Elektronikus ügyfélazonosítás
és szerződéskötés a pénzügyi,
biztosítási szektorban
Útmutató a jogi szabályozás értelmezéséhez
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Bevezető
Az elmúlt években a pénzügyi piac szereplői hatalmas lépéseket tettek a digitalizáció útján,
különösen a távoli ügyintézés lehetőségeinek kibontakoztatásában. Az ügyfelek kényelmét és az
üzleti eredményességet egyformán szolgáló távoli azonosítási megoldások már itt vannak velünk a
hétköznapokban, használatuk a banki szférában szinte megszokottá vált.
A technológia gyors fejlődésével a szabályozásnak is lépést kell tartania, az újabb és újabb törvényekben,
rendeletekben, ajánlásokban megfogalmazott előírások azonban néha nehezen követhetők. Különösen
úgy, hogy a pénzügyi szektorban bevezetett távoli ügyintézési, főként ügyfélátvilágítási eljárások,
egymástól függetlenül is változó szabályozási illetékesség alá esnek. Ezt az útmutatót azért készítettük,
hogy segítsük eligazodni a pénzügyi piac szereplőit az előírások szövevényes rendszerében.

Miről lesz szó?
A következőkben elsősorban az elektronikus azonosításra és a Pmt. szerinti ügyfél-átvilágításra
vonatkozó friss hazai és uniós jogszabályok, MNB ajánlások és állásfoglalások szerinti legfontosabb
tudnivalókat foglaljuk össze.
A jogi háttér mellett szót ejtünk az alkalmazási területekről, részletesen bemutatjuk az egyes ügyfélátvilágítás típusokat, a kivételeket és limitációkat, és igyekszünk helyére tenni minden kapcsolódó
alapfogalmat. Beszélünk az írásbeliségről, az elektronikus aláírásról és a KAÜ-s azonosítás szerepéről is.

Kikhez szólunk?
Mini ebookunkat elsősorban a pénzügyi szektor szereplői, bankok, hitelintézetek, biztosítók, alapkezelők,
nyugdíj- és egészségpénztárak, alkuszok, hitelközvetítők, online marketplace-ek, vagy éppen BNPL
szolgáltatók figyelmébe ajánljuk. Hasznos lehet továbbá minden olyan szereplőnek, akik tevékenységük
révén érintettek a Pmt. szerinti ügyfélátvilágításban (könyvvizsgálók, adótanácsadók, ingatlanirodák) –
ahogy jogászoknak, compliance szakértőknek, IT szakembereknek, üzleti döntéshozóknak, folyamatmenedzsereknek, digitalizációs vezetőknek, KYC leadereknek vagy a UX területen dolgozóknak is.
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Szabályok és értelmezések
Bár az online ügyfél-átvilágítás intézménye hazánkban már több mint 5 éves, jogszabályi környezete
folyamatosan változik. Az a tapasztalatunk, hogy a piaci szereplők jogtanácsosai,
a hatóságok vagy az ügyvédség értelmezése gyakran eltérő, így bizonyos pontokon már most
kialakultak véleménykülönbségek. Bár igyekeztünk a lehető legalaposabban körbejárni a jogi
környezetet, a leírtakban előfordulhatnak olyan részek, amelyeket egy jogi szakértő másképpen lát.
Minden ilyen szempont befogadására nyitottak vagyunk, sőt, arra biztatjuk az olvasót, hogy ossza is meg
velünk őket.*
Érdemes tudni, hogy hasonló témákban a Távolról, személyesen programsorozat webinárjain és
weboldalán is tájékozódhat. A kezdeményezést két partnerünkkel, az elektronikus aláírással foglalkozó
Contummal és az ügyfélportál megoldásokat szállító Webtownnal indítottuk el, hogy támogassuk vele a
pénzügyi piac digitalizációs törekvéseit.

