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I. BEVEZETÉS
A digitális értékesítési csatornák felértékelődésével, a
gyors és zökkenőmentes online szolgáltatás iránti elvárások megnövekedésével és a felhasználói élmény előtérbe kerülésével egyre több szolgáltató számára válik
kulcsfontosságúvá a digitális személyazonosítás. Ma
már lehetséges az ügyfelek távoli azonosítása, és az
elektronikus aláírás is számos előnyt kínál a gazdasági
szereplők számára.
Egy megfelelően megtervezett digitális személyazo
nosításirendszerrel a technológiát alkalmazó országok
2030-raa GDP-jük 3-13 százalékának megfelelő értéket
tudnának teremteni.1 A digitális személyazonosítással a
szolgáltatók és intézmények akár 90 százalékkal is csökkenthetik az új ügyfelek regisztrációjának, illetve beléptetésének költségeit, miközben az ügyintézési időt néhány
percre rövidíthetik a korábbi több napról vagy akár hétről.
A hazai piacon az elmúlt években a bankok és pénzintézetek vezették be elsőként a digitális azonosítást, de
az ügyféligények változásával a jövőben több más szektor szereplői számára, mint például a telekommunikációs cégeknek, közműszolgáltatóknak, munkaerő-közvetítőknek és oktatási szervezeteknek is vonzó lehet ez
a megoldás az ügyfelek kiszolgálásában.

Mégis milyen a jó digitális személyazonosítás? Mik a jó
digitális ID ismérvei? A McKinsey szerint ideális esetben
a digitális személyazonosság megállapítása egy olyan
azonosítási folyamat, amely digitális csatornákon keresztül megfelelően ellenőrzött és hitelesített, egyedi, az
egyén hozzájárulásával történik és biztosítja a felhasználó számára a személyes adatok védelmét, valamint az
azok feletti rendelkezés lehetőségét.
Tanulmányunk a digitális személyazonosítás alkalmazá
sának jogszabályi kereteit és piaci lehetőségeit mutatja
be a szolgáltatóknak. Körbejárjuk a távoli ügyfél-azonosítás, ügyfél-hitelesítésés elektronikus aláírás felhasz
nálásának gyakorlati lehetőségeités feltételeit, majd elemezzük a hazai jogszabályváltozások hatásait. Célunk,
hogy a szolgáltatók megismerjék e rendszerek előnyeit,
hogy minél inkább ki tudják használni azokat.

Célunk, hogy
a szolgáltatók
megismerjék
a digitális
személy
azonosítás
előnyeit.

1 Digital identification: A key to inclusive growth, McKinsey, 2019
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II. A JÓ DIGITÁLIS SZEMÉLYAZONOSSÁG NYOMÁBAN
A digitális személyazonosság alkalmazásával kapcsolatos megfelelő stratégiák kialakításához a szolgáltatóknak szükségszerűen meg kell ismerkedniük a kapcsolódó alapfogalmakkal. Emellett érdemes képbe
kerülniük a vezető globálisszolgáltatók által használt
technológiákkal és az érvényben lévő nemzetközi jogszabályokkal, amelyek a hazai szabályozási környezet
kialakítását is befolyásolják.

1. Definíciók, alapfolyamatok
Új szerződések megkötésénél, valamint számos további
ügy és eljárás során a szolgáltatóknak hitelesen kell
azonosítaniuk az ügyfelet. Ez többnyire még ma is az
ügyfél személyes jelenlétét, a személyazonosságát igazoló okmányok eredeti példányainak fizikai bemutatását és lemásolását, a személyes adatok manuális bevitelét, illetve a felhasználó saját kezű aláírását igényli.
A digitális csatornákon keresztüli és digitális eszközökkel végrehajtott azonosítás és hitelesítés nem igényli
az ügyfél személyes jelenlétét, sőt a saját kezű aláírását
sem, amelyet elektronikus aláírással is ki lehet váltani.
Ezekben az eljárásokban a hivatalos okmányok fizikai
biztonsági elemeinek (vízjel, hologram, kinegram) ellenőrzése a digitális térben történik (élő videós chatkapcso-

A digitális azonosítás
nem igényli az
ügyfél személyes
jelenlétét, sőt a
saját kezű aláírását
sem.

lattal, vagy akár egy utólag beküldött vagy feltöltött szelfivel), a személyes adatokhoz pedig a megfelelő okmányok elektronikus tárolóelemén (chipjén) keresztül is
hozzá lehet férni.
A távoli ügyfélazonosítás két alapvető módja a közvetlen
(valós idejű) és a közvetett (nem valós idejű) azonosítás.
A szolgáltató mindkét esetben egy biztonságos és
auditált digitális kommunikációs csatornán lép kapcsolatba az ügyféllel. A valós idejű közvetlen azonosítás
során a megadott nyitvatartási időn belül, élőben zajlik a kommunikáció a szolgáltató munkatársával, míg

Azonosítás, hitelesítés
Azonosítás
(identification):

Hitelesítés
(authentication):

KYC (Know Your
Customer):

KYC-szolgáltató
(KYC provider):

Annak megállapítása,
hogy pontosan ki is az
adott egyén.
Felhasználási eset: új
ügyfelek azonosítása.

Annak bizonyítása,
hogy az ügyfél ugyanaz,
mint az első azonosításkor.
Felhasználási eset:
meglévő ügyfelek
azonosítása.

Az az eljárás, amellyel
megbizonyosodunk
ügyfelünk identitásáról.

Az a jogi személy, amely
elvégzi az azonosítást.
Lehet maga a szolgáltató
vagy egy külső partner.

Forrás: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH), GoodID
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Digitális azonosítás, hitelesítés
Digitális identitás (digital identity):
Olyan technológiai és kriptográfiai eljárások összessége, amelyek segítségével az azonosítás automatizáltan végezhető el a digitális térben. A digitális személyazonosságot az ügyfél egyedi adatainak digitális csatornákon keletkező vagy elérhető olyan halmaza
alkotja, mely alkalmas arra, hogy beazonosítsa az
egyént, illetve meghatározza a tranzakcióit.
Elektronikus
azonosítás (electronic
identification):

Elektronikus
hitelesítés (electronic
authentication):

Az ügyfelet egyedileg
azonosító, elektronikus
személyazonosító adatok
felhasználásának folyamata.

Lehetővé teszi az ügyfél
elektronikus azonosításának vagy az elektronikus
adatok eredetének és
sértetlenségének az igazolását.

Elektronikus aláírás (electronic signature):
Olyan technológiai és kriptográfiai eljárások összessége, amelyekkel az írásbeliségnek (fokozott biztonságú elektronikus aláírás) vagy a teljes bizonyító erejű
magánokiratnak (minősített elektronikus aláírás)
megfelelő joghatályú digitális dokumentumok hozhatók létre.
Forrás: World Economic Forum, Európai Parlament és a Tanács
910/2014/EU rendelete (eIDAS rendelet), GoodID

közvetett azonosítás esetén az ügyfél nem valós
időben kommunikál a szolgáltatóval, hanem
beküldi a kért információkat, okmányfotókat,
amelyeket a szolgáltató később hagy jóvá (e két
eljárásról bővebben a III. fejezetben lesz szó).

