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1 Bevezető 
 
Jelen dokumentum a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás Pénzmosás Elleni 
Információs Iroda (a továbbiakban: Pénzmosás Elleni Információs Iroda vagy FIU) 2016. évre 
vonatkozó éves jelentése. 
 
Az éves jelentés készítésével a Pénzmosás Elleni Információs Iroda a pénzmosás és a 
terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. 
törvény (a továbbiakban: Pmt.) 23. § (8) bekezdésében megjelenő tájékoztatási 
kötelezettségének tesz eleget, valamint tájékoztatást nyújt az általa vezetett statisztikai 
mutatókról, továbbá a Pmt. 1. § (1) bekezdésében meghatározott szolgáltatókat (a 
továbbiakban: szolgáltatók) a bejelentés-indikátorokkal, -tipológiával, a bejelentés módját 
érintő információkkal, a Pénzmosás Elleni Információs Iroda egyéb feladatainak 
bemutatásával kívánja segíteni. 
 
 

2 Statisztikai tájékoztatás 
 
A 2016. január 1-jétől 2016. december 31-ig terjedő időszakban a Pénzmosás Elleni 
Információs Iroda 8786 db szolgáltatók által – a Pmt. 23. § alapján – beküldött bejelentést 
fogadott pénzmosás és terrorizmus finanszírozása tárgyában. 2016. év folyamán a 
határvámhivataloktól „cash control” tárgyában1 245 db tájékoztatás, a Pmt. 25. §-a alapján a 
felügyeletet ellátó szervektől 9 db tájékoztatás, külföldi pénzügyi információs egységektől 
1421 db megkeresés, tájékoztatás, válasz, valamint a nyomozó hatóságoktól és egyéb 
szervektől 819 db megkeresés érkezett a Pénzmosás Elleni Információs Iroda részére. 
 
Az 1. számú diagram a bejelentések számát, a 2. számú diagram a nemzetközi 
információcsere keretében érkezett megkeresések és tájékoztatások számát mutatja a 2012 
és 2016 közötti időszakban. 

                                                           
1
 A Közösség területére belépő, illetve a Közösség területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről szóló, 2005. 

október 26-i 1889/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 2007. évi XLVIII. 
törvény 4. § (3) bekezdése alapján az Pénzmosás Elleni Információs Irodához érkezett tájékoztatások. 
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1. számú diagram 

 
Forrás: a Pénzmosás Elleni Információs Iroda által vezetett adatbázis 

 
2. számú diagram 

 
Forrás: a Pénzmosás Elleni Információs Iroda által vezetett adatbázis 
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Az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról, 
valamint ehhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2007. évi CLXXX. törvény (a 
továbbiakban: Kit.) 10. §-a alapján nem érkezett bejelentés, 11. §-a alapján 16 db értesítést 
fogadott a Pénzmosás Elleni Információs Iroda. 
 
A Pmt. alapján a szolgáltatók által tett bejelentések számának havi bontását a 2016. évre 
vonatkozóan a 3. számú diagram mutatja. 
 

3. számú diagram 

 
Forrás: a Pénzmosás Elleni Információs Iroda által vezetett adatbázis 
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A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása tárgyában érkezett bejelentések szolgáltatói kör 
szerinti megoszlását az 1. számú táblázat szemlélteti. 
 

1. számú táblázat 

BEJELENTÉSEK MEGOSZLÁSA A SZOLGÁLTATÓK KÖZÖTT 2016. ÉVBEN 

SZOLGÁLTATÓ 2016 

Bank 6969 

Biztosítási szolgáltató 275 

Befektetési szolgáltató 103 

Pénzváltó 352 

Takarékszövetkezet 261 

Egyéb hitelintézet 31 

Egyéb pénzügyi szolgáltató 680 

Önkéntes kölcsönös biztosítópénztár 37 

Árutőzsdei szolgáltató 0 

Postai szolgáltató 44 

Kaszinó 4 

Ingatlanügyleti tevékenységet folytató szolgáltató 1 

Nemesfém kereskedő 3 

Ügyvéd 3 

Közjegyző 4 

Könyvelő 18 

Könyvvizsgáló 1 

Bizalmi vagyonkezelő 0 

Adószakértő 0 

Árukereskedő 0 

Összesen 8786 

Forrás: a Pénzmosás Elleni Információs Iroda által vezetett adatbázis 

 
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása tárgyában érkezett bejelentések túlnyomó 
részét – az előző évek statisztikájához hasonlóan – a banki bejelentések képezik. A 4. számú 
diagramon látható az öt legtöbb bejelentést továbbító bank által küldött bejelentések száma. 
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4. számú diagram 
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Forrás: a Pénzmosás Elleni Információs Iroda által vezetett adatbázis 

 
A bejelentések és a tájékoztatások/megkeresések százalékos megoszlása tárgyi időszakban 
az 5. számú diagram szerint alakult. 
 
5. számú diagram 

Forrás: a Pénzmosás Elleni Információs Iroda által vezetett adatbázis 
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A különböző hatóságoktól érkező megkeresések megoszlását a 6. számú diagram szemlélteti. 
 

6. számú diagram 

 
Forrás: a Pénzmosás Elleni Információs Iroda által vezetett adatbázis 

 
A tárgyi időszakban az FIU részéről 593 esetben került sor a külföldi pénzügyi információs 
egység megkeresésére, 166 esetben tájékoztatására, valamint a Pénzmosás Elleni 
Információs Iroda 256 esetben válaszolt meg megkeresést. 402 alkalommal adta meg 
Pénzmosás Elleni Információs Iroda előzetes hozzájárulását – információ továbbítása céljából 
– külföldi pénzügyi információs egységnek. 
 
A nemzetközi információcsere keretében küldött megkeresések és tájékoztatások számának 
2012. és 2016. közötti alakulását a 7. számú diagram mutatja. 
 

7. számú diagram 

 
Forrás: a Pénzmosás Elleni Információs Iroda által vezetett adatbázis 
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Az FIU által 2016. év folyamán teljesített információ-továbbítások esetszámának alakulását 
hatóságok lebontásában a 8. számú diagram mutatja be. 
 