*Az ebookban foglaltak nem minősülnek jogi tanácsnak, a Comnica Kft. jogi tanácsadásra nem jogosult.
Kérjük, hogy minden esetben konzultáljon jogi szakértőjével.
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Az alkalmazás területei és
szabályozási hátterük
Egyre több hazai szereplő használja az elektronikus azonosítást, vagy fontolgatja a technológia
bevezetését. Ezzel lehetősége nyílik olyan termékek és szolgáltatások online értékesítésére, vagy az
ezekkel kapcsolatos ügyintézésre, melyekhez korábban az ügyfél fizikai jelenléte kellett (például
személyazonosításhoz, személyazonosság ellenőrzéséhez és hitelesítéshez).
A teljesség igénye nélkül ide sorolhatók a következők:
•
•
•
•
•
•
•

személyi hitelek
bankszámlanyitás
befektetési számlanyitás
áruhitelek
nyugdíjbiztosítások
egészségbiztosítások
megtakarítási életbiztosítás

•
•
•
•
•

közvetítői szerződések megkötése
hitel visszavásárlása
lejárati ügyintézés
éves és ötéves ügyfélátvilágítás
megbízás ingatlan értékesítésre
jelzáloghitel

Érdemes szem előtt tartani, hogy ezek a technológiák nemcsak a Pmt. hatálya alá tartozó esetekben
alkalmazhatók. Az elektronikus azonosítási és hitelesítési megoldások hasznosak lehetnek például egy,
a Pmt. hatálya alá nem tartozó biztosítás értékesítése, online kárfelmérések vagy egy applikációba való
első belépés során is, ahol egyszerűen és gyorsan, de dokumentáltan szeretnénk meggyőződni az ügyfél
kilétéről.

Szabályozási háttér
1. eIDAS
Az eIDAS az EU rendelete, amely meghatározza az elektronikus azonosítás fogalmát, mind természetes,
mind jogi személy esetén. Rendelkezik továbbá az elektronikus hitelesítés és aláírás fogalmáról,
típusairól, illetve a bizalmi szolgáltatásokról és a bizalmi szolgáltatás nyújtásának feltételeiről.
2. Pmt.
Az EU AML (Anti Money Laundering*) direktívájának magyarországi átültetését Pénzmosás és
terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény
(továbbiakban: Pmt.) szolgálja. A törvény az egyes iparágak és piaci szereplők számára kötelezővé teszi
az ügyfél-átvilágítást, meghatározza, hogy milyen feltételek mellett kötelesek azt elvégezni, és hogy
milyen típusai vannak az ügyfél-átvilágításoknak. A Pmt. kijelöli azokat a felügyeleti szerveket, amelyek
az elektronikus ügyfél-átvilágítással kapcsolatos egyes részletszabályokat megállapíthatják.

5

3. MNB rendeletek
A pénzügyi felügyeletet ellátó MNB elsőként 2017. júliusában hirdette ki az elektronikus ügyfélátvilágítást meghatározó szabályozását. A területet azóta az MNB több, egymást felváltó rendeletben
újraszabályozta, és jelenleg a 26/2020 (VIII.17.) MNB rendelet van hatályban (a továbbiakban: MNB
rendelet). Az MNB itt definiálja az auditált elektronikus hírközlő eszközt, és határozza meg a
működtetésének minimumkövetelményeit, auditálási módját, valamint a közvetlen és a közvetett
ügyfél-átvilágítás fogalmát és részletszabályait. Az auditált elektronikus hírközlő eszközzel kapcsolatos
szabályozás terén az MNB rendeletével lényegében azonos szabályokat rögzít többek között a
pénzügyminiszter és a volt nemzetgazdasági miniszter vonatkozó rendelete is.
4. MNB jognyilatkozatok
Az MNB körlevelében rögzíti, hogy álláspontja szerint a Pmt.-nek és az MNB rendeletnek megfelelően,
auditált elektronikus hírközlő eszköz útján tett jognyilatkozat kielégíti a Ptk. 6:7. § (3) bekezdése szerinti,
az írásbeliségre vonatkozó hármas konjunktív szabályt. Így az ilyen eszköz útján tett jognyilatkozat
írásbelinek minősül. 2022. január 1-től ezzel kapcsolatban bizonyos változások következtek be, melyekről
a továbbiakban részletesen is írunk majd.
A fentieken túl további jogszabályok is rendelkeznek az elektronikus azonosítás és szerződéskötés
jogi feltételeiről, így például a Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013 évi CCXXXVII
törvény, a Biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVII törvény vagy az elektronikus aláírások
felhasználhatóságáról szóló 137/2016 Kormány rendelet., de ezeket itt tételesen nem soroljuk fel.
A Comnica kérdéseire adott MNB állásfoglalások itt tekinthetők meg.

