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2017. december 13.



Az MNB pénzkibocsátási alapvető feladatához kapcsolódó, 
2018. január 1-től elektronikus úton intézendő ügyek

• Pénzfeldolgozási tevékenység engedélyezése;

• Pénzutánzat engedélyezése;

• Készpénzforgalmi ellenőrzések;

• Készpénzforgalmazás működési kockázatainak felmérése
• Intézkedési tervek

• Fiókhálózat minősítése / Kritikus fiókok

• Bankjegyvizsgáló gépek bejelentése 
• Üzemeltetők

• Forgalmazók 
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A kétirányú kommunikáció csatornái a 
Készpénzlogisztikai igazgatóság ügyeiben

• MNB-be bejövő küldemények

Elektronikus ügyintézés-Készpénz (ERA szolgáltatás)

regisztráció szükséges
https://era.mnb.hu/ERA.WEB/

ERA Oktató rendszer elérhető

• MNB-ből kimenő küldemények

Elektronikus ügyintézés-Készpénz (EÜHT postafiók) 

külön regisztráció nem szükséges

3

https://era.mnb.hu/ERA.WEB/


Regisztrációval és szolgáltatásokkal kapcsolatban felmerülő 
technikai jellegű kérdések

mnb@1818.hu

Az űrlapok kitöltésével kapcsolatos szakmai kérdések

eformkpl@mnb.hu
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„Elektronikus ügyintézés-Készpénz” szolgáltatás
(bejövő küldemények)

Alboxok

•Bankjegyvizsgáló gépek bejelentése;

• Intézkedési terv, illetve kritikus fiókok listájának 
megküldése;

•Készpénzforgalmi ellenőrzés;

•Pénzfeldolgozás engedélyezése;

•Pénzutánzat;

5



Bankjegyvizsgáló gépek bejelentése

Bankjegyvizsgáló gép bejelentése üzemeltető által

• Üzembe helyezést megelőző bejelentés
• Üzemelő gép adatai megváltozásának bejelentése

Bankjegyvizsgáló gép bejelentése gyártó vagy
forgalmazó által

• Negyedéves bejelentés az üzembe helyezett gépekről
• Szoftverfrissítés bejelentése
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Intézkedési terv, illetve kritikus fiókok 
listájának megküldése

Készpénzforgalmazásban rendkívüli helyzetek

kezelésére vonatkozó intézkedési terv megküldése

Készpénzforgalmazás szempontjából kritikus fiókok

listájának megküldése
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Készpénzforgalmi ellenőrzések
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 A tényállás tisztázásához szükséges dokumentumok és
adatok megküldése;

 Észrevétel vizsgálati jelentésre;

 Beszámolás az MNB által előírt kötelezettségek
teljesítéséről;

 Teljesítési határidő meghosszabbítása iránti kérelem;

https://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi79YOmyvfXAhXBOBQKHYf4DLUQjRwIBw&url=https://www.munkaugy.co.hu/mit-tegyunk-ha-kopogtat-a-munkaugyi-felugyelo/&psig=AOvVaw2GWg6zoD8dLvRCThdZk2zL&ust=1512725030236052


Pénzfeldolgozás engedélyezése

Pénzfeldolgozási tevékenységi engedély iránti kérelem;

 Hiánypótlás;

Bejelentés cégadatváltozásról;

Pénzfeldolgozási tevékenységi engedély visszavonása iránti
kérelem;
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Pénzutánzat

•Pénzutánzat engedélyezése

Pénzutánzat készítésére vonatkozó engedély iránti
kérelem;
Pénzutánzat engedélyezési eljárás hiánypótlása;

•Pénzutánzatok ellenőrzése

A készpénzforgalmi ellenőrzésekkel azonos űrlapok;
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EÜHT „Elektronikus ügyintézés-Készpénz” 
postaláda (kimenő küldemények)

•Az MNB kézbesítési tárhelye elektronikusan hitelesített 
dokumentumok számára;

•A partnerek részéről nincs szükség külön regisztrációra;

•Értesítés megy a küldeményről a regisztráció során 
megadott e-mail címekre;

•Kézbesítési vélelem: Az irat a kézbesítési tárhelyen 
történt elhelyezését követő munkanapon 
kézbesítettnek tekinthető;
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Köszönöm a figyelmet!

ferinczj@mnb.hu


