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Kedves Olvasó!

Vajon mi jut az eszébe a magyar állampolgár-

nak a pénzmosásról? Valószínûleg kalandos, 

nagy kincsekhez, nagy bûnügyekhez kötôdô 

szélhámosságok, amelyek tétje elsôsor ban 

több bôröndnyi dollár. Ám amiképpen a vi lág 

pénz ügyei bonyolódnak – tegyük hozzá: pél-

dául az információs társadalom fej lô dé se nyo-

mán egyszerûsödnek is –, úgy ez a tevé keny-

ség is egyre komplikáltabbá válik. 

Lassan negyven esztendeje annak, hogy 

John Kenneth Galbraith, az amerikai köz gaz-

da ság tan halhatatlan alakja Az ipari tár sa da-

lom címû elévülhetetlen munkájában kika cag-

ta azokat, akik úgy gondolták: az iszonyatos 

összegekkel történô megvesztegetések úgy 

zaj lanak, hogy egy lopakodó alak fekete tás-

ká ban viszi a pénzt, amell yel ügyfelét leke-

nye rezi. Az efféle módszerek nek régen vége, 

figyel meztetett már a múlt század hatvanas 

évei ben Galbraith.

Bizony a dolog most úgy áll, hogy minden 

korábbinál több pénzt mosnak – hogy úgy 

mondjuk – tisztára, mint bármikor koráb-

ban: évente hozzávetôleg 3 ezer milliárd dol-

lár nyi összeget. Felbecsülhetetlen vagyonról 

van szó tehát. Tény azonban, hogy minél 

inkább növekszik ez az összeg, annál inkább 

veszé lyezteti a világgaz daság normális 

mûkö dé sét. Ezért van az, hogy a legkü lön-

bö zôbb nemzetközi szer ve ze tek – és ezek 

között az Európai Unió élen jár – mindent 

meg tesznek azért, hogy biz to sít sák a pénz-

ügyi világ normális mû kö dé sét. A Közös ség-

ben per sze ahány or szág van, annyi a sza-

bály. Mindazonáltal ezek között az országok 

és szabályok között sok a hasonlóság. Így 

remélhetô: a különbségek ellenére is megfe-

le lô eredményeket fog elérni az Európai Unió 

a pénzmosás elleni küzdelemben. 
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Ez a füzet elsôsorban azoknak szól, akik 

olyan te vé keny sé gek et vé gez nek, amely ek et – 

a nyo mo za ti ta pasz ta la tok alap ján – a jog al ko-

tók pénz mo sá si szem pont ból ve szély ez te tett-

nek ítélnek, és ezért szigo rú kö ve telményeket 

támasz tanak mûködésükkel kapcsolatban. 

Teszik ezt egyrészt azért, hogy megvédjék 

az ilyen tevé kenységeket folytatókat attól, 

hogy igény be vé telükkel bûnözôi csoportok 

il le gá li san megszer zett jö ve del me ik et legális 

forrás ból szár mazóként tüntessék fel, más-

részt azért, hogy egyfajta „jelzôrendszerként” 

mûköd ve információkkal lássák el a nyo mo zó-

ha tó ságot, segítséget nyújtva ezzel a bûn cse-

lek mé nyek felderítéséhez. 

Így speciális kötelezettséget rónak a 

ha zai jog al ko tók: 

• a pénzügyi szolgáltatási, kiegészítô pénz-

ügyi szolgáltatási tevékenységet végzôk re;

• a befektetési szolgáltatási, kiegészítô 

befek te té si szolgáltatási, befektetési alap-

 ke ze lési tevékenységet végzôkre;

• a biztosítási, biztosítás-közvetítôi, bizto-

sí tá si szaktanácsadási tevékenységet vég-

zôk re;

• az árutôzsdei tevékenységet végzôkre;

• a postai pénzforgalmi közvetítôi tevékeny-

séget, postai készpénzátutalást, bel föl di 

és nemzetközi postautalvány felvételét és 

kézbesítését végzôkre;

• az ingatlanügylettel kapcsolatos tevékeny-

séget végzôkre;

• a könyvvizsgálói tevékenységet végzôk re;

• a könyvviteli (könyvelôi), adószakértôi, 

ok le veles adószakértôi, adótanácsadói 

tevé keny séget megbízási, illetve vállal ko-

zá si jog viszony alapján folytatókra;

• a nemesfémmel, drágakôvel, ezekbôl 

ké szült tár gyak kal, ékszerekkel, kultu rá-

lis ja vak kal, mû vé szeti al ko tá sok kal keres-

ke dôk re, azo kat árverésen vagy bi zo má-

nyos ként értékesítôkre; 

• az önkéntes kölcsönös biztosítópénztár-

ként mûködôkre;

I.  Bevezetés

1  Az akciócsoportot a legfejlettebb államok G-7 csoportja 1989-ben hívta életre azzal a céllal, hogy elôsegítse a nemzetközi fellé-

pést a pénzmosás megelôzése és megakadályozása terén. A 29 országból (a legjelentôsebbek az EU-tagállamok mellett az USA, 

Kanada, Ausztrália, Japán, Svájc), valamint két nemzetközi szervezetbôl (Európai Bizottság és Öbölmenti Együttmûködési Tanács) 

álló FATF-nek hazánk nem tagja. Az akciócsoport 40 pontban dolgozta ki ajánlásait, amelyeket minden nemzetkö zi szervezet 

elfo gad alapelvként. Az ajánlások kiemelik a multilaterális együttmûködés fontosságát, a nemzeti jogrendszerek megerôsítésé-

nek szükségességét, a pénzintézetek és pénzügyi felügyeletek teendôit, valamint a nemzetközi információcsere fontosságát. Az 

elmúlt évben a FATF nyolc új ajánlást fogalmazott meg. Az akciócsoport értékeli az egyes országok pénzmosás elleni fellépésének 

haté konyságát, s ehhez az értékeléshez 25 pontból álló negatív kritériumrendszert dolgozott ki. E rendszer alapján elôször 2000 

nyarán adott ki az FATF egy úgynevezett „feketelistát” a nem kellôen együttmûködô országokról és térségekrôl.
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• a játékkaszinót mûködtetôkre; 

• az ügyvédi és a közjegyzôi tevékenységet 

végezôkre.

Ez a „különleges bánásmód” nemzetközi 

ta pasz ta la tok on alapulva jött létre. Az em lí-

tett szak mák képviselôit és a tevékenységük 

során követendô eljárást/gyakorlatot a pénz-

ügyi rend szer pénzmosási célra törté nô fel-

hasz ná lá sá nak megakadályozásáról szó-

ló – módo sított – 91/308 EGK irányelv (a 

továb bi ak ban: irányelv) nevesíti. 

Az említett szakmák képviselôivel a min-

den na pok során mindannyian kapcsolat ba 

ke rül he tünk, ilyenkor gyakran bosszan ko-

dunk az ügyintézési idô hosszúsága mi att, 

és né ha nyûg nek érezzük a for ma sá go kat 

(azo no sí tás, adatlapkitöltés stb.). Ez a fü zet 

ép pen ezért mind annyi unk nak szól, azért, 

hogy meg is mer hes sük azokat a szi go rú kö ve-

tel mé nye ket, amelyeknek az említett szol gál-

ta tók nak meg kell felelniük. 

Bemutatjuk tehát, hogy

• mit jelent a pénzmosás;

• milyen elôírásokat fogalmaznak meg a 

nem zet közi szervezetek, különös tekin tet-

tel a közösségi szabályozásra;

• milyen rendelkezéseket tartalmaz a 

ma gyar szabályozás.

A pénzmosás elleni küzdelem kiemelt kezelé-

sét indokolja az a tény, hogy 2001-ben 

hazánk felkerült az OECD (Organisati on for 

Economic Co-operation and Develop ment 

– Gaz da sá gi Együttmûködési és Fejlesztési 

Szer ve zet) mellett mûködô FATF1 (Finan-

cial Action Task Force on Money Laundering 

– Pénz mosás Elleni Pénzügyi Akciócs oport) 

listájára, amely a pénzmosási szempontból 

nem együttmûködô országokat és régiókat 

tartalmazza. Ez a tény már önmagában is 

kiemelt jogalkotási feladattá emelte a pénz-

mosás elleni szabályozás szigorítását, ami-

hez hozzáadódott, hogy 2001. évi jelenté-

sé ben az Európai Bizottság is a sürgôsen 

meg ol dan dó feladatok közé sorolta a kér-

dést.

Annak érdekében, hogy Magyar or szág is-

mét a pénz mo sás elleni küzdelem ben együtt-

mû kö dô orszá gok között szerepelhes sen, 

felül kellett vizs gál ni és jelentôsen szi go rí ta-

ni a pénz mo sás elleni magyar sza bá lyo zást. 

Hazánk fel ke rü lé se a listára reá lis veszélyt 
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jelen tett Magyar or szág euró pai uniós csat la-

ko zá sa tekin te té ben is. (Az emlí tett irány elv 

a csat la ko zási tárgyalások során három feje-

zet ben – a tôke szabad áram lá sa, a szol gál-

ta tá sok szabad áramlása, vala mint a bel- és 

igaz ság ügyi együttmûködés – is szerepelt.)

Az Országgyûlés 2001. november 27-én 

fogadta el a terrorizmus elleni küzdelemrôl, 

a pénzmosás megakadályozásáról szóló ren-

del ke zések szigorításáról, valamint az egyes 

korlátozó intézkedések elrendelésérôl szóló 

2001. évi LXXXIII. törvényt, amely számotte-

vô en szigorította a pénzmosás megelôzésé-

rôl és megakadályozásáról szóló 1994. 

XXIV. törvényt. 

A törvénymódosítással jelentôsen kibô-

vült azon szakmák köre, amelyektôl tevé-

keny sé gük során különleges figyelmet vár 

el a jog al ko tó. A tör vény to váb bá ha tálya 

alá vonta az ügyvédeket és a közjegyzôket 

azzal, hogy a rájuk vonatkozó részletsza bá-

lyo kat majd külön törvényben határoz zák 

meg, amelyet a kormánynak 2002. no vem-

ber 30-ig kellett az Országgyûlés elé ter-

jesz tenie.

Fontos hangsúlyozni, hogy a jogalkotás ban 

és a jogszabály végrehajtása terén tapasztalt 

kedvezô fordulat hatására Ma gy ar ország 

2002 nyarán lekerült a FATF-listá ról, bár 

2003 nyaráig még „megfigyelés” alatt áll. Az 

akciócsoport fokozott figyelemmel szemlélte 

– egyebek között –, hogy ha zánk a vállalt 

határidôben eleget tesz-e a jogi szak mákkal 

kapcsolatos jogalkotási kötelezettségének, 

illetve hogy a 2001-ben a törvény hatálya 

alá vont szakmák vonatkozásban hogyan 

valósul meg a pénzmosás elleni szabályozás 

betartásának ellenôrzése. 

A nemzetközi kötelezettségeinknek is 

meg fe le lô új magyar sza bályo zást az Or szág-

gyûlés 2003. február 24-i ülé sén fogadta 

el. Ennek nyomán ebben a füzetben az új 

pénzmosás elleni elôírásokat is ismertetjük, 

amelyeket a pénzmosás megelôzésérôl és 

megakadályozásáról szóló 2003. évi XV. 

tör vény2 nevesít. Az új törvénnyel Magyar-

ország teljesítette az FATF és az EU felé 

vállalt kötelezettségeit. Elmondhatjuk, hogy 

hazánk az elfogadott törvénnyel számos 

uniós tagállamot megelôzött a szabályozás 

szigorúságát tekintve, és olyan szabályozást 

alkotott, amelyet az irányelv alapján az EU-

tagállamoknak 2003. június 15-ig kell élet-

be léptetniük.

2  Kihirdetve a Magyar Közlöny 2003/27. számában.
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Áttanulmányozva a nemzetközi modelleket, 

az alábbi megállapítások tehetôk.

A pénzmosás elleni küzdelem alapvetô 

fontosságú eleme a hatóságok ellátása infor-

mációval. Ennek érdekében van szükség az 

ügyfelek azonosítására, valamint bizonyos – 

jogszabályban elôírt – feltételek teljesülése 

esetén az ügyfelek/ügyletek be je  len tésére a 

meg ha tá ro zott ha tó ság hoz. E tekintetben 

két rendszer különül el világszerte: 

• Az egyik az úgynevezett amerikai tí pu-

sú modell, ahol meghatározott összeghatár 

feletti készpénzes fizetés esetén a szolgálta-

tó nak azonosítania kell ügyfelét, és az így bir-

to ká ba jutott adatokat meg kell küldenie az 

adó hatóságnak (az azonosítás és a beje len-

tés egybeesik egymással). A bejelentési köte-

le zett sé get itt az összeghatár elérése kelet-

kez teti, és a szolgáltatónak nincs mérle ge lési 

joga a bejelentés megtétele tekinteté ben.

