
Tájékoztatás hatósági vizsgabiztosok nyilvántartásába vételéről  
 
 

A pénzügyi szolgáltatás közvetítői, a biztosításközvetítői és a tőkepiaci üzletkötői hatósági képzéssel és ha-
tósági vizsgával összefüggő feladatokról szóló 40/2015 (XII.30.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM ren-
delet) 12. § (1) bekezdése alapján:  
 
A Hatóság által vezetett nyilvántartásba vizsgabiztosként az a természetes személy vehető fel és egyben a 
Hatóság által a hatósági vizsga lebonyolítására az a vizsgabiztos bízható meg, aki vállalja, hogy eleget tesz 
az e rendeletben és a vizsgaszabályzatban foglalt követelményeknek, és 
a) felsőfokú végzettséggel rendelkezik, vagy 
b) középfokú végzettséggel rendelkezik, és hitelintézetnél, pénzügyi vállalkozásnál, pénzforgalmi intéz-
ménynél, pénzügyi közvetítői tevékenységet folytató vállalkozásnál, biztosítónál, biztosításközvetítői tevé-
kenységet folytató gazdálkodó szervezetnél, harmadik országban székhellyel rendelkező biztosításközvetí-
tők magyarországi fióktelepénél, befektetési vállalkozásnál, befektetési alapkezelőnél, államigazgatási 
szervnél vagy közigazgatási hatóságnál pénzügyi vagy gazdasági területen vagy hitelintézetek, pénzügyi vál-
lalkozások, pénzügyi szolgáltatás közvetítők, biztosítók, biztosításközvetítői tevékenységet folytató gazdál-
kodó szervezetek, harmadik országban székhellyel rendelkező biztosításközvetítők magyarországi fiókte-
lepe, szaktanácsadók, befektetési vállalkozások, befektetési alapkezelők szakmai érdekvédelmi vagy érdek-
képviseleti szervénél legalább öt éves pénzügyi szakmai, biztosításszakmai, befektetési szolgáltatási vagy 
tőkepiaci szakmai tapasztalatot szerzett. 
 
Kérelem:  
Az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 
(E-ügyintézési tv.) 9. § (3) bekezdése értelmében természetes személy csak törvényben kötelezhető elekt-
ronikus ügyintézésre. 
Fentiekre tekintettel az MNB mind a papír alapon, mind az elektronikus úton előterjesztett kérelemhez for-
manyomtatvány biztosít. 
 

• papír alapú kérelem benyújtása 
Az alábbi linken (https://www.mnb.hu/letoltes/nyilatkozat-es-kerelem-a-hatosagi-vizsga-vizsgabiztosai-
nak-nyilvantartasba-vetele-irant.pdf) elérhető papír alapú kérelmet a mellékletekkel együtt az alábbi címre 
kell megküldeni: 
Magyar Nemzeti Bank  
1122 Budapest, Krisztina krt. 6.  
 

• elektronikus úton előterjesztett kérelem 
A vonatkozó szabályozás értelmében az MNB a természetes személyek számára opcionális jelleggel a kor-
mányzati portálon elérhető Általános Nyomtatványkitöltő (ANYK) keretrendszerben benyújtható Űrlapot az 
alábbi oldalon publikálta: 
https://www.mnb.hu/felugyelet/hatosagi-vizsga/biztositaskozvetitoi 
 
Természetes személyek részére az Ügyfélkapu regisztráció folyamatának részletes leírása a Kormányzati 
Portál internetes oldalán található: https://segitseg.magyarorszag.hu/segitseg/ugyfelkapu/regisztracio) 
 
Elektronikus ügyintézés esetén Ügyfélkapun keresztül a fentebb írt Űrlap kitöltésével, a megfelelő doku-
mentumok csatolásával történik a kérelem benyújtása. 
 
Csatolandó iratok 
A felsőfokú végzettséget igazoló oklevél hiteles másolatának, vagy a középfokú végzettséget igazoló doku-
mentum hiteles másolatának és a legalább 5 éves szakmai tapasztalatot igazoló eredeti dokumentumnak az 
MNB részére történő benyújtása szükséges (NGM rendelet 12. §). 
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Elektronikus ügyintézés választása esetén a diploma vagy oklevél hiteles elektronikus másolatának, vagy a 
középfokú végzettséget igazoló dokumentum hiteles elektronikus másolatának és a legalább 5 éves szakmai 
tapasztalatot igazoló elektronikus aláírással ellátott elektronikus dokumentum megküldése (vagy papír ala-
pon aláírt dokumentum hiteles elektronikus másolata) szükséges. 
(Közokiratról történő hiteles másolat készítésére az jogosult, aki az eredeti dokumentumot kiállította, illetve 
akit erre jogszabály feljogosít (pl. közjegyző). Jogszabályi felhatalmazás alapján a Magyar Posta Zrt. is jogo-
sult a közigazgatási szereplők számára a papír alapú irat hiteles elektronikus irattá alakítása, valamint az 
elektronikus irat hiteles papír alapú irattá alakítása szolgáltatás nyújtására. A postai szolgáltatásokról 2012. 
évi CLIX. törvény 75. § (1) bekezdése szerint a Magyar Posta Zrt., mint kijelölt szolgáltató ezen szolgáltatás 
keretében jogosult hiteles elektronikus másolat készítésére is.) 
Ha a kérelmező szerepel az MNB által vezetett biztosításközvetítői nyilvántartásban (Biztosításközvetítői 
Regiszter), kérelmében elegendő a nyilvántartási számát megjelölni. 
 
Figyelem!  
A jogszabály összeférhetetlenségi okokat fogalmaz meg a vizsgabiztos személyével kapcsolatban (NGM ren-
delet 12. § (6) és (7) bekezdés). 
Vizsgabiztos nem lehet olyan személy, aki 

• a vizsgázó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: új Ptk.) szerinti 
hozzátartozója 

• a vizsgázó hatósági képzésében részt vett. 
Továbbá a vizsgabiztos nem működhet közre a vizsgáztatásban annál a Képző Szervnél, amellyel munkavi-
szonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll. 
A Ptk. 8:1. § (1) 1. pontja szerint közeli hozzátartozók: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefoga-
dott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér. 
 
Budapest, 2022.01.01. 
 
        Magyar Nemzeti Bank 
 