2. Lehetséges előnyök
A digitális azonosítási rendszerek alkalmazása
jelentős előnyökkel járhat a magánszektor szereplői számára: mivel nagyrészt automatizált és
papírmentes, csökkentheti az adminisztrációs,
tranzakciós és munkaerőköltségeket, javíthatja
az ügyfélélményt, segíthet lefaragni a jogszabályi
megfelelésből és ügyféladat-kezelésből fakadó
kiadásokat és jelentősen mérsékelheti az adatlopások és csalások kockázatát is.2
A költségek csökkenésére India szolgálhat jó például, ahol a központi biometrikus személyazonosító rendszer, az Adhaar bevezetése előtt a helyi
cégeknek átlagosan 1500 rúpiába, azaz nagyjából 20 dollárba került egy-egy ügyfél regisztrációja és beléptetése. Az Adhaar digitalizáltságának, lekérdezhetőségének és átjárhatóságának
köszönhetően egyes becslések szerint a vállalati ügyfél-regisztráció és beléptetés átlagos költsége ennek töredékére, akár 10 rúpiára is csökkenhet.

A digitális személyazonosítás bevezetésének a
bevételi oldalon is lehet pozitív hatása: a pénzügyi vagy telekommunikációs szektorban például bővítheti az ügyfélkört az egyébként elégtelen személyazonosítással, hiányos okmányokkal rendelkezők bevonásával. Számos ágazatban
csökkentheti a félbehagyott tranzakciók, elvesztett lehetséges ügyfelek arányát, a telekommunikációs cégeknek pedig akár új bevételi forrást is
teremthet a más vállalatoknak nyújtott digitális
személyazonosítási szolgáltatások révén.
Az ügyfélszerzésre a norvég Telenor lehet példa,
amely sikeresen használta ki, hogy a pakisztáni
kormány 2014-ben kötelezővé tette a SIM-kártyák
regisztrációjának hitelesítését a nemzeti személyazonosító rendszerből (CNIC) származó ujjlenyomat-adatokkal. A mobilcég megállapodást
kötött a Bank of Pakistannal arról, hogy a már
hitelesített SIM-regisztrációk információit ügyfél-hitelesítésként is felhasználhassa az Easypaisa
mobilbanki szolgáltatásához. Ezzel egy perc alá
csökkentette az új ügyfelek beléptetéséhez szükséges időt, és azonnal, már a SIM-kártya regisztrációjakor elérhetővé tette számukra az Easypaisát. Ennek eredményeképpen a mobilbanki platform ügyfeleinek száma alig több mint egy év
alatt megduplázódott.

2 Private sector economic impacts from identification systems, Világbank, 2018
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Gazdasági értékteremtés digitális ID rendszerekkel 2030-ra (a GDP %-ában)
szolgáltatóknál gyakran ugyanazokat a lépéseket kell
végrehajtaniuk újra és újra.3

USA
4%

UK
3%

Az ügyfelek egyre inkább a személyre szabott szolgál
tatások felé fordulnak, olyan digitális termékeket,
megoldásokat keresnek, amelyek az egyedi igényei
ket és személyes felhasználói szokásaikat tükrözik.
Emellett viszont azt is elvárják, hogy a digitális inter
akcióik megbízhatóak, biztonságosak legyenek és ne
sérüljön a személyes szabadságuk sem. Alapvető elvárás az is, hogy maguk dönthessék el, egy-egy digitális
interakció során milyen adatokat osztanak meg kivel
és mennyi időre.

Kína
4%

Etiópia
6%

Brazília
13%

Nigéria
7%

India
6%

Forrás: McKinsey

Rontja az élményt, ha
a felhasználóknak ugyanazokat a lépéseket
kell végrehajtaniuk
újra és újra.

3. Az ügyfélélmény javítása

Made with

A felhasználói élmény a digitális interakciók számának exponenciális növekedésével egyre fontosabb
szempont: az ügyfelek bárhol és bármikor hozzáférhető, hatékony, gyors és zökkenőmentes szolgáltatást várnak el a lehető legegyszerűbb ügyfélazonosítással és hitelesítéssel. Az viszont jelentősen ronthatja
az ügyfélélményt, ha a felhasználóknak a különféle

A megváltozott ügyféligények kielégítését nehezíti, és
ezzel a digitális gazdaság fejlődését is gátolja, hogy a
digitális ID kezelése országonként és szektoronként is
eltér, ráadásul nem születtek széles körben elfogadott
nemzetközi szabványok sem a kapcsolódó adatkategóriák meghatározására, sem pedig az adatok tárolására. A vállalatok a leggyakrabban saját megoldásokat
vezetnek be a távoli ügyfél-azonosításra, amelyek lassúak és költségesek, hiszen minden szolgáltatónál digitalizálni kell a dokumentumokat, ráadásul az adatkezelési gyakorlatok és a felhasználó élmény is eltérő.
A megoldást az egységes digitális személyazonosítóra
épülő ökoszisztémák jelenthetik, amelyekben a

3 Reimagining digital identity: A strategic imperative, Világgazdasági Fórum (WEF), 2020
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felhasználó által egyszer létrehozott digitális ID többször is felhasználható, vagyis nem kell minden egyes
szolgáltatónál újabb és újabb űrlapokat kitölteni, vagy
dokumentumokat lefotózni. Ehelyett a felhasználó az
okostelefonját digitális identitástárcaként használva
egyetlen gombnyomással átadhatja őket. A platform
így egységes digitális ügyfélazonosítási koncepcióval előzetesen azonosított, szükség esetén pénzügyi
szempontból is előellenőrzött ügyfeleket kínál a szolgáltatók részére.
Az egységesen használható digitális személyazonosító hiányának ráadásul súlyos következményei lehetnek a szolgáltatók számára. Kezdve azzal, hogy sokszor lassú és költséges az új ügyfelek regisztrációja és
beléptetése (hiszen magas lehet az elutasítási arány
és szükség lehet újraazonosításra is). A kapcsolattartás is körülményes maradhat, ami növeli az elvándorlás esélyét. Emellett veszélyeztetheti a digitális értékesítési célok elérését, és elmaradhat a cégcsoporton
belüli, partnerek közötti keresztértékesítési lehetőségek kihasználása is.
A bankok sok lehetséges új ügyfelet veszíthetnek el,
ha a különféle személyes adatok bekérése túl hosszadalmassá vagy bonyolulttá teszi az online igénylést.
A digitális betéti és hiteltermékek esetén a felhasználók akár 70, sőt olykor 90 százaléka is félbehagyja a

folyamatot, aminek leggyakrabban az az oka, hogy a
pénzintézetek túl sok információt kérnek tőlük.4
Az egységes digitális személyazonosítás hiánya a termelékenységet és hatékonyságot is ronthatja: Kanadában például egy dolgozónak havonta átlagosan 154
alkalommal kell azonosítania magát a munkahelyén a
különféle belső rendszerekbe való belépéshez, amire
évente több mint hét óra megy el a munkaidejéből.
Ez pedig számítások szerint évi több mint 3,5 milliárd
dolláros költséget jelent az ország egész gazdaságára
vetítve.5

4 The importance of guiding customers through the onboarding process, World Finance, 2019
5 The Economic Impact of Digital Identity in Canada, DIACC, 2018

