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KÉPESÍTETT 

PÉNZMOSÁS ÉS 

TERRORIZMUS 

FINANSZÍROZÁSA 

ELLENI KÜZDELEM 
SZAKÉRTŐ KÉPZÉS 
(3 NAP) 

 
 
 

 

A KÉPZÉS CÉLJA 

A Bankszövetség és a Bankárképző közös 

célja, hogy a pénzmosás elleni hatékony 

fellépésért magasan képzett szakemberek 

feleljenek! 

Az ezen a területen felelős funkciót, pozíciót 

betöltők részére a Bankszövetség által elismert 

közös szakmai vizsgát és a vizsgára felkészítő 

tanfolyamot szervezünk.  

A program során a résztvevő megismeri a 

pénzmosás és terrorizmus elleni küzdelmet érintő  

 hazai és nemzetközi szabályokat, eljárásokat, 

az abban közreműködő szervezeteket; 

 új törvényi előírásokat: 2017 évi LII törvény – 

az új KIT, a pénzügyi és vagyoni korlátozó 

intézkedések végrehajtásáról; és a 2017 

évi LIII törvény, az új PMT, a pénzmosás és 

a terrorizmus finanszírozása 

megelőzéséről és megakadályozásáról; 

 új törvényi szabályozásokkal kapcsolatos 

végrehajtási rendeleteket, 

 a szankciós intézkedéseket. 

 

A képzés célja, hogy a résztvevő képes legyen 

a gyakorlatban magabiztosan alkalmazni a 

szabályokat!  

 

 

KINEK AJÁNLJUK? 

A programot ajánljuk 

 minden, a 2017. évi LIII.törvény 1 § (1) 

bekezdésében értelmében szolgáltatónak 

minősülő szervezet vezetői és 

munkatársai számára, akiknek az ügyfél-

azonosításban, a pénzmosásra utaló jelek 

beazonosításában, bejelentésében szerepük 

van, 

 compliance munkatársaknak, 

 belső ellenőröknek, 

 e témakörben belső képzéseket koordinálók 

számára. 

HOL, MIKOR, MENNYIÉRT? 

Időpontok: 2017. szeptember 14., 21., 28., 

minden nap 9:00 -16:15 óra között) 

Jelentkezésihatáridő: 2017. szeptember 1. 

vizsga: 2017. október 10. 

Helyszín: 

Nemzetközi Bankárképző Központ Zrt. 

 

Ár: 235 000 Ft + áfa képzési díj és 

20 000 Ft + áfa vizsgadíj 

 

Témavezető: 

Berendi Judit jberendi@bankarkepzo.hu 

Ügyfélkapcsolati menedzser: 

Lájer Enikő elajer@bankarkepzo.hu
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OKTATÓK 

 

KOVÁCS GÁBOR 15 éve foglalkozik pénzügyi, gazdasági bűncselekmények 
megelőzésével. Az ORFK Szervezett Bűnözés Elleni Igazgatóság Pénzmosás 
Elleni Osztály alosztályvezetője, majd 7 éven keresztül volt 3 különböző bank 
compliance – pénzmosás elleni – csalás elleni területének vezetője, valamint 
adatvédelmi felelős és bankbiztonsági vezető. 2007 és 2010 között a 
Bankszövetség pénzmosás elleni bizottságának vezetője, valamint a PSZÁF 
szakértői bizottságának tagja. Két alkalommal vett részt a Moneyval 
országértékelésén. 

2011-12-ben a Deloitte Zrt. menedzsereként fenti szakterületek vonatkozásában számos pénzügyi és iparvállalat 
kockázat- és folyamatelemzésében, auditálásában vett részt.  
2012 óta a Magyar Kriminológiai Társaság tagja és a Transparency International külső tanácsadója. A Nemzeti 
Közszolgálati Egyetemen pénzmosás és korrupció megelőzése választható tantárgyakat oktat. 
Jelenleg saját tanácsadó cégében szabályozási, vizsgálati kérdésekben és tréningeken nyújt támogatást a 
pénzügyi szektorban érintett vállalatok részére, valamint konferenciákon, szakmai összejöveteleken adja át 
tapasztalatait. 