8. számú diagram 

 
Forrás: a Pénzmosás Elleni Információs Iroda által vezetett adatbázis 

 
A Pmt. 24. §-a alapján 259 alkalommal került sor az ügyleti megbízás felfüggesztésére (2. 
számú táblázat). 
 

2. számú táblázat 

ÜGYLETI MEGBÍZÁS FELFÜGGESZTÉSE 2016. ÉVBEN 

Szolgáltató által 
kezdeményezett 
felfüggesztés 

82 eset 

Pénzmosás Elleni Információs 
Iroda által kezdeményezett 
felfüggesztés 

177 eset 

Érdemi intézkedés történt 182 eset 

Büntetőeljárás keretében 
biztosított összeg 

1 157 108 665 HUF 
3 207 214 EUR 
941 761 USD 
56 626 GBP 

Forrás: a Pénzmosás Elleni Információs Iroda által vezetett adatbázis 
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3 Terrorizmus elleni pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések 
 
A terrorizmus finanszírozása elleni fellépés és a terrorizmus elleni pénzügyi és vagyoni 
korlátozó intézkedések (célzott pénzügyi szankciók)2 végrehajtása továbbra is kiemelt 
jelentőséggel bírnak a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszer 
szereplői számára. A pénzeszközök és gazdasági erőforrások befagyasztása, vagy azok 
rendelkezésre bocsátásának megakadályozása jogalapját az ENSZ Biztonsági Tanácsának 
vonatkozó határozatai, valamint az Európai Unió vonatkozó rendeletei, határozatai adják. 
Eljárási szabályait a Kit. határozza meg. Ugyanakkor a hatályos törvényi szabályozás (Pmt., 
Kit.) kötelezővé teszi azt is, hogy a Pmt. hatálya alá tartozó szolgáltatók, valamint a vagyoni 
nyilvántartást vezető szervek e témával összefüggésben rendelkezésükre álló minden 
információt a Pénzmosás Elleni Információs Iroda számára bejelentsenek. 
 
Az Európai Unió által meghatározott pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések 
intézményrendszere minden esetben követi az ENSZ BT által bevezetett pénzügyi és vagyoni 
korlátozó intézkedéseket. Ugyanakkor a terrorizmus elleni globális fellepésben kiemelt 
jelentőséggel bír, hogy már az ENSZ BT határozatának a kihirdetését követően, de az uniós 
szintű végrehajtást megelőzően is érvényesüljenek e pénzügyi és vagyoni korlátozó 
intézkedések. Így a Pénzmosás Elleni Információs Iroda azokat az ENSZ BT határozatok által 
bevezetett terrorizmus finanszírozása elleni pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéseket is 
közzéteszi, amelyek alapján módosul azon személyek, szervezetek köre, akik terrorizmus 
finanszírozása elleni pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések alanyának minősülnek, 
viszont még nem szerepel az uniós szintű pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések között. 
 
Amennyiben a szolgáltató olyan személlyel, szervezettel kapcsolatban rendelkezik 
információval, amely személy, szervezet szerepel az ENSZ BT határozata által bevezetett 
pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések rendszerében, de az uniós végrehajtás az 
észleléskor még nem történt meg, akkor a szolgáltató a Pmt. 23. §-a alapján terrorizmus 
finanszírozására utaló adat, tény, körülmény felmerülése miatt köteles bejelentést tenni. 
Amennyiben a szolgáltató olyan adatot, tényt, körülményt észlel, amely arra utal, hogy az 
ENSZ BT határozat által bevezetett pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés alanya 
Magyarország területén a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés hatálya alá eső 
pénzeszközzel vagy gazdasági erőforrással rendelkezik, és befagyasztásnak vagy 
rendelkezésre bocsátás tilalmának lenne helye, ha azt uniós jogi aktus rendelte volna el, 
akkor köteles a Pmt. 24. § (1) bekezdése alapján - a befagyasztás és a rendelkezésre bocsátás 
tilalmának az elősegítése érdekében - a felmerülő tranzakciókat felfüggeszteni és bejelentést 
tenni. E kötelezettségek a tömegpusztító fegyverek proliferációja és annak finanszírozása 
elleni pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések esetén is alkalmazandóak. 
 
 
 

                                                           
2
 Az angol nyelvű szakirodalom terminológiája alapján használt kifejezések a pénzügyi és vagyoni korlátozó 

intézkedésekre: „financial restrictive measures”; „financial sanctions”; „targeted financial sanctions”; „smart 
sanctions”. 
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4 Bejelentés-indikátorok, bejelentés-tipológia 
 
Az alábbiakban a Pénzmosás Elleni Információs Iroda azokat a bejelentés-indikátorokat, 
bejelentés-tipológiákat foglalta össze, amelyek az elemző-értékelő tevékenységet követően 
sikeresen járultak hozzá a Pmt. 26. § (1) bekezdése szerinti információ-továbbítási 
tevékenységhez vagy amelyek a Pénzmosás Elleni Információs Iroda megítélése szerint a 
bejelentést megalapozzák. 
 

 A bejelentésből megállapítható, hogy egy gazdasági társaság fizetési számlájáról a 
jóváírt összegeket közel ugyanolyan értékben azonnal vagy rövid időn belül 
továbbutalják. 

 
 Általában csak a pénzforgalmi (banki) költségek miatt van eltérés a jóváírások és a 

továbbutalások (terhelések) között, vagy az adott időszak alatt a bejövő és kimenő 
tételek összege közel azonos. Folyamatos a készpénzfelvétel a tranzakció-sorozatban 
érintett gazdasági társaság fizetési számlájáról vagy a készpénzbefizetés az érintett 
gazdasági társaság számlájára. Több esetben a fenti tranzakció-sorozat során külföldi 
számláról vagy külföldi székhelyű gazdasági társaság magyarországi számlájáról is 
érkeznek jóváírások. A racionális gazdasági tevékenységre utaló jellemzők hiányoznak 
[például nincs bérkifizetés, nincsenek működési költségek (telefon, közüzemi díjak, 
stb.)]. 

