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Állásfoglalás a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és magakadályozásáról 
szóló 2017. évi LIII. törvény 7. § (2) bekezdésében foglalt kötelezően rögzítendő személyes adatok 
körének értelmezéséről, különös tekintettel a lakcímet igazoló hatósági igazolvány 
okmányazonosítójára 
 
 
A Szolgáltató állásfoglalás iránti kérelmet (Beadvány) nyújtott be a Magyar Nemzeti Bankhoz 
(székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 9., telephelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) (MNB) a 
pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. 
törvény (Pmt.) 7. § (2) bekezdésében foglalt kötelezően rögzítendő személyes adatok körének 
értelmezésére, különös tekintettel a lakcímet igazoló hatósági igazolvány okmányazonosítójára. 
 
I. A BEADVÁNY TÁRGYA ÉS A JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET 
 
A Szolgáltató az MNB megkeresése előtt a Belügyminisztériumhoz (BM) fordult állásfoglalás iránti 
kérelemmel, amelyben kérte, hogy a BM nyilatkozzon arról, miszerint a Szolgáltató, mint a Pmt. 
hatálya alatt álló hitelintézet esetében a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból kiadható adatok 
körébe beletartozik-e a lakcímet igazoló hatósági igazolvány okmányazonosítója. 
 
A BM álláspontjának ismeretében a Szolgáltató kérte az MNB megerősítését a tekintetben, hogy az 
ügyfél azonosítása során a Pmt. 7. § (2) bekezdése alapján szolgáltatóként kizárólag az ott felsorolt 
adatok rögzítésére jogosult és köteles, mely adatkörbe nem tartozik bele a lakcímet igazoló hatósági 
igazolvány okmányazonosítója. 
 
A Pmt. 3. § 32. pontja szerint „[s]zemélyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány: 
személyazonosító igazolvány, útlevél, valamint kártya formátumú vezetői engedély”. 
 
A Pmt. 7. § (2) bekezdése szerint „[a] szolgáltató az azonosítás során az alábbi adatokat köteles 
rögzíteni: 
a) természetes személy 
aa) családi és utónevét, 
ab) születési családi és utónevét, 
ac) állampolgárságát, 
ad) születési helyét, idejét, 
ae) anyja születési nevét, 
af) lakcímét, ennek hiányában tartózkodási helyét 
ag) azonosító okmányának típusát és számát”. 
 
A Pmt. 7. § (3) bekezdése értelmében „[a] szolgáltató a személyazonosság igazoló ellenőrzése 
érdekében az alábbi okiratok bemutatását köteles megkövetelni, vagy jogosult közhiteles 
nyilvántartásból adatlekérdezést végezni: 
a) természetes személy 
aa) magyar állampolgár esetében a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványát és 
lakcímet igazoló hatósági igazolványát, ez utóbbit abban az esetben, ha lakóhelye vagy tartózkodási 
helye Magyarországon található, 
ab) külföldi állampolgár esetében úti okmányát vagy személyazonosító igazolványát, feltéve, hogy az 
magyarországi tartózkodásra jogosít, tartózkodási jogot igazoló okmányát vagy tartózkodásra 
jogosító okmányát, magyarországi lakcímet igazoló hatósági igazolványát, amennyiben lakóhelye 
vagy tartózkodási helye Magyarországon található”. 
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A Pmt. 7. § (5) bekezdése kimondja, hogy „[a] személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében a 
szolgáltató köteles ellenőrizni a (3) bekezdés alapján bemutatott azonosságot igazoló okirat 
érvényességét, valamint ennek keretében köteles meggyőződni az okirat hitelességéről”. 
 
A Pmt. 7. § (7) bekezdése értelmében „[h]a az ügyfél és az üzleti kapcsolat azonosításához 
kockázatérzékenységi megközelítés alapján ez indokolt, a személyazonosság igazoló ellenőrzése 
érdekében a szolgáltató jogosult a (2)-(6) bekezdésben meghatározott intézkedések helyett vagy 
ezeken túlmenően a személyazonosságra vonatkozó adat olyan közhiteles nyilvántartás alapján 
történő ellenőrzésére, amelynek kezelőjétől törvény alapján adatigénylésre jogosult”. 
 
A Pmt. 7. § (8) bekezdése szerint „[a] pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzése és 
megakadályozása, az e törvényben meghatározott kötelezettségek megfelelő teljesítése, az ügyfél-
átvilágítási kötelezettség teljes körű végrehajtása, valamint a felügyeleti tevékenység hatékony 
ellátása céljából a szolgáltató a személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében a (2) bekezdésben 
meghatározott adatokat tartalmazó, a (3) bekezdés alapján bemutatott okiratról − ideértve az 
okiratban feltüntetett valamennyi személyes adatot −, a lakcímet igazoló hatósági igazolvány 
személyi azonosítót igazoló oldala kivételével másolatot készít”. 
 
