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Pénzpiaci közvetítők – általános tájékoztató 

1. AZ MNB-VEL VALÓ KAPCSOLATTARTÁSRA VONATKOZÓ ÚJ SZABÁLYOK (ELEKTRONIKUS 

ÜGYINTÉZÉS) 

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (E-
ügyintézési tv.) 9. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában és b) pontjában foglaltak, az elektronikus ügyintézés 
részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 17. § (1) és 19. § (1) bekezdésében, valamint a 
Magyar Nemzeti Bank előtti egyes hatósági ügyekben az elektronikus kapcsolattartás szabályairól szóló 
36/2017. (XII. 27.) MNB rendelet (Rendelet) 3. § (1) bekezdésében előírtak alapján a Magyar Nemzeti Bankról 
szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (MNB tv.) 58. § (2) bekezdése alapján az elektronikus kapcsolattartásra 
kötelezett gazdálkodó szervezet és a kérelmező (ügyfél) jogi képviselője – a kérelmét, bejelentését vagy egyéb 
beadványát az MNB elektronikus ügyintézését biztosító információs rendszerében (ERA rendszer) elérhető, az 
adott beadvány céljára eljárásra rendszeresített elektronikus űrlapon, az abban meghatározott módon és 
tartalommal, a jogszabályban előírt melléklet, illetve az MNB által előírt egyéb dokumentumok egyidejű 
feltöltésével nyújtja be.  
 
Figyelemmel arra, hogy a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 
(Hpt.) 11. §-a pontosan meghatározza a pénzügyi szolgáltatást végző közvetítők lehetséges szervezeti formáit, 
esetükben nincs lehetőség a természetes személyek számára nyitva álló lehetőség választására, amely szerint a 
természetes személy nem köteles az elektronikus ügyintézésre. 1 
 
Az pénzpiaci közvetítőknek az engedélyezési eljárásokban a kérelmeket, bejelentéseket ennek megfelelően az 
MNB honlapján, az ERA felületen az E-ügyintézés Engedélyezés szolgáltatáson belül található elektronikus 
űrlapokon kell benyújtani, a mellékletek hiteles elektronikus másolatának csatolásával. Az MNB döntései, 
hiánypótlási felhívásai, tájékoztatásai és egyéb közlései a kézbesítési tárhelyen való elhelyezéssel kerülnek 
kézbesítésre a kérelmezők, illetve jogi képviselőik részére. 
 
A pénzpiaci közvetítők engedélyezése iránti eljárás kezdeményezéséhez, illetve az egyes bejelentések 
megtételéhez szükséges elektronikus űrlap az E-ügyintézés – Engedélyezés szolgáltatáson belül a Hpt. szerinti 
intézményeknél, a pénzpiaci közvetítők számára rendszeresített űrlapok között érhető el.  
 
A kérelem kötelezően benyújtandó mellékletét képező „Jó üzleti hírnév kérdőív” elérhető az MNB honlapján az 
Engedélyezési, jóváhagyási, nyilvántartásba vételi eljárások és bejelentések formanyomtatványai cím alatt, 
kitölthető pdf-ként. A kitöltött és elektronikusan aláírt kérdőív az elektronikus űrlaphoz mellékletként 
csatolható. A kérdőív elérhetősége az alábbi: https://alk.mnb.hu/bal_menu/formanyomtatvanyok?mid=871  
 
Az elektronikus ügyintézéssel, valamint az engedélyezési eljárásban csatolandó mellékletek (elektronikus 
dokumentumok) előterjesztésével kapcsolatban az MNB honlapján tájékoztató anyagok is rendelkezésre állnak: 
https://www.mnb.hu/letoltes/tajekoztatas-az-e-ugyintezesrol-az-mnb-elotti-engedelyezesi-eljarasokban-1.pdf  

 
1 Az E-ügyintézési tv. alapján a gazdálkodó szervezetek körébe a belföldi székhellyel rendelkező, a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi 
CXXX. törvény alapján gazdálkodó szervezetnek minősülő szervezetek tartoznak. A pénzügyi közvetítői tevékenységre vonatkozó szervezeti 
szabályoknak megfelelően ide sorolandó a gazdasági társaság, az egyéni cég, továbbá az egyéni vállalkozó. A Hpt. 11. § alapján a pénzügyi 
szolgáltatás közvetítését bármely jogi személy és egyéni vállalkozó is végezheti, kivéve a többes kiemelt közvetítői tevékenységet, amely 
részvénytársaságként, korlátolt felelősségű társaságként vagy szövetkezetként működhet. 