 
 Egy természetes személy rendszeresen, jelentős összegeket vesz fel készpénzben 

(akár banki kifizetés, kiszállítás útján, akár ATM-en keresztül) olyan gazdasági 
társaságok fizetési számláiról, amelyeknek általában vezető tisztségviselője és/vagy 
tagja (tulajdonosa), illetve a gazdasági társaság fizetési számlája felett rendelkezésre 
jogosult. A számla egyenlegét folyamatosan alacsonyan tartja. (A beérkező 
összegeket azonnal vagy rövid időn belül készpénzben felveszi.) A gazdasági társaság 
tevékenysége kizárólag jelentős árbevétellel, azonban jellemzően alacsony 
elszámolható költséghányaddal működő gazdasági társaság vagy társaságok ÁFA-, 
illetve társasági adófizetési kötelezettségének minimalizálására irányul. A kezdő- és a 
végpont között általában további gazdasági társaságokat építenek be, illetve több 
szálon történik a számlakibocsátás és a pénzmozgás. Ez a tevékenység elsősorban az 
alábbi területeken jellemző: média-, reklám-marketingszolgáltatás, üzletviteli 
tanácsadás, informatikai szolgáltatás, őrző-védő szolgáltatás, építőipari tevékenység, 
épület-üzemeltető, takarító szolgáltatás. 

 
 A pénzváltási tevékenység végzésére engedéllyel rendelkező pénzügyi vállalkozás 

szolgáltatóként tett bejelentése szerint általában több személy, jelentős összegben, 
rendszeresen vált valutát forintra, forintot valutára. Az nem állapítható meg, hogy 
valójában milyen tevékenység állhat a váltások mögött, illetve nem állapítható meg 
egyértelműen, hogy kinek a nevében járnak el. 

 
 A bejelentésekben gyakran megjelennek ügyvédi letéti számlákkal kapcsolatban olyan 

adatok, amelyek olyan tényekre, adatokra, körülményekre utalnak, hogy az elvégzett 
tranzakciók nem az ügyvédi letéti számla alapfunkciójához kötődnek. 
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 Befektetési egységhez kötött életbiztosítási szerződés megkötését követően a 

szerződő fél részleges vagy teljes visszavásárlást kezdeményez úgy, hogy a 
visszavásárlásnak nincs racionális indoka. 

 
 Jelentős kockázatot jelentenek az olyan szolgáltatások, amelyek esetében a 

szolgáltatást nyújtó részére vezetett fizetési számlákra érkeznek az átutalások, majd a 
fizetési számlákról összesítve kerülnek továbbutalásra egy a szolgáltatást nyújtó 
részére vezetett másik fizetési számlára, ahonnan a tényleges kedvezményezettek 
részére történik meg az összegek átutalása. Az ilyen ún. gyűjtőszámlák megnehezítik 
az átutalást kezdeményező fél és a kedvezményezett fél közötti kapcsolat 
kimutatását. 

 
 A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Szjtv.) 

13/A. § (1) bekezdése alapján a pénzforgalmi szolgáltató nem működhet közre az 
Szjtv. szerinti tiltott szerencsejáték szervezést megvalósító tevékenységhez 
kapcsolódó tét befizetésének és nyeremény kifizetésének teljesítésében. 
Amennyiben a bank vagy takarékszövetkezet ügyfele az Európai Unió másik 
tagállamában vagy harmadik országban bejegyzett pénzforgalmi intézmény, és a 
bank vagy takarékszövetkezet tudomására jut, hogy ügyfele tiltott szerencsejáték 
szervezést megvalósító tevékenységhez kapcsolódó tét befizetésének és nyeremény 
kifizetésének teljesítésében közreműködik, az – a Pénzmosás Elleni Információs Iroda 
álláspontja szerint – pénzmosásra utaló körülményként bejelentési kötelezettséget 
alapoz meg. Ezen esetben a Pmt. 27. §-ában meghatározott titokvédelmet (felfedés 
tilalma) nem sérti, ha a bank vagy takarékszövetkezet egyidejűleg kezdeményezi az 
üzleti kapcsolat megszüntetését. 

 
 A Pénzügyi Akciócsoport (Financial Action Task Force; a továbbiakban: FATF) 

módszertana által meghatározott 10.11 a) pont alatti követelmény alapján a pénzügyi 
szolgáltató köteles a külföldi „trust”-nak mint ügyfélnek a tényleges tulajdonosát is 
azonosítani és ellenőrizni. A tényleges tulajdonos azonosítása és ellenőrzése 
magában foglalja az alapító (settlor), a vagyonkezelő (trustee), a védelmező 
(protector) és a kedvezményezett, kedvezményezettek azonosítását és ellenőrzését. 
Amennyiben a pénzügyi szolgáltató a külföldi „trust” ügyfél tényleges tulajdonosának 
azonosítását és ellenőrzését nem tudja teljes körűen elvégezni, továbbá az ügyfél 
nem, vagy nem kellő időben fedi fel külföldi „trust” minőségét, az – a Pénzmosás 
Elleni Információs Iroda álláspontja szerint – pénzmosásra utaló körülményként 
bejelentési kötelezettséget alapoz meg. 
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5 Bináris opciók – „a könnyű pénz illúziója” 
 
A bináris opció egy ún. „yes/no proposition”-nel3 operáló iránykereskedés: a kereskedő nem 
a kereskedésre használt eszközt (áru, részvény, devizapár, stb.) vásárolja meg, hanem az 
eszköz árának egy adott időintervallumon belül valamely irányba való elmozdulásába „fektet 
be”, azaz az árfolyam irányát becsüli meg. Így alapvetően kétféle kereskedési opció 
(választás) lehetséges: emelkedni vagy esni fog a mögöttes eszköz értéke a kötési árhoz 
képest a kereskedés lejáratának időpontjában. A lejárati idő lehet 5, 10, 20, 30, 60 perces, 
több napos, de akár csak 60 vagy 12 másodperces is.  
 
Mivel csak kétféle választási opció van, ezért csak kétféle kimenetellel záródhat az adott 
kereskedés is: megnyert (in the money) vagy elvesztett (out of money) kereskedési 
pozícióval. Megnyert pozíció esetén a nyereség általában a befektetett összeg 70-80%-a, 
elvesztett pozíció esetén pedig – természetesen – az opcióra feltett teljes összeg elveszik.4  
 
Mindez röviden azt jelenti, hogy az esetek több mint 54%-ában kell helyes döntést hozni 
ahhoz, hogy ne legyen veszteséges a kereskedés. Azonban ekkor még nem történt 
profitszerzés, pusztán a kereskedésre szánt összeget nem vesztettük el. Az ilyen rövid távú 
kereskedésnél – legyen az egy 60 másodperces vagy 6 órás lejáratú opció – a piaci 
ármozgások nehezebb kiszámíthatósága miatt azonban inkább a szerencse, semmint a 
kereskedő tőzsdei ismeretei vagy ismereteinek hiánya befolyásolja a kereskedés 
nyereségességét. 
 