A Pmt. 7. § (8a) bekezdése szerint „[a] szolgáltató a (8) bekezdésben meghatározott kötelezettség 
teljesítése során birtokába jutott, a (3) bekezdésben meghatározott okiratban feltüntetett 
valamennyi személyes adatot − a lakcímet igazoló hatósági igazolvány hátoldalán szereplő személyi 
azonosító kivételével − kezeli”. 
 
A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény (Nytv.) 17. 
§ (6) bekezdése alapján  „[a] nyilvántartást kezelő szerv a 29. § (2) bekezdésében meghatározott 
adatokról és a lakcímről, valamint a 11. § (1) bekezdés n) pontjában meghatározott adatokról törvény, 
illetve az érintett hozzájárulása alapján az adat kezelésére jogosult adatkérő részére a 
személyazonosító igazolvány adatainak, valamint az érintett lakcímének ellenőrzése, az érintett 
személy azonosítása céljából adatot szolgáltathat. Az érintett arcképmását és saját kezű aláírását a 
személyazonosítást követően az adatkérő haladéktalanul törli, kivéve, ha az érintett ezen adatok 
további kezeléséhez hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi”. 
 
II. JOGKÉRDÉS 
 
A Szolgáltató a fentiekre való tekintettel abban a kérdésben kérte az MNB állásfoglalását, hogy a 
Szolgáltatónak a Pmt. 7. § (2) bekezdés ag) pontja keretében a lakcímet igazoló hatósági igazolvány 
okmányazonosítóját kötelezően rögzítendő adatként kell-e kezelnie. 
 
III. A SZOLGÁLTATÓ ÁLLÁSPONTJA 
 
A Szolgáltató az MNB megkeresését megelőzően, a jogkérdéssel összefüggésben a BM-hez több 
állásfoglalás iránti kérelmet is benyújtott, amelyben abban kérte a BM álláspontját, hogy a 
személyiadat- és lakcímnyilvántartásból történő adatkérés során a Pmt. hatálya alá tartozó hitelintézet 
részére kiadható adatok körébe tartozik-e a lakcímet igazoló hatósági igazolvány okmányazonosítója.  
 
A BM tájékoztatásaiban megfogalmazott álláspontja szerint a Pmt. hatálya alá tartozó szolgáltató az 
ügyfél-átvilágítással érintett személy azonosítása, személyazonosságának ellenőrzése céljából az Nytv. 
17. § (6) bekezdése és a Pmt. rendelkezései alapján bizonyos adatkörben1 jogosult adatigénylésre, de 
a lakcímről szóló hatósági igazolvány okmányazonosítója igénylésére jogszabályi felhatalmazás 
hiányában nem jogosult. 

 

1 a polgár személyazonosító igazolványában szereplő neve, születési neve, születési helye, születési ideje, anyja neve, 
állampolgársága adatai, valamint személyazonosító igazolványának érvényességi ideje és okmányazonosítója 
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A Szolgáltató a BM által adott tájékoztatások alapján a Beadványban a jogkérdéssel kapcsolatban a 
következő álláspontot alakította ki.  
 
A Szolgáltató előadta, hogy az Nytv. 17. § (6) bekezdése alapján jogosult a Pmt. 7. § (2) bekezdése 
szerinti adatkört bekérni az ügyfeleiről. A Szolgáltató kifejtette, hogy a Pmt. 7. § (1) bekezdése alapján 
köteles az új, valamint meglévő ügyfeleit azonosítani és a 7. § (3) bekezdés szerint a 
személyazonosságuk igazoló ellenőrzését elvégezni, továbbá a Pmt. 7. § (7) bekezdés alapján 
személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében a Szolgáltató jogosult a (2)-(6) bekezdésben 
meghatározott intézkedések helyett vagy ezeken túlmenően a személyazonosságra vonatkozó adat 
olyan közhiteles nyilvántartás alapján történő ellenőrzésére, amelynek kezelőjétől törvény alapján 
adatigénylésre jogosult. 
 
A BM álláspontjával összhangban a Szolgáltató előadta, hogy a Pmt.-ben foglalt azonosítási 
kötelezettségére tekintettel a fenti jogszabályok alapján jogosult a következő adatok lekérésére: a 
polgár személyazonosító igazolványában szereplő neve, születési neve, születési helye, születési ideje, 
anyja neve, állampolgársága adatai, személyazonosító igazolványa érvényességi idejének és 
okmányazonosítója, valamint a polgár lakóhelye és tartózkodási helye. 
 
A Szolgáltató továbbá előadta, hogy a BM állásfoglalását alapul véve a Pmt. hatálya alá tartozó 
szolgáltató ügyfél-átvilágítás céljából az Nytv. 17. § (6) bekezdése és a Pmt. alapján a személyi 
azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolvány okmányazonosítója igénylésére jogszabályi 
felhatalmazás hiányában nem jogosult. 
 
