
 

 Q&A  

Foglalkoztatói nyugdíjszolgáltatói intézmény 
tevékenységének engedélyezése 
 
Benyújtás előtt 

• Foglalkoztatói nyugdíjszolgáltatói intézmény 

alapításához szükséges-e a Magyar Nemzeti 

Bank engedélye? 

 

Foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény 

alapításához a Magyar Nemzeti Bank (MNB) 

előzetes engedélyére nincs szükség.  

 

• Milyen formában hozható létre foglalkoztatói 

nyugdíjszolgáltató intézmény? 

 

Magyarország területén foglalkoztatói 

nyugdíjszolgáltató intézmény zártkörűen 

működő részvénytársaság vagy EGT-államban 

bejegyzett foglalkoztatói nyugellátást 

szolgáltató intézmény magyarországi 

fióktelepe formájában alapítható. (a 

foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről 

szóló 2007. évi CXVII. törvény (Fnytv.) 6. § (1) 

bekezdés) 

 

• Ki alapíthat foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató 

intézményt? 

 

Foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézményt 

alapíthat: 

a) bank, biztosító részvénytársaság, 

befektetési társaság, vagy 

b) foglalkoztató, illetve több foglalkoztató 

együttesen, amennyiben vállalják, hogy 

munkavállalóik részére foglalkoztatói 

hozzájárulást fizetnek. 

A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató 

intézményben tulajdonrészt (részvényt) csak az 

szerezhet, aki annak alapítására jogosult. 

(Fnytv. 7. § (1) és (3) bekezdés) 

• Milyen tevékenységet végezhet a 

foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény? 

 

A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény 

kizárólag foglalkoztatói nyugdíjszolgáltatási 

tevékenységet végezhet. (Fnytv. 6. § (3) 

bekezdés) 

 

• Mikor kezdheti meg a foglalkoztatói 

nyugdíjszolgáltató intézmény tevékenységét? 
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A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény a 

tevékenységét az MNB végleges tevékenységi 

engedélyének birtokában kezdheti meg. (Fnytv. 

9. § (1) bekezdés) 

 

• Szükséges-e igazgatási szolgáltatási díjat 

fizetni a tevékenységi engedély kiadása iránt 

indult engedélyezési eljárásért? 

 

Igen, a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató 

intézmény tevékenységi engedély megadására 

irányuló eljárásért 700 000,-Ft igazgatási 

szolgáltatási díj megfizetésére van szükség. Az 

igazgatási szolgáltatási díj megfizetését 

tanúsító okiratot a tevékenységi engedély iránti 

kérelem mellékleteként kell az MNB részére 

benyújtani. (a Magyar Nemzeti Bank által a 

pénzügyi közvetítőrendszer felügyelete 

keretében, valamint a bizalmi vagyonkezelő 

vállalkozások tekintetében lefolytatott egyes 

engedélyezési és nyilvántartásba vételi 

eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 

14/2015. (V. 13.) MNB rendelet 13. § a) pontja) 

 

• Mikor köteles a foglalkoztatói 

nyugdíjszolgáltató intézmény tevékenységi 

engedély iránti kérelmét az MNB részére 

benyújtani? 

 

A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény a 

cégbejegyzés iránti kérelem benyújtását 

igazoló okirat megérkezését követő naptól 

számított tizenöt napon belül köteles az MNB-

nél a tevékenységi engedély kiadását 

kérelmezni. (Fnytv. 9. § (1) bekezdés) 

• Milyen összegű minimális biztonsági tőke 

meglétét kell igazolnia a foglalkoztatói 

nyugdíjszolgáltató intézménynek a 

tevékenységi engedély kiadása iránt indított 

eljárásban? 

 

A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató 

intézménynek a tevékenységi engedély kiadása 

iránti kérelméhez csatolnia kell a minimális 

biztonsági tőke meglétének igazolását. 

