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Iktatószám: 248175-138/2019 
Ügyintéző: dr. Erdei Noémi 
Tárgy: rendkívüli adatszolgáltatás előírása 
Mellékletek: 1. „UAZRK” jelű adatszolgáltatási tábla 

2. Kitöltési útmutató 
 
H-PM-IV-59/2019. számú határozat 
 
 
A/Az IZYS Egészség- és Önsegélyező Pénztár (székhelye: 1203 Budapest, Téglagyártó u. 11/b.) (Szolgáltató) felett 
gyakorolt felügyelet keretében 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. 
 
Az MNB rendkívüli adatszolgáltatás keretében előírja a Szolgáltató számára, hogy a jelen határozat 1. számú 
melléklete szerinti, „A szolgáltató által még nem átvilágított ügyfelek állományának alakulása − Összesen” 
elnevezésű, „UAZRK” jelű adatszolgáltatási táblát a jelen határozat 2. számú mellékletében foglalt Kitöltési 
útmutatónak megfelelően kitöltve  

a) első alkalommal 2019. július 31. napjára vonatkozóan 2019. augusztus 10. napjáig, azt követően 
b) 2019. augusztus 31. napjára vonatkozóan 2019. szeptember 10. napjáig, 
c) 2019. szeptember 30. napjára vonatkozóan 2019. október 10. napjáig, 
d) 2019. október 15. napjára vonatkozóan 2019. október 17. napjáig, végül 
e) 2019. október 31. napjára vonatkozóan 2019. november 10. napjáig, 

elektronikus formában, fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus aláírással ellátva, az ERA rendszer 
Adatszolgáltatás szolgáltatásán keresztül küldje meg az MNB részére. 
 
Az MNB felhívja a Szolgáltató figyelmét, hogy amennyiben a jelen határozati kötelezéseknek nem, vagy nem 
teljeskörűen, illetve késedelmesen tesz eleget, az MNB-nek jogszabályban biztosított intézkedések alkalmazására 
van lehetősége, ideértve a bírság kiszabását is. 
 
A döntés meghozatalával összefüggésben eljárási költség nem merült fel. 
 
A határozat ellen fellebbezésnek nincs helye, ugyanakkor az ügyfél, illetve a kifejezetten rá vonatkozó rendelkezés 
tekintetében az eljárás egyéb résztvevője a határozat ellen annak közlésétől számított 30 (harminc) napon belül 
jogszabálysértésre hivatkozással közigazgatási pert indíthat.  
 
A perben a jogi képviselet kötelező. A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszékhez címezve, az MNB-nél kell 
űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével benyújtani. (Az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás 
elérhetősége: https://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-es-intezmenyfelugyeles/hatarozatok-es-vegzesek-
keresese).  
 
A keresetlevél benyújtásának a határozat hatályosulására nincs halasztó hatálya, az ügyfél azonban azonnali 
jogvédelmet kérhet.  
 
A bíróság a pert főszabály szerint tárgyaláson kívül bírálja el. Tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben kérheti. 
A tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye. 
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I n d o k o l á s 
 
I. A RENDKÍVÜLI FELÜGYELETI ADATSZOLGÁLTATÁS ELŐÍRÁSÁNAK JOGALAPJA 
 
A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (MNB tv.) 39. § (1) bekezdése értelmében, ha törvény 
eltérően nem rendelkezik, az MNB – az MNB tv. 4. § (9) bekezdésében meghatározott, a pénzügyi közvetítőrendszer 
felügyeletével kapcsolatos feladatkörében – ellátja az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi 
XCVI. törvény, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény, a biztosítási 
tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény, valamint a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei 
szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény hatálya 
alá tartozó szervezetek, személyek és tevékenységek felügyeletét. 
 
Az MNB tv. 39. § (3) bekezdése értelmében az MNB az MNB tv.  4. § (9) bekezdésében meghatározott feladatkörében 
ellátja a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. 
törvény (Pmt.) 1. § (1) bekezdés a)-e) és m) pontjában meghatározott tevékenységet végző szolgáltatók 
vonatkozásában a Pmt.-ben meghatározott felügyeleti feladatokat. 
 
