
az új Pénzmosás
elleni törvény
kihívásai
Fókuszban a hazai közszereplők 

nyilatkoztatása és a tényleges  
tulajdonosi adatbázis Az NGM,  

a Magyar Bank-szövetség, a NAV PEI, a TEK és a NAIH előadásaival

2017. június 29.
 Mercure Budapest  

city center  
Hotel

a rendezvény főBB téMái
 Kockázat alapú megközelítés az Új Pmt.-ben: NGM tájékoztatása  Felügyeleti  
módszertan, elvárások és szankciók  Tényleges tulajdonosi nyilatkozatok – változások  
a kötelező adatok körében  Tényleges tulajdonosi adatbázis kezelése és üzemeltetése  
 PEP-ek: kiemelt politikai közszereplők: magyar közszereplők nyilatkoztatása  
 Pénzmosás és terrorizmus gyanús esetek jelentése: NAV PEI és TEK  Online  
számlanyitások és az okmánymásolások rendezése: NGM és NAIH
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és a naP elnöke részéről
a nap elnöke: 

A folyamatot, a szabá- 
lyozást újra kell gondolni
900  kockázat alaPú megkö-
zelítés az új Pmt. alaPján 
 Mit értünk pontosan azalatt, hogy a kockázatalapú meg-

közelítés alapján az ügyfélátvilágítás új alapokra helye-
ződik, és nagyobb szabadságot nyújt majd?

 Milyen változást hoz ez a módszertan a korábbiakhoz képest?
 Miként kivitelezhető a kockázatalapú megközelítés az 

ügyfélazonosítási folyamatban és az üzleti kapcsolat fenn-
állása alatt a monitoring során?

 Milyen módon építse be a hitelintézet belső szabályzatába 
a saját maga által készített intézményi kockázati módszer-
tant, kockázati áttekintést, besorolást?

 Milyen szabályokat kell megtenni?  Milyen indikátorokat 
kell beépíteni a kockázatok azonosításához?

 Milyen kockázati tényezőket kell figyelembe venni? Ho-
gyan fog érvényesülni ez az ügyfélnyilatkoztatásnál és a 
kockázati felmérésnél? 

 Hogyan lehet azt meghatározni, hogy mekkora kockázatot 
jelentenek az egyes szempontok? ügyfél, termék, tevé-
kenység, országkockázat, ágazati kockázatok

 Mennyi ideje lesz erre a bankoknak megfelelni?
 Milyen lépésekkel és hogyan fogadtatták, vagy fogják el-

fogadtatni a vállalati felsővezetéssel ennek IT fejlesztési 
beruházási igényét? változik a kockázati mátrix

előadók: tárnoki-zách Péter, főosztályvezető európai uniós 

és nemzetközi pénzügyi főosztály, nemzetgazdasági 

Minisztérium

és társelőadói felkérés folyamatban

Mintaszabályzat, ellenőrzések  
és nemzetközi kitekintés
950  40 Felügyeleti  
módszertan, elvárások  
és szankciók az új Pmt és  
az új direktíva alaPján 
 Mikorra várható a mintaszabályzat módosítása az MNB 

részéről? 
 Milyen mintaszabályzat, iránymutatás, tájékoztató várható?
 Milyen változást eredményez az eddigi eljárásrendhez képest, 

hogy kockázat szempontból négy csoportba sorolják a piaci 
szereplőket? ellenőrzések gyakorisága és módszertana

 Mik az elvárások, mik a követelmények ellenőrzés során, 
amiket fokozottan megkövetelnek, amit mindig néznek?

 Milyen nemzetközi szankciók ismeretesek?

Előadói felkérés folyamatban

1040  kávészünet

1110  tényleges tulajdonosi 
nyilatkozatok és változások 
a kötelező adatok körében 
 Lesz-e változás a tényleges tulajdonos definíciójában?
 Mennyire indokolt új nyilatkozatot kialakítani a tényleges 

tulajdonosi adatkör változása miatt? 
 Milyen adatkört és adattartalmat érint a rögzítendő adatok 

változása?
 Hogyan lehet egyértelműen azonosítani az ügyfelet, ha 

a kötelező adatok köréből ki akarják venni az anyja neve 
és a lakcím adatokat? magánszemélyek azonosításának 
kérdése

 Mennyibe befolyásolja ez a belső folyamatokat, belső 
szabályzatot, rendszereket?