A természetes személyek számára az elektronikus ügyintézés választható eljárási forma, azonban MNBtv. 58. § (2) bekezdése alapján az 
elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezett természetes személy a kérelmét, a bejelentését vagy egyéb beadványát az ERA rendszerben 
elérhető, az adott kérelem, bejelentés vagy egyéb beadvány céljára rendszeresített elektronikus űrlapon vagy a Központi Ügyfél-
regisztrációs Nyilvántartás-regisztrációhoz tartozó tárhelyen elérhető, az adott kérelem, bejelentés vagy egyéb beadvány céljára 
rendszeresített ÁNYK űrlapon az MNB által előírt egyéb dokumentumok egyidejű feltöltésével is benyújthatja. Az ÁNYK nyomtatványok az 
MNB honlapján is elérhetőek az alábbi elérési útvonalon: https://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-es-
intezmenyfelugyeles/engedelyezes/e-ugyintezes/2018-januartol-hatalyos-szabalyok/a-termeszetes-szemelyek-elektronikus-ugyintezese-
anyk  

 

https://alk.mnb.hu/bal_menu/formanyomtatvanyok?mid=871
https://www.mnb.hu/letoltes/tajekoztatas-az-e-ugyintezesrol-az-mnb-elotti-engedelyezesi-eljarasokban-1.pdf
https://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-es-intezmenyfelugyeles/engedelyezes/e-ugyintezes/2018-januartol-hatalyos-szabalyok/a-termeszetes-szemelyek-elektronikus-ugyintezese-anyk
https://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-es-intezmenyfelugyeles/engedelyezes/e-ugyintezes/2018-januartol-hatalyos-szabalyok/a-termeszetes-szemelyek-elektronikus-ugyintezese-anyk
https://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-es-intezmenyfelugyeles/engedelyezes/e-ugyintezes/2018-januartol-hatalyos-szabalyok/a-termeszetes-szemelyek-elektronikus-ugyintezese-anyk
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Az engedélyezési eljárások egyes vonatkozásaihoz (pl. Jó üzleti hírnév megállapítása) kapcsolódó további 
tájékoztatók az alábbi menüpontban érhetők el: https://www.mnb.hu/letoltes/tmpc812-tmp-12233381.pdf  
 

2. A PÉNZPIACI KÖZVETÍTŐKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 

A Hpt. 10. §-a a pénzügyi szolgáltatás közvetítési tevékenység folytatóit közvetítőként definiálja, és aszerint 
különbözteti meg őket, hogy a tevékenységüket független vagy függő közvetítőként végzik, továbbá 2016. 
március 21. napjától lényeges szempont az is, hogy az adott közvetítő közvetít-e fogyasztó2 részére 
jelzáloghitelt3, fogyasztónak nyújtott ingatlanra vonatkozó pénzügyi lízinget. 

A független közvetítők tevékenysége önálló, nem egy meghatározott pénzügyi intézmény pénzügyi 
szolgáltatási tevékenységéhez kapcsolódik, ezért a közvetítői tevékenységet a független közvetítők kizárólag az 
MNB által részükre kiadott tevékenységi engedély alapján végezhetik (Hpt. 21. §).  
 
Alapesetben a függő közvetítőknek nem szükséges tevékenységi engedély a közvetítői tevékenység 
végzéséhez, az igénybevevő pénzügyi intézménynek a közvetítő által végzett tevékenység típusától függően 
szükséges a közvetítő igénybevételéhez engedélyt kérnie (függő kiemelt közvetítők, