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Az MNB H-PM-I-B-5/2020. számú határozata a Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál 
lefolytatott ellenőrzési eljárás intézkedések és bírság alkalmazásával történő lezárásáról 
 
 
A Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál (székhelye: 1054 Budapest, Akadémia utca 6.; 
cégjegyzékszám: 01-10-041042) (Bank) hivatalból lefolytatott célvizsgálat megállapításai alapján a Magyar 
Nemzeti Bank (székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 9., telephelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) 
(MNB) az alábbi 
 

h a t á r o z a t o t 
 
hozza: 

 

 
I. Az MNB figyelmezteti a Bankot, hogy a – jogszabályi előírásoknak való megfelelés érdekében – 
tevékenysége végzése során folyamatosan 

1. biztosítsa olyan belső szabályrendszer fenntartását és kontroll pontok működtetését, amelyek a 
mindenkor hatályos pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni jogszabályi rendelkezéseknek 
megfelelően garantálják a bejelentések és az ismételt bejelentések teljes körű és haladéktalan 
megtételét, továbbá a bejelentések és az ismételt bejelentések haladéktalan továbbítását a 
pénzügyi információs egységhez; 

2. biztosítsa olyan belső szabályrendszer fenntartását, amely lehetővé teszi a szűrőrendszer 
riasztásainak elemzését, valamint értékelését a mindenkor hatályos pénzmosás és terrorizmus 
finanszírozása elleni jogszabályi rendelkezések által előírt határidőn belül; 

3. tartson fenn olyan belső szabályrendszert és működtessen azt támogató informatikai megoldást, 
amely biztosítja a mindenkor hatályos pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni jogszabályi 
rendelkezéseknek megfelelő automatikus szűrőrendszer alkalmazását és annak segítségével a 
jogszabályban meghatározott szűrések elvégzését; 

4. tartsa belső kockázatértékelését naprakészen és a belső szabályzatával összhangban. 
 

II. Az MNB kötelezi a Bankot, hogy – a jogszabályi előírásoknak való megfelelés érdekében – tevékenysége 
végzése során folyamatosan, de legkésőbb a jelen határozat kézhezvételétől számított 90 napon belül 

1. biztosítsa foglalkoztatottjai számára a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megelőzésével és 
megakadályozásával, valamint a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedésekkel összefüggő 
tevékenység ellátásához előírt képzéseket a vonatkozó jogszabályoknak és az abban foglalt 
határidőknek megfelelően; 

2. alakítson ki olyan belső szabályrendszert és azt támogató informatikai megoldást, amely biztosítja 
a megerősített eljárás alá tartozó ügyfelei tekintetében a mindenkor hatályos pénzmosás és 
terrorizmus finanszírozása elleni jogszabályi rendelkezések által előírt kötelező szűréseket, és a 
pénzmosás és terrorizmus finanszírozása szempontjából történő elemzést és értékelést a tízmillió 
forintot elérő vagy meghaladó ügyleteik vonatkozásában.  

 
 

III. Az MNB rendkívüli adatszolgáltatás keretében kötelezi a Bankot, hogy a jelen határozat kézhezvételét 
követő 105 napon belül küldje meg az MNB részére a jelen határozat rendelkező részének II. pontjában 
foglaltak teljesítésének teljes körű ellenőrzését és a nevezett pontban írt intézkedések megfelelő 
végrehajtását igazoló − az igazgatóság által megtárgyalt és a felügyelőbizottság által jóváhagyott – belső 
ellenőri jelentéseket és az azok alapjául szolgáló dokumentumokat. 
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IV. Az MNB a Bankot 

1. a jelen határozat indokolásának I. pontjában hivatkozott jogszabálysértések miatt 8.000.000 Ft, azaz 
nyolcmillió forint, 

2. a jelen határozat indokolásának II. pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 4.500.000 Ft, azaz 
négymillió-ötszázezer forint, 

3. a jelen határozat indokolásának III. pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 3.000.000 Ft, azaz 
hárommillió forint, 

4. a jelen határozat indokolásának IV. pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 2.500.000 Ft, azaz 
kettőmillió-ötszázezer forint,  

5. a jelen határozat indokolásának V. pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 1.500.000 Ft, azaz 
egymillió-ötszázezer forint, 

6. a jelen határozat indokolásának VI. pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 500.000 Ft, azaz 

ötszázezer forint, 

mindösszesen 20.000.000 Ft, azaz húszmillió forint összegű felügyeleti bírság megfizetésére kötelezi. 
 
A Bank köteles a jelen határozat rendelkező részét haladéktalanul a honlapján közzétenni. 
 
Az ellenőrzési eljárás során eljárási költség nem merült fel. 
 

(…) 
 

I n d o k o l á s 
 
Az MNB a Bank pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megelőzési tevékenységével kapcsolatban öt 
területen tárt fel hiányosságot: 
 