A felhasználó által
egyszer létrehozott
digitális ID többször
is felhasználható.
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4. Nemzetközi példák
A világ 161 országában működik olyan nemzeti ID
ökoszisztéma, amely valamilyen digitális technoló
giát (elektronikus személyazonosítást, biometrikus
elemeket) alkalmaz.6 Európában több rendszert
bankok és nagy szolgáltatók, például biztosítók,
mobilcégek, közlekedési vállalatok és kiskereskedők
részvételével hoztak létre. Ezek a platformok olyan
egységes és újra felhasználható digitális ID-t kínálnak, amely megkönnyíti az azonosítást és hitelesítést mind az ügyfelek, mind pedig a résztvevő vállalatok, szolgáltatók számára.
A brit Yoti a fiatalabb korosztálynak kínál omnichannel azonosítást és hitelesítést, amelyet többek között az életkor igazolására is lehet használni
korhatáros szolgáltatások, termékek vásárlásánál.
A megoldás könnyen integrálható a szolgáltatók
rendszereibe, ami nemcsak költségeket spórol,
hanem növelheti az értékesítési volument is.
A belga itsme is egykapus rendszert kínál. Egyedi jellemzője, hogy az alapító bankok ügyfelei bankkártyájukkal is igazolhatják személyazonosságukat a személyi igazolványuk vagy útlevelük helyett. Hasonló a
német Verimi rendszere is, itt a felhasználók egyszerűen „áthozhatják” a személyazonosító okmányaikat
valamelyik résztvevő szolgáltatótól.

ESETTANULMÁNY:
automatizált életkor-ellenőrzés
a dohánytermékeknél
A Yoti egyik új innovatív megoldása 
a szupermarketekben elérhető automatizált életkor-becslés, amelyet
a kiskereskedelmi rendszerekkel
és technológiákkal foglalkozó norvég StrongPointtal közösen alakítottak ki. Az eljárás lényege, hogy Yoti
Age Scan néven olyan videós életkor-becslő funkciót építenek be a
StrongPoint önkiszolgáló kasszáiba,
amelynek segítségével a felhasználók személyazonosító okmányaik
bemutatása nélkül tudnak dohányterméket vásárolni a kasszánál, majd
átvenni az árut a cigaretta-automatákból. A rendszer érintésmentes, a vevőnek csak bele kell néznie
az önkiszolgáló kassza és később az
automata kamerájába. Nincs szükség a szupermarket dolgozóinak
segítségére sem, amely a koronavírus-járvány okozta különleges helyzetben még nagyobb előnyt jelent.

Országspecifikus digitális ID platformok Európában
Ország
Nagy-Britannia

Rendszer
Yoti

Alapítás
2014

Felhasználók száma
7 millió felett (letöltések)

Németország

Verimi

2018

n.a.

Belgium

itsme

2017

2 millió felett

Svédország

BankID

2003

8 millió

Norvégia

BankID

2004

4 millió felett

Dánia

NemID

2010

5 millió felett

Bár az észak-európai országokban a lakosság nagy
része – Svédországban, Norvégiában és Dániában
például összesen több mint 17 millió ember – használ digitális ID szolgáltatásokat, az országspecifikus platformok kihasználtsága igencsak változó a
kontinensen. Itt is érvényesül a szétdaraboltság,
hiszen jelenleg nincs egységes digitális ID platform Európában.
Szintén a kiemelkedő ügyfélélményre koncentrál
nak a megosztáson alapuló gazdaság és a fintech
ágazat legnagyobb nemzetközi szereplői. A Revolutnál, az Ubernél és az Airbnb-nél például a köz
vetett, azaz nem valós idejű azonosítás dominál

6 ID4D data: Global identification challenge by the numbers, Világbank, 2018
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Ügyfél-azonosítás és -hitelesítés a Revolutnál, Ubernél és Airbnb-nél
(bár az Ubernél a biztonság fokozása érdekében a
járművezetőket közvetlen, azaz élő biometrikus azonosítással szúrópróbaszerűen is ellenőrizhetik)7.

Applikáció

Rendszer
A Revolutnál nem valós idejű távoli ügyfél-azonosítással a magánszemélyek és vállalkozások 10 perc alatt nyithatnak számlát. Magánszemélyeknél az e-mail cím megadása
után egy szelfit kell feltölteni a mobilalkalmazáson keresztül, amelyen a személyi igazolvány vagy az útlevél is látható. Vállalkozások esetében a cég működési területét, profilját, illetve a tulajdonosok és cégvezetők adatait is meg kell adni. A Revolut nem házon
belül fejlesztett rendszerrel, hanem külső KYC-szolgáltatóval dolgozik, de a felhasználók
ebből semmit nem érzékelnek, a partner nem jelenik meg az integrált szolgáltatásban.

Az ügyfél-azonosítást és -hitelesítést akár teljesen
(Revolut), akár részben (Uber) külső KYC-partnerre
bízzák.8 Érdekesség, hogy míg az Airbnb nem minden esetbenkéri automatikusan a hivatalos személyazonosító okmány bemutatását,9 az USA-ban
akár háttérelemzést is végezhet a vendégekről és
szállásadókról.

Az Uber utasai e-mail címmel és mobilszámmal regisztrálhatnak, majd a rendszer egy
SMS-en keresztül hitelesíti a telefonszámukat. Lehetőség van kétlépcsős hitelesítésre is,
ez esetben minden belépéskor a jelszó mellett egy kódot is meg kell adni. A sofőröknek
a járművüket, jogosítványukat, biztosításukat és lakcímüket igazoló okmányok másolatát és egy fotót is fel kell tölteniük, amelyet a cég általában 1-7 nap alatt hagy jóvá, az
átvilágítás során a közúti és bűnügyi nyilvántartáson is átfuttatva az adatokat. A későbbiekben véletlenszerű, valós idejű eljárással is ellenőrizhetik a sofőrök személyazonosságát, amelyhez a Microsoft arcfelismerő és hitelesítő megoldását vagy a sofőr választásának megfelelően egy munkatárs segítségét veszik igénybe.

A platformok újra
felhasználható digitális
ID-t kínálnak, ami
megkönnyíti az
azonosítást.

Az Airbnb-n szállást foglaló vendégek és a szállásadó házigazdák e-mail címmel, illetve
Google-, Facebook- vagy Apple ID-fiókkal is regisztrálhatnak. Foglaláshoz és kiadáshoz
is kérhetik tőlük a személyazonosságuk megerősítését (például a vendégek esetében
akkor, ha egy házigazda ezt kifejezetten előírja). Ekkor a jogosítványról, útlevélről vagy
személyi igazolványról készült fotót, illetve egy új, a profilképtől eltérő szelfit kell feltölteni és meg kell adni a lakcímet is. Az Airbnb az USA-ban a nyilvános állami vagy helyi
bűnügyi és antiterrorista adatbázisok, illetve az erőszaktevőkről szóló nyilvántartások
segítségével akár további háttérellenőrzést is végezhet.
Forrás: céges közlések

