Pénzforgalmi intézmény, Elektronikuspénz-kibocsátó intézmény - tevékenységi engedély
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Ki nyújthat be tevékenység engedélyezésére
vonatkozó kérelmet az MNB-hez? Részvénytársaságként, korlátolt felelősségű társaságként vagy szövetkezetként működő jogi személy nyújthat be pénzforgalmi szolgáltatás, illetve elektronikuspénz-kibocsátás folytatása
iránti engedélykérelmet az MNB-hez.
Ha regisztráltam az ERA rendszerben az
’Elektronikus ügyintézés’ szolgáltatásra miért
nem látom az engedélyezési űrlapokat? Az
engedélyezési és bejelentési űrlapok csak ’Eügyintézés – Engedélyezés’ szolgáltatásra történő regisztrációt követően láthatóak.
Gazdasági társaság nevében benyújtható a
kérelem űrlap cégkapun vagy ÁNYK-n keresztül? Nem, csak és kizárólag ERA-n keresztül
van lehetőség az űrlap benyújtására.
Mekkora a pénzforgalmi intézmény, elektronikuspénz-kibocsátó intézmény indulótőkéjének legkisebb összege? A pénzforgalmi intézmény pénzforgalmi szolgáltatási tevékenységéhez legalább harminchétmillió-ötszázezer forint induló tőkével rendelkezik. Kivételek: Ha a
pénzforgalmi intézmény a pénzforgalmi szolgáltatások közül kizárólag készpénzátutalást
végez, legalább hatmillió forint induló tőkével
rendelkezik. Ha a pénzforgalmi intézmény a
pénzforgalmi szolgáltatások közül kizárólag fizetés-kezdeményezési szolgáltatást végez, legalább tizenötmillió forint induló tőkével rendelkezik. Ha a pénzforgalmi intézmény a pénzforgalmi szolgáltatások közül kizárólag számlainformációs szolgáltatást nyújt a törvény nem ír
elő kötelező minimum induló tőkét. Az elektronikuspénz-kibocsátó intézmény elektronikuspénz-kibocsátási tevékenységéhez legalább
százmillió forint induló tőkével rendelkezik.
Az alapítás iránti kérelem benyújtásához igazolni kell, hogy az induló tőke teljes összege
rendelkezésre áll? Igen, a pénzforgalmi intézmény, elektronikuspénz-kibocsátó intézmény
tevékenységre jogosító engedély iránti kérelméhez mellékeli az induló tőke teljes összegének rendelkezésre állásáról szóló igazolást.
Mit fogad el az MNB a hitelintézet indulótőkéjeként? A pénzforgalmi intézmény, elektronikuspénz-kibocsátó intézmény, utalványkibocsátó alapításához az induló tőkét kizárólag
pénzben lehet befizetni. Az induló tőkét kizárólag olyan hitelintézetnél lehet befizetni, és a
működés megkezdéséig olyan hitelintézetnél
vezetett fizetési számlán lehet tartani, amely
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nem vesz részt az alapításban, amelyben az
alapítónak nincs tulajdona, és amely az alapítóban nem rendelkezik tulajdonnal
Milyen összegű igazgatási szolgáltatási díj
megfizetése szükséges? Pénzforgalmi intézmény és elektronikuspénz-kibocsátó intézmény
tevékenységi engedélyének megadására irányuló eljárásért az igazgatási szolgáltatási díj 1
100 000 forint. Kizárólag számlainformációs
szolgáltatást végző pénzforgalmi intézmény
nyilvántartásba vételére irányuló eljárásért az
igazgatási szolgáltatási díj 800 000 forint.
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. A
tevékenységi engedély megszerzésére irányuló
eljárásban az ügyintézési határidő indokolt
esetben egy alkalommal, legfeljebb három hónappal meghosszabbítható.
Van-e lehetőség a kérelem benyújtását megelőzően konzultálni az MNB-vel? Igen, van lehetőség személyes egyeztetésre a kérelem benyújtását megelőzően. Felhívjuk a figyelmet
ugyanakkor arra, hogy ebben az esetben is
szükséges figyelembe venni az eljárás lefolytatásához szükséges, a jogszabály által meghatározott ügyintézési határidőt.

Hogyan lehet a kérelmet benyújtani? Jogi személyek és jogi képviselők kizárólag elektronikus úton tudnak kérelmet benyújtani az MNB
erre fenntartott un. ERA szolgáltatásán keresztül.
Melyik űrlapon kell benyújtani a kérelmet?
Pénzforgalmi intézmény esetében a „Pénzforgalmi intézmény tevékenységének engedélyezése iránti kérelem” megnevezésű
FSZTPE_1021_v2 számú űrlapon kell benyújtani a kérelmet. Az elektronikuspénz-kibocsátó
intézmény tevékenységi engedélye iránti kérelmet pedig a tevékenységi engedélyek között
található „Elektronikuspénz-kibocsátó intézmény tevékenységének engedélyezése iránti
kérelem” című, FSZTEE_1017_v2 számú űrlapon kell benyújtani. A kizárólag számlainformációs szolgáltatást végző pénzforgalmi intézmények esetében az MNB nem folytat le engedélyezési eljárást, ez a tevékenység csak bejelentésköteles. Az bejelentésre szolgáló űrlap
neve „A kizárólag számlainformációs szolgáltatást nyújtó pénzforgalmi intézmény
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tevékenysége megkezdésének előzetes bejelentése”, száma FSZTPB_1028_v1.
Milyen mellékleteket kell benyújtani? A benyújtandó mellékletek felsorolása megtalálható az Fsztv. 17. §-ában és 20/A.§-ában, valamint az MNB honlapján található engedélyezési útmutatókban.
Nagyméretű dokumentumok esetében mi a
teendő? Ha a benyújtani kíván dokumentumom mérete meghaladja a 12 MB-ot, ajánlott
az ún. Nagyméretű Állományok Küldése (NAK)
szolgáltatási igénybe venni.
Külföldi kérelmező esetén szükséges-e a dokumentumok magyar nyelvű fordítása? külföldi kérelmező köteles magyarországi kézbesítési megbízottat igénybe venni az eljárás során, továbbá mellékelni a külföldi nyelven kiállított dokumentumok/okiratok hivatalos magyar nyelvű fordítását.
Melyik űrlapon lehet határidő hosszabbítást
kérni? A határidő hosszabbítás iránti kérelem
benyújtására nem került külön űrlap kialakításra. Célszerű a határidő hosszabbítás iránti
kérelmet a hiánypótlási űrlapon benyújtani. Az
űrlapon szükséges a folyamatban lévő ügy iktatószámának és/vagy küldeményszámának
(K-számának) a megadása.
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