• A másik az úgynevezett kontinentális 

modell, ahol meghatározott szakmák kép-

vi se lôit, tevékenységek ûzôit arra kö te le zi a 

jog al ko tó, hogy bizonyos esetekben (például 

üzle ti kap csolat létesítésekor, vagy amennyi-

ben az ügy let értéke eléri vagy meghaladja 

a 15 000 eurót) azonosítsák ügyfeleiket. 

Ebben a modell ben az azonosítás és a beje-

len tés elvá lik egymástól. Az azonosítást köve-

tô en a bejelentést a hatóság ré szé re csak 

abban az esetben kell megtenni, ha az ügy-

let pénz mo sás-gyanús. An nak el dön té sé hez, 

hogy mikor tekinthetô az ügy let pénz mo sás-

gya nús nak, a ha tó sá gok nyúj ta nak segít sé-

get. Lé tez nek or szágok, ahol jog sza bály ban 

ha tá roz zák meg ezen esetkörö ket, mások-

nál a hatóságok által ki bo csátott útmu ta-

tók adnak segítséget a kérdés el dön té sé hez. 

En nek meg ha tá ro zá sa azért elen ged he tet len, 

mert a szol gál tatók szá má ra elô írt bejelen-

tési kötelezettség elmulasztá sá hoz büntetô-

jogi felelôsségre vonás kapcsolódik.

A következôkben a kontinentális rendszer 

fôbb elemeit vesszük sorra, minde nekelôtt 

azért, mert az irányelv és a magy ar sza bá-

lyozás is ezt a megoldást követi. E rendszer-

ben meghatározott, hogy

• a pénzmosás bûncselekménynek minô sül;

• mely tevékenységek veszélyeztetettek 

pénz mo sási szempontból (szabályozás 

hatá lya alá tartozók);

• e tevékenységek gyakorlóinak milyen 

kö te le zett sé gei vannak (meghatározott 

ese tek ben azo no sítás, bejelentés, doku-

men tu mok meg ha tá ro zott ideig történô 

meg ôr zé se, mun ka vál la lók képzése);

II.  A pénzmosás elleni küzdelem
intézmény rendszere
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• a tagállamoknak a bejelentések fogadá sá-

ra hatóságot kell kijelölniük;

• a szabályozás hatálya alá tartozók te vé-

keny sé gét ellenôrizni kell abból a szem-

pont ból, hogy te vé keny sé gük megfelel-e 

a pénz mo sás elleni szabályozásban fog-

lalt elôírásoknak.

1.  A pénzmosás fogalma

A „pénzmosás” kifejezés minden olyan el já-

rást ma gá ban foglal, amely arra irá nyul, 

hogy le he tet len né tegye az il le gá li san szer-

zett – bûn cse lek mény bôl szár mazó – pénz 

eredetének azonosíthatóságát, és azt 

le  gá lis for rás ból szár ma zó nak tün tes  se 

fel. A pénz mosás nem önálló, hanem já ru-

lé kos bûn cse lek mény. (Kezdetben a ká bí-

tó szer vonat ko zá sú bûn cselekmények és 

a szer vezett bûnözés minôsült ilyennek.) 

A pénzmosást mindig meg kell elôznie 

egy másik bûn cse lekménynek, amelynek 

jövedel mét legalizálni, tisztára mosni pró-

bál ják. A jövedelmet így lehet „befor gat ni” 

a legális gazdaságba. 

A pénzmosásban érintett pénzösszeg éven-

te, világviszonylatban megközelíti a 3000 

mil liárd dollárt. Ez az összeg ön ma gában 

hor doz za azt a veszélyt, hogy nagyban befo-

lyá sol ja a legális gazdasági fo lya ma tok at, 

el tor zít sa a piaci ver senyt, ez zel ve szélyez tet-

ve an nak le gá lis szerep lôit. (A hazai nyo mo-

zó ható sá gok által jelenleg foly ta tott büntetô-

el já rá sokban érin tett összeg meghaladja a 

három milliárd forin tot.)

Az irányelv szerint a pénzmosás a követ-

kezô magatartást jelenti, amennyiben azt 

szándékosan követik el:

• vagyon átváltása vagy átutalása annak 

tu da tá ban, hogy az il le tô vagyon bûncs e lek-

mény bôl vagy abban való rész vé tel bôl szár-

ma zik, azzal a céllal, hogy el tit kol ja, vagy lep-

lezze a vagyon törvényellenes származását, 

3  A módosító irányelv száma 2001/97 EK irányelv.
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vagy segítséget nyújtson a tevékenység el kö-

vetésében részt vevô bármely személynek 

abban, hogy a tevékenység jogi következmé-

nyei alól kibújjon;

• vagyon valódi jel le gé nek, for rá sá nak, he lyé-

nek, moz gá sá nak, a hozzá fû zô dô jog ok nak 

vagy tulajdonjognak az el tit ko lá sa vagy el rej-

té se an nak tu da tá ban, hogy az illetô vagyon 

bûncselekménybôl vagy abban való részvétel-

bôl származik;

• vagyon meg szer zé se, bir tok lása vagy 

hasz ná la ta, az átvétel idô pont já ban annak 

tu da tá ban, hogy az illetô vagyon bûncse lek-

mény bôl vagy abban való rész vé tel bôl szár-

mazik;

• a megelôzô bekezdésekben említett tevé-

kenységek elkövetésében való részvétel, el kö-

ve té sé re való szövetkezés, el követésének 

meg kí sér lé se, valamint elkövetésének támo-

ga tása, pártolása, elôsegítése és ajánlása.

Vagyonnak minôsül mindenfajta – anyagi 

vagy nem anyagi, ingó vagy ingatlan, dologi 

vagy eszmei – eszköz, valamint az ilyen esz-

közökkel kapcsolatos jogcímet vagy érdekelt-

séget bizonyító jogi okmány vagy irat.

A bûnözô tevékenység súlyos bûncse lek-

mény elkövetésében való min den faj ta bû nö-

zôi rész vé telt jelent.

Súlyos bûncselekmények alapvetôen:

• a Bécsi Egyezmény 3. cikke (1) bekezdésé-

nek a) pontjában meghatározott bûn cse-

lek mények bármelyike;

• a 98/733/IB együttes fellépés 1. cikké-

ben meghatározottak szerinti bûnszer ve-

ze tek tevékenységei;

• a súlyos csalási esetek, az Európai Közös-

ségek pénzügyi érdekeinek védelmérôl 

szó ló egyezmény 1. cikke (1) bekezdés-

ben és 2. cikkében meghatározottak sze-

rint;

• a korrupció;

• a jelentôs jövedelmet létrehozó bûncse lek-

mény, amely súlyos sza bad ság vesz tés sel 

bün te ten dô a tag ál lam bün te tô jo gá nak 

meg felelôen.

2.  A pénzmosási szempontból 
veszélyeztetett tevékenységek

2.1.  Az irányelv hatálya

Az irányelv hatálya eredetileg csak a hit el in-

té ze tek re és pénzügyi intézményekre ter-

jedt ki. Többször felvetôdött a kérdés: vajon 

az irányelv hatálya alá tartoznak-e a pénz-

váltók és a pénzügyi közvetítôk? Tekintettel 

arra, hogy vonatkozásukban a szabályozás 

nem volt egyértelmû, a módosításban3 ôket 

külön nevesítették.

Az irányelv már elfogadásakor is magá-

ban hordozta azt a lehetôséget, hogy a hitel-

intézeteken és pénzügyi intézményeken kívül 

a tagállamok – sajátosságaik, nyomozati 

tapasz talataik fényében – más terüle tekre, 
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te vé keny sé gek re is ki terjesszék pénz mo sás 

elleni sza bályo zá suk ha tá lyát. A tapasztala-

tok ugyanis azt mutatták, hogy a pénzmo-

sásban egyre inkább olyan tendenciák jelen-

nek meg, amelyek nyomán a pénz mosók a 

ha gyo má nyos pénz ügyi szek tor he lyett, új, 

a szabályozás hatálya alá nem tar to zó te rü-

le tek re cso por to sít ják át tevékeny ségüket. 

Ebben része volt a hagyományos szektorra 

vonatkozó egyre szigorodó pénzmosás elleni 

szabályozásnak is.

Az évek során számos alkalommal közös-

ségi szinten is megfogalmazódott az igény az 

irányelv hatályának kiterjesztésére. A 2001. 

decemberi módosítás nyomán a következô 

intéz mények, tevékenységek és személyek 

tar toznak az irányelv hatálya alá:

• hitelintézetek;

• pénzügyi intézmények;

• könyvvizsgálók;

• külsô könyvelôk és adótanácsadók;

• ingatlanügynökök;

• közjegyzôk és más független jogi szak em-

be rek, amennyiben

• ügyfelük számára az alábbiakra irányuló 

ügyletek megtervezésében vagy megköté-

sé ben részt vesznek:

› ingatlan vagy üzletrész adásvétele;

› az ügyfél pénzének, értékpapírjainak vagy 

más eszközeinek kezelése;

› bank-, takarék- vagy értékpapír-számlák 

meg nyitása vagy kezelése;

› társaságok alapításához, mûködteté sé-

hez vagy ve ze té sé hez szük sé ges hoz zá já-

ru lá sok megszervezése;

› vagyonkezelôi alapok, társaságok vagy 

ha son ló struktúrák lé te sí té se, mû köd te-

té se vagy vezetése;

• vagy ügyfelük nevében és részére eljárva 

pénzügyi vagy ingatlanügyletben vesznek 

részt;

• nagy ér té kû in gó ság gal – drá ga kôvel, 

ék szer rel, mû tárggyal – ke res ke dôk, 

aukci ós há zak, amennyi ben az el len ér-

ték ki egyen lí té sé re kész pénz ben ke rül 

sor, és a kész pénz ér té ke a 15 000 eurót 

el é ri vagy meg ha lad ja (hozzávetôleg 

3 600 000 forint);

• kaszinók.

Az egyes EU-tagországok szabályozását 

átte kintve megállapítható, hogy a tag or szá-

gok között számottevô eltérés mutatkozik a 

sza bá lyozás személyi hatályát illetôen.

Kiemelést érdemel, hogy az uniós tagálla-

mok nak 2003. június 15-ig kell összhangba 

hozniuk jogrendszerüket az irányelv rendel-

kezéseivel. Ed dig há rom tag or szág ban (Bel-

giumban, Dániában és Németországban) 

fogad tak el az irányelvet a nemzeti jogba 

átültetô módosítást, számos tagállamban 

4  A tagállamok szabályozásának bemutatása során ismertetjük a jogi szakmákra vonatkozó részletszabályokat.
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pedig elôkészítés alatt áll a módosítás. Az 

Egyesült Királyságban és Írországban az 

ügy vé dek már a módosító irányelv elfogadá-

sát megelôzôen is a pénzmosás elleni sza bá-

lyozás hatálya alá tartoztak.

2.2.  Egyes EU-tagországok
szabályozása4

Ausztria: a banktörvény csak a pénzinté-

ze teket érinti, azonban a Büntetô Törvény-

könyv pénzmosásra vonatkozó rendelkezései 

ér vé nyes ek a ma gán sze mély ek re, bi zo nyos 

üz le tek re és intézményekre is. 

Belgium: érintettek a Belga Nemzeti 

Bank, a hitelintézetek, a befektetési társa-

sá gok, a tôzsdei ügynökök, a be fek te té si 

ta nács adók, a kül föl di be fek te té si társa sá-

gok belga fiók jai, a biz tosí tó tár sa sá gok, a 

postahivatalok és a Postabank, a ta ka rék-

pénz tár ak, a jelzálog- és hi tel in té ze tek, a 

hitel kár tya-lí zing vál lal atok, az in gat lan ügy-

nö kök, a vállalati és a független könyvvizs-

gálók, a kaszinók, az ôrzô-védô vállalatok, 

vala mint a pénzváltók.