7 Uber boosts platform security with the Face API, part of Microsoft Cognitive Services, Microsoft, 2019
8 Revolut partners with Onfido to increase customer onboarding by 12%, Onfido, 2018
9 Airbnb denies plan to require government IDs rejected to avoid deterring new users, Newsweek, 2019
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5. Európai jogszabályok
Az Európai Unió a gazdaság és a technológia számos
más területéhez hasonlóan a digitális személyazonos
ság, illetve a távoli ügyfél-azonosítás és -hitelesítés
területén is a tagállamok jogszabályainak és gyakorlatainak egységesítésére, a piacok közötti átjárhatóság
növelésére és a korábbi szétdaraboltság csökkentésére törekszik. A következőkben két fontos jogszabályt
és módosításaikat emeljük ki.
eIDAS – Az elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról szóló, 2014-ben elfogadott és 2016-ban
életbe lépett rendelet10 több szempontból is kiemelten fontos a digitális identitást alkalmazó szolgáltatók
és felhasználók szempontjából.
Egyrészt definiálja az elektronikus azonosítás fogalmát
és biztosítja a tagállamok elektronikus azonosításirendszereinek kölcsönös elismerését. A 3. cikk 1. pontja szerint az „elektronikus azonosítása természetes vagy jogi
személyt, illetve jogi személyt képviselő természetes
személyt egyedilegazonosító, elektronikus személy
azonosító adatok felhasználásának folyamata”.
A kölcsönös elismerés a gyakorlatban azt jelenti, hogy
az állampolgárok a hazai rendszerben érvényes digitális identitásukat további adatok megadása nélkül
használhatják egy másik tagállamban, többek között

adóbevalláskor vagy bankszámlanyitáskor.11 Ez egykapus, egyszerű eljárást tesz lehetővé a hatósági ügyintézések és az üzleti tranzakciók során is. A vállalkozások számára is egyszerűsítést jelent: egy német borszaküzlet például le tudja ellenőrizni egy lengyel netes
megrendelő adatait, beleértve az életkorát is az ügyfél
digitális ID-ján, a vevő pedig időbélyegzést használhat
a megrendelés nyomon követéséhez, majd elektronikus aláírással tudja megerősíteni, hogy megkapta-e
az árut.12

10 Az Európai Parlament és a Tanács 910/2014/EU rendelete (2014. július 23.)
11 Trust Services and Electronic identification (eID), Európai Bizottság, 2018
12 Electronic Identification (eID) and trust services for my online retail business, Európai Bizottság
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A rendelet emellett egységesíti az elektronikus aláírásról szóló EU-n belüli szabályokat, megkülönböztetve a fokozott biztonságú elektronikus aláírást és
a szigorúbb, több feltételnek megfelelő
minősített elektronikus aláírást. Ennek
azért van jelentősége, mert a digitális
hatósági ügyek intézésekor vagy a határokon átnyúló tranzakciók, szerződéskötések során a címzett megkövetelheti,
hogy az elektronikus aláírással ellátott
dokumentum teljesítse az írásbeliség
követelményét, illetve teljes bizonyító
erejű legyen.13
A teljes bizonyító erejű magánokirat az
ellenkező bizonyításáig teljes bizonyítékként szolgál arra, hogy az okirat aláírója
a nyilatkozatot megtette, elfogadta vagy
magára kötelezőnek ismerte el. Írásba

foglaltnak pedig akkor minősül egy
elektronikus nyilatkozat, ha olyan formában közölték, ami alkalmas a tartalom
változatlan visszaidézésére, valamint a
nyilatkozattevő személyének és a nyilatkozattétel időpontjának az azonosítására.
Az elektronikus okirat akkor tekinthető
írásbelinek, ha legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással látták el. Ezt
tulajdonképpen bármilyen technológiai
megoldással létre lehet hozni, ami biztosítja, hogy az elektronikus aláírás:
• kizárólag az aláíróhoz köthető és alkalmas az aláíró azonosítására,
• úgy kapcsolódik az okirathoz, hogy
annak változásai nyomon követhetőek,
és hogy
• az aláírást az aláíró valószínűleg csak
saját maga használhatja.

13 Társasági döntések járvány idején, PwC, 2020
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Azonban kizárólag a minősített elektronikus aláírásnak van a saját kezű aláírással megegyező joghatása.
Ezt minden tagállamban kölcsönösen el kell ismerni,
ráadásul az ilyen aláírással ellátott magánokiratok teljes bizonyító erejűnek is minősülnek. Az aláírt okirat
hitelességét, valódiságát és változatlanságát részletes
technikai feltételek biztosítják, de ezeknek a teljesítéséről nem az aláírónak, hanem egy harmadik félnek,
a minősített bizalmi szolgáltatónak kell gondoskodnia. Ezeken a cégeken keresztül érhető el a minősített
tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírás is, amellyel szintén teljes bizonyító erejűvé
válhat egy elektronikus magánokirat.
PSD2 – A belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról
szóló, 2015-ben módosított irányelv több szakaszban,
2018-ban és 2019-ben lépett életbe a tagállamokban.14
A digitális személyazonosítás szempontjából a legjelentősebb változás, hogy az irányelv bevezette az erős
ügyfél-hitelesítést (strong customer authentication,
SCA) a kártyás fizetéseknél és a számlákhozvaló hozzáférésnél. Az ügyfél-hitelesítéshez a bankok legalább
két, egymástól független azonosítási elem egyidejű
alkalmazását követelik meg a felhasználóktól a tranzakcióik, hozzáféréseik elindításához.

Az SCA három típusú elemet különböztet meg, ezek
közül legalább kettő kombinációjára van szükség az
erős ügyfél-hitelesítéshez15:
• az ismeretit, azaz olyan információt, amelyet csak
az ügyfél ismer, például a PIN-kódot vagy jelszót,
• a birtoklásit, azaz olyan eszközt, amelyet csak
az ügyfél birtokol, például egy SMS-ben kapott
kódot) és
• a biológiait, azaz az ügyfél valamilyen személyes jellemzőjét, például az ujjlenyomatát.

14 Az Európai Parlament és a Tanács (EUÖ 2015/2366 Irányelve (2015. november 25.)
15 PSD2: Mi változott 2019. szeptember 14-től?, Raiffeisen Bank, 2019

Az irányelv bevezette az
erős ügyfél-hitelesítést
a kártyás fizetéseknél
és a számlákhoz való
hozzáférésnél.
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III. A DIGITÁLIS AZONOSÍTÁS HAZAI EVOLÚCIÓJA
A nemzetközi trendekhez hasonlóan Magyarorszá
gon is egyre bővül azoknak a szolgáltatóknak a
köre, amelyek a digitális személyazonosítás igénybevételével igyekeznek új ügyfeleket szerezni és
javítani az itthon is egyre fontosabbá váló felhasználói élményt.

Itthon is egyre nő
az igény a digitális
szolgáltatások
iránt.
A magyar jogszabályi környezet jelentős fejlődésen
ment keresztül az elmúlt három évben, ami jelenleg is tart. Az új módosításokat részben a magyar
piac adottságainak, az itteni szereplők igényeinek
figyelembevételével hagyják jóvá. Egyre nő az
igény a digitális szolgáltatások iránt, és ezt a koronavírus-járvány miatt bevezetett átmeneti rendelkezések és az ezek hatására megváltozott fogyasztói szokások az utóbbi időben csak felgyorsítottak.

