tisztában 

legyen a kockázataival, különösen a csalással és az adóelkerüléssel kapcsolatban, tekintettel arra, 

hogy az ügyfelekkel fennálló bizalmi viszony miatt előfordulhat, hogy a kapcsolattartóknál 

rendelkezésre álló adat nem képezi a szolgáltatók kockázatértékelésének alapját. 

Magyarország nem rendelkezik a pénzügyi szolgáltatói szektort lefedő központi bankszámla 

nyilvántartással, amely elsősorban a bűnüldözői szempontból jelent kockázatot. A jelen helyzetben a 

pénzmosás és terrorizmus finanszírozása miatt eljáró hatóságok számára annak felderítése, hogy egy 

adott személy rendelkezik-e és melyik szolgáltatónál számlával, vagy minden egyes szolgáltató 

egyenkénti megkeresésével, vagy a megkeresésnek a felügyeleti szerven keresztül történő 

továbbításával érhető el. Bármelyik metódus esetén a kért információ beérkezése hónapokat vesz 

igénybe és az információ gyakran nem teljes körű, mely késedelem és bizonytalanság – a 

bankszámlanyitás egyszerűségét és gyorsaságát is figyelembe véve – súlyosan hátráltatja elsősorban 

a tényállás felderítését, másodsorban a vagyoni kényszerintézkedések alkalmazását, így közvetve a 

vagyonvisszaszerzést és a sértetti reparációt is.  
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A felügyeleti eljárás alapján szerzett tapasztalatok alapján nehéz a kiemelt közszereplők verifikálása a 

rendelkezésre álló adatbázisok hiányában, a pénzeszköz forrásának ellenőrizhetősége, valamint a 

komplex tulajdonosi struktúrákban a tényleges tulajdonos azonosítása.  

Saját tapasztalat alapján a sérülékenységi tényezők: az ágazat a pénzmosási kockázatoknak 

alapvetően tudatában van, azonban számos esetben még hiányzik az elvárt rendszertámogatás és a 

fontos átvilágítási adatok (pl. tényleges tulajdonosi és közszereplői nyilatkozatok) csak papír alapon 

kerülnek tárolásra, ami az átadhatóság idejét és az adat elvesztésének lehetőségét növeli. Számos 

esetben az ügyfél azonosítási adatok a különböző rendszerekben egymástól kisebb eltérésekkel 

duplikálódnak, amely megnehezíti annak az eldöntését, hogy az ügyfélhez milyen azonosítási adatok 

kapcsolódnak. Az egységes kiemelt közszereplői és tényleges tulajdonosi adatbázis hiánya nehezíti a 

közszereplők és tényleges tulajdonosok személyazonosság igazoló ellenőrzésének elvégzését. Az 

ágazati szereplők egymástól jelentősen eltérő kockázat besorolási módszertant alkalmaznak. 

 

2. A bűnügyi munkacsoport elemzése 

A hazai tapasztalatokat a bűnüldözési munkacsoport által elvégzett elemzés tartalmazza:  

A) elkövetést könnyítő eszközökből eredő kockázatok:  

- offshore,  

- stróman,  

- készpénz  

B) egyes szervezett bűnözési formákhoz kapcsolódó, specifikus kockázatok:  

- kábítószer-kereskedelem,  

- emberkereskedelem,  

- S.E.F.,  

- költségvetési csalás; 

C) egyes szektorok kockázatai:  

- árukereskedők tevékenységével összefüggő kockázatok  

A bűnüldözési munkacsoport által elvégzett elemzés szintén tartalmaz a pénzforgalmi 

szolgáltatásokkal összefüggő megállapításokat:  

A) elkövetést könnyítő eszközökből eredő kockázatok:  

1 – offshore,  

2 – készpénz  

B) egyes szervezett bűnözési formákhoz kapcsolódó, specifikus kockázatok:  

1 - kábítószer-kereskedelem,  

2 -  S.E.F.,  

3 – terrorizmus-finanszírozása  
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A pénzforgalmi szolgáltatásokkal, fizetési számlával összefüggő kockázat kockázati szintje 

 2,4 – mérsékelten jelentős 
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17. A biztosítással összefüggő kockázatok 

 

1. A felügyeleti munkacsoport elemzése 

1. Szektor általános leírása: 

A biztosítók számos befektetési terméket kínálnak, amelyek életbiztosítási elemeket is magukban 

foglalnak. Ezeket a termékeket feloszthatjuk unit-linked (ún. befektetési egységekhez kötött) vagy 

index-linked (részvényindexhez kötött) biztosításokra, továbbá biztosítási védelemmel ellátott vagy 

anélküli termékekre. 

2017 júliusában 24 Biztosító, 19 Biztosító egyesület, 17 Biztosító fióktelep, 402 Biztosítási Alkusz és 

46 Biztosítási többes ügynök nyújtotta ezeket a szolgáltatásokat a hazai piacon, amely statisztika 

vonatkozásában nincs jelentős eltérés az elmúlt év adataihoz képest.  A szolgáltatók felügyeletüket a 

Magyar Nemzeti Bank látja el.  

 

2. Fenyegetés: 

A biztosítási ágazat pénzmosási és terrorizmus-finanszírozási kockázata megtalálható mind az 

életbiztosítási, mind a járadéki termékekben. Az ilyen termékek lehetővé teszik az ügyfél számára, 

hogy pénzt helyezzen el a pénzügyi rendszerben és potenciálisan álcázza annak bűncselekményi 

származását, vagy finanszírozza az illegális tevékenységét. A kockázatok legjelentősebben a 

befektetési elemeket tartalmazó életbiztosításokra vonatkoznak.  

A biztosítások között vannak olyan termékek, amelyek a már mostani tapasztalatok alapján is 

jelentősen alacsonyabb kockázatot jelentenek: 

- sem visszavásárlási értékkel, sem lejárati szolgáltatással nem rendelkező, tisztán kockázati 

haláleseti életbiztosítás, 

- az életbiztosítási ágba tartozó biztosítás esetén, olyan biztosítás, amelynek az éves biztosítási 

díja nem haladja meg a kettőszázhatvanezer forintot vagy amennyiben az egyszeri biztosítási díj 

nem haladja meg a hatszázötvenezer forintot, 

- nyugdíjbiztosítás, ide nem értve a szerződés teljes vagy részleges visszavásárlására vonatkozó 

ügyletet. 

Mindezek oka, hogy a szolgáltatás, vagy csatorna nem alkalmas a pénzmosásra.  

A tényleges kockázatok az alábbi lehetőségek külön, vagy akár együttes megvalósításával 

alakulhatnak ki vagy valósíthatók meg:  

1. A biztosító elfogad készpénzes díjfizetést.  

2. A biztosító visszafizeti a biztosítási díjat a biztosítási kötvények törlésekor a pénz eredeti 

forrásától eltérő számlára.  

3. A biztosító általában nem végzi el teljes körűen az átvilágítását, beleértve a befektetések 

forrásának ellenőrzését.  

4. A biztosító átruházható kötvényeket értékesít.  

5. A befektetési ügyletek magukban foglalnak bizalmi vagyonkezelőket, megbízottakat stb. 
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6. A biztosító személyre szabott termékeket ad el, ahol a befektető szabja meg az alapul szolgáló 

befektetés vagy portfólió összetételét. 

7. A biztosító kezdetben kisösszegű befektetési kötvényt ad el, majd a befektetőnek lehetősége 

van arra, hogy további nagy összegű beruházást végezzen újabb ügyfél-átvilágítás nélkül.  

Amikor életbiztosítást használnak fel akár pénzmosási, akár terrorizmus-finanszírozási célra, azt 

rendszerint a pénzeszközök névtelen elhelyezésére majd felvételére használják. A kockázati 

kitettség azonban meglehetősen korlátozottnak tűnik, tekintettel az érintett ügyletek összegére, 

valamint magára a termékre. 

A terrorista csoportok e termékek használatára vonatkozó szándékai nem ismertek teljes mértékben 

a hatóságok részére. Az életbiztosításokhoz való hozzáférés nem könnyű, az elbírálásukhoz sok 

dokumentumra van szükség, ami visszatartó erejű és kevésbé vonzó e csoportok számára. A 

szervezett bűnözői csoportok használhatják ezt a módszert, de a bűncselekményből származó 

jövedelem elrejtése komplex architektúrát igényel (biztosítási kötvénybe bújtatott bankszámla, 

adóparadicsomokban nyitott, készpénzzel feltöltött további bankszámlák, amelyet garanciaként 

szolgálnak hitelfelvételhez, majd a pénz elutalása életbiztosítási kötvényre). Az ilyen esetek bár 

ritkák, de léteznek, és kifinomult tervezést és tudást igényelnek ahhoz, hogy az életbiztosítás 

életképes lehetőség legyen. 

 

3. Sérülékenység 

A bejelentések szintje meglehetősen alacsony az ügyletek volumenéhez képest. 2016-ban a 

magyarországi bejelentések száma 8786 volt, amelyből a biztosítási szektor 275 bejelentést tett. 

Az ágazat meglehetősen kevéssé van tisztában a terrorizmus-finanszírozás kockázatával. A 

bejelentések a legtöbb esetben a folyamat késői szakaszában kerülnek elküldésre, mivel a biztosítók 

gyakran várnak a biztosítási összegek kifizetéséig annak megállapítására, hogy fennáll-e terrorizmus-

finanszírozás gyanúja vagy sem. Az ágazat a pénzmosási kockázatoknak a tudatában van. A 

szolgáltatásokat a legtöbb esetben bankszámlákon keresztül végzik. Rendszeres és megfelelő 

ellenőrzések alakultak ki, a biztosítókat a felügyeletek rendszeresen ellenőrzik. A szerződőn kívül az 

életbiztosítások kedvezményezettje is az általános ügyfél-átvilágítási szabályok hatálya alá tartozik.  

A Pmt. értelmében a szolgáltatók az életbiztosítás körébe tartozó biztosítási szolgáltatások, biztosítási 

közvetítői szolgáltatások vagy foglalkoztatói nyugdíjbiztosítási szolgáltatások esetén a 

kedvezményezett, illetve mindazok tekintetében, akik a biztosítási szerződés alapján a biztosító 

szolgáltatására jogosultak és személyük a szerződés megkötésekor nem volt ismert, a 

személyazonosság igazoló ellenőrzését az üzleti kapcsolat létesítését követően is lefolytathatja. 

Ebben az esetben a személyazonosság igazoló ellenőrzésének a kifizetéssel egyidejűleg vagy azt 

megelőzően kell megtörténnie, illetve azzal egyidejűleg vagy azt megelőzően, hogy a jogosult a 

szerződésből (kötvényből) eredő jogait érvényesíti. 

Sérülékenységet jelent, hogy a biztosítások vonatkozásában előfordulhat annak a lehetősége, hogy a 

biztosítások díja ne a kedvezményezettek részére, hanem olyan személyek számlaszámára történjen 

átutalással kifizetésre, akik a biztosítási jogviszonynak nem voltak szereplői semmilyen azonosítási 

kötelezettség alá eső minőségben. A biztosítási díj fogadása során a kedvezményezett bankszámlát 
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vezető pénzügyi szolgáltató pedig tévesen azt feltételezheti, hogy ügyfele saját jogán jutott biztosítási 

összeghez. 

 

2. A bűnügyi munkacsoport elemzése 

A biztosítók esetében megállapítható, hogy a bejelentések döntő százaléka (80-90%) három 

szolgáltatótól érkezik. 

Bejelentések száma 2012-2016. évek tekintetében 

Szolgáltató 2012 2013 2014 2015 2016 

Biztosítási szolgáltató 194 539 543 357 275 

 

A bejelentések jellemző tartalma: 

• adott személy befektetési egységhez kötött életbiztosítási szerződést köt, amelyhez jelentős 

összeget fizetett be készpénzben, 

• az ügyfél lejárat előtt visszavásárlási szándékot jelez, 

• az ügyfél egy egyszeri díjas életbiztosítási szerződést kötött, ezen felül az ügyfél jelentős 

összegű külön díjat is befizetett , 

• az ügyfél több egyszeri díjas életbiztosítási szerződést kötött, azonban ezen felül további 

szerződései vannak a szolgáltatónál, 

• az ügyfél folyamatos díjas életbiztosítási szerződést kötött, a képviseletre jogosult és a 

biztosított ugyanaz a személy. 

A büntetőeljárások során néhány esetben a bűncselekmények elkövetői biztosítási termékben 

helyezték el a bűncselekményből származó pénzeszközöket. Tekintettel arra, hogy ez a jelenség 

hazánkban még nagyon ritka, így részletes következtetés nem vonható le. 

 

A biztosítással összefüggő kockázat kockázati szintje 

 1,5 – nem jelentős 
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18. A befektetési szolgáltatásokkal összefüggő kockázatok 

 

1. A felügyeleti munkacsoport elemzése 

1. Szektor általános leírása: 

A magyar szabályozás alapján csak befektetési vállalkozások és hitelintézetek végezhetnek 

befektetési szolgáltatási tevékenységet. 

Értékpapírszámlát csak a tőkepiacon működő befektetési vállalkozások, hitelintézetek és befektetési 

alapkezelők vezethetnek. 

2017 júliusában 15 Befektetési vállalkozás és 65 Alapkezelő nyújtotta ezeket a szolgáltatásokat a 

hazai piacon, amely statisztika vonatkozásában nincs jelentős eltérés az elmúlt év adataihoz képest. 

Magyarországon a Magyar Nemzeti Bank a pénzügyi szolgáltatási, kiegészítő pénzügyi szolgáltatási, 

továbbá a befektetési szolgáltatási tevékenységet, vagy befektetési szolgáltatási tevékenységet 

kiegészítő szolgáltatásként nyújtó szolgáltatók felügyeleti szerve. Az MNB a felügyeleti feladatok 

ellátása során biztosítja a szolgáltatók a törvény rendelkezéseinek való megfelelését. 

 

2. Fenyegetés: 

Noha nagyösszegű pénzeszköz gyűjthető össze ily módon, nem könnyű hozzáférni, az eredmény 

bizonytalan volta miatt pénzügyileg nem racionális, és az igénybevételéhez mindenképpen 

szakértelem szükséges. Figyelembe véve a többi szolgáltatás által nyújtott lehetőségeket 

kijelenthető, hogy a befektetés önmagában nem feltétlenül vonzó termék a bűnszervezetek, 

terrorista csoportok számára. 

A befektetések a jelentősebb tőkével rendelkező személyekhez köthetők. Ez az ágazat többnyire a 

magas kockázatú ügyfeleknek van kitéve, ideértve a kiemelt közszereplőket is. 

Az érintett ügyletek volumene jelentős, a határon átnyúló tranzakciók szintje magas. 

 

3. Sérülékenység 

A bejelentések szintje meglehetősen alacsony az ügyletek volumenéhez képest. Ugyanakkor ezek a 

tranzakciók összetettek és kevésbé észlelhetők a szolgáltatók számára. 2016-ban a 8786 

bejelentésből a szektor 103 bejelentést tett.  

A szektor az ügyfél-átvilágítási adatok jelentős részét a kapcsolódó pénzforgalmi számlát vezető 

hitelintézetektől kéri be. A harmadik féltől történő adatbeszerzések azonban nem csökkentik a 

befektetési szolgáltatók felelősségét.  

A kockázatok és a kötelezettségek ismerete a szektor szereplői között általánosságban ismertek.  

Amennyiben a szolgáltatást bróker nyújtja, az a hitelintézetekhez képest növelheti a sérülékenység 

szintjét. A vagyongazdák kevésbé vannak felkészülve a gyanús tranzakciók észlelésére, mint a 

hitelintézetek, és alacsonyabb szintű ellenőrzéseket végeznek az ilyen típusú üzleti kapcsolatok 

esetén, amelyek az alap üzleti tevékenységüket alkotják. A verseny a szektorban nem 
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elhanyagolható, és egyes esetekben a brókerek alacsonyabb szintű kontrollokat alkalmaznak annak 

érdekében, hogy minél több ügyfelet vonzzanak. 

A befektetések az uniós és a hazai pénzmosási szabályok hatálya alá tartoznak. A befektetési 

területen a szolgáltató alkalmazottai és a bróker jelentősen érdekeltek az üzleti kapcsolat 

folytatásában (jutalom fizetés), és ez az ügyfél-átvilágítási kötelezettségek teljes körű elvégzésének 

háttérbe helyezését, illetve az esetleges bejelentések elmaradását eredményezheti. 

 

2. A bűnügyi munkacsoport elemzése 

Nincs kockázati tényezőként azonosítható releváns bűnügyi tapasztalat. 

 

A befektetési szolgáltatásokkal összefüggő kockázat kockázati szintje 

 1,5 – nem jelentős 
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19. A pénzváltással összefüggő kockázatok 

 

1. A felügyeleti munkacsoport elemzése 

1. Szektor általános leírása: 

A pénzváltási tevékenység végzését a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi 

CCXXXVII. törvény, valamint a pénzváltási tevékenységről szóló 297/2001. (XII.27.) kormányrendelet 

(a továbbiakban: kormányrendelet) szabályozza.  

A bankok ügynökeként működő pénzváltó irodák tevékenységét az MNB engedélyezi. Pénzváltók 

csak jogi személyek lehetnek. A bankok nyújtják be az engedélyezési igényt az MNB részére, csatolva 

a kettejük közötti szerződést és a pénztárosok, vezető tisztségviselők megfelelőségét alátámasztó 

dokumentumokat, továbbá az erkölcsi bizonyítványukat.   

Az MNB a pénzváltó ügynökök tevékenysége megkezdését követő egy éven belül helyszíni vizsgálatot 

végez, majd azt követően havonta adatszolgáltatást kér a forgalmukról.  

2014-ben 322 pénzváltó iroda működött Magyarországon.  

 

2. Fenyegetés: 

Nagyon jelentős a szektorban lebonyolított készpénzforgalom, ahol a pénzügyi eszközök forrásáról 

nem minden esetben állnak rendelkezésre olyan információk, amely alapján a pénzmosás és 

terrorizmus finanszírozás kockázatát megnyugtató módon ki lehetne zárni. A pénzváltásban 

megjelenő készpénz kiterjedtsége magas szintű kockázatot jelent, mind az alapbűncselekmények, 

mind a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása bűncselekmény vonatkozásában. 

Technikai szempontból a pénzváltás nem igényel speciális tervezést, ismereteket vagy szakértelmet, 

a hozzáférés nagyon könnyű. Ennek egy része köthető csak a belföldi és külföldi turizmushoz, a másik 

része különböző legális és illegális gazdasági tevékenységhez kapcsolódik. Nehezen ellenőrizhető a 

pénzeszköz forrása, akár legális, akár illegális eredetű.  

Magyarországon a pénzváltó irodák a tevékenységüket alacsony kockázatúnak tartják, mivel 

leginkább turisták részére váltanak kisösszegű valutát. Ahol rendszeres ügyfeleik vannak, ott ismerik 

ezeket az ügyfeleket és az üzleti profiljukat.  

A továbbiakban leírtak kapcsán előzetesen felhívjuk a figyelmet, hogy, bár hazai gyakorlati példákkal, 

esetekkel nem lehet alátámasztani minden esetben a leírtakat, a nemzetközi tendenciák alapján – 

amelyek ismerete különösen fontos a pénzügyi szolgáltatást végző szolgáltatók számára – a 

szupranacionális (nemzetek feletti) kockázatértékelés során megfogalmazott kockázatokat vettük 

alapul. Tekintettel arra, hogy ezek a kockázatok a hazai ügyfelek és szolgáltatások vonatkozásában is 

jelentős fenyegetést és sérülékenységet jelentenek saját értékelésünk alapján.  

A terrorista csoportok is használhatják ezt a módszert, különösen a külföldi harcosok esetében. Az 

€/USD konverzió különösen vonzó a számukra. Az utazások finanszírozásának egyik alapvető eleme a 

kemény valuták konfliktus zónákba szállítása. A terrorista csoportoknak a tevékenységeik 

finanszírozásához a pénzváltás ugyanolyan vonzó lehet, mint a pénzgyűjtés vagy átutalás. 

Pénzmosás-megelőzési szempontból megállapítható, hogy bűnszervezetek szivárogtak be a pénzváltó 
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irodák működtetésébe. Ez különösen a repülőtereken működő irodákban jelentős. A nagy 

mennyiségű pénz könnyen átváltható és egyszerű hozzáférést biztosít a bűnszervezetek számára a 

"tiszta" pénzekhez. A terrorizmus finanszírozásához hasonlóan a devizaváltás nem igényel konkrét 

tervezést vagy szakértelmet pénzmosási célokra sem. 

 

3. Sérülékenység 

Az a tény, hogy a pénzváltás többnyire készpénzes tranzakciókat foglal magában, nagyobb kockázati 

tényező, mivel a nagy címletű bankjegyek mozgása nem megfelelően monitorozott. PEP-ek is gyakran 

váltanak valutát. A határ menti területeken a pénzforgalmi irodák sebezhetőbbek a többinél. 

A bejelentések szintje meglehetősen alacsony az ügyletek volumenéhez képest. 2016-ban a 8786 db 

bejelentésből a szektor 352 bejelentést tett. 

A pénzváltó ügynök a pénzváltás volumenének növelésében érdekelt, így előfordulhat, hogy 

pénzmosás-gyanú esetén sem feltétlenül tesz eleget bejelentési kötelezettségének. 

Magyarországon pénzváltási tevékenységet hitelintézetek és ezek engedéllyel rendelkező pénzváltó 

ügynökei végezhetnek. Ennek a következménye, hogy a pénzváltók az ügyfelek átvilágítási eljárásai 

során több esetben a hitelintézetekre támaszkodnak, így elfordulhat, hogy a pénzváltó iroda nem kap 

teljes képet az üzleti kapcsolatról.  

A pénzváltók az uniós és hazai szintű AML/CFT szabályozás hatálya alá tartoznak. Az ágazat 

szabályozása és felügyelete nem elég erős és kevésbé hatékony, mint más pénzügyi intézményeknél. 

A célzott felügyeleti eljárások hiánya miatt, a korábbi ellenőrzések alapján a szolgáltatók kockázataira 

vonatkozóan kevés információ áll rendelkezésre. 

 

2. A bűnügyi munkacsoport elemzése 

1. A szektor általános leírása 

A pénzváltási tevékenység végzését a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi 

CCXXXVII. törvény, valamint a pénzváltási tevékenységről szóló 297/2001. (XII.27.) kormányrendelet 

(a továbbiakban: kormányrendelet) szabályozza.  

A fenti jogszabály alapján a pénzváltási tevékenység: külföldi fizetőeszközök adásvétele a törvényes 

fizetési eszköz ellenében, valamint külföldi fizetési eszközök adásvétele külföldi fizetési eszközök 

ellenében.  

Magyarországon pénzváltási tevékenységet hitelintézetek és ezek engedéllyel rendelkező pénzváltó 

ügynökei végezhetnek. A jogszabályban meghatározott feltételek megléte esetén a tevékenység 

végzésére a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) ad engedélyt.  

A jelenlegi szabályozás szerint a pénzváltók hitelintézet ügynökeként eljárva folytatják a 

tevékenységüket. A pénzváltó ügynöki tevékenység szigorúan szabályozott, intézményesített az e 

tevékenységet folytatók személyi és tárgyi feltételrendszere, az ellenőrzés és a felügyelet gyakorlata. 

A hazai pénzváltó ügynök piac legjelentősebb szereplői 2001. előtt saját forrásból végeztek pénzváltó 

tevékenységet. Több évtizedes gyakorlattal és kapcsolatrendszerrel bírnak, a visszatérő privát 
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ügyfélkör üzleti tevékenysége eredményének leplezésében, rétegezésében képesek segédkezni a 

pénzváltással. 

A hazai pénzváltási tevékenységet folytatók két fő csoportja: 1. a pénzváltó ügynöki engedéllyel nem 

rendelkező, ún. feketeváltók, 2. ügynöki engedéllyel rendelkező pénzváltók. 

A feketeváltók a látszatát sem kívánják fenntartani a törvényességnek, jellemző működési területük a 

nagy gyalogos forgalmú helyek (pályaudvarok, sétálóutcák, idegenforgalmi nevezetességek, 

közterek). Az engedéllyel rendelkező pénzváltókhoz képest kisebb ügyleteket bonyolítanak le, 

szektorális szinten kevesebb pénzmosási kockázatot hordoznak. 

A pénzváltó tevékenységet folytató vállalkozásokon óriási mennyiségű készpénz folyik át. Ennek egy 

része köthető csak a belföldi és külföldi turizmushoz, a másik része különböző legális és illegális 

gazdasági tevékenységhez kapcsolódik. Itt is problémát jelent, hogy a nagy mennyiségű készpénz 

eredete, forrása nehezen vagy egyáltalán nem ellenőrizhető, az ügyleteket végző személyek, a 

tényleges tulajdonos stb. átvilágítása nem minden esetben megfelelő mértékű. 

 

2. Fenyegetés: 

Az engedéllyel rendelkező pénzváltó ügynökök a vonatkozó kormányrendelet betartására 

törekednek. Pénzváltási tevékenységük java része az engedélyben jóváhagyott pénzváltó irodához 

kötött. Főszabály szerint az irodai váltások tekintetében törekednek a Pmt. rendelkezéseinek 

betartására, de előfordult már, hogy százmilliós nagyságrendű váltások esetén mellőzésre került a 

pénzmosás gyanú bejelentése a NAV PEII-hez. 

A pénzváltási szolgáltatás igénybe vételéhez nincs szükség speciális ismeretekre, gyorsan, egyszerűen 

vehető igénybe. 

Bejelentések száma 2012-2016. évek tekintetében 

Szolgáltató 2012 2013 2014 2015 2016 

Pénzváltó 257 119 148 173 352 

A pénzváltásban megjelenő készpénz kiterjedtsége magas szintű kockázatot jelent, mind az 

alapbűncselekmények, mind a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása bűncselekmény 

vonatkozásában. 

Az ügyfélkör egy része alkalmi ügyfél: turista, vagy a pénzváltó iroda környékén élő-dolgozó 

magánszemély, gazdálkodó szervezet. Az ügyfélkör másik része a bűncselekményből származó 

jövedelmének tisztára mosásához pénzváltási szolgáltatást igénybe vevő régi kapcsolat, itt az 

együttműködés alapját egyik oldalról az évekre visszanyúló kapcsolat, a tranzakciók megbízható 

lebonyolítása, másik oldalról a rendszeres jövedelem biztosítása adja. 

A pénzváltási szolgáltatás jellegéből adódóan a stróman személyek alkalmazása is valószínűsíthető. 

A fenti adatok a bejelentések alapján állapíthatóak meg, amelyek a legális pénzváltásokhoz 

kapcsolódnak, a nem legális pénzváltási tevékenység vonatkozásában nem áll rendelkezésre 

információ.  
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A pénzváltási tevékenység jelenlegi struktúrája és ellenőrzésének széttagoltsága (több szerv 

széttagolt ellenőrzési jogának gyakorlása) miatt nem kizárható a legális forgalommal fedett illegális 

váltói tevékenység végzése sem.    

Az ügyfél átvilágítás szintje alacsony, nincs meg az a szintű szerződéses viszony, amely alapján a 

pénzváltó ügyfelét, a tényleges tulajdonost stb. kellő mélységben megismerhetné, így pl. a 

strómanok kiszűrése is nehéz. 

A megbízási szerződésben szereplő, engedélyezett pénzváltó irodák földrajzi elhelyezkedése 

elsősorban a forgalmas helyekhez kapcsolódik. A legtöbb pénzváltó iroda forgalmas sétálóutcákban, 

pályaudvarokon, bevásárló központokban, főutak mellett, határ menti benzinkutak szomszédságában 

található. A pénzváltó ügynöki hálózat országos szinten kiterjedt, pénzváltó iroda a fővároson és a 

megyeközpontokon kívül minden jelentősebb lélekszámú városban található. 

