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2017. június 26-án hatályba lépett a  pénzmosás és a terrorizmus 

finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló

2017. LIII. törvény („új Pmt”) 
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1. Az új Pmt. újonnan vezeti be annak a lehetőségét, hogy a 
személyes jelenlét mellett, elektronikusan is elvégezhető
az ügyfél-átvilágítás. Azonban ez szigorú szabályok 
betartása mellett, kizárólag a szolgáltató által
üzemeltetett, biztonságos, védett, a felügyeletet
ellátó szerv által meghatározott módon, előzetesen
auditált elektronikus hírközlő eszköz útján végezhető el. 

2. Kiemelt szerepet kap a kockázatalapú megközelítés az 
ügyfél átvilágítás során. A szolgáltató köteles az üzleti 
kapcsolat vagy ügyleti megbízás jellege és összege, 
valamint az ügyfél, termék, szolgáltatás, alkalmazott
eszköz körülményei alapján - a szolgáltató jellegével
és méretével arányos - belső kockázatértékelést készíteni
és azzal összhangban belső eljárásrendet meghatározni. 
Újabb adminisztrációs terhet róva a szolgáltatókra azzal, 
hogy kötelesek azt írásban rögzíteni, naprakészen tartani. 
Új fogalom a kockázatérzékenységi megközelítés, amely a 
tv. szerint: az üzleti kapcsolat vagy ügyleti megbízás jellege 
és összege, valamint az ügyfél körülményei alapján a belső 
szabályzatban a belső kockázatértékelés alapján rögzített,
a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 
megelőzésére és megakadályozására irányuló eljárás.

3. Nagy újdonság és egyben hatalmas adminisztrációs terhet 
keletkeztető jogszabályi kötelezettség a szolgáltatók 
számára, hogy az általuk rögzített és ellenőrzött adatokat 
haladéktalanul továbbítaniuk kell az adatok tárolása céljából 
létrehozott központi nyilvántartás számára, feltéve,hogy az 
adatok e központi nyilvántartásban nem szerepelnek. Az 
adattovábbítási kötelezettséghez némi jogosultság is társul 
azzal, hogy ebből az adatbázisból – megahatározott 
feltételek fennállása esetén – adatok is igényelhetők. 

Az új Pmt. Szerinti

belső szabályzatokat

2017. szeptember 30-ig 

kellett elkészíteni, illetve

a meglévőket aktualizálni

2018. január 1-jétől már 

bírság szabható ki ezek 

hiánya esetén. 
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4. Jelentős mértékben szigorodtak a felügyeletet ellátó szerv által alkalmazható szankciók. Szigorodott 
mind a szankciók köre, mind azok mértéke. Szolgáltató típustól függ   a kiszabható bírság alsó és felső 
határa. Pl. befektetési szolgáltatók, biztosítok esetén a kiszabható legmagasabb bírság akár 2 milliárd 
forint is lehet, más szolgáltatók esetén 100 ezer forint és 400 millió forint közötti bírság szabható ki.
Ez utóbbi jelentősen tükrözi azt, hogy a felügyeletet ellátó szervnek milyen széles mérlegelési jogköre 
van a bírság mértékének megállapításánál. 

5. A kiemelt közszereplőkre vonatkozó új Pmt. rendelkezéseket a kiemelt közszereplő közeli 
hozzátartozójára és a kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személyre is alkalmazni kell.

6. A szolgáltató a Pmt-ben foglalt kötelezettség teljesítése során birtokába jutott személyes adatokat az 
üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve az ügyleti megbízás teljesítésétől számított nyolc évig jogosult 
kezelni.