A Pmt. 1. § (1) bekezdése értelmében – a Pmt. 3. § 28. pont g) és i) alpontjára figyelemmel − a Pmt. hatálya kiterjed 
a Magyarországon székhellyel, fiókteleppel vagy telephellyel rendelkező hitelintézetre, a biztosítóra és befektetési 
vállalkozásra, mint pénzügyi szolgáltatóra, valamint önkéntes kölcsönös biztosító pénztárra, amely szolgáltatók 
tekintetében a Pmt. 5. § a) pontja értelmében a felügyeletet ellátó szerv a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével 
kapcsolatos feladatkörében eljáró MNB. 
 
Az MNB tv. 42. § d) pontja alapján az MNB az MNB tv. 4. § (9) bekezdésben meghatározott feladatkörében ellenőrzi 
az MNB tv. 39. §-ban meghatározott törvények hatálya alá tartozó személyek és szervezetek működésére és 
tevékenységére vonatkozó, a feladatkörébe tartozó hazai jogszabályi rendelkezések és európai uniós jogi aktusok 
betartását és az MNB által hozott határozatok végrehajtását. 
 
Az MNB tv. 45. § a) pontja értelmében az MNB hatóságként jár el az MNB tv.  4. § (9) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében a 39. § (1) és (3) bekezdésében meghatározott törvények hatálya alá tartozó személyek, szervezetek, 
valamint tevékenységek feletti folyamatos felügyelet gyakorlása során. 
 
Az MNB tv. 48. § (2) bekezdése szerint az MNB a 39. §-ban, valamint a 45. § a) pontjában meghatározott felügyeleti 
tevékenységét – többek között − rendszeres és rendkívüli adatszolgáltatásból származó adatok ellenőrzésével és 
elemzésével végzi. 
 
Az MNB tv. 48. § (3) bekezdése alapján az MNB a folyamatos felügyeléshez szükséges információk beszerzése 
érdekében az MNB tv. 39. §-ában meghatározott törvények hatálya alá tartozó szervezetek vagy személyek számára 
rendszeres vagy rendkívüli adatszolgáltatási kötelezettséget írhat elő. 
 
II. A RENDKÍVÜLI FELÜGYELETI ADATSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉG ELRENDELÉSE 
 
1.  A rendkívüli felügyeleti adatszolgáltatási kötelezettség előírásának célja 
 
A 2017. június 26. napján hatályba lépett Pmt. ügyfél-átvilágításra vonatkozó, a 7-11. §-ban, valamint a 19-20. §-ban 
meghatározott rendelkezései kiegészítették azon adatok és nyilatkozatok körét, amelyekkel a korábban hatályos, a 
pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 
rendelkezései értelmében a szolgáltatónak az ügyfél-átvilágítás során rendelkeznie kellett. A Pmt. hatálya alá tartozó 
szolgáltatóknak a Pmt. 79. § (1) bekezdése a Pmt. hatálybalépésekor 2019. június 26. napjáig tartó, kétéves átmeneti 
időszakot biztosított a Pmt. hatálybalépésekor már meglévő ügyfélállomány esetében a hiányzó adatok és 
nyilatkozatok pótlására.  
 
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 
módosításáról szóló 2019. évi XLIX. törvény 1. §-a alapján az eredetileg meghatározott határidő 2019. október 31. 
napjára (Adategyeztetési határidő) módosult. 
 



 

A Pmt. 2019. június 25. napjától hatályos 79. § (1) bekezdése értelmében a szolgáltató az Adategyeztetési határidőt 
követően köteles az ügyleti megbízás teljesítését megtagadni, ha az ügyféllel 2017. június 26. napját megelőzően 
létesített üzleti kapcsolatot, az ügyfél vonatkozásában az ügyfél-átvilágítási intézkedéseket az Adategyeztetési 
határidőig nem végezte el, valamint az ügyfél vonatkozásában a Pmt. 7-11. §-ban és a 19-20. §-ban meghatározott 
ügyfél-átvilágítás eredményei az Adategyeztetési határidőig nem állnak teljeskörűen rendelkezésre.  
 
A felügyeleti kockázatértékeléshez szükséges, hogy az MNB már az Adategyeztetési határidő lejártát megelőzően 
információval rendelkezzen arról, hogy az egyes szolgáltatók tekintetében előreláthatólag milyen nagyságrendű 
ügyfélállomány vonatkozásában nem történt meg teljeskörűen az átvilágítás, és így hány ügyfél vonatkozásában 
várható korlátozás bevezetése. 
 