eIDAS: az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó
elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről
szóló 910/2014/EU rendelete (2014. július 23.); a továbbiakban: eIDAS
AML: az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás
céljára való felhasználásának megelőzéséről, a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról,
valamint a 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2006/70/EK bizottsági irányelv hatályon kívül
helyezéséről szóló 2015/849 irányelve (2015. május 20.); a továbbiakban: AML irányelv
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Elektronikus ügyfélátvilágítás
A Pmt. hatálya alá tartozó szolgáltatások és termékek esetében az elektronikus szerződéskötést
jellemzően ügyfél-átvilágításnak kell megelőznie. Ennek során el kell végezni az ügyfél
személyazonosságát igazoló ellenőrzést, és visszakereshető módon rögzíteni kell az üzleti kapcsolatra
vonatkozóan a következő adatokat:
szerződés típusa, tárgya, időtartama
ügyfélkockázat szintje
a teljesítés körülményei
üzleti kapcsolat célja és jellege
adott esetben a pénzeszközök forrására vonatkozó információk
A személy azonosságának igazoló ellenőrzése hatósági igazolvány segítségével (pl. személyigazolvány,
jogosítvány, útlevél), lakcímkártya, valamint közhiteles nyilvántartásban történő adat lekérdezése útján
lehetséges.
Az azonosítás definíció szerint a természetes vagy jogi személyt, illetve jogi személyt képviselő
természetes személyt egyedileg azonosító, elektronikus személyazonosító adatok felhasználásának
folyamata. Egyszerűbben: annak megállapítása, hogy kivel állunk szemben az online térben.

Milyen eszközzel végezhető az elektronikus azonosítás?
A fenti adatok begyűjthetők auditált elektronikus hírközlő eszköz útján is. A 26/2020 MNB rendelet
definíciója szerint: „az ügyfél távoli, elektronikus adatátviteli csatornán történő átvilágítására, az ügyfél
nyilatkozatainak megtételére, az ügyfél által tett nyilatkozat értelmezésére, biztonságos tárolására, a
tárolt adatok visszakeresésére és ellenőrzésére alkalmas auditált elektronikus rendszer”.
Az MNB rendelet természetesen az MNB felügyelete alá tartozó szolgáltatókra vonatkozik, más
felügyeleti hatóság által kiadott útmutatók (pl. Pénzügyminisztérium, Magyar Könyvvizsgálói Kamara,
Magyar Ügyvédi Kamara, NAV, stb.) jellemzően nem definiálják az auditált elektronikus hírközlési eszközt,
csupán az azzal szemben támasztott követelményeket határozzák meg.
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Közvetett és közvetlen azonosítás
Az MNB rendelet értelmében auditált elektronikus hírközlő eszközzel az ügyfél-átvilágítás kétféle módon
lehetséges:

Valós időben, azaz
közvetlen azonosítással
A közvetlen azonosítás valós idejű kép- és
hangátvitelt lehetővé tevő auditált elektronikus
hírközlő eszköz segítségével történik, az ügyfél
és egy ügyintéző egyidejű jelenléte mellett – ha
úgy tetszik, élő adásban. Ilyen a videóhívás is: az
ügyfél a laptopjának vagy mobiljának kameráján
keresztül jelentkezik be a videóhívásba.
Arcát a kamera felé fordítva, majd fényképes
személyi okmányát felmutatva azonosítja magát
az ügyintézőnek. Ha minden rendben van, és
az ügyintéző megerősíti a személyazonosságot,
megnyílik az út az elektronikus szerződéskötés
felé. Mivel átvilágításról van szó, a megerősítéshez
egy másik ügyintéző ellenőrzése szükséges, ezt
hívjuk négy szem elvnek.

Nem valós időben, azaz
közvetett azonosítással
A közvetett azonosításhoz nem szükséges
az ügyfél és az ügyintéző egyidejű jelenléte.
Az ügyfél személyazonosságát megerősítő
képek átvitele megtörténhet egy telefonos
szelfi- és okmányfotók formájában is,
egy hasonlóképpen auditált rendszeren
keresztül. Az ügyfél a saját arcképe mellett a
személyazonosító okmányairól készült fotóját is
elküldi az őt azonosítani kívánó fél számára.
A képek átküldését egy zárt folyamaton belül
kell rögzítenie az auditált elektronikus hírközlő
eszköznek. A közvetett azonosítás során
használható a Kormányzati Azonosítási Ügynök
(KAÜ), azaz pl. ügyfélkapu vagy e-személyi is. A
megerősítés ebben az esetben is a négy szem
elv szerint zajlik.

A kétféle megoldásra együtt technológiai szempontból elektronikus ügyfél-átvilágításként
hivatkozunk.
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Mikor, melyiket használjuk?