13

1. Piaci környezet, ügyféligények
Hazánkban a digitális infrastruktúra kiépültsége és
felhasználása folyamatosan javul. Hozzávetőleg 5,3
millió embernek, az internetezők 89%-ának van okostelefonja, ez mindössze két év alatt 800 ezerrel nőtt.16
A 16-74 éves korúak közel fele rendelkezik 3G mobilinternettel, ami valamivel alacsonyabb az EU-ban átlagos aránynál.

Internethasználat Magyarországon és az EU-ban* (2019)
79.9%

85.3%
57.5%

49.8% 53.2%

46.7%

56.2%
45.8%

42.3%
30.2%

Rendszeresen
internetezők**

Mobilnetet (3G)
használók***

Internetbankot
használók***

Magyarország

Forrás: Európai Bizottság

Online vásárlók
(áruk)

Online vásárlók
(szolgáltatások)

Az online bankolók és vásárlók aránya 2017 és 2019
között jelentősen megnőtt (előbbi a nethasználók
49%-áról 58%-ára, utóbbi 49%-ról 59%-ra).17 Az online
kiskereskedelmi forgalom 2019-ben elérte a 781 milli
árd forintot, ez 17%-os növekedést jelent az előző
évhez képest. A realista előrejelzések szerint pedig
2024-re akár 1700 milliárd forintra is rúghat.18 A nete
zőktöbbsége hozzászokott az online vásárlásügyfélélményéhez, az egyszerű folyamatokhoz, a gyors kiszolgáláshoz, és ezeket más iparágak digitális szolgáltatásaitól is elvárja.
A digitális csatornák igénybevételét 2020 tavaszán
jelentősen megnövelték a koronavírus-járvány miatt
bevezetett intézkedések. Mint közismert, az oktatási
intézmények online tanmenetre álltak át és egyszerűbbé vált az e-receptek kiváltása is. A kiskereskedelemben a március közepe és április vége közötti másfél hónap során csak a termékrendelések tekintetében több mint 50 ezer új online vásárló jelent meg
– összehasonlításképpen 2019-ben nyolc hónap alatt
nőtt ilyen mértékben az új belépők száma.19

EU

* a 16-74 éves korú teljes lakosság arányában ** legalább
hetente egyszer az elmúlt 3 hónapban *** az elmúlt 3 hónapban

16
17
18
19

5,3 millió okostelefon-használó hazánkban, eNET, 2019
Internetes szolgáltatások használata, DESI-országjelentés, Európai Bizottság, 2020
Új szintre léphet a hazai e-kereskedelem, eNET – Reacty Digital, 2020
A koronavírus nyertese?! – lendületben az e-kereskedelem, GKI Digital, 2020
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A szolgáltatók többségénél a járvány miatt fel kellett
függeszteni a személyes találkozókat, ami nagymértékben befolyásolta az értékesítési folyamatokat is.
A nagy hazai biztosítók jelentős része felgyorsította
a digitális fejlesztéseit és igyekezett az online csatornákra terelni az eladásokat. Teljesen digitálissá váltak
egyes életbiztosítások és nyugdíjbiztosítások szerződéskötési folyamatai, több vállalatnál is videós ügyfélátvilágítást vezettek be, az elengedhetetlen dokumentumokat elektronikus aláírással is befogadták, sőt
videón keresztül végezték a kárszemlék egy részét is.20
A közműcégeknek is sietősebb lett a digitális átállás,
miután átmenetileg be kellett zárniuk ügyfélszolgálati
irodáikat. Az egyik magántulajdonban lévő közműcég
néhány nap alatt hozott létre videós ügyfélszolgálatot,
amely ma már a számlázási ügyekben, az előrefizetős
mérők feltöltésében, mérőcserében és átírásban is tud
segíteni. A vállalat a bevezetéskor azt ígérte, továbbfejleszti és a különleges helyzet után is működteti
majd a rendszert.21 Egy állami közműcég is elindította
videós ügyélszolgálatát, bár itt az elérhető információk
szerint még csak általános tájékoztatást és részletfizetést lehet kérni.22
A kormányzati portál forgalma is megugrott a járvány
alatt: az ügyintézési felületén (SZÜF) 2020 tavaszán
havi 1,2-1,5 millió elektronikus ügyintézést regisztrál-

tak, a korábbiak legalább dupláját. Az Európai Bizottság digitális fejlettséget mérő mutatója (DESI) szerint Magyarország egyébként az e-közszolgáltatásokat tekintve a 28 tagállam rangsorában a szerény 24.
helyen áll. A legutóbbi DESI-jelentés viszont hozzáteszi, hogy hazánk az e-kormányzati szolgáltatások
minőségének javításával már megkezdte a felzárkózást az EU többi részéhez.23

Digitális közszolgáltatások Magyarországon és az EU-ban (2019)
87%
67%

90%

85%

88%

59%

55%
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E-kormányzati
szolgáltatások
felhasználói*

Űrlapok automatikus
kitöltése**

Teljes körű online
ügyintézés**

Magyarország
Forrás: Európai Bizottság

20 Mindenki ezeket a biztosításokat keresi: egyszerűen meg lehet kötni a fotelból is, Pénzcentrum, 2020
21 Videós ügyfélszolgálatot indított az E.ON, 2020
22 Videós ügyfélszolgálat, NKM Energia
23 Digitális közszolgáltatások, DESI-országjelentés, Európai Bizottság, 2020

Vállalkozásoknak
nyújtott digitális
közszolgáltatások**

EU

* űrlapokat benyújtó netezők aránya ** eredmény (0 és 100 között)
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Előrelépésként lehet értékelni azt is, hogy az elektronikus
személyazonosításra is használható, chippel ellátott
e-személyik száma 2019 végére már meghaladta a 4,6
milliót, az elmúlt évben pedig már csaknem 18 millió
alkalommal azonosították magukat velük a felhasználók.24 A chipből az adatok NFC-képes okostelefonnal
hitelesen kiolvashatók a közvetett ügyfél-azonosítás
során. Az NFC-funkciót a hazai okostelefon-használók
nagyjából 22%-a használta 2019-ben, ami hozzávetőleg

Közvetlen (valós idejű)
azonosítás

Közvetett (nem valós idejű)
azonosítás

A szolgáltató által megszabott
nyitvatartási időben elérhető

Bármikor, munkaidőn kívül vagy
akár éjszaka is elérhető

Egyszerre vonalban kell lennie az
ügyintézőnek és az ügyfélnek is

Nincs szükség ügyintéző
jelenlétére, önállóan intézhető

Várakozásra kényszerülhet az
ügyfél, ha az ügyek sorban állnak

Nincs várakozás, az ügyfél
bármikor bejelentkezhet

Nehézkes és hosszadalmas lehet
az azonosítási folyamat

Egyszerűbb és könnyebb lehet
az azonosítás

Azonnal jóváhagyhatják

Két nap áll rendelkezésre a
jóváhagyásra

24 Már több mint 4,6 millió darab e-személyi került forgalomba, Világgazdaság, 2020
25 Az elektronikus hírközlési piac fogyasztóinak vizsgálata, Háztartási felmérés, NMHH, 2019

1,37 millió felhasználót jelent.25 A chipek 2019 októbere
óta már a személyi azonosítót és a lakcímet is tartalmazzák, aminek a távoli azonosítás során az online bankszámlanyitásnál vagy hitelfelvételnél van jelentősége.
A magánszektorban a kereskedelmi bankok kezdték el
elsőként alkalmazni itthon a digitális személyazonosítást
és a ma napig ők járnak az élen ezen a területen. A közvetlen (valós idejű) vagy közvetett (nem valós idejű) ügyfél-azonosítás bevezetésének köszönhetően már bankfiókban tett látogatás nélkül is nyithatunk bankszámlát
vagy vehetünk fel hitelt. A két megoldás között több fontos különbség is van, ami jelentősen befolyásolhatja az
ügyfélélményt.

