
Tájékoztató a pénzforgalmi szolgáltatásokról szóló második irányelv szerinti zártkörű hálózatra vonatkozó 

kivételről szóló 2022. február 24-i EBA/GL/2022/02 európai bankhatósági iránymutatás magyarországi 

alkalmazásáról 

A belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról és a 2002/65/EK, a 2009/110/EK és a 2013/36/EU irányelv és a 

1093/2010/EU rendelet módosításáról, valamint a 2007/64/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2015. 

november 25-i (EU) 2015/2366 európai parlamenti és tanácsi irányelv (a továbbiakban: PSD2) 3. cikk k) pontja 

meghatározta azon specifikus készpénz-helyettesítő fizetési eszközökön alapuló szolgáltatások körét, amelyek nem 

minősülnek pénzforgalmi szolgáltatásnak. A PSD2 ezen előírása a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 

2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 6. § (4) bekezdés k) pontjában1 került átültetésre a hazai jogrendbe. 

Az Európai Bankhatóság (a továbbiakban: EBH) az elmúlt években – a tagállami felügyeleti hatáságok és érintett 

vállalkozások jelzése nyomán – úgy tapasztalta, hogy a tagállami felügyeleti hatóságok számos esetben eltérően 

értelmezik a PSD2 tagállami jogrendekbe átültető előírásait, amely így tagállamonként különböző gyakorlathoz 

vezethet, valamint ugyanazon fizetésre szolgáló eszközök eltérő jogi minősítését eredményezheti. Az EBH ezért az 

európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 

2009/78/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló 2010. november 24-i 1093/2010/EU európai 

parlamenti és tanácsi rendeletben foglalt felhatalmazása alapján a közös felügyeleti gyakorlat kialakítása érdekében 

az Iránymutatás kiadása mellett döntött, amely Iránymutatás kidolgozásában a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: 

MNB) szakértői is aktívan részt vettek. 

Az EBH által kibocsátott a pénzforgalmi szolgáltatásokról szóló második irányelv szerinti zártkörű hálózatra vonatkozó 

kivételről szóló 2022. február 24-i EBA/GL/2022/02 európai bankhatósági iránymutatás2 (a továbbiakban: 

Iránymutatás) 2022. június 1-től alkalmazandó és a célja, hogy a tagállami felügyeleti hatóságok számára olyan 

útmutatást fogalmazzon meg, amelyek elősegítik a Hpt. 6. § (4) bekezdés k) pont ka), vagy kb) alpontjában 

meghatározott feltételek egységes minősítését, így elősegítve az egységes felügyeleti gyakorlat létrejöttét. Ezért tehát 

az MNB irányadónak tekinti a saját felügyeleti gyakorlatában az Iránymutatásokban foglaltakat, így különösen a 

hatósági eljárások lefolytatása, valamint állásfoglalások elkészítése során. 

A Hpt. 2018. január 13. napjától hatályos 289/A. § (1) bekezdése – a PSD2 37. cikk (2) bekezdésében foglaltakkal 

egyezően – előírja, hogy a Hpt. 6. § (4) bekezdés k) pont ka), vagy kb) alpontjában meghatározott specifikus készpénz-

helyettesítő fizetési eszköz kibocsátójának be kell jelentenie az MNB-nek, ha az általa kibocsátott specifikus készpénz-

helyettesítő fizetési eszközökkel teljesített fizetési műveletek összértéke a megelőző tizenkét hónapban meghaladta a 

300 millió forintot. A Hpt. 289/A. § (2) bekezdése szerint az (1) bekezdésben meghatározott bejelentésben a 

kibocsátónak ismertetnie kell a specifikus készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel igénybe vehető szolgáltatásokat, 

valamint meg kell határozni, hogy a kibocsátó megítélése szerint a 6. § (4) bekezdés k) pont ka) vagy kb) alpontja szerint 

végzi tevékenységét. 

Az MNB elvárja, hogy a specifikus készpénz-helyettesítő fizetési eszköz kibocsátója az előzőekben említett bejelentés 

elkészítése, illetve a Hpt. 6. § (4) bekezdés k) pont ka) vagy kb) alpontja szerinti kivétel meghatározása során vegye 

figyelembe az Iránymutatásban foglalt szempontokat. Ugyanakkor az MNB felhívja a figyelmet arra, hogy a PSD2 a 

 

1 Nem minősül pénzforgalmi szolgáltatásnak 

k) az olyan specifikus készpénz-helyettesítő fizetési eszközökön alapuló szolgáltatások, amelyek csak korlátozott módon használhatók és  

amelyekre teljesül az alábbi feltételek egyike: 

ka) a fizetési eszköz kizárólag a kibocsátó által használt helyiségekben vagy a kibocsátóval közvetlen kereskedelmi szerződésben álló szolgáltatók  

zártkörű hálózatán belül teszi lehetővé az eszköz birtokosa számára áruk vagy szolgáltatások beszerzését, 

kb) a fizetési eszköz áruk vagy szolgáltatások igen szűk körű beszerzését teszi lehetővé. 
2 Az Iránymutatás az alábbi linken érhető el: 

https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Guidelines/2022/EBA-GL-2022-

02%20GL%20on%20limited%20network%20exclusions/Translations/1030090/GL%20on%20the%20limited%20network%20exclusion%20under%2

0PSD2_HU_COR.pdf 

https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Guidelines/2022/EBA-GL-2022-02%20GL%20on%20limited%20network%20exclusions/Translations/1030090/GL%20on%20the%20limited%20network%20exclusion%20under%20PSD2_HU_COR.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Guidelines/2022/EBA-GL-2022-02%20GL%20on%20limited%20network%20exclusions/Translations/1030090/GL%20on%20the%20limited%20network%20exclusion%20under%20PSD2_HU_COR.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Guidelines/2022/EBA-GL-2022-02%20GL%20on%20limited%20network%20exclusions/Translations/1030090/GL%20on%20the%20limited%20network%20exclusion%20under%20PSD2_HU_COR.pdf
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tagállamokban közvetlenül nem alkalmazandó, hanem a PSD2-t a hazai jogrendbe átültető rendelkezések irányadók, 

így különösen a Hpt., valamint a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény (Pft.). Az MNB 

megjegyzi továbbá, hogy a PSD2-t a magyar jogrendbe átültetett előírások értelmezése során felhasználható – többek 

között – a PSD2 normaszövege, valamint annak a preambuluma. 

A Hpt. 289/A. § (1) bekezdése szerinti bejelentésről további információkat tartalmaz az MNB honlapján elérhető 

Tájékoztató a specifikus készpénz-helyettesítő fizetési eszköz kibocsátójának, továbbá az elektronikus hírközlő hálózat 

üzemeltetőjének bejelentési kötelezettsége teljesítésének rendjéről c. dokumentum3. 

 

3 A dokumentum az alábbi linken érhető el: https://www.mnb.hu/letoltes/tajekoztato-2.pdf 

https://www.mnb.hu/letoltes/tajekoztato-2.pdf