A belga szabályozást 2002 második fe lé-

ben mó do sí tot ták, ki ter jesztve a tör vény 

ha tály át a füg get len jogi szak mák ra is. Az 

új tör vény hang sú lyoz za, hogy te vé keny sé-

gük jellege miatt indokolt kiterjeszteni rájuk 

is törvény hatályát, de speciális elbánásra 

van szükség, tekintettel a titoktartási köte-

le zettségre és a védelemhez való jogra.
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A törvény rendelkezései kiterjednek az ügy-

védre, ha részt vesz ügyfele következô tranz-

ak cióinak elôkészítésében vagy végrehajtá-

sá ban:

• ingatlan vagy társaság adásvétele;

• pénzeszközök, okiratok kezelése; 

• számlanyitás, kezelés;

• társaság alapításában, mû köd te té sé ben 

vagy ve ze té sé ben való rész vé tel;

• pénzügyi vagy ingatlannal kapcsolatos 

tranz akcióban ügyfél nevében és költségé-

re eljárás.

Az ügyvéd mentesül a bejelentési kötelezett-

ség alól azokban az esetekben, amelyeket az 

irányelv felsorol ( jogi helyzet megállapítá-

sa, bíróság elôtti képviselet). A bejelentési 

kötelezettség vonatkozik az ügyvédre, ha 

tudja, hogy tanácsát pénzmosási célra akar-

ják felhasználni (megegyezôen az irányelv 

sza bá ly ozásával). A bejelentést az illetékes 

kama ra elnökénél kell megtennie, aki azt 

továb bít ja, miután megvizsgálta, hogy nem 

áll fenn a bejelentési kötelezettség alóli men-

te sítést lehetôvé tevô ok.

Dánia: érintettek a kereskedelmi bankok, 

a takarékbankok, a jelzáloghitel-intézetek, 

a bróker-, a hitelkártya-, a lízing-, a fakto-

ring-, az életbiztosítási vállalatok, a nyugdíj-

ala pok, a pénzváltók, a kaszinók.

A pénzmosás megelôzésérôl szóló tör-

vény  személyi hatálya alá 2002. augusz-

tus 1-jei hatállyal kerültek a jogi szakmák. 

A törvény rendelkezései akkor terjednek ki 

az ügyvédre, ha

• jogi ta nács adás sal vagy te vô le ge sen részt 

vesz ügy fele ré szé re in gat lan vagy gaz da-

sá gi társaság vételében vagy ela dá sá ban, 

pénzének, értékpapírjának vagy egyéb 

befektetésének kezelésében, bank-, taka-

rék- vagy értékpapírszámla nyitásában 

vagy kezelésében, cégek lét re ho zá sá hoz, 

mûkö dé sé hez vagy irányításához szük-

sé ges hozzájárulások összegyûjtésé ben, 

ala pít vá nyok, cégek vagy hasonló szer ve-

ze tek létrehozásában, mûködtetésében 

vagy kezelésében;

• ügy fele ré szé re és költ ség é re pénz ügyi 

vagy ingatlant érintô tranzakciót végez.

Az ügy vé dek et – amennyiben az elôb bi ek ben 

meg ha tá ro zott te vé keny sé get végzik – a tör-

vény által meghatározott ügyfél-azono sí tási, 

adat megôrzési és adatszolgáltatási köte le-

zett ség terheli.

Dániában a pénzmosásra utaló adato-

kat gyûjtô és analizáló szerv a Külön le-

ges Gazdasági Bûnözéssel Foglalkozó 

Ál lamügyészség (a továbbiakban: FIU) bû nül-

dö zô szervezetén belül található. Az ügy vé-

dek nek az Ügyvédi Kamara titkárságának 

közvetítésével kell megküldeniük jelenté sü-

ket az FIU-nak. Ez alól egyetlen kivételt 

ismer a dán törvény: „(3) Az ügyvédek, ha 

egy bírósági ügy ben vagy utána kép vi sel nek 

egy ügyfe let, mentesek az e törvény ben 
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meg fo gal ma zott adat szol gál ta tá  si köte le-

zett sé gük alól.”

Az adatszolgáltatási kivétel kiterjed a 

töb bi szolgáltatóra is, amennyiben azok köz-

re mû köd nek a bírósági ügyben, amely alatt 

a vá lasz tott-bí ró sá gi és adó ha tó ság elôtt 

folyó ügyeket is érteni kell. 

Összefoglalva megállapítható, hogy a 

dán szabályozás szigorúbb az uniós irány-

elv elôírásainál, mivel a dán jogszabály nem 

isme ri a jelentési kötelezettség alóli kivé-

telt az ügyfél jogi státusának megállapítása 

során az ügyvéd tudomására jutott informá-

ciók tekintetében.

Egyesült Királyság: a pénzmosás elle-

ni rendelkezések minden természetes sze-

mély re és intézményre vonatkoznak (az 

ügy vé de ket és a könyvelôket is ide értve), 

amennyi ben banki, biztosítási vagy befekte-

té si ügy le tek kel foglalkoznak. Az Egyesült 

Király ság ban ha tá lyos sza bá lyo zás sze rint 

amennyi ben az ügy véd pénzügyi mû ve le tet 

vé gez (pél dá ul le tét et ke zel), ôt az ot tani 

pénz ügyi felügyelet ellenôrzi.

Finnország: a szokásos körön túlme nô-

en még a külföldi biztosítótársaságok kép vi-

seletei és a zálogházak is a törvény hatálya 

alá tartoznak.

Franciaország: érintett minden pénz ügyi 

szer ve zet, va la mint az olyan szak má ban tevé-

keny ke dôk, amelynek keretében tôke moz-

gás sal kap cso la tos ügy le tek et haj ta nak vég-

re, el len ô riz nek vagy ilyenekben tanácsot 

adnak. Ez utób bi érintettek gyanújukat köz-

vet le nül jelzik az igazságügyi tárcának.

Görögország: a törvény hatálya alá es nek 

a vál lalatok, a pénzügyi szektorban tevé keny-

ke dô jogi és természetes személyek szé les 

ér te lem ben, például az athéni tôzsde tag jai 

és a kaszinók.

Hollandia: a szokatlan pénzügyi tranzak-

ciók bejelentésérôl szóló törvény azokat a 

tevé keny sé ge ket sorolja fel, amelyek mû ve-

lôi be je len té si kö te le zet tség gel tartoznak. 

E tevékenységek:

• pénz, értékpapír, nemesfém és egyéb 

ér té kek ôrzése;

• számlanyitás és -vezetés;

• széf nyitása/ôrzése;

• életbiztosítás kötése vagy közvetítése;

• hitelkártya-kibocsátás;

• pénzváltás.

Ami a pénzváltást illeti, a pénzintézetek csak 

olyan pénzváltót szolgálhatnak ki, amely sze-

re pel a Holland Központi Bank listá ján. Ez 

alól kivételt képeznek a szállo dák, amelyek 

vendégéjszakánként 455 euró nyi összeget 

vált hatnak be. A holland tör vény csak súlyos 

bûn cselekmények gya nú ja esetén teszi köte-

le zô vé a bejelentést. Az ügyvédek jelenleg 

önkén tes alapon vál lal ták, hogy ka ma rá ju-

kon keresztül beje len tést tesznek.

Írország: minden banki és biztosítás-tí pu-

sú tevékenység ide tartozik. Érintettek te hát 
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a ban kok, a lakás épí té si szö vet kez e tek, a 

pénz vál tó ügy nö kök, az életbiztosí tó-tár sa-

sá gok és ügy nö kök, a ha tár idôs pénz ügyek 

és op ci ók, a Pos ta bank, a ta ka rék szö vet ke ze-

tek, a könyv vizs gá lók, az ár ve re zôk, az ingat-

lan ügy nö kök, az ügyvédek, a tôzs dei ügy-

nö kök, a hitelinformációs-iro dák, vala mint 

bár mely más szervezet, ame lyet az igaz ság-

ügyi minisz ter kijelöl.

Luxemburg: a törvény megkülönbözte-

ti a hitelintézeteket az úgynevezett egyéb 

pénz ügyi szektorbeli foglalkozásoktól. Lét-

re hoztak egy, az ügyvédekkel kapcsolatos 

szabályozást kidolgozó munkabizottságot, 

a szabályozási javaslat még nem készült el. 

A köz jegyzôk jelenleg már a pénzmosási tör-

vények hatálya alá tartoznak.

Németország: érintettek a banktörvény-

ben található definíció szerinti hitelinté ze-

tek, a pénzügyi szolgáltató szervezetek, a 

pénz ügyi vállalkozások, ugyanilyen külföldi 

inté ze tek német fiókjai, ugyanezen, Német-

or szág ban bejegy zett intézetek külföldi 

fiókjai, a biz to sí tótársaságok, bárki, aki 

fi ze tés elle né ben más személy befektetését 

ke ze li, az arany ke res ke dôk, az ár ve re zôk, 

az adó ta nács a dók, a kaszinók.

A német szabályozás 2002. augusztus 8-

ával vonta hatálya alá a független jogi szak-

mákat a következôk szerint.

A törvény hatálya alá tartoznak az ügyvé-

dek, a jogi tanácsadók, az ügyvédi kamara 

tagjai, a szabadalmi ügyvivôk és a közjegy-

zôk, ha megbízóik számára a következô ügy-

le tek tervezésében vagy le bo nyo lí tá sá ban 

mû köd nek köz re:

• ingatlanok vagy ipari üzemek vétele és 

eladása;

• meg bí zó ik pénz é nek, értékpapírja i nak vagy 

ha son ló va gyo ni ér té ke i nek ke ze lé se;

• bank-, takarék-, ér ték pa pír szám la nyitá-

sa és kezelése;

• társaságok alapításához, mûködtetésé-

hez vagy kezeléséhez szükséges eszkö zök 

be szer zése (gondoskodás az eszkö zök 

be szer zé sé rôl);

• bizalmi ügylet, társaságok és hasonló 

struk tú rák alapítása, mûködtetése, ke ze-

lé se; meg bí zó ik nevében és számlá já ra 

pénz ügyi vagy in gat lan-tranz ak ci ók vég-

re haj tá sa.

Az ügyvéd mentesül a bejelentési kötelezett-

ség alól perképviselet és védelem esetén, de 

nem mentesül az ügyfél jogi helyzetének 

meg állapítása ( jogi tanácsadás) során.

Olaszország: ide tartozik minden hitelin-

té zet és pénzügyi intézmény, a központi és 

helyi kormányzat, a postahivatalok, a tôzs-

de ügynöki vállalkozások és befektetési tár-

sa sá gok, a lízingtársaságok, a kollektív 

befek te té si alapok, a tôzsde- és biztosítási 

ügy nö kök, a pénzváltók, a hitelkártya-kibo-

csá tó vál la la tok, a biztosítótársaságok, a 

finan szí ro zás sal foglalkozó pénzügyi szer ve-
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ze tek, vagy ame lyek közvetítôként vesznek 

részt devi zá val vagy értékpapírral végzett 

mû ve le tek ben.

Portugália: a szokásos pénzügyi és más 

intéz ményeken kívül az antik és mû vé szeti tár-

gyak kereskedôi, az ékszerészek, a repülôgép-, 

a hajó- és az autókereskedôk érin tettek .

Spanyolország: a szabályozás kiterjed 

a pénzügyi intézmények minden formá já ra, 

azaz a hitelintézetekre, a biztosítótársa sá gok-

ra, a befektetési cégekre, a kollektív befek te-

té si vál lal ko zá sok ra, a tôzsdeügy nö kök re, a 

vagyon ke ze lôk re, a hitelkártya-ki bo csá tó 

vál la la tok ra, a kül ke res ke de lem mel fog lal ko-

zó vál la la tok ra és természetes sze mé lyek re. 

Nem pénz ügyi vállalkozások kü lö nö sen a 

kö vet ke zôk: a kaszi nók, az in gat lan ke res ke-

dôk, az in gat lan ügy nö kök, az ék sze ré szek, 

az antik bol tok, a numizma ti ká val és filaté-

liával fog lal ko zó intéz mé nyek.

Svédország: érintettek a bankok, a bizto-

sí tó tár sa sá gok, a hitelintézetek, a jelzá log hi-

tel-in té ze tek, az életbiztosítók, a pénzvál-

tók, az alap kezelô társaságok.

3.  A szabályozás hatálya alá 
tartozók kötelezettségei

A szabályozás hatálya alá tartozókat a kö  vet-

 ke  zô kö te le zet tségek ter he lik: azo no sí tási, 

beje len tési, dokumentum megôrzési és okta-

tá si kötelezettség. 

3.1. Azonosítási kötelezettség

Az irányelv elôírja azokat az eseteket, ami-

kor a szabályozás hatálya alá tarto zók nak 

azo no sí ta niuk kell ügyfeleiket.