A bináris opciókkal történő kereskedés sokáig tőzsdén kívüli ügyletnek számított. 2008 óta 
azonban már lehetőség van a bináris opciókkal való tőzsdei kereskedésre5 is, mégis néhány 
kivételtől eltekintve a kereskedés nagyrészt szabályozatlan piacon, internetes kereskedelmi 
platformokon keresztül zajlik, ahol a brókercég és a kereskedő ellenérdekelt félként szerepel. 
Ekkor ugyanis a brókercég és a „market maker”6 megegyezik: így amennyiben az ügyfél 
profitot ér el, az a brókercégnek veszteség és fordítva - ha az ügyfél veszteséget szenved el, 
akkor azon a brókercég nyereséget képez.  
 
A fentiekből, de különösképpen a szabályozatlanságból eredő magas kockázat ellenére – a 
gyors és magas profit illúziójában – mégis egyre többen próbálnak szerencsét bináris 
opciókereskedéssel. Ezzel párhuzamosan exponenciálisan nő azoknak a bináris opcióval 
foglalkozó oldalaknak és brókercégeknek a száma, amelyek a kereskedőket megtévesztve 
próbálnak minél nagyobb profithoz jutni. Ajánlataik nagyrészt vagy teljes egészében 
megtévesztésre irányulnak. 

                                                           
3
 U.S. Securities and Exchange Commission (SEC): Investor Alert - Binary Options and Fraud  

https://www.sec.gov/investor/alerts/ia_binary.pdf) 
4
 Néhány brókercég ajánlata között szerepel az ún. maradványérték visszatérítés sikertelen kereskedés esetén.  

5
 A SEC 2008-ban kiadott határozatában helybenhagyta a Options Clearing Corporation (OCC) módosított 

szabályozási rendszerét, amely lehetővé tette a tőzsdéken (Amex, CBOE) a bináris opciós kereskedési formát. 
6
 Olyan cég, amely jogosult a piacon bizonyos instrumentumokra olyan árakat jegyezni, melyeken kész eladni, 

vagy vásárolni. Legtöbbször csupán saját tőkéje áll mögötte fedezetként, tulajdonképpen így generálva piacot 
az ügyfeleinek. Amikor a kereskedő ügyfél el akar adni, a bróker vásárol, amikor a kereskedő venni akar, bróker 
elad neki, azaz mindig az ellenkező pozíciót veszi fel, mint az ügyfele. 

https://www.sec.gov/investor/alerts/ia_binary.pdf
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A bináris opciós csalások fő elkövetési módjai az alábbiak7: 

 Megnyert kereskedési pozíció esetén a brókercég nem írja jóvá az összeget az ügyfél 
számláján, nem teljesíti a kifizetést, illetve visszautasítja a befektetett eszköz 
visszatérítését.  

 Kifejezetten szofisztikáltan és jól szervezetten kapcsolódik a károsodott kereskedők 
ellen elkövetett csalás, amely során olyan cégek keresik fel a sértetteket, amelyek 
weblapjuk szerint kifejezetten a csalással megszerzett összegek visszaszerzésére 
specializálódtak: garantálják az elvesztett összeg visszaszerzését, amennyiben annak 
X %-át a részükre előre megfizetik. Ezek a cégek az átutalás teljesítése után általában 
elérhetetlenné válnak. Olyan esetek is előfordulnak, ahol a cégek magukat 
kompetens hatóságként, díjukat pedig eljárási illetékként tüntetik fel. 

 A brókercégek „market maker” jellege miatt gyakori az internetes kereskedési 
platform, illetve a kereskedési szoftverek manipulálása annak érdekében, hogy a 
kereskedési pozíció mindenképpen vesztes legyen. 

 
A francia piacfelügyelet adatai8 szerint a bináris opciókkal kapcsolatos panaszok rendkívüli 
mértékben megnőttek, még 2010-ben mindössze 64 panasz érkezett be a felügyelethez, 
addig 2015-ben a panaszok száma meghaladta az 1600-at. Érdemes párhuzamot vonni az 
emelkedés, valamint a feketelistán szereplő (csalás elkövetésével összefüggésbe hozható) 
oldalak számával: 2010-ben 4, 2015-ben már 360 ilyen oldalt azonosítottak. 
 
Magyar sértettekről jelenleg nem áll rendelkezésre adat; a Pénzmosás Elleni Információs 
Iroda elemző-értékelő tevékenysége során elemzett ügyek között a bináris opciós csaláshoz 
mint alapcselekményhez kapcsolódó pénzmosás bűncselekmény elkövetése jelent meg. 
 
Az ügyek az alábbi közös jellemzővel bírtak: 

 a küldő felek külföldi állampolgárok, akik különböző, külföldi székhelyű hitelintézetnél 
vezetett fizetési számlákról teljesítettek átutalásokat; 

 az átutalások legtöbbször kis, kerek összegű EUR (500, 600, 800, 1000, 1500, 3000, 
5000, stb.) utalások voltak, egy-egy alkalommal érkezett csak nagyobb összegű  
(50 000 vagy 100 000 EUR) jóváírás; 

 a közlemény rovatban általában semmi, vagy az adott magánszemély neve volt 
feltüntetve; 

 a kedvezményezett fizetési számla olyan gazdasági társasághoz tartozott, amely 
újonnan került Magyarországon bejegyzésre; 

 az adott gazdasági társasággal egyidejűleg több más gazdasági társaság is bejegyzésre 
került azonos székhelycímen; 

 a cégjegyzésre jogosult személy külföldi állampolgárságú magánszemély, akinek 
kézbesítési megbízottja megegyezik a többi gazdasági társaság kézbesítési 
megbízottjával; 

 a gazdasági társaságok több devizanemben, több hitelintézetnél is rendelkeztek 
fizetési számlával; 

