
 

 

A szolgáltató által alkalmazandó azonosítási kötelezettségek egyszerűsített ügyfél-

átvilágítás során 

 

I.  TÉNYÁLLÁS 

 

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 

2007. évi CXXXVI. törvény (Pmt.) 3. § s) pont sa) alpontja alapján ügyfél az, aki a 

szolgáltatóval a Pmt. 1. § (1) bekezdésében megjelölt tevékenységi körbe tartozó szolgáltatás 

igénybevételére üzleti kapcsolatot létesít vagy a szolgáltató részére ügyleti megbízást ad. A 

Pmt. 6. § (1) bekezdése értelmében a szolgáltató a Pmt. 6. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban 

foglalt esetekben köteles ügyfél-átvilágítást alkalmazni. A Pmt. 7-11. §-ai tartalmazzák 

részletesen, a szolgáltató általánosan milyen intézkedések megtételére köteles és jogosult az 

ügyfél-átvilágítás körében. A Pmt. 12-13. §-ai pedig bizonyos esetkörökben lehetőséget 

biztosítanak a szolgáltató részére az általánosnál enyhébb ügyfél-átvilágítási intézkedések 

foganatosítására. 

 

II. JOGKÉRDÉS 

 

A Pmt. 12-13. §-aiban szabályozott egyszerűsített ügyfél-átvilágítás során szükséges-e a jogi 

személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyféli körön kívül az ügyféllel és a 

szolgáltatóval kapcsolatban álló személyeknek (ebben a körben különösen a számlák felett 

rendelkező természetes személyeknek, a készpénzfelvételre jogosult személyeknek és a 

számla feletti rendelkezőt bejelentő személyeknek) a Pmt. 6. § (1)-(2) bekezdéseiben 

megjelölt esetekben történő azonosítása? 

 

III. AZ ÁLLÁSFOGLALÁST KÉRŐ ÁLLÁSPONTJA 

 

Az állásfoglalást kérő megítélése szerint – intézményi ügyfelek esetében – a számlák felett 

rendelkező természetes személyek, a készpénzfelvételre jogosult személyek és a számla feletti 

rendelkezőt bejelentő személyek a Pmt. alapján az ügyfél meghatalmazottjainak, 

képviselőinek tekinthetőek. Az állásfoglalást kérő jogértelmezése alapján ugyanakkor a Pmt. 

nem határolja el pontosan, hogy az ügyfél – Pmt. 3. § sa) alpontjában foglalt – fogalma 

magában foglalja-e a fent megjelölt személyeket, amely hiányosság miatt joghézag áll fenn. 

Az állásfoglalást kérő véleménye szerint a készpénzfelvételre jogosult személy bármely 

kifizetés esetén ügyleti megbízást ad a szolgáltató részére, így – figyelemmel a Pmt. 3. § sa) 

alpontjára – e személyi kör is beletartozik az ügyfél fogalmába. A készpénzfelvételre jogosult 

személy azonban az ügylet során meghatalmazottként jár el, így – az állásfoglalást kérő 

megfogalmazása szerint – „nem tekinthető senso strictu ügyfélnek”.  

 

Az állásfoglalást kérő az általa előadottak alátámasztásaként a Pmt. 7. § (1) bekezdésére 

hivatkozott, amely egyértelműen elkülöníti egymástól az ügyfél, a meghatalmazottja, a 

rendelkezésre jogosult valamint a képviselő személyét. Az állásfoglalást kérő álláspontja 

értelmében annak ellenére, hogy a Pmt. 12. §-a alapján egyszerűsített ügyfél-átvilágítás során 

elvégzendő ügyfél-átvilágítási intézkedést a szolgáltató csak az ügyféllel szemben köteles 

eszközölni, az ügyfél képviselőjének, a meghatalmazottnak és a rendelkezésre jogosultnak az 

átvilágítása és azonosítása ebben az esetben is indokolt.  

 

IV. A FELÜGYELET ÁLLÁSPONTJA  
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A Pmt. 12. § (1) bekezdése és 13. § (1) bekezdése értelmében a szolgáltató a Pmt. 12. § (1) 

bekezdés a)-e) pontjaiban felsorolt feltételek valamelyikének megfelelő ügyfelek 

vonatkozásában, illetve a Pmt. 13. § (1) bekezdés a)-c) pontjaiban felsorolt esetekben 

egyszerűsített ügyfél-átvilágítást alkalmazhat. Ebben a körben, ha arra az ügyfél vagy az 

üzleti kapcsolat, ügyleti megbízás azonosításához a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 

és megakadályozása érdekében szükség van, a szolgáltató a Pmt. 7. § (2) bekezdésében 

meghatározott adatokat rögzítheti, és a Pmt. 7. § (4) bekezdésében meghatározott okiratok 

bemutatását kérheti. A Pmt. e rendelkezéshez fűzött indokolása – egyebek között – rögzíti, 

hogy a szolgáltató köteles a Pmt. 7. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a 

személyazonosság igazoló ellenőrzését elvégezni, azaz az ott meghatározott okiratok 

bemutatását megkövetelni, valamint a Pmt. 7. § (7) bekezdése alapján a szolgáltató köteles 

ellenőrizni a meghatalmazott esetében a meghatalmazás érvényességét, a rendelkezésre 

jogosult esetében a rendelkezési jog jogcímét, továbbá a képviselő képviseleti jogosultságát 

(az üzleti kapcsolat folyamatos figyelemmel kísérése mellett).  

 

A Pmt. 3. § n) pontja szerint a személyazonosság igazoló ellenőrzése: az ügyfél, a 

meghatalmazott, a rendelkezésre jogosult, továbbá a képviselő személyazonosságának a Pmt. 

7. § (4)-(6) bekezdésében meghatározottak szerinti ellenőrzése. A Pmt. 7. § (4)-(6) bekezdései 

részletezik a személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében szükséges intézkedéseket, a 

bemutatandó okiratok körét.  

 

A fentiekre tekintettel megállapítható, hogy a képviselő, a meghatalmazott és a rendelkezésre 

jogosult személyazonosságának igazoló ellenőrzése kizárólag abban az esetben valósulhat 

meg maradéktalanul – és a hatályos jogszabályi rendelkezésekkel teljes mértékben 

összhangban –, ha a szolgáltató az ő vonatkozásukban is megköveteli a Pmt. 7. § (4) 

bekezdésében felsorolt okiratok bemutatását, továbbá eljárási jogosultságuk 

megalapozottságának megfelelő igazolását.  

 

Mindezek alapján tehát a Felügyelet szerint az egyszerűsített ügyfél-átvilágítás során az 

intézményi ügyfeleken kívül az azok képviseletében, meghatalmazása alapján eljáró 

természetes személyek, továbbá az érintett ügyfelek nevében rendelkezésre jogosult 

természetes személyek azonosítása is elvárt a Pmt. rendszerében.  

 

A fentiek mellett a Felügyelet hangsúlyozza továbbá, hogy előbb említett természetes 

személyek vonatkozásában az eljárási jogcímnek az igazoló ellenőrzése is elvárt a jogalkotó 

részéről. 

 

Budapest, 2013. augusztus 15. 

 