 

3. Sérülékenység 

A kockázati kitettség tekintetében megállapítható, hogy a pénzváltás, mint tevékenység könnyen 

hozzáférhető szolgáltatás, amely során gyors, készpénzalapú ügyletek zajlanak. A pénzeszköz 

forrásának megállapítása nem biztosított.  

A bejelentések alapján a pénzváltók korlátozás nélküli váltása (folyamatos váltás ugyanazon 

személynek, vagy személyi körnek összességében milliós nagyságrendű EUR tekintetében) további 

kockázati tényező.  

A pénzváltói forgalom volumene magasabb szintű kockázatot jelent, mind az alapbűncselekmények, 

mind a pénzmosás bűncselekmény és a terrorizmus finanszírozása vonatkozásában.  

A hitelintézet ellenőrzi a pénzváltót, hogy a tevékenységét a jogszabályoknak, illetőleg a 

szerződésben foglaltaknak megfelelően végzi-e, ha nem, haladéktalanul jelentenie kell az MNB felé. A 

pénzváltói tevékenységet ugyanakkor pénzmosás és terrorizmus finanszírozása szempontjából már 

nem vizsgálja.  

A hitelintézetek, mint megbízók részéről a pénzváltó ügynöki tevékenység kapcsán tudatos 

üzletpolitika jellemző. A pénzmosási téren kockázatkerülő piaci szereplők nem foglalkoztatnak 

pénzváltó ügynököket. A profit érdekében kockázatvállalók igyekeznek a pénzváltó ügynökeiket 

rendszeresen, alaposan ellenőrizni, elsősorban az ezzel megbízottak korrumpálása jelenthet 

sérülékenységet. Az ügyletek gyorsan zajlanak, nincs elegendő információ az ügyfelek személyét 

érintően.  

A pénzváltó ügynök a pénzváltásban érdekelt, így előfordulhat, hogy pénzmosás-gyanú esetén sem 

feltétlenül tagadja meg a tranzakció végrehajtását. Ennek ellenére – mint ahogy a fenti táblázat is 

mutatja – évről évre növekszik a pénzváltóktól érkezett bejelentések száma, ami egy pozitív 

tendenciát mutat. 

A pénzváltó ügynökök pénzváltási tevékenységéből fakad, hogy jelentős készpénz-forgalmat generál, 

amely már önmagában is egy jelentős kockázati elem. A nagy összegű készpénzes váltások segítenek 

leplezni a bűncselekményből szerzett pénz eredetét, az ügyfelek részéről tényleges tulajdonosi 

nyilatkozat hiányában strómanok igénybevétele a pénzváltási ügyletek végrehajtása során nem 

szokatlan. A visszatérő ügyfelek igényeinek kielégítése érdekében az egyes pénzváltó ügynökök 

egymás közt is bonyolítanak tranzakciókat.  
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A pénzváltás szolgáltatás könnyen elérhető, igénybevételéhez semmiféle szakértelem nem 

szükséges. 

 

A pénzváltással összefüggő kockázat kockázati szintje 

 3,4 – jelentős 
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20. Az elektronikus pénzzel összefüggő kockázatok 

 

1. A felügyeleti munkacsoport elemzése 

1. Szektor általános leírása: 

Magyarország vonatkozásában a szolgáltatást elsődlegesen határon átnyúlóan más országok 

elektronikus pénzkibocsátói végzik. A hazai piacon az elektronikuspénz-kibocsátók felügyeletét a 

Magyar Nemzeti Bank látja el. 

Az elektronikus pénz a kibocsátóval szembeni követelés által megtestesített, elektronikusan tárolt – 

ideértve a mágneses tárolást is – monetáris érték, amelyet pénzeszköz átvételével bocsátanak ki 

fizetési műveletek teljesítése céljából, és amelyet az elektronikuspénz-kibocsátón kívül más 

természetes vagy jogi személy is elfogad.  

Az e-pénz egyik legfontosabb jellemzője az előre fizetett jelleg. Ez azt jelenti, hogy egy számlát, 

kártyát vagy egy eszközt pénzben kifejezett értékkel írnak jóvá ahhoz, hogy ez az érték e-pénznek 

minősüljön. Elektronikus pénz pl. kártyán, mobileszközökön vagy online számlán tárolt pénz.  

Az előre fizetett kártyáknak számos különböző tulajdonsága van, így vannak újratölthető és nem 

újratölthető kártyák, más e-pénzekhez kapcsolódó kártyák (pl. PayPal kártyák), vagy klasszikus 

bankszámlához tartozó ún. IBAN-kártyák, amelyek bejövő pénzátutalást is tudnak fogadni az 

egyenleg feltöltése érdekében. 

Nem minden elektronikus úton tárolt pénzbeli értéket kell e-pénznek tekinteni. A zárt rendszerek, 

mint pl. az ajándékkártyák és a tömegközlekedési kártyák, amelyek csak egy bizonyos 

kiskereskedőnél vagy meghatározott kiskereskedelmi láncoknál használhatóak, nem tartoznak ebbe a 

körbe. 

Az e-pénzek terén az előre fizetett kártyák és az e-pénztárcák dominálnak.  

Érintett szereplők 

Elektronikus pénzeket csak arra engedéllyel rendelkező hitelintézetek és pénzintézetek, továbbá az 

Európai Központi Bank, a nemzeti központi bankok és a tagállamok regionális és helyi hatóságai 

adhatnak ki. 

Az e-pénz kibocsátására alkalmazott különböző üzleti modellek három szereplőt ismernek: 

- Kibocsátó: aki e-pénzt „fizet” az ügyfélnek pénzért cserébe. Ugyanígy az olyan szervezet, 

amelynek elektronikus pénzkibocsátása engedélyhez kötött.  

- Forgalmazó: a kibocsátón kívüli olyan jogalany, amely a kibocsátó nevében elosztja vagy 

visszaváltja az e-pénzeket (pl. továbbértékesíti a kibocsátó által kibocsátott e-pénzt, pl. egy 

kiskereskedő feltöltő kártyákat árul); 

- Ügynök: az elektromos pénzkibocsátó intézmény (EMI) nevében eljáró jogalany, amelyen 

keresztül az EMI pénzforgalmi szolgáltatásokat végezhet egy másik tagállamban (az e-pénz 

kibocsátása kivételével) anélkül, hogy fióktelepet létesítene az adott tagállamban. 

A továbbiakban leírtak kapcsán előzetesen felhívjuk a figyelmet, hogy, bár hazai gyakorlati példákkal, 

esetekkel nem lehet alátámasztani minden esetben a leírtakat, a nemzetközi tendenciák alapján – 

amelyek ismerete különösen fontos a pénzügyi szolgáltatást végző szolgáltatók számára – a 
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szupranacionális (nemzetek feletti) kockázatértékelés során megfogalmazott kockázatokat vettük 

alapul. Tekintettel arra, hogy ezek a kockázatok a hazai ügyfelek és szolgáltatások vonatkozásában is 

jelentős fenyegetést és sérülékenységet jelentenek saját értékelésünk alapján. 

 

2. Fenyegetés: 

Az elektronikus pénz használata vonzó lehet a terrorista csoportok számára, mivel lehetővé teszi a 

pénzeszközök névtelenül történő mozgatását (különösen az előre feltöltött kártyákat nagy köteg 

készpénz helyett). A gyakorlatban e-pénzhez meglehetősen könnyű hozzájutni, és nem igényel 

különleges szakértelmet vagy tervezést. 

Azonban az elektronikus pénzhez képest a készpénz még mindig versenyképesebb és vonzóbb 

eszköz, mivel könnyebb hozzáférni, mint az elektronikus pénzhez. Ebben az értelemben a készpénzt 

továbbra is előnyben részesítik a háborús övezetekben való utazások finanszírozására. Ugyanakkor a 

terrorista csoportok szemében az e-pénzek biztonságosabbnak tűnhetnek, mint a készpénz, mivel 

diszkrétebb fizetést tesz lehetővé. Szintén vonzóbb lehet azokban az esetekben, amikor a készpénz 

használatára nincs lehetőség (pl. online vásárlások esetén).  

Az elektronikus pénztermékek napjainkban széles körben elterjedt fizetési módok, amelyek 

nagyösszegű, gyors és névtelen, sok esetben határokon átnyúló pénzmozgást tesznek lehetővé. 

Az e-pénzek használata meglehetősen vonzó a bűnszervezetek számára is, ideértve az EU-n kívüli, EU-

ban működni kívánó szervezeteket is. 

Az előre fizetett kártyák lehetővé tehetik nagy összegű pénzeszközök egyszerű szállítását (egyes 

kártyáknak nincs limitük). 

 

3. Sérülékenység 

Mivel az e-pénztermékek bizonyos körülmények között anonim tranzakciókat tesznek lehetővé, az 

ágazat kockázati kitettsége magas. Az e-pénz inherens kockázata függ az üzemeltető struktúrájától és 

az új technológiák kezelésében rejlő képességétől. A szabályozók és a felügyeletek észrevették, hogy 

ez a képesség szolgáltatónként eltérhet. 

Terrorizmus-finanszírozás szempontú kockázat, hogy gyorsan mozgatható, akár a készpénz és anonim 

módon átruházható.  

Az e-pénz használat támogatása a pénzügyi integráció keretében, vagy a kiszolgáltatott emberek 

részére, befolyásolja az ágazat kockázati tudatosságát, amely a pénzmosási jellegű visszaéléseket 

marginálisnak tartja. Így az ágazat, mivel a pénzmosási kockázatot alacsonynak tartja, támogatja az 

egyszerűsített átvilágítás alkalmazását e körben. Ügyfél-átvilágítás hiányában az ügylet nyomon 

követése nem elegendő a gyanús tranzakciók azonosításához és bejelentéséhez, mivel nincs 

tranzakcióhoz kapcsolódó adat.  

Az elektronikus pénzt az uniós és a hazai AML/CFT jogszabályok szabályozzák. Ugyanakkor 

mentesítési szabályok is vonatkoznak rá, amely meghatározott esetekben nem teszi lehetővé CDD 

alkalmazását (250 € nem újratölthető vagy 2500 € újratölthető e-pénz). Az e-pénzek uniós AML/CFT 

szabályozási keretébe történő bevonása szerepet játszott a gyanús bejelentések számának 

megnövekedésében. Számos elektronikus pénzt kibocsátó intézmény azonban határokon átnyúlóan 
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működik az EU-ban. Emiatt az ágazat felügyelete nem tekinthető elégségesnek a kockázatok 

kezelésére.  

Az e-pénzpiac néhány nagy szereplője komoly kockázatértékeléseket készített annak érdekében, 

hogy jobban felismerje és megértse az ágazatot érintő kockázatokat. Egyre több olyan 

kezdeményezés van, ami az illetékes hatóságok és bűnüldöző szervek bevonását célozza. Az ágazat 

azonban még mindig nem jól szervezett, és korlátozott erőforrással rendelkezik ahhoz, hogy 

irányítást, képzést vagy megfelelő személyzetet biztosítson.  

Mindazonáltal a hazai tapasztalat is alátámasztja, hogy a szektor kockázati tudatossága növekszik. 

 

2. A bűnügyi munkacsoport elemzése 

Nincs kockázati tényezőként azonosítható releváns bűnügyi tapasztalat. 

 

Az elektronikus pénzzel összefüggő kockázat kockázati szintje 

 1,5 – nem jelentős 

  



 81 

21. A széfszolgáltatással összefüggő kockázatok 

 

1. A felügyeleti munkacsoport elemzése 

1. Szektor általános leírása: 

A Hpt. szerint széfszolgáltatásnak minősül az ügyfél számára megállapodás alapján állandóan őrzött 

helyiségben széf rendelkezésre bocsátása, amelyben az ügyfél maga helyezi el és veszi ki értékeit. E 

tevékenységet a pénzügyi intézmények önálló szolgáltatásként, fokozott biztonsági követelmények 

betartásával végezhetik. 

Magyarországon üzletszerű széfszolgáltatási tevékenységet kizárólag jegybanki engedéllyel 

rendelkező pénzügyi intézmény (hitelintézet és pénzügyi vállalkozás) végezhet. 

2017 márciusában 25 bank, valamint 44 takarékszövetkezet rendelkezett széfszolgáltatásra 

vonatkozó engedéllyel. Ez összhangban van a korábbi évek adataival. 

A pénzmosás elleni küzdelem vonatkozásában a felügyeletet ellátó szerv az MNB. 

 

2. Fenyegetés: 

A széfszolgáltatással összefüggő terrorizmus-finanszírozási kockázat nem releváns. 

A széfszolgáltatással kapcsolatos pénzmosási fenyegetés sajátossága, hogy az adott értéket tárolják, 

és nem feltétlenül konvertálják, így pénzügyileg nem eléggé vonzó. Ugyanakkor fennáll a kockázat, 

hogy bűncselekményből származó bevételeket rejtsenek el anélkül, hogy az bármilyen módon 

felfedezhető lenne. 

Ezeket az „alvó” széfszolgáltatásokat  arra használhatják fel az elkövetők, hogy a vagyont a pénzügyi 

rendszeren kívül tárolják. Mindazonáltal nehéz pontos adatokat találni, hiszen a széfeket sokszor 

rokonok is használják.  

A bankok kiszolgáltatottak a széfekben tárolt tartalmak tekintetében. Legtöbbször nincs 

információjuk a széfekben elhelyezett pénzeszközökről. Kérdés, hogy a pénzmosás kockázata csak a 

tárolás idején merül-e fel, vagy amikor a pénzt a gazdaságba juttatják. Bűnüldözési szempontból 

minél több pénzt tárolnak, annál könnyebb az ügylet névtelenségét biztosítani. 

 

3. Sérülékenység 

A kockázati szintet tovább növelheti az érintett ügyfelek jellege (magas kockázatú ügyfelek, pl. PEP) 

és a készpénzhasználat ténye. 

Széfszolgáltatást nem lehet ügyfél-átvilágítás nélkül igénybe venni, csomagmegőrzési szolgáltatást 

viszont igen. A sérülékenységet az okozza, hogy a szolgáltatás jellege alapján nem lehet 

meghatározni, hogy milyen értékű szolgáltatáshoz kapcsolódik. Kizárólag az ügyfél egyéb 

szolgáltatásai és a széf látogatási szokásai alapján lehet esetlegesen pénzmosás gyanújára 

következtetni. 

A felügyeleti tapasztalatok szerint a közelmúltban több olyan eset is történt, amikor 

csomagmegőrzésre hivatkozással jogosulatlan módon engedély nélkül végeztek személyek 
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széfszolgáltatást. A személyek előadott védekezése alapján különös jelentősége van, hogy az 

engedélyköteles széfszolgáltatás és az azt nem igénylő csomagmegőrzési szolgáltatás egymástól 

jogszabályi szinten jól elhatárolható legyen. 

 

2. A bűnügyi munkacsoport elemzése 

A NAV PEII és a bűnüldöző szervek gyakorlati tapasztalatai alapján a pénzügyi szolgáltatások közül a 

széfszolgáltatás a készpénz használatához kapcsolódó kockázatot jelenthet. A szolgáltatást nyújtó a 

szolgáltatás jellegéből adódóan nem rendelkezik információval a széfben tárolt dolog fajtájáról, 

eredetéről, tényleges tulajdonjogi helyzetéről, értékéről, illetve ezek változásáról. 

A szolgáltatási körben előfordulnak viszonylag kis családi vállalkozások, amelyek széfszolgáltatási 

tevékenységüket engedély és bejelentés nélkül végzik, más – közhiteles nyilvántartásban is 

megjelenített – hivatalos tevékenységük mellett. 

A széf használatban rejlő kockázat kétirányú, egyrészt hogy a széf tartalma és az abban elhelyezett 

dolgok eredete ismeretlen, másrészt sok esetben a széfet bérlő személyek valós személyazonossága 

sem ismertek a szolgáltatók előtt. A tárolt tárgyak illetéktelen harmadik személyek részére a 

biztonsági intézkedéseknek és felszereléseknek köszönhetően gyakorlatilag teljességgel 

hozzáférhetetlenek, a szolgáltatók pedig – mivel az alapvetően anonimitásra és bizalomra épülő 

szolgáltatás esetén már egy adatkiszivárogtatás vagy belső biztonsági rés gyanújának felmerülése is 

visszafordíthatatlan károkat okozna – saját munkatársaikat is szoros és állandó felügyelet alatt 

tartják, így a szolgáltatás az elkövetők szemszögéből rendkívül biztonságosnak és nagyon vonzónak 

tekinthető.  

A széfben történő tárolás kapcsán kizárólag a tárgy mérete jelenthet esetleges korlátozó tényezőt, 

így az ezekkel felmerülő költségtényező esetleges akadályozó szerepe elhanyagolható. 

A szolgáltatás Magyarországon és külföldön is könnyen elérhető bárki számára, bár Magyarországon 

kevesen veszik igénybe.  

Magyarországon a szolgáltatók egy része viszonylag kis családi vállalkozás, amelynek székhelye, 

illetve ahol a tényleges szolgáltatást nyújtja nincs cégtáblával kihirdetve, az normál lakóházban, 

lakóközösségben „elrejtve”, kvázi bizalmi vagyonkezelőként – akár egyéb ilyen jellegű szolgáltatással 

is kombinálva – működik, így tevékenysége még a viszonylag szűk ellenőrzési tartományon is kívül 

esik, hiszen ezt a fajta tevékenységét engedély, illetve bejelentés nélkül, a hatósági felügyeletet 

megkerülve végzi. Ezek a vállalkozások zömmel nem a bűnös eredetű vagyonok rejtési szándékát 

hivatottak kiszolgálni, hanem valamely legálisan végzett szolgáltatásukat igénybe vevő ügyfélkör által 

keletkezetett, ilyen jellegű igényt igyekeznek lefedni. 

 

A széfszolgáltatással összefüggő kockázat kockázati szintje 

 2 – mérsékelten jelentős 
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22. Az MVTS tevékenységgel összefüggő kockázatok 

 

1. A felügyeleti munkacsoport elemzése 

1. Szektor általános leírása: 

Magyarországon ezt a tevékenységet jellemzően külföldi szolgáltatók ügynökei végzik.  A 

kockázatokra vonatkozóan így elsődlegesen a felügyeletüket ellátó külföldi hatóságok rendelkeznek 

érdemi információval.  

A pénzküldés olyan egyszerű fizetési szolgáltatás, amely rendszerint a küldő fél által a szolgáltató 

részére biztosított készpénzen alapul, amely ezt az összeget valamilyen kommunikációs csatornán 

keresztül elküldi a címzett félnek, vagy a címzett fél nevében eljáró másik fizetési szolgáltatónak.  

A pénzküldő szolgáltatók jellemző példája az ún. MVTS (Money or Value Transfer Systems) 

szolgáltatók által kínált pénzküldési szolgáltatás, ahol a küldő fél pénzt ad a fizetési szolgáltató 

ügynöke számára, hogy azt egy másik ügynök útján elküldje a kedvezményezett részére. 

Az elkövetők az MVTS szolgáltatásokat az alábbi módokon használhatják: 

- a törvényes és illegális vásárlók pénzének összekeverésére (hamis azonosító, hamis számlák 

útján); 

- a bűncselekményből származó jövedelem tisztára mosása harmadik országban történő 

elszámolási rendszeren keresztül (útlevélszabály). Az MVTS a pénzeszközöket egy rendkívül 

összetett fizetési láncolaton keresztül csatornázza be, nagy számú közvetítővel és joghatósággal, 

nehezítve ezzel a törvénytelen pénzeszközök nyomon követhetőségét. Az MVTS-ek, amelyek a 

fizetési lánc minden részében működnek, gyakran hivatalos és / vagy nem hivatalos elszámolási 

rendszereket hoznak létre, ami szintén nehezíti a törvénytelen pénzeszközök nyomon 

követhetőségét; 

- nagy készpénzösszegek kisebb összegekre történő felosztása, amelyeket az ügyfelek szigorúbb 

azonosítását igénylő küszöbértékek alatt küldenek el; 

- a bűncselekményből származó jövedelmet a szabályozott MVTS-fizetési számlákon vagy hasonló 

termékeken keresztül a pénzügyi rendszerbe helyezik;  

- pénzeszközeik elhelyezése és / vagy átutalása pénzküldő szolgáltatások révén. Az ML / TF 

tevékenység kockázatai különösen akkor nőnek, ha az átruházandó pénzeszközök készpénzben 

vagy névtelen e-pénzben kerülnek befizetésre. 

Előfordulhat a külföldre irányuló pénzátutalási szolgáltatások (Western Union, Moneygram, stb.) 

igénybevétele akár bűncselekményekhez kapcsolódóan a megbízások utólagos kifizetése, akár a 

külföldön élő hozzátartozóknak a haszonból történő támogatása céljából is. Problémát jelen itt is a 

strómanok használata (egy ezzel megbízott személy küldi és fogadja kint az összeget a tényleges felek 

helyett). 

A pénzmosási törvény alapján az MVTS-k – mint külföldi fizetési szolgáltatók (PSP) megbízottjai – a 

belföldi AML / CFT kötelezettségek és az MNB felügyeletének hatálya alá tartoznak.  

A továbbiakban leírtak kapcsán előzetesen felhívjuk a figyelmet, hogy, bár hazai gyakorlati példákkal, 

esetekkel nem lehet alátámasztani minden esetben a leírtakat, a nemzetközi tendenciák alapján – 
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amelyek ismerete különösen fontos a pénzügyi szolgáltatást végző szolgáltatók számára – a 

szupranacionális (nemzetek feletti) kockázatértékelés során megfogalmazott kockázatokat vettük 

alapul. Tekintettel arra, hogy ezek a kockázatok a hazai ügyfelek és szolgáltatások vonatkozásában is 

jelentős fenyegetést és sérülékenységet jelentenek saját értékelésünk alapján. 

 

2. Fenyegetés: 

Az MVTS-ek, a jellegüknél fogva könnyen hozzáférhetőek, használatuk nem igényel különös 

szakértelmet vagy technikákat. Nem állandó ügyfelekről van szó, mint a számlával rendelkező állandó 

ügyfélkörrel rendelkező szolgáltatói körben. A ténylegesen összefüggő kis ügyletek nehezen nyomon 

követhetőek. Magas a készpénzhasználat, a szolgáltatás lehetőséget biztosít a készpénz a 

kedvezményezett részére történő gyors eljuttatásához. (Lásd a bűnügyi szempontú jogeseteket a 

készpénzhasználattal kapcsolatosan).  

A készpénzes tranzakciókra való támaszkodás és ezeknek a szolgáltatásoknak a magas kockázatú 

területeken történő rendszeres felhasználása magas kockázati kitettséghez vezet. 

Mivel magas kockázatú harmadik országokban is nyújthatnak szolgáltatást, ezáltal magas kockázatú 

ügyfelek is használhatják őket.  

Mind a terroristák, mind a bűnözők részére vonzóbbak a nagyobb MVTS-ek a kiterjedt hálózatuk 

miatt, míg a kisebb MVTS szolgáltatók, mivel csak korlátozott számú országban működnek, háttérbe 

szorulnak. 

Az MVTS-ek általában nem számla-alapú pénzátutalást nyújtanak, azaz nincs üzleti kapcsolat, csak 

egy sor elszigetelt ügylet, amelynek egyetlen azonosítási formája az ügyfelek hivatalos azonosító 

adatainak rögzítéséből áll. Ez a tulajdonság, az identitáscsalások lehetőségével együtt lehetővé teszi 

strómanok használatát is, így az ügyletek mögötti valós személyek (feladó / kedvezményezett) vagy a 

tranzakciók célja kimutathatatlan.  

Jellemzőiknek köszönhetően (lásd sebezhetőség) az MVTS-ek vonzóak és biztonságosak mind a 

terroristák, mind az egyéb bűnözők szemében. 

 

3. Sérülékenység 

Szabályozott szektor, bár a nem letelepedett, határon átnyúló szolgáltatók tekintetében a „host 

country” felügyelet rendelkezik a megfelelő információval.  

Az MVTS-ekre vonatkozó felügyelet korlátozott az uniós útlevélszabály miatt. Annak ellenére, hogy a 

pénzküldő szolgáltatók a Hpt. hatálya alá tartoznak, ezeket a szolgáltatásokat más cégek is nyújtják, 

mint valamely külföldi MVTS ügynökei, alügynökei. A külföldi MVTS-ek valamely EGT-tagállamban 

működtetett fizetési szolgáltatók, amelyekkel az EU-ban ún. "útlevélszabály" megállapodások 

keretében az MNB által Magyarországon regisztrált ügynökökön keresztül lehet szerződést kötni. 

(részben elfogadható kockázat) A Magyarországon ügynökként működő (határon átnyúló 

szolgáltatást nyújtó) szolgáltatók az MNB által regisztrálásra és közzétételre kerülnek.   

Az illetékes hatóságok szerint az ágazat terrorizmus-kockázati tudatossága a közelmúltban (a 

bekövetkezett terrorista támadások miatt) nőtt, ám a gyanús tranzakciók észlelése továbbra is 

nehézségekbe ütközik a tételek alacsony összege miatt. A bejelentések színvonala jelentősen eltér, és 
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függ az MVTS szolgáltató méretétől. A nagy szolgáltatók többet jelenthetnek, mint a kisebbek, 

amelyek ritkán válaszolnak a FIU megkereséseire a hazai tapasztalatok alapján.  

Uniós szinten a hatóságok és a FIU-k úgy vélik, hogy az MVTS-szektoron belül a kockázati tudatosság 

nem elég magas, és az elvégzett ügyfél-átvilágítási intézkedések több esetben gyengék.  

A regisztrált és engedéllyel rendelkező MVTS-k az EU-szintű AML/CFT jogszabályok hatálya alá 

tartoznak. A „home” és a „host country” felügyelők szorosabb együttműködése azonban növelheti a 

hatékonyságot. 

 

2. A bűnügyi munkacsoport elemzése 

A bűnügyi munkacsoport releváns tapasztalatai az egyes szervezett bűnözési formákhoz kapcsolódó 

specifikus kockázatoknál került bemutatásra.  

 

Az MVTS tevékenységgel összefüggő kockázat kockázati szintje 

 3 – jelentős 
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23. A kölcsön- és hitelügyletekkel összefüggő kockázatok 

 

1. A felügyeleti munkacsoport elemzése 

1. Szektor általános leírása: 

A kölcsön és hitelügyletek és hitelkártyák elsődlegesen bankokhoz, egyéb szakosított hitelintézethez, 

takarékszövetkezetekhez jelzálog hitelintézetekhez kapcsolódnak.  

2017 júliusában 27 Bank, 9 Banki Fióktelep, 6 Jelzálog hitelintézet és 49 takarékszövetkezet nyújtotta 

ezeket a szolgáltatásokat a hazai piacon, amely statisztika vonatkozásában nincs jelentős eltérés az 

elmúlt év adataihoz képest. Vonatkozásukban a felügyeletet a Magyar Nemzeti Bank látja el. A 

legjellemzőbb termékek az üzleti kölcsönök, fogyasztási hitelek, jelzáloghitel és nagy összegű 

eszközalapú hitelek. 

Kölcsönszerződés alapján a hitelező meghatározott pénzösszeg fizetésére, az adós a pénzösszeg 

szerződés szerinti későbbi időpontban a hitelezőnek történő visszafizetésére és kamat fizetésére 

köteles. 