Az új törvény olyan előírásokat is tartalmaz, amelyek a következő évek pénzügyi termékeinek 
fejlődéséhez, valamint az ellenőrzés hatékonyabbá tételéhez járulhatnak hozzá

Elektronikus pénz kibocsátására 65.000 forintig 
lehetőség lesz egyszerűsített ügyfél-átvilágítás 
keretében, amennyiben teljesülnek az új Pmt által 
meghatározott feltételek. Az elektronikus pénzre 
vonatkozó EU-s szabályozási változás magyar 
jogi átültetése körül ugyan gyakorlati 
bizonytalanságok felmerülnek, azonban az új 
szabályozás még így is jelentős előrelépés a 
Paypal-hoz hasonló fizetési rendszereket kínáló 
üzleti modellek számára.

A tulajdonosi struktúrák feltérképezésére szolgáló 
kötelező uniós nyilvántartás a  tényleges 
tulajdonosok központi adatbázisának létrehozása, és 
az ehhez kapcsolódó új adattovábbítási kötelezettség,
amely várhatóan adminisztratív többlet terhet okoz 
majd. Az adatbázis adataihoz az illetékes 
hatóságokon túl az adatszolgáltatók, de akár 
harmadik személyek is hozzáférhetnek, amennyiben 
igazolni tudják az igény jogosságát. Jelenleg az 
adatbázis létrehozásáról és a részletszabályok 
megalkotásáról a jogalkotó még nem rendelkezett.

További adminisztratív feladatot ró a törvény hatálya alá
tartozó szolgáltatók, szakmák képviselőire az ügyleti megbízások 
megtagadásának kötelezettsége, amennyiben az ügyfelek és az 

ügyféladatok tekintetében az új jogszabályi előírásoknak
nem megfelelő adattartalommal rendelkeznek.

E feladat elvégzésére a törvény két év átmeneti
periódust határozott meg, azaz 2019. június 26. után lesznek

kötelesek a szolgáltatók az ügyleti megbízást megtagadni.
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2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és a 
terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról
(1) E törvény hatálya – a (3) és (4) bekezdésben meghatározott eltéréssel – kiterjed a

Magyarországon székhellyel, fiókteleppel vagy telephellyel rendelkező

a) hitelintézetre;

b) pénzügyi szolgáltatóra;

c) foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézményre;

d) önkéntes kölcsönös biztosítópénztárra;

e) nemzetközi postautalvány-felvételt és –kézbesítést végzőre;

f) ingatlanügylettel kapcsolatos tevékenységet végzőre;

g) könyvvizsgálói tevékenységet végzőre;

h) könyvviteli (könyvelői), adószakértői, okleveles adószakértői, adótanácsadói tevékenységet 
megbízási, illetve vállalkozási jogviszony alapján végzőre;

i) játékkaszinót, kártyatermet működtetőre vagy távszerencsejátéknak nem minősülő fogadást, 
távszerencsejátékot, online kaszinójátékot szervezőre;

j) nemesfémmel vagy az ezekből készült tárgyakkal kereskedőre;

k) árukereskedőre, amennyiben tevékenysége folytatása során kétmillió-ötszázezer forintot elérő

l) vagy meghaladó összegű készpénzfizetést fogad el;

m) ügyvédre, közjegyzőre és

n) bizalmi vagyonkezelőre (a továbbiakban együtt: szolgáltató).

(2) E törvény hatálya kiterjed arra, aki

a) a szolgáltató ügyfele, vagy annak rendelkezésre jogosultja, képviselője, meghatalmazottja;
b) a szolgáltató vezetője, foglalkoztatottja, illetve segítő családtagja.

(3) E törvény hatálya kiterjed az 5. §-ban meghatározott felügyeletet ellátó szervre.

(4) Nem tartozik e törvény hatálya alá

a) a szolgáltatónak a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján a munkáltató által a 
munkavállalójának adómentesen vagy kedvezményes adózás mellett juttatható támogatáshoz 
kapcsolódó tevékenysége, ha a támogatásként kapott pénzösszeget kizárólag a személyi 
jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott áruk vagy szolgáltatások korlátozott körére lehet 
felhasználni

b) a pénzügyi szolgáltatónak a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi 
CCXXXVII. törvényben (a továbbiakban: Hpt.) meghatározott hitelreferencia szolgáltatása, valamint 
fizetési rendszer működtetésével kapcsolatos tevékenysége.