                                                           
7
 A csoportosítás a SEC, valamint az AMF (http://www.amf-france.org/) jelentése alapján készült. 

8
 2016. április 1-jén publikált AML jelentés adatai szerint (http://www.amf-france.org/) 

http://www.amf-france.org/en_US/Actualites/Communiques-de-presse/AMF/annee-2016.html?docId=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2Fb6848912-6303-4a84-bab2-a5f0f118fafb
http://www.amf-france.org/en_US/Actualites/Communiques-de-presse/AMF/annee-2016.html?docId=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2Fb6848912-6303-4a84-bab2-a5f0f118fafb
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 a fizetési számlán viszonylag rövid időintervallum alatt (3-6 hó) több millió EUR 
összegű forgalom bonyolódott; 

 a beérkezett összegek azonnal továbbutalásra kerültek harmadik országbeli, főként 
hongkongi és törökországi székhelyű gazdasági társaságok fizetési számláira. 

 
A Pénzmosás Elleni Információs Iroda 2016-ban összesen 5 olyan bejelentést kapott, 
amelyben bináris opciós csaláshoz kapcsolódó pénzmosás bűncselekmény elkövetése merült 
fel. 
 
 

6 Virtuális fizetőeszközök 
 
Virtuális fizetőeszközök alatt alapvetően azokat a digitális térben létező fizetőeszközöket 
értjük, amelyek valamilyen matematikai-kriptográfiai mechanizmus alapján, decentralizált 
rendszerben működnek. Legismertebb képviselőjük a Bitcoin, azonban jelentős számú 
hasonló elven működő eszköz létezik. 
 
A virtuális fizetőeszközök megjelenését követően viszonylag hamar felmerült a terület 
szabályozásának lehetősége. Azonban jelentős különbségek voltak világszerte az egyes 
államok megközelítésében. Kérdéses volt, hogy a virtuális fizetőeszközök pénznek, árunak 
vagy vagyoni értékű jognak tekinthetőek-e. Felmerült továbbá az is, hogy egy esetleges 
szabályozás betartatásának fennállnak-e a technológiai feltételei.  
 
Az Európai Parlament és a Tanács 2015. május 20-án elfogadta a 2015/849 számú iránylevet 
a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljaira való 
felhasználásának megelőzéséről (a továbbiakban: Irányelv). Az Európai Bizottság 2016. július 
5-én tette közzé javaslatát az Irányelv módosításáról. Az Európai Bizottság javaslatai között 
előkelő helyen szerepel a virtuális pénzváltó platformok és a letétkezelő pénztárca-
szolgáltatók kötelezett szolgáltatóként való besorolása9.  
 
Az uniós jogalkotás sajátosságainak megfelelően a trialógus eljárásban az Európai Parlament 
2017. március 7-én további módosítási javaslatokkal10 állt elő, amelyek érintették a virtuális 
fizetőeszközök kérdését is. 
 
Az Európai Parlament a bizottsági javaslatban foglaltakon túl nem csak a virtuális pénzváltó 
platformokra és a letétkezelő pénztárca-szolgáltatókra terjesztené ki az Irányelv hatályát, 
hanem a virtuális fizetőeszközök kibocsátóira, adminisztrátoraira, közvetítőkre, 
forgalmazókra, valamint az online fizetési rendszereket szolgáltatókra és ezek 
adminisztrátoraira is. Az Európai Parlament a felsorolt tevékenységek végzését tagállami 
engedélyhez, regisztrációhoz kötné.  
 
                                                           
9
 Az Irányelv módosítását a tanácsi munkacsoportok a jelentés készítésének időpontjában még tárgyalják, 

azonban elfogadását követően várhatóan még 2017 során megtörténik a kiegészített Irányelv hazai jogba 
történő implementációja. 
10

 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2F%2FEP%2F%2FTEXT%2BREPORT%2BA8-2017-
0056%2B0%2BDOC%2BXML%2BV0%2F%2FEN&language=HU  

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2F%2FEP%2F%2FTEXT%2BREPORT%2BA8-2017-0056%2B0%2BDOC%2BXML%2BV0%2F%2FEN&language=HU
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2F%2FEP%2F%2FTEXT%2BREPORT%2BA8-2017-0056%2B0%2BDOC%2BXML%2BV0%2F%2FEN&language=HU
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Az Európai Parlament által előterjesztett módosítás pontosítaná a bizottsági javaslatban 
megfogalmazott, virtuális fizetőeszközökre vonatkozó definíciót is. Jelentős változás, hogy a 
parlamenti módosító-javaslat szerint virtuális fizetőeszköz nem lehetne anonim. 
 
Tekintettel a fenti módosító-javaslatra, továbbá arra a tényre, hogy a különféle virtuális 
fizetőeszközök az elmúlt években egyre nagyobb ismertségre, népszerűségre és 
elterjedtségre tettek szert, ezért mindenképpen szükségessé vált felhívni a figyelmet a 
virtuális fizetőeszközökben rejlő pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási kockázatokra. 
Fontos tisztázni, hogy ebben az esetben kockázat alatt nem annak matematikai 
valószínűségét értjük, hogy a virtuális fizetőeszközöket bűncselekmények elkövetéséhez 
használják, hanem azt, hogy az egyes virtuális fizetőeszköz-tranzakciókhoz tartozó kimenetek 
többfélék lehetnek, azaz legális üzleti tranzakciók elszámolása, de akár illegális 
értékmozgatás is és a jelenlegi technológiai korlátok miatt potenciálisan lehetetlenné válik 
egy-egy pénzügyi tranzakció mögött álló tényleges tevékenység azonosítása.  
 
Ebből következően tehát nem önmagában a virtuális fizetőeszközök léte, vagy azok 
használata számít pénzmosási- és terrorizmusfinanszírozási szempontból kockázatosnak, 
hanem inkább azok az informatikai-kriptográfiai alkalmazások, amelyek az interneten 
történő személyazonosság-rejtést igen nagy hatékonysággal teszik lehetővé. 
 
Fontos tehát hangsúlyozni, hogy a fentebb rögzítettek miatt a virtuális fizetőeszközök 
használata önmagában nem tekinthető pénzmosásra, terrorizmusfinanszírozásra utaló 
ténynek, körülménynek.  
 