A fenti ábra segít megérteni, hogyan szabályozza az ügyfélátvilágítást a 2020-as MNB rendelet.
A jogszabály először az átvilágítás egészéről rendelkezik, utána leírja a közvetett átvilágítás
közös szabályait, majd külön-külön a KAÜ-s, az e-személyis és a korlátozott átvilágítás szabályait.
Hasonlóképpen külön rendelkezik a közvetlen átvilágításról is.
A folyamat a 26/2020 MNB rendeletnek megfelelően auditált elektronikus hírközlő eszközzel
végezhető el. Amennyiben a közvetett azonosítás a KAÜ-n keresztül, vagy elektronikus személyi
igazolvány beolvasásával történik, akkor a közvetett ügyfél-átvilágítás jogereje megegyezik a
közvetlenével. Más megoldások használata mellett a közvetett ügyfél-átvilágítás nem alkalmazható az
alábbi esetekben (MNB rendelet 16 §):
• az ügyfél vagy tényleges tulajdonosa kiemelt kockázatot jelentő harmadik országban rendelkezik
lakhellyel vagy székhellyel,
• az ügyfél havi 300 000 forintot meghaladó készpénzes ügyletet, vagy EU-n kívüli átutalást hajt végre,
• az ügyfél 10 millió forintot elérő vagy azt meghaladó ügyletet hajt végre.
Ez utóbbi két ügylettípust a személyes vagy közvetlen ügyfél-átvilágítás végrehajtásáig meg kell
tagadni.
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Azonosítás vs. átvilágítás: mi a különbség?
Az ügyfél-átvilágítás esetköreit, intézkedéseit és fokozatait a Pmt. határozza meg, helyes végrehajtását
pedig a 26/2020 MNB szabályozza. Az átvilágítások esetében pontosan leírja a jogszabály, hogy mely
adatokat, milyen módon kell begyűjteni, és hogy hitelességükről hogyan kell meggyőződni.
Az ügyfél vagy szervezet adatain felül a tényleges tulajdonosi és a kiemelt közszereplői nyilatkozatokat,
valamint a szolgáltató belső kockázatértékeléséhez szükséges további adatokat, egyéb okiratokat (pl.
meghatalmazás), is be kell kérni.
Ehhez képest egy, a pénzügyi szolgáltató által meghatározott biztonsági kritériumoknak és folyamatnak
megfelelő, egyszerűbb azonosítás tetszőlegesen alkalmazható azokban az esetekben, amelyekre nem
vonatkozik a Pmt. Érdemes olyan azonosítási megoldást választani, amely rugalmasan támogatja a
szigorúbb Pmt.-s és az egyszerűbb azonosítási folyamatokat is.
A lényeg röviden: az ügyfél-átvilágítás egy Pmt.-s fogalom, azonban a távollévők között, digitális
környezetben kötött ügyletek esetén az ügyfelek hétköznapi értelemben vett azonosítása,
személyazonosság igazolása akkor is indokolt lehet, ha egyébként az adott szolgáltató vagy szolgáltatás
nem tartozik a Pmt. hatálya alá.