 

A minimális szavatoló tőke szükséglet 

egyharmada képezi a foglalkoztatói 

nyugdíjszolgáltató intézmény biztonsági 
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tőkéjét akkor, ha ez nagyobb, mint 3 millió euró. 

Egyéb esetekben a foglalkoztatói 

nyugdíjszolgáltató intézmény biztonsági tőkéje 

3 millió euró. (Fnytv. 9. § (3) bekezdés g) pontja, 

41. § (1) bekezdés) 

 

• Mit kell tartalmaznia a foglalkoztatói 

nyugdíjszolgáltató intézmény üzleti tervének? 

 

A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény 

tevékenységi engedély iránti kérelme 

mellékleteként köteles az MNB részére 

benyújtani az induló üzleti tervét. 

 

Az induló üzleti tervnek az alábbiakat kell 

tartalmaznia: 

a) a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató 

intézmény alapításkori vagyonát tételes és 

értékkel ellátott bontásban; 

b) a tevékenységi engedély véglegessé 

válásának napjáig tervezetten felmerülő 

költségek fajtáit és mértékét, valamint 

ezek várható fedezetét; 

c) a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató 

intézmények a pénzügyi év lejártáig, 

valamint a következő három pénzügyi évre 

szóló pénzügyi tervét. 

Az induló üzleti tervnek a fentieken túl 

tartalmaznia kell mindazokat az adatokat és 

feltételeket, amelyeket a foglalkoztatói 

nyugdíjszolgáltató intézmény alapszabályában 

vállalt szolgáltatásainak teljesítéséhez, a 

foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény 

hosszú távú és a tervezett taglétszámához 

igazodó működőképességéhez, a tagokkal 

szemben vállat kötelezettségének 

teljesítéséhez a foglalkoztatói 

nyugdíjszolgáltató intézmény igazgatósága 

szükségesnek tart, illetve amit a Felügyelet 

előír. (Fnytv. 9. § (6)-(7) bekezdés) 

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

Kérelem • Elektronikus ügyintézésére köteles-e a 

foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény? 

 

A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény 

2018. január 1. napjától az MNB előtti hatósági 
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eljárásokban elektronikus ügyintézésre 

kötelezett gazdálkodó szervezet. 

 

Az elektronikus ügyintézésre kötelezett 

gazdálkodó szervezetek az MNB előtti hatósági 

eljárásokban MNB által biztosított elektronikus 

információ rendszert kötelesek használni (ERA-

rendszer), amelyet az ügyfelek előzetes 

regisztrációt követően tudnak használni. 

 

• Milyen elektronikus űrlapon kell a 

foglalkoztatói nyugdíjszolgáltatói intézmény 

tevékenysége megkezdésének engedélyezése 

iránti kérelmet az MNB részére benyújtani? 

 

Az ERA-rendszerben a foglalkoztatói 

nyugdíjszolgáltató intézmény tevékenysége 

megkezdésének engedélyezése iránti kérelmet 

a „foglalkoztatói nyugdíjszolgáltatói intézmény 

tevékenysége megkezdésének engedélyezése 

iránti kérelem” elnevezésű FNYE_1006. számú 

elektronikus űrlapon kell az MNB részére 

benyújtani. 

 

• Az elektronikus ügyintézés során egyszerű 

elektronikus másolatban benyújthatók-e a 

tevékenységi engedély iránti kérelemhez 

szükséges dokumentumok? 

 

A Mnbtv. 58. § (11) bekezdésének megfelelően 

az engedélyezési eljárásokban csak eredeti 

dokumentum vagy hiteles elektronikus másolat 

nyújtható be.1 

 

FIGYELEM! Az engedélykérelemhez benyújtandó 

iratokra vonatkozóan további információ található az 

engedélyezési útmutatóban. 

 

 

                                                                 

1 https://www.mnb.hu/letoltes/tajekoztatas-az-e-ugyintezesrol-az-mnb-elotti-engedelyezesi-eljarasokban-1.pdf 
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