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 Q&A  

Benyújtás előtt • Átalakítható-e hitelintézet más típusú 
pénzügyi intézménnyé? Igen, hitelintézet 
átalakítható más típusú hitelintézetté, 
pénzügyi vállalkozássá vagy befektetési 
vállalkozássá. Amennyiben a hitelintézet 
pénzügyi vállalkozássá vagy befektetési 
vállalkozássá alakul, az átalakítást eldöntő 
közgyűlési határozatot megelőzően a 
betétállományát teljes egészében át kell 
ruháznia. 

• Milyen szabályokat kell alkalmazni 
hitelintézet átalakítása során? Amennyiben 
hitelintézetté vagy pénzügyi vállalkozássá 
alakul át a hitelintézet, a Hpt. alapításra 
vonatkozó szabályait kell alkalmazni, 
amennyiben befektetési vállalkozássá alakul, a 
Bszt. engedélyezésre vonatkozó szabályait kell 
alkalmazni (kivétel: a Bszt. engedélyezési 
szabályait nem szükséges alkalmazni a 
hitelintézet által már folytatott és 
engedélyezett befektetési szolgáltatási 
tevékenység, befektetési szolgáltatási 
tevékenységet kiegészítő szolgáltatás 
vonatkozásában. 

• Milyen összegű igazgatási szolgáltatási díj 
megfizetése szükséges? Hitelintézet 
egyesülése, szétválása, átalakítása 
engedélyezésére irányuló eljárásért 700 000 
forint az igazgatási szolgáltatási díj. 

• Mennyi az ügyintézési határidő? Az MNB 
eljárásaiban - törvény eltérő rendelkezése 
hiányában - az ügyintézési határidő három 
hónap. Ha az MNB a kérelmező ügyfelet 
hiánypótlásra hívta fel, akkor az ügyintézési 
határidő a hiányok maradéktalan pótlásától 
számítandó. Az egyesülési, átalakulási és 
szétválási engedély megszerzésére irányuló 
eljárásban az ügyintézési határidő indokolt 
esetben egy alkalommal, legfeljebb három 
hónappal meghosszabbítható. 

• Egyesülés esetén az MNB engedélye kiváltja a 
GVH engedélyét? Nem, a Hpt. 26. §-a 
értelmében az MNB pénzügyi intézmények 
egyesüléséhez adott engedélye nem pótolja a 
GVH engedélyét. 

• Két hitelintézet egyesülése esetén kell-e 
engedélyt kérni befolyásoló részesedés 
megszerzéséhez annak, akinek a jogelőd 
intézmények egyikében MNB által 
engedélyezett befolyásoló részesedése volt? 
A befolyásoló részesedéssel rendelkező 
személynek engedélyt kell kérnie az MNB-től, 
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amennyiben a beolvadó intézményben 
rendelkezik befolyásoló részesedéssel, továbbá 
akkor is, ha a befogadó intézményben fennálló 
befolyásoló részesedése az egyesülés 
következtében átlépi a következő 
küszöbértéket.  

Kérelem és mellékletei FIGYELEM! A kérelem benyújtása előtt javasolt 
tanulmányozni az MNB honlapjának 
Engedélyezés/Általános információk fülön megtalálható 
általános Q&A-ket! 

Kérelem • Melyik űrlapon kell benyújtani a kérelmet? A 
kérelmet a „Hitelintézet egyesülésének 
engedélyezése iránti kérelem” megnevezésű 
HITA_1030_v2 számú űrlapon kell benyújtani. 
A szétválás iránti kérelmet pedig a 
„Hitelintézet szétválásának engedélyezése 
iránti kérelem” című, HITA_1031_v2számú 
űrlapon kell benyújtani. 

• Milyen mellékleteket kell benyújtani? A 
benyújtandó mellékletek felsorolása 
megtalálható az MNB honlapján található 
engedélyezési útmutatókban.  
 

Hitelintézetek határon átnyúló egyesülése • Lehetséges-e hitelintézetek határon átnyúló 
egyesülése? Igen, a tőkeegyesítő társaságok 
határokon átnyúló egyesüléséről szóló 2007. 
évi CXL. törvény által biztosított lehetőség 
alapján mód van arra, hogy magyarországi 
székhellyel rendelkező hitelintézet külföldi 
hitelintézettel egyesüljön. 

• Lehetséges-e hitelintézetek határokon 
átnyúló egyesülése, amennyiben az egyik 
hitelintézet székhelye az Európai Unión kívül 
van? 
Nem.  A tőkeegyesítő társaságok határokon 
átnyúló egyesüléséről szóló 2007. évi CXL. 
törvény szerinti egyesülésre akkor van 
lehetőség, ha az egyesülésben résztvevő 
valamennyi társaságot az Európai Unió 
valamely tagállamának joga szerint 
alapították, és létesítő okirat szerinti 
székhelyük, központi ügyvezetésük vagy üzleti 
tevékenységük fő helye az Európai Unió 
valamely tagállamában van, feltéve, hogy 
közülük legalább egyre az Európai Unió 
valamely más tagállamának joga irányadó. 
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