(5) E törvény hatálya a Magyar Nemzeti Bankra (a továbbiakban: MNB) kizárólag a felügyeleti
tevékenysége, továbbá azon rendelkezések tekintetében terjed ki, ahol e törvény az MNB-t
kifejezetten nevesíti.
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A szolgáltató az ügyfél-átvilágítást köteles 
alkalmazni 6. §. (1) 

a) az üzleti kapcsolat létesítésekor;

b) a hárommillió-hatszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű ügyleti megbízás teljesítésekor;

c) árukereskedő esetében a kétmillió-ötszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű ügyleti megbízás 
készpénzben történő teljesítésekor;

d) háromszázezer forintot meghaladó összegű, a Rendelet 3. cikk 9. pontjában meghatározott 
pénzátutalásnak minősülő ügyleti megbízás teljesítésekor;

e) a távszerencsejátéknak nem minősülő fogadást szervező tekintetében a távszerencsejátéknak nem 
minősülő, nem hírközlő eszköz és rendszer útján szervezett fogadás esetében a hatszázezer forintot 
elérő vagy meghaladó összegű nyeremény kifizetés, a távszerencsejátéknak nem minősülő, hírközlő 
eszköz és rendszer útján szervezett fogadás esetében a hatszázezer forintot elérő vagy meghaladó 
összegű játékosi egyenlegről történő kifizetés teljesítésekor;

f) pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény vagy körülmény felmerülése esetén, 
ha az a)-e) pontban meghatározottak szerint átvilágításra még nem került sor;

g) ha a korábban rögzített ügyfélazonosító adatok valódiságával vagy megfelelőségével kapcsolatban 
kétség merül fel.
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1) A szolgáltató köteles a 6. § (1) bekezdésében
és a 21. § (1) bekezdésében meghatározott 
esetben az ügyfelet, annak meghatalmazottját,
a rendelkezésre jogosultat, továbbá a képviselőt 
azonosítani és személyazonosságának igazoló 
ellenőrzését elvégezni.

2) A szolgáltató az azonosítás során az alábbi 
adatokat köteles rögzíteni:

a) természetes személy

aa) családi és utónevét,

ab) születési családi és utónevét,

ac) állampolgárságát,

ad) születési helyét, idejét,

ae) anyja születési nevét,

af) lakcímét, ennek hiányában tartózkodási 
helyét,

ag) azonosító okmányának típusát és számát;

b) jogi személy vagy jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet

ba) nevét, rövidített nevét,

bb) székhelyének, külföldi székhely vállalkozás 
esetén – amennyiben ilyennel rendelkezik -
magyarországi fióktelepének címét,

bc) főtevékenységét,

bd) képviseletére jogosultak nevét és 
beosztását,

be) kézbesítési megbízottjának az 
azonosítására alkalmas adatait,

bf) cégbírósági nyilvántartásban szereplő jogi 
személy esetén cégjegyzékszámát, egyéb jogi 
személy esetén a létrejöttéről (nyilvántartásba 
vételéről, bejegyzéséről) szóló határozat 
számát vagy nyilvántartási számát,

bg) adószámát.

Ügyfél-átvilágítási intézkedések 7. §.