 Mennyi idő áll a hitelintézetek rendelkezésére visszame-
nőlegesen az adatokat beszerzésére? 

 Milyen határidővel szükséges elektronikusan is hozzá-
férhetővé tenni a tényleges tulajdonosi nyilatkozatokat, 
azonosítási adatlapot, ügyféladatokat?

előadók: tárnoki-zách Péter, főosztályvezető európai uniós 

és nemzetközi pénzügyi főosztály, nemzetgazdasági 

Minisztérium

1200  tényleges tulajdonosi  
adatbázis kezelése  
és üzemeltetése 
 Mikorra várható az adatbázis „felállítása”? Mekkora fej-

lesztést igényel?
 Hogyan fog megvalósulni a tényleges tulajdonosi adatbázis?
 Ki fogja kezelni, működtetni? Ki fogja feltölteni az adatokat?
 Ki fogja használni? Ki lesz a felelőse annak, hogy ide el-

lenőrzött adatok kerüljenek fel?
 Miként lesz a bank felelőssége meghatározva?
 Hogyan működik majd a gyakorlatban, hogy ki kell adniuk 

a bankoknak majd a tényleges tulajdonosok adatait egy 
külön szervezetnek?

 Milyen feltételekkel fogja az üzemeltető az adatokat tá-
rolni? adatvédelem

 Hogyan kell használni a tényleges tulajdonosi adatbázist? 
Meg lehet találni majd az adatokat?

előadók: dr. hackspacher andrea, főosztályvezető-helyettes 

adatvédelmi főosztály, nemzeti adatvédelmi és 

információszabadság Hatóság & tárnoki-zách Péter, 

főosztályvezető európai uniós és nemzetközi pénzügyi 

főosztály, nemzetgazdasági Minisztérium
és társelőadói felkérés folyamatban 
Az előadás az előadók által módosításra kerül.

1250  ebédszünet

Most már a hazai közszerep- 
lőket is nyilatkoztatni kell!
1350  PeP-ek: kiemelt Politikai 
közszerePlők: magyar köz-
szerePlők nyilatkoztatása 
 Mik az elvárások a (ki)szűréssel kapcsolatban a magyar 

PEP-eknél?
 Kell-e nyilatkoztatni minden esetben, vagy elég utána-

nézni egy adatbázisban? A nyilatkoztatás után is le kell 
kérdezni az adatbázisból?

az új Pénzmosás elleni törvény kihívásai
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 Mi az, ami elfogadott lesz az utánanézés kapcsán?
 Milyen adatbázist fogad el az MNB ellenőrzésnél?
 Milyen fokozott átvilágítást von maga után, amennyiben 

valaki hazai közszereplőnek minősül?
 Lesz-e központi adatbázis erre is?
 A meglévő ügyfélállományt is akarják-e nyilatkoztatni? Át 

kell vizsgálni az egész állományt, a teljes meglévő ügy-
félkört visszamenőlegesen?

 Milyen átmeneti időszakkal számolhatnak a piaci szereplők?
 Milyen eljárásrendet kell alkalmazni, ha adott személy 

úgy nyilatkozik, hogy politikai közszereplő? mögé kell 
tenni egy informatikai rendszert

 Ha azt mondja, hogy nem közszereplő, akkor is át kell 
világítani, vizsgálni?

 Mi történik akkor, ha valakit nem azonosítanak kiemelt 
politikai közszereplőnek, pedig az?

 Hogyan tudunk információt szerezni a hozzátartozóira vo-
natkozóan? folyamat szinten: ha bejön, mit kérünk be tőle?