Egyszerűsített és fokozott ügyfélátvilágítás
Az egyszerűsített ügyfél-átvilágítást akkor kell alkalmazni, ha a szolgáltató a belső szabályzatában
rögzített kockázatértékelése szerint az átvilágítandó ügyfél alacsony kockázati besorolású. A belső
szabályzatot a felügyeleti szervnek jóvá kell hagynia. Az egyszerűsített ügyfél-átvilágítást a Pmt. 15. §-a
részletezi. Az egyszerűsített ügyfél-átvilágítás esetén alkalmazható a fentebb leírt közvetett és közvetlen
átvilágítási folyamat.
Ehhez képest a fokozott ügyfél-átvilágítás abban az esetben alkalmazandó, ha ugyanezen értékelés
szerint az ügyfél magas kockázatú (lásd a Pmt. 16. § és 16/A. §-ában leírtakat, pl. ha kiemelt kockázatú
harmadik országból származik), kiegészítve a 26/2020 MNB rendelet 21. §-ában leírtakkal (pl. ha az
átvilágítás alanya olyan cég képviselője, amelynek tulajdonosi szerkezetét túl összetettnek ítéli meg a
szolgáltató).
A fokozott ügyfél-átvilágítás speciális esetekben kell alkalmazni. A lényeges különbségek a főszabály
szerinti ügyfél-átvilágításhoz képest:
csak a szolgáltató belső szabályzatában rögzített vezető engedélyezheti az üzleti kapcsolatot
az üzleti kapcsolat monitorozását a belső szabályzatban rögzített, megerősített eljárásban kell
végrehajtani
Az MNB rendelet értelmében a megerősített eljárás az ügyfélben, a termékben, a szolgáltatásban, az
ügyletben, az alkalmazott eszközben vagy a földrajzi kitettségben rejlő kockázat kezelésére szolgáló
kockázatalapú intézkedések együttesét magába foglaló fokozott monitoringot jelenti. Esetköreit és
feltételrendszerét az MNB rendelet 6. címe részletezi.
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Közvetett azonosítás a KAÜ-vel
2022. januárjától a pénzügyi piac szereplői számára új, díjmentes lehetőség nyílt meg (egyelőre csak
papíron) ügyfélátvilágítási folyamataik támogatására, mely a Központi Azonosítási Ügynök szolgáltatásai
köré szerveződik.
A szolgáltatás a személyazonosság igazolás ellenőrzésében segíti a pénzügyi szolgáltatókat, azaz
verifikációs adatokat biztosít az ügyfelek kilétének ellenőrzéséhez. Ehhez az ügyfelek elektronikus
azonosítását és az ügyfél-átvilágításhoz szükséges verifikációs adatokat nyújtja, gépi kapcsolaton
keresztül. Magát az azonosítást tehát a bank vagy biztosító végzi az auditált elektronikus hírközlő eszköz
segítségével, a KAÜ-s adatok alapján pedig a szolgáltató eggyel magasabb szinten is meggyőződhet a
személyazonosság helyességéről.
Ez a szelfis, azaz a közvetett azonosításnál azért is fontos, mert a KAÜ-s verifikációval kiegészítve
a közvetett azonosítás 26/2020 MNB rendeletben leírt korlátozásai megszűnnek, a szelfis ügyfélátvilágítás így a videóssal azonos jogerőre emelkedik.
A verifikálást auditált elektronikus hírközlő eszköz segítségével automatikusan is el lehet végezni a
megfelelő integrációk mellett.
2022. 01. 01-től (sajnos egyelőre szintén csak papíron) a pénzügyi szolgáltatók más állami nyilvántartások
(pl. Összerendelési Nyilvántartás), valamint a Központi Kormányzati Szolgáltatási Buszon keresztül
elérhető nyilvántartások szolgáltatásait is elérhetik.
Mind a KAÜ, mind a további nyilvántartások integrációjának a gyakorlatban a valódi előnye akkor
mutatkozik meg, ha az integrációt a pénzügyi szolgáltató az auditált elektronikus hírközlő eszköz
beszállítóra bízza. Az eszköz felületén mindez teljesen automatizáltan működhet, nem kell az
érvényesség ellenőrzéséhez külön átnavigálni pl. a nyilvantarto.hu felületére, és ott még egyszer
begépelni az adatokat.

Közvetett azonosítás e-személyivel
Az MNB rendelet lehetővé teszi, hogy az ügyfél egy
arra alkalmas eszköz segítségével (tipikusan NFCképes okostelefonnal) az elektronikus személyi
igazolványának chipjében tárolt adatokat megossza
az auditált elektronikus hírközlő rendszerrel, hogy
azonosíthassa magát. Az ügyfélről ebben az esetben
is szükséges arcképet készíteni, garantálni kell az
élőséget, valamint a teljes munkamenetet ugyanúgy
rögzíteni kell, mint a többi közvetett esetben.
Az okmányfotó elkészítése után következhet a
folyamatot lezáró csippantás.

Írásbeliség és szerződéskötés
Az esetek többségében azért végzünk elektronikus ügyfélazonosítást vagy -átvilágítást, mert
ügyfelünkkel a fizikai találkozást mellőzve, távolról szeretnénk szerződést kötni. Ideális esetben
ugyanazon a csatornán, amelyen a személyazonosságát megállapítottuk.
Ha egy szerződés a jogszabályok értelmében, szóban vagy ráutaló magatartással is megköthető, akkor
azt például videóhívással is megtehetjük, hiszen ebben az esetben semmilyen különbség nincs a
személyes jelenléttel vagy a videótelefonon lebonyolított beszélgetés között.