Ezek:

• üzleti kapcsolat létesítésekor, különösen 

szám la nyi tás kor, be té tel he lye zés kor, il let-

ve széf ügy let kor;

• az ügylet értéke eléri vagy megha ladja 

a 15 000 eurót (egymással összefüggô, 

vagy vélelmezhetôen összefüggô ügy le-

tek re is alkalmazni kell);

• ennél alacsonyabb összeghatár esetén, ha 

pénz mosás-gyanús a tranzakció;

• az állami felügyelet alá tartozó kaszinók 

ese tén javasolt az ügyfeleket a belépés-

kor nyilvántartásba venni és azonosítani; 

kötelezô az azonosítás, ha legalább 1000 

euró értékben vásárolnak vagy adnak el 

zsetonokat.

Az irányelv számos kivételt is nevesít az azo-

nosítási kötelezettség alól. Így kivételeket 

ta lál ha tunk a biz to sí tá sok kal és a jogi szak-

mák kal kap cso lat ban. (Ezek a magyar sza-

bályozás ismertetésénél soroljuk fel.)

Áttanulmányozva a tagországok sza-

bá lyo zá sát, megállapítható, hogy az 

azo no sí tás ra vo nat ko zó elôírások nagy 

hason lóságot mu tat nak, eltérés csak az 

összeg határnál lel he tô fel. Ez Francia or-

szágban 7200, Ír or szág ban 10 000, Hol-

landiában 11 600, Olasz or szág ban 13 000 
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euró, az országok több sé gé ben pedig 

15 000 euró. 

Ha kétséges, hogy az ügyfelek saját ne vük-

ben jár nak el, vagy ha biztos, hogy nem a 

saját nevükben járnak el, akkor az irány elv 

ha tá lya alá tartozó intézmények és sze mé lyek 

ésszerû intézkedéseket tesznek, hogy in for-

má ció kat szerezzenek azoknak a sze mé lyek-

nek a valódi kilétérôl, akiknek nevé ben ezek 

az ügyfelek eljárnak (tényle ges tulaj do nos).

Természetes személyt hivatalos azono-

sító okmány alapján kell azonosítani (csa-

ládi és személynév, cím, társadalombiztosí-

tási- és adószám). 

Harmadik fél nevében eljáró természetes 

és jogi személynek kötelessége tájékoztat ni 

a számlavezetô hitelintézetet a kedvezmé nye-

zett személyazonosságáról (feltárni a ked-

vez ményezett nevét és lakhelyét, valamint 

meg ha tal ma zást bemutatni arról, hogy joga 

van a kedvezményezett nevében eljárni). 

Jogi személyek esetén az azonosításhoz 

kö ve tel mény: eredeti vagy hiteles másolat 

bár mi lyen olyan iratról vagy kivonatról, amely 

hivatalos kereskedelmi vagy cégregisz ter ben 

megtalálható, és amely tartalmazza a nevet, 

jogi státust, a székhelyet, valamint fel tün te ti 

a vállalat nevében eljárni jogosultat. Az EU-

ban be kell kérni az auditált éves je len té st, és 

ellenôrizni kell a tulajdonosi hát te ret.

3.2.  Bejelentési kötelezettség (lépések 
pénzmosás gyanúja esetén)

Az irányelv hivatkozik egyrészrôl a pénz-

mosás felszámolásáért felelôs hatóságokra, 

amelyekhez a gyanús mûveletekrôl szóló 

jelentéseket kell intézni, másrészrôl azok-

ra a hatóságokra, amelyeket törvény vagy 

rendelet az ezen irányelv hatálya alá tartozó 

intézmények vagy személyek felügyeletére 

hatalmaz fel (illetékes hatóságok).

Az irányelv nem kötelezi a tagállamokat 

ilyen illetékes hatóságok létrehozására ott, 

ahol azok nem léteznek, és kimondja, hogy 

a kamarák és a független szakemberek más 

önszabályzó testületei nem minôsülnek illeté-

kes hatóságnak.

5  Financial Intelligence Unit
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Az irányelv nem állít fel egységes kö ve tel mé-

nye ket azon hatósággal szemben, amely a 

pénz mosás-gyanús eseteket fogadja (FIU5), 

pusz tán az ilyen típusú hatóság létét teszi 

köte le zô vé.

Tagországonként eltérô megoldások szü-

let tek a hatóságok szervezeti elhelye zé sére 

vonatkozóan (rendôrség, pénzügy minisz té ri-

um, igazságszolgáltatás), és en nek meg fe-

le lô en a pénz mosás-gyanús bejelentéseket 

foga dó ha tó sá gok eltérô jogosít vá nyok kal 

ren del kez nek. A 15 tagállam kö zül ki lenc 

nyo mo za ti jog kör rel ren del ke zô, úgy ne ve-

zett ren dô ri FIU-t, míg hat tagállam admi-

niszt ra tív FIU-t hozott létre.

Ausztria: a szövetségi minisztérium bel-

ügyi részlegének közbiztonsági igaz ga-

tó sága.

Belgium: az igazságügyi és a pénz-

ügyi tárca ellenôrzése mellett mûkö-

dik a Financial Intelligence Process-

ing Unit. 

Dánia: a rendôrség speciális egysége. 

Franciaország: TRACFIN – a titkos 

pénz mozgásokat felderítô egység a 

pénz ügyi tárca felügyelete alatt. 

Finnország: a nemzeti nyomozási hiva-

tal pénzmosási részlege. 

Görögország: az államügyész, a késôb-

bi ek ben pedig egy bizottság. 

Hollandia: a rendôri és az ügyészi-bí rói 

szer vezettôl független bejelentési hivatal, 

amelynek felügyelôbizottsá ga a kor mány-

szer vek, a felügyeleti ha tó sá gok és a 

szak mai szervezetek kép vi se lôi bôl áll. 

Írország: a rendôrség pénzmosási nyo-

mo zó egységének csalásokkal fog lalkozó 

részlege.

Németország: központi szervezet nincs 

a szövetségi rendszer miatt; az il le té kes 

rendôrségnél vagy ügyészi hiva tal nál kell 

megtenni a bejelentést. 

Olaszország: Olasz Devizahivatal (UIC), 

vezetôje a jegybank elnöke.

Portugália: központi szervezet nincs; 

a rendôrségnek vagy az ügyészségnek 

kell továbbítani a bejelentést. 

Svédország: pénzügyi rendôrségi nyo-

mo zó i ro da.

Az irányelv hatálya alá tartozó intézmények 

– valamint azok igazgatói és alkalmazottai 

– és személyek szorosan együttmûködnek 

a pénz mosás felszámolásáért felelôs ha tó sá-

gok kal, ennek során:

• saját kezdeményezésükre tájékoztatják 

az ilyen hatóságokat minden olyan tény-

rôl, amely pénzmosásra utalhat;

• e hatóságok kérelmére megadják az 

összes szük séges információt a vonatko-

zó jog sza bályok által megállapított el já rá-

sok nak megfelelôen.



16

E tájékoztatást mindig azon tagállamban 

mûkö dô FIU-nak kell megadni, amelynek 

te rü le tén az információt adó (bejelentést 

te vô) szol gáltató mûködik. A rendszernek a 

beje len tést tevôt védô eleme, hogy a bejelen-

tés rôl és a bejelentô személyérôl az FIU-n 

kívül harmadik személynek (ez alatt az ügy-

fe let is érteni kell) vagy szervezetnek nem 

adha tó tájékoztatás.

Amennyiben az illetékes hatóság az el len-

ôr zé se során olyan adatok bir to ká ba jut, 

ame lyek alap ján úgy lát ja, hogy az érin  tett 

szol gál ta tó tevékenysége nem fe lel meg a 

pénz mosás elleni sza bá ly o zás ban foglaltak-

nak, megteszi a szükséges in tézkedéseket 

(pél dá ul megkeresést intéz az FIU-hoz).

Az irányelv hatálya alá tartozó intéz mény 

vagy személy, vagy egy ilyen intéz mény 

vagy sze mély alkalmazottja, igazgatója által 

a pénz mo sás felszámolásáért felelôs ható-

sá gok nak tett jóhiszemû bejelentés nem 

minô sül az információk feltárásával kap cso-

la tos szer zô dési, törvényi, rendeleti vagy 

közigazgatási rendelkezési korlátozás meg-

sze gé sé nek, és nem vonhatja maga után az 

intéz mény vagy a személy, vagy az intézmény 

igaz ga tó já nak vagy alkalmazottjának fele lôs-

ség re vonását.

A bejelentés során szer zett in for má ció-

kat a legtöbb or szág ban ki zá ró lag csak a 

pénz mo sás meg a ka dá lyo zá sá ra le het fel-

hasz nál ni, adó nyo mo zási célokra nem, kivé-

ve Hollandiát, Németországot és Olasz or-

szá got.

A tájékoztatás speciális esete, amikor 

a tájékoztatással egyidejûleg a bejelentést 

tevô szolgáltató az ügyletet felfüggeszti. Az 

irány elv ugyanis elôírja, hogy a hatá lya alá 

tartozó intézmények és személyek (szol gál-

ta tók) tartózkodjanak olyan ügy le tek vég-

re haj tá sá tól, amelyekrôl tudják vagy gya-

nít ják, hogy pénzmosással kap cso la tosak, 

mind ad dig, amíg nem értesítik a pénzmosás 

felszá mo lás áért felelôs hatóságokat. Ezek 

a ha tó ságok – a nemzeti joguk által meg-

ha tá rozott feltételek alapján – utasítást 

ad hat nak arra, hogy a mûveletet ne hajtsák 

végre. Ha az ilyen ügyletrôl azt gyanítják, 

hogy pénz mo sás alapjául szolgál, és ha az 

ilyen módon való tartózkodásra nincs lehetô-
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ség, vagy ha az valószínûleg akadályozza a 

gya nított pénz mosási mûvelet kedvezménye-

zett jei kilétének kinyomozását, az érin tett 

intézmények és személyek a mûvelet vég re-

haj tá sát követôen azonnal értesítik a ható-

sá go kat. Az ügylet felfüggesztése 24 órá tól 

(pél dá ul Magyarország) 5 napig (Finn or-

szág) is ter jed het.

3.3.  Dokumentum megôrzési 
kötelezettség

Az irányelv által elôírt idôtartam: 5 év. Ezt 

az adott ügylet elvégzésétôl, illetve a szer zô-

dé ses kap csolat megszûnésétôl kell szá mí ta-

ni. Az öt éves idôtartamot számos tagország 

alkal maz za (például Ausztria, Belgium, Dánia, 

az Egye sült Királyság). Léteznek ennél 

hosszabb idôtartamot megkövetelô tag ál la mi 

sza bá lyo zá sok: Németországban és Spa nyol-

országban 6 év az elôírás, Olasz or szág ban és 

Portugáliában 10 év. Francia or szág ban akár 

30 évig is meg kell ôrizni a do ku men tu mo kat, 

az ügylet típusától füg gô en.

Az adatok megôrzésének módja: az ere de ti 

dokumentumok és mik ro film en vagy elektro-

ni kus adathordozón történô tárolás. 

3.4. Oktatási kötelezettség

Az irányelv és a nemzetközi ajánlások is 

nagy súlyt fektetnek a szabályozás hatá-

lya alá tar to zó intézmények (azok al kal ma-

zot tai) és sze mélyek megfelelô kép zé sé re. 

A kép zés arra irányul, hogy az érin tettek 

meg is mer jék a pénzmosás elleni sza bá lyo-

zást, fel is mer jék a pénzmo sás hoz kap cso ló-

dó mû ve le te ket, valamint tud ják, hogy ilyen 

ese tek ben miként járja nak el.

A vizsgált országokban szakmai to vább-

kép zé sek, tréningek, tájékoztatók, irány-

elvek, konferenciák, videóanyagok, a la kos-

ság in for má lá sa se gí ti a pénz mo sás el leni fel-

lé pés to vább fej lesz té sé re.
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A közösségi szabályozás ismertetését kö ve-

tôen a következôkben röviden áttekintjük, 

hogy mely területek miatt érték kritikák a 

magyar szabályozást. Amint azt már em lí tet-

tük, a magyar pénzmosás elleni rend szer a 

kontinentális modellt követi, 1994-ben ve zet-

ték be, és bizonyos tekintetben már akkor 

szigorúbb volt számos EU-tagországban 

alkal ma zott szabályozásnál. 

Joggal vetôdhet fel a kérdés: miért ke rült 

Magyarország 2001 nyarán mégis a pénz mo-

sás elleni küzdelemben nem együttmûködô 

országok közé? Az okok a következôk: 

• hazánkban még mindig lehetett ano nim 

megtakarítási eszközöket elhelyezni (elsô-

sorban takarékbetétkönyveket), és nem 

volt konkrét dátum a megszüntetésükre;

• a bankok és más pénzügyi intézmények 

nem ismerték minden esetben a náluk 

elhe lyezett pénzek valódi tulajdonosát 

(tény le ges tulajdonos);

• a nem bank pénzügyi intézményeknél nem 

volt hatékony rendszer a gyanús ügy le tek 

felismerésére.