 Melyek az egyes ágazati hatóságok, felügyeletek, akik 
ellenőrizni, vizsgálódni fognak?

előadó: bácsfalvi andrás, igazgató compliance 

igazgatóság, MkB Bank zrt., a Magyar Bankszövetség 

pénzmosás elleni munkacsoportjának elnöke

1435  célzott Pénzügyi  
szankciók – az új kit. 
 A korlátozó intézkedések rendszere
 A célzott pénzügyi szankciók nemzetközi, európai és nem-

zeti szintje
 Célzott pénzügyi szankciók a terrorizmus ellen
 A Moneyval kritikai megállapításai
 Milyen változásokat hoznak az új Kit. rendelkezései?

előadók:  simonka gábor, főosztályvezető pénzmosás 

elleni információs iroda, nemzeti adó -és vámhivatal 

1515  Pénzmosás és  
terrorizmus gyanús esetek 
jelentése: tek 
 Változik-e az eddigi gyakorlathoz képest a NAV felé tör-

ténő bejelentés?
 Tranzakciók felfüggesztésének kérdése: felfüggesztés 

kontra felfedés – 2 nap, vagy 4 nap?
 TEK bekapcsolódása a folyamatba: terrorelhárítási tud-

nivalókról tájékoztató

 Közvetlenül kell tartani a kapcsolatot, küldeni az adatot 
a hitelintézeteknek a TEK felé?

 Mit szeretnének? Mik az elvárások? 
 Mit kell nyilvántartani? Hogyan?
 Mik azok a szempontok, ami alapján szűrni lehet ezeket 

a cselekedeteket, cselekményeket? Terrorizmus finan-
szírozás kapcsán ajánlások, iránymutatások

előadók: barsi tyukodi csaba, c. r. százados, terrorelhárítási 

központ felderítési igazgatóság & ivánfi sándor, c. r. alezredes, 

terrorelhárítási központ felderítési igazgatóság 

Az előadás az előadók által módosításra kerül.

1555  kávészünet
1615  online számlanyitások 
és az okmánymásolások 
rendezése: ngm és naih 
 Mekkora ügyféligény van az online számlanyitás ösztön-

zése mögött?
 Milyen feltételekkel fog megvalósulni az online számla-

nyitás a Pmt. alapján?
 Hogyan lehet a szükséges azonosítást megtenni, ha online 

nyitja a számlát az ügyfél? 
 Hogyan lehet technikailag megoldani?
 Milyen módon fogja rendezni a Pmt. az okmánymásolás 

kérdését? NAIH adatvédelmi oldal
 Pmt vs Info törvény. Melyik a fontosabb? NGM és NAIH

előadók: dr. hackspacher andrea, főosztályvezető-helyettes 

adatvédelmi főosztály, nemzeti adatvédelmi és 

információszabadság Hatóság & tárnoki-zách Péter, 

főosztályvezető európai uniós és nemzetközi pénzügyi 

főosztály, nemzetgazdasági Minisztérium

Az előadás az előadók által módosításra kerül.

1700  a rendezvény zárása

az új Pénzmosás elleni törvény kihívásai 2017. június 29. 

Rendezvényünk szólni kíván
Hazai közép- és nagyvállalatok, valamint pénzügyi szektor 

 pénzMosási területért felelős vezetőiHez  coMpliance officereiHez,  
vezetőiHez  coMpliance szakeMBereiHe  jogi vezetőiHez, jogtanácsosaiHoz  

 jogi tanácsadóiHoz, jogi szakértőiHöz  operatív vezetőiHöz, ügyvezető  
igazgatókHoz  fraud/anti fraud MenedzsereiHez, csalásMegelőzési vezetőiHez, 
szakeMBereiHez  BankBiztonsági területek vezetőiHez és MunkatársaiHoz  