Mi az a kötelező írásba foglalás, és mik a feltételei?
A jogszabályok azonban számos szerződéstípus vagy jognyilatkozat kapcsán előírják a kötelező írásba
foglalást. Különösen igaz ez a Pmt. hatálya alá tartozó szolgáltatók és bizonyos termékeik esetén.
Ha videóhívást használnak, a pénzintézeteknek egyidejűleg kell biztosítaniuk, hogy az ügyfél videós
átvilágítása megfeleljen a Pmt. és az MNB követelményeinek is. Egy egyszerű videóhívás (például egy
Zoom vagy Skype kapcsolat) tehát semmi esetre sem alkalmas erre.
A nem jelenlévők között és nem hagyományos papíralapon kötött szerződés vagy más jognyilatkozat
ugyanis csak abban az esetben felel meg az írásbeliség Ptk.-ban, az eIDAS rendeletben és a kapcsolódó
bírói gyakorlatban megfogalmazott követelményeknek, ha azt olyan elektronikus aláírással látták el, ami
az alábbi feltételeket együttesen teljesíti:
kizárólag az aláíróhoz köthető,
alkalmas az aláíró azonosítására,
olyan, elektronikus aláírásához használt adatok felhasználásával hozzák létre, amelyeket az aláíró
nagy megbízhatósággal kizárólag saját maga használhat,
olyan módon kapcsolódik azokhoz az adatokhoz, amelyeket aláírtak vele, hogy az adatok
minden későbbi változása nyomon követhető.
A fentiek mellett a nyilatkozattétel időpontjának és a jognyilatkozat lényeges tartalmának szintén
egyértelműen azonosíthatónak és természetesen visszaidézhetőnek kell lennie.
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Szerződéskötés videóhívással
Bár a vonatkozó szabályozás „elektronikus aláírást” említ, a videóhívás útján létrehozott elektronikus
nyilatkozat audiovizuális felvétel formájában tárolt tartalom is lehet.
Ezzel meg is érkeztünk a videós azonosítás és az írásbeliség legfontosabb összefüggéséhez. Az MNB a
2019. 05. 09-i keltezésű vezetői körlevél 1.2-es pontjának utolsó bekezdésében megerősített álláspontja,
hogy a 26/2020 MNB rendeletének megfelelő auditált elektronikus hírközlési eszközzel végzett videós
azonosítás teljesíti az írásbeli jognyilatkozatokkal szemben támasztott fenti jogszabályi követelményeket.
Ugyanakkor fontos, hogy ilyenkor a tényleges üzleti célhoz kapcsolódó jognyilatkozatot önkéntesen,
kifejezetten és egyértelműen kell megtenni.
Ez egyszerűbben azt jelenti, hogy a pénzügyi, biztosítási termékkel kapcsolatos szerződés további
személyes jelenlétet igénylő aláírási procedúra nélkül, az ügyfél élő videóhívásban tett nyilatkozatával
is létrejöhet. Az auditált elektronikus hírközlő eszköz tehát nemcsak ügyfél-átvilágításra, hanem a
szerződés aláírására is használható.

Fontos: az írásba foglaltság korábbi szabályai nem változtak meg
A 2022. január 1-jével hatályba lépett Ptk. módosítás értelmében a pénzügyi szolgáltatások
esetében elektronikus úton tett jognyilatkozatok csak akkor minősülnek írásba foglaltnak, ha
azok tartalma írásjegyekkel rögzített és eleget tesz az elektronikus okirat létrehozására irányadó
jogszabályi követelményeknek.
Ugyanakkor a 2021. évi XCIX. törvény 46.§-a fenti Ptk. szabály alóli kivételként rögzíti, hogy a
pénzügyi szolgáltatási szerződések és az azokhoz kapcsolódó jognyilatkozatok teljes bizonyító
erejű magánokiratnak minősülnek, és ezáltal szükségszerűen kielégítik az írásbeliség
követelményét, ha azokat az MNB rendeletnek megfelelő auditált elektronikus hírközlő
eszköz útján teszik meg. Ha tehát auditált videóhívásos eszközt használunk, nincs szükség
arra, hogy a jognyilatkozat (pl. egy szerződés) írásjegyekkel rögzített legyen.
A jogalkotó a Covid vészhelyzetre tekintettel ezt a kivételszabályt eredetileg csak 2022. december
31-ig vezette volna be. 2022. június 1-jén azonban egy jogszabálymódosításnak köszönhetően
a kivételszabály alkalmazásának véghatárideje törlésre került. A lényeg tehát, hogy a
videóhívásban tett jognyilatkozatok tartalmát továbbra sem lesz szükséges írásjegyekkel is
rögzíteni.
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Néhány fontos tudnivaló az elektronikus aláírásról
Az elektronikus aláírás, az eIDAS szerint olyan elektronikus adat, amelyet más elektronikus adatokhoz
csatolnak, illetve logikailag hozzárendelnek, és amelyet az aláíró aláírásra használ. Egyszerűbben:
digitális környezetben létrehozott aláírás, például egy egyszerű e-mail aláírás vagy a hangalapú aláírás.
A szolgáltató általában olyan megoldást szeretne a szerződések aláírásához, amelynél az aláírás ténye és
megfelelősége gyorsan ellenőrizhető, és ahol elegendő a szerződés és egy elektronikus azonosítás során
létrejött, majd elmentett adathalmaz összelinkelése.
A Comnica Signature aláíró rendszerében például lehetőség van az aláírandó dokumentumok pdf
formátumban való feltöltésére és az ügyfél általi fokozott biztonságú elektronikus aláírására. Ha az aláíró
rendszerbe dokumentum érkezik az előzetesen azonosított ügyfél adataival, az ügyfél értesítést kap,
majd a benne szereplő linkre kattintva bejut az aláíró rendszerbe. Az azonosítás során megkapott titkos
kód és a kétfaktoros autentikáció után az ügyfél néhány kattintással aláírja a dokumentumot.
Az elektronikus aláírást a bizalmi szolgáltató helyezi el a pdf dokumentumon, az eIDAS rendeletnek
megfelelően. A dokumentum az ügyfél számára letölthető, illetve a szolgáltató számára visszaküldésre
kerül az aláíró rendszer egyszerű interfészén keresztül.