E hiányosságok orvoslására az Országgyûlés 

2001. november 27-én elfogadta a terro riz-

mus el leni küzdelemrôl, a pénzmosás me g-

a  ka  dá  lyo zá sá ról szó ló ren del ke zé sek szi-

go  rí tá sá ról, va la mint az egyes korlátozó 

intéz ke dé sek elrendelésérôl szóló 2001. évi 

LXXXIII. törvényt, amely jelentôsen módosí-

totta a pénzmosás megelôzésérôl és meg aka-

dá lyo zásáról szóló 1994. XXIV. törvényt.

1.  A magyar intézkedés-
csomag fôbb elemei

• A pénzmosási törvény hatályának kiter jesz-

té se új szer ve ze tek re (összhang ban az EU-

irány elv mó do sí tá sá val). A tör vény ha tálya 

alá újon nan be ke rült szak mák a következôk:

› adószakértôk,

› könyvvizsgálók,

› számviteli tevékenységet végzôk,

› ingatlanközvetítôk,

› ügyvédek, közjegyzôk,

› mûtárggyal, kul tu rá lis ja vak kal, ékszer-

rel, ne mes fém mel, drá ga kô vel, dísz mû áru-

val ke res ke dôk (nagy értékû ingósággal 

keres kedôk).

• A bemutatóra szóló takarékbetétkönyvek-

kel kapcsolatos szabályozás: 

› új anonim (bemutatóra szóló és jeligés) 

taka rékbetétkönyvek a továbbiakban (2001. 

december 19-ét követôen) nem nyithatók;

› amennyiben az ügyfél (a betétes) a meg lé-

vô anonim betétjével valamilyen tranz akciót 

kíván végrehajtani, azonosítania kell magát, 

III.  A magyar szabályozás elôírásai
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és a betétet a nevére szólóvá kell átala kí ta-

ni;

› amennyiben 2001. december 19-ét meg-

elô zôen kibocsátott anonim betétkönyv 

neve sí tésére 2002. június 30-át követôen 

kerül sor, a takarékbetétbôl történô minden 

2 millió forint feletti kifizetést a hitelinté ze-

tek jelentik az Országos Rendôr-fôkapitány-

ság nak;

› 2005. január 1-jét követôen a nem névre 

szóló takarékbetét az ügyfél írásbeli kérel-

mé re (és az ORFK jóváhagyásával) ala kít ha-

tó át névre szólóvá.

• A tényleges tulajdonost minden esetben 

azonosítani kell.

• A pénzváltókra vonatkozó szabályozás 

szi gorítása: kizárólag hitelintézet és annak 

ügynöke végezhet ilyen tevékenységet.

• A határon átmenô készpénzforgalom: 

egymillió forint, vagy ennek megfelelô valu-

ta bejelentése a vámhatóságnak. A bejelen-

tés elmulasztása szabálysértés.

• Az értékpapírtörvény módosítása: csak 

névre szóló és dematerializált papírokat 

lehet kibocsátani.

• A törvény módosításának hatálybalépé sé-

vel egyidejûleg életbe lépett a törvény  vég-

re hajtásáról szóló kormányrendelet (299/

2001. (XII. 27.).

• Az ORFK Szervezett Bûnözés Elleni Igaz-

ga tóságán belül mûködô Pénzmosás elleni 

osztály (FIU) megerôsítése (létszámnö ve lés).

• A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügye-

le te (PSZÁF) ellenôrzései és tevékenysége 

során nagyságrendekkel nagyobb figyelmet 

fordít annak ellenôrzésére, hogy a felügye le-

te alá tartozó pénzügyi intézmények betart-

ják-e a pénzmosási jogszabályokban foglalt 

elôírásokat (2002. 3. sz. PSZÁF elnöki aján-

lás).

• 2001. november 19-én megalakult a Pénz-

mosás Elleni Tárcaközi Bizottság. A bizott-

ság elnöki teendôit a PSZÁF ügyvezetô igaz-

gatója, Balogh László kormánybiztos látja el. 

A kormánybiztos feladata a pénzmosás elle-

ni hazai fellépés koordinálása.
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2.  Az új szabályozás 
nemzetközi visszhangja

Azok a nemzetközi szervezetek, amelyek 

ko ráb ban kritikákat fogalmaztak meg a 

magyar or szá gi pénz mosás ellenes szabályo-

kat illetôen, egyértelmûen kifejezték elége-

dett ségüket és elismerésüket a 2001 végén 

elfo ga dott törvény tartalmát, céljait és irá-

nyát illetôen, továbbá az anonim betétek 

név re szólóvá alakításának eredményei vel 

kap cso lat ban. Így Magyarországot 2002 

nya rán törölték a FATF nem együtt mûködô 

orszá gokat tartalmazó listájáról. A FATF 

tovább ra is figyelemmel kíséri a magyar 

sza bá lyozást, illetve a jogszabályok alkal-

ma zását.

3.  A pénzmosás fogalma

A nemzetközi szabályozás bemutatása során 

ismertettük azt az elvárást, hogy a pénz-

mosást bûncselekménnyé kell minôsíteni. 

Ez Magyarországon viszonylag korán, már 

1994-ben megtörtént. A pénzmosás megha-

tározását a Büntetô Törvénykönyv (Btk.) 

303. és 303/A. paragrafusa tartalmazza. 

A tényállást az elmúlt lassan egy év ti zed-

ben több ször mó do sí tot ták. (A Büntetô Tör-

vény könyv 303/B. paragrafusa nevesít egy 

másik tény ál lást is, pénz mo sás sal kapcsola-

tos bejelentési kötelezettség elmulasztása 

el nevezéssel, ezt a késôbbiekben ismertet-

jük.)

A Btk. megteremtette a saját pénz mo sá-

sá nak büntethetôségét, valamint a más által 

mosott pénz kapcsán a gondatlan felelôsség-

re vonás lehetôségét. A Btk. a pénzmosás 

elôkészületét is büntetni rendeli.

Az elkövetési magatartások:

• a dolog gazdasági tevékenység során tör-

ténô felhasználása;

• a dologgal összefüggô bármilyen pénz-

ügyi vagy bankmûvelet végzése.

A szándékos változat minôsített esetei:

• üzletszerûség;

• különösen nagy vagy ezt meghaladó érték 

(vagyis 50 millió forint feletti összeg);

• speciális alanyiság az elkövetôi oldalon 

(pénz ügyi intézmény, befektetési vállal-

ko zás stb. tisztviselôje, hivatalos személy, 

ügyvéd).

A bûncselekményt bárki elkövetheti. (A más 

által elkövetett bûncselekménybôl szár ma-

zó dologra történô elkövetéskor a tet tes 

tuda tá nak át kell fognia a dolog bûnös ere-

de tét is.)

A 303/A. paragrafus kizárólag a más 

által elkövetett büntetendô cselekménybôl 

szár mazó dologra vonatkozik. Az elköveté-

si magatartás megegyezik az elôbb ismerte-

tettel, a gondatlanság a dolog bûnös ere  de té-

nek fel is me ré sé hez kap cso ló dik. Amennyiben 

az el kö ve tô nek az ügylet körülményeibôl fel 
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kellett volna ismernie a pénzmosást, gon-

datlan alakzatért felel. A minôsített esetek 

elkövetési magatartása is eltér a szándékos 

alakzatétól, de ez az eltérés értelemszerû 

(az üzletszerûség és az ügyvédi mivolt nem 

eredményezhet gondatlan el kö vetést).

303. § 

(1) Aki szabadságvesztéssel bünte ten-

dô cselekmény elkövetésébôl szár ma zó 

dolgot az eredetének leplezése céljából 

gazdasági tevékenység gyakor lá sa során 

felhasználja, a dologgal összefüggésben 

bármilyen pénzügyi vagy bankmûveletet 

végez, bûntettet követ el, és öt évig ter-

jedô szabadságvesztéssel büntetendô.

(2) A büntetés két évtôl nyolc évig 

terjedô szabadságvesztés, ha a pénzmo-

sást

a) üzletszerûen,

b) különösen nagy, vagy azt meg ha-

la dó értékre,

c) pénzügyi intézmény, befekteté-

si vál lal kozás, befektetési alapkezelô, 

el szá molóház, biztosítóintézet vagy 

szeren cse játék szervezésével fog lal ko-

zó szervezet tiszt ségviselôjeként vagy 

al kal ma zott ja ként,

d) hivatalos személyként,

e) ügyvédként

követik el.

(3) Aki pénzmosás elkövetésében 

meg ál la po dik, vét sé get kö vet el, és két 

évig ter je dô sza bad ság vesz tés sel bünte-

ten dô.

(4) Nem büntethetô pénzmosás 

miatt, aki a ha tó ság nál ön ként fel je len-

tést tesz, vagy ilyet kez de mény ez, fel té-

ve, hogy a cselekményt még nem, vagy 

csak részben fedezték fel.

(5) Az (1) bekezdés szerinti dolgon 

a vagyoni jogosultságot megtestesítô 

olyan okiratot, dematerializált értékpa-

pírt is érteni kell, amely a benne tanúsí-

tott vagyoni érték vagy jogosultság fe-

let ti rendelkezést önmagában – illet ve a 

de ma te ri a li zált for má ban kibocs á tott ér-

ték pa pír e se té ben az ér tékpapírszámla 

jo go sult jának – biztosítja.

303/A. § 

(1) Aki a más által elkövetett bün te-

ten dô cselekménybôl származó

a) dolgot gazdasági tevékenység gya-

kor lása során felhasználja,

b) dologgal összefüggésben bármi-

lyen pénz ügyi vagy bank mû ve le tet végez, 

és gondatlanságból nem tud a dolog e re-

de té rôl, vétség miatt két évig ter je dô 

sza bad ság vesz tés sel, köz ér de kû mun ká-

val vagy pénzbüntetéssel bünte ten dô.

(2) A büntetés vétség miatt három 

évig terjedô szabadságvesztés, ha az 
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(1) be kez dés ben meghatározott cselek-

ményt

a) különösen nagy, vagy azt meg ha-

la dó értékre,

b) pénzügyi intézmény, befektetési 

vál lal ko zás, befektetési alapkezelô, el-

szá mo ló ház, biztosítóintézet vagy sze-

ren cse já ték szervezésével foglalkozó 

szer ve zet tiszt ség vi se lô je ként vagy 

alkal ma zott ja ként,

c) hivatalos személyként

követik el.

4.  A magyar
szabályozás hatálya

A magyar szabályozás – követve az irányelv 

rendelkezéseit – a következô tevékenységet 

végzôkre terjeszti ki hatályát: 

• a pénzügyi szolgáltatási, kiegészítô pénz-

ügyi szolgáltatási tevékenységet végzôk re;

• a be fek te té si szol gál ta tá si, ki e gé szí tô 

be fek te té si szol gál ta tá si, be fek te té si 

alap ke ze lé si te vé keny sé get végzôkre;

• a biztosítási, biztosítás-közvetítôi, bizto-

sí tási szaktanácsadási tevékenységet 

végzôkre;

• az árutôzsdei tevékenységet végzôkre;

• a postai pénzforgalmi közvetítôi tevékeny-

sé get, postai készpénzátutalást, belföldi 

és nemzetközi postautalvány felvételét és 

kéz besítését végzôkre;

• az ingatlanügylettel kapcsolatos tevékeny-

séget végzôkre;

• a könyvvizsgálói tevékenységet végzôk re;

• a könyvviteli (könyvelôi), adószakértôi, 

ok le ve les adó szak ér tôi, adó ta nács adói 

te vé keny sé get megbízási, illetve vállal-

ko zá si jog vi szony alapján folytatókra;

• a játékkaszinót mûködtetôkre;

• a nemesfémmel, drágakôvel, ezekbôl 

készült tárgyakkal, ékszerekkel, kultu rá-

lis javakkal, mûvészeti alkotásokkal ke res-

ke dôk re, azokat árverésen vagy bi zo má-

nyos ként értékesítôkre; 

• az önkéntes kölcsönös biztosítópénztár-

ként mû kö dôk re;

• az ügy védi és a közjegyzôi tevékenységet 

vé ge zôk re.

A felsorolt tevékenységet végzôk – füg get-

le nül attól, hogy milyen társasági formá-

ban mûködnek – a szabályozás ha tá lya alá 

tartoz nak. Hatályát tekintve a magyar sza-

bá lyo zás megfelel az uniós irányelvnek.