A fentiekre tekintettel a pénzügyi közvetítőrendszer zavartalan és hatékony működésének biztosítása, továbbá a 
pénzügyi közvetítőrendszerrel szembeni közbizalom erősítése céljából az  MNB indokoltnak tartja  – a számára 
törvény által biztosított, a folyamatos ellenőrzési jogkörének keretében előírt rendkívüli adatszolgáltatás révén − 
felmérni, hogy az Adategyeztetési határidő lejáratáig az egyes szolgáltatók tekintetében milyen ütemben valósul 
meg az adategyeztetés és  hogyan alakul a szolgáltatók által nem teljeskörűen átvilágított ügyfelek száma. 
 
Mindezek alapján az MNB indokoltnak tartja a jelen határozat rendelkező részében meghatározott − az ott megjelölt 
adatszolgáltatási határidők és vonatkoztatási napok szerinti ütemezéssel történő − felügyeleti célú rendkívüli 
adatszolgáltatási kötelezettség elrendelését. 
 
2. A rendkívüli felügyeleti adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének módja  
 
Az MNB a határozat rendelkező része szerinti rendkívüli adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének módját a jelen 
határozat 1. számú melléklete szerinti, – a jelen határozat 2. számú mellékletében található Kitöltési útmutatónak 
megfelelően kitöltött – „UAZRK” jelű adatszolgáltatási táblázat megküldésében határozza meg.  
 
A táblákat elektronikus formában, fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus aláírással ellátva, az ERA 
rendszer Adatszolgáltatás szolgáltatásán keresztül kell megküldeni az MNB részére. 
 

*** 
 

A jelen határozat a fent hivatkozott jogszabályi előírásokon, valamint az MNB tv. 49/C. § (1) bekezdésén alapul. 
 
A határozat meghozatalára az MNB nevében, az MNB tv. 4. § (9) bekezdésében és 39. § (1) bekezdés a), c), i) valamint 
l) pontjaiban és (3) bekezdésében biztosított hatáskörben, az MNB tv. 13. § (1) bekezdésére és a (11) bekezdés a) 
pontjára figyelemmel, a Magyar Nemzeti Bank egyes hatósági döntéseivel kapcsolatos hatáskörgyakorlás, valamint 
a hatáskör gyakorlója helyettesítésének részletes szabályairól szóló 48/2018. (XII. 21.) MNB rendelet (48/2018. MNB 
rendelet) 2. § (6) bekezdés f) pontja, továbbá helyettesítés esetén a 6. § (1) bekezdés c) pontja alapján került sor. A 
határozat aláírására a 48/2018. MNB rendelet 5. § (1) bekezdésében foglaltak alapján került sor. 
 
A jelen határozat rendelkező részében az MNB felhívta a Szolgáltató figyelmét arra, hogy amennyiben a jelen 
határozatban foglalt intézkedéseknek nem, vagy nem teljeskörűen, illetve késedelmesen tesz eleget, az MNB-nek – 
az MNB tv. 48. § (5) bekezdésében és 75. § (1) bekezdésében foglaltak alapján – jogszabályban biztosított 
intézkedések alkalmazására, illetve bírság kiszabására van lehetősége. 
 
A határozat elleni jogorvoslatról szóló tájékoztatás az MNB tv. 46. § (2) bekezdés 18. pontján, az általános 
közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 112. §-án, 113. § (1) bekezdés a) pontján, 114. § (1) 
bekezdésén, valamint a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 4. § (1) bekezdésén és a (3) bekezdés 
a) pontján, 6. §-án, 12. § (2) bekezdés d) pontján, 13. § (11) bekezdésén, 17. § a) pontján, 18. § (1) bekezdésén, 27. 
§ (1) bekezdésén, 28. §-án, 29. § (1) bekezdésén, 39. § (1) és (6) bekezdésein, 50. § (1) bekezdésén, 124. § (2) 
bekezdés c) pontján és (5) bekezdésén, 157. §-án, továbbá a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 
114. § (1) bekezdésén és a 608. § (1) bekezdésén, illetve az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások 
általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdés a) és b) pontján alapul. 
 
A jelen határozat az MNB tv. 49/C. § (7) bekezdése, valamint az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján annak közlésével 
végleges. 



 

 
Budapest, 2019. július 31. 
 
 
 

                           A Magyar Nemzeti Bank nevében eljáró 
 
 

        Szeniczey Gergő  
                 ügyvezető igazgató 
 

                 távollétében 
 

 
Freisleben Vilmos s.k., 

igazgató 
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