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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: 2018. május 8.,15.,22. 

minden nap 9:00 -16:15 óra között 

Jelentkezési határidő: 2018. április  20. 

vizsga: 2018 június 

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: 

nszabo@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. 
 

 
 

(a képzés többi oktatója még felkérés alatt!) 

 

 

 

A képzésre a www.bankarkepzo.hu honlapon jelentkezhet! 
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TEMATIKA 

 

 

PÉNZMOSÁS ÉS TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSA ELLENI 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 hatályba lépett vonatkozó 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 az egyszerűsített és fokozottügyfél-átvilágítás 

o az auditált elektronikus hírközlőeszköz által végzett átvilágítás 

o tényleges tulajdonosi nyilatkozat 

o ügyfélkezelés 

o ügyfél-átvilágítási intézkedések, eljárások  

o bejelentendő tranzakciók 

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! 

mailto:bankarkepzo@bankarkepzo.hu
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 MENEDZSER 
KÉPZÉS 

 

(4 nap)TANÁCSADÁS 
 

ÉS 
 

OKTATÁS 

 
 

Programjainkat keresse honlapunkon 
 

www. bankarkepzo.hu  
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