3) A szolgáltató a személyazonosság igazoló
ellenőrzése érdekében az alábbi okiratok
bemutatását köteles megkövetelni:

a) természetes személy esetén

aa) magyar állampolgár esetében a 
személyazonosság igazolására alkalmas 
hatósági igazolványát és lakcímet igazoló 
hatósági igazolványát,

ab) külföldi állampolgár esetén úti okmányát 
vagy személyazonosító igazolványát, feltéve 
hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít, 
tartózkodási jogot igazoló okmányát vagy 
tartózkodásra jogosító okmányát

b) jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet esetén a nevében vagy megbízása 
alapján eljárni jogosult személy a) pontban 
megjelölt okiratának bemutatásán túl az azt 
igazoló – harminc napnál nem régebbi
– okiratot, hogy

ba) a belföldi gazdálkodó szervezetet a 
cégbíróság bejegyezte, vagy a gazdálkodó 
szervezet a bejegyzési kérelmét benyújtotta, 
egyéni vállalkozó esetében azt, hogy az
egyéni vállalkozói igazolvány kiadása vagy
a nyilvántartásba vételről szóló igazolás 
kiállítása megtörtént,

bb) belföldi jogi személy esetén, ha annak 
létrejöttéhez hatósági vagy bírósági 
nyilvántartásba vétel szükséges, a 
nyilvántartásba vétel megtörtént,

bc) külföldi jogi személy vagy jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezet 
esetén a saját országának joga szerinti 
bejegyzése vagy nyilvántartásba vétele 
megtörtént;

c) cégbejegyzési, hatósági vagy bírósági 
nyilvántartásba vétel iránti kérelem cégbírósághoz, 
hatósághoz vagy bírósághoz történő benyújtását 
megelőzően a jogi személy vagy jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezet létesítő 
okiratát.
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1) A szolgáltató köteles a 6. § (1) bekezdésében
és a 21. § (1) bekezdésében meghatározott 
esetben az ügyfelet, annak meghatalmazottját,
a rendelkezésre jogosultat, továbbá a képviselőt 
azonosítani és személyazonosságának igazoló 
ellenőrzését elvégezni.

2) A szolgáltató az azonosítás során az alábbi 
adatokat köteles rögzíteni:

a) természetes személy

aa) családi és utónevét,

ab) születési családi és utónevét,

ac) állampolgárságát,

ad) születési helyét, idejét,

ae) anyja születési nevét,

af) lakcímét, ennek hiányában tartózkodási 
helyét,

ag) azonosító okmányának típusát és számát;

b) jogi személy vagy jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet

ba) nevét, rövidített nevét,

bb) székhelyének, külföldi székhely vállalkozás 
esetén – amennyiben ilyennel rendelkezik -
magyarországi fióktelepének címét,

bc) főtevékenységét,

bd) képviseletére jogosultak nevét és 
beosztását,

be) kézbesítési megbízottjának az 
azonosítására alkalmas adatait,

bf) cégbírósági nyilvántartásban szereplő jogi 
személy esetén cégjegyzékszámát, egyéb jogi 
személy esetén a létrejöttéről (nyilvántartásba 
vételéről, bejegyzéséről) szóló határozat 
számát vagy nyilvántartási számát,

bg) adószámát.

Ügyfél-átvilágítási intézkedések 7. §.

3) A szolgáltató a személyazonosság igazoló
ellenőrzése érdekében az alábbi okiratok
bemutatását köteles megkövetelni:

a) természetes személy esetén

aa) magyar állampolgár esetében a 
személyazonosság igazolására alkalmas 
hatósági igazolványát és lakcímet igazoló 
hatósági igazolványát,

ab) külföldi állampolgár esetén úti okmányát 
vagy személyazonosító igazolványát, feltéve 
hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít, 
tartózkodási jogot igazoló okmányát vagy 
tartózkodásra jogosító okmányát

b) jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet esetén a nevében vagy megbízása 
alapján eljárni jogosult személy a) pontban 
megjelölt okiratának bemutatásán túl az azt 
igazoló – harminc napnál nem régebbi
– okiratot, hogy

ba) a belföldi gazdálkodó szervezetet a 
cégbíróság bejegyezte, vagy a gazdálkodó 
szervezet a bejegyzési kérelmét benyújtotta, 
egyéni vállalkozó esetében azt, hogy az
egyéni vállalkozói igazolvány kiadása vagy
a nyilvántartásba vételről szóló igazolás 
kiállítása megtörtént,

