
 

 

Iktatószám:  226-4/2015 

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. 
törvény (Pmt.) 8. §-ában foglalt írásbeli nyilatkozattételről 
 
A Bank 2014. május 9. napján állásfoglalás iránti kérelmet (Beadvány) nyújtott be a Magyar Nemzeti Bankhoz 
(székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.) (MNB) a Pmt. 8. §-ának alkalmazásával kapcsolatban. 
 
I.  TÉNYÁLLÁS  
 
A Pmt. 8. § (1) bekezdésének 2013. június 30. napjáig hatályos szövegváltozata alapján az ügyfél köteles volt az 
ügyfél-átvilágítás során a szolgáltató részére írásbeli nyilatkozatot tenni arra vonatkozóan, hogy a saját, vagy a 
tényleges tulajdonos nevében, illetőleg érdekében jár el. A Pmt. 8. § (2) bekezdésének a hivatkozott időpontig 
hatályos szövegváltozata pedig kimondta, hogyha az ügyfél nyilatkozik arról, hogy a tényleges tulajdonos nevében, 
illetőleg érdekében jár el, írásbeli nyilatkozatának a tényleges tulajdonos Pmt. 7. § (2) bekezdés a) pont aa)-ac) 
alpontjában meghatározott adatait is tartalmaznia kell. 

 
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 
és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2013. évi LII. törvény 2013. június 30. napi hatállyal módosította 
a Pmt.-t. A Pmt. 8. §-ának szóban forgó rendelkezései az alábbiak szerint módosultak. 
 
A Pmt. jelenleg hatályos 8. § (1) bekezdése továbbra is megköveteli a természetes személy ügyféltől, hogy az ügyfél-
átvilágítás során – a szolgáltató által meghatározott módon – írásbeli nyilatkozatot tegyen arra vonatkozóan, hogy a 
saját vagy a tényleges tulajdonos nevében vagy érdekében jár el. A Pmt. 8. § (2) bekezdése pedig változatlanul 
előírja, hogy ha a természetes személy ügyfél nyilatkozik arról, hogy a tényleges tulajdonos nevében vagy érdekében 
jár el, akkor írásbeli nyilatkozatának a tényleges tulajdonos Pmt. 7. § (2) bekezdés a) pont aa)-ac) alpontjában 
meghatározott adatait is tartalmaznia kell. 

 
A Pmt. hatályos 8. § (3) bekezdése szerint a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfél 
képviselője köteles az ügyfél-átvilágítás során írásban nyilatkozni a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet ügyfél tényleges tulajdonosáról és a tényleges tulajdonos Pmt. 7. § (2) bekezdés a) pont aa)-ac) 
alpontjában meghatározott adatairól. A jogszabály-módosítás következtében a jogi személy vagy jogi személyiséggel 
nem rendelkező szervezet ügyfélnek – a korábbiaktól eltérően – az ügyfél-átvilágítás során már minden esetben 
nyilatkoznia kell a tényleges tulajdonosáról, és annak a Pmt.-ben meghatározott adatairól, függetlenül attól, hogy az 
ügyfél a saját nevében, érdekében jár-e el.  
 
Továbbá a Pmt. 42. §-a értelmében a szolgáltató – a Pmt. 11. § (6) bekezdésétől eltérően – 2014. december 31. 
napját követően köteles az ügyleti megbízás teljesítését megtagadni, amennyiben az ügyféllel 2013. július 1. előtt 
létesített üzleti kapcsolatot, az ügyfél a szolgáltatónál ügyfél-átvilágítás céljából személyesen vagy képviselő útján 
2014. december 31. napjáig nem jelent meg, és az ügyfél vonatkozásában a Pmt. 7-10. §-ában meghatározott ügyfél-
átvilágítás eredményei 2014. december 31. napján nem állnak teljes körűen rendelkezésére. 
 
II. JOGKÉRDÉSEK 
 
A Bank számára kérdésként merült fel, hogy a Pmt. 8. § (1) és (3) bekezdései által megkövetelt írásbeli nyilatkozatot 
mely jogszabály szerinti írásbeli formában kell az ügyfélnek megtenni, azaz a szolgáltató a klasszikus papír alapon 
megtett nyilatkozaton túl milyen más, írásbelinek minősülő formában tett nyilatkozatot fogadhat el az ügyféltől.  
 