I. Az MNB hiányosságokat tárt fel a Banknál annak bejelentési gyakorlatával kapcsolatban. A 
szolgáltató pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megelőzési tevékenységi körében legfontosabb 
kötelezettsége, hogy pénzmosásra, terrorizmus finanszírozására, vagy dolog büntetendő cselekményből 
való származására utaló adat, tény, körülmény felmerülése esetén haladéktalanul bejelentést tegyen a 
pénzügyi információs egység felé. Amennyiben a szolgáltató helytelen gyakorlatot alakít ki és emiatt a 
bejelentések haladéktalan megtétele elmarad vagy adott esetben a szolgáltató nem tesz ismételten 
bejelentést, illetve a szolgáltató esetlegesen egyáltalán nem tesz bejelentést, akkor az illetékes hatóság 
nem értesül megfelelő időben a pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás gyanús tranzakciókról, ezáltal 
veszélyeztetve a hatóság hatékony fellépését az ilyen esetekkel szemben. Fentiek miatt elengedhetetlen 
és ezért kiemelt érdek fűződik ahhoz, hogy a gyanús tranzakciót követően haladéktalanul tegyen 
bejelentést a szolgáltató, még abban az esetben is, ha a szolgáltató inkább úgy dönt, hogy a kockázatra 
tekintettel az üzleti kapcsolatot megszünteti. A bejelentési kötelezettség ugyanis nem szűnik meg az 
ügyfélkapcsolat utólagos megszüntetésével, hiszen azt nem az ügyfélminőség keletkezteti, hanem a 
gyanús tranzakció. 
II. Az MNB hiányosságokat tárt fel a Bank belső ellenőrző és információs rendszerének 
működtetésével kapcsolatban, illetve a szűrési riasztások határidőben történő feldolgozása terén. Az 
MNB elvárja, hogy a Bank rendelkezzen olyan automatikus szűrőrendszerrel, amely biztosítani képes a 
pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása szempontjából kockázatos ügyfél és szokatlan ügylet 
kiszűrését, ugyanis elengedhetetlen, hogy a szolgáltató haladéktalanul értesüljön a gyanús 
tranzakciókról. A szűrőrendszer jogszabálynak megfelelő működéséhez, a szűrőrendszer által generált 
riasztások jogszabályban előírt határidőn belül történő feldolgozásához kiemelt érdek fűződik, hiszen 
ezen találatok képezik a pénzügyi információs egység felé megtett bejelentések alapját. Amennyiben a 
szolgáltató nem alkalmaz automatikus szűrőrendszert, illetve a kiválasztott eseteket nem értékeli időben, 
a szolgáltató nem vagy nem kellően rövid időn belül szerez tudomást olyan pénzmosás gyanús 
tranzakciókról, amelyek a szolgáltató számára bejelentési kötelezettséget keletkeztetnek, ezáltal a 
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szolgáltató nem képes jogszerűen teljesíteni a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megelőzési 
tevékenységi körében legfontosabb kötelezettségét. 
III. Az MNB hiányosságokat tapasztalt a Bank pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzési 
tárgyú belső képzések területén. Az új belépő foglalkoztatottak célirányos képzése alapvető jelentőségű, 
tekintettel arra, hogy az adott munkakör betöltéséhez szükségszerű az, hogy a foglalkoztatottak a 
pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésére és megakadályozására vonatkozó jogszabályi 
rendelkezéseket megismerjék, a pénzmosást vagy a terrorizmus finanszírozását lehetővé tevő, illetve 
megvalósító üzleti kapcsolatot, ügyletet felismerjék, a pénzmosásra vagy a terrorizmus finanszírozására 
utaló adat, tény, körülmény felmerülése esetén a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően tudjanak 
eljárni. Mindez kiemelt jelenőségű célként jelenik meg a pénzmosási törvényben, mégpedig oly módon, 
hogy ehhez a törvény a szolgáltató tekintetében egy eredményorientált gondossági kötelezettséget 
állapít meg. A képzések elvégzéséhez az MNB szűk határidőt rendelt, mivel kiemelt érdek fűződik ahhoz, 
hogy az érintett munkakörben dolgozó személy már a belépésével közel egyidejűleg megszerezze a 
szükséges ismereteket annak érdekében, hogy az adott helyzetben képes legyen felismerni és kellő 
módon kezelni a később nehezen reparálható pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási kockázatokat. 
IV. Az MNB hiányosságokat tárt fel a Bank megerősített eljárás alá tartozó ügyfeleinek tízmillió 
forintot elérő vagy meghaladó ügyleteinek szűrését illetően. A megerősített eljárások megfelelő 
kialakítása kiemelt fontossággal bír, hiszen ezekben az esetekben a jogszabályban meghatározott, 
pénzmosási szempontból kockázatos ügyfelek, ügylet típusok fokozott monitoringjáról van szó. 
Amennyiben a szolgáltató figyelmen kívül hagyja a megerősített eljárások kialakítását, egy olyan fokozott 
kockázatú ügyfélkört téveszt szem elől, amelynek figyelemmel kísérése alapvető fontosságú a szolgáltató 
pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási megelőzési tevékenységének keretein belül. 
V. Az MNB hiányosságokat tárt fel a Bank belső kockázatértékelésével kapcsolatban. A pénzmosási 
kockázatok megállapítása szempontjából alapvető fontosságúnak minősül, hogy a szolgáltató tudja 
azonosítani a meglévő kockázatait, és ahhoz mérten tudjon rendelni kockázatcsökkentő intézkedéseket, 
majd nyomon tudja követni a kockázatainak alakulását. Jelentős kockázatot telepít a működésre, ha a 
szolgáltató belső kockázatértékelése nem naprakész, és nincsen összhangban gyakorlati 
tevékenységével, illetve szabályzataival, hiszen a nem megfelelő szabályozás rossz gyakorlatot teremt a 
szolgáltató működésében, továbbá elnehezíti az alkalmazottak jogszabályokkal összhangban történő 
eljárásának a számon kérhetőségét. 

 
(…) 

 
Budapest, 2020. július 03. 
 

        A Magyar Nemzeti Bank nevében eljáró Pénzügyi Stabilitási Tanács 
 
 

Dr. Matolcsy György s.k., 
a Pénzügyi Stabilitási Tanács elnöke 
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