A szabályozás hatálya alá tartozókra a tör-

vény gyûjtôfogalomként a „szolgálta tó” kife je-

zést használja. Az új törvény tö re ke dett arra, 

hogy a kötelezettségek elô í rá sá nál – az adott 

tevékenység jellegét figyelembe véve – szak-

maspecifikus szabályokat fogal maz zon meg: 

bizonyos kötelezettsé gek nek vala mennyi szol-

gál ta tó nak meg kell felelnie tevé keny sé ge vég-

zé se kor, más kö te le zett sé gek vi szont csak 

bizo nyos szolgáltatókat ter hel nek. 
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A tör vény csak azokat az ügyvédi és köz jegy-

zôi te vé keny sé gi kö rök et öleli fel, amely ek nél 

fel me rül a kockázata annak, hogy e jogi hi va-

tást gya kor lók szol gál ta tá sa i val pénz mosásra 

irányuló, vagy azzal összefüggô visszaélés 

történik. Így bevonja e tevékenységek gyakor-

lóit a szabályozás hatálya alá pénzügyi vagy 

ingatlanügyletben történô közremûködésük 

esetén. 

Hangsúlyozni kell, hogy amennyiben az 

ügy véd mint adótanácsadó vagy in gat lan köz-

ve tí tô jár el, úgy nem ügy véd ként, ha nem 

adó ta nács adó, il let ve in gat lan köz ve tí tô mi nô-

ség é ben vo nat koz nak rá a tör vény elô í rá sai, 

vagy is eb ben az e set ben nem il letik meg az 

ügy védet megilletô kivételek a tör vé nyi köte-

le zett sé gek alól.

5.  A szolgáltatók 
kötelezettségei

5.1.  Azonosítási kötelezettség

A magyar szabályozás részletes elôíráso-

kat tartalmaz az azonosítás eseteirôl, arról, 

hogy mit te kint azo no sí tás nak, milyen 

ok mány ok alapján mely adatokat kell rög-

zí teni, és melyek azok a kivételek, amikor 

a tör vény hatálya alá tartozónak nem kell 

azo nosítania ügyfelét.

A törvény hatálya alá tartozó köteles a zo-

no sítani ügyfelét 

• írásbeli szerzôdéssel létrejövô tartós üz le-

ti kapcsolat esetén;

• kétmillió forintot elérô vagy azt meg ha la-

dó ügyleti megbízás esetén; illetve

• az elsô két ponttól függetlenül, ha pénz-

mosásra utaló adat, tény vagy körülmény 

merül fel;

• háromszázezer forint értéket elérô, il let-

ve azt meg ha la dó összegû pénz vál tás ese-

tén;

• a játékkaszinók területérô történô belé-

pés kor, tekintet nélkül a vásárolt zseto-

nok értékére; 

• a biztosító a szolgáltatására jogosult 

– koráb ban még nem azonosított – sze-

mélyt (szerzôdô felet, biztosítottat, ked-

vez mé nye zettet, engedményest, ká ro sul-

tat stb.) az ötmillió forintot elérô vagy 

azt meg ha la dó összeg (biztosítási összeg, 

vissza vá sár lási összeg, kártérítés stb.) 

szá má ra tör ténô kifizetésekor azonosí ta-

ni köteles.

Az azonosítás egy speciális esete a ha tár át lé-

pés hez fûzôdik: a Magyar Köztársaság ha tá-

rát átlépô személyek kötelesek tájékoz ta tást 

adni a vámhatóság számára, amennyi ben bir-

to kuk ban egymillió forintnak meg fe le lô kész-

pénz, illetve más forgatható ér ték pa pír vagy 

pénzpiaci eszköz van.

Az azonosítás két mozzanatból tevôdik 

össze: meghatározott okmányok alapján 

az ügy fél személyazonosságáról való meg-
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gyô zô dés bôl, valamint az ezen okmá nyok-

ból meghatározott adatok rögzítésébôl. Az 

ada tok rögzítése történhet külön adat la pon, 

vagy részét képezheti a megkötött szer zô-

dés nek. Akármelyik módot is választja a 

szol gál ta tó, fontos, hogy az adatokat úgy 

kell meg ô riz ni, hogy azok ból a vál to zás 

dá tu ma és a vál to zás elôt ti ada tok is meg ál-

la pít hatók legyenek.

Felvetôdik a kérdés: kinek az azonosí-

tását írja elô a törvény? Az ügyfél, annak 

meghatalmazottja, a rendelkezésre jogosult, 

továbbá a képviselô azonosítását. (A továb-

biakban csak az ügyfél azonosításáról szó-

lunk, de ugyanezek a szabályok vonatkoznak 

a meghatalmazott, a rendelkezésre jogosult 

és a képviselô azonosítására is.) 

Az ügyfél lehet belföldi és külföldi, ter-

mé szetes és jogi személy, jogi személyiség 

nélküli szervezet. Ennek megfelelôen a sza-

bá lyo zás különbséget tesz az azonosításra 

alkalmas okmányok és a rögzítendô ada-

tok tekintetében. Ügyfélnek a törvény azt 

te kin ti, aki a szolgáltatóval a szolgáltató 

tevé kenységi körébe tartozó szerzôdést 

köt, illet ve aki a szolgáltató részére ügyleti 

meg bízást ad.

5.1.1.  Természetes személy ügyfél
azonosításához elôírt okmányok,

a rögzítendô adatok köre

• Belföldi természetes személy azonosítá sá-

hoz meg kell követelni 

› személyazonosító igazolványának (szemé-

lyi igazolványának) és lakcímét igazoló 

ható sági igazolványának, vagy

› útlevelének és lakcímét igazoló hatósági 

igazolványának bemutatását.

• Külföldi természetes személy azonosítá-

sá hoz meg kell követelni 

› útlevelének, vagy

› személyazonosító igazolványának, felté-

ve, ha az magyarországi tartózkodásra 

jogo sít, vagy

› érvényes tartózkodási engedélyének 

be mu ta tá sát.

• A 14. életévét be nem töltött természetes 

sze mély azonosítása 

› a személyi azonosítót igazoló hatósági 

iga zol vá nya, vagy

› útlevele, vagy
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› diákigazolványa bemutatásával történik.

Az említett okmányokból a következô adato-

kat kell rögzíteni:

• családi és utónevét (születési név), amennyi-

ben van, házassági nevét;

• lakcímét;

• születési helyét, idejét;

• állampolgárságát;

• anyja születési nevét;

• az azonosító okmányának típusát és szá-

mát;

• külföldi természetes személy esetében az 

elôbbiekben meghatározott adatok közül 

az azonosító okmány alapján megálla pít-

ható adatokat, valamint a magy ar or szá gi 

tar tóz kodási helyet.

5.1.2.  Jogi személy,
jogi személyiséggel nem

rendelkezô szervezet ügyfél
azonosítása

Jogi személy és jogi személyiséggel nem ren-

del kezô szervezet azonosítása két mozza nat-

ból tevôdik össze, hiszen az azonosításkor 

nem csak a jogi személy azonosí tására kerül 

sor, hanem a jogi személy nevében eljáró ter-

mé sze tes személyére is. 

Be kell mutatni az azt igazoló okiratot, hogy

• a belföldi gazdálkodó szervezetet a cégbí-

ró ság bejegyezte, vagy a bejegyzési ké rel-

mét be nyúj tot ta; egyéni vállalkozó eseté-

ben azt, hogy adó szám mal rendelkezik, 

il le tô leg az adó ha tó sági be je lent ke zé si 

ké rel mét benyújtotta;

• más belföldi jogi személy esetén – ha 

an nak lét re jöt téhez ha tó sá gi vagy bí ró-

sá gi nyil ván tar tás ba vé tel szük sé ges – a 

nyilvántar tás ba vé tel meg tör tént, il le tô-

leg a nyil ván tar tás ba vétel iránti kérel-

mét benyújtotta;

• külföldi jogi személy, vagy jogi személyi ség-

gel nem rendelkezô más szervezet ese tén 

a sa ját or szá gá nak joga sze rinti be jegy zése 

vagy nyil ván tar tás ba vétele meg tör tént;

• cégbejegyzési, hatósági vagy bírósági nyil-

ván tar tás ba vétel iránti kérelem cégbí-

ró ság hoz, ha tó ság hoz vagy bí ró ság hoz 

tör té  nô be nyúj tá sát meg e lô zô en a jogi 

sze mély,  vagy jogi sze mé lyi ség gel nem 

ren del ke zô más szer ve zet alapító okiratát 

(tár sa sá gi szer zô dé sét).

(Az elsô három pontban elôírt ok i ra tok 

a be mu ta tás kor 30 napnál nem lehetnek 

ré geb bi ek.)

Az említett okmányokból a következô ada-

tokat kell rögzíteni:

• nevét, rövidített nevét;

• székhelyének, külföldi székhelyû vállal ko-

zás ese tén ma gyar or szá gi fi ók te le pé nek 

cí mét;

• fôtevékenységét;

• azonosító okiratának számát;

• képviseletére jogosultak nevét és beosz-

tását;
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• a kézbesítési megbízott azonosítására al kal-

mas ada ta it.

5.1.3.  Azonosítás folyamatos üzleti 
kapcsolat esetén

A hosszabb ideig fennálló üzleti kapcso lat 

ideje alatt szükséges, hogy a szolgálta tó 

ügyfelérôl naprakész nyilvántartással ren-

del kezzen. Fontos hangsúlyozni, hogy az 

azo nosítás kötelezettségét a szolgáltatóra 

tele pí tette a jogalkotó, de ez a fo lya mat 

nem valósulhat meg az ügyfél köz re mû-

kö dé se nélkül. Ezért írja elô a tör vény az 

ügyfél számára az adatokban való válto-

zás bejelentésének kötelezettségét, és azt 

hogy a szolgáltatónak erre fel kell hívnia 

ügy fele figyelmét. Amennyi ben en nek az 

ügy fél nem tesz eleget, a követke zô sze-

mé lyes találkozáskor kell el vé gez ni az 

adat fel vé telt.

Ha az ügyfél nem mûködik közre az a zo-

no sí tás során – ami a gyakorlatban azt je len-

ti, hogy például nem mutatja be az azono sí-

tá sá hoz szükséges doku men tu mo kat, vagy a 

törvény hatálya alá tartozó felhívás ellenére 

nem jelenti be adataiban beálló válto zást –, 

akkor a szolgáltató köteles meg ta gad ni az 

üzle ti kapcsolat létesítését, az ügy leti megbí-

zás teljesítését. 

A pénzügyi és befektetési szolgáltatóknak 

egyenlegközlô értesítésükben kell felhívniuk 

ügyfeleik figyelmét a változás-bejelentésre, 

amennyiben a számlán két éve nem került 

sor semmiféle megbízás teljesítésére. 

Amennyiben a törvény hatálya alá tartozó 

szolgáltató és ügyfele között már a törvény 

ha tály ba lé pé se elôtt is fennállt szerzôdéses 

kapcsolat, és az ügyfélrôl nem állnak ren del-

ke zés re azok az ada tok, amelyeket a tör-

vény elôír, ak kor a szol gál ta tó 2004. január 

1-jét kö ve tô en kö te les megtagadni az ügyleti 

megbí zás teljesítését.

Amennyiben olyan ügyféllel létesül újabb 

szer zô dé ses kapcsolat, akit a szol gál ta tó 

ko ráb ban már a tör vény nek meg fe le lô en 

azo no sí tott, és a ko ráb ban fel vett ada tok-

ban nem állt be változás, elegendô, ha a 

szol gál ta tó az ügyfél sze mély azo nos ság á-

ról meg gyô zô dik. Az ügyfél adatait ilyenkor 

nem kell újra rögzíteni. 

Fontos hangsúlyozni, hogy a szol gál ta-

tónak min dig az ügy fe lét kell azo no sí ta nia, 

nem pedig az ügyfelével üzleti kapcsolat-

ba kerülô harmadik személyt (gazdálkodó 

szervezetet).

5.1.4.  A tényleges tulajdonosra
vonatkozó nyilatkozattétel

A törvény hatálya alá tartozó köteles min-

den tôle elvárható intézkedést megtenni 

an nak érdekében, hogy az ügyfél azonosítá-

sán kívül a tényleges tulajdonos azonosítá-

sát is elvégezze. A tényleges tulajdonos 

meg ha tá ro zá sára az ügyfél írásbeli nyilatko-
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za tá val kerül sor. Az ügyfél nyilatkozatá nak 

tar tal maznia kell a tényleges tu laj do nos 

ne vét, illetve címét/székhelyét. 