 inforMációBiztonsági vezetőiHez  it Biztonsági szakeMBereiHez  
 kockázatkezelési vezetőiHez, szakeMBereiHez
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FIzEtÉS, VISSzalÉpÉS
Jelentkezésével elfogadja a jelentkezési és visszalépési feltételeket. Jelentkezésének beérkezése után visszaigazolást 
és a költségviselő számlázási címére kiállított előlegbekérőt küldünk. Kérjük az ott feltüntetett összeget szíveskedjen a 
rendezvény előtt átutalni. A rendezvényre való bejutás csak akkor garantált, ha befizetése cégünkhöz 3 munkanappal a 
rendezvény előtt beérkezik. Ha az utalás a rendezvény kezdete előtt 2 munkanapon belül történik meg, kérjük, hogy azt 
a bankkivonat másolatával igazolni szíveskedjen a rendezvény helyszínén a regisztráláskor. Fizetési késedelem esetén 
a költségviselő késedelmi pótlék fizetésére kötelezett. Esetleges program-és helyszínváltoztatás jogát fenntartjuk. 
Visszalépés csak írásban lehetséges. A részvétel visszamondása esetén 20.000 Ft+ÁFA/fő, a rendezvényt megelőző 2 
héten belüli lemondás esetén 40.000 Ft+ÁFA/fő adminisztrációs költséget számolunk fel. A rendezvényt megelőző 2 
munkanapon belüli lemondás esetén a költségviselő a teljes részvételi díjat köteles megtéríteni. A bejelentett résztvevő 
részvételének módosítása meghatározott feltételek mellett lehetséges. Amennyiben további információra lenne szük-
sége ügyfélszolgálatunk (+36 1 459 7300) készséggel áll rendelkezésére illetve a www.iir-hungary.hu honlapunkon 
tovább tájékozódhat. 

VaN MÉG kÉRdÉSE?
Ügyfélszolgálat Takács Tünde +36 1 459 7300
Koncepció Sűli-Mezősi Éva +36 1 459 7316
Marketing Mile Mónika +36 1 459 7334
Szponzoráció Wéber Gábor +36  70 419 8623
1 E-mail címének, fax- és mobilszámának megadásával hozzájárul ahhoz, hogy az IIR további rendezvényeiről e  
 csatornákon is kapjon tájékoztatást.
2 A képzésre/rendezvényre regisztráló személy alírásával igazolja, hogy a képzésen/rendezvényen személyesen vesz részt.
3 Az Ön helyettese, amennyiben Ön nem tud részt venni a rendezvényen.

1. RÉSztVEVŐ
Vezetéknév Keresztnév
Beosztás
Osztály
Végzettség
Telefon
Fax1

Mobiltelefon1

E-mail1

Aláírás2

a RÉSzVÉtElt ENGEdÉlyEzŐ/ElRENdElŐ SzEMÉly
Vezetéknév Keresztnév
Beosztás
Osztály

adMINISztRatíV kapCSOlattaRtÓ
Vezetéknév Keresztnév
Beosztás
Osztály

HElyEttESítŐ SzEMÉly3

Vezetéknév Keresztnév
Beosztás
Osztály
Aláírás2

2. RÉSztVEVŐ
Vezetéknév Keresztnév
Beosztás
Osztály
Végzettség
Telefon
Fax1

Mobiltelefon1

E-mail1

Aláírás2

3. RÉSztVEVŐ
Vezetéknév Keresztnév
Beosztás
Osztály
Végzettség
Telefon
Fax1

Mobiltelefon1

E-mail1

Aláírás2

SzÁMlÁzÁSI CíM
Cégnév

Irányítószám Helység

Utca/Postafiók

RÉSzVÉtElI díj 2017. MÁjuS 12-IG kEdVEzMÉNy 2017. MÁjuS 13-tÓl

az új Pénzmosás elleni törvény 
kihívásai 149.000,- 20.000,- 169.000,-

Áraink nem tartalmazzák az áfát. | A feltüntetett megtakarítások a több napos rendezvények határidős kedvezményét, valamint a regisztrált napok számától függő kedvezmény nettó 
összegét tartalmazzák. | A részvételi díj tartalmazza az étkezés költségét, mely a számlán külön tételként feltüntetésre kerül. | A rendezvényen kép- és hangfelvétel készülhet.

CSOpORtOS kEdVEzMÉNy
              Két fő jelentkezése esetén a 2. személy 10% kedvezményt kap.                        Amennyiben három fő regisztrál, a 2. személy 10%, a 3. személy pedig 
20% kedvezményt kap.                               4 főtől kérje egyedi ajánlatunkat! +36 1 459 7334

CF7002

Az Új Pénzmosás elleni 
törvény kihívásai

június 29. Budapest
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