A bankok kezdték el
elsőként alkalmazni
itthon a digitális
személyazonosítást.
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A közvetlen azonosítással történő számlanyitás
során az ügyfél a kívánt számla kiválasztása, a
szükséges adatok és nyilatkozatok megadása
után a bank munkatársával folytat videóchatbeszélgetést. Ezalatt bemutatja a személyazonosító okmányát és a lakcímkártyáját, illetve
megköti a szerződést is. A videóhívás általában
10-15 perc, az ellenőrzés és jóváhagyás pedig
egy-két órán belül megtörténhet.

A nem valós idejű
azonosításnál
nincs szükség élő
kapcsolatra.

A közvetett eljárásban ezzel szemben már nincs
szükség élő kapcsolatra, nem kell elbeszélgetni
az ügyintézővel: elég, ha az ügyfél lefotózza vagy
beolvassa a személyazonosító okmányát és egy
26 2017. évi LIII. törvény
27 19/2017. (VII. 19.) MNB rendelet

magáról készült videós vagy fotós szelfivel
együtt beküldi azt. Ebben az esetben a szolgálatónak két napon belül kell értesítenie
a felhasználót az ellenőrzés eredményéről.
Ezt a megoldást a nagy nemzetközi fintech
cégek, mint például a Revolut már korábban
is használták.
A közvetett azonosítási folyamat akár teljes
mértékben is automatizálható mesterséges
intelligencia segítségével vagy különféle
algoritmusok alkalmazásával, ami lehetővé
teszi, hogy az ügyfél azonnali visszajelzést
kapjon a sikeres vagy sikertelen azonosításról. Ezek az innovatív megoldások pénzintézetek számára a digitális személyazonosításra specializálódó külső szolgáltatókon
keresztül elérhetőek.

2. A jogszabályi környezet fejlődése
A hazai bankok, biztosítók és más pénzügyi
szolgáltatók számára 2017 júliusától a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről szóló törvény (Pmt.)26 és az MNB
ehhez kapcsolódó rendelete27 tette lehetővé
a közvetlen (valós idejű) ügyfél-azonosítást,
amelyet a felhasználók gyakran csak videó
chates azonosításként ismernek.
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Az első tapasztalatok alapján később az MNB új
rendeletet28 hozott, amely 2019 januárjától már
a közvetett (nem valós idejű) ügyfél-azonosítás
lehetőségét is bevezette. A szelfis azonosításként is emlegetett új megoldás sikerét nagyban
hátráltatta, hogy csak korlátozott felhasználású
számlát lehetett vele nyitni, amelyről nem lehetett az EU-n kívülre utalni, havonta 300 ezer
forintnál több készpénzt felvenni vagy 10 millió
forintnál nagyobb értékű tranzakciót indítani,
hacsak utólag nem azonosítottuk magunkat egy
bankfiókban vagy a közvetlen (valós idejű) távoli
eljárással.
A rendelet 2019 októberi módosításával29 az MNB
lehetővé tette a szolgáltatóknak, hogy a kormányzati Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) szolgáltatás használatával ügyfélkapus azonosítással is
kiegészíthessék a közvetett ügyfél-azonosítást.
Mivel az ügyfélkapus ellenőrzés megbízható csatornán keresztül, hiteles adatbázis alapján történik, az így kiegészített közvetett azonosítás
lényegében egyenértékűvé vált a közvetlen azonosítással. Mindez pedig azt is jelentette, hogy
ebben az esetben a számla használatára vonatkozó korábbi korlátozások is megszűntek, ami
vonzóbbá tette a szelfis azonosítást.

28 45/2018. (XII. 17.) MNB rendelet
29 34/2019. (X. 17.) MNB rendelet indoklása
30 26/2020. (VIII. 25.) MNB rendelet

A számlával
kapcsolatos
korlátozások
megszűntek,
így vonzóbb
lett a szelfis
azonosítás.

Még inkább a közvetett azonosítás felé terelheti a jövő
ben a piaci szereplőket, hogy az MNB-rendelet 2020
októberében hatályba lépő újabb módosítása30 már
azt is lehetővé teszi a szolgáltatóknak, hogy az új
típusú e-személyik chipjéből olvassák ki az ügyfélazonosításra alkalmas adatokat és ezek összevetésével végezzék el a közvetett azonosítást (azaz az adatok mellett a személyihez tartozó fotót is összehasonlítják a beküldött szelfivel). Ez a változás is azt segíti,
hogy a bankok korlátozások nélküli ügyfeleket tudjanak toborozni, megtartva a kedvezőbbnek tartott
közvetlen azonosítás lehetőségét.
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Azoknak a szolgáltatóknak is van lehetőségük a
digitális szerződéskötés alkalmazására, amelyek
nem tartoznak az MNB-rendelet hatálya alá.
Nekik a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) írásbeli alakhoz kötött jognyilatkozatokról szóló szabályait
(6:7. §) kell követniük. E szerint a jognyilatkozat
akkor felel meg a jogszabályi követelményeknek,
ha legalább a lényeges tartalmát írásba foglalták,

annak közlésére a jognyilatkozatban foglalt tartalom változatlan visszaidézésére, a nyilatkozattevő
személyének és a nyilatkozat megtétele időpontjának azonosítására alkalmas formában kerül sor.
Meg kell jegyezni, hogy a NAV egyes olyan területekre és szolgáltatókra vonatkozóan is átvette
az MNB-rendelet ügyfél-azonosításról szóló kitételeit, amelyek egyébként nem tartoznak az
MNB felügyelete alá. Ezek közé tartoznak például
a kriptovaluta-váltók.
A magyar és uniós jogszabályok alapján a saját
kezű aláírással megegyező joghatású minősített
elektronikus aláírás itthon az e-személyik egyik
funkciójaként is elérhető.31 Az aláírás előállításához kártyaleolvasót és kártyakezelő alkalmazást kell telepíteni a számítógépre, és az e-személyit egyelőre csak magánszemélyként történő
aláírásra lehet használni. Az aláírás előállításához kártyaleolvasót és kártyakezelő alkalmazást
kell telepíteni a számítógépre, és az e-személyit
egyelőre csak magánszemélyként történő aláírásra lehet használni. Az aláírt szerződésekhez
tranzakciós limit is tartozik – igaz, ezt a korábbi
10 ezer euróról 50 millió forintra emelték 2020
februárjában.32

31 Elektronikus aláírás a mindennapokban, Havas-Sághy és Társai Ügyvédi Iroda, 2019
32 eSzemélyi az Okos Okmány!, eszemelyi.hu, 2020

19

Digitális banki szolgáltatások elérhetősége Magyarországon*
~64%

~64%

A PSD2 irányelv által bevezetett erős ügyfélhitelesítés Magyarországon eredetileg 2019.
szeptember 14-től lépett volna életbe, de
az Európai Bankhatóság döntése alapján a
Magyar Nemzeti Bank (MNB) 2020. december 31-ig felkészülési időt biztosított az érintett
hazai szereplők számára.33 A határidő kitolása
viszont csak az online kártyás vásárlásokat
érinti, a fizikai vásárlásokra nem vonatkozik.34

3. Növekedési irányok, lehetőségek
A hazai jogszabályok közelmúltbeli változásai
elősegíthetik a közvetett (nem valós idejű)
ügyfél-azonosítás szélesebb körű elterjedését,
és ezáltal a gyors és költséghatékony ügyfél
szerzést. Ez új lendületet adhat a digitális személyazonosítás hazai alkalmazásának.