A tényleges tulajdonos megnevezésekor 

az ügyfél arról a személyrôl nyilatkozik, aki 

az adott ügylet elvégzésére az ügyfélnek uta-

sí tást adott, az ügylet lebonyolításához szük-

sé ges anyagi eszközöket ténylegesen az ügy-

fél rendelkezésére bocsátotta. 

5.1.5.  Kivételek az azonosítási 
kötelezettség alól

A törvény számos kivételt nevesít az azono-

sítási kötelezettség alól. Így kivételeket talál-

ha tunk a biztosításokkal és a jogi szak mák-

kal kapcsolatban.

5.1.5.1.  A biztosításokra vonatkozó 
szabályozás

A törvény hatálya alá tartoznak a biztosí tá-

si, biztosítás-közvetítôi, biztosítási szakta-

ná csa dá si te vé keny sé get foly ta tók, te kintet 

nélkül arra, hogy életbiztosítási vagy nem 

é let biz to sí tá si ág ban te vé keny ked nek. A tör-

vény viszont az azonosítási kötelezettség 

tekintetében különbséget tesz a biztosí tási 

rendszer résztvevôi között aszerint, hogy 

az úgynevezett nem-életbiztosítási, vagy az 

életbiztosítási ágon belül folytatják-e tevé-

kenységüket.

Az új törvény csak azon biztosítási ágaza-

tok esetében ír elô azonosítási kötelezettsé-

get, amelyek természetüknél fogva alkalma-

sak lehetnek illegális forrásból származó 

jövedelmek tisztára mosására. Az irányelv is 

csak azon biztosítótársaságokra vonatkozik, 

amelyek a közvetlen életbiztosítási tevékeny-

ségek megkezdésére és gyakorlására vonat-

kozó törvényi, rendeleti és közigazgatási ren-

delkezések összehangolásáról szóló 79/267 

EGK tanácsi irányelv (a továbbiakban: elsô 

élet biztosítási irányelv) hatálya alá tarto zó 

biz tosítási tevékenységet folytatnak.

Ez a következô biztosítástípusokat fog lal-

ja magában, amennyiben szerzôdéses jog vi-

szo nyon alapulnak:

• életbiztosítás, azaz azon biztosítási ága-

zat, amely magában foglalja külö nö sen a 

kizá ró lag meghatározott életkor elérésé-
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re szó ló biz to sí tást, a halálesetre szóló 

biz to sítást, a meg ha tá ro zott életkor elé-

ré  sé  re vagy ezt megelôzô halálesetre 

szól ó biz to sí tá st, a há zas sági biz to sí tást, 

a szü le té si biztosítást;

• járadékbiztosítás;

• életbiztosítási vállalatok által nyújtott 

ki e gé szí tô biztosítások, azaz különösen 

a sze mélyi sérülés esetére szóló biztosí-

tá sok, bele ért ve a munkaképtelenséget 

is, a bale se ti halál esetére szóló biztosítá-

sok, valamint a balesetbôl, betegségbôl 

ere dô rokkantság esetére szóló biztosítá-

sok, amennyiben ezen típusú biztosításo-

kat élet biztosítások kiegészítô kockázata-

ként kötik meg.

A hatályos biztosítási törvény (Bit.) rend sze-

ré ben az elsô életbiztosítási irányelv elôb bi-

ek sze rin ti fel osz tá sá nak a Bit. 2. szá mú mel-

lék le té ben, va la mint az 1. számú mel lék lete 

A. részének 1. és 2. pontjában meghatáro-

zott biztosítási ágazatok felelnek meg.

Így nem terheli azonosítási kötelezettség 

a biztosítókat az üzleti kapcsolat létesí té se-

kor a Bit. 1. számú mellékletének A. ré sze 

sze rinti nem-életbiztosítási ág 3–19. ágaza-

tai ba tartozó biztosítási ügyletek megköté-

se kor.

Nem kötelezô az azonosítás továbbá az 

élet-típusú biztosítások esetében, amennyi-

ben a szerzôdô fél díjfizetési kötelezettsé-

gé nek éves összege nem haladja meg a 240 

ezer forintot, illetve ha az éves egyösszegû 

be fi zetés összege nem haladja meg a hat-

száz ezer forintot. Ugyancsak mentesülnek 

az azo nosítási kötelezettség alól a csopor-

tos biz tosítások és a nyugdíjbiztosítások.

Minden esetben azonosítani kell azonban 

a biztosító szolgáltatására jogosult – koráb-

ban még nem azonosított – személyeket ( jel-

lemzôen a szerzôdô felet, a biztosítottat, a 

ked vez mé nye zet tet, az engedményest, a 

ká ro sul tat) az öt mil lió fo rin tot el érô vagy 

azt meghaladó szolgáltatási összeg (biztosí-

tá si összeg, visszavásárlási összeg, kártérí-

tés stb.) számukra történô kifizetésekor, 

füg get le nül attól, hogy a biztosító szolgálta-

tá sa élet- vagy nem-életbiztosítási ágba tar-

to zó biztosítási ügylethez kapcsolódik. 

A biztosítónak ebben az esetben csak azt 

a személyt kell azonosítania, aki a biztosító 

pénz beli szolgáltatását ténylegesen kapja. 

A törvény egyértelmûvé tette, hogy a biz-

to sí tó nem kö te les a zo no sí ta ni az ügy fe let, 

ha a biztosításközvetítés során el já ró biz to-

sí tá si alkusz vagy független biztosítási ügy-

nök korábban már azonosította ôt.

5.1.5.2.  Az ügyvédekre, közjegyzôkre 
vonatkozó szabályozás

Az irányelv a védelemhez való jog biztosítá-

sa és az ügyvédi titoktartás tiszteletben tar-

tá sa érdekében lehetôséget ad arra, hogy a 

jog al ko tó bizonyos esetekben mente sít se az 
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ügy vé deket és a közjegyzôket a pénz mo sá-

si tör vényben meghatározott kötelezettsé-

gek alól.

A törvény e mentesítési lehetôség alap ján 

– megfelelve az irányelvnek – a kö vet ke zô 

e se tek ben mentesíti az ügyvédet a törvény-

ben elôírt kötelezettségek alól:

• A büntetôeljárás egésze, illetve egyéb 

ügyek ben a bíró sági eljárás során meg-

is mert ada tok, tények és körülmények 

te kin te té ben. A men tesség kiterjed az 

el já rás elô ké szí té se során, illetve az el já-

rás sal össze füg gés ben megismert ada tok-

ra, té nyek re és körülményekre is. A men-

tes ség nem terj ed ki a cégbírósági eljá rás 

vagy annak elôkészítése során, illet ve 

azzal össze füg gés ben megismert ada tok-

ra, té nyek re és körülményekre. 

• Azon tények vonatkozásában, amelyek az 

ügy védnek büntetô-, illetve polgári pe res 

eljá rás során ellátandó védelem, illet ve 

kép vi se leti feladatok elvállalásával (ügy-

vé di meghatalmazás elfogadása) kap cso-

lat ban, továbbá polgári peres, il let ve nem 

peres eljárások esetén az eljárás meg in dí-

tá sá nak szükségességével kapcsolatban 

adott jogi tanácsadás során jutott a tudo-

má sá ra.

A közjegyzôre a törvény mentesítése vonat-

kozik a második pontban meghatározott 

e set ben, továbbá ha nem peres eljárást 

folytat.

5.2.  Bejelentési kötelezettség

A magyar szabályozás részletes rendel ke-

zé seket tar tal maz arra vo nat ko zó an, hogy 

ki nek, mikor, milyen tar ta lom mal, milyen 

el já rást kö vet ve és mely hatósághoz kell 

be je len tést tennie.

A bejelentési kötelezettséggel kapcsolatos 

eljárásrendet az 1. ábra szemlélteti.

A pénzmosással kapcsolatos be jelentési 

kö te le zet tség el mu lasz tá sát a Bün te tô Tör-

vény könyv külön nevesíti. Ez a tény állás 

ke ret tény ál lás, a be je len té si kö te le zet tség 

el mu lasz tá sát a pénz mo sás meg e lô zé sé rôl 

és meg a ka dá lyo zá sá ról szó ló 2003 évi XV. 

tör vény ren de li bün tet ni. (Az, aki a tör vény-

ben elô írt bejelentési kötelezettségé nek nem 

tesz ele get, bûntettet követ el, és három 

évig ter je dô szabadságvesztéssel bün te ten-
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dô. A bûncselekménynek gondatlan alakzata 

is van, amely vétség, kétéves szabadság vesz-

tés sel, közérdekû munkával vagy pénzbünte-

tés sel büntetendô. )

A bejelentési kötelezettség akkor keletke-

zik, ha a szolgáltató tevékenysége során 

pénz mo sásra utaló adatot, tényt vagy körül-

ményt észlel. A törvény nem határozza meg, 

hogy mely ada tok, tények, körülmények ész-

le lé se minô sít he tô pénzmosásra utalónak, 

ezért a ható sá gok a törvényhez kiadott 

min ta sza bály za tokban, irányelvekben olyan 

esetek fel so ro lá sá ra törekednek, amelyek 

út mu ta tó ul szol gál hat nak a pénz mo sás 

gya nú já nak meg ala po zá sá hoz. Ezen esetek 

bár me lyi ké nek fennállása önmagában nem 

alapozza meg a pénzmosás gyanúját, a beje-

len tési kötelezettséget az egyes esetek vala-

mennyi körülményének mérlegelése és vizs-

gá la ta alapján kell teljesíteni.

Pénzmosás-gyanús adat, tény, körülmény 

ész le lé se kor az ezt észlelô személy (a gya kor-

lat ban rendszerint a szol gál ta tó alkal ma zott-

ja) kö te les be je len tést tenni a szol gál ta tó ál tal 

ki je lölt sze mély nek, aki a ki töl tött be je len tô-

la pot ha la dék ta la nul to váb bít ja az ORFK-nak. 

A tör vény elô írja minden szol gál ta tó számára, 

hogy köteles ki je löl ni egy sze mélyt (ki je lölt 

1. ábra

Országos Rendôr-fôkapitányság

Pénzmosás elleni osztálya

Kijelölt személy

Szolgáltató (alkalmazottja)

ÜGYFÉL

Pénzmosásra utaló adat, tény,

körülmény észlelése

Bejelentés

Bejelentés
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sze mély), aki a szol gál ta tó al kal ma zot ta i tól 

ér ke zô be je len té sek et ha la dék ta la nul to váb-

bít ja a nyo mo zó ha tó ságnak. A kije lölt sze-

mély nem mérlegelhet, a hozzá érke zett beje-

len té se ket köteles továbbítani. 

A bejelentésekre rendszeresített nyomtat-

ványnak (bejelentôlapnak) tartalmaznia kell az 

azonosítás során felvett adatokat, va la mint a 

pénz mosásra utaló adat, tény vagy kö rül mény 

rö vid le í rá sát. A be je len tés a fô sza bály sze rint 

írás ban tör té nik, ab ban az esetben azonban, 

ha az írásbeli bejelentés ké se del me ve széllyel 

jár na, úgy a ki je lölt sze mély e lô ze te sen te le fo-

non is meg te he ti a bejelentést, azzal, hogy az 

írás beli bejelentést is eljuttatja az ORFK-hoz.

A törvény szerint az ügyvéd és a köz-

jegy zô a bejelentését annál a területi ka ma-

ránál teljesíti, amelynek tagja. A bejelen-

tést a kamara továbbítja az ORFK-nak.

A bejelentési kötelezettség teljesítése a beje-

lentôlap kitöltésével és az ORFK-hoz törté nô 

továbbításával történik. A bejelentéseket az 

ORFK Pénzmosás elleni osztálya fogadja és 

dolgozza fel, itt döntenek arról, hogy a beje-

len tés alapján indítsanak-e nyomozást. Az 

ORFK a bejelentésben foglaltak alapján min-

den esetben lefolytatja az ellenôrzést a hazai 

és a nem zet közi együttmûködési le he tô sé gek 

fel hasz ná lá sá val, a titokvédelmi sza bá lyok 

be tar tá sa mel lett. A bejelentés ellenôrzése 

után az ORFK értesítést küld az ellenôrzés 

eredményérôl a bejelentést tevônek.

Garanciális elem, hogy mind a bejelentés 

tényének, tartalmának, mind a bejelentô sze-

mélyének titokban kell maradnia harma dik sze-

mély elôtt is (maga az ügyfél is annak minôsül). 

Ugyanakkor a bejelentés teljesítése a kijelölt 

személy, illetve az ORFK felé nem mi nô sül sem 

jogszabályban (bank-, ér ték pa pír-, biz to sí tá si, 

ügy vé di, köz jegyzôi stb. titok), sem ma gán-

jogi szer zô dés ben fog lalt ti tok tar tá si kö te le-

zet tség meg sér té  sé nek.