bb) belföldi jogi személy esetén, ha annak 
létrejöttéhez hatósági vagy bírósági 
nyilvántartásba vétel szükséges, a 
nyilvántartásba vétel megtörtént,

bc) külföldi jogi személy vagy jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezet 
esetén a saját országának joga szerinti 
bejegyzése vagy nyilvántartásba vétele 
megtörtént;

c) cégbejegyzési, hatósági vagy bírósági 
nyilvántartásba vétel iránti kérelem cégbírósághoz, 
hatósághoz vagy bírósághoz történő benyújtását 
megelőzően a jogi személy vagy jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezet létesítő 
okiratát.

Nincs változás az azonosító adatok körében

Kötelezően rögzítendő új adat az adószám

Nincs változás az elfogadható okmányok, 
okiratok körében

Nincs változás az elfogadható okmányok, 
okiratok körében

Komoly változás az eddigi szabályozáshoz 
képest, hogy a szolgáltató az ügyfél 
okmányairól másolatot készít!
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Ügyfél-átvilágítási intézkedések 7. §.

4) A (3) bekezdés c) pontjában meghatározott esetben a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet köteles a cégbejegyzés, hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel 

megtörténtét követő harminc napon belül okirattal igazolni, hogy a cégbejegyzés vagy nyilvántartásba 

vétel megtörtént, valamint a szolgáltató köteles a cégjegyzékszámot vagy egyéb nyilvántartási számot 

rögzíteni.

5) A személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében a szolgáltató köteles ellenőrizni a (3) bekezdés 

alapján bemutatott azonosságot igazoló okirat érvényességét.

6) A személyazonosság igazoló ellenőrzése során a szolgáltató köteles ellenőrizni a meghatalmazott 

esetében a meghatalmazás érvényességét, a rendelkezésre jogosult rendelkezési jogosultságát, 

továbbá a képviselő képviseleti jogosultságát.

10) A szolgáltató a (2)-(6) bekezdésben meghatározott intézkedéseket a szolgáltató által üzemeltett, 

biztonságos, védett, az 5. §-ban meghatározott felügyeletet ellátó szerv által meghatározott módon, 

előzetesen auditált elektronikus hírközlő eszköz útján is elvégezheti.

11) Az 5. §-ban meghatározott felügyeletet ellátó szerv a (10) bekezdésben meghatározottak 

végrehajtására útmutatót ad ki.
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Ügyfél-átvilágítási intézkedések 7. §.

4) A (3) bekezdés c) pontjában meghatározott esetben a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet köteles a cégbejegyzés, hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel 

megtörténtét követő harminc napon belül okirattal igazolni, hogy a cégbejegyzés vagy nyilvántartásba 

vétel megtörtént, valamint a szolgáltató köteles a cégjegyzékszámot vagy egyéb nyilvántartási számot 

rögzíteni.

5) A személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében a szolgáltató köteles ellenőrizni a (3) bekezdés 

alapján bemutatott azonosságot igazoló okirat érvényességét.

6) A személyazonosság igazoló ellenőrzése során a szolgáltató köteles ellenőrizni a meghatalmazott 

esetében a meghatalmazás érvényességét, a rendelkezésre jogosult rendelkezési jogosultságát, 

továbbá a képviselő képviseleti jogosultságát.

10) A szolgáltató a (2)-(6) bekezdésben meghatározott intézkedéseket a szolgáltató által üzemeltett, 

biztonságos, védett, az 5. §-ban meghatározott felügyeletet ellátó szerv által meghatározott módon, 

előzetesen auditált elektronikus hírközlő eszköz útján is elvégezheti.

11) Az 5. §-ban meghatározott felügyeletet ellátó szerv a (10) bekezdésben meghatározottak 

végrehajtására útmutatót ad ki.