A Bank által feltett kérdésének olyan esetekben van jelentősége, amikor a szolgáltatónak ismételten 
nyilatkozattételre kell felhívnia a korábban már azonosított ügyfelét, és az ügyfél számára nehézséget okoz a 
szolgáltató fiókjában történő személyes megjelenés. Ismételt nyilatkoztatási igény merülhet fel a szolgáltató azon 
jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfelei esetében, akikkel a szolgáltató 2013. július 
1. napját megelőzően létesített üzleti kapcsolatot, és a Pmt. korábban hatályos 8. § (1) bekezdése szerint tett 
tényleges tulajdonosi nyilatkozatuk nem tartalmazza a tényleges tulajdonos Pmt. 7. § (2) bekezdés aa)-ac) 
alpontjaiban meghatározott adatait. De ismételt nyilatkoztatásra kerülhet sor akkor is, amikor az ügyfél 
szolgáltatónál rendelkezésre álló dokumentumai között a tényleges tulajdonosi nyilatkozat valamilyen oknál fogva 
nem lelhető fel, ezért szükségessé válik annak pótlása.  
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III. A BANK ÁLLÁSPONTJA 
 
A Bank a Beadványban előadta, hogy a közte és az ügyfelei közötti kommunikáció kapcsán felmerülhetne háttér 
jogszabályként a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény, a befektetési 
vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 
2007. évi CXXXVIII. törvény, illetve a távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazati szolgáltatási szerződésekről 
szóló 2005. évi XXV. törvény is. A Bank álláspontja szerint azonban előbbiek a tényleges tulajdonosi nyilatkozat 
megtételére nem tekinthetők irányadónak, hiszen az említett jogszabályok csak a szolgáltatási szerződések 
megkötése kapcsán írnak elő alaki követelményeket. A tényleges tulajdonosi nyilatkozat azonban nem minősül 
szolgáltatási szerződésnek és polgári jogi szempontból sem képezi részét a szolgáltatási szerződésnek. Hasonlóan a 
polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény vagy a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény szabályai sem alkalmazhatóak, hiszen az ügyfél-azonosítás nem minősül 
hatósági vagy peres eljárásnak. 
 
A Bank a Beadványban közölte, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) a jognyilatkozatokat 
általános jelleggel szabályozó jogszabály, így annak a nyilatkozat formájára vonatkozó rendelkezései irányadóak a 
Pmt.-ben szabályozott tényleges tulajdonosi nyilatkozat tekintetében is. Mindezek alapján véleménye szerint a 
tényleges tulajdonosi nyilatkozatot olyan módon kell megtennie az ügyfélnek, hogy az a Ptk. szerint írásba foglaltnak 
minősüljön. Az írásbeli alakhoz kötött jognyilatkozatot a Ptk. 6:7. §-a definiálja, melynek (2) bekezdése a klasszikus 
formáról szól (papíron aláírt nyilatkozat), a (3) bekezdése pedig egyéb elektronikus formákat von be az írásbelinek 
minősülő forma körébe.  
 
A Bank álláspontja szerint konkrét tiltó szabály hiányában az aláírt, klasszikus értelemben vett írásbeli nyilatkozat 
szolgáltató részére történő postai úton vagy faxon történő megküldése is megfelel a Pmt. előírásainak. Azt a kérdést 
pedig, hogy valamely nyilatkozat közlési mód megfelel-e a Ptk. 6:7. § (3) bekezdésében foglaltaknak az adott közlési 
mód tekintetében a szolgáltatónak kell megítélnie. A Bank meglátása szerint a Ptk. 6:7. § (3) bekezdésében 
meghatározott formának példának okáért megfelelhet egy internetbanki rendszer is, amely alkalmas a nyilatkozat 
tartalmának visszaidézésére, valamint tárolja a nyilatkozatot tevő személy adatait és a nyilatkozat megtételének 
időpontját. De véleménye szerint megfelelő technikai megoldásokkal, ha a nyilatkozat tartalma, a nyilatkozó 
személye és a nyilatkozat időpontjának megfelelő rögzítése megoldható, írásba foglaltnak minősülhet egy 
hangrögzített telefonon keresztül megadott nyilatkozat is, vagy akár egy e-mail útján tett nyilatkozat, ha a jogszabály 
által előírt adatok rögzítésének technikai feltételei ez esetben is biztosítottak. 
 
IV. AZ MNB ÁLLÁSPONTJA  
 
A Pmt. az I. pontban említett jogszabály-módosítást követően is fenntartja az ügyfél tényleges tulajdonosra 
vonatkozó írásbeli nyilatkozattételi kötelezettségét, azonban eltérően szabályozza a természetes személy ügyfelek és 
a jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfelek vonatkozásában a nyilatkozat 
tartalmi elemeit. A természetes személy ügyfelek a Pmt. korábban hatályos 8. §-ához hasonlóan csak akkor kötelesek 
a tényleges tulajdonos „minimum adatkörét” megadni, ha nyilatkozatukban azt rögzítik, hogy a tényleges tulajdonos 
nevében vagy érdekében járnak el. Ezzel szemben a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 
ügyfeleknek – a Pmt. korábban hatályos 8. §-ával ellentétben – minden esetben rögzíteniük kell a nyilatkozatukban a 
tényleges tulajdonos minimum adatkörét, függetlenül attól, hogy a saját nevükben vagy érdekükben járnak-e el. 
 