~36%
~22%
~8%
Folyószámlanyitás

Személyi hitel
igénylés

Folyószámla
hitelkeret igénylés

Lakásbiztosítás
kötés

Folyószámlazárás

Forrás: MNB
* A szabályozás alapján digitálisan igénybe vehető szolgáltatások digitális elérhetősége (súlyozott átlag)�
A súlyozást a vizsgált intézmények mérlegfőösszegének arányában végezték� Az átlagszámítás során
nem vették ﬁgyelembe azokat intézményeket, amelyek nem értékesítik az adott terméket�

Általánosságban a számlanyitási és különböző igénylési folyamatok esetében az
elektronikus úton történő ügyfél-azonosítás és a szerződés aláírása nem megoldott,
emiatt nem valósult még meg több intézménynél a teljes körű online ügyintézés. ...
A lakossági szegmensben azonban számos fejlesztés zajlik szektorszinten elsősorban az online ügyfél-regisztráció és -azonosítás, a személyi hitelfelvétel terén,
valamint az azonnali fizetéshez kapcsolódóan.
Magyar Nemzeti Bank, 2020. április
33 Az MNB további átállási időt engedélyez az erős ügyfél-hitelesítés bevezetésére MNB, 2019
34 PSD2: csak az internetes kártyás fizetéseknél nem lesz változás mától, mfor.hu, 2019

20

A digitális személyazonosítás pénzügyi szolgáltatások
körében való elterjedését várhatóan az is segíteni
fogja, hogy a felmérések szerint a jövőben a csak digitálisan, vagy csak mobilon bankoló ügyfelek száma
növekedni fog. Bár Magyarországon a bankfiókot
előnyben részesítő ügyfelek tábora ma még jelentősnek számít (25% felett), a jövőbeli változásokra utalhat
az, hogy a csak digitálisan bankoló ügyfelek teljes
piacra vetített átlagos arányát (több mint 20%36) jelentősen meghaladja a fiatal, 15-29 éves online bankolók
aránya (több mint 30%37).
A hazai digitális átállást 2020-ban jelentősen felgyorsította a koronavírus-járvány okozta rendkívüli helyzet,
amely a későbbiekben is befolyásolhatja mind az ügyféligényeket, mind pedig a szolgáltatói fejlesztési terveket.
Azok a pénzügyi szolgáltatók, amelyek korábban már
bevezették a közvetlen (valós idejű) azonosítást, eszköztárukat kiegészíthetik a mára ezzel egyenrangúvá
vált közvetett megoldással is, sokrétűbbé téve a digitális értékesítési stratégiájukat. Bőven van tér a növekedésre: a digitálisan közepesen fejlett magyar bankrendszerben az MNB megállapításai szerint kevés
banki termék vagy szolgáltatás érhető el teljesen
online formában, a közismert termékek esetén is gyakran elengedhetetlen még a bankfiókban történő, személyes ügyintézés35
35 Fintech és digitalizációs jelentés, Magyar Nemzeti Bank, 2020
36 Hiába a gyors digitalizáció, az ügyfelek még mindig a bankfiókban kérnek tanácsot, Erste Bank, 2019
37 CEE banking survey, customer channels infographics, Erste Bank, 2019

Távoli hozzáférés létesítéséhez például a vezetékes és
mobilinternetet egyaránt használók 23%-a, nagyjából
egymillió ember vette igénybe a hálózatot 2019-ben,38
de ez az érték valószínűleg jelentősen nőtt 2020 tavaszára a távoktatás és a távmunka előtérbe kerülésével.
Távmunkában vagy otthonról közel 760 ezren dolgoztak 2020 májusában, az arányuk az egy évvel korábbi
hétszeresére, 17,2%-ra nőtt.39 Egy felmérésben a hazai
cégvezetők többsége (egy 1-10 skálán 8,3-os értékkel)
egyetértett azzal, hogy a távmunka-eszközök a járvány
alatt már beépültek a cégek mindennapi működésébe

38 Az elektronikus hírközlési piac fogyasztóinak vizsgálata, Háztartási felmérés, NMHH 2019
39 Munkaerőfelmérés, KSH, 2020
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és hogy dolgozóik egyes munkakörökben hosszútávon is távmunkában fognak dolgozni (7,5-ös érték).40
Az eddiginél is nagyobb teret nyerhet a közvetlen és akár a közve
tett távoli azonosítás is a biztosítóknál, és megjelenhet a közműszolgáltatóknál is, akár a szektorban nemrégiben elindított videós
ügyfélszolgálati szolgáltatások kibővítésével. A távoli digitális azonosítás kínálta előnyök a telekommunikációs, munkaerő-közve
títő, turisztikai, kiskereskedelmi és oktatási szektor számára is
közelebb kerülhetnek. A növekedési lehetőségekről sokat elárul
az is, hogy 2019-ben a háztartások mindössze 4%-a használt kizárólag online ügyintézési formát még a telekommunikációs szolgáltatókkal való kapcsolattartás során is.41

4. Új megoldás: mobilalapú ökoszisztémák
A digitális személyazonosítás bevezetéséhez a szolgáltatók ma
már olyan mobilalapú ügyfél-azonosítási ökoszisztémákat is
igénybe vehetnek, amelyek kiemelkedő ügyfélélményt biztosítanak.
A több év alatt kifejlesztett GoodID mobilapplikáció például
lehetővé teszi, hogy a szolgáltatók ügyfelei a mobiltelefonjukra
költöztethessék a személyazonosságukat, és így gyorsan és biztonságosan intézhessék ügyeiket. A rendszer digitális irattárcaként funkcionál, azaz a felhasználók az applikáción keresztül
beolvasott okmányaikat és dokumentumaikat egy helyen tárolhatják, és az ezek alapján létrehozott digitális személyazono
sítójukat többször is felhasználhatják.
40 Kutatás: az enyhítés után is velünk marad a távmunka, Kvazar.Cloud, 2020
41 Az elektronikus hírközlési piac fogyasztóinak vizsgálata, Háztartási felmérés, NMHH 2019
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A GoodID applikáció felhasználási lehetőségei, működése
Ügyfél-azonosítás
• Automatikus okmánybeolvasás a felhasználó külön interakciója nélkül
• Okmánybirtokos hitelesítése egyedi technológiával (kóddal, beszédfelismeréssel, szelfivel)
• Az okmány és a felhasználó összetartozásának mesterséges intelligenciával történő ellenőrzése
• Decentralizált blokklánc alapú ökoszisztémák kialakítása is lehetséges a technológiával
Ügyfél-hitelesítés
• Nincs szükség felhasználónév és jelszó megadására az adott szolgáltatónál
• Alkalmas azonosítás nélküli szolgáltatásokra történő regisztrációra és beléptetésre is

A rendszer legnagyobb előnye a felhasználók szempont
jából, hogy nem kell minden egyes szolgáltatónál
külön-külön űrlapokat kitölteni vagy dokumentumokat
lefotózni. Ehelyett a digitális azonosítójukat mobiltelefonjuk segítségével, egyszerűen és gyorsan adhatják át
a szolgáltatóknak. A digitális irattárca sokoldalúan használható, ráadásul a felhasználók kezébe adja a személyes adataik feletti ellenőrzést is. Az ügyfelek egy-három
perc alatt teljesíthetik a jogszabályokban előírt adategyeztetési procedúrákat is.