Auditált elektronikus hírközlő eszköz:

Az ügyfél távoli, elektronikus adatátviteli csatornán történő ügyfél-átvilágításra, az 
általa tett nyilatkozat értelmezésére, biztonságos tárolására, a tárolt adatok 
visszakeresésére és ellenőrzésére alkalmas elektronikus valós idejű kép- és 
hangátviteli rendszer.

Az átvilágítás kétfaktoros: 

Megfelelő minőségű kép- és hang átvitel mellett az ügyfél véletlenszerűen generált 
azonosítási kódot kap emilben vagy sms-ben.
A részletszabályokat az MNB rendelet tartalmazza.



a) családi és utónevét,

b) születési családi és utónevét,

c) állampolgárságát,

d) születési helyét, idejét,

e) lakcímét, ennek hiányában a tartózkodási helyét,

f) a tulajdonosi érdekeltség jellegét és mértékét.

2) Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettség 

teljesítése érdekében – kockázatérzékenységi 

megközelítés alapján, de legalább ötévente – a szolgáltató 

köteles ellenőrizni az ügyfeleiről rendelkezésre álló 

adatokat. Ha az ellenőrzés során a szolgáltatónak kétsége 

merül fel az adatok és a nyilatkozatok naprakészségét 

illetően, akkor ismételten elvégzi az ügyfél-átvilágítási 

intézkedéseket.

3. Üzleti kapcsolat fennállása alatt az ügyfél köteles

a tudomásszerzéstől számított öt munkanapon belül 

értesíteni a szolgáltatót az ügyfél-átvilágítás során 

megadott adatokban, illetve a tényleges tulajdonos 

személyét érintően bekövetkezett változásról.

8 - 9. §.

Új elem a jogszabályban:

Természetes személy ügyfélnek csak 
akkor kell nyilatkozatot tennie, ha a 
tényleges tulajdonos nevében vagy 
érdekében jár el, más esetben nem.

Bővült a tényleges tulajdonosra 
vonatkozó adatok köre:

Rögzíteni kell a tényleges tulajdonos 
mint természetes személy születési 
helyét és idejét. Jogi személy esetén 
rögzíteni szükséges a tulajdonosi 
érdekeltség jellegét és mértékét

1) A természetes személy, illetve a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfél 

képviselője – az ügyfél által vezetett pontos és naprakész nyilvántartás alapján – köteles személyes 

megjelenéssel írásban, vagy a szolgáltató által üzemeltett, biztonságos, védett, az 5. §-ban meghatározott 

felügyeletet ellátó szerv által meghatározott módon, előzetesen auditált elektronikus hírközlő eszköz útján 

nyilatkozni a természetes személy ügyfél, illetve a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet ügyfél tényleges tulajdonosáról, és a szolgáltató a nyilatkozatban a tényleges tulajdonosra 

vonatkozó alábbi adatok megadását köteles kérni:
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1. Egyrészt a szolgáltatónak meg kell felelnie a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásának, 

azaz minden ügyfele vonatkozásában – valós időben - ellenőriznie kell, hogy a nemzetközi szankciós 

intézkedések hatálya alá tartozik-e (amennyiben igen, felelős döntési és azonnali beavatkozást igénylő 

protokollt kell kialakítani – ilyen ügyfél számára szolgáltatás nem nyújtható)

✓ E tevékenység körébe tartozik az ügyfél ellenőrzése a nemzetközi terrorista listákon

(fenti eljárás itt is az irányadó)

2. Másrészt a szolgáltató meghatározott paraméterek, ügyfél-viselkedés és a rendelkezésre álló KYC-

információk alapján (ügyfél-adatok, személyes benyomások, számlaforgalom, egyéb nyilvános 

információk) tranzakció-elemzést végez annak érdekében, hogy a gyanús, szokatlan, az ügyfél 

tevékenységébe nem illő vagy az ügyfélre merőben nem jellemző tranzakciókat kiszűrje és azokat a 

törvényben rögzített kötelezettségének eleget téve a megfelelő hatóság számára megküldje.