Comnica ID
Mesterséges intelligencia alapú
digitális ügyfél-átvilágítás
videóhívással és szelfivel.

Érdekel
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Infrastruktúra és operáció
Azonosítás felhőszolgáltatásban
Az azonosításra használt elektronikus hírközlő rendszerek alapkövetelményeiről az MNB rendelet
1. fejezete rendelkezik. Ezen szabályok, illetve az MNB felhőszolgáltatásokról szóló ajánlása és a
Comnica kérdéseire adott állásfoglalásai alapján a pénzügyi szervezetek az elektronikus azonosításhoz
felhő szolgáltatót is igénybe vehetnek.
Ehhez igazolni kell a hatóság (MNB) felé, hogy a vonatkozó jogszabályoknak, az említett ajánlásnak,
illetve az MNB rendeletben leírt zártsági feltételeknek megfelelnek. Az erről szóló igazolást a
megoldásszállító rendszerének és a vele összekapcsolt, elkülönített intézményi infrastruktúrának az
együttes auditálásával lehet megszerezni. Erre azért van szükség, mert a törvény kötelezi a pénzügyi
szolgáltatókat, hogy az elektronikus ügyfél-átvilágítás során keletkező adatokról a saját rendszereikben is
hiteles másolatot tároljanak. Tehát az adat keletkezésének helyéről, azaz a felhős rendszerből, az adatokat
az intézmény rendszerébe kell átmozgatni, a zártsági feltételek betartása mellett.
Ha az intézmény olyan beszállítót választ, amely rendelkezik a saját rendszerére vonatkozó audittal, és
amelyhez már bejáratott módon lehet banki vagy biztosítói informatikai környezetet kapcsolni, akkor az
audit költségei alacsonyan tarthatók, és mindez rutinfeladatról válik, amely időben is beláthatóvá teszi a
beruházást.