 

BÁCSFALVI  ANDRÁS közgazdász-szociológus, banki és vállalkozási 

tapasztalattal egyaránt rendelkezik. 
A Magyar Bankszövetség Pénzmosás Elleni munkacsoportjának elnöke, de 
aktívan részt vesz a Compliance munkacsoportjának munkájában is. A 
szankciókkal és korlátozó intézkedésekkel kapcsolatos aktualitások 
témafelelőse. Az embargós kérdések, illetve egyéb compliance releváns témák 
kapcsán rendszeresen ad elő szakmai konferenciákon. 
2014-óta a Bankárképző oktatója compliance és pénzmosás megelőzési 
témákban. 2016 óta tagja a pénzmosás elleni szakértők nemzetközi 
szervezetének, az ACAMS-nek. 
2013 és 2016 között az Eximbank Zrt. és a MEHIB Zrt. compliance igazgatója 
volt, jelenleg az MKB Bank Zrt. Compliance Igazgatóságát vezeti. 

 

 

 

DR. HODOSI GÁBOR  végzettsége jogász, közgazdász, bűnügyi nyomozó, 
2016 évtől az EXIM (Magyar Export-Imort Bank Zrt., és a Magyar Exporthitel 
Biztosító Zrt.) Compliance igazgatója. 
1991-től 17 évig nyomozó a BRFK Gazdaságvédelmi Főosztályán, ahol az 
utolsó nyolc évben a Gazdaságvédelmi Revizori Alosztályt vezette. A BRFK-
nál széles körben volt lehetőségem a pénzügyi intézményeket érintő 
bűncselekményekkel foglalkozni, mint pl. hitelekkel kapcsolatos csalások, 
bankkártyával kapcsolatos visszaélések, pénzmosás, bennfentes 
információval visszaélés. 
2008-2013. között a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeleténél (az utolsó 
néhány hónapban az MNB-nél) dolgozott a Piacfelügyeleti Igazgatóságon, 
majd a Fogyasztóvédelmi Igazgatóságon. 

 

PAPP MIHÁLY közgazdász, rendvédelmi és banki tapasztalatokkal. 
A Nemzetbiztonsági Hivatal után az EXIM bankbiztonsági 
szakértőjeként dolgozott, jelenleg az MKB Bank pénzmosás-
megelőzési osztályát vezeti. Feladatai közé tartozik a bank 
ügyfélbefogadással, tranzakció-monitoringgal, egyes csalástípusok 
megelőzésével kapcsolatos tevékenységének irányítása és 
szabályozása. Részt vesz a Bankszövetség pénzmosás elleni 
munkacsoportjának munkájában, így az új Pmt. és a kapcsolódó 
rendeletek véleményezésében, majd a banki gyakorlatba való 
átültetésében. 
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TEMATIKA 

 

 

PÉNZMOSÁS ÉS TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSAELLENI KÜZDELEM 

 

 Pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem törvényi szabályozása  

o hazai és nemzetközi szabályozás 

o szabályozó intézmények 

o törvényi változások indoka és jelentősége 

 a 2017. június 26-án hatályba lépett 2017. évi LIII. törvény 

 a 2017. július 20-án hatálybalépettvonatkozó 19/2017. MNB rendelet 

 Pénzmosás és terrorizmus-finanszírozás által okozott károk, kockázatok 

o a pénzmosás és a terrorizmus elleni küzdelem normarendszere és alapdokumentumai  

 A pénzmosás és terrorizmus elleni küzdelem intézményi szabályozása és eljárásrendje 

o belső szabályzat, felelős vezető, a vezető feladatai, a felelős vagy kijelölt vezető feladatai, 

az alkalmazottak feladatai 

o belső ellenőrzés és compliance szervezet 

 Kockázat alapú megközelítés 

 A pénzmosás és terrorizmus elleni küzdelem eljárásrendje 

o ügyfél-átvilágítás, az ügyfél-átvilágítás kockázatalapú megközelítése 

o azegyszerűsített és fokozottügyfél-átvilágítás 

o azauditáltelektronikushírközlőeszközáltalvégzettátvilágítás 

o tényleges tulajdonosi nyilatkozat 

o ügyfélkezelés 

o ügyfél-átvilágítási intézkedések, eljárások  

o bejelentendőtranzakciók 

o bejelentések és a bejelentés belső eljárásrendje 

 Kereskedelmi szankciók és korlátozó intézkedések    

o milyen országgal szemben milyen szankciók vannak életben 

o mit jelentenek ezek a szankciók 

o melyek lehetnek a korlátozó intézkedések 

 ESETTANULMÁNYOK  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A képzést írásbeli vizsga zárja. A vizsgát sikeresen teljesítők a Bankszövetség és a Bankárképző által 

kiadott „KÉPESÍTETT PÉNZMOSÁS ÉS TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSA ELLENI KÜZDELEM SZAKÉRTŐ”minősítést 

szereznek.  

