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_____________________________________________________ 

 

A pénzügyi és egyéb szolgáltatók azonosítási feladatához 

kapcsolódó adatszolgáltatási háttér megteremtéséről és 

működtetéséről szóló 2021. évi XLIII. törvénnyel (továbbiakban: 

UBO törvény) hazánkban is bevezetésre került a tényleges 

tulajdonosi nyilvántartás. 

 

1. Kit tekinthetünk tényleges tulajdonosnak? 

• A tényleges tulajdonos fogalmát a pénzmosás és a terrorizmus 

finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. 

évi LIII. törvény (továbbiakban: Pmt.) határozza meg. 

 

A Pmt. szerinti tényleges tulajdonosnak minősül 

 

• Az a természetes személy, aki szervezetben közvetlenül vagy 

közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább 25%-

val rendelkezik, vagy egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést 

gyakorol a szervezet felett; 

• Az a természetes személy, aki a szervezetben meghatározó 

befolyással rendelkezik; 

• Az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyletet 

végrehajtanak, vagy aki egyéb módon tényleges irányítást, 
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ellenőrzést gyakorol a természetes személy ügyfél tevékenysége 

felett. 

 

2. A tényleges tulajdonosi nyilvántartás részére történő 

adatszolgáltatás módja 

• Az adatszolgáltatás a fizetési számlát vezető pénzforgalmi 

szolgáltatókon (továbbiakban: számlavezető bankokon) keresztül 

történik. 

• A számlavezető bank felé történő adatszolgáltatás azonban az 

adatszolgáltatók kötelezettsége és felelőssége. Adatszolgáltatónak 

minősül a törvény hatálya alá tartozó valamennyi szervezet. 

• A számlavezető bank a fizetési számla vezetéséhez kapcsolódóan az 

adatszolgáltató vonatkozásában a Pmt. alapján az ügyfélátvilágítás 

keretében rögzített tényleges tulajdonosi adatokat továbbítja a 

nyilvántartó szervhez, azaz a Nemzeti Adó-és Vámhivatalhoz 

(továbbiakban: NAV). 

• A számlavezető bank az ügyfél-átvilágítás keretében köteles a 

tényleges tulajdonost azonosítani (alapesetben az adatszolgáltató 

által adott nyilatkozat alapján) és a személyazonosság igazoló 

ellenőrzését elvégezni. 

• Az adatszolgáltató köteles értesíteni a számlavezető bankot az 

adatokban bekövetkezett változásról 5 munkanapon belül. 

• A számlavezető bank a nyilvántartásában rendelkezésre álló 

tényleges tulajdonosi adatokat, valamint az egyes adatok 

rögzítésének dátumát összesítetten küldi meg a NAV részére, 

minden naptári hónap utolsó napját követő 5 napon belül. 

 

3. Az ügyfelek besorolására szolgáló TT index jelentősége 

Mi a TT index? 

 

• A TT index a tényleges tulajdonosi központi nyilvántartásban az 

adatszolgáltató tényleges tulajdonosi adatához rendelt, annak 

megbízhatósági szintjét jelző, 1-10 közötti értékű mutatószám. 

 

A megbízhatóság értékelése 

 

• Az adatszolgáltatók egy 10 pontos TT indexről indulnak. 

• A NAV a hatóságok, az ügyészség, a bíróság és a felügyeletet ellátó 

szervek, valamint a szolgáltatók által jelzett eltérést és a jelzett 

tényleges tulajdonosi adatot rögzíti a tényleges tulajdonosi 

nyilvántartásban, valamint csökkenti a megbízhatósági indexet, 

amennyiben a bejelentett adatokhoz képest eltérést tapasztalnak. 

• Az UBO törvény szerint a TT index az eltéréssel kapcsolatos 

hatósági bejelentés esetén 2 ponttal, szolgáltatói bejelentés esetén 

1 ponttal csökken. 

• AZ UBO törvény rendelkezései szerint szolgáltatónak minősül a 

Magyarországon székhellyel, fiókteleppel vagy telephellyel 

rendelkező: hitelintézet; pénzügyi szolgáltató; foglalkoztatói 

nyugdíjszolgáltató intézmény; önkéntes kölcsönös biztosítópénztár; 

nemzetközi postautalvány-felvételt és -kézbesítést végző; 

ingatlanügylettel kapcsolatos tevékenységet végző; könyvvizsgálói 
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tevékenységet végző; könyvviteli adószakértői, adótanácsadói 

tevékenységet végző; játékkaszinót működtető vagy online 

kaszinójátékot szervező; nemesfémmel vagy az ezekből készült 

tárgyakkal kereskedő; árukereskedő, amennyiben tevékenysége 

folytatása során hárommillió forintot elérő vagy meghaladó összegű 

készpénzfizetést fogad el; ügyvéd, kamarai jogtanácsos, közjegyző; 

bizalmi vagyonkezelő; virtuális és törvényes fizetőeszközök, illetve 

virtuális fizetőeszközök közötti átváltási szolgáltatásokat nyújtó 

szolgáltatóra; letétkezelő pénztárca-szolgáltatóra; kulturális javak 

kereskedelmével vagy közvetítésével foglalkozó szolgáltató olyan 

ügyletek vagy ügyletsorozatok vonatkozásában, amelyek értéke 

eléri vagy meghaladja a hárommillió forintot; kulturális javak 

tárolásával vagy kereskedelmével szabadkikötőkben foglalkozó vagy 

közvetítőként szabadkikötőkben eljáró szolgáltató olyan ügyletek 

vagy ügyletsorozatok vonatkozásában, amelyek értéke eléri vagy 

meghaladja a hárommillió forintot;  

