
 Q&A  

Benyújtás előtt • Díjköteles eljárás-e a pénzügyi vállalkozás te-
vékenyésgi körének bővítésére vonatkozó el-
járás? Nem, az eljárás nem díjköteles. 

• Milyen tevékenységgel bővítheti a szolgálta-
tásait egy pénzügyi vállalkozás? Kizárólag 
olyan tevékenységeket végezhet, amelyeket a 
Hpt. a pénzügyi vállalkozások vonatkozásában 
megenged 

• Végezhet-e pénzügyi vállalkozás a Hpt-ben 
felsorolt pénzügyi szolgálatásokon kívül 
egyéb gazdasági tevékenységeket is?  

Kizárólag csak azokat, amelyeket a Hpt. 7. § (3) 
felsorol, egyéb gazdasági tevékenységet egy 
pénzügyi vállalkozás nem végezhet. 

• Lehetőség van-e arra, hogy a működő pénz-
ügyi vállalkozás a felvenni kívánt új tevékeny-
séget csak meghatározott ügyfél-/termékkör 
vonatkozásában nyújtsa? Pl. csak fogyasztók 
részére, stb? Igen, erre lehetőség van, az MNB 
a végezni kívánt tevékenységet üzletági-, vagy 
termékkorlátozással is engedélyezheti. Cél-
szerű erre a kérelemben világosan hivatkozni. 
Felhívjuk ugyanakkor a figyelmet arra, hogy 
amennyiben a pénzügyi vállalkozás a jövőben 
szeretné megszüntetni a korábban kérelmezett 
üzletági-, vagy termékkorlátozást, úgy ismételt 
engedélyezési eljárás lefolytatására van szük-
ség.  

Kérelem és mellékletei FIGYELEM! A kérelem benyújtása előtt javasolt tanul-
mányozni az MNB honlapján az Engedélyezés/Általános 
információk fülön megtalálható általános tartalmú 
Q&A-ket!! 

Kérelem • A kérelmet milyen nyomtatványon szükséges 
benyújtani?  
Az Engedélyezési űrlap nyilvántartás (űrlap ke-
resés, ERA navigáció) címszó alatt található 
táblázatban kell az engedélyezési tárgykörnek 
megfelelő űrlapot kiválasztani 

• Mennyi ideig tart az eljárás? Főszabály szerint 
az ügyintézési határidő 3 hónap, azonban hi-
ánypótlás teljesítése esetén a határidő újra-
kezdődik, illetve lehetőség van határidő hosz-
szabbításra is.  

Szabályzatok  

Prudenciális szabályzatok 
 általános elvárások 
tevékenységspecifikus elvárások 
 

A szabályzatokkal kapcsolatos részletes elvárá-
sokkal és minimum-követelményekkel kapcso-
latosan kérjük, vegye figyelembe a Szabályza-
tokra vonatkozó segédleteket és Q&A-ket. Te-
vékenységi kör bővítésének esetében a szabály-
zatok vonatkozásában azok módosítására/elké-
szítésére és benyújtására van szükség, amelye-
ket érint az új tevékenység. 

Üzletszabályzat és ÁSZF  
hirdetmény 
mintaszerződések 

A szabályzatokkal kapcsolatos részletes elvárá-
sokkal és minimum-követelményekkel kapcso-
latosan kérjük, vegye figyelembe a 
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 Szabályzatokra vonatkozó segédleteket és 
Q&A-ket. Tevékenységi kör bővítésének eseté-
ben gondoskodni kell az ÁSZ kiegészítéséről 
(amennyiben szükséges), illetve el kell készí-
teni az új tevékenység(ek)re vonatkozó sza-
bályzat(oka)t-  

Informatikai szabályzatok  
 

A szabályzatokkal kapcsolatos részletes elvárá-
sokkal és minimum-követelményekkel kapcso-
latosan kérjük, vegye figyelembe a Szabályza-
tokra vonatkozó segédleteket és Q&A-ket. Te-
vékenységi kör bővítése esetében elsősorban 
azt kell bemutatni, hogy a felvenni kívánt tevé-
kenység vonatkozásában is eleget fog tudni 
tenni a pénzügyi vállalkozás a rá vonatkozó in-
formatikai előírásoknak.  

 