Az EUROPOL által kiadott internetes szervezett bűnözésre vonatkozó fenyegetettségi 
elemzése11 azonban rámutat, hogy a virtuális fizetőeszközök bűnös szándékú felhasználása 
átlépett egy határt, így a rendvédelmi szervek fokozott figyelme indokolt.  
 
 Az EUROPOL-tól és külföldi társszervektől származó információk alapján feltételezhető, hogy 
virtuális fizetőeszközök alkalmazása elsősorban kábítószer- és fegyverkereskedelem, egyes 
cyber-bűncselekmények (például „ransomware” támadásokra), csalások és a 
terrorizmusfinanszírozás kapcsán merülhet fel.  
 
Virtuális fizetőeszközök bevonásával olyan hagyományos és jól ismert pénzmosási 
módszerek is új színezetet kaphatnak, mint az ún. „money mule” jelenség. Ebben az esetben 
az elkövetők magukat virtuális pénzváltó platformok képviselőjének kiadva munkaszerződést 
ajánlanak, amelynek keretében a megkeresett fél „munkája” annyi lenne, hogy saját fizetési 
számláján a pénzváltótól származó jelentősebb összegeket kell fogadnia, majd azt 
készpénzben felvenni, vagy a „munkáltató” által megadott fizetési számlákra továbbutalni – 
természetesen jutalékért cserébe. Indokolt tehát a fokozott óvatosság, hiszen aki egy ilyen, a 
felületes szemlélő számára akár igen vonzónak tűnő ajánlatot elfogad, maga is érintetté válik 
a pénzmosás bűncselekmény elkövetésében – annak büntetőjogi következményeivel együtt. 
 
Fontos felhívni a figyelmet arra is, hogy egyes bűnözői körök a virtuális fizetőeszközöket 
egyfajta „buzzword”-ként, hívószóként alkalmazzák, miközben tevékenységük nem más, 

                                                           
11

 https://www.europol.europa.eu/content/internet-organised-crime-threat-assessment-iocta-2016  

https://www.europol.europa.eu/content/internet-organised-crime-threat-assessment-iocta-2016
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mint a jól ismert, hagyományos piramisjáték. E szervezetek látszólag virtuális 
fizetőeszközökbe (például Onecoin12) történő befektetést és irreálisan magas hozamokat 
ígérnek. Azonban mint a piramisjátékok esetén, kézzelfogható, tényleges belső értéket 
hordozó termék vagy eszköz nem található, hátterében jellemzően pedig egy offshore cég 
áll.  
 
A Pénzmosás Elleni Információs Iroda 2016. év során összesen 10 olyan bejelentést kapott, 
amelyben virtuális fizetőeszköz valamilyen módon érintett volt.  
 
 

7 Moneyval országértékelés 
 
Magyarország pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszerét 2016-
ban vizsgálta az Európa Tanács szakbizottsága, a Moneyval. A Moneyval által folytatott 
országértékelés az FATF követelményeinek való megfelelését vizsgálta. Az országértékelés 
eredményeként a Moneyval plenáris ülése 2016 szeptemberében fogadta el a jelentését. [A 
Moneyval jelentés publikálásra került és a Moneyval honlapján elérhető 

(http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval/Evaluations/round5/MONEYVAL(2016)13
_MER_Hungary_en.pdf).] 
 
A Moneyval jelentés a Pénzmosás Elleni Információs Iroda tevékenységét pozitívan értékelte. 
Az FIU-ra vonatkozó ún. „immediate outcome 6”-nak való megfelelést a Moneyval a 
négyfokozatú skálán harmadik fokozatúnak értékelte (substantial), amely szerint csak 
mérsékelt előrelépés, javulás szükséges.  
 
A Moneyval jelentés az alábbi ajánlásokat fogalmazta meg: 

 Fokozni kell a Pénzmosás Elleni Információs Iroda elemző-értékelő tevékenységét, 
illetve egyéb információ (intelligence) források alapján készült jelentések 
felhasználását annak érdekében, hogy a harmadik személy által elkövetett 
professzionális pénzmosások, valamint a nagyszabású és komplex önálló (stand-
alone) pénzmosások nyomozásának száma emelkedjen. 

 A szervezett bűnözői csoportok által elkövetett legsúlyosabb és szofisztikált 
pénzmosással kapcsolatos ügyek megoldása érdekében az hatóságok közötti 
multidiszciplináris munkacsoportok tevékenységének és a szakértelemnek a további 
fejlesztésére van szükség. 

 Magyarországnak speciális intézkedéseket kellene elfogadnia és alkalmaznia az 
ágazati sajátosságok miatt folyamatosan alacsony számú bejelentést beküldő nem-
pénzügyi szolgáltatói szektorokkal szemben. 

 Biztosítani kell a megfelelő visszacsatolást a Pénzmosás Elleni Információs Iroda felé a 
továbbított információk felhasználásáról. Továbbá e felhasználásról a továbbított 
információt felhasználó hatóságoknak átfogó statisztikát kell vezetniük. 

 
 

                                                           
12

 https://news.bitcoin.com/beware-definitive-onecoin-ponzi/ 

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval/Evaluations/round5/MONEYVAL(2016)13_MER_Hungary_en.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval/Evaluations/round5/MONEYVAL(2016)13_MER_Hungary_en.pdf
https://news.bitcoin.com/beware-definitive-onecoin-ponzi/
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8 A Pénzmosás Elleni Információs Iroda felügyeleti tevékenysége 
 
A Pmt. 34. § (1) bekezdése alapján a Pénzmosás Elleni Információs Iroda felügyeleti 
tevékenysége során biztosítja, hogy a felügyelete alá tartozó szolgáltatók a Pmt. 
rendelkezéseinek megfeleljenek. A leírtakon túl a Pmt. 35/B. §-a alapján a Kit. szerinti uniós 
jogi aktusoknak való megfelelés hatósági ellenőrzése is a felügyeleti tevékenység részét 
képezi.  
 
A felügyelet ellátása során a Pénzmosás Elleni Információs Iroda a közigazgatási hatósági 
eljárás általános szabályairól szóló törvény (Ket.) alapján jár el.  
 