Hitelszerződés alapján a hitelező hitelkeret rendelkezésre tartására, és a rendelkezésre tartott összeg 

erejéig kölcsönszerződés, kezességi szerződés, garanciaszerződés vagy egyéb hitelművelet végzésére 

vonatkozó más szerződés megkötésére, az adós díj fizetésére köteles. 

A továbbiakban leírtak kapcsán előzetesen felhívjuk a figyelmet, hogy, bár hazai gyakorlati példákkal, 

esetekkel nem lehet alátámasztani minden esetben a leírtakat, a nemzetközi tendenciák alapján – 

amelyek ismerete különösen fontos a pénzügyi szolgáltatást végző szolgáltatók számára – a 

szupranacionális kockázatértékelés során megfogalmazott kockázatokat vettük alapul. Tekintettel 

arra, hogy ezek a kockázatok a hazai ügyfelek és szolgáltatások vonatkozásában is jelentős 

fenyegetést és sérülékenységet jelentenek saját értékelésünk alapján. 

 

2. Fenyegetés: 

Üzleti kölcsönök 

Kevés olyan eset van, amikor a terrorista szervezetek e termékeket alkalmazták pénzeszközök 

gyűjtésére. A terrorista szervezetek nem jutnak könnyen üzleti kölcsönökhöz, mivel nem tudnak 

megfelelni a termékek igénybevételéhez szükséges feltételeknek. Mindemellett kifinomult 

szakértelemre és tudásra van szükség az igénybevételükhöz.  

A hitelcsalások többnyire a pénzügyi visszaélések köréhez tartoznak, és nem feltétlenül 

bűncselekményből származó jövedelem tisztára mosására használják. Azonban a vállalatok egymás 

közötti, néha offshore területre bejegyzett társaságok, illetve magánszemélyek bevonásával is 

megvalósuló körbeutalásai az utalási láncolat összetettsége, illetve a mögöttes valós gazdasági indok 

hiánya miatt kiemelt kockázatot jelentenek. 

Tipikus felhasználási módja a hamis választott-bíráskodás, aminek a lényege, hogy a piszkos vagyont 

egy offshore bejegyzésű vállalat számláján elhelyezik, majd ez a cég látszólagos jogvitába keveredik a 

bűnöző egy másik fedőcégével. Utóbbi társaság egy bizonyos pénzmennyiségre nyújt be követelést. 

Ezt követően a két vállalat vagy peren kívül megegyezik egymással, és az offshore társaság utal, vagy 
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nemzetközi választott-bíróság elé viszik az ügyet. Utóbbi esetben a testület megítéli a fedőcég javára 

a követelt összeget, és az offshore vállalkozás elutalja a pénzt.  

Fogyasztási hitelek (személyi kölcsönök, hitelkártyák, áruhitelek) 

A terroristák / szervezett bűnözői csoportok többnyire fogyasztási hiteleket vagy diákhiteleket 

vesznek fel (rövid távú, kisösszegű, de magas kamatú termékek). A kölcsönök viszonylag 

kisösszegűek, amelyek lehetővé teszik az olyan pénzeszközökhöz való hozzáférést, amelyek forrása 

mindaddig nem követhető, amíg a pénz nem kerül átutalásra. A terroristák / szervezett bűnözői 

csoportok rendszerint hitelkártyákat használnak készpénzfelvételhez: ATM-en keresztül a saját 

hitelkártyájukkal vesznek fel készpénzt, ezzel negatív egyenleget generálva a számlájukon, majd 

eltűnnek a tartozás visszafizetése nélkül.  

A fogyasztási hitelek igénybevétele meglehetősen vonzónak tűnhet mind a bűnözők, mind a 

terroristák számára, mivel nem feltétlenül igényelnek magas szintű szakértelmet vagy tervezést. 

Mindazonáltal tagállamonként változhat, a szükséges szakértelem iránti igény, amennyiben 

különleges dokumentációra van szükség a hitelkérelemhez.  

A fogyasztási hitelekkel kapcsolatos pénzmosási fenyegetettség elhanyagolható.  

Jelzáloghitel és nagyösszegű eszközalapú hitelek 

A jelzálogkölcsön nincs kitéve magas pénzmosási kockázatnak, mivel bár nagyösszegű kölcsönről van 

szó, csak ellenőrzött csatornákon keresztül lehetséges hozzájutni. A magas kockázatú ügyfelek a 

leginkább kitettek (pl. PEP-k), és határokon átnyúló pénzátutalásokat vonhatnak maguk után. 

A terrorizmus finanszírozása esetén az elkövetők magas értékű vagyontárgyakat használnak a hitelek 

/ jelzáloghitelek fedezeteként (közepes / hosszú távú, nagyösszegű, alacsony kamatozású termékek). 

Viszonylag nagyösszegű hiteleket vesznek fel annak érdekében, hogy olyan pénzeszközhöz jussanak, 

amelyek forrása mindaddig nem követhető, amíg a pénz nem kerül átutalásra.  

E termékek nem teszi lehetővé a terrorista szervezetek számára a pénzhez való könnyű és gyors 

hozzáférést. 

A szervezett bűnözői csoportok igénybe vehetik ezeket a termékeket. Megfelelő infrastruktúrával 

rendelkeznek a hamis dokumentumok készítéséhez, továbbá a jelzáloghitel szerkezete segíti a 

pénzeszközök valódi kedvezményezettjének elrejtését. A jelzáloghitelek pénzmosásra történő 

felhasználásának tipikus esete, amikor a piszkos pénz letétként kerül elhelyezésre egy offshore 

bankban vagy gazdasági társaságban. Majd az elkövető hitelkérelemhez folyamodik (pl. 

ingatlanvásárláshoz), ahol az offshore társaság/bank kezességet vállal. A hitelt nem fizetik vissza, így 

a kölcsönt nyújtó bank lehívja a piszkos pénzt, ami ezáltal bekerül a legális gazdaságba. Az ingatlanok 

értékesítése során pedig további legálissá vált jövedelem keletkezik. 

 

3. Sérülékenység 

Üzleti kölcsönök 

A hitelintézetek által nyújtott üzleti hitelekhez való hozzáférés lehetősége korlátozott, nem 

különösebben vannak kitéve a magas kockázatú ügyfeleknek vagy a nagy kockázatot jelentő 

területeknek, ugyanakkor a vállalatok egymás között nyújtott hitelei jelentősen megnövelik a 

kockázati kitettséget.  
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A pénzügyi intézmények kellőképpen tudatában vannak az üzleti kölcsönök körüli csalás 

kockázatának. Különös figyelmet fordítanak a hamis dokumentumok vagy személyazonosító 

okmányok vizsgálatára, mivel biztosítaniuk kell a hitel visszafizetését. 

 

Fogyasztási hitelek (személyi kölcsönök, hitelkártyák, áruhitelek) 

Általában alacsony összegek forognak kockán, magas kockázatú ügyfelek vagy országok bevonása 

nélkül. Ezeket a termékeket általában a diákok vagy kiszolgáltatott emberek számára nyújtják, 

akiknek a benyújtott kérelmeit a pénzintézetek rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek vetik alá. 

Ezt a feltételezett alacsony kockázati kitettséget azonban ellensúlyozza, hogy a kis összegek miatt az 

ágazat kevésbé ismeri fel a terrorizmus-finanszírozás kockázatait. Ezenkívül, hasonlóan az üzleti 

kölcsönökhöz, a kockázati tudatosság inkább a csalás kockázatára koncentrál.  

A nemzeti jogszabályok nagymértékű különbséget mutathatnak a bekérendő dokumentumok 

tekintetében. Amikor a kölcsönt egy bank nyújtja, a kockázatok nem feltétlenül mérséklődnek, mivel 

a bankszámlára utalt pénzt ATM-en keresztül ellenőrzés nélkül lehet felvenni.  

 

Jelzáloghitel és nagyösszegű eszközalapú hitelek 

Az ágazat kockázati tudatossága a terrorizmus-finanszírozási kockázatok tekintetében meglehetősen 

alacsony, de ez nem jelenti azt, hogy a kockázat ismeretlen.  

A hitelintézetek tisztában vannak a pénzmosási kockázatokkal, figyelembe véve, hogy a pénzmosási 

ellenőrzéseket olyan felügyelt intézmények végzik, akik az ingatlanvásárlási-kölcsön-jóváhagyási 

folyamat különböző szakaszaiban foglalkoznak az ügylettel (hitelintézetek, jelzáloghitel-ügynökök, 

ingatlanügynökök, közjegyzők, ügyvédek). Ez kevéssé igaz akkor, amikor a jelzáloghitel ügyintézése az 

ingatlanszektoron keresztül történik. 

 

2. A bűnügyi munkacsoport elemzése 

Nincs kockázati tényezőként azonosítható releváns bűnügyi tapasztalat. 

 

A kölcsön- és hitelügyletekkel összefüggő kockázat kockázati szintje 

 1,5 – nem jelentős 

 

  



 89 

IV. ÁLTALÁNOS KOCKÁZATOK 
 

(D.) Az elkövetést könnyítő eszközökből eredő 

kockázatok 
 

 

24. Az offshore gazdasági társaságokkal összefüggő kockázatok 

 

1. A felügyeleti munkacsoport elemzése 

1. Szektor általános leírása: 

Az „offshore” angol kifejezés, szó szerinti jelentése: parton túli, parton kívüli. Azon vállalatokat kell az 

offshore kategóriába sorolni, melyek a cégbejegyzés országában nem folytatnak tevékenységet. Az 

alacsony adókulcsot alkalmazó államokban, területeken bejegyzett társaságok tevékenysége az 

alapbűncselekmények és a pénzmosás bűncselekmény elkövetésének szempontjából is fokozott 

veszélyt jelent. Ennek legfőbb oka, hogy az illetékességi területek jogalkotása jellemzően modern és 

naprakész, ami a lehető legnagyobb jogi szabadságot és diszkréciót biztosítja a tulajdonosok számára, 

a pontos jogi környezet viszont országonként eltérő. 

Az offshore társaságok alkalmazásának, felhasználásának alapvető céljai: 

- az adófizetési kötelezettség nem, vagy a fizetendőnél jelentősen kisebb mértékben történő 

teljesítése; 

- az anonimitás biztosítása; 

- az offshore társaságok fizetési számláin megjelenő pénzeszközök forrásának elfedése; 

- a bűncselekményekből származó pénzeszközök visszajuttatása a gazdasági tevékenységbe. 

A Pmt. alapján a szolgáltatók által a magyar FIU-hoz küldött bejelentések elemzésekor gyűjtött 2014. 

évi statisztika alapján 330 db bejelentés hozható közvetlenül összefüggésbe offshore társaságokkal. 

Bejegyzés helye szerint a leginkább érintett offshore területek: Seychelle-szigetek (101), Brit Virgin-

szigetek (46), Belize (44), Panama. 

Az offshore és az ún. „burkolt offshore” (amikor egy gazdasági társaság tulajdonosi szerkezetében 

offshore területre bejegyzett gazdasági társaság (is) található) társaságok számának nagyságrendjét 

mutatja a 2015-ben kirobbant ún. Panama-papers, vagy Panama-botrány, amikor mintegy 240 ezer 

vállalat és részvénytulajdonos adatát szivárogtatták ki. 

 

2. Fenyegetés: 

A szolgáltatók által offshore gazdasági társaság vonatkozásában tett bejelentéseknek az összes 

bejelentéshez viszonyított aránya nem magas, ugyanakkor a tevékenység jellege, a bejelentésekben 
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megjelenő tényállások összetettsége, a pénzügyi folyamatok nyomon követésének nehézsége, a 

traszparencia részleges vagy teljes hiánya, valamint az offshore társaságok tevékenységével szemben 

a szolgáltatók és hatóságok részéről történő elégtelen fellépés indokolják az offshore társaságok 

tevékenységének magas kockázatként történő azonosítását. 

Az offshore társaságok tevékenységének egyik jellemzője az ideiglenesen átadott pénzeszközök, 

vagyoni elemek megjelenése, akár az offshore társaság részére, akár az offshore társaság részéről. Az 

ideiglenesen átadott pénzeszközök (pl. kölcsön, hitel) a pénzügyi folyamatok nyomon követését 

tovább nehezítik. 

A Magyarországon telephellyel rendelkező külföldi cégek, valamint a magyarországi bankokban 

folyószámlát vezető, közvetlen vagy közvetett offshore tulajdonosi háttérrel rendelkező társaságok 

jelentős kockázatot jelentenek. 

 

3. Sérülékenység 

Valamennyi szektor vonatkozásában elmondható, hogy a tényleges tulajdonos fogalmának 

értelmezése, a tényleges tulajdonosra vonatkozó ügyfél-átvilágítási intézkedések végrehajtása nem 

egységes, illetve a tényleges tulajdonosi nyilatkozat tartalma nem ellenőrizhető minden esetben, 

különösen offshore társaságok esetében.  

A szolgáltatók által végzendő ügyfél-átvilágítási intézkedések, monitoring tevékenység nehezen 

végezhetőek el offshore társaságokkal kapcsolatban, mivel a nyilvánosan hozzáférhető információk 

korlátozottak. 

Az offshore társaságok fizetési számláin megjelenő pénzeszközök forrására vonatkozó információk 

beszerzése különös nehézségekbe ütközik, mivel a fizetési számla felett rendelkezési jogosultsággal 

bíró azon személyekkel, akik külföldi állampolgársággal és/vagy külföldi lakóhellyel rendelkeznek, a 

számlanyitást követő kapcsolatfelvétel bizonytalan.  

A gyakorlati tapasztalatok alapján különösen igazak a tényleges tulajdonosra, illetve a pénzeszközök 

forrására vonatkozó fent ismertetett problémák a magyarországi székhelyű hitelintézeteknél az 

offshore társaságok részére vezetett ún. tranzit fizetési számlák esetén, amelyek számottevő veszélyt 

jelenthetnek pénzmosási szempontból. 

A tranzit fizetési számlák esetén a számlára a külföldi forrásszámláról érkező jóváírások és a külföldi 

célszámlára irányuló terhelések összege közel azonos, és az átutalások mögött nem azonosítható 

racionális gazdasági indok. A magyar FIU álláspontja szerint az ún. tranzit fizetési számlák használata 

lehetővé teszi a pénzmosás és a hozzá kapcsolódó alapbűncselekmények elkövetését, valamint 

alkalmas lehet a terrorizmus anyagi eszközökkel történő támogatására is. 

Az offshore társaság tevékenységének kockázata abban is megmutatkozik, hogy a fizetési számla 

felett rendelkezésre jogosult személy a legtöbb esetben elzárkózik a társaság tevékenységének 

ismertetésétől, a fizetési számláin megjelenő pénzeszközök forrásának megadásától, vagy nem tud 

racionális gazdasági indokot megjelölni, illetve létérdek nélküli üzleti kapcsolat létrehozására 

törekszik a szolgáltató székhelye szerinti államban.  

A viszonylag kiterjedt árnyékgazdaság a legnagyobb kockázati tényező a pénzügyi szolgáltatók 

bejelentéseinek többségében. A készpénz széles körű felhasználása és a készpénz korlátozásának 

hiánya pénzmosási jellegű sérülékenységnek tekinthetők. 
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A szolgáltatók részére nincs egységes eljárási rend kialakítva az ügyfél-átvilágítási eljárás végrehajtása 

tekintetében.  

Az offshore társaságok Magyarországon vezetett fizetési számláin jelentős összegű 

készpénzmozgások is jellemzőek. Tekintettel arra, hogy a szolgáltatók és a hatóságok a bejegyzés 

helyét tekintik mérvadónak, a készpénzben felvett, illetve befizetett összegek tekintetében nem 

alkalmazzák a tevékenység tényleges végzésének, illetve a tényleges irányítás helyének megfelelő 

intézkedéseket. 

Az azonnali hatályú szerződés felmondás (üzleti kapcsolat megszüntetése) lehetőségének hiánya 

jelentősen hátráltatja a hatékony szolgáltatói intézkedések megtételét. A szerződés felmondásának 

általános határideje 60 nap, amely idő alatt az offshore társaság folytatni tudja tevékenységét. 

 

2. A bűnügyi munkacsoport elemzése 

1. A szektor általános leírása 

Az alacsony adókulcsot alkalmazó és/vagy a tényleges tulajdonosoknak részben, vagy teljesen 

anonimitást biztosító államokban, területeken (offshore terület) bejegyzett társaságok (offshore 

társaság) tevékenysége az alapbűncselekmények és a pénzmosás bűncselekmény elkövetésének 

szempontjából is kockázatot jelent. 

Az offshore helyszíneken csorbát szenved a cégnyilvánosság elve, a vállalkozás több adatát vagy 

egyáltalán nem tartják nyilván, vagy a bejegyző hatóság helyett a titkári szolgáltatásokkal megbízott 

(ez általában a bejegyző ügynök) gazdálkodó szervezet vagy ügyvédi iroda kezeli azokat, ezen kívül 

lehetőség van névleges tulajdonosok és névleges igazgatók alkalmazására. Az offshore cégek 

működésével kapcsolatos konspiráltságon 2017-től jelentősen ront a bevezetésre kerülő automatikus 

információcsere intézménye, de maga ez az adóelkerülési forma nem szűnik meg, csak feltehetően a 

rendelkezésre álló helyszínek száma csökken és az igénybevétel lehetőségei szűkülnek. 

A fentiek alapján az offshore társaságok alkalmazásának, felhasználásának alapvető céljai az alábbiak 

szerint foglalhatóak össze: 

- az adófizetési kötelezettség nem, vagy a fizetendőnél jelentősen kisebb mértékben történő 

teljesítése; 

- az anonimitás biztosítása; 

- az offshore társaságok fizetési számláin megjelenő pénzeszközök forrásának elfedése; 

- a bűncselekményekből származó pénzeszközök visszajuttatása a gazdasági tevékenységbe. 

Az offshore társaságok szerepe az alábbi két jellemző esetben figyelhető meg a magyarországi 

székhelyű hitelintézeteknél vezetett fizetési számlák tekintetében. 
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I. Ún. tranzit fizetési számlák, amelyek alapvetően külföldi személyekhez köthetőek 

A magyarországi székhelyű hitelintézetnél vezetett fizetési számla ebben a formában átmenő 

számlaként funkcionál. Az átutalások jellemzően külföldi székhelyű hitelintézetek által vezetett 

fizetési számlákról érkeznek, illetve általában a küldő országtól eltérő országban (elsősorban 

pénzügyi központokban) bejegyzett, de külföldi székhelyű hitelintézethez utalják tovább az 

összegeket. A továbbutalások általában változatlan összegben rövid időn belül történnek, vagy az 

összegeket strukturálás, többszöri átvezetés után utalják tovább (Az átvezetések általában offshore 

társaságok fizetési számlái között történnek). A magyarországi székhelyű hitelintézetnél vezetett 

fizetési számla felett általában külföldi állampolgárok jogosultak rendelkezni, néhány esetben 

magyarországi lakóhellyel rendelkező meghatalmazott személyt bíznak meg. A számlanyitást 

követően gyakori, hogy a külföldi állampolgárokkal a hitelintézet nem tudja a továbbiakban felvenni a 

kapcsolatot, személyes megjelenésük nem biztosított. Az ügyleti megbízásokat általában elektronikus 

úton nyújtják be. Racionális gazdasági indok az átutalások mögött nem azonosítható. A közlemény 

általában nem, vagy általános hivatkozást tartalmaz (pl. kölcsön, hitel, szerződés szerint). 

II. Belföldi személyek tevékenységével összefüggésbe hozható offshore társaságok fizetési 

számlái 

Ebben a tekintetben kiemelést érdemel az üzletvezetés, tényleges irányítás helyének meghatározása. 

A tényleges tulajdonos azonosítása is döntő jelentőségű, azonban a gazdasági tevékenység 

végzésének tényleges helye határozza meg alapvetően az ügyletek megítélését. 

A magyarországi (belföldi) operatív irányítást, az üzletvezetés magyarországi helyét az alábbi 

körülmények igazolják, támasztják alá: 

1) Az offshore társaság fizetési számláival kapcsolatos valamennyi banki műveletet egy vagy 

több magyarországi székhelyű gazdasági társaság (több esetben cégcsoport) magyarországi 

lakóhellyel rendelkező tagjai és/vagy cégjegyzésre jogosult személyei végezték napi szinten. Az 

offshore társaság fizetési számláihoz a magyarországi székhelyű gazdasági társaságok vezetői 

rendelkeztek teljes jogú hozzáféréssel. Ehhez a tevékenységhez az offshore társaságnak a 

szükséges személyi, strukturális és technikai feltételek (pl. bankszámla, kihelyezett banki terminál 

hozzáférés, aláírásra jogosult vezető tisztségviselő) Magyarországon álltak rendelkezésre. 

Offshore társaságok 
szerepe magyarországi 

székhelyű hitelintézeteknél 
vezetett fizetési számlák 

tekintetében 

"tranzit fizetési számlák" 

(külföldi személyekhez 
köthetően) 

belföldi személyek 
tevékenységével 

összefüggésbe hozható 
offshore társaságok 

számlái 
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A fent hivatkozott banki műveletek az offshore társaság és a magyarországi székhelyű gazdasági 

társaságok, illetve más üzletfeleik között jellemzően az alábbiak voltak: 

- kölcsön nyújtása, 

- tulajdonosi hitel nyújtása, 

- törzstőke befizetése,  

- betét lekötése,  

- osztalék, osztalék-előleg átutalása, 

- üzletrészek vételének, eladásának kiegyenlítése, 

- követelésvásárlás,  

- kamatjóváírások (kamatbevételek) realizálása, újra befektetése. 

A tényleges (pénzügyi) tevékenység valamennyi lényeges elemét az offshore társaság 

Magyarországon végezte. 

2) A bankszámlakivonatok adatai alapján azok egy magyarországi könyvelő iroda címére, vagy 

olyan gazdasági társaság címére kerültek megküldésre, amelyben az offshore társaság számlái 

felett rendelkezésre jogosult magyarországi lakóhellyel rendelkező személy tag és/vagy 

cégjegyzésre jogosult. 

3) Az offshore társaság alapító okirata alapján a társaság a teljes tényleges üzleti tevékenységét 

a bejegyzés helyén kívül fejti ki, de üzleti tevékenységeit a székhelyről irányíthatja vagy vezetheti. 

4) Az offshore társaság alapító okirata alapján az igazgatótanács igazgatókból és elnökből áll. A 

névleges igazgató mellett egy magyarországi székhelyű gazdasági társaság cégcsoportjához 

tartozó személyek az igazgatók és a magyarországi székhelyű gazdasági társaság vezérigazgatója 

az offshore társaság elnök-igazgatója. 

5) Az offshore társaság alapító okirata alapján a névleges tulajdonos és vezető tisztségviselő 

valamennyi lényeges döntés tekintetében felhatalmazást ad a magyarországi lakóhellyel 

rendelkező személynek az offshore társaság tényleges irányítására.  

6) A cégcsoport (amelynek az offshore társaság is tagja) konszolidált éves beszámolóit a 

magyarországi anyavállalat vezérigazgatója írta alá. 

7) Az offshore társaság fizetési számláihoz a névleges igazgatóknak nem volt hozzáférésük. 

8) Az offshore társaság fizetési számlájáról folyamatosan utaltak át pénzösszegeket a bejegyzés 

helyén működő – adótervezéssel és székhelyszolgáltatással foglalkozó – társaság részére, számla 

(INVOICE) hivatkozással. Mindez arra utalt, hogy az offshore társaság a bejegyzés helyén tényleges 

iroda helyett kizárólag székhelyszolgáltató társaság útján rendelkezett képviselettel, 

elérhetőséggel (valódi gazdasági jelenlét hiánya). 

9) Az offshore társaság magyarországi lakóhellyel rendelkező, életvitelszerűen Magyarországon 

élő vezetői a magyarországi székhelyű gazdasági társaságban ügyvezetői pozíciót töltöttek be. Az 

internetes adatok, cikkek, interjúk alapján nevezett személyek életvitelszerűen Magyarországon 

tartózkodtak, itt volt az állandó lakóhelyük, létérdekük központja is Magyarország.  
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10) A tényleges irányítást végző személyek lakossági fizetési számláinak forgalmi adatai alapján 

az életvitelszerűen Magyarországon tartózkodásra vonatkozó információk voltak 

megállapíthatóak. 

11) Az offshore társaság a cégcsoporthoz tartozó társaságok üzletrészeinek értékesítésékor olyan 

gazdasági magatartást tanúsított, amely egy független, önálló befektető vállalat esetében 

gazdaságilag irracionális lett volna (üzletrészeknek mélyen a névérték alatti értékesítése, amely 

jelentős veszteséget eredményezett). 

12) A társaság bejegyzés szerinti tényleges gazdasági jelenlétének hiányára utalt továbbá az a 

körülmény, hogy külföldi székhelyének címére a céginformációs adatbázis adatai alapján, további 

közel 300 Magyarországon bejegyzett vállalat tulajdonosának van a székhelye. 

13) Amennyiben az offshore társaság fizetési számlája tekintetében az ügyleti megbízásokat 

személyesen nyújtják be, papír alapú megbízásnál a megbízást jellemzően belföldi személyek 

nyújtják be, elektronikus úton benyújtott megbízásnál az IP cím általában magyarországi 

szolgáltatóhoz kapcsolható, illetve a fizetési számla felett rendelkezni jogosultak, 

meghatalmazottak valamennyien belföldi személyek. 

14) Megállapítható továbbá, hogy kizárólag, vagy jellemző módon az offshore társaság és a 

magyarországi székhelyű gazdasági társaságok között történnek pénzügyi tranzakciók. 

15) Az offshore társaságnak külföldön vezetnek számlát, ugyanakkor magyarországi székhelyű 

társaságokkal rendszeresek a pénzügyi műveletek. 

 

2. Fenyegetés: 

Az uniós irányelvben foglaltak figyelembe vételével megalkotott Pmt. alapján a hitelintézetek és 

befektetési szolgáltatók már az üzleti kapcsolat létesítését is elutasíthatják, amennyiben a kötelező 

ügyfél-azonosítás/átvilágítás során a tényleges tulajdonos személye nem beazonosítható kétséget 

kizáróan. Ez azonban csupán korlátozott mértékben csökkenti az offshore vállalatok jelentette 

kockázatot mértékét, hiszen kizárólag olyan esetekre vonatkozik, amikor közvetlenül az offshore 

vállalat kíván kapcsolatba lépni a szolgáltatókkal. 

Általánosságban, nemzetközi viszonylatban is probléma, hogy az offshore-ok tevékenységének 

vizsgálatára nincs egységes módszertan vagy gyakorlat, sem igazgatási jellegű eljárások, sem 

büntetőeljárások során. Ezen felül a Pmt. ügyfél-átvilágításra vonatkozó kötelező erejű 

rendelkezésein felül a szolgáltatók részére sincs egységes eljárási rend kialakítva az ügyfél-átvilágítási 

eljárás végrehajtása tekintetében 

Az offshore-ok alapításában érintett országok többsége nem részese nemzetközi bűnügyi 

együttműködés alapjául szolgáló egyezményeknek, így már a hatósági szintű kapcsolatfelvétel is 

nehézségekbe ütközik, az esetleges együttműködés pedig időigényes. Ezek párhuzamba állítva az 

offshore területen bejegyzett cégek alapítási, valamint vezetett fizetési számla nyitási lehetőségeivel 

komoly problémát jelentenek. 

A fent írtak okán ezen a területen reprezentatív mérést nem tesznek lehetővé. 
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3. Sérülékenység 

Az alapbűncselekmények, valamint a pénzmosás bűncselekmények elkövetői jelentős összegű vagyon 

generálása esetén hajlamosak igénybe venni az offshore társaságokat, mivel az alapításukkal, 

működtetésükkel foglalkozó szakemberek (ügyvédek, adótanácsadók, a szolgáltatásra szakosodott 

gazdasági társaságok) könnyen elérhető szolgáltatást nyújtanak, a vagyon méretéhez képest 

költséghatékony módon. Az interneten és szakmai fórumokon számtalan hirdetés, ajánlat található a 

legkülönbözőbb szolgáltatók részéről, a szolgáltatások szűkebb, vagy teljes spektrumát lefedve, az 

egyszerű cégalapítástól kezdve a teljes vagyonkezelési tevékenységig bezárólag. Az offshore 

társaságok tevékenységét a bűncselekmények elkövetői nehezen ellenőrizhetőnek tartják, amelyet 

erősítenek a hirdetések, a szolgáltatást nyújtó szakemberek ajánlatai, véleményei. 

Az offshore cég-szolgáltató vállalkozások az adóparadicsomban székelő gazdasági társaságok 

létrehozatalában és működtetése segítésében érdekeltek, ezt díj ellenében végzik. Speciális 

szakismeretekkel, tanácsadással segítik az offshore cégeket működtetni szándékozó tényleges 

tulajdonosokat, akik illegális eredetű jövedelmük tisztára mosásához és/vagy legális jövedelmük 

adózás előli elvonásához keresnek megoldásokat. Az offshore cég tényleges üzleti tevékenységéről 

nem nagyon, csak az alapítást szorgalmazó személyről rendelkeznek annyi információval, ami a 

helyszín kiválasztásához és a működtetés optimalizálásához szükséges. 

A szolgáltatás elérhetőségét egyedül az gátolja, ha a tisztára mosni vagy a hazai adózás elől elvonni 

kívánt összeg túl kicsi ahhoz, hogy megérje értük fedezni az alapítással és a működtetéssel felmerülő 

költségeket.  

A felsorolt kockázatok a szervezett bűnelkövetői csoportok, illetve a jelentős gazdasági jellegű 

bűncselekmények elkövetői számára ismertek, ezen elkövetői kör számára ezek a lehetőségek 

adottak, a kockázat kiaknázására való készség és képesség változó, azonban jellemző abban a 

szükséges szakértelemmel rendelkező „szolgáltatás” (ügyvédi, adótanácsadói, informatikai, stb.) 

szaktudás igénybevétele.  

Az offshore cégeken keresztül áramoltatott pénzek eredete jól leplezhető – az offshore cégek 

jellegéből fakadóan – , ezáltal legális forrásként áramoltathatóak vissza a hazai gazdaságba, 

elsősorban beruházás vagy befektetés formájában. Az offshore cégek tevékenységének ellenőrzési 

lehetősége korlátozott: elsősorban a Pmt. szerinti tényleges tulajdonosi nyilatkozaton, az 

Alaptörvényben rögzített átláthatósági követelményen, eszközein alapszik. 

 

Az offshore gazdasági társaságokkal összefüggő kockázat kockázati szintje 

 3,7 – nagyon jelentős 
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25. A virtuális pénzzel összefüggő kockázatok 

 

1. A felügyeleti munkacsoport elemzése 

1. Szektor általános leírása: 

A „virtuális pénz” olyan érték digitális megtestesülése, amelyet nem egy központi bank vagy hatóság 

bocsát ki, és nem feltétlenül kapcsolódik papírpénzhez, de természetes vagy jogi személyek 

fizetőeszközként fogadják el, továbbá elektronikus úton továbbíthatók, tárolhatók vagy 

forgalmazhatók.  

A virtuális valutapiacon több szereplő vesz részt, a legfontosabbak:  

- Felhasználó: olyan természetes vagy jogi személy, amely virtuális pénznemet (VC) szerez, és azt 

valós vagy virtuális javak vagy szolgáltatások vásárlására használja fel, vagy abból átutalásokat 

indít más személyek részére, vagy más, pl. befektetési célokra tartja. A felhasználók tipikusan 

három úton juthatnak VC-hez:  

1. csere/tőzsde útján (vagy, a központosított VC-k esetében, közvetlenül a kibocsátótól), papírpénz 

vagy más virtuális pénz ellenében 

2. meghatározott tevékenységek folytatása során, mint például egy promócióra való válaszadás, 

online felmérésben való részvétel, "bányászat" (speciális szoftver futtatása komplex algoritmusok 

megoldására a tranzakciók validálásához a VC rendszerben); és/vagy  

3. A rendszert működtető egységtől, a kibocsátótól vagy más, nem kereskedelmi vagy üzleti célból 

eljáró felhasználótól átvéve.  

- Bányász: Decentralizált VC-rendszerek esetében a bányászok szándékosan komplex 

algoritmusokat oldanak meg annak érdekében, hogy kis mennyiségű VC-egységet kapjanak. A 

bányászok névtelenül működnek a világ bármely pontjáról, és hitelesítik a VC tranzakciókat. 

Amikor a bányászok egy csoportja a VC egységek létrehozásához használt összes számítási 

teljesítmény felét irányítja, a csoport olyan helyzetbe kerül, hogy megakadályozhatja a 

tranzakciókat, és akár elutasíthatja a hitelesített tranzakciókat. A bányászok bányásztársulatokba 

tömörülhetnek a hatékonyabb bányászás érdekében. Jelenleg a legtöbb bányász Kínában 

található.  

- Pénztárca szolgáltatók: A felhasználók saját VC-fiókjaikat tárolhatják saját eszközeiken, vagy 

pénztárca szolgáltatót bízhatnak meg az e-pénztárca kezelésére, tranzakcióik áttekintésére 

(webes vagy telefonos alkalmazáson keresztül). A pénztárcák tárolása történhet mind online, 

mind offline módon.  

- Tőzsdei platformok: olyan természetes vagy jogi személyek, akik beváltják a VC-t papírpénzre, 

más VC-re vagy fordítva. A tőzsdék rendszerint fizetési módszerek széles skáláját fogadják el, 

beleértve a készpénzt, az átutalásokat, a hitelkártyákat és más VC-ket. A hagyományos 

valutaváltókhoz hasonlóan a nagyobb VC-tőzsdék átfogó képet adnak a VC árfolyamának 

változásáról és volatilitásáról.  A hagyományos pénzügyi szolgáltatásokhoz hasonlóan ők a virtuális 

valutavilág "pénzváltói". Napjainkra megjelentek az ATM-ek mintájára a VC-k (jellemzően a 

legelterjedtebb Bitcoin) készpénzre váltását lehetővé tevő automaták is.   
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A tranzakciók nyilvános és bárki által megtekinthető lehetősége és a tranzakciók virtuális nyomon 

követhetősége nem azonos azzal, hogy a tranzakciókban szereplő személyeket azonosítani lehessen. 

A virtuális pénzeket inkább egyfajta internetes fizetést egyszerűsítő befektetési eszközként kezelik a 

cybertérben, nem pedig a valódi fizetőeszközöket helyettesítő pénzként.  

A népszerűbb online szerepjátékok virtuális piacain használt elszámolási egységeket általában erre 

specializálódott különböző honlapokon lehet igazi pénzre váltani. Léteznek olyan virtuális világok is, 

ahol viszont kifejezetten a játékfejlesztők építették be a virtuális pénz valódira történő váltásának 

lehetőségét a játékba. Ez nem jelenti, hogy az elkövetők ne hagynának virtuális nyomokat maguk 

után, hiszen a pénzmozgások nyilvánosak. Az IP címek ismerete azonban nem hasonlítható össze a 

pénzmosási jogszabályokban szereplő ügyfél átvilágítási kötelezettséggel, ahol a tranzakciókhoz 

azonosított természetes személyek kapcsolódnak.   

Magyarországi helyzet:  

Magyarországon a Magyar Nemzeti Bank (MNB) 2014. február 19-én, majd 2014. szeptember 11-én 

ismételten figyelmeztette a piaci szereplőket az egyes virtuális fizetőeszközök, kiemelten a Bitcoin 

használatából eredő kockázatokra. Az MNB álláspontja szerint egyes fizetésre használható virtuális 

eszközök (így különösen a Bitcoin) sokkal kockázatosabbak, mint a felhasználók által már jól ismert 

elektronikus fizetési megoldások (pl. bankkártya, elektronikus pénz stb.). Az MNB felhívja a 

fogyasztók figyelmét, hogy legyenek rendkívül körültekintőek és fokozott óvatossággal járjanak el, 

mielőtt ilyen eszközöket használnak.  

2017. április 3-án Magyarországon 28 Bitcoin elfogadóhelyet tartanak nyilván (a www.bitcoins.hu 

információi alapján) melyek 90 százaléka valamilyen szolgáltatásért cserébe fogad el Bitcoin-t. 

Budapesten jelenleg 3, Mosonmagyaróváron 1 db Bitcoin ATM érhető el, melyek alkalmasak 

készpénzbefizetésre és -kifizetésre egyaránt. 

A továbbiakban leírtak kapcsán előzetesen felhívjuk a figyelmet, hogy bár hazai gyakorlati példákkal, 

esetekkel nem lehet alátámasztani minden esetben a leírtakat, a nemzetközi tendenciák alapján – 

amelyek ismerete különösen fontos a pénzügyi szolgáltatást végző szolgáltatók számára – a 

szupranacionális kockázatértékelés során megfogalmazott kockázatokat vettük alapul, tekintettel 

arra, hogy ezek a kockázatok a hazai ügyfelek és szolgáltatások vonatkozásában is jelentős 

fenyegetést és sérülékenységet jelentenek saját értékelésünk alapján. 

 

2. Fenyegetés: 

A VC-k az anonim fizetési lehetőség és gyakorlatilag a tranzakciós költségek hiánya miatt ideális 

eszköznek tűnhetnek a bűncselekmények elkövetéséből származó pénzösszegek elrejtésére, a pénzek 

„tisztára mosására”. A virtuális pénzeszközökhöz kapcsolódó hálózat azon sajátossága miatt, hogy a 

felhasználóknak nem kell semmilyen személyes adatot megadniuk a szoftver használata során, 

valamint a központi felügyelő szerv hiányából következőleg, az esetleges gyanús tranzakciók 

kiszűrése, az egyes felhasználók azonosítása és a tranzakciós naplók beszerzése első ránézésre 

lehetetlen vállalkozásnak tűnhet. 

A terrorista csoportok a terrorizmus finanszírozása céljából érdeklődést mutathatnak a VC-k iránt. Az 

Egmont csoport a virtuális pénzeket terrorista csoportok eszközeként azonosította, és a terrorista 

csoportok ismertek arról, hogy az Interneten útmutatást adnak a VC-k használatáról. Azonban a 

technológia meglehetősen friss, és használatához megfelelő ismeretekre és technikai szakértelemre 

http://www.bitcoins.hu/


 98 

van szükség. A pénzmosással kapcsolatban megállapítható, hogy az interneten számos olyan oldal 

található, amelyek kifejezett a Bitcoin mosására tesznek felhívást, és közvetítői szolgáltatásukért 

teljes anonimitást ígérnek.   

 

3. Sérülékenység 

Figyelembe kell venni azt a tényt, hogy jelenleg az EU-ban nincsenek jogszabályok a virtuális pénzekre 

vonatkozóan, azok ML/TF-célokra való visszaélési kockázata jelenleg csak kialakulóban van. Nincs 

kibocsátójuk, nem tartoznak egyetlen ország hatóságának, jegybankjának felügyelete alá, nincsenek 

megfelelő felelősségi, garanciális és kárviselési szabályok. 

A virtuális pénzek a névtelenségnek köszönhetően lehetővé teszik a tranzakciók gyors végrehajtását 

azok tulajdonosa személyazonosságának felfedése nélkül. Mivel az interneten keresztül lehet 

hozzájuk jutni, a virtuális pénzforgalom nem ismeri az államhatárokat és hozzá kapcsolódóan a 

nemzetközi jelleg dominál.  

A konverziós fázisnál megjelenik a készpénzhasználat kockázata. 

Az értékesítési csatornák decentralizáltak, amelyek növelik a kockázati kitettséget is. 

A virtuális pénz egyre jelentősebb elterjedése, a Bitcoin váltó automaták megjelenése jelentősen 

elősegítik, hogy az illegális pénz legalizálása ne az ellenőrzött és felügyelt pénzügyi intézményeken 

keresztül történjen.  

A szolgáltatások és tranzakciók száma és a kereslet jelenleg alacsony, de a biztosított anonimitás 

miatt a pénzmosás veszélye fennáll. 

 

2. A bűnügyi munkacsoport elemzése 

1. A szektor általános leírása 

A virtuális fizetőeszköz olyan digitális formában megjelenő értékmérő, amelyet nem központi bank 

vagy más állami hatóság bocsát ki, nem kapcsolódik szükségszerűen mögöttes törvényes 

fizetőeszközhöz (pénznemhez), azonban természetes és jogi személyek egymás közötti elszámolásaik 

során felhasználhatják, elektronikus formában átutalható, tárolható vagy kereskedhető.  

Virtuális valutát bárki létrehozhat, nem kell hozzá semmilyen engedély, hiszen az elfogadása sem 

kötelező.  

Létezik a virtuális valutáknak egy csoportja, amelyek létrejötte és a velük való tranzakciók 

lebonyolítása egy kriptográfiai folyamat eredménye, amelyet a felhasználók számítógépei közösen 

végeznek el. Ezeket a valutákat kriptovalutáknak nevezzük. 

A legelső – és máig a legelterjedtebb – kriptovaluta a 2009-ben létrehozott Bitcoin, azonban 

napjainkban már több mint 700 kriptovaluta létezik, amelyek között legalább 60 olyan van, amivel 

naponta több mint egymillió euró értékben kereskednek. 

Az utóbbi évtizedben a kriptovaluták egyre szélesebb körben terjedtek el a gazdaságban, és egyre 

több helyen fogadják el őket önálló fizetőeszközként Magyarországon is. Mivel a kriptovaluták 

használatával a pénzeszközök mozgatása rendkívül gyors, egyszerű és anonim módon hajtható végre 
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(akár országhatárokon keresztül is), ezért használatukkal a pénzmosás, illetve a terrorizmus 

finanszírozása területén is számolni kell. 

Mint az említésre került, a virtuális pénz legismertebb és legelterjedtebb formája az ún. BitCoin. A 

BitCoin használata világszerte dinamikusan nő az elmúlt években, Magyarországon egyelőre ez 

mérsékeltebb pénzmosási kockázattal jár, de a felhasználók, illetve a BitCoint fizetőeszközként 

elfogadók számának növekedésével a helyzet feltehetően negatív irányba fog változni. 

A felhasználás méretéről mind volumenében, mind a felhasználók létszáma tekintetében nehéz 

pontos adatokat szerezni, becslések szerint magyarok több, mint 8 milliárd forint értékben 

birtokolnak BitCoint. Nem vonatkozik a forgalmazására jogszabály, nem felügyeli hatóság, a valódi 

felhasználók köre titkos, nem megismerhető. 

Általánosságban elmondható, hogy a virtuális fizetőeszközöket egy szűk kör használja, azonban amint 

egyre közismertebbé válnak, úgy várhatóan a felhasználók és az elfogadóhelyek száma is növekedni 

fog. 

 

2. Fenyegetés: 

Pénzmosási szempontból fennáll a lehetősége, hogy az elkövetők kiaknázzák a virtuális 

fizetőeszközök magas szintű anonimitását annak érdekében, hogy a bűncselekményekből származó 

pénzösszegeket tisztára mossák.  

Összességében elmondható, hogy pénzmosási és terrorizmus finanszírozási szempontból kockázatot 

hordoznak magukban a virtuális fizetőeszközök, mivel természetükből fakadóan magasabb szintű 

potenciális anonimitás elérésére van lehetőség a felhasználók számára, mint más fizetési formák 

esetén (talán a készpénzes fizetéseket leszámítva). Pénzmosási szempontból kockázatnak tekinthető, 

hogy az elkövetők az interneten virtuális fizetőeszközök segítségével értéket transzferáljanak, vagy 

nagy értékű ingóságokat szerezzenek be lényegében anonim módon.  

A kriptovaluták bűnügyi felhasználásáról azonban Magyarországon jelenleg értékelhető statisztikai 

adatokkal és esetpéldákkal nem rendelkezünk, ami visszavezethető lehet a cselekmény nehéz 

ellenőrizhetőségére és az ebből adódó látenciára. 

 

3. Sérülékenység 

Tekintettel arra, hogy egy viszonylag új, azonban dinamikusan fejlődő és változó szektorról van szó, 

ezért a felhasználói oldalról a kockázatokkal kapcsolatos tudatosságot alacsony szintűnek értékeljük.  

 

A virtuális pénzzel összefüggő kockázat kockázati szintje 

 2,5 – mérsékelten jelentős 
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26. A strómanokkal összefüggő kockázatok 

 

1. A felügyeleti munkacsoport elemzése 

1. Szektor általános leírása: 

Az ún. stróman személyek felhasználásával történő cégalapítás, számlanyitás, valamint a fizetési 

számla tekintetében az ügyleti megbízások végrehajtása Magyarországon is tapasztalható jelenség. A 

stróman személy felhasználása lehetővé teszi a bűncselekmény valódi elkövetőjének, szereplőinek 

háttérben maradását, megnehezíti a tényleges tulajdonosok, az elkövetői kör és a pénzeszköz 

beazonosítását.  

A stróman személy felhasználásával történő gazdasági társaság alapítása, illetve fizetési számla 

nyitása során a stróman személy, aki egyúttal a gazdasági társaság cégjegyzésre jogosultja (vezető 

tisztségviselője), a gazdasági társaság alapvető adatainak, tevékenységének, üzleti tervének, 

üzletfeleinek, alkalmazottainak tekintetében semmilyen ismerettel nem rendelkezik (esetenként 

megjelenését tekintve hajléktalan személy benyomását kelti vagy a cégvezetésre más okból tűnik 

alkalmatlannak). A számlanyitás alkalmával feltett kérdésekre önállóan nem minden esetben tud 

válaszolni. Általában önmagát nem azonosító személy/személyek kíséri(k), akik helyette nyilatkoznak, 

vagy amennyiben a banki ügyintéző ezt nem engedi, folyamatosan instrukciókkal látják el a stróman 

személyt. A stróman azonosítása cégalapításnál vagy bankszámla nyitásakor azonban nem mindig 

ilyen egyszerű.  

A szolgáltatónál már ügyfélkapcsolattal rendelkező gazdasági társaságok esetében előfordul, hogy a 

korábbi tevékenységet folytatják, azonban a tagok és/vagy a vezető tisztségviselők személye 

megváltozik, amelynek következtében stróman személyek kerülnek a tagok és/vagy vezető 

tisztségviselők helyére. Néhány bejelentésben előfordul, hogy a szolgáltató az irányító (instruáló) 

személyét egyéb olyan gazdasági társaságokhoz (ügyfelekhez) is tudja kötni, amelyek szintén a 

szolgáltatónál vezetnek fizetési számlát. 

Az ügyvédek a gazdasági társaságok alapítása során ügyfél-átvilágítást kötelesek végezni, amely a 

személyazonosság ellenőrzését jelenti. A stróman személyek több esetben Magyarországgal 

szomszédos országok, jellemzően Románia, Ukrajna vagy Szerbia állampolgárai, akiket az elkövetők a 

cégalapítást és a fizetési számla megnyitását követően azonnal „visszautaztatnak” az 

állampolgárságuk szerinti országba. A stróman személyek tevékenységükért bizonyos összeget 

kapnak cserébe. Az adott stróman személy eltűnésével az eredeti elkövetőket se tudják utolérni. 

A stróman személyeket a fent felsoroltak mellett a bűncselekmények elkövetői a közvetlenül fel nem 

használt jövedelem különböző vagyoni elemekbe, ingatlanokba, ingóságokba történő befektetése 

során is felhasználják, a vagyoni elemek ebben az esetben a strómanok névleges tulajdonában 

vannak. 

A strómanok felhasználásával szorosan összefüggenek az ún. fantomcégek is: 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. 

Erre a tevékenységre a legalkalmasabb vállalkozástípusok a vendéglátó szolgáltatások, tanácsadó 

cégek, kiskereskedelmi üzletek, nemzetközi pénzközvetítők, pénzügyi tanácsadó cégek. 
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2. Fenyegetés: 

A bűnüldöző szervek meghatározták az egyes vagyon-generáló bűncselekményekhez kapcsolódó 

kockázati tényezőket: készpénzes tranzakciók kiterjedt használata, külföldi társaságok székhelye, 

offshore vállalatok, valamint strómanok használata "fantomcégek" létrehozása, számlanyitás és a 

nevükben végrehajtandó tranzakciók céljából. A strómanok rendszeres használata felveti a 

pénzintézetek által alkalmazott ügyfél-átvilágítási eljárások minőségét, továbbá a tényleges 

tulajdonosok azonosításának megfelelőségét. 

 

3. Sérülékenység 

A pénzügyi szektorban és a nem pénzügyi szektorban nem egységes a felmerülő kockázatok és a 

szükséges ügyfél-átvilágítási intézkedések ismerete, beleértve a tényleges tulajdonos verifikálására 

vonatkozó kötelezettséget.  

Tekintettel arra, hogy a fantomcégek és strómanok használata a cégalapításoknál, a 

számlanyitásoknál és a tranzakciók végrehajtásánál magas kockázatot jelent, ez kihatással van az 

AML/CFT rendszer hatékonyságára. A tudatosság növelése és a célzott vizsgálatok elengedhetetlenek 

valamennyi szektor tekintetében.  

Egy személy korlátlan számú társaságban lehet vezető tisztségviselő ténylegesen végzett tevékenység 

vagy a cégvezetéshez kapcsolódó ismeretek nélkül, hatályos jogszabály nem állít fel erre vonatkozóan 

korlátokat. A cégbíróságnak pedig nincs arra vonatkozó kötelezettsége és erőforrása, hogy feltárja a 

gazdasági társaságok pénzügyi, vagyoni és személyes kapcsolatrendszerét, amely elég súlyos 

sérülékenységi tényező. 

A fiktív gazdasági társaságok kapcsán kiemelt kockázatként értékelendő az ún. székhelyszolgáltató 

irodák működése, ami visszatérő problémát jelent a pénzmosás, illetve az azzal kapcsolatos 

alapbűncselekmények felderítése és nyomozása során. Az ugyanazon irodahelyiségben egyszerre 

akár több száz gazdasági társaság „székhelyét” (gyakorlatilag kézbesítési címét) biztosító 

vállalkozások megnehezítik vagy ellehetetlenítik az oda bejegyzett cégek mögött álló vagy 

képviseletükben eljáró természetes személyek időszerű azonosítását. E gazdasági társaságok 

vonatkozásában elmondható, hogy a székhelyszolgáltatás gyakran csak egy védvonal, amely 

megnehezíti a tényleges ügyintézés helyének és/vagy a cég mögött álló természetes személyeknek a 

megtalálását, azonosítását. A székhelyszolgáltatás önmagában nem mond ellent a hatályos 

jogszabályoknak, ugyanakkor a székhelyszolgáltatást igénybe vevő gazdasági társaságok rendszerint 

nem tesznek eleget a központi ügyintézés helyének feltüntetésére vonatkozó törvényi 

kötelezettségüknek. Ez a kockázati faktor szintén lecsapódik a pénzügyi és a nem pénzügyi 

szektorban. 

 

2. A bűnügyi munkacsoport elemzése 

1. A szektor általános leírása 

Az ún. strómanok felhasználásával történő cégalapítás, számlanyitás, valamint a fizetési számla 

tekintetében az ügyleti megbízások végrehajtása Magyarországon is tapasztalható jelenség. A 
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stróman személy felhasználása mindenképpen kockázatot jelent, amely lehetővé teszi a 

bűncselekmény elkövetőjének háttérben maradását, megnehezíti az elkövetői kör és a pénzeszköz, 

dolog tényleges tulajdoni viszonyának beazonosítását. Gazdasági társaság alapítása, illetve fizetési 

számla nyitása során a stróman – aki egyúttal a gazdasági társaság cégjegyzésre jogosultja (vezető 

tisztségviselője) – a gazdasági társaság alapvető adatainak, tevékenységének, üzleti tervének, 

üzletfeleinek, alkalmazottainak tekintetében alapvetően semmilyen ismerettel nem rendelkezik, a 

számlanyitás során feltett kérdésekre önállóan nem képes válaszolni. Általában önmagát nem 

azonosító személy/személyek kísérik, akik helyette nyilatkoznak, vagy amennyiben a banki ügyintéző 

ezt nem engedi, folyamatosan instrukciókkal látják el.  

Strómanként gyakran használnak fel hajléktalanokat, illetve külföldi állampolgárokat (jellemzően 

Ukrajna vagy Szerbia állampolgárait), vagy egyébként iskolázatlan személyeket, akik a hatóság 

számára nehezen megtalálhatóak, és megtalálásuk esetén sem várható tőlük érdemi információ. 

Mivel a cégalapítás, cégvezetés, bankszámla nyitás tekintetében semmilyen követelményt sem 

támaszt a jogszabály, a legtöbb esetben az eljáró ügyvédek, ügyintézők felelőssége nem bizonyítható, 

még ha gyaníthatóan tudták is, hogy az illető valós akarat nélkül, más irányítása alapján jár el.  

A strómanok tevékenységükért bizonyos összeget kapnak, amellyel egyben a hallgatásukat is 

megfizetik. A folyamat lényege, hogy ha ennek a személynek utánanéznek a hatóságok, akkor semmit 

se találjanak, és rajtuk keresztül az eredeti elkövetőket se tudják utolérni. 

A strómanokat a fent felsoroltak mellett a bűncselekmények elkövetői a közvetlenül fel nem használt 

jövedelem különböző vagyoni elemekbe, ingatlanokba, ingóságokba történő befektetése során is 

felhasználják, a vagyoni elemek ebben az esetben a strómanok névleges tulajdonában vannak. 

 

2. Fenyegetés: 

A bűncselekmények elkövetői rendszerint törekednek arra, hogy kilétük a hatóságok előtt rejtve 

maradjon, illetve a bűncselekményből származó vagyont is igyekeznek úgy elrejteni, hogy az jogilag 

ne legyen hozzájuk köthető. Alapvetően ebből fakad a stróman jelenségben rejlő fenyegetési 

tényező. 

A jelenség magas kockázatot jelent a pénzmosás szempontjából. A jogalkotók folyamatosan 

törekednek megnehezíteni a stróman személyek felhasználásának a lehetőségét – pl. cégvezetéstől 

eltiltással –, de a strómanként felhasználható személyek köre gyakorlatilag kifogyhatatlan. Bár a 

stróman igénybevétele nem teljesen kockázatmentes a bűnelkövető részéről, a remélt előnyre 

tekintettel jelentős számban történik meg. Megfelelően irányítható személy felkutatása után maga az 

ügylet – cégalapítás, számlanyitás, szerződéskötés – általában akadálytalanul megtörténhet. 

Tekintettel arra, hogy ezekben az ügyletekben az állam felügyeleti szervei közvetlenül nem 

találkoznak a strómannal és irányítójával, elsősorban az eljáró ügyvéden vagy ügyintézőn múlik, hogy 

az ügylet időben a felügyeleti szervek tudomására jut-e. Tipikusan csak a bűncselekmény elkövetését 

követően derül ki, hogy strómant vettek igénybe az elkövetők. 

Strómanok alapvetően az alábbi ügyleteknél fordulnak elő: 

• A bűncselekmények elkövetői előszeretettel használják a strómanok nevében alapított 

gazdasági társaságokat. Különösen az ún. fiktív számlázással és az EU tagállamok közötti 

kereskedelemmel összefüggésben érhető tetten a jelenség. Ebben a tekintetben vannak állandó 

stróman személyek, akiket különböző érdekcsoportok is felhasználnak (ezzel nehezítik a 
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felderítést, hiszen látszólagos kapcsolatot teremtenek bűnszervezetek között), illetve vannak 

alkalmi strómanok, akik kizárólag a cég alapításánál, a fizetési számla megnyitásánál vannak jelen.  

• A cégalapítás, változásbejegyzés során előszeretettel alkalmaznak strómant, mivel így a 

valódi tulajdonos személye rejtve marad. 

• Jellemző a stróman ügyletek tekintetében – erre számos példa is van –, hogy 

bankszámlanyitáshoz, különböző banki tranzakciókhoz használják fel a strómanokat. 

 

Strómanokkal felmerülő problémák: 

• Az alapító okirat ügyvéd által történő elkészítése, ellenjegyzése során nincsen tényleges, 

átfogó ellenőrzési jogkör az ügyvezető vagy tulajdonos személyére vonatkozóan, így bárki 

bejegyzésre kerülhet, mivel az ügyvéd csak a bemutatott személyazonosító okmányokat ellenőrzi. 

• A cégalapításnál, változásbejegyzések során a társasági szerződés aláírásánál az ügyvédek 

előtti személyes megjelenés nem ellenőrzött, az alapító okiratok aláírása körülményeinek 

hitelessége ezáltal megkérdőjelezhető. 

• Külföldi tulajdonos bejegyzéséhez elegendő ügyvédi meghatalmazás, amely során a 

bejegyzendő ügyvezető, tulajdonos személye szintén nem kerül ellenőrzésre sem az ügyvéd, sem 

a későbbiek folyamán az adóregisztrációs eljárásban az adóhatóság részéről. 

• A strómanok által működtetett gazdasági társaságok székhelye rendszerint 

székhelyszolgáltatóhoz kerül bejegyzésre, amely során a valós székhely, iratőrzési hely 

ellenőrizhetetlen marad. Ilyen esetekben egy büntetőeljárás vagy adóhatósági ellenőrzés során a 

könyvelési és a cég működésével kapcsolatos iratanyag nem lelhető fel, amely a bizonyítást 

jelentős mértékben megnehezíti. 

• Pénzküldési szolgáltatások igénybevétele során a pénzt küldő és fogadó személye nem 

megfelelően beazonosított. 

Nemzetközi tapasztalatok alapján az is előfordulhat, hogy kifejezetten terrorizmus finanszírozásra 

vagy ilyen célra szánt összegek elrejtésére hoznak létre vállalkozásokat, ilyen esetben a névleges 

tulajdonos szintén egy stróman.  

A Magyarországon korábban letelepedett, évek óta itt élő, konfliktuszónából származó vagy 

terrorfinanszírozás szempontjából kockázatosnak minősíthető területekről érkező személyek, 

közösségek ismerik a jogszabályi előírásokat, illetve a jogi szabályozások hiányosságait, majd 

kapcsolatrendszerüket felhasználva képesek olyan személyeket felkutatatni, akiket strómanként 

tudnak alkalmazni.  

A NAV PEII által végzett kockázatértékelés alapján rendelkezésre álló információkból megállapítható, 

hogy 2016. évben legalább 906 db, míg 2017. I. negyedévében legalább 152 db stróman személyre 

vonatkozó bejelentés érkezett. Ezekben az esetekben vagy jelölte a szolgáltató, vagy meg lehetett 

állapítani a leírt körülményekből, hogy stróman személy érintett a tevékenységben. 

 

3. Sérülékenység 
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A bejelentések száma és tartalma alapján egyértelműen jelentős a kockázat. A strómanok személye a 

büntetőeljárásban többnyire beazonosítható, ez azonban nem vezet el a bűncselekmények 

elkövetőihez vagy a stróman-hálózat felgöngyölítéséhez, hiszen éppen azt használják ki az elkövetők, 

hogy semmilyen módon nem kötődnek a sokszor kiszolgáltatott, hátrányos helyzetű vagy éppen 

külföldi strómanokhoz. 

A büntető ügyekben eljáró hatóságok napi szinten találkoznak a stróman-problémával, a strómanok 

közbeiktatása a gyakorlatban nagyon sokszor a bűncselekmény valódi elkövetőinek, 

haszonélvezőinek ismeretlenül maradását, a bűnös vagyon követhetőségének végét, így a nyomozás 

sikertelenségét is jelenti. A strómanok a megbízóik vonatkozásában jellemzően alig rendelkeznek 

információval, az általuk ismert adatok gyakran fiktívek, hiányosak. A hatóságok ugyan megpróbálják 

a megbízók azonosítását, azonban gyakran sikertelenül. 

Nincs jogszabályi lehetőség a strómanok kiszűrésére, tevékenységük korlátozására. A 2012-ben 

bevezetett adóregisztrációs eljárás új cég bejegyzése vagy változásbejegyzés esetén megszűri a 

tulajdonosok és a vezető tisztségviselők adózói múltját, mivel a NAV jogosult arra, hogy az adózás 

rendjéről szóló törvény 24/C. §-a alapján ellenőrzést végezzen a tulajdonosokat és ügyvezetőket 

illetően, akár meg is tagadhatja az adószám megállapítását, amely meghiúsíthatja a cégbejegyzést. Ez 

az ellenőrzési eljárás azonban csak részleges, mivel a cégbejegyzés kezdetét követi, továbbá nem 

végez ellenőrzést további tény vagy körülmény felmerülése esetén.  

A strómanok felhasználása/bejegyeztetése jellemzően tudatos magatartásforma, az EU tagállamait 

érintő probléma, tudatosság tekintetében magas prioritással bír, és magas kockázatot foglal 

magában. 

 

A strómannal összefüggő kockázat kockázati szintje 

 3,7 – nagyon jelentős 
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27. A készpénzzel és a készpénzfutárokkal összefüggő kockázatok 

 

1. A felügyeleti munkacsoport elemzése 

1. Szektor általános leírása: 

A készpénzhasználat Magyarországon túlzott, amit mutat a nemzetközi összehasonlításban is GDP-

hez mért magas, 8%-os mért forgalomban lévő készpénzarány. 

A forgalomban lévő készpénz mennyisége az elektronikus fizetési forgalom bővülése ellenére tovább 

emelkedett 2014-ben is. A forgalomban lévő készpénz iránti kereslet alapvetően a tranzakciós és a 

megtakarítási célú készpénzkeresletből, valamint a rejtett gazdaság készpénzigényéből áll össze. A 

kiskereskedelmi forgalom bővülése az elmúlt években növelhette a tranzakciós célú 

készpénzkeresletet amellett is, hogy az elektronikus fizetési módok használatának aránya a 

kiskereskedelmi tranzakciókon és a rendszeres számlafizetéseken belül tovább emelkedett 2014-ben.  

Elsősorban az alacsony banki kamatoknak és az ingyenes készpénzfelvételnek köszönhetően a 

jegybank adatai szerint a lakosság több mint 3000 milliárd forintot és csaknem 260 milliárd forintnyi 

devizát halmozott fel készpénzben. A készpénz használata megakadályozza a pénzügyi folyamatok 

átláthatóságát, és így a bűnüldöző szervek által a bűncselekményekből származó vagy a 

bűncselekmények elkövetésére használt pénzeszközök útjának a nyomon követését.  

A hazai pénzforgalmi szolgáltatók pénztáraiban lebonyolított készpénzfelvételi és befizetési 

tranzakciók száma és értéke.  

A hazai pénzforgalmi szolgáltatók pénztáraiban lebonyolított készpénzfelvételi és 

befizetési tranzakciók száma és értéke. 

Vonatkozási 

időszak 

Készpénzfelvételi forgalom Készpénz befizetési forgalom 

darab millió Ft darab millió Ft 

2014. I.név 2 805 376 1 714 629 7 435 432 2 906 956 

2014. II.név 2 841 444 1 746 248 7 066 576 3 203 466 

2014. III.név 2 898 046 1 943 762 7 219 476 3 433 552 

2014. IV.név 2 892 206 2 195 465 6 895 801 3 587 976 

2015. I.név 2 298 633 1 959 220 6 984 495 3 233 809 

2015. II.név 2 336 077 1 784 184 6 466 122 3 235 071 

2015. III.név 2 419 387 1 862 758 6 698 848 3 368 321 

2015. IV. név 2 300 146 1 975 047 6 415 852 3 530 241 

2016. I.név 2 091 654 1 613 120 6 551 366 3 062 731 

2016. II.név 2 187 955 1 930 621 6 362 203 3 551 801 

2016. III.név 2 175 418 1 898 636 6 467 684 3 626 361 

2016. IV.név 2 130 068 2 027 569 6 177 993 3 819 593 

 

A készpénzforgalom használata valamennyi szektorban magas kockázatot jelent mind az 

alapbűncselekmények, mind a pénzmosás jelenségének vonatkozásában. A pénzmosás és 
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terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszer tekintetében a pénzügyi szolgáltatók, különösen 

a bankok által tett bejelentések jelentős hányadában központi kockázati elemként jelenik meg a 

készpénz használata. A Pmt. alapján a szolgáltatók által a magyar FIU-hoz küldött bejelentések 

kockázatalapú elemzésekor gyűjtött 2014. évi statisztika alapján megállapítható, hogy a bejelentések 

67%-ában jelent meg a készpénz használata (döntő többségében fizetési számlára történő jelentős 

összegű készpénzbefizetés, illetve fizetési számláról történő nagy összegű készpénzfelvétel 

formájában). 

Készpénzfutárok:  

A vagyongeneráló bűncselekmények elkövetői arra törekszenek, hogy e nyereséget összegyűjtsék és 

a forrásuktól eltávolítsák, akár a pénzeszközök hazaküldésével, akár olyan országokba történő 

áthelyezésével, ahol könnyebb azt a legális gazdaságba elhelyezni. 

A pénzeszközök gyors és biztonságos szállítását terroristák is előszeretettel alkalmazzák, többek 

között légi áruszállításban, elrejtett pénz formájában. 

A készpénzfutárok az EU külső határának átlépésekor használhatják a légi, tengeri vagy vasúti 

közlekedést is. Ezenkívül a készpénz futár nélkül is átvihető, például konténeres vagy egyéb 

rakomány formájában, illetve postai levélben vagy csomagban elrejtve. A készpénzfutárok által 

szállított készpénz visszakerülhet a pénzügyi szektorba, de megjelenhet egyéb szolgáltatói 

szektorokban is, mint pl. az ingatlanvásárlás/befektetés is.  

Készpénz intenzív üzleti tevékenységek: 

Ide sorolhatók többek között: vendéglátó egységek, építőipari cégek, gépjármű kiskereskedők, 

autómosók, műtárgy kereskedők, aukciós házak, zálogházak, ékszerboltok, textilboltok, ital- és 

dohányboltok, kiskereskedelmi boltok, ingatlanbérlők, ingatlan-befektetők, pénzváltók, 

szerencsejáték szolgáltatások.  

A legtöbb EU-s tagállamban a nagy értékű készpénzes kifizetésekkel összefüggésben az Irányelv vagy 

a nemzeti jogszabályok pénzmosás elleni rendelkezései alapján különféle korlátozásokat vezettek be: 

• A korlátozások mind a nemzeti, mind a külföldi pénznemekre vonatkozó tranzakciókra 

kiterjednek, a korlát az adott pénznemben érvényes nemzeti korlátnak felel meg. 

• A küszöbértéket meghaladó eseti kifizetésekre vonatkoznak a korlátozások, de rendszerint az 

egy művelethez kapcsolódó többszöri kifizetéseket egynek kell tekinteni. 

• A korlátozások legalább a vállalkozások egymás közötti és a vállalkozások-ügyfelek közötti 

ügyletekre vonatkoznak. A természetes személyek közötti nem üzleti jellegű tranzakciókat 

gyakran nem érinti a korlátozás (BE, DK, GR, ES, FR, HR, LV, HU, PL, PT). 

• A korlátozások jellemzően készpénzes tranzakciókra (azaz bankjegyekre) vonatkoznak. Néhány 

nemzeti jogszabály kifejezetten kiterjeszti a korlátozást a bemutatóra szóló eszközökre is (ES, IT) 

Nagy címletű bankjegyek 

A nem-készpénzes fizetési módok folyamatos növekedése és a készpénz kifizetéseinek mérsékelt 

csökkenése ellenére a forgalomban lévő eurobankjegyek összértéke az infláció mértékét 

meghaladóan folyamatosan emelkedik. A készpénzt nagyrészt kisösszegű fizetésekre használják, a 

tranzakciós célokra történő felhasználása a forgalomban lévő bankjegyek körülbelül egyharmadát 

teszi ki. Eközben a magas címletű bankjegyek iránti igény fennmaradt.  
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A készpénzzel kapcsolatban fontos kiemelni, hogy nincs elég információ sem törvényes, sem 

törvénytelen célokra való felhasználásáról.  

 

Készpénzes fizetések 

Az elkövetőknek gyakran az általuk megszerzett készpénz jelentős részét használniuk kell, hogy tiltott 

árukat, további szállítmányt vagy különféle költségeket kifizethessenek. A készpénzes tranzakciók 

minden előnye és hátránya ellenére a bűnözői csoportoknak nem sok választásuk van. A bűnözői 

gazdaság továbbra is túlnyomórészt pénzalapú. Minél sikeresebbek az elkövetők, és minél nagyobb 

az árujuk értéke, annál több pénzt fognak generálni. Ez komoly problémákat okozhat az elkövetők 

számára bevételeik felhasználásában, tárolásában és az azzal való rendelkezésében. 

 

2. Fenyegetés: 

Magyarország tekintetében megjegyzendő, hogy jelenleg alacsony a terrorizmus-kitettség kockázata. 

Bár napjainkban nincsenek konkrét esetek konkrét terrorista akciókra vonatkozóan, a hatóságok 

számos olyan kockázati tényezőt azonosítottak, amelyeket figyelni és elemezni kell. Ezek többek 

között a jótékonysági nonprofit szervezetek jelenléte, a virtuális pénznemek növekvő használata, 

valamint a magas kockázatú országok földrajzi közelsége és a határon átnyúló pénzmozgások az 

úgynevezett balkáni útvonalon. 

Az ország készpénz-alapú gazdasága és a jól fejlett pénzügyi rendszere vonzó lehet a külföldi 

szervezett bűnözői csoportok részére.  

Készpénz intenzív üzleti tevékenységek: 

A készpénzigényes vállalkozásokat általában magánszemélyek vezetik többek között vendéglátó 

egységeken keresztül, de felmerülhet annak veszélye, hogy az irányítást ténylegesen terrorista 

szervezetek végzik. Általánosságban arra használják ezeket a vállalkozásokat, hogy gyorsan tiszta 

készpénzhez jussanak.  

A pénzmosási fenyegetettséggel kapcsolatban megállapítható, hogy ezt a módszert a bűnözők 

előszeretettel használják, mivel ez viszonylag vonzó és biztonságos lehetőség. Itt a legegyszerűbb 

elrejteni a bűncselekményből származó jövedelmet, ugyanakkor alapfokú szakértelmet is kíván a 

vállalkozás vezetése. 

Nagy címletű bankjegyek 

A nagy címletű bankjegyeket a terrorista csoportok nem szívesen használják. Nem feltétlenül könnyű 

hozzáférni, és mivel könnyen nyomon követhetők, nem vonzóak a terrorista csoportok számára, 

amelyek elsődleges célja a lehető leggyorsabban készpénzhez jutni.  

A bűnszervezetek rendszeresen használják a nagycímletű bankjegyeket a bűncselekményekből 

származó pénzek tisztára mosásához. Amíg ezek révén nagyobb pénzösszeg gyűjthető össze, a 

bűnöző szervezetek számára vonzóak lesznek. Nem igényel semmilyen jelentős tervezést vagy 

műszaki ismeretet, továbbá elég alacsony a használatának költsége, és lehetővé teszi nagy összegek 

tárolását kis helyen, ami nagyon vonzóvá teszi a szervezett bűnözés számára. 

Készpénzes fizetések 
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A készpénz tekinthető az elsődleges pénzmosási veszélyforrásnak, amely jelentős fenyegetést jelent a 

gazdasági folyamatok, a pénzeszközök forrásának és rendeltetésének (jogcímének) átláthatósága 

tekintetében. 

A terrorista csoportok rendszeresen használnak készpénzt és továbbítják különböző pénzügyi, vagy 

egyéb csatornákon keresztül.  

A készpénz a bűnözők számára is előnyös, mivel lehetővé teszi a törvénytelen bevételek könnyű 

elrejtését, azok gyors, határokon átnyúló mozgatását.   

A magyar FIU 2012. évben megállapította, hogy a távol-keleti születésű személyek által fizetési 

számlákra történő készpénzbefizetések volumene számottevő emelkedést mutatott, majd ez a 

folyamat 2013-ban tovább folytatódott. A nagy összegű készpénzbefizetések a magyar FIU-hoz 

megküldött bejelentésekben pénzmosásra utaló adatként megjelentek, e bejelentések egyes 

szolgáltatóhoz kapcsolódtak. A magyar FIU 2012-ben – a fentiek alapján – három hónapos időszakra 

vonatkozó stratégiai elemzést végzett. Ezen időszakban a legtöbb bejelentést küldő bank 543 db ilyen 

tartalmú bejelentést küldött. A bejelentésben érintett ügyfelek 48%-a külföldi lakóhellyel 

rendelkezett, akik feltehetően készpénzfutárként szállították az Európai Unió más tagállamaiból a 

nagy összegű készpénzt Magyarországra. E trendet nemzetközi szervezetek és külföldi bűnüldöző 

szervek megállapításai, valamint nyílt forrásokból származó információk is alátámasztották. 

Magyarország két határszakasza, valamint az utasforgalom előtt nyitva álló nemzetközi repülőterei az 

Európai Unió külső határaként is szolgálnak. Ebből, illetve az ország földrajzi elhelyezkedéséből 

adódóan jelentőséggel bír az Unió területére belépők, illetve kilépők ellenőrzése a náluk lévő 

készpénz tekintetében. A készpénz Európai Unió területére történő behozatala, illetve kivitele 

nemcsak pénzmosás, hanem terrorizmus finanszírozása szempontjából is veszélyt hordozhat 

magában. 

 

3. Sérülékenység 

A jövedelmet generáló bűncselekmények elkövetői vagy az általuk alkalmazott készpénzfutárok által 

birtokolt, jelentős összegű készpénz belföldi mozgatásának, szállításának ellenőrzésére – a 

fizetőeszköz eredetének tisztázása érdekében –, valamint a készpénz visszatartására nincs kialakított 

szabályrendszer, módszertan. Az EU belső határain, vagy az országon belül nincs a készpénzszállítás 

ellenőrzésére hatósági jogkör, amely egy óriási sérülékenységi tényező.  

A szektorokban a tudatosság jelen van, ezt bizonyítják elsősorban a pénzügyi szektorból érkező Pmt. 

szerinti bejelentések.  

Készpénzintenzív üzleti tevékenységek: 

A készpénzigényes vállalkozások nagyszámú névtelen tranzakció feldolgozását teszik lehetővé, amely 

nem igényli az új technológiák kezelését, ezért magas kockázati kitettséggel rendelkezik. 

A terrorista szervezetek inkább az alacsonyabb címletű bankjegyeket preferálják, így azok a 

szolgáltatók részére nem tűnnek gyanúsnak.  

Uniós szinten nincs egységes szabályozás a készpénzkorlátozásokra vagy készpénzforgalmi 

bejelentésekre vonatkozó közös szabályok révén. 
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Az ágazat sebezhetőségét befolyásolja a készpénzfizetés korlátozásával kapcsolatos szabályozás 

megléte vagy hiánya.  

Nagy címletű bankjegyek 

Nagy mennyiségű, nagy címletű bankjegy van forgalomban annak ellenére, hogy a kereskedelemben 

kevéssé használják őket. A készpénz továbbra is lehetővé teszi a tranzakciók gyors, névtelen és 

követhetetlen módon történő továbbítását. 

A nagy címletű bankjegyek lehetővé teszik nagy mennyiségű készpénz gyors és névtelen módon 

történő tárolását, forgalomba hozatalát. Még akkor is, ha a nagy címletű bankjegyek használata 

gyanúra adhat okot, tény, hogy ezeket a címleteket nem feltétlenül fizetésekhez, hanem 

pénzeszközök mozgatásához használják, mivel nagy összegek kis helyen tárolhatók. 

A felügyelet alatt álló szolgáltatók magas kockázati tudatossággal rendelkeznek. A pénzmosási 

törvény hatálya alá nem tartozó szolgáltatók kockázati tudatossága továbbra is kihívást jelent. Kevés 

megbízható adat áll rendelkezésre az átlagpolgárok szokásos készpénzhasználatáról, nem beszélve a 

bűnözőkéről. 

Készpénzes fizetések 

A készpénzes fizetések gyors és névtelen tranzakciókat tesznek lehetővé. A kockázati kitettség szintje 

valóban magas, tekintve, hogy a határokon nagy összegeket is át lehet vinni, és érinthet magas 

kockázatú ügyfeleket és / vagy földrajzi területeket. 

A felügyelet alatt álló szolgáltatók magas kockázati tudatossággal rendelkeznek. A pénzmosási 

törvény hatálya alá nem tartozó szolgáltatók kockázati tudatossága továbbra is kihívást jelent. 

A pénzmosás elleni intézményrendszerben résztvevő szolgáltatók számára a Pmt. lehetővé teszi a 

pénzeszközök eredetére vonatkozóan megalapozott információk beszerzését, ugyanakkor a 

pénzeszközök forrására vonatkozó nyilatkozatok ellenőrzése nem biztosított, e nyilatkozatok 

ellenőrzésének nehézsége különösen a nagy összegű készpénzbefizetéseknél áll fenn. 

A tagállami jogszabályok készpénzkorlátozásbeli különbségei növelik a belső piac sebezhetőségét. Az 

elkövetők könnyebben megkerülhetik a származási országukban lévő ellenőrzéseket, ha készpénz-

intenzív üzleti tevékenységet folytatnak egy másik tagállamban, amelyben nem létezik vagy enyhébb 

a készpénzkorlátozás. 

 

2. A bűnügyi munkacsoport elemzése 

1. A szektor általános leírása 

Magyarországon jelentős, az utóbbi időszakban kifejezetten növekvő mértékű a készpénz 

használatának kiterjedtsége. A készpénz használata mind magánszemélyek, mind gazdasági 

társaságok esetében is megszokott, gyakorlatilag összeghatár nélkül teljesíthető fizetés készpénzben. 

A pénzforgalmi szolgáltatók által regisztrált átutalással generált pénzforgalom (ideértve a külföldről 

érkező és külföldre indított utalásokat is) arányaihoz viszonyítva, mintegy 4% kerül készpénz 

formában kifizetésre és befizetésre, amelyből a kifizetés összege nagyjából fele a befizetett 

összegnek. A pénzügyi összforgalmat figyelembe véve ezen összeg mértéke alacsony, azonban a 

bűncselekményből származó készpénz, illetve vagyontömegek – amelyek nagy része a regisztrált 
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pénzügyi forgalomban minimálisan vagy egyáltalán nem vesznek részt – már jelentősebb kockázatot 

jelenthetnek. 

A követhetőség szempontjából különösen nehézséget okoz a bankrendszeren kívüli 

készpénzforgalom nyomon követése, egyrészt azokban az esetekben, amikor a készpénz felvételre 

kerül a bankrendszer valamely tagjától, másrészt akkor, amikor semmilyen regisztrált felületen nem 

jelenik meg.  

Bár Magyarországon gyakorlati tapasztalatok nem állnak rendelkezésre, a FATF tipológiája kimutatta, 

hogy a készpénzhasználat egyértelmű kockázatot jelent a terrorizmus anyagi eszközökkel való 

támogatása szempontjából is. A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszer 

tekintetében a pénzügyi szolgáltatók, különösen a bankok által tett bejelentések jelentős 

hányadában központi kockázati elemként jelenik meg a készpénz használata. Mind a szolgáltatók, 

mind a felügyeleti és bűnüldöző szervek egyetértenek abban, hogy a készpénz tekinthető az 

elsődleges pénzmosási veszélyforrásnak, amely jelentős fenyegetést jelent a gazdasági folyamatok, a 

pénzeszközök forrásának és rendeltetésének (jogcímének) átláthatósága tekintetében.  

Magyarország határszakasza, valamint az utasforgalom előtt nyitva álló nemzetközi repülőterei az EU 

külső határaként is szolgálnak. Ebből, illetve az ország földrajzi elhelyezkedéséből adódóan 

jelentőséggel bír az EU területére belépők, illetve kilépők ellenőrzése a náluk lévő készpénz 

tekintetében. A készpénz EU területére történő behozatala, illetve kivitele nemcsak pénzmosás, 

hanem terrorizmus finanszírozása szempontjából is veszélyt hordozhat magában. 

A Pmt. rögzíti azokat a feltételeket, amelyek fennállása esetén a törvényben meghatározott 

jogalanyok kötelesek ügyfél-átvilágítási intézkedéseket végrehajtania. A NAV PEII 2016. évi jelentése 

szerint összesen 8.786 bejelentés érkezett, amelyből 6.969 bankokhoz köthető. Általánosságban 

elmondható, hogy a készpénzforgalom egyéb területein – ahol a készpénz használata a jellemzőbb – 

a bejelentések száma az adott időszakban elenyésző. Ilyenek például a pénzváltók (352 db), a postai 

szolgáltatók (44 db), és a nemesfém kereskedők (3 db). Alacsonynak tekinthető – bár nem feltétlenül 

készpénzhez kapcsolódó – a bejelentések száma a befektetési szolgáltatóknál (103 db), az 

ingatlanügyleti tevékenységet folytatóknál (1 db), a könyvelőknél (18 db), az adószakértőknél (0 db) 

vagy a könyvvizsgálóknál (1 db). 

Olyan statisztikai adat nem állt rendelkezésre, amely alapján megállapítható lenne, hogy a 

készpénzforgalmat a bejelentések milyen arányban és mely összegben érintik. Figyelembe véve, hogy 

a pénzmosás általánosságban nem kizárólag egy mozzanatot magába foglaló tevékenység, hanem 

több, kockázatot rejtő területet érintő folyamat, ezért indokolt annak egységes vizsgálata.    

 

2. Fenyegetés: 

A készpénz használata megakadályozza a pénzügyi folyamatok átláthatóságát, és így a bűnüldöző 

szervek által a bűncselekményekből származó vagy a bűncselekmények elkövetésére használt 

pénzeszközök útjának a nyomon követését.  

Készpénz használata esetén a pénzmozgások számos esetben nem köthetőek gazdasági 

eseményekhez, teljesen ellenőrizetlen a forrásuk, ily módon az illegális bevételek elrejtése – 

készpénzfutárok igénybevételével akár határokon átnyúlóan is – könnyű és gyors. A készpénzfutárok 

szolgáltatása könnyen hozzáférhető, olcsó, szakértelmet nem igényel. 
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A készpénzforgalom követésének egyik irányvonala a gyanús készpénzbefizetések és -kifizetések 

figyelemmel kísérése, a pénzfelvevő személyének célirányos ellenőrzése, valamint a rendelkezésükre 

álló vagyontömegek eredetének beazonosítása és felderítése.  

Közepes fokú kockázatot jelentenek a bűncselekményekből származó vagyonelemek, és komoly 

feladatot jelent az ún. szürkegazdaság méretének, és ezzel együtt az általa használt készpénz 

mennyiségének, illetve áramlási útvonalainak meghatározása.  

2015. évben a KSH adatai szerint Magyarország GDP értéke forintban 33.999.012 millió forint, amely 

alapján a fenti tanulmány adatait figyelembe véve a szürkegazdaság mértéke 7.479.782 millió forint – 

8.499.753 millió forint közé tehető. Ennek az összegnek egy része visszaforgatásra kerül a gazdaságba 

annak legalizálása céljából, másik része pedig különböző módon, feltehetően külföldön jelentkezik 

vagyonelemként (ingatlan, számlapénz, készpénz stb.). A szürkegazdaság által termelt pénzösszeg 

bizonyos hányada készpénz formában jelenik meg, azonban olyan módon, hogy egy esetleges 

ellenőrzés esetén a dokumentumok megfeleljenek a hatályos jogi szabályozásnak. Készpénzforgalom 

szempontjából fontos kapcsolódási pont a bűncselekményből származó összegek és a legális 

gazdasági tevékenységek összemosása. Ezek során az illegális bevételek – számos a vagyon 

eredetével kapcsolatos információval nem rendelkező közreműködő személy bevonásával – a 

hatályos jogi normáknak megfelelően legális pénzeszközként kerülnek nyilvántartásba, és ennek 

segítségével, fiktív gazdasági ügyletekkel, szerződésekkel, árumozgatásokkal, értékpapír ügyletekkel a 

korábban illegális tevékenységből származó készpénz legális, szabadon mozgatható számlapénzzé 

alakul. További nehézség, hogy ilyen módszerekkel – viszonylag rövid időtáv alatt –  nagy összegű 

készpénz legalizálható. Figyelembe véve, hogy a pénzforgalmi szolgáltatók által bonyolított forgalom 

óriási volumenű, a kifinomult jogi és gazdasági megoldások segítségével a nem kirívó összegű 

pénzmozgások nehezen szűrhetőek ki és ellenőrizhetők. 

A készpénz formájában megjelenő legális és illegális készpénz szállítása az EU határain (elsősorban a 

Schengeni határokon) belül alacsony kockázattal jár, annak visszatartására a Közösség területére 

belépő, illetve a Közösség területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről szóló, 2005. október 26-ai 

1889/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtását szabályozó 2007. évi XLVIII. 

törvény (a továbbiakban: 2007. évi XLVIII. törvény) alapján kizárólag pénzmosás és terrorizmus 

finanszírozásának gyanúja esetén lehetséges, egyéb esetben bírság kiszabására van lehetőség. A 

nyilatkozattételi kötelezettség téves, hiányos vagy nem teljesítése esetén a személyt helyszínen sávos 

formában bírság megfizetésére kötelezik. 

Problémaként merül fel az is, hogy a különböző internet alapon működő készpénzküldő szolgáltatást 

kínáló vállalkozások adataihoz (jellemzően külföldi székhellyel rendelkeznek, PayPal, TransferWise 

stb.) jelentős időveszteséggel juthatnak hozzá a hatóságok, így a pénz címzettje nehezen és 

időcsúszással állapítható meg, amennyiben egyáltalán beazonosítható.  

Egyre elterjedtebbek a készpénzküldő szolgáltatások, amelyek közül Magyarországon a Western 

Union a legnépszerűbb. Segítségével az EU tagországokon belül és világviszonylatban is küldhető 

készpénz, amelyhez személyi okmányok és egy kód bemutatásával a megjelölt kifizetőhelyen az illető 

hozzájut. Okmányhamisítással, strómanok bevonásával és egyéb technikák alkalmazásával az így 

küldött készpénz útja követhetetlen. Az EU külső határán működő vám és pénzügyőri igazgatóságok a 

NAV PEII részére 2014. évben 262 db, 2015. évben 361 db és 2016. évben 245 db tájékoztatást 

küldtek. 
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A NAV 2016. évi jelentése szerint a 2007. évi XLVIII. törvény 4. § (3) bekezdése szerinti ún. „cash 

control” tárgyában 245 db értesítés érkezett a határon átszállítandó készpénz ellenőrzése céljából. Ez 

az országon átutazó személyek számához viszonyítva alacsony, azonban a schengeni határok 

bevezetésével és ezzel az EU területen belüli szabad mozgás lehetőségével a készpénzforgalom 

áramlása egyszerűbben, gyorsabban és minimális kockázattal végrehajtható.  

A készpénzforgalom ellenőrzésében jelentős előrelépés lehet a már folyamatban lévő bankjegyek és 

bankjegyszkennerek fejlesztési eredményeinek felhasználása. Az RFID (Radio Frequency 

IDentification) technológia felhasználásával a bankjegyek chipekkel láthatók el, így útjuk nyomon 

követhető, bűncselekmény elkövetése esetén letilthatóvá és értéktelenné válnak. 

A készpénz használata, mint kockázat csaknem valamennyi szektorban megjelenik. 

 

3. Sérülékenység 

A készpénz használata, a készpénzben történő fizetés lehetővé teszi a gyors és névtelen 

tranzakciókat. Készpénzfutárok segítségével nagy összegeket lehet anonim módon és relatív gyorsan 

határokon keresztül eljuttatni a címzetthez. 

A készpénzforgalommal kapcsolatos szabályozás az alábbiak szerint alakul: 

a) A 2007. évi XLVIII. törvény alapján, aki nyilatkozattételi kötelezettségét tévesen, hiányosan 

vagy egyáltalán nem teljesíti, az nem követ el bűncselekményt, pusztán bírságot kap. A közösségi 

normából fakadó nyilatkozattételi kötelezettség elmulasztását vagy valótlan tartalommal való 

teljesítését a 32/2007. (III. 6.) Korm. rendelet 2007. június 15. napjától szabálysértésként 

határozta meg, és azt az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet 

31/A.§-ába ütköző szabálysértés keretei között rendelte büntetni.  

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 

2012. évi XXXI. törvény 16.§-a 2012. május 15. napjával új alapokra helyezte a szabályozást azzal, 

hogy az EK rendelet végrehajtásáról szóló 2007. évi XLVIII. törvény keretein belül határozta meg 

úgy az elkövetési magatartásokat, mint a felderített készpénz visszatartására vonatkozó 

szabályokat, és a bejelentési kötelezettség megszegésének következményeként előírt 

szankciórendszert.  

A korábban szabálysértésnek minősülő magatartást azért emelte ki a jogalkotó a szabálysértési 

joganyagból, mert a 2012. évi II. tv. [Szabs. tv.] 11.§-a által lehetővé tett, legfeljebb 300.000 

forintig terjedő pénzbírságnál szigorúbb – egyúttal a kötelességszegéssel érintett készpénz 

összegéhez igazodó, arányosabb – szankcióval kívánta sújtani az igazgatási normát szegő 

személyt. A 2007. évi XLVIII. törvény 5/A.§-ában írt jelenlegi sávos rendszerű szankciórendszer 

50.000 euró felett a jogszabálysértéssel érintett készpénz 50%-ának megfelelő helyszíni bírság 

megfizetését írja elő az igazgatási normák megszegése esetére.  

b) Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 38. § szakasza alapján pénzforgalmi számla 

nyitására kötelezett adózó adóköteles tevékenysége keretében más, pénzforgalmi számla 

nyitására kötelezett adózónak a vele vagy más jogalannyal kötött szerződés alapján, az abban 

meghatározott szolgáltatás vagy termékértékesítés – általános forgalmi adó felszámítása esetén 

az általános forgalmi adóval növelt – ellenértékeként, szerződésenként egy naptári hónapban 

legfeljebb 1.500.000 forint összegben teljesíthet készpénzszolgáltatást. Mivel e korlátozás csak 
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bizonyos adózókra állapít meg ilyen jellegű kötelezettséget, ez nem oldja meg a készpénz 

problémáját. 

A készpénzzel és a készpénzfutárokkal összefüggő kockázat kockázati szintje 

 3,7 – nagyon jelentős 
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28. A cégeljárással összefüggő kockázatok 

 

1. A bűnügyi munkacsoport elemzése 

1. A szektor általános leírása 

A gazdasági társaságok a cégnyilvántartásban bejegyzett jogalanyok döntő többségét (több mint 

97%) jelentik. A Kft. a cégjegyzékbe bejegyzett cégek és a társasági formák legjelentősebb eleme 

(bejegyzett cégek 64%-a, bejegyzett társaságok 69%-a). 

A cégjegyzékbe bejegyzett cégek nagyságrendje: 560.000. 

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a 

továbbiakban: Ctv.) 2007 óta biztosítja, hogy a tulajdonosok a cégalapítással összefüggő minden 

intézkedést egyszerre megtegyenek. A cégalapításban közreműködő ügyvédnél lehetőség van 

minden szükséges irat aláírásra. A cégeljárás 2008. óta kizárólag elektronikus úton zajlik, így a 

cégbírósági eljárással a tagoknak személyes ügyintézési feladatuk nincs, a cégbíróság előtt nem kell 

megjelenniük.  

A cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárásban a jogi képviselet, az ügyvédi közreműködés kötelező. 

Az eljáró ügyvéd az Üt. szerint ellenőrzi – állami nyilvántartásba történő bekérdezés mellett – a felek 

személyazonosságát, személyazonosító okmányait. Az eljáró ügyvéd emellett elvégzi a pénzmosással 

összefüggő ellenőrzési és adminisztratív teendőket is. A társaság létesítő okiratát ügyvédi 

ellenjegyzéssel kell ellátni, vagy közjegyzői okiratba foglalni. Az ügyvédi ellenjegyzés tekinthető 

általánosnak, amelyben a felek aláírásának valódisága mellett az ügyvéd szavatolja az iratok 

jogszabályszerűségét.  

Szerződésmintával történő cégalapítás esetén a cégbírósági ügyintézési határidő a kérelem 

benyújtásától és az adószám megállapításától számított egy munkanap. Egyedi társasági szerződés 

esetén a törvény 15 munkanapos határidőt biztosít, azonban a felmérések azt mutatják, hogy a 

bejegyzési eljárás tényleges időtartama néhány (1-5) nap. 

A cégbíróság valamennyi kérelem esetében vizsgálja, hogy a megjelölt vezető tisztségviselővel 

szemben kizáró ok fennáll-e, illetve, hogy nem áll-e eltiltás hatálya alatt. A Ctv. rögzíti, hogy a 

cégbíróság számítógépes program segítségével ellenőrzi, hogy a képviselőként megjelölt személyt 

korábban nem tiltották el a vezető tisztségviselői teendőktől. Ha ilyen akadályt észlel, hiánypótlás 

nélkül elutasítja a kérelmet. Egyebekben a képviselőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a megbízást 

elláthatja, vele szemben kizáró vagy összeférhetetlenséget előidéző ok nem merül fel.  

Az ún. szankciós listákat illetően szükséges utalni arra, hogy az ellenőrzési kötelezettség a 

cégbíróságok által ismert, ugyanakkor annak gyakorlati megvalósulása nehézségekbe ütközik a 

jelenlegi szabályok szerint. Jelenleg a cégbíróságok kizárólag a több száz nevet tartalmazó, 

folyamatosan változó „szankciós listák” egyedi áttekintésével tudják csak a bejegyzés, illetve 

változásbejegyzés során ellenőrizni a tiltó rendelkezések hatálya alatt álló személyek cégalapítási 

kísérletét.  

Az ún. szankciós listákat jelenleg a cégeljárásban a kérelmek intézése során ellenőrzik az ügyintézők. 

2017. július 1-jétől megvalósult a szankciós listák tartalmának a cégbejegyzési (változásbejegyzési) 

kérelmek tartalmával számítógépes program alkalmazásával való összevetése, és ugyanezen 
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időponttól kezdve a szankciós lista változása esetén a cégbíróság munkáját támogató informatikai 

rendszer a teljes (hatályos) cégadatbázisban keresést fog lefolytatni, hogy kiszűrje az esetleges tiltott 

személyeket.  

Általános jelleggel elmondható, hogy törvényességi felügyeleti eljárásnak van helye, ha a cég létesítő 

okirata vagy bejegyzett cégadatai törvénysértőek, ha a cég működése törvénysértő, és ezzel a 

közhitelességet veszélyeztető zavar keletkezik, továbbá ha az eljárás lefolytatását törvény előírja. Az 

eljárás hivatalból (cégbíróság, más bíróság észlelése alapján), vagy kérelemre (ügyész, kamara, 

hatóság, jogi érdekét valószínűsítő személy kérelmére) indulhat. A Ctv. 81. §-ában felsorolt 

intézkedéseket alkalmazhatja a pénzbírságtól, a felügyelő biztos kirendelésén át a cég megszűntnek 

nyilvánításáig. 

 

A cégeljárással összefüggő kockázat kockázati szintje 

 3 – jelentős 
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29. A darknettel összefüggő kockázatok 

 

1. A bűnügyi munkacsoport elemzése 

1. A szektor általános leírása 

Az internet közismert, mindenki által elérhető részét általában clear webnek nevezik. A clear web 

azonban az interneten található összes tartalomnak csupán a töredékét – egyes szakértői becslések 

szerint mindössze 4%-át – teszi ki. A fennmaradó 96%-ot nevezik deep webnek, amit a clear webtől 

az különböztet meg, hogy ezeket a tartalmakat az internetes keresőmotorok (Google, Bing stb.) 

egyáltalán nem jelenítik meg. 

Fontos különbséget tenni a deep web és a darknet között. A deep web fogalma önmagában még nem 

kapcsolható össze a bűnözéssel, ugyanis a deep web jelentős részét legális tartalmak alkotják. Ezek 

lehetnek egyszerűen regisztrációhoz vagy előfizetéshez kötött tartalmak, cégek vagy egyéb 

szervezetek belső hálózatain lévő adatok, vagy egyszerű személyes adatok, mint például az email 

fiókunk tartalma vagy a netbankunk személyes oldala. A keresőmotorokkal ezen tartalmakat– 

nyilvánvaló okokból – nem lehet megtalálni. A deep web szakértők szerint a darknet akár 500-szor is 

nagyobb lehet a “látható internetnél”. 

Darknetnek a deep web azon részét nevezzük, amely az általánosan használt szoftverekkel nem 

érhető el, ahhoz külön erre a célra fejlesztett böngészők, programok, illetve beállítások szükségesek. 

A darknet lényege az anonimitásban rejlik, az ott található tartalmak készítőinek, illetve 

„fogyasztóinak” valamilyen érdeke fűződik ahhoz, hogy ezen internetes tevékenységük rejtve 

maradjon, illetve ne legyen hozzájuk köthető. Bár a darknet használata még nem szükségszerűen 

feltételez valamilyen bűncselekményhez való kötődést – ellenpéldaként leggyakrabban a szabad 

véleménynyilvánítás lehetővé tételét szokták felhozni olyan országokban, ahol ezért retorzióra vagy 

politikai üldöztetésre lehetne számítani – azonban a darknet jelentős része valóban illegális 

tevékenységekhez kötődik. A darknetet az teszi veszélyessé, hogy alkalmas bűnügyi szempontból 

üldözendő célra történő felhasználásra, méghozzá névtelenül, az anonimitást megőrizve. 

A darkneten több tucat olyan online piactér és webshop található, ahol az illegális eszközök és 

szolgáltatások legkülönbözőbb formái vásárolhatóak meg ismeretlen személyektől. Széles körben 

kapható a kábítószerek minden fajtája, lehetőség van fegyverek, robbanószerek és ezek 

előállításához szükséges anyagok megvásárlására, vagy akár hamis pénz, illetve a legkülönbözőbb 

hamis okmányok vagy lopott személyes adatok beszerzése. Az illegális szolgáltatások között 

említhető a hacker tevékenység, az emberek prostitúció céljából történő megszerzése vagy akár a 

bérgyilkosság is. A darknet szintén megfelelő felületet nyújt a gyermekpornográfiával foglalkozó 

oldalaknak és a pedofil személyek számára üzemeltetett, tapasztalatcserére és tippadásra szolgáló 

fórumoknak. Az ilyen jellegű képeket, videókat fórumokon és egyéb fájlmegosztó helyeken 

terjeszthetik, oszthatják meg egymással a felhasználók visszakövethetősége nélkül. Mindemellett a 

darknet kiváló lehetőséget teremt olyan politikai aktivistáknak és másként gondolkodóknak, akik 

diktatúrában élnek. 

Az említett piacterek és webshopok felkutatására speciális keresők találhatóak a darkneten, de az 

ismertebb felületek elérhetőségei akár a clear weben is fellelhetőek. A webshopok néhány százalékos 

jutalék ellenében széleskörű – a legális kereskedők által is alkalmazott – szolgáltatásokat nyújtanak, 
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úgymint ügyfélszolgálat, csalás elleni intézkedések, részletes termékleírások, felhasználói tanácsadás, 

stb. Az általános, mindenféle termékeket árusító webshopok mellett léteznek speciális, a termékek 

vagy szolgáltatások egy-egy fajtáját (pl. kábítószerek, kémprogramok) kínáló fórumok is. 

A darknet eléréséhez a legszélesebb körben használt, speciális böngésző a „The Onion Router” (vagy 

röviden TOR) nevet viseli. A böngésző bárki által szabadon letölthető a nyílt internetről, felülete és 

használata szinte teljesen megegyezik a mindenki által ismert hétköznapi böngészőkével, azonban a 

rendszer felépítése teljesen más alapokon nyugszik. A protokollt az Egyesült Államok 

haditengerészete fejlesztette ki, és lényege egy többlépcsős titkosítási folyamat, ami – helyes 

beállítások és használat mellett – lehetetlenné teszi a felhasználó IP címének visszafejtését. Ilyen 

módon a darknetező személyazonossága rejtve marad mind az internet-szolgáltató, mind más 

szervek előtt. Különösen igaz ez akkor, ha a TOR használatát más, az anonimitást segítő 

megoldásokkal (például VPN szerverek használata) is kombinálják. 

A darkneten a vásárlások nagy része – az anonimitás, a határokon átnyúló gyors tranzakciók és a 

kriptovalutákra jellemző egyéb előnyök miatt – jellemzően Bitcoinban történik (amelyet legális úton 

vásárolnak meg), ami még inkább nehezíti a tranzakciók mögött álló személyek felderítését. 

 

2. Fenyegetés: 

A darknet több nagyszerű lehetőséget is kínál a bűnözői csoportok részére mind a pénzmosás, mind 

pedig a terrorizmus finanszírozásának megkönnyítése tekintetében. 

 

3. Sérülékenység 

Magyarországon a darkneten elkövetett bűncselekményekkel kapcsolatban pontos statisztikai 

adatokkal nem rendelkezünk, ugyanis ezen a területen – éppen a darknet sajátosságai miatt – 

jellemző a látencia.  

 

A darknettel összefüggő kockázat kockázati szintje 

 2 – mérsékelten jelentős 
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30. A nonprofit szervezetekkel összefüggő kockázatok 

 

1. A bűnügyi munkacsoport elemzése 

1. A szektor általános leírása 

A Magyarországon bejegyzett nonprofit szervezetek körét érdemes lehatárolni a klasszikus civil 

szervezetektől. Míg a nonprofit szervezetek működési formája a civil társaságtól a nonprofit 

gazdasági társaságig igen változatos (lásd lábjegyzet), addig a klasszikus civil szervezetnek kizárólag az 

egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 

szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2. § 6. pontja értelmében a civil társaságot, az egyesületet és az 

alapítványt tekintjük. A lehatárolás azért lényeges, mivel a civil szervezetek és egyéb nonprofit 

szervezetek körét részben eltérő jogszabályok szabályozzák, másfelől a gazdálkodásuk tekintetében is 

lényeges különbségek fedezhetők fel. 

A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb 2016-os adatai alapján Magyarországon 20.643 alapítvány, 

és 40.973 társas nonprofit szervezet, tehát 61.616 nonprofit szervezet és ezen belül 54.015 klasszikus 

civil szervezet működik.1 

 
Az alapítványok a társas nonprofit szervezetek számának változása 2006. és 2016. között 

A nonprofit szervezetek elsősorban Budapesten, megyeszékhelyeken és városokban (esetlegesen 

szoros vonzáskörzetükben, de kisebb településeken) koncentrálódnak, amit jól mutat az az adat, 

hogy a fenti településeken kívül a községekben mindössze 4.117 alapítvány, illetve 11.703 társas 

nonprofit szervezet található.  

A Központi Statisztikai Hivatal 2016. évi adatai alapján a nonprofit szféra bevételei meghaladták az 

1.654.898 millió forintot. Ezen az összegen 17 ezer alapítvány, valamint 40 ezer társas nonprofit 

szervezet osztozik, és egy szervezetre átlagosan 26.858 millió forint bevétel jut.  

A bevételek megoszlása szempontjából a szabadidő, illetve hobbi eltöltésével kapcsolatos, a sport, a 

kulturális, és az oktatási tevékenységet folytató nonprofit szervezetek kiemelkedő részesedéssel 

bírnak. A legkisebb bevételi arányokkal pedig vallási tevékenységgel, környezetvédelemmel, és 

jogvédelemmel foglalkozó szervezetek rendelkeznek. 

                                                           
1
 Az alapítványokon és egyesületeken túl még olyan további formában lelhetők fel társas non-profit szervezetek 

Magyarországon, mint közalapítvány (1.022 darab), köztestület (268 darab), szakszervezet és szakmai 
munkáltató szervezet (783 darab), egyesülés (56 darab) és nonprofit gazdasági társaság (3.044) – nyilvánvalóan 
utóbbi a nonprofit jelleg ellenére inkább a gazdasági társaságok sorában érdemes vizsgálat alá vonni. 
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A Magyarországon működő nonprofit, szűkebben pedig klasszikus civil szervezet tevékenységi köre 

rendkívül szerteágazó, amely kiterjed a környezetvédelemtől az emberi jogokig, a szabadidő hasznos 

eltöltésétől a gyógyításig, a közösségépítéstől az oktatásig, a kultúrától a vallásgyakorlásig, a 

szegények megsegítésétől az ifjúsággal való foglalkozásig.  

A civil társaságok abban különböznek a klasszikus többi civil szervezettől (egyesület és alapítvány), 

hogy ezeket a szervezeteket természetes személyek nem gazdasági érdekű közös céljaik 

előmozdítására, és közösségi célú tevékenységük összehangolására, vagyoni hozzájárulás nélkül 

hozhatják létre. A civil társaság semmikor és semmilyen körülmények között nem végezhet 

gazdasági-vállalkozási tevékenységet, az alapítók által rendelkezésre bocsátott vagyont nem 

bővítheti, nem forgathatja, nem kamatoztathatja.  

Jelenleg három törvény szabályozza a civil szervezetek működését, külön jogszabály rendelkezik 

működésükről és támogatásukról, más jogszabályban található meg a nyilvántartásukkal kapcsolatos 

és ezzel összefüggő eljárási szabályozás, ugyanakkor a Ptk. további előírásokat tartalmaz az 

egyesületekre, alapítványokra vonatkozóan.  

Bejegyzési kérelmük benyújtását követően a bejegyezni kívánt szervezet székhelye szerint illetékes 

törvényszék veszi nyilvántartásba. Amennyiben a bejegyzési kérelem elektronikus úton, hiánytalan 

dokumentumtartalommal érkezik a törvényszékhez, az köteles 15 napon belül a szervezetet 

bejegyezni egyszerűsített eljárásban.  

A civil szervezetek – alapítvány és egyesület – több állami intézmény irányába is bejelentési 

kötelezettséggel tartoznak. Ezek az alábbiak: 

- Az Országos Bírósági Hivatal részére minden év május 31-ig a megelőző pénzügyi évet 

tartalmazó pénzügyi beszámolót (mérleg és eredmény kimutatás), valamint a közhasznúsági 

mellékletet meg kell küldeni a PK 241 (egyszeres könyvvitelt folytató szervezetek), vagy a PK 242 

(kettős könyvvitelt folytató szervezetek) számú nyomtatvány segítségével.  

Civil szervezetek számára, amennyiben határidőben elmulasztották a pénzügyi beszámoló 

megküldését, egy éven belül szankció nélkül lehetőség nyílik a beszámolót pótlólag megküldeni az 

Országos Bírósági Hivatal részére. Amennyiben a civil szervezet pótlólag sem tesz eleget 

jogszabályi kötelezettségének, a bíróság 10.000 forinttól 900.000 forintig terjedő pénzbírsággal 

sújthatja. A civil tv. 75. § (1) bekezdése alapján 2012. január 1-jét követően csak olyan civil 

szervezet kaphat költségvetési támogatást, amely letétbe helyezte a beszámolóját (kivételek a 

mentesített előirányzatok, a jogszabályban meghatározott feladatok ellátására biztosított 

támogatások). 

- A Központi Statisztikai Hivatal részére minden év május 31-ig a megelőző pénzügyi évet 

tartalmazó kimutatást elektronikusan meg kell küldeni az ELEKTRA rendszeren keresztül. 

Amennyiben a civil szervezet elmulasztja az adatszolgáltatást, vagy hamis adatokat rögzít az 

ELEKTRA informatikai rendszeren, 100.000 forinttól 2.000.000 forintig terjedő közigazgatási bírság 

szabható ki.  

- A NAV részére minden év május 31-ig a megelőző pénzügyi év vonatkozásában nyilatkozni 

kell vállalkozási tevékenység folytatásáról 

- Ezeken felül a jelentős költségvetési támogatásban részesülő civil szervezetek képviseletre 

jogosult vezető tisztségviselői az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 

szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. CLXXV. törvény 53.-54. § szakasza 
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értelmében vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettek. A vagyonnyilatkozatokat az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős 

Helyettes Államtitkárság alá tartozó szervezeti egységnél kell letétbe helyezni, amely öt évig 

megőrzésre kerül. A vagyonnyilatkozatok letétbe helyezésének ténye a Civil Információs Portálon, 

az adott szervezethez kapcsolt módon kerül rögzítésre.  

Amennyiben a költségvetési támogatásban részesülő civil szervezet gazdálkodásával kapcsolatosan 

kérdés merülne fel (vezető tisztségviselő vagyongyarapodása), a vagyonnyilatkozatok ellenőrzési 

eljárás keretén belül tartalmi szempontból megvizsgálhatók.  

Az átláthatóságot szolgáló adatok további megjelenítési lehetősége: 

- A Civil Információs Portálon a NAV adatszolgáltatása alapján az adott szervezetekhez kapcsolt 

módon megjelennek az SZJA 1%-ból származó felajánlások évenkénti lebontásban. Az adatbázis a 

NAV oldalán megtalálható adatbázisban is elérhető.  

- A Civil Információs Portálon a Nemzeti Együttműködési Alap aloldalon, valamint az adott 

szervezethez kapcsolt módon megjelennek a Nemzeti Együttműködési Alap pályázataiból elnyert 

pénzösszegek. A támogatási szerződések jogszerű elszámolásért az Emberi Erőforrás 

Támogatáskezelő felel. 

Fontos továbbá megjegyezni, hogy a külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló 2017. 

évi LXXVI. törvény alapján az az egyesület vagy alapítvány, amely külföldről egy éven belül 7,2 millió 

Forint juttatásban részesül, külföldről támogatott szervezetnek minősül, és ennek tényét köteles 

bejelenteni 15 napon belül. A külföldről támogatott szervezetek listája nyilvános, és a 

www.birosag.hu, valamint a www.civil.info.hu weboldalakon tekinthető meg. 

 

2. Fenyegetés: 

A nonprofit szervezetek (például alapítvány, egyesület) működése által jelentett kockázat 

szempontjából kiemelendő, hogy a tevékenységükkel összefüggő tranzakciók (kedvezményezett, 

forrás, összeg nagysága) nem minden esetben vannak összhangban a szervezetek alapvető céljaival, 

ennek konkrét ellenőrzése, intézményi felügyelete pedig sem a jogi norma, sem a felügyelet szintjén 

sem biztosított teljes körűen. 

Jelenleg semmiféle szabályozás vagy kritérium nincs arra vonatkozóan, hogy amennyiben a bíróság 

bármilyen szempontból kockázatosnak ítéli meg a bejegyezni kért szervezetet, bejegyzési kérelmét el 

tudja utasítani, illetve a bejegyzéshez a kockázat csökkentése szempontjából további iratanyagot, 

dokumentumot kérjen be. Ha az Alaptörvényből folyó egyesülési jog súlyos sérelmet szenved, ha az 

egyesület működése vagy tevékenysége a Civil tv.. 3. § (3)-(5) bekezdésébe ütközik, az ügyésznek 

keresetindítási joga van az egyesület feloszlatására. Továbbá figyelembe kell venni, hogy az ilyen 

szervezetek átvilágítása csak formálisan lehetséges, mert a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról 

és ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény (továbbiakban: Cnytv.) 7. 

fejezete határozza meg a civil és egyéb cégnek nem minősülő szervezetek nyilvántartásának 

adattartalmát.  

A Cnytv. 91. § (1) bekezdés f) pontja értelmében a nyilvántartás valamennyi szervezet esetében 

tartalmazza a szervezet képviselőjének nevét, lakóhelyét. Ezen adatok jelennek meg a „Civil 

szervezetek névjegyzéke” közhiteles nyilvántartásban.  

http://www.birosag.hu/
http://www.civil.info.hu/
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A Cnytv. – 2012. július 24. napjától hatályos – 92. § (2) bekezdés hd) pontja értelmében a 

nyilvántartás szükség szerint valamennyi szervezet esetében tartalmazza a szervezet képviselőjének 

nevét, anyja születési nevét. Ez utóbbi adat vonatkozásában a bejelentés nem kötelező, ezt a 

kérelmező megteheti – ebben az esetben kérelemre, illetve amennyiben az elfogadó nyilatkozatból 

az adat megállapítható, hivatalból – a bíróság bejegyzi a nyilvántartásba a képviselő anyja születési 

nevét.  

A hivatkozott jogszabály alapján a bejegyzési kérelemben nem szükséges részletesen megadni az 

alapító személyek természetes azonosító adatait, így azokat az illetékes törvényszékek minimális 

adattartalommal is befogadják, amely jelentősen megnehezíti a civil szervezethez köthető tagok 

beazonosítását. 

Fentiek mellett a képviselő köteles az esetleges lakcím változást bejelenteni a nyilvántartó bíróság 

részére 60 napon belül (Cnytv. 37. § (1) bek.), így – figyelembe véve, hogy a civil szervezetek 

nyilvántartása a fent kifejtettek alapján a képviselők tekintetében további, azonosításra alkalmas 

adatot nem tart nyilván – az egyes személyek civil szervezethez való kétséget kizáró kötődését nem 

lehetséges megállapítani, illetve a civil szervezetek gazdálkodása vonatkozásában sem lehetséges 

átfogó ellenőrzés, kizárólag a formai, elsősorban adózási jellegű hatósági vizsgálat feltételei adottak. 

A civil szervezetek nem kötelesek adószám igénylésére, ebben az esetben azonosító számot 

(nyilvántartási szám) kapnak, így ezen a számon kerülnek nyilvántartásba. Az adószámmal nem 

rendelkező civil szervezetek elméletben csak nyilvántartási szám alapján azonosíthatók be, adószám 

hiányában azonban semmilyen támogatást nem kaphatnak. Annak ellenére, hogy egyre kevesebb az 

adószám nélkül működő szervezet, beazonosításuk, működésük ellenőrzése gyakorlatilag 

követhetetlen, mivel az NAV ilyen esetekben nem is értesül a bejegyzett szervezetekről. 

A bankszámla megnyitásának tényét a szervezetnek nem kell külön bejelenteni a NAV felé, mert azt a 

pénzintézet megteszi. Előfordul ugyanakkor, hogy mégsem teszi meg. Ekkor a NAV küld a 

pénzintézetnek egy levelet, amelyben kéri a bankszámla bejelentését, ha azonban nem rendelkezik 

adószámmal, ez a folyamat nem biztosított. 

A törvényszék csak a bejegyzésekkel, változásbejegyzésekkel és a nyilvántartásokkal kapcsolatos 

feladatokat látja el. 

Az OBH a jogszabályokban meghatározott módon hozzájárul a nyilvántartás nyilvánosságára 

vonatkozó követelmények megvalósításához, működteti az informatikai rendszert, továbbá a civil 

szerveztek által papír alapon benyújtott beszámolóikat, elektronikus úton benyújtott beszámoló 

esetén annak elektronikus másolatát közzéteszi és őrzi, egyéb más feladatot nem végez. Nem tartozik 

feladatkörébe a beszámoló tartalmának ellenőrzése, és az sem, hogy a benyújtott beszámoló keretén 

belül egyáltalán milyen dokumentumok kerültek benyújtásra. Erre sem személyi, sem tárgyi 

feltételeket biztosítani nem tud.  

Külön törvény szerint meghatározott szervezet működése feletti törvényességi ellenőrzés a rá 

irányadó szabályok szerint az ügyészség hatáskörébe tartozik, amelyben jellemzően a bíróság vagy az 

OBH jelzése alapján jár el. Az eljárás kizárólag a szervezetek működésére vonatkozik, a 

gazdálkodására vonatkozó elemekre nem terjed ki, annak vizsgálata az adóhatóság hatáskörébe 

tartozik. 

A hatóságok között a szabálytalanságok észlelése során alkalmazandó eljárás még nem került 

kialakításra.  



 122 

A felsorolt kockázatok a szervezett bűnelkövetői csoportok, illetve a jelentős gazdasági jellegű 

bűncselekmények elkövetői számára ismertek, ezen elkövetői kör számára ezek a lehetőségek 

adottak, a kockázat kiaknázására való készség és képesség változó, azonban jellemző abban a 

szükséges szakértelemmel rendelkező „szolgáltatás” (ügyvédi, adótanácsadói, informatikai, stb.) 

szaktudás igénybevétele, szervezett elkövetési formák esetében a szükséges szaktudással rendelkező 

személyek bevonása a bűnszervezet tagjainak sorába. A fentebb felsoroltakból látható, hogy a 

hatósági ellenőrizhetőség feltételei csupán részben adottak. 

A terrorizmus finanszírozása szempontjából azok a civil szervezetek vannak a legnagyobb veszélynek 

kitéve, amelyek szolgáltatási tevékenységet végeznek konfliktus zónákban, vagy azok közvetlen 

közelében. Ugyanez igaz azokra a civil NGO-kra is, amelyek az ilyen típusú szervezetekkel pénzügyi 

kapcsolatban (adományok kezelése) állnak, mivel általában nem végeznek megfelelő ellenőrzést az 

adományok felhasználásával összefüggésben. 

 

3. Sérülékenység 

A hatósági ellenőrizhetőség feltételei csupán részben adottak. 

A nonprofit szervezetekkel összefüggő kockázat kockázati szintje 

 3,8 – nagyon jelentős 
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V. A BŰNÜGYI MUNKACSOPORT ÁLTAL 

AZONOSÍTOTT SPECIÁLIS BŰNÜGYI 

KOCKÁZATOK 

(A.) Az egyes szervezett bűnözési formákhoz 

kapcsolódó specifikus kockázatok 

 

 

31. A kábítószer kereskedelemmel összefüggő kockázatok 

 

1. A bűnügyi munkacsoport elemzése 

Magyarország a kábítószer-csempészet tekintetében tranzit- és célország is egyben. A kábítószerhez 

kapcsolódó bűncselekmények esetén a veszély forrása, hogy a hierarchikusan építkező bűnözői 

struktúrákon belül készpénz vagy kisebb összegű pénzátutalási megbízás formájában történik az 

illegális jövedelem eljuttatása a kábítószer voltaképpeni értékesítési szintjéről felfelé, a tényleges 

irányítókhoz.  

A kábítószer-kereskedelem világszerte, így hazánkban is hatalmas illegális jövedelmeket generál. A 

kábítószer-kereskedelem jelenségén belül többféleképpen is felmerül, hogy az elkövetők kiaknázzák 

a pénzmosási kockázatban rejlő lehetőségeket: 

A kábítószer-kereskedelemben a készpénzforgalom dominál, leginkább ebből fakad a fenyegetettség.  

 

A kábítószer-kereskedelemmel összefüggő kockázat kockázati szintje 

 4 – nagyon jelentős 
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32. Az emberkereskedelemmel összefüggő kockázatok 

 

1. A bűnügyi munkacsoport elemzése 

Emberkereskedelem általános helyzete: 

Az emberkereskedelem a kiindulási, tranzit és célországokban egyaránt problémaként jelentkezik, 

azonban leginkább a célországokban válik érdemben láthatóvá. A célországokban megjelenő és 

magyar szervezett bűnözéssel összefüggő emberkereskedelem a nemzetközi együttműködés során 

válik ismertté a magyar bűnüldöző szervek számára. Magyarország az emberkereskedelem 

szempontjából alapvetően kiindulási, illetve tranzit ország. E tekintetben magyar állampolgárok 

elsősorban nyugat-európai országokban (Hollandia, Svájc, Belgium, Németország, Ausztria és az 

Egyesült Királyság) válnak áldozattá.  

Szükséges megemlíteni, hogy az országon belül is létezik emberkereskedelem. Az 

emberkereskedelem magában foglalja különösen a prostitúciós vagy kényszermunka jellegű 

kizsákmányolást, a szervezett koldultatást, az illegális örökbefogadást, illetve a szervkereskedelmet 

is.  

A határon átnyúló emberkereskedelem tekintetében a magyar áldozatok elsősorban Európa azon 

országaiban jelennek meg, ahol adott a fizetőképes kereslet, valamint a célország jogszabályi 

környezete jobban kihasználható, illetve amelyek meghatározott gazdasági szektorok szempontjából 

a legális munkavállalók körében is nagyobb érdeklődést élveznek.  

Az emberkereskedelem, a kerítés és a kitartottság bűncselekmények elkövetési módjai, az elkövetés 

során használt verbális és non-verbális eszközök, akárcsak a potenciális áldozatok köre az utóbbi 

évekhez képest jelentősebb változást nem mutattak.  

A gazdasági válság okozta negatív anyagi változás az amúgy is perifériára szorult vagy addig is 

megélhetési gondokkal küzdő családok számára hosszú évekre nyúló és máig is kiható, sokszor akár 

már létfenntartási problémát okozott. Az ország azon területein, ahol kevesebb a munkalehetőség és 

gyérebb a fiatalok jövőre néző perspektívája, még koncentráltabban jelenik meg a 

mélyszegénységben élő fiatal nők veszélyeztetettsége. 

Magyarországon a kizsákmányoló jellegű bűncselekmények közül a szexuális jellegűek vannak döntő 

többségben. Léteznek külföldi tapasztalatok és visszajelzések a munkacélú kizsákmányolás terén, 

azonban a magyar statisztikában ennek megjelenése elenyésző. 

 

1. Fenyegetés: 

Az emberkereskedelem, a kerítés, a kitartottság és a kényszermunka kizsákmányoló jellegű 

tevékenység, amely e vonatkozásában, továbbá a törvényi szabályozásban foglalt elkövetési 

magatartások és a bűncselekmény megállapításának feltételei ismeretében feltételezi az elkövető 

vagyongyarapodását, illetve annak lehetőségét. 

A bűncselekmény elkövetőire jellemző, hogy kiaknázzák a pénzmosási kockázatban rejlő 

lehetőségeket. Az elkövetés speciális szaktudást, technikai képzettséget, tervezést nem igényel. 
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2. Sérülékenység 

A résztvevők tisztában vannak a tevékenységük illegális voltával, ügyleteiket ennek tudatában 

szervezik, titkolják, ezért a gyanús pénzmozgás észlelésére kevés esély van. A nyomozások adataiból 

leszűrhető, hogy a bűnözőknek megvan a készségük és lehetőségük is a bűnös eredetű pénz tisztára 

mosására, illetve e célból pénzügyi vagy kiegészítő pénzügyi szolgáltatást vesznek igénybe. 

 

Az emberkereskedelemmel összefüggő kockázat kockázati szintje 

 3 – jelentős 
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33. Az embercsempészéssel összefüggő kockázatok 

 

1. A bűnügyi munkacsoport elemzése 

 

1. Fenyegetés: 

Az elkövetés speciális szaktudást, technikai képzettséget, tervezést nem igényel. A beszerzett 

információk szerint a szervezett bűnözők egy-egy csoportja kifejezetten jó anyagi körülmények között 

lévő migráns személyek utaztatását hajtja végre. A szakosodott csoportok tevékenysége során nem 

kizárt, hogy a magasabb szolgáltatási színvonalat igénylő utazók között terrorszervezetek 

tevékenységét meghatározó személyek és anyagi javaik is az EU területére érkeztek. Ezzel 

kapcsolatban azonban nem áll rendelkezésre adat, információ.  

Jellemző, hogy a pénzek mozgatását a csoportok tagjai igyekeznek olyan módon megoldani, hogy az 

az ellenőrzést végző szervek részére lehetőleg láthatatlan maradjon. Ezért a pénzek mozgatása 

elsősorban kézből-kézbe történik. A legkedveltebb pénzátutalási forma a Western Union szolgáltatás.  

2. Sérülékenység 

A migráns személyek nagy számából adódóan magas lehet azon névtelen ügyletek száma, amelyeket 

a hatóságok nem detektálnak.  

A résztvevők tisztában vannak a tevékenységük illegális voltával, ügyleteiket ennek tudatában 

szervezik, titkolják, ezért a gyanús pénzmozgás észlelésére csupán korlátozott esély van.  

A pénzmosás tekintetében a készpénzhasználat, illetve a pénzküldő szolgáltatások használata látszik 

a legjelentősebb kockázatnak.  

 

Az embercsempészéssel összefüggő kockázat kockázati szintje 

 2 – mérsékelten jelentős 
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34. A Social Engineering Fraud (SEF) kockázatai 

 

1. A bűnügyi munkacsoport elemzése 

1. A szektor általános leírása 

A „social engineering fraud” (SEF) 

A SEF lényege, hogy a bűnelkövetők manipulálva az embereket bizalmas információkhoz jutnak hozzá 

(pl. jelszavakhoz, banki adatokhoz).  

A jelenség és az ahhoz kapcsolódó pénzmosás 2014-ben Magyarországon is megjelent. 2015 második 

felétől kezdve jelentősen megnőtt azoknak a pénzmosási bejelentéseknek a száma, amelyek 

alapcselekménye a külföldön elkövetett „social engineering” típusú csalás (nemzetközi szinten 

általában BEC/CEO fraud elnevezés használatos). A jelenség azt a jellemzően gazdasági társaságok 

(ritkábban: állami szerv, ügyvédi iroda, magánszemély) ellen elkövetett csalási módszert jelenti, 

amely során az elkövetők általában a célpont üzleti partnere informatikai rendszerének feltörését 

követően pszichológiai manipulációval ráveszik a sértett gazdasági társaság pénzügyi műveletek 

teljesítéséért felelős alkalmazottját, hogy teljesítse részükre az üzleti partner nevében, de valójában 

az általuk megküldött hamis vagy hamisított fizetési utasításban foglaltak szerinti átutalást. Az 

informatikai rendszer feltörésével az elkövetői csoport hozzájut a két cég közötti gazdasági 

kapcsolatra vonatkozó minden információhoz: korábbi és aktuális szerződésekhez, szállítási 

levelekhez, valamint a teljes kommunikációs anyaghoz, ideértve a kapcsolattartó személyek 

azonosítási, elérhetőségi adatait is. Az összegyűjtött információk alapján – a legtöbb esetben – az 

üzleti partnernek az ügyletek lebonyolítására használt e-mail címével szinte teljesen megegyező, az 

elkövetők által készített e-mail címről küldenek a partner nevében olyan fizetési utasítást, amelyben 

a cégek között ténylegesen létrejött szerződéshez kapcsolódó fizetési kötelezettség teljesítését kérik 

a cég megváltozott fizetési számlaszámára, amely már az elkövetők kontrollja alatt áll.  

 

2. Fenyegetés: 

Sokszor a számítógéphez való hozzáférés a cél, amely révén kémszoftverek telepítésével vagy más 

módon átveszik az irányítást a gép felett, és nem kívánt műveleteket hajtanak végre az internetbank 

rendszerében. A módszer azért is rendkívül hatékony, mivel ötvözi a klasszikus csalás (pszichológiai 

ráhatás, elhitetni az áldozattal, hogy egy barátja, főnöke kommunikál vele) és a hackertámadás 

eszközeit. Abban ugyanis minden biztonsági szakértő egyetért, hogy a legmodernebb védelmi 

technológia is kevés, ha megfeledkeznek a leggyengébb láncszemről, az emberi tényezőről.  

2016.01.01 és 2016.12.31. között: 

- 277 bejelentés érkezett a NAV PEII-hez; 

- 206 alkalommal történt információ-továbbítás a rendvédelmi szervek részére; 

- a bejelentések alapján az alább összesített összegek származtak csalás bűncselekmény 

elkövetéséből: 

USD 8.878.891,91 CAD 86.986,48 
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EUR 13.816.881,03 AUD 39.164,5 

HUF 1.019.394.819,81 JPN 10.665.000 

GBP 1.469.591,4 CZK 44.000 

 

3. Sérülékenység 

A kockázat és a tudatosság szintjére vonatkozóan nem vonható le egységes következtetés, ugyanis a 

különböző piaci szereplőknél az adatvédelmi előírások szigorúsága, a protokollok megfelelősége, 

illetve az alkalmazottak felkészítése különböző szinteken áll. Kijelenthető azonban, hogy a 

legnagyobb veszélynek kitett pénzintézetek esetében ezek az előírások általában véve szigorúbbak, 

így a kockázat szintje is alacsonyabb. 

A social engineering alapvetően determinálja a pénzmosással, illetve a terrorizmus finanszírozásával 

kapcsolatos tevékenységeket. Ilyen módon lehetőség van ugyanis arra, hogy az elkövetők 

bankszámlákhoz tartozó személyes adatokat szerezzenek meg, amelyeket ezt követően a 

bűncselekményhez kapcsolódó pénzeszközök utalására használnak fel. Elképzelhető továbbá, hogy az 

elkövetők pénzintézeti dolgozók adatait, belépési jelszavait szerzik meg, amivel képesek lehetnek 

manipulálni különböző bankszámlák adatait is. 

 

A Social Engineering Fraud (SEF) kockázatainak kockázati szintje 

 4 – nagyon jelentős 
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35. A korrupciós bűncselekményekkel összefüggő kockázatok 

 

1. A bűnügyi munkacsoport elemzése 

1. A szektor általános leírása 

A Btk. XXVII. Fejezete „A korrupciós bűncselekmények” cím alatt a következő bűncselekmények 

büntetését rendeli: 

• vesztegetés (Btk. 290. §),  

• vesztegetés elfogadása (Btk. 291. §),  

• hivatali vesztegetés (Btk. 293. §),  

• hivatali vesztegetés elfogadása (Btk. 294. §), 

• vesztegetés bírósági vagy hatósági eljárásban (Btk. 295. §), 

• vesztegetés elfogadása bírósági vagy hatósági eljárásban (Btk. 296. §). 

• befolyás vásárlása (Btk. 298. §), 

• befolyással üzérkedés (Btk. 299. §), 

• korrupciós bűncselekmény feljelentésének elmulasztása (Btk. 300. §).  

Anyagi jogi értelemben korrupciós bűncselekményen a Btk. XXVII. Fejezetében szabályozott 

bűncselekményeket értjük. A korrupciós jellegű cselekmények kriminológiai fogalma azonban ennél 

tágabb, magában foglal más jogi tárgyat sértő, így a Btk. más fejezetében szabályozott 

bűncselekményeket is, pl. hivatali, gazdasági vagy vagyon elleni bűncselekményeket, melyek 

hátterében feltehetően korrupciós bűncselekmény állhat, ez azonban statisztikai alapon nem 

megfogható kategória. 

A Transparency International 2016-os Korrupció Érzékelési Indexének (Corruption Perception Index – 

CPI) adatai szerint Magyarország a világranglistán a 100 megszerezhető pontból 48-at elérve az 57. 

helyet foglalja el (Jordánia és Románia mellett), ami régiós összehasonlításban közepesen fertőzött 

országnak számít. 

A 2013-as korrupcióról szóló Eurobarométer tematikus felmérés szerint a magyar válaszadók 89%-a 

úgy tartja, hogy a korrupció széles körben elterjedt probléma Magyarországon (uniós átlag: 76%), míg 

a válaszadók 19%-a érzi úgy, hogy a mindennapi életben érinti őt a korrupció (uniós átlag: 26%). 

A hétköznapi korrupcióval kapcsolatos, hogy a 2013-as Eurobarométer tematikus felmérés során a 

magyar válaszadók körülbelül 13%-a állította, hogy elvárták tőlük csúszópénz fizetését vagy erre 

szólították fel őket (az uniós 4%-os átlaggal összevetve). Ezen állítólagos esetek nagy többsége az 

egészségügyi szektorban fordult elő. A 2013-as korrupcióval kapcsolatos Eurobarométer üzleti 

gyorsfelmérés szerint a magyar üzleti válaszadók 81%-a vélte úgy, hogy a favoritizmus és a korrupció 

akadályozza az üzleti versenyt (uniós átlag: 73%). Ugyanezen felmérés keretében a válaszadók 59%-a 

mondta, hogy a korrupció problémát jelent a cégük számára, amikor Magyarországon üzleti 

tevékenységet folytat (uniós átlag: 43%). 

A Nemzeti Védelmi Szolgálat (a továbbiakban: NVSZ) kiemelt feladatként kezeli az állammal és annak 

intézményeivel szembeni közbizalom helyreállítását, a közszolgálati korrupció, ezen belül is a 

rendészeti-közigazgatási korrupció visszaszorítását. 

Általános bűnfelderítési tapasztalat, hogy a bűnelkövetések évről évre nagyobb szervezettséget 

mutatnak, aprólékosabb, precízebb lett a kivitelezés, így a nyomozás is időigényesebb. 
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A korrupció és a pénzmosás között szoros kapcsolat van. Egyrészt a korrupciót igen hatékony 

pénzmosási megoldásként táplálja, ha az illegálisan megszerzett jövedelmet vesztegetési pénzként 

visszaforgatják a döntéshozók számára, másrészt a vesztegetés útján szerzett anyagi javak csak akkor 

használhatóak fel biztonságosan, ha azok legális eredete igazolható. Az első módszerrel nemcsak az 

illegális jövedelem tisztára mosása biztosítható, hanem pl. közbeszerzési eljárás közbeiktatásával 

jelentős többletjövedelemre is szert lehet tenni. 

 

2. Fenyegetés: 

A korrupcióra vonatkozó tényleges helyzet feltárása nehéz, mivel a kriminálstatisztika hagyományos 

módszerei – bár fontos információkat nyújtanak – nem tudnak teljes képet adni a jelenségről. Ennek 

egyik oka, hogy a büntetőeljárások rendkívül elhúzódó időtartama miatt a jogerős bírósági ítéleteket 

tartalmazó kriminálstatisztika a több évvel ezelőtt elkövetett bűncselekmények alapján 

megrajzolható korrupciós helyzetet tükrözi. Másrészt a korrupciós bűncselekmények esetében az 

egyik legmagasabb a látencia, amelynek elsődleges oka, hogy mindkét fél (az előny felajánlója és az 

azt elfogadó fél) bűncselekményt követ el, valamint mindketten „nyernek” a bűncselekmény 

elkövetésével, így nincs érdekükben feljelentést tenni.  

A korrupciós bűncselekmények esetében az előny felajánlása vagy annak kérése szűk körben, 

általában kizárólag szóban, „virágnyelven” megfogalmazva, ráutaló magatartással, gesztusokkal 

történik, így a bizonyítás még akkor is komoly akadályokba ütközik, ha az egyik személy, akár az, 

akinek felajánlják, vagy akár az, akitől kérik az előnyt, feljelentést tesz. A bűncselekmény 

bizonyítására általában akkor van reális esély, ha a két fél közötti megállapodás – akár speciális 

nyomozási eszközök felhasználásával a nyomozó hatóság, akár valamelyik résztvevő által – rögzítésre 

kerül, avagy a bűncselekményt elkövető valamelyik fél hajlandó együttműködni a hatóságokkal. A 

korrupciós jellegű bűncselekményekből származó anyagi előny jellemzően készpénz formájában 

jelenik meg, így a felderítés és bizonyítás eredményessége korlátozott.  

A korrupció sok formában és szinten létező jelenség. Alapvetően két szintje van, a „kisstílű” (petty) 

korrupció és a nagy horderejű korrupció (grand vagy large-scale).  

A kisstílű, a mindennapi életben előforduló korrupció az alacsonyabb szinten dolgozó köztisztviselők 

vagy munkavállalók és állampolgárok közötti esetekben fordulnak elő, ahol kis összegek mozognak, 

vagy apróbb szívességek teljesülnek. A kis összegű kenőpénzek extra bevételi forrásnak is 

tekinthetőek az alacsony kereset kompenzálására. Ezzel szemben a nagy horderejű korrupcióban 

magas szintű köztisztviselők, gazdasági szereplők vagy politikusok vesznek részt, akik befolyásolni 

próbálják az állami intézmények vagy gazdasági szereplők működését, pénz és/vagy egyéb juttatások 

által, annak érdekében, hogy saját érdekeik érvényesüljenek.  

A korrupció megjelenési területe főként a gyorsabb ügyintézés, soronkívüliség, apróbb 

szabálytalanságoktól való eltekintés, plusz szolgáltatások nyújtása, egészségügy, közbeszerzések 

területe; rendőröket, adóellenőröket, vámtisztviselőket érintő esetek, bármilyen engedélyezést vagy 

nyilvántartásba vételt végző közigazgatási szervek tevékenysége, továbbá a párt- és 

kampányfinanszírozás. 

A magyarországi korrupció általános jellemzője, hogy jelentős hányadát az ismeretségre, 

szívességekre hivatkozással történő előny kérés vagy adás, vagyis a befolyással üzérkedés/befolyás 

vásárlása teszi ki, „valódi” passzív oldal léte nélkül. Ezek a bűncselekmények ugyanakkor hatékonyan 



 131 

keltik tényleges korrupciós kapcsolat látszatát, hozzájárulva például a percepciós index folyamatos 

romlásához.  

A szervezett bűnözői csoportok leggyakrabban előforduló korrupciós tevékenységei: 

- rendvédelmi szervek alkalmazottainak bevonása a bűnös tevékenységbe, ezáltal a bűnös 

tevékenység leplezése, 

- hatósági intézkedések kivédése, készülő eljárásokról való információszerzés, 

- folyamatban lévő szabálysértési-, büntető- vagy polgári jogi eljárások kimenetelének 

számukra kedvező alakítása, 

- adókivetés és büntetés, valamint késedelmi kamatok befizetésének elkerülése, 

- vagyonosodási vizsgálatok számukra kedvező kimenetelének elérése, 

- állami támogatások és uniós forrásból származó támogatások törvénytelen megszerzése, 

- építési engedélyek törvénytelen megszerzése, 

- szponzorálási taktika az önkormányzatok irányába, 

- önkormányzati beruházások kivitelezésének megszerzése, 

- önkormányzati pénzügyi források megcsapolása, 

- önkormányzati ingatlanok áron aluli megszerzése, 

- hitelek fedezet nélküli megszerzése, 

- üzleti versenytársak törvénytelen kiszorítása. 

 

3. Sérülékenység 

A Btk. a korrupciós bűncselekményeken túl több más olyan bűncselekmény törvényi tényállását is 

tartalmazza, amelyek szoros kapcsolatban állhatnak a korrupciós cselekményekkel, gyakran anyagi 

halmazatban jelennek meg. Ilyen cselekmény tipikusan a hivatali visszaélés, a csalás, a gazdasági 

csalás, a költségvetési csalás. 

A veszélyeztetett területeken megjelenő személyek (aktív-passzív vesztegető) az ügyintézés során 

felmerülő költségekbe belekalkulálják a korrupció miatti többletköltségeket. A résztvevők tisztában 

vannak azzal, hogy a megvásárolt előny jogtalan és büntetendő cselekmény, ezért is titkolják el a 

hatóságok elől a korrupció megtörténtét. 

A hatóságok tudatában vannak ezeknek a jogellenes cselekményeknek, de sem az elkövetőknek, sem 

a cselekmény elkövetését lehetővé tevő személyeknek nem áll érdekében a cselekmények hatóságok 

részére történő felfedése, így magas a látencia. Ezért is értékelődik fel a titkos információgyűjtés és 

titkos adatszerzés szerepe. 

A gyakorlatban a „kisstílű” korrupció miatti büntetőeljárások dominálnak, jellemzően alacsony 

elkövetési értékkel. Nagy horderejű korrupciós cselekmények jellemzően mint vagyon elleni, 

gazdasági vagy hivatali bűncselekmény (sikkasztás, csalás, hűtlen kezelés, hivatali visszaélés) jelennek 

meg.  

A fentiek alapján elmondható, hogy a korrupciós és korrupciós jellegű bűncselekmények a 

perrendszerűen legnehezebben bizonyítható bűncselekménycsoport, tipikusan további 

bűncselekmények, vagy akár szabályosnak, legálisnak tűnő magatartások leplezik. Együttműködő 

terhelt vagy eredményesen alkalmazott leplezett eszközök nélkül eredményes büntetőeljárásnak 

kicsi az esélye. Ennek megfelelően a korrupciós bűncselekményhez, mint alapcselekményhez 

kapcsolódó pénzmosás miatti eljárás is hasonló nehézségekbe ütközik. Az adott vagyoni előny 
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biztosítására, elvonására jellemzően az alapcselekményre tekintettel elkobzás, vagyonelkobzás 

formájában kerül sor. Jellemzően annak vizsgálata, hogy az alapcselekmény befejezettségét követően 

az elkövető vagy más a bűncselekményből származó vagyonra pénzmosásnak minősülő cselekményt 

követett-e el, elmarad.  

A korrupcióellenes és integritáshoz kapcsolódó politikákat – mind a megelőzés, mind a visszaszorítás 

oldaláról – jogszabályok széles köre fedi le. A meglévő, kiterjedt büntetőjogi keret mind a 

közszférában, mind a magánszektorban jelentkező korrupciót lefedi. A Btk. – a korábbihoz képest – 

több új rendelkezést is tartalmaz a korrupciós bűncselekményekről, így például a bűncselekmények 

egyszerűsített meghatározását és a hosszabb elévülési időket. 

 

A korrupciós bűncselekményekkel összefüggő kockázat kockázati szintje 

 3,8 – nagyon jelentős 
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36. A terrorizmus finanszírozásával összefüggő kockázatok 

 

1. A bűnügyi munkacsoport elemzése 

Magyarország nem tartozik a nemzetközi terrorizmus kiemelt célpontjai közé, azonban a modernkori 

terrorizmus kiszámíthatatlansága és aszimmetrikus jellege miatt az esetleges támadások 

előfordulását kizárni nem lehet. A közelmúlt európai terrortámadásai bizonyítják, hogy a szélsőséges 

muszlimok által elkövetett terrorcselekmények kiterjedtek a válságövezeteken túli területekre is, 

amely tény megnöveli Európa, azon belül Magyarország terrorveszélyeztetettségét is. 

Jelenleg Magyarországon a radikális iszlám ideológia irányából kiinduló terrorfenyegetettség szintje 

minimális. A közelmúltban szélsőséges iszlám alapú bűn-, vagy terrorcselekmény elkövetésére nem 

került sor. 

A térségben dúló polgárháború következtében megnövekedett a Közel-Keletről, illetve az észak-

afrikai régióból Európába tartó menekültek száma. A menekültek elsődleges úti célját a nyugat- és 

észak-európai államok jelentik, amelyek eléréséhez leggyakrabban a dél- és kelet-közép európai 

országok területén haladnak át. Egyértelműen bizonyítást nyert, hogy a menedékkérők nagy száma 

miatt megnövekedett a terrorszervezetekhez köthető személyek Európába jutásának veszélye is, 

amit a 2015. novemberi párizsi és 2016. márciusi brüsszeli terrortámadások is alátámasztanak. A 

hazánkat érintő migrációs helyzet vonatkozásában közvetlenül a nyugat-balkáni útvonal bír 

relevanciával, amelynek alakulására jelentős hatással van az EU és Törökország között 2016 

márciusában létrejött megállapodás.  

Az európai országok biztonságára legnagyobb fenyegetést jelentő terrorszervezet, az Iszlám Állam 

jelenleg visszaszorulóban van mind Irakban, mind Szíriában. Egy Iszlám Állam elleni katonai győzelem 

növeli Európa és Magyarország terrorfenyegetettségét. Újabb támadásokat indukálhat ugyanis a 

győztesek feletti bosszú, illetve a tagok figyelmének a vereségekről történő elterelése, hűségük, 

lelkesedésük fenntartása. Emellett jelentős mértékben növelheti a fent említett visszatérő harcosok 

számát is. 

Magyarország geopolitikai helyzetéből, jogrendjének szilárdságából, pénzügyi szektorának szigorú 

szabályozottságából, társadalmi összetételéből, valamint aktuális külpolitikájából adódóan nem 

tartozik terrorizmus finanszírozás szempontjából Európa veszélyeztetett országai közé. A 

Magyarországot érintő terrorizmus finanszírozás volumene alacsonynak értékelhető. Hazánkban az 

utóbbi időben nem követtek el nemzetközi terrorszervezetekhez köthető terrorcselekményt, ezért a 

terrorizmus finanszírozás kockázata is általánosságban alacsonyabb, mint azon nyugat-európai 

országokban, ahol történtek ilyen cselekmények. 

Magyarország terrorizmus finanszírozás szempontjából elsősorban tranzit országnak számít, de nem 

zárható ki a pénzeszközök megtermelése és alapokba transzferálása sem.  

A 2015. év végén kialakult migráns válság során beszerzett adatok alapján megállapítható, hogy a 

migránsok (félve attól, hogy esetleg bűncselekmény áldozataivá válnak, illetve az értékeiket a 

hatóságok elkobozzák) nem tartanak maguknál jelentős mennyiségű, csak az adott országból történő 

továbbjutáshoz, illetve a következő célpont eléréséhez elegendő mennyiségű készpénzt. Az 

érvényben lévő szabályok kijátszása érdekében az EU területére lépve úti okmányaikat 

megsemmisítik, vagy letagadják azok meglétét, így hitelt érdemlő azonosításuk lehetetlenné válik. A 
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migránsok családtagjai ugyanakkor az utazáshoz szükséges pénzt számla nélküli alternatív 

pénzátutalási rendszerek használatával juttatják be hazánkba. A szigorúan szabályozott, jól 

ellenőrzött, évekre visszamenőleg nyomon követhető, költséges pénzintézeti szektor helyett 

alternatív, számla nélküli pénzátutalási rendszerek és készpénzfutárok alkalmazása kerül előtérbe. A 

tapasztalatok alapján az összegek átlagosan 6-700 euró körül mozognak, azonban voltak már kirívóan 

magas 14-15.000 eurós összegek is. A családtagok előszeretettel küldik a nagyobb összegű készpénzt 

az első biztonságosnak tartott EU országba, vagy kisebb összegeket az aktuális tartózkodási helynek 

megfelelő országba. 

Kockázati tényezőként jelentkezett, hogy a hivatalos okirataiktól megszabadult, vagy azzal nem 

rendelkező migránsok a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (BMH) által a regisztráció során kiadott 

papírlapot mutatták fel a pénzintézetnél vagy a pénzküldő szolgáltatónál, vagy a személyi 

azonosságukat igazoló okiratot, ami nem teszi lehetővé az ügyfél teljes körű átvilágítását a 

törvényben előírt követelményeknek megfelelően. Ugyanez a helyzet a hamis okirattal utazókkal is. 

Tekintettel arra, hogy sok esetben az átutalási rendszer kódszámok és jelszavak alapján működik, az 

ügyintézők kiadják a készpénzt. A nyilvánvalóan gyanús tranzakciók bejelentésre kerülnek, azonban 

ezek ellenőrzése, a fentiekben leírt okok miatt szinte lehetetlen. 

Sok esetben előfordul, hogy a pénzek egy azonos személy nevére érkeznek, aki legális iratokkal 

rendelkezve továbbadja, szétosztja az így felvett összegeket. 

A fentiek alapján egyértelmű tendencia, hogy a menekültek a nagyobb összegű készpénzbirtoklás és 

használat elkerülése érdekében veszik igénybe azokat az átutalási formákat, ahol kevésbé hatékony 

az ügyfél-azonosítási eljárás. 

Az ilyen típusú készpénzküldő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban jelentős számban kerül sor 

bejelentés megküldésére. Ezek egy részénél megállapítható volt, hogy az összegek utalásának 

hátterében embercsempész-hálózatok finanszírozása áll, amely nemzetbiztonsági, illetve terror-

elhárítási aspektusból vizsgálva kockázati tényező. 

További kockázatot jelentenek azok az esetek, amelyek során a jelentősebb összegeket strómanok 

nevén lévő folyószámlák, vagy általuk vezetett cégek igénybevételével utalták át belföldön vagy 

külföldre. Ezek hátterében feltehetőn vagyon elleni bűncselekmények elkövetéséből származó anyagi 

haszon eltüntetése, az így szerzett vagyon tisztára mosása állhat, de egyes eseteknél nem kizárható a 

terrorszervezetek finanszírozása sem. 

További kockázatot jelent: 

- A nonprofit szervezetekkel (pl. alapítvány, egyesület) összefüggő tranzakciók 

(kedvezményezett, forrás, összeg nagysága) nincsenek összhangban a szervezet alapvető céljaival; 

- A strukturált készpénz átutalások nem számla alapú pénzátutalási szolgáltatások (pl. Western 

Union, Moneygram) igénybevételével történnek, amelyeknél a forrás, a kedvezményezett és a cél 

nem megfelelően beazonosítható; 

- Alternatív fizetési formák (pl. prepaid kártyák, mobiltelefon alkalmazásokkal működő 

szolgáltatások) alkalmazásának kockázata; 

- Magyarország két határszakasza, valamint az utasforgalom előtt nyitva álló nemzetközi 

repülőterei az EU külső határaként is szolgálnak. Ebből, illetve az ország földrajzi 

elhelyezkedéséből adódóan jelentőséggel bír az Unió területére belépők, illetve onnan kilépők 
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ellenőrzése a náluk lévő készpénz tekintetében. A készpénz EU területére történő behozatala, 

illetve onnan kivitele nemcsak pénzmosás, hanem terrorizmus finanszírozás szempontjából is 

veszélyt hordozhat magában; 

- A tranzit fizetési számlák esetén a számlára a külföldi forrásszámláról érkező jóváírások és a 

külföldi célszámlára irányuló terhelések összege közel azonos, és az átutalások mögött nem 

azonosítható racionális gazdasági indok. A tranzit fizetési számlák használata lehetővé teszi a 

pénzmosás és a hozzá kapcsolódó alapbűncselekmények elkövetését, valamint alkalmas lehet a 

terrorizmus anyagi eszközökkel történő támogatására is. 

 

A terrorizmus finanszírozásával összefüggő kockázat kockázati szintje 

 1 – nem jelentős 
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37. A költségvetési csalással összefüggő kockázatok 

 

1. A bűnügyi munkacsoport elemzése 

1. A szektor általános leírása 

A pénzügyi-gazdasági bűnözés egyik alapbűncselekménye a forgalmi adóra elkövetett csalás, amely 

bűnözési forma vonatkozásában az utóbbi években számos elkövetési magatartással találkozott a 

NAV. Legjellemzőbb elkövetési módszer, amikor az elkövető valótlanul nyilatkozik adóbevallásában 

az adóhatóság előtt, ezáltal csökkentve az adóbevételt. A valótlan nyilatkozattétel kétféleképpen 

valósulhat meg: ennek egyik esete, amikor a gazdálkodó létező forgalma ellenére nullás adóbevallást 

ad – jelezve ezzel, hogy forgalma egyáltalán nem volt – valamint amikor adóbevallásában nem a 

valóságnak megfelelő tényeket szerepeltet: közösségi beszerzés helyett az adóbevallásában hazai 

beszerzést jelenít meg. Mindkét elkövetési magatartással gyakran találkozunk. Az elkövetés másik 

lehetséges fajtája, hogy az adóalany adóbevallásában szereplő számadatok alapjául szolgáló 

gazdasági eseményeket leigazoló számlák fiktívek, azaz mögöttük nincs valós gazdasági esemény. Az 

ilyen fiktív számlázás rendkívül gyakori a költségvetési csaláson belül a korábbi adócsalás, illetve 

adóra elkövetett csalás elkövetési magatartások vonatkozásában. 

A hazai elkövetői körök által az értékesítési láncolatba beépített, közösségen belüli beszerzőként 

megjelenő cégek adóbevallási kötelezettségeiknek egyáltalán nem, vagy csak részben tesznek eleget. 

Tulajdonos-ügyvezetőként gyakran elérhetetlen szerb, ukrán, román nemzetiségű állampolgárokat 

jegyeznek be, akik csak a nevüket adják a cégátruházásokhoz vagy a cégalapításokhoz. Valójában 

ezek a gazdasági társaságok tényleges gazdasági tevékenységet nem folytatnak, a költségvetés 

sérelme ezen üzleti szegmensben milliárd forintokban mérhető. 

A bűnügyi tapasztalatok azt mutatják, hogy áfát csalni mindennel lehet, azonban a legkedveltebb 

termékeknek – a nagy mennyiségben felvásárolható ömlesztett élelmiszeripari termékek mellett – 

továbbra is a kis mennyiségű, ám nagy értékű számítástechnikai és elektronikai termékek számítanak.  

Az utóbbi évek tapasztalatai szerint egyre szervezettebb keretek között zajlik a munkáltatással 

összefüggő jogsértések elkövetése is. Bizonyos gazdasági területeken óriási méreteket ölt a 

munkáltatással összefüggésben keletkezett fizetési kötelezettségek kijátszása, megkerülése. Az 

elmúlt időszakban a legtöbb ilyen bűncselekmény az építőiparban, a vagyonvédelem és a 

szolgáltatóipar (kereskedelem, takarítás, javítás-szervízelés), valamint a munkaerő-kölcsönzés 

területén vált ismertté.  

A jövedéki termékekre elkövetett költségvetési csalásokat a dohánytermékek és a bázisolajok 

vonatkozásában követik el. Mivel a dohánytermékek illegális forgalmazása hasonló nagyságrendű 

haszonnal kecsegtet, mint a kábítószer-csempészet, viszont enyhébb a szankcionálása, így a korábbi 

évek tapasztalatai alapján – a hatóságok eredményes felderítő tevékenysége és az ezek kapcsán 

foganatosított lefoglalások ellenére – az ilyen bűncselekmények száma továbbra is számottevő.   

A dohánytermékek mellett jelentős haszonnal kecsegtet a bázisolaj üzemanyagként történő 

értékesítése. A bázisolaj akár önmagában, akár pedig gázolajjal kezelve alkalmas a dízelüzemű 

járművek meghajtására, azonban míg a gázolaj jövedéki adóköteles termék, addig a bázisolaj nem. A 

bűnügyi tapasztalatok alapján a termékkört érintő jogsértéseket több tagállamban követik el. Az 
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elkövetési módszerek változóak, attól függően, hogy lengyel, szlovák vagy osztrák eredetű bázisolaj-

kereskedelemről van szó. 

 

2. Fenyegetés: 

A NAV nyomozó hatósága által beazonosított, pénzmosással kapcsolatos nyomozások szinte kivétel 

nélkül a saját pénzmosás körébe tartozó eseteket regisztrálnak, ahol a gazdasági tevékenység 

körében való felhasználás, pénzügyi szolgáltatás végzése, igénybevétele a jellemző elkövetési 

magatartás. 

Az elkövetők a pénzügyi műveletek során a be nem fizetett, illetve a visszaigényelt és kiutalt adó 

összegével végeztek pénzügyi tevékenységet, vagy vettek igénybe pénzügyi szolgáltatást annak 

érdekében, hogy az adócsalás elkövetésének leplezésével egyidejűleg (időbeli és magatartásbeli 

eltérés nélkül) a be nem fizetett, illetve a kiutalt adó összegének eredetét elfedjék. 

 

3. Sérülékenység 

Bűnüldözési-igazságügyi szempontból az egyik legnagyobb problémát az jelenti, hogy az adó meg 

nem fizetéséből származó előny jogellenesen elért megtakarításként jelenik meg a gazdálkodó 

szervezetnél. Ez a megtakarítás – még ha pénzben kifejezhető is – rendszerint nem konkrét 

vagyontárgyakban, vagyonelemekben ölt testet, hanem a cég által elért bevétel-többletként, 

működési eredményként mutatkozik meg. A pénzmosásnak csak olyan vagyon vagy dolog lehet a 

tárgya, amely kimutathatóan büntetendő cselekmény elkövetéséből származik, ez a kapcsolat 

azonban az adó meg nem fizetésével elért előny esetében nem mutatható ki.  

Alapvető problémát okoz az ál-ügyvezetők vagy strómanok névleges ügyvezetésével működtetett, 

eszközként használt cégek által szerzett gazdagodás nyomon követése és elvonása, úgy a pénzmosás 

bizonyítása, mint a vagyon-visszaszerzési intézkedések szempontjából. A bűncselekmény 

elkövetéséből eredő pénzt jellemzően tényleges gazdálkodási tevékenységet nem végző, 

vagyontalan, több esetben külföldön bejegyzett (vagy akár offshore) gazdasági társaságok szerzik 

meg, amelyek önálló jogalanyok, azaz jogi értelemben függetlenek a háttérben maradó elkövetőktől. 

A pénzmosás bizonyításához és a vagyonelvonáshoz rekonstruálni kell a gazdálkodó szervezetek és az 

elkövetők közötti kapcsolatot, ami az offshore társaságok tulajdonosi hátterének jogsegélykérelmek 

segítségével történő felderítését, az ügyvezetők és a céges bankszámlák felett rendelkezésre jogosult 

személyek felkutatását és kihallgatását igényli.  

A költségvetési csalás és az ahhoz kapcsolódó pénzmosási technikák bizonyítása során is alapvető 

problémát okoz az intenzív készpénzhasználat.  

 

A költségvetési csalással összefüggő kockázat kockázati szintje 

 4 – nagyon jelentős 
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VI. A BŰNÜGYI MUNKACSOPORT 

ÁLTAL AZONOSÍTOTT SPECIÁLIS 

BŰNÜGYI KOCKÁZATOK 

(B.) Megelőzés – bűnüldözés – felelősségre vonás 

rendszerszintű kockázatai 

 

 

38. A bejelentési rendszerrel összefüggő kockázatok 

 

1. A bűnügyi munkacsoport elemzése 

1. A szektor általános leírása 

A szolgáltatók kötelezettsége, hogy tevékenységük során pénzmosásra vagy terrorizmus 

finanszírozására utaló adat, tény, körülmény felmerülése esetén bejelentést tegyenek a NAV PEII 

számára.  

A szolgáltató köteles bejelenteni a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása-gyanús tranzakciót vagy 

tevékenységet. A bejelentés objektív vizsgálatokon alapul, szubjektív jellege abból fakad, hogy a 

szolgáltató – az alábbi keretek között – önállóan dönt a bejelentés megtételének szükségességéről. 

A szolgáltatók bejelentési kötelezettségüket a felügyeleti szervek által jóváhagyott belső szabályzatuk 

alapján kötelesek teljesíteni. A belső szabályzat kialakításához és egyben a bejelentési kötelezettség 

teljesítéséhez segítségül szolgálnak a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban:  régi Pmt.) szerinti felügyeleti 

szervek által készített mintaszabályzatokban szereplő indikátorok, illetve a NAV PEII jelentéseiben 

található tipológiák leírása. A szolgáltatóknak minden gyanús tranzakciót – a tranzakció összegére 

való tekintet nélkül – be kell jelenteni. 

A szolgáltató – 2008. december 15-től – a bejelentést védelemmel ellátott elektronikus üzenet 

formájában köteles megküldeni a NAV PEII számára, ami a bejelentés beérkezéséről elektronikus 

visszaigazolást küld a bejelentő szolgáltató részére. 

A bejelentésnek tartalmaznia kell a pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény, 

körülmény leírása mellett az ügyfél-átvilágítási adatokat, valamint amennyiben rendelkezésre állnak, 

a bejelentést alátámasztó dokumentumokat is. 

A régi Pmt. 23. §-ban meghatározott bejelentés és adatszolgáltatás teljesítéséről, annak tartalmáról, 

az ügyleti megbízás teljesítésének a régi Pmt. 24. § szerinti felfüggesztéséről, a bejelentő személyéről, 

valamint arról, hogy az ügyféllel szemben indult-e büntetőeljárás, az ügyfélnek, illetve harmadik 
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személynek, szervezetnek a bejelentő, a pénzügyi információs egységként működő hatóság, valamint 

a régi Pmt. 25/A. § (3) bekezdése alapján megkeresett szolgáltató, a régi Pmt. 25/A. § (6)-(7) 

bekezdése alapján megkeresett központi államigazgatási szerv, a pénzügyi és vagyoni korlátozó 

intézkedés foganatosításáért felelős szerv, valamint a felügyeletet ellátó szerv tájékoztatást nem 

adhat, és köteles biztosítani, hogy a bejelentés megtörténte, annak tartalma és a bejelentő személye 

titokban maradjon. 

 

2. Fenyegetés: 

 

 

Bejelentések száma 2012-2016. évek tekintetében 

Szolgáltató 2012 2013 2014 2015 2016 

Bank 6.753 11.443 8.055 6.967 6.969 

Biztosítási szolgáltató 194 539 543 357 275 

Befektetési szolgáltató 57 53 136 109 103 

Pénzváltó 257 119 148 173 352 

Takarékszövetkezet 252 350 241 170 261 

Egyéb hitelintézet 34 57 72 23 31 

Egyéb pénzügyi szolgáltató 108 253 384 498 680 

Önkéntes kölcsönös biztosítópénztár 2 5 3 19 37 

Árutőzsdei szolgáltató 0 0 0 0 0 

Postai szolgáltató 0 10 3 15 44 

Kaszinó 0 0 0 1 4 

Ingatlanügyleti tevékenységet folytató szolgáltató 3 3 5 4 1 

Nemesfém kereskedő 2 0 0 0 3 

Ügyvéd 3 3 6 2 3 

Közjegyző 3 4 4 8 4 

Könyvelő 10 16 13 23 18 

Könyvvizsgáló 2 0 3 0 1 

Bizalmi vagyonkezelő   - 0 0 0 

Adószakértő 0 0 1 0 0 
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Árukereskedő 3 0 1 0 0 

Összesen:  7.683 12.855 9.618 8.369 8.786 

 

A bejelentések megoszlása a szolgáltatók között 2016. évben az alábbiak szerint alakult: 

 

A bejelentések döntő hányada a pénzügyi szektorból érkezik, azon belül is a bankok teszik a 

bejelentések több mint 85%-át. A bejelentések száma tekintetében második helyen a pénzügyi 

szolgáltatásokat végzők, míg harmadik és negyedik helyen a biztosítási szektor és a 

takarékszövetkezetek állnak. 

 

3. Sérülékenység 

A bejelentések döntő hányada a pénzügyi szolgáltatóktól, azon belül is a bankoktól érkezik, a nem 

pénzügyi szolgáltatóktól alacsony számú bejelentés kerül a NAV PEII részére megküldésre. A NAV PEII 

a szolgáltatók védelme érdekében a bejelentések továbbítása során nem tünteti fel a kijelölt személy 

adatait, illetve a szolgáltatót sem nevezi meg közvetlenül, továbbá a bejelentést sem küldi meg. 

Kiemelendő, hogy a KR NNI VVH hatásköréből adódóan rendszeresen és nagy arányban használ fel a 

NAV PEII, illetve a külföldi partnerhatóságokon keresztül külföldi FIU-któl származó adatokat. Ezekkel 

kapcsolatban elmondható, hogy a KR NNI VVH által az elmúlt közel három évben foganatosított vagy 

más hatóság részére előkészített több száz vagyoni kényszerintézkedés során egyetlen alkalommal 

sem fordult elő, hogy az a NAV PEII vagy bármely FIU adatára lett volna önmagában alapozva. Ezen 

információk önmagukban sem alapoznak meg vagyoni kényszerintézkedést, sem egyéb forrásból 

történő megerősítés nélkül nem alkalmasak arra, hogy a bevezetett vagyoni kényszerintézkedés az 

érintett jogi képviselője által előterjesztett jogorvoslati igénnyel szemben eredménnyel fenntartható 

legyen. Az FIU forrásból származó, eljárásaikban megjelenő adatok legfeljebb közvetett 

bizonyítékként, számos más forrásból származó bizonyíték mellett voltak felhasználhatók, ráadásul az 

adatkéréseknek csupán kis hányadában.  
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Ezek alapján kijelenthető, hogy az FIU-tól származó adatok az esetek zömében a vádemelés alapjául 

szolgáló iratanyagnak nem képezik részét. Amennyiben kis hányadban igen, akkor az általunk 

alkalmazott gyakorlat szerint kivonatban, a valamely érdemi eljárási cselekményhez kapcsolódó rész 

kerül a gyanúsított, illetve védője által megismerhető ügyiratok közé.  

 

A bejelentési rendszerrel összefüggő kockázat kockázati szintje 

 3 – jelentős 
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Összefoglaló táblázat az azonosított kockázatok kockázati értékéről 

ügyvédi tevékenység 2,7 elektronikus pénz 1,5 

közjegyzői tevékenység 1,5 széfszolgáltatás 2 

könyvvizsgálói tevékenység 2 MVTS 3 

nemesfém-kereskedői 
tevékenység 

1,8 kölcsön- és hitelügyletek 1,5 

árukereskedői tevékenység 1,8 
offshore gazdasági 

társaságok 
3,7 

adótanácsadói és könyvelői 
tevékenység 

2,2 virtuális pénz 2,5 

ingatlanközvetítői 
tevékenység 

1,8 strómanok 3,7 

bizalmi vagyonkezelői 
tevékenység 

2 
készpénz és  

készpénzfutárok 
3,7 

offline fogadás 1,8 cégeljárás 3 

offline bingójáték 1 darknet 2 

kártyatermek 1,2 nonprofit szervezetek 3,8 

kaszinók 1,7 kábítószer kereskedelem 4 

sorsolásos játékok 1 emberkereskedelem 3 

távszerencsejáték 1,7 embercsempészés 2 

tombola 1 S.E.F. 4 

online kaszinók 2,3 
korrupciós 

bűncselekmények 
3,8 

pénzforgalmi szolgáltatások, 
fizetési számla 

2,4 terrorizmus finanszírozása 1 

biztosítás 1,5 költségvetési csalás 4 

befektetési szolgáltatás 1,5 bejelentési rendszer 3 

pénzváltás 3,4   

 

 