Videóminőség, kódolás, tárhely
Az MNB rendelet 17. § (4) bekezdése szerint a videós azonosítással rögzített felvételeknek alkalmasnak
kell lenniük “az ügyfél nemének, korának, arcjellemzőinek felismerésére”.
Kérdésünkre, hogy ennek a feltételnek a teljes videófolyamra érvényesnek kell-e lennie, az MNB
állásfoglalásában azt közölte, hogy az azonosításhoz rögzített teljes anyagból (videó és képek) kell
tudnunk megállapítani a fentieket. Így tehát az MNB álláspontja szerint a teljes videófolyam alacsonyabb
minőségben is tárolható.
Ez lehetővé teszi olyan rendszer működtetését, amely csak az átvilágításhoz szükséges kritikus
felvételeken őrzi meg a magas minőséget, az eltárolandó videó további részében pedig optimalizált
kódolást alkalmaz. Így jelentős mennyiségű tárhely és költség takarítható meg az intézmény
informatikai infrastruktúráján.
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Az átvilágítást végző ügyintézők képzése
Ahhoz, hogy az elektronikus ügyfél-átvilágítás az előírásoknak megfelelően történhessen, az ügyintéző
kollégáknak megfelelő képzésen kell átesniük. Erről az MNB 26/2020. rendeletének 17. § (3) bekezdése,
46. §-a és a Pmt. rendelkezik. Az előírás részletesen kitér a képzés anyagára, követelményeire, a
vizsgáztatás körülményeire és a folyamat dokumentáltságára.
Az ügyintézőket a korábban említett négy szem elv alkalmazására és a közvetett ügymenetek
ellenőrzésére is ki kell képezni.
Az MNB állásfoglalásában is megerősítette, hogy a képzési tevékenység kiszervezhető. Ez nagy
segítség a pénzügyi szolgáltatók számára, hiszen a jogi előírások értelmezésével, az ezeknek megfelelő
képzési anyagok és eljárások kidolgozásával, az oktatás és vizsgáztatás lebonyolításával személyesen
nem kell foglalkozniuk.
A videóhívás implementáláshoz érdemes olyan partnert választani, amely a technológia leszállítása
mellett a képzési programot is tudja biztosítani, így a videóhívás bevezetése sokkal gördülékenyebb lesz.

Értékesítési partnerek bevonása
Az MNB által felügyelt intézmények gyakran külső értékesítő partnerekkel dolgoznak. Amennyiben az
intézmény által használt auditált elektronikus hírközlő eszköz megfelel az MNB rendelet 1. fejezete alatt
meghatározott követelményeknek, nincs akadálya annak, hogy a külső értékesítési hálózat tagjai is
alkalmazhassák az online azonosítást.
A felhő architektúra és a webes elérés az ő esetükben is jelentősen növelheti az értékesítés
hatékonyságát, hiszen az értékesítés fizikai határai megszűnnek, az írásbeliséget megkövetelő
pénzügyi és biztosítási termékek szerződései korábban elérhetetlen régiók ügyfeleivel elektronikusan is
megköthetők.

Bejelentési kötelezettség
A digitalizált folyamathoz kiválasztott elektronikus azonosító rendszert a MNB-nél be kell jelenteni.
A megoldás kiválasztásánál a technológiai aspektusokon és a beszerzés szokásos üzleti szempontjain
túl érdemes figyelembe venni azt is, mennyire felel meg a rendszer a sokrétű jogi szabályozásnak és
auditációs feltételeknek. Ezzel nemcsak a beüzemelést gyorsíthatjuk meg, de a későbbiekben sok
plusz munkától és felesleges kockázatoktól is megkímélhetjük magunkat.
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Ügyfélátvilágítás és azonosítás
a Comnica ID-val
A Comnica ID webes elérésű platformján távolról, biztonságosan bonyolíthat olyan ügyfélazonosítási és
digitális szerződéskötési tranzakciókat, melyeket korábban csak személyesen tudott. Megoldásunk a
pénzügyi és biztosítási piac igényeinek megfelelően készült. Auditált elektronikus hírközlő eszközként
alkalmas a Pmt. szerinti ügyfél-átvilágításhoz, legyen szó bankszámla nyitásról, személyi hitel felvételről,
nyugdíj- vagy életbiztosítások megkötéséről, jogi személyek átvilágításáról.

Comnica

Videocall:

közvetlen, valós idejű azonosításra,
élő videóhívással

Comnica

SelfieService:

közvetett, nem valós idejű azonosításra,
okostelefonos szelfivel

Kényelem, biztonság, kontroll:
OCR támogatás az okmányok beolvasásához
Tokenes és kétfaktoros autentikáció
End-to-end titkosítás a hang- és képátviteli csatornákon
Teljes ügymenet rögzítése, hiteles másolatok átadása zárt, biztonságos csatornán
Minden videós, képi, hang és szöveges fájlt saját rendszerén tárol és archivál

Jogi és technikai garanciák, minden a friss előírások szerint:
MNB szabályozásnak megfelelő IT biztonsági audit és adatmenedzsment
GDPR kompatibilis adatkezelés
Fokozott biztonságú bizalmi szolgáltatói státusz
Pmt. szerinti auditáció
Penetrációs tesztekkel és sérülékenységi vizsgálatokkal ellenőrzött biztonság
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Szeretne többet tudni az elektronikus
ügyfélazonosítás és átvilágítás lehetőségeiről?
Kérdezzen minket.

Horváth Gergely
Üzletfejlesztési igazgató
+36 20 662 8239
gergely.horvath@comnica.com
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