 

valamint székhelyszolgáltató szolgáltatónak minősül továbbá, aki 

Magyarország területén vagy az Európai Unió más tagállamában 

vagy harmadik országban rendelkezik székhellyel, és 

Magyarországon létesített tartós, üzleti egysége révén az ügyfelek 

számára állandó belföldi jelenlét formájában közvetlenül kínálja 

fentebb meghatározott szolgáltatást Magyarországon. 

 

Bizonytalan minősítés 

 

• Amennyiben a TT index a bejelentések nyomán 8 pont alá csökken, 

úgy az adatszolgáltató tényleges tulajdonosi adatai (automatikusan) 

„bizonytalan” besorolást kapnak. 

• A NAV a „bizonytalan” minősítés tényéről 5 munkanapon belül 

írásban tájékoztatja az adatszolgáltatót, és felhívja figyelmét a 

nyilvántartásban tárolt tényleges tulajdonosi adatok 

megerősítésének vagy módosításának lehetőségére. 

• Amennyiben az adatszolgáltató ezt követően megerősíti vagy 

módosítja a tényleges tulajdonosi adatokat, a nyilvántartást vezető 

szerv a TT index értékét 10 pontra állítja vissza. 

 

Megbízhatatlan minősítés 

 

• Amennyiben a TT index 6 pont alá csökken, arról NAV 5 

munkanapon belül írásban tájékoztatja az adatszolgáltatót és 

felszólítja a tényleges tulajdonosi adatok megerősítésének vagy 

módosításának elvégzésére 5 napos határidő megadásával.  

• Ha a kérdéses adathoz kapcsolódóan 60 napos határidőn belül nem 

érkezik módosítás vagy megerősítés, az adatszolgáltató 

„megbízhatatlan” minősítést kap. 

 

4. Jogkövetkezmények 

• A „megbízhatatlan” minősítésű vagy 180 napot meghaladó ideig 

„bizonytalan” minősítésű tényleges tulajdonosi adatokkal 

rendelkező adatszolgáltatók esetében a NAV az adatszolgáltató 

nevét és nyilvántartási számát, valamint a minősítés tényét 

honlapján közzéteszi. 



4 

 

 

 

• Az UBO törvény alapján a „megbízhatatlan” minősítésű tényleges 

tulajdonosi adatokkal rendelkező adatszolgáltatót a szolgáltató 

köteles a Pmt. szerint magas kockázatúnak tekinteni és köteles 

végrehajtani a Pmt.-ben meghatározott fokozott ügyfél-átvilágítási 

intézkedéseket. 

• Ezen túlmenően a szolgáltató köteles megtagadni a 

„megbízhatatlan” minősítésű tényleges tulajdonosi adatokkal 

rendelkező adatszolgáltató által kezdeményezett, 4,5 millió 

forintot elérő összegű ügylet teljesítését. 

 

5. UBO adatbázishoz való hozzáférés 

• A hatóság, az önkormányzati adóhatóság, a gazdasági kamarák, az 

ügyészség, a bíróság és a felügyeletet ellátó szerv a központi 

bankszámla- és széfnyilvántartásban tárolt valamennyi adatba 

korlátozás nélkül, az érintett adatszolgáltatók értesítése nélkül és a 

nyilvántartó szerv által meghatározott módon, ingyenesen 

betekinthet. 

• 2022. február 1-től a szolgáltató és a tényleges tulajdonos is 

betekinthet az UBO nyilvántartásba. 

• A hatóság, az ügyészség, a bíróság és a felügyeletet ellátó szerv a 

megismert adatokat kiadhatja más európai uniós tagállam vagy 

harmadik ország hatóságának, ügyészségének, bíróságának, 

felügyeletet ellátó szervének. 

 

6. Hatály 

• AZ UBO törvény 2021. május 21-én lépett hatályba. 

• A TT index szerinti osztályozásra vonatkozó szabályok 2022. február 

1. napjától lépnek hatályba. 

• A jogkövetkezményekre vonatkozó szabályok 2022. július 1. 

napjától alkalmazandóak. 

• Az európai nyilvántartásba 2023. február 1-jén csatornázzák be a 

magyar UBO-nyilvántartást. 

____________________________________________________________ 

 
Kapcsolat  

További tájékoztatásért, kérem, forduljon a Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds 

Sutherland Ügyvédi Irodából a kapcsolattartó ügyvédjéhez.  

 

 

 

 

 

Megjegyzés: A fentiek csupán általános tájékoztatásul szolgálnak, és nem 
helyettesítik a szakmai tanácsadást. Bár összeállításunk a lehető legnagyobb 
gondossággal készült, nem vállalhatunk felelősséget semmilyen hibáért, hiányos 
közlésért vagy véleményért. 

 