• A közösségi portálokkal ellentétben belépés után nem tárol adatokat a felhasználókról
• Többcsatornás: online (honlap, app) és offline is (ügyfélszolgálati irodák, épületek, kioszkok)
Elektronikus aláírás
Azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítéskor
• Mindenki számára elérhető, aki távoli módon azonosítja magát
• Aláírás típusa: fokozott biztonságú elektronikus aláírás

A digitális irattárca
sokoldalúan
használható.

Aláírás e-személyi elektronikus aláíró PIN-kódjával
• Díjmentes e-aláírás funkció kezelése (PIN megadása, okmány telefonhoz érintése)
• Aláírás típusa: minősített elektronikus aláírás
Digitális jegy, bérlet
• Digitális jegy és okmány együttes használata (pl. BKK bérlet diákigazolvánnyal)
• Digitális sorszámosztó (ügyfélszolgálati irodákban)
• Digitális belépőjegy (anonim vagy névre szóló)
• Egészségügyi igazolás
• Digitális hűségkártya (plasztik mellett vagy helyett)

A szolgáltatók számára az olyan mobilalapú ökoszisztéma-megoldások, mint a GoodID számos előnnyel járnak. Az előre ellenőrzött felhasználók például azonnal
potenciális ügyfelekké válnak, ráadásul az egységes
ügyfélélmény is garantált számukra. Az ügyfélszerzés
gyorsabbá és költséghatékonyabbá válik, mintha a szolgáltató saját belső megoldást fejlesztene, és a mobil
irattárca a saját belső folyamatokba való integrációval
vagy anélkül is kiépíthető.
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A hibalehetőségek kizárása, a biztonság növelése és a munkafolyamatok automatizálása
érdekében a GoodIDkülönféle digitális technológiákat használ. Az adatokbeolvasása és űrlap
automatikus kitöltése az okmány intelligens
szkennelésével (OCR, NFC) történik, az okmányképet a jobb minőséget biztosító hátlapi kamera
készíti el aszinkron módon, a videós szelfi esetében pedig a visszaéléseket megelőző biometrikus ellenőrző algoritmusokat használ (3D élőszemély-felismerés, szolgáltató által biztosított
egyedi videóüzenet bekérése és beszédfelismerés). A megoldás minden videóchat-rendszerrel
kompatibilis, az okmány és a felhasználó összetartozását pedig mesterséges intelligencia alapú
algoritmus vizsgálja.
A GoodID-t több iparág szereplői is sikeresen
alkalmazhatják a bankoktól, pénzügyi szolgáltatóktól és közvetítőktől, valamint biztosítóktól kezdve az egészségpénztárakon, munkaerőközvetítőkön és ügyvédi irodákon át egészen a
telekommunikációs vállalatokig, közművekig,
szállodákig, oktatási szervezetekig és hűségkártya-kibocsátókig. A rendszer változatos ügytípusoknál használható, részben attól függően,
hogy a szolgáltató saját rendszerébe integráltan
vagy integráció nélkül alkalmazza-e a GoodID-t.

Integráció nélkül is végezhető ügytípusok
• Iratok bekérése az ügyféltől
• Nyilatkozat jóváhagyása
• Szerződéskötés, szerződésmódosítás
• Jogszabályok által előírt újraazonosítás
• Lekérdezés közhiteles adatbázisokból
• Személyes ügynöki értékesítés

Integrációval végezhető ügytípusok
• Minden integráció nélküli ügytípus
folyamatba ágyazva
• Erős ügyfél-hitelesítés (SCA)
• Folyamatba ágyazott online onboarding
• Folyamatba ágyazott online
bankszámlanyitás
• Folyamatba ágyazott online hitelügylet
• Önkiszolgáló ügyintézés kioszknál
• Igazolás és jegy kibocsátása és
ellenőrzése
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IV. ÖSSZEFOGLALÁS
A gyors és zökkenőmentes távoli ügyfél-azonosítás
és -hitelesítés mára kulcsfontosságúvá vált a digitális
értékesítésben, amelynek egyik legfontosabb eleme
a kiváló ügyfélélmény biztosítása. Könnyen elveszíthetjük a lehetséges új vásárlókat és felhasználókat,
ha a regisztrációjukhoz, a beléptetésükhöz vagy a
szerződésük megkötéséhez papíralapú eljárásokra,
nehézkes okmánybenyújtásra és időigényes űrlapkitöltésre van szükség, amit adott esetben többször
meg is kell ismételni.
Bár itthon a pénzügyi szféra egyes szereplői már
alkalmazzák a digitális személyazonosítás eszközeit,
a piac még gyerekcipőben jár. Ennek jogszabályi
okai is vannak, de a közelmúltban elfogadott újabb
módosításokkal talán sikerül megteremteni a távoli
ügyfél-azonosítás elterjedésének és sikeressé válásának ideális feltételeit. A fejlődést a változó ügyféligények is szükségessé teszik: az Amazon és a Revolut
által kínált gyorsaságot és kényelmet a felhasználók
már szinte minden digitális szolgáltatásnál elvárják.
Szerencsére a magyar vállalatoknak is megvan már
a lehetőségük arra, hogy átvegyék a legnagyobb fintech cégek és legsikeresebb digitális szolgáltatók

módszereit. A közvetett - vagy ahogy a legtöbben
ismerik - szelfis ügyfél-azonosításhoz például külső
partnerek segítségével gyorsan és költséghatékonyan bevezethetők a mobilalapú ökoszisztéma-megoldások, amelyek amellett, hogy megkönnyítik az
ügyfelek életét, óriási lehetőséget kínálnak az online
értékesítés felfuttatására.

A szolgáltatók azonosított
és ellenőrzött
vásárlókhoz juthatnak.
Ilyen megoldás a GoodID által kínált digitális irattárca,
amellyel a felhasználók a mobiljukra költöztethetik a
személyazonosságukat, amelyet digitálisan könnyen
és gyorsan felhasználhatnak a szolgáltatói rendszerekbe való belépéshez, online szerződéskötéshez és számos más ügytípus során. Maguk a szolgáltatók is nyer
nek ezzel a megoldással, hiszen már azonosított és
ellenőrzött vásárlókhoz juthatnak, akiknek ráadásul
kiemelkedő ügyfélélményt biztosíthatnak.
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