A Pmt. 42. §-ában foglalt rendelkezés értelmében a szolgáltató 2014. december 31. napját követően csak akkor 
teljesítheti az ügyfele ügyleti megbízását, ha az ügyféllel már 2014. július 1. napját megelőzően is üzleti kapcsolatban 
állt, az ügyfél 2014. december 31. napjáig személyesen vagy képviselő útján ügyfél-átvilágítás céljából megjelent a 
szolgáltatónál, és az ügyfél-átvilágítás eredményei 2014. december 31. napján hiánytalanul rendelkezésre állnak. 
 
A fentiekben említett jogszabályhelyek következtében a tényleges tulajdonosok „minimum adatkörének” rögzítése 
céljából szükségessé válhat azon jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfelek ismételt 
nyilatkozattételre történő felhívása, akik korábban az ügyfél-azonosítás során azt nyilatkozták, hogy a saját nevükben 
vagy érdekükben járnak el. Továbbá a Bank által az II. pontban említett esetekben a természetes személy ügyfelek 
ismételt nyilatkoztatása is szükségessé válhat. 
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A Pmt. 8. § (1) bekezdése értelmében a természetes személy ügyfél a szolgáltató által meghatározott módon köteles 
írásbeli nyilatkozatot tenni a tényleges tulajdonosra vonatkozóan. A Pmt. 8. § (3) bekezdése az előzőekhez hasonlóan 
igaz nem mondja ki, hogy a jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfél a tényleges 
tulajdonosra vonatkozó írásbeli nyilatkozatát a szolgáltató által meghatározott módon lenne köteles megadni, 
azonban a Pmt. 8. §-ához fűzött miniszteri indokolás szerint „a törvény változatlanul hagyja a Pmt.-nek az adatok 
ellenőrzésére irányuló jelenlegi eljárását (ismételt írásbeli nyilatkoztatás és nyilvántartásokban történő ellenőrzés). 
Az írásbeli nyilatkozat formáját és a nyilatkoztatás módját (a felügyeletet ellátó szervek útmutatásait, ajánlásait 
figyelembe véve) a szolgáltató határozhatja meg.” Továbbá a Pmt. 42. §-ának törvényi indokolása úgy szól, hogy „a 
törvény rendelkezései alapján tehát a szolgáltató a meglévő ügyfélkör esetében 2014. december 31-ig köteles teljes 
körűen beszerezni a 7-10. §-ban meghatározott ügyfél-átvilágítás eredményeit. A szolgáltató saját belátása szerint 
döntheti el, hogy az adott követelmények teljesítésének 2014. december 31-ét megelőzően milyen módon tesz 
eleget.”. 
 
Mindezek alapján a szolgáltató jogosult maga meghatározni az írásbeli tényleges tulajdonosi nyilatkozatok formáját 
és a nyilatkozattétel módját. 
 
A Ptk. 6:10. §-a kimondja, hogy a jognyilatkozatra vonatkozó szabályokat – ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik – a 
nem kötelmi jogi jognyilatkozatokra megfelelően alkalmazni kell, vagyis a Pmt. 8. §-a által szabályozott írásbeli 
nyilatkozatok esetében is alkalmazni kell. 
 
A Ptk. 6:4. § (2) bekezdése alapján a jognyilatkozatot szóban, írásban vagy ráutaló magatartással lehet megtenni. 
 
A Ptk. 6:7. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezés valóban a klasszikus értelemben vett írásbeli formára, vagyis a 
papír alapon tett nyilatkozatra kíván utalni. Ennek értelmében pedig írásbeli jognyilatkozatnak minősül a papír 
alapon tett tényleges tulajdonosi nyilatkozat is, ha azt a nyilatkozatot tevő fél aláírta. A Pmt. 8. §-ához fűzött 
kommentár alapján pedig a szolgáltató, így a Bank az írásbelinek minősülő klasszikus, papír alapú forma mellett 
szabadon határozhatja meg a nyilatkoztatás módját, így dönthet az aláírt nyilatkozat Bank részére történő postai 
úton, vagy akár faxon történő megküldéséről is.  
 