ÚJDONSÁG! 

ONLINE TANANYAG! 

A KÉPZÉS OKTATÁSI ANYAGAIT  A 
RÉSZTVEVŐK A BANKÁRKÉPZŐ ONLINE 
OKTATÁSI FELÜLETÉN IS ELÉRHETIK! 
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TANFOLYAMI JELENTKEZÉSI LAP 

Képesített pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemszakértő képzés  

2017 szeptember 14., 21., 28. 

 

A jelentkező adatai 

Név: _________________________________________________________________________ 

Születési név: _________________________________________________________________ 

Születési hely, idő: ______________________________________________________________ 

Anyja neve: ___________________________________________________________________ 

Levelezési cím: ________________________________________________________________ 

Telefon: ____________________________ Email: ____________________________________ 

Munkahely neve: _______________________________________________________________  

Munkahely címe: _______________________________________________________________ 

Munkakör /beosztás/: ____________________________________________________________ 

Honnan értesült a tanfolyamról? ___________________________________________________ 

Hozzájárul, hogy a jövőben képzéseinkkel, rendezvényeinkkel kapcsolatos  

információkat és hírlevelet küldjünk az e-mail címére?  

   IGEN     NEM 

A jelentkező aláírása: ___________________________________________________________ 

A finanszírozó intézmény adatai (amennyiben a számlázási cím eltér a jelentkezőétől) 

Finanszírozó neve: _____________________________________________________________ 

Finanszírozó címe: _____________________________________________________________ 

Levelezési címe: (amennyiben a fentivel nem megegyező) ____________________________ 

Finanszírozó adószáma: _________________________________________________________   

Költségtérítés mértéke: __________________________________________________________ 

Kapcsolattartó neve: _________________ Telefon: ______________ Email: ________________ 

Dátum: __________________________ 

A Finanszírozó aláírása: _______________________________ 

A tanfolyam díja: 235 000 Ft + áfa képzési díj és 20 000 Ft + áfa vizsgadíj 

 
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk! A feltüntetett képzési díjak a pénzügyi és befektetési szolgáltatásokat 
főtevékenységként végző intézményekre vonatkoznak. A Bankárképző egyéb intézmények, cégek 
munkatársai számára egyedi képzési díjat számíthat fel, melyről kérje előzetes ajánlatunkat. 
Fizetési feltételek 
Mint jelentkező/finanszírozó tudomásul veszem/vesszük, hogy a jelentkezés egyben a rendezvény díjára 
vonatkozó fizetési kötelezettséget is jelenti. A Tanfolyam díját a kiállított számla alapján, a számlán 
feltüntetett határidőre, magánszemély esetén a tanfolyamot megelőzően rendezni fogom/fogjuk a 
Bankárképző bankszámlájára történő átutalással (MKB Zrt. 10300002-20100542-00003285). 
Lemondási feltételek 
A tanfolyamon történő részvétel lemondását kizárólag írásban fogadja el a Bankárképző, a tanfolyamot 
megelőző legkésőbb 15. napig. A tanfolyamot 8-14 nappal megelőzően történő lemondás esetén a 
tanfolyam részvételi díjának 50%-a adminisztrációs díjként kiszámlázásra kerül.  
A tanfolyamot megelőző 7. napon, vagy ezt követően történő lemondás esetén, illetve lemondás 
hiányában a teljes tanfolyami díj kiszámlázásra kerül.  A tanfolyam időpontja előtt írásban a 
Bankárképzőhöz eljuttatott értesítés alapján a befizetett résztvevő más személlyel helyettesíthető. 

A jelentkezéssel a jelentkező tudomásul veszi és elfogadja a Bankárképző honlapján közzétett 
általános szerződési feltételeket, a képzés tanulmányi és vizsgaszabályzatát, az adatvédelmi 
tájékoztatót. 
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