Monitoring

Az elemzői tevékenység alapvetően 2 szinten zajlik:

Az MNB-rendelet 

szerint

A pénzügyi és vagyon korlátozó 

intézkedések végrehajtása esetén 

az 1000 főt meghaladó 

ügyfélszám esetén a

szolgáltató köteles automatikus 

szűrőrendszert alkalmazni

Tranzakció-monitoring

érdekében a több mint 50.000 

ügyféllel rendelkező szolgáltató 

automatikus szűrőrendszert 

köteles alkalmazni
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1. Az e törvényben meghatározott kötelezettségek körébe tartozó feladatok teljesítésére a szolgáltató 

köteles az üzleti kapcsolat vagy ügyleti megbízás jellege és összege, valamint az ügyfél, termék, 

szolgáltatás, alkalmazott eszköz körülményei alapján – a szolgáltató jellegével és méretével arányos

– belső kockázatértékelést készíteni.

2. Az (1) bekezdésben meghatározott belső kockázatértékelés elkészítéséhez a szolgáltató köteles 

kockázatainak megállapítása és értékelése céljából azonosítani és értékelni az üzleti kapcsolat vagy 

ügyleti megbízás jellegével és összegével, az ügyféllel, termékkel, szolgáltatással, földrajzi területtel

és alkalmazott eszközzel kapcsolatos kockázati tényezőket.

Kockázatértékelés 27. §.

A tulajdonosi struktúrák 

feltérképezése, a külföldi

cégek tulajdonosainak 

megismerése a 

kockázatértékelés

szerves része és egyben

a legnehezebb feladata.

A Bisnode okos adat megoldásai azonban 

segítséget nyújtanak az üzleti kihívásokra
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Feleljen meg a legszigorúbb szabályozásoknak
a Bisnode segítségével

14

Összesen több mint
2000 különféle  hazai és 

nemzetközi adatforrásból 
származó minőségi üzleti 

információt biztosítunk

Összegyűjtjük,
frissítjük és valós időben 
elemezzük az adatokat, 

hogy Ön okos döntéseket 
hozhasson

Segítünk abban, hogy az 
adatokat  a mindennapi 

munkafolyamataiba
és egyedi rendszerekbe 

szervezeti szinten
tudja integrálni

A pénzügyi és ügyfélszerzési 
információk egyesítésével 

lehetőséget nyújtunk a 
pénzügyi kockázatok és a 

növekedési lehetőségek közti 
egyensúly megteremtéséhez



Az okos adatok és üzleti elemzések úttörői vagyunk

A Bisnode online marketing, kockázatkezelési és üzleti információs
megoldások széles palettáját kínálja, mely lehetővé teszi az okos
döntéseket. A Bisnode döntéshozatali megoldásai segítenek az
adatok elemzésében, a célcsoport meghatározásban, a kockázati
értékelésben, és a partnerkapcsolatok menedzselésében. Az 1989-
ben alapított Bisnode-nak 18 európai országban, több mint 2100
alkalmazottja van. A Bisnode Csoport a Dun & Bradstreet globális
hálózatának partnere, így gyakorlatilag a világ összes országából
szolgáltat döntéstámogató megoldásokat.

A cégcsoport bizonyítottan működő, előrejelző cégminősítése
elősegíti a cégek biztonságos üzletmenetét, stabil növekedését,
ugyanis ma már minden üzleti döntés alapja egy a partnerek
megbízhatóságát előrejelző kockázatossági mutatószám, mely
segítségével többek között mérlegelhető a szállító kockázata,
meghatározható az utólagos fizetés engedélyezése, valamint már a
kapcsolatfelvétel előtt biztosítható, hogy csak a megfelelő
partnerekre fordítsák a cégek energiájukat és erőforrásaikat.

Bisnode Magyarország Kft.    ● info@bisnode.hu    ● +36 1 815 85 00    ● www.bisnode.hu 