A Ptk. 6:7. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a (2) bekezdésben meghatározott nyilatkozat mellett írásba 
foglaltnak kell tekinteni a jognyilatkozatot akkor is, ha annak közlésére a jognyilatkozatban foglalt tartalom 
változatlan visszaidézésére, a nyilatkozattevő személyének és a nyilatkozat megtétele időpontjának azonosítására 
alkalmas formában kerül sor. A hivatkozott jogszabályhely alapján a klasszikus írásbelinek minősülő nyilatkozatok 
mellett írásba foglaltnak kell tekinteni a nyilatkozattevő által oly módon közölt nyilatkozatokat is, amelyek – a papír 
alapon tett nyilatkozatokhoz hasonlóan – alkalmasak a tartalmuk változatlan visszaidézésére, a nyilatkozattevő 
személyének és a nyilatkozat megtétele időpontjának minden kétséget kizáró azonosítására. A Ptk. ezen 
rendelkezésének megalkotásakor a jogalkotó tudatosan „technológiasemleges” megfogalmazást alkalmazott, annak 
érdekében, hogy a technikai fejlődés által lehetővé tett új jognyilatkozati formák támasztotta követelményeknek is 
eleget tegyen a jogszabály. A Ptk. kommentárban foglaltak alapján a bírói gyakorlatnak kell majd kialakítania, hogy 
milyen jognyilatkozati formák felelnek meg a hivatkozott követelményeknek.  
 
A Bank által a Beadványban említett internetbanki rendszerrel kapcsolatban az alábbiakat kívánja az MNB 
megjegyezni. A Ptk. kommentár rögzíti, hogy „mivel a Ptk. követelményei az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi 
XXXV. törvény fogalomrendszerével állnak összhangban, ebből az következik, hogy kizárólag a minősített 
elektronikus aláírással ellátott elektronikus dokumentum tesz eleget a Ptk. írásbeliségre vonatkozó 
követelményének, hiszen ennél egyszerűbb technológia a változatlanságot, a küldő személyének és a megtétel 
időpontjának azonosítását nem teszi lehetővé.”

1
 Mindezek alapján az internetbanki rendszeren keresztül tett 

nyilatkozat csak akkor fog írásba foglaltnak minősülni, ha az minősített elektronikus aláírással van ellátva. E 
tekintetben nem az internetbanki rendszer kialakítása bír relevanciával, hiszen az csak közvetíti, továbbítja a 
jognyilatkozatot, hanem a jognyilatkozat közlési módja. A Ptk. kommentár értelmében pedig az elektronikus úton, 
módon közölt nyilatkozat csak akkor fog írásbelinek minősülni, ha az minősített elektronikus aláírással van ellátva. 
 
Az MNB álláspontja szerint továbbá az azonosított telefonos ügyintézés keretében megtett nyilatkozat függetlenül 
attól, hogy az ügyfél személye azonosításra kerül, és a telefonbeszélgetésről hangfelvétel készül, szóbeli 

                                                 

1 A Polgári Törvénykönyv magyarázatokkal; Complex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft.; Budapest, 2013; 513. oldal 
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jognyilatkozatnak minősül. A telefonon keresztül tett tényleges tulajdonosi nyilatkozat szóbeli nyilatkozatnak 
minősül, így az nem felel meg a Pmt. 8. §-a által támasztott követelménynek, nevezetesen az írásbeliségnek.     
 
Az MNB a fentiekben rögzítettek mellett fel kívánja hívni a Bank figyelmét a Pmt. 8/A. § (1) bekezdésére, amely 
lehetővé teszi a szolgáltató számára az ügyfél írásbeli nyilatkoztatásának mellőzését, ha a szolgáltató a Pmt.-ben a 
tényleges tulajdonosra nézve meghatározott adatokat a személyazonosságot igazoló ellenőrzése keretében 
bemutatott okiratok, valamint a nyilvánosan hozzáférhető nyilvántartások vagy olyan nyilvántartások alapján rögzíti, 
amelyeknek kezelőjétől törvény alapján adatigénylésre jogosult. Ezen jogszabályhely alapján tehát a szolgáltató 
mentesülhet az ügyfél tényleges tulajdonosa felőli nyilatkoztatása alól, amennyiben az ügyfél-átvilágítás során 
részére bemutatott okiratok, illetve egyéb nyilvántartások alapján rögzíteni tudja a Pmt.-ben meghatározott 
adatkört. 
 
Összefoglalva a Bank a Pmt. 42. § c) pontjában foglalt követelmény teljesítése érdekében kockázatérzékenységi 
alapon saját maga jogosult meghatározni, hogy milyen úton (pl.: fax, posta, email, internetbank, stb.) szerzi be az 
ügyfelek Pmt. 7-10. §-aiban meghatározott ügyfél-átvilágításának eredményeit, így a tényleges tulajdonosi 
nyilatkozatot is, azonban a nyilatkozatoknak a Ptk. hivatkozott rendelkezéseinek megfelelően írásba foglaltnak kell 
minősülniük a Pmt. 8. § (1) és (3) bekezdései alapján. 
 
Budapest, 2015. február 19.   
 