A Pénzmosás Elleni Információs Iroda felügyeleti jogköre a Pmt. 5. § g) pontja alapján a Pmt. 
1. § (1) bekezdés f) és h) pontjaiban meghatározott alábbi szolgáltatókra vonatkozik:  

 ingatlanügylettel kapcsolatos tevékenységet folytató szolgáltatók [Pmt. 3. § h) 
pontja]; 

 könyvviteli (könyvelői), adószakértői, okleveles adószakértői, adótanácsadói 
tevékenységet megbízási, illetve vállalkozási jogviszony alapján folytató szolgáltatók 
[Pmt. 3. § j) pontja].  

 
A Pénzmosás Elleni Információs Iroda a 1781/2006/EK rendelet végrehajtása szempontjából 
felügyeli a pénzátutalásokat kísérő megbízói adatok vonatkozásában a Magyar Nemzeti 
Bankot mint fizetési szolgáltatót/pénzátutalási szolgáltatást nyújtót.  
 
A felügyeleti tevékenység az alábbi feladatokat jelenti:  
 
1. Kijelölt személy(ek)re vonatkozó bejelentések nyilvántartásba vétele, kezelése 
 
2016. évben a Pénzmosás Elleni Információs Iroda 892 db újonnan bejelentett kijelölt 
személyt vett nyilvántartásba, amelyekről ügyféli kérelem alapján igazolás kiadása is történt.  
 
2. Jóváhagyásra benyújtott szabályzatok elbírálása  
 
A szabályzat elkészítéséhez segítséget nyújtó és az NGM által jóváhagyott kötelezően 
közzétett mintaszabályzat a www.nav.gov.hu/nav/penzmosás honlapon a Felügyeleti 
tevékenység/ Mintaszabályzatok almenüpontja alatt található.  

 
A belső szabályzat jóváhagyásának eljárása az ügyfél kérelmére induló, illetékköteles eljárás. 
A kérelem illetéke 3000 Ft, amelyet átutalással kell a kérelem benyújtásával egyidejűleg a 
10032000-01076064 számú NAV eljárási illetékhez kapcsolódó befizetések bevételi számla 
(221-es adónem) javára megfizetni.  
 
A jóváhagyásra benyújtott szabályzatok száma 2016. évben összesen 580 db volt. A 
jóváhagyásra benyújtott szabályzatok elbírálása során a Pénzmosás Elleni Információs Iroda 
380 esetben élt javaslat tételi lehetőségével.  
 
A jóváhagyásra benyújtott szabályzatokkal kapcsolatos negatív tapasztalatok: 

http://www.nav.gov.hu/nav/penzmosás
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 Annak ellenére, hogy a Pénzmosás Elleni Információs Iroda honlapján közzétételre 
került a mintaszabályzat, többféle forrásból beszerzett szabályzatot küldenek be a 
szolgáltatók elbírálásra, amelyek nem felelnek meg a Pmt. rendelkezéseinek. 

 Még mindig előfordul, hogy a korábbi jogszabály (például a 2003. évi XV. törvény) 
alapján készített szabályzatot küldenek be jóváhagyásra, amelyben még az ORFK 
szerepel felügyeletet ellátó szervként. 

 Leggyakoribb probléma, hogy a szabályzat nem tükrözi a szolgáltató egyéni működési 
rendjét. 

 Gyakori hiányosság, hogy a szabályzat nem tartalmazza a 35/2007. PM rendelet által 
előírt kötelező tartalmi elemeket, illetve mellékletet. 

 Gyakori probléma az is, hogy olyan szolgáltatók is beküldik elbírálásra a 
szabályzatukat, akik 2007. december 15 előtt kezdték meg a tevékenységüket és a 
Pmt. hatálybalépésekor csak átdolgozási kötelezettség terhelte őket. 

 Hiányosságként említhető, hogy a szolgáltatók az eljárás kezdeményezésekor nem 
fizetik meg az eljárási illetéket, illetve az illeték megfizetését nem igazolják.  

 A kijelölt személy bejelentése hiányzik, amely a szabályzatnak is kötelező tartalmi 
eleme. 

 Gyakran nem töltik ki a kérelem nyomtatványt, amelyből tartalmazná a szabályzat 
elbírálásához a legszükségesebb adatok (például: mióta végzik a tevékenységet, van-e 
alkalmazott). 

 
Amennyiben a szolgáltató a kérelem benyújtása során az alábbi négy dokumentumot 
beküldi, azzal az eljárás menetét gyorsíthatja és a kérelem érdemi elbírálását elősegítheti:  

 Kitöltött kérelem nyomtatvány; 
 A mintaszabályzat alapján elkészített belső szabályzat; 
 Eljárási illeték megfizetésének igazolása banki bizonylat által; 
 Kijelölt személy bejelentésére szolgáló kitöltött nyomtatvány. 

(A kérelmi ív, valamint a kijelölt személy bejelentésére szolgáló formanyomtatványok a 
Felügyeleti tevékenység menüpont alatt elérhetőek.) 
 
3. Hatósági ellenőrzés 
 
A Pénzmosás Elleni Információs Iroda a hatósági ellenőrzéseket helyszíni ellenőrzés, illetve 
kérdőíves ellenőrzés [a Ket. 89.§ a) pontja szerinti adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb 
tájékoztatás kérésével megvalósuló ellenőrzés] módszerével folytatta le.  
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2016. január 1-jétől 2016. december 31-ig a Pénzmosás Elleni Információs Iroda a felügyeleti 
tevékenységi jogkörében eljárva összesen 316 ellenőrzést folytatott le, amelyből 25 db 
helyszíni és 291 db kérdőíves ellenőrzés volt. Az ellenőrzésekre vonatkozó statisztikai adatok 
ellenőrzési módok és szolgáltatói körök szerinti megoszlását a 2012 és 2016 közötti időszakra 
a 3. számú táblázat tartalmazza. 
 

3. számú táblázat 

ÉV 

Ellenőrzések száma 

helyszíni kérdőíves együtt 
(helyszíni + 
kérdőíves) 

összes 
helyszíni 

ing. könyv. 
összes 

kérdőíves 
ing. könyv. 