A bejelentési rendszer valójában a szer ve-

zett bûnözés elleni küzdelem egyik eszköze, 

és mint ilyen, kiemelt társadalmi igény. Az 

elmondottakból kitûnik, hogy a kijelölt sze-

mély információt kizárólag a pénzmosás 

tekin te té ben továbbít az ORFK felé (célhoz 

kötött ség). Emellett az is elôírás, hogy mind 

a kap cso lat tar tó kiléte, mind a bejelentés 
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továbbításának ténye titokban marad (adat-

to vábbítás figyelemmel kísérhetôségének 

elve). Mindezek elegendô garanciát jelente-

nek az adatvédelemmel kapcsolatos alapjo-

gok arányos korlátozását illetôen.

A köztudatban a bejelentés és a feljelentés 

gyak ran össze mo só dik, ezért is il lették töb-

ben „tég la törvény” elnevezéssel e tör vényt. 

A ket tô közötti különbség lényegi ele me, 

hogy fel je len tés esetén a feljelentô bûn cs e-

lek mény gyanúja miatt büntetôeljárás meg in-

dí tá sát kívánja a feljelentett sze méllyel szem-

ben. A bejelentés nem más, mint a szo kat lan 

és rendhagyó, valószínûsít he tô en pénz mo sás-

ra utaló adat, tény, körül mény eljuttatása a 

nyo mo zóhatóság meg fe le lô, erre sza ko sított 

igaz ga tási egységéhez, ahol a ren del ke zés re 

álló egyéb adatok alap ján indul el a nyo mo-

zás, ha a pénzmo sás bûn cse lek ményének 

meg va ló su lá sa va ló szí nû sít hetô.

A rendszer lényege, hogy a bejelentési kö te-

le zet tség teljesítésekor a szokatlan adatnak, 

tény nek és körülménynek nem kell elérnie 

az ala pos gyanú szintjét, hanem annál ala cso-

nyabb „bizonyosság” is elegendô a beje len té si 

kötelezettség teljesítéséhez. Feljelentés ese-

tén a nyomozóhatóságnak intézkedési köte-

le zett sé ge van, vagyis alaksze rû határo za tot 

kell hoznia a nyomozás el ren de lé sé rôl, meg ta-

ga dás ról, illetve a fel je len tés ki e gé szí té sé rôl, 

míg a be je len té sek kel kap cso la to san a nyo mo-

zó ha tó ságoknak nincs ilyen kö te le zet t sé ge.

A szol gál ta tók bi zo nyos köre szá má ra a 

tör vény kö te le zett ség ként ír ja elô azon 

ügy le tek tel je sí té sé nek fel füg gesz té sét, 

ame lyek nél olyan mértékben merül fel a 

pénz mo  sás gya nú ja, hogy a zon na li ren dô-

ri in téz ke dés re van szükség. A szol gál ta-

tó ebben az esetben köteles haladéktala-

nul érte sí teni az ORFK-t. Amennyiben az 

ORFK 24 órán belül nem értesíti a szol-

gál ta tót arról, hogy a bünte tô eljárási tör-

vény ben meghatározott intézkedések bár-

me lyi két el ren delte, a szol gál ta tó teljesíti 

a tranz akciót. Az értesítés történhet fax-

on, levél ben. A levélben történô kézbesítés 

meg va ló sul hat például futárposta és gyors-

postai szolgáltatás igénybevételével.

5.3.  Dokumentum megôrzési  
kötelezettség

A magyar szabályozás szerint aki a tör vény 

hatálya alá tartozik, köteles az az azo no sí-

tási, illetve a bejelentési kötelezettsége kö ré-

ben keletkezett adatokat, iratokat, ok i ra ti 

má so la to kat 10 évig meg ô riz ni, oly módon, 

hogy azok visszakereshetôk legyenek.

5.4.  Oktatási kötelezettség

A magyar szabályozás – követve a nemzetkö-

zi gyakorlatot – fokozott súlyt fektet az ok ta-

tásra. Ezt szolgálják a kibocsátott ajánlá sok, 

tá jé koz ta tók, szak mai ta lál ko zók, amely ek et 

a szabályozásért fe le lôs in téz mé nyek tar ta-
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nak, szer vez nek a szol gál ta tók nak, va la mint 

a szol gál ta tók ál tal az al kal ma zot tak szá má-

ra kibocsátott belsô uta sí tá sok, képzések.

A törvényben nevesített, a szolgáltatók 

szá má ra kibocsátott útmutatók számos 

elne ve zéssel élnek, és elnevezésük meghatá-

roz za azt, hogy ki a kibocsátójuk és mi lyen 

célt szol gálnak. 

Az 1. táblázat segítséget nyújt az aján-

lás, az irányelv, a min ta szabályzat, az irány-

mu ta tás és a sza bály zat megkülönböz te-

té sé hez.

A szolgáltató annak érdekében, hogy alkalma-

zottai az ôket terhelô azonosítási és beje len-

tési kötelezettségnek eleget tudjanak tenni, 

köteles gondoskodni arról, hogy az alkalma-

zottak képesek legyenek felismerni a pénz-

mosás-gyanús eseteket. A szolgáltató ezért 

köteles pénzmosás elleni belsô szabályzatot 

készíteni, amelynek kidolgozásához a szolgál-

ta tó felett állami vagy szakmai felügyeletet 

gya kor ló szerv mintaszabályzat ki bo csá tá sá-

val nyújt segítséget. A szolgáltató által elké szí-

tett szabályzatot az állami vagy szakmai felü-

gye letet gyakorló szerv hagyja jóvá. A belsô 

sza bály zat tartalmára nézve a tör vény elô ír 

köte le zôen beépítendô elemeket. 

Azon tevékenységek gyakorlói számára, 

akik nem rendelkeznek állami vagy szakmai 

fel ü gye let tel (ingatlanügylettel fog lal ko zók, 

könyv e lôk, adószakértôk, ok le ve les adó szak-

ér tôk, adótanácsadók, nemesfémmel, drá ga-

kô vel, ék szer rel, kul tu rá lis javakkal ke res-

ke dôk) a pénz ügyminiszter irányelvet tesz 

köz zé, ezzel segít ve ôket belsô szabályzatuk 

kiala kí tá sá ban.

A szolgáltató számára a szabályzat elké-

szí té sé re – már mûködô szolgálta tók nál 

annak átdolgozására – a törvény ha tár idôt 

ál lapít meg: ez pedig az irányelv, min ta sza-

bály zat közzétételétôl számított kilenc ven 

nap.

1. táblázat

Ajánlás Irányelv
Minta-

szabályzat
Iránymutatás Szabályzat

Kibocsátó ORFK
Pénzügy-

miniszter

Állami vagy 

szakmai 

felügyelet

Magyar 

Közjegyzôi 

Kamara

Szolgáltató

Címzett

Az irányelv, 

mintaszabály zat, 

irány mutatás 

elkészítéséhez 

nyújt segítséget

Állami vagy 

szakmai 

felügyelettel 

nem rendelkezô 

szolgáltatók nak

Felügyelt 

szolgáltatók
Közjegyzôk

Szolgáltató 

alkalmazottai
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6.  Felügyelet

A magyar szabályozás egyértelmû elôíráso-

kat tartalmaz arra vonatkozóan, hogy mely 

tevé kenység tekintetében mely szerv ellen ôr-

zi a pénz mo sás elleni szabályok be tar tá sát, 

illet ve mely szerv milyen szankciókat alkal-

maz hat a jogszabályi elôírások be nem tartá-

sá nak észlelésekor.

Az ellenôrzést az állami vagy felügyeleti 

szerv látja el azon szakmák tekintetében, 

ahol van ilyen (PSZÁF, MNB, SZF). Azoknál 

a tevé keny sé gek nél, ahol azok gya kor lá sá-

nak elô fel té te le a ka ma rai tagság, az adott 

ka ma ra vég zi az ellenôrzést (Magyar Ügyvé-

di Kama ra, Magyar Országos Közjegyzôi 

Kama ra, Magyar Könyvvizsgálói Kamara). 

Azon szak mák esetében, amelyeknek nincs 

sem álla mi, sem szakmai felügyelete, az 

el len ôr zést egy sé ge sen az ORFK Pénzmosás 

elle ni osz tá lya látja el, államigazgatási jog-

kör ben eljár va. 

A 2. táblázat bemutatja, mely tevékenysé-

gek nél melyik intézmény látja el a felügye-

letet.

Az elmúlt években a magyar szabályozás 

szá mos ponton módosult. Ezek a módosítá-

sok a pénzmosás elleni fellépés hatékony sá-

2. táblázat

Tevékenységek Felügyelô intézmények

pénzügyi szolgáltatók, kiegészítô pénzügyi szolgál-

tatók, befektetési szolgáltatók, kiegészítô befektetési 

szolgáltatók, befektetési alapkezelôk, biztosítók, 

biztosításközvetítôk, biztosítási szak tanácsadók, 

árutôzsdék, postai pénzforgalmi közvetítôk, postai 

készpénz átutalást, belföldi és nemzetközi posta-

utalvány felvételét és kézbesítését végzôk

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (pénzfeldol-

gozás esetén a Magyar Nemzeti Bank)

ingatlanügyletet végzôk Országos Rendôr-fôkapitányság

könyvvizsgálók Magyar Könyvvizsgálói Kamara

könyvelôk, adószakértôk, okleveles adószakértôk, 

adótanácsadók 
Országos Rendôr-fôkapitányság

játékkaszinók Szerencsejáték Felügyelet

nemesfémmel, drágakôvel, ezekbôl készült tárgyakkal, 

ékszerekkel, kulturális javakkal, mûvészeti alkotásokkal 

kereskedôk, azokat árverésen vagy bizományosként 

értékesítôk 

Országos Rendôr-fôkapitányság

önkéntes kölcsönös biztosítópénztárak Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

ügyvédek Magyar Ügyvédi Kamara

közjegyzôk Magyar Közjegyzôi Kamara
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gának további erôsítését célozták, va la mint 

azt, hogy a ma gyar sza bá lyo zó és in téz mény-

rend szer min den te kin tet ben meg fe lel jen a 

nemzetközi elvárásoknak és a közösségi 

jogi követelményeknek. Az új törvény, amely 

2003. június 16-án lép hatályba, remélhetô-

leg hozzájárul ahhoz, hogy a magyar pénz-

ügyi rendszer, illetve az egyes intézmények 

sta bilitását megvédje a pénz mosási kísérle-

tek kel szemben. 
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A pénzmosás megelôzésérôl és megakadá lyo-

zá sáról szóló 2003. évi XV. törvény.

A pénzügyi rendszer pénzmosási célra 

tör té nô felhasználásának megakadályo zá-

sá ról szóló – módosított – 91/308 EGK 

irány elv.

Pénzügyminisztérium

www.p-m.hu

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

www.pszaf.hu

Financial Action Task Force on Money Launder-

ing (Pénzmosás Elleni Pénzügyi Akciócsoport)

www.fatf-gafi.org

Európai Unió honlapja

www.europa.eu.int

IV.  További információforrások



„A tôke szabad áramlása”
témakörben eddig megjelent 

Európai Füzetek:

Dr. Marton Bernadett
Malatinszkyné Fekete Mária – Kamarás Klára

Tôkemozgás az Európai Unióban
és Magyarországon



Dr. Marton Bernadett

fôosztályvezetô-helyettes

Pénzügyminisztérium

Magyarországon a pénzmosás 1994 óta bûncselekmény. A közel egy évtized 

alatt értelemszerûen többször módosították e cselekmény minôsítését. Ma 

akár nyolc esztendeig tartó szabadságvesztéssel is sújthatók az elkövetôk. 

Az esetek többségében azonban nem „szokványos” bûnelkövetôkrôl van szó. 

Igen különféle, gyakran magas társadalmi presztízsû szakmák képviselôit 

is elcsábíthatja a pénzmosásból származó extrajövedelem. Így történhet 

meg, hogy néha a büntetettek közé kerülnek könyvviteli szakemberek 

és adóügyi szakértôk. Elôfordulhat, hogy a vádlottak padján tekintélyes 

adótanácsadók, ügyvédek, esetleg közjegyzôk is ott ülnek alkalmanként. 

Az elkövetôk leleplezését az Európai Unió országaiban hasonló elemeket 

tartalmazó szabályozás szolgálja. Például minden olyan személynek, aki 

valamiképp érintkezésbe kerülhet a pénzmosással, bejelentési kötelezett-

sége van, a pénzmosás könnyebb felismerését pedig az erre vonatkozó 

kötelezô oktatás segíti.