A Szolgáltató megítélése szerint a Pmt. 7. § (7) bekezdése alapján jogosult a Pmt. 7. § (2)-(6) 
bekezdésben meghatározott intézkedések helyett a személyazonosságra vonatkozó adat olyan 
közhiteles nyilvántartás alapján történő ellenőrzésére − azaz minden olyan adat BM-től történő 
lekérésére −, amelyet a Pmt. 7. § (2) bekezdése alapján kezelnie kell. 
 
Mivel a BM álláspontja szerint a Pmt. hatálya alá tartozó szolgáltató az ügyfél-átvilágítás céljából az 
Nytv. 17. § (6) bekezdése, és a Pmt. alapján a személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági 
igazolvány okmányazonosítója igénylésére jogszabályi felhatalmazás hiányában nem jogosult, a 
Szolgáltató a BM állásfoglalása által megerősítve látta azt, hogy a lakcímet igazoló hatósági igazolvány 
okmányazonosítóját a Pmt. 7. § (2) bekezdés ag) pontjában foglaltak keretében nem kell rögzítenie, 
ellenkező esetben a BM köteles lenne rá adatot szolgáltatni a Pmt. 7. § (7) bekezdésének megfelelően. 
 
A Szolgáltató álláspontja következésképpen az volt, hogy a Pmt. 7. § (2) bekezdés alapján kizárólag az 
ott felsorolt adatok rögzítésére jogosult és köteles, mely adatkörbe nem tartozik bele a lakcímet 
igazoló hatósági igazolvány okmányazonosítója. 
 
IV. AZ MNB ÁLLÁSPONTJA 
 
Az MNB egyetért a Szolgáltató azon álláspontjával, amely szerint a lakcímet igazoló hatósági 
igazolvány okmányazonosítóját nem kell a Pmt. 7. § (2) bekezdés ag) pontja keretében kötelezően 
rögzítendő adatként kezelni. 
 
A Pmt. 7. § (2) bekezdés ag) pontja szerint a Szolgáltató az ügyfél-azonosítás során köteles rögzíteni az 
ügyfél azonosító okmányának típusát és számát, tehát e körben olyan okmány adatait kell rögzíteni, 
amely a személy azonosításához szükséges és egyben alkalmas.  
 
A Pmt. 3. § 32. pontja taxatíve meghatározza, hogy melyek a személyazonosság igazolásra alkalmas 
hatósági igazolványok: a személyazonosító igazolvány, az útlevél és a kártya formátumú vezetői 
engedély. Az MNB álláspontja szerint a Pmt. 7. § (2) bekezdés ag) pontja szerinti azonosító 
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okmányoknak csak ezen igazolványok felelnek meg, e körbe nem tartozik bele a lakcímet igazoló 
hatósági igazolvány.  
 
Így a Szolgáltatónak a Pmt. 7. § (2) bekezdés ag) pontja szerinti adatkör tekintetében nem kell 
rögzítendő adatként kezelni a lakcímet igazoló hatósági igazolvány okmányazonosítóját, mert azt a 
Pmt. nem írja elő, és erre tekintettel a Szolgáltató nem is jogosult azt lekérni a személyiadat- és 
lakcímnyilvántartásból. 
 
Ezzel egyidejűleg az MNB azonban felhívja a figyelmet arra, hogy bár a fentiek szerint a lakcímet igazoló 
hatósági igazolvány okmányazonosítójának rögzítési kötelezettsége nem áll fent, a Pmt. 7. § (3) 
bekezdése értelmében a Szolgáltató köteles az ott meghatározott feltételek esetén a lakcímet igazoló 
hatósági igazolvány bemutatását kérni, a Pmt. 7. § (8) bekezdése szerint pedig a Szolgáltató köteles a 
számára bemutatott lakcímet igazoló hatósági igazolványról – a személyi azonosítót igazoló oldala 
kivételével − másolatot készíteni, és a 7. § (8a) bekezdés szerint a (8) bekezdésben meghatározott 
kötelezettség teljesítése során, a birtokába jutott valamennyi személyes adatot jogosult kezelni. A 
lakcímet igazoló hatósági igazolvány mindkét oldala – így a Szolgáltató által kötelezően lemásolandó 
oldala is − tartalmazza az igazolvány okmányazonosítóját. 
 
A fentiek figyelembevételével tehát az MNB álláspontja szerint – bár a gyakorlatban a Pmt. 7. § (8) 
bekezdése szerinti okmánymásolási kötelezettsége keretében az okmányazonosító ténylegesen a 
Szolgáltató birtokába jut − a Szolgáltatónak nem kell a Pmt. 7. § (2) bekezdése szerinti adatbázisban 
kötelezően rögzítenie a lakcímet igazoló hatósági igazolvány okmányazonosítóját. 
 
 
Budapest, 2021. március 30.2021. március 30.  
 