2012 48 2 46 188 0 188 236 

2013 27 0 27 198 0 198 225 

2014 28 6 22 215 144 71 243 

2015 29 0 29 136 111 25 165 

2016 25 9 16 291 221 70 316 
Forrás: a Pénzmosás Elleni Információs Iroda által vezetett adatbázis 

 
A Pénzmosás Elleni Információs Iroda felügyeleti tevékenysége során alkalmazott 
intézkedéseinek megoszlását a 9. számú diagram szemlélteti. 
 

9. számú diagram 

 
Forrás: a Pénzmosás Elleni Információs Iroda által vezetett adatbázis 
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Súlyosabb jogsértések, illetve a figyelmeztetés ellenére továbbra is fennálló hiányosságok 
miatt 13 esetben élt a bírságolás intézményével, amelynek során összesen 4 690 000 forint 
összegű bírságot szabott ki.  
 

4. számú táblázat 

ÉV Bírság összege (HUF) 

2012 2 900 000 

2013 3 290 000 

2014 4 510 000 

2015 2 110 000 

2016 4 690 000 
Forrás: a Pénzmosás Elleni Információs Iroda által vezetett adatbázis 

 
A Pénzmosás Elleni Információs Iroda által végrehajtott hatósági ellenőrzések során 
megállapított leggyakoribb hiányosságok: 

 A szolgáltató által az ellenőrzés során átadott ügyfél-lista nem tartalmazza 
valamennyi ügyfelét, amelyek vonatkozásában ügyfél-átvilágítási kötelezettség 
terheli. 

 A szolgáltató belső szabályzata nincs aktualizálva. A szolgáltató belső eljárási rendjét 
nem tükrözi a belső szabályzata a 35/2007. (XII. 29.) PM rendeletben foglaltak 
szerint.  

 A Pmt. 23. § (3) bekezdése szerinti kijelölt személy adatai (adatainak változásai) nem 
kerültek bejelentésre a Pénzmosás Elleni Információs Iroda részére. Előfordul, hogy a 
kijelölt személy nem rendelkezik ügyfélkapu regisztrációval. Ezáltal nem tud eleget 
tenni a bejelentési kötelezettségének. 

 Az ügyfelek adatai nem, vagy nem a Pmt.-ben foglalt kötelezettség teljesítése céljából 
kerülnek felvételre. Nem a belső szabályzatban meghatározott módon és formában 
végzik az ügyfél-átvilágítást. Az ügyfél-átvilágítás során a szolgáltató nem a Pmt. 7. § 
(1), (4), (6) és (7) bekezdéseiben meghatározottak szerint jár el. A Pmt. 7. § (2) 
bekezdésében meghatározott adatok nem kerülnek teljes körűen rögzítésre az 
ügyfél-átvilágítás során. A Pmt. 8. §-ában meghatározott tényleges tulajdonosra 
vonatkozó adatok nem kerülnek rögzítésre. 

 A kijelölt személy nem rendelkezik ismeretekkel a bejelentés technikai 
végrehajtásának módjáról. A belső szabályzatban felsorolt bejelentésre okot adó 
körülmények felsorolását a kijelölt személy nem ismeri. A szolgáltató képviselője az 
ellenőrzés során az ügyfeleik működési körére vonatkozó kérdésekre adott válaszok 
alkalmával szembesül azzal, hogy egyes ügyfelei tevékenysége, működési 
körülményei bejelentés alapjául szolgálnak. A könyvviteli szolgáltató, illetve ügyfele 
nem tartja be a bizonylati fegyelmet, amely miatt a szolgáltató nem tud eleget tenni 
a monitoring kötelezettségének. Így a bejelentésre okot adó tények, adatok 
körülmények sem kerülnek feltárásra.  

 A szolgáltató nem rendelkezik ismeretekkel a Kit.-ben meghatározott 
kötelezettségekkel. E kötelezettségek teljesítése érdekében a szolgáltató nem oktatja 
alkalmazottait, illetve a konszolidált szankciós listában sem ellenőrzi ügyfeleit. 

 A kijelölt személy/vezető tisztségviselő a Pmt.-ben foglalt kötelezettségeit, illetve a 
pénzmosásra a terrorizmus finanszírozására utaló körülményeket (indikátorok, 
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tipológiai elemek) nem, vagy csak részben ismeri, azonban az alkalmazottak oktatását 
mégis is ő tartja a bemutatott oktatási napló szerint. 

 
A kérdőíves ellenőrzésekkel kapcsolatos tapasztalatok: 

 A kérdőíves ellenőrzéssel megkeresett szolgáltatóknál gyakori, hogy nem 
rendelkeznek hatályos, a felügyeleti szerv által jóváhagyott szabályzattal és a kijelölt 
személy bejelentési kötelezettségüknek sem tettek eleget. A kérdőív visszaküldésével 
általában egyidejűleg pótolják az elmulasztott kötelezettségeiket. 

 Mindkét szolgáltatói szektornál, de különösen az ingatlanügylettel kapcsolatos 
tevékenységet végzőknél jellemző, hogy nem tudják, hogy a tevékenységük a Pmt. 
hatálya alá tartozik. Így a Pmt. rendelkezéseit sem ismerik. 

 
4. Nemzeti kockázatelemzés 
 
A nemzeti kockázatelemzés célja többek között, hogy a szolgáltatók saját 
kockázatelemzéseinek elkészítését és eljárásaik hatékonyabbá tételét elősegítse, továbbá, 
hogy a szolgáltatók kockázatérzékenységi alapon történő ügyfél-átvilágítás hatékony 
végrehajtását támogassa. A szolgáltatók a teljes kockázatelemzés tartalmát megismerhették, 
amennyiben azt írásban kezdeményezték a felügyeletet ellátó szerveknél. A Pénzmosás 
Elleni Információs Irodához a felügyelete alá tartozó szolgáltatók részéről 553 db kérelem 
érkezett 2016-ban a nemzeti kockázatelemzés megismerése céljából.  
 
 

9 A Pénzmosás Elleni Információs Iroda elérhetőségei 
 
Név: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás 
Pénzmosás Elleni Információs Iroda 
Cím: 1033 Budapest, Huszti út 42. 
Postafiók: 1300 Budapest, Pf: 307 
Telefon: 06 1/4309-466 
Fax: 06 1/4309-305 
E-mail: fiu@nav.gov.hu 
Honlap: http://nav.gov.hu/nav/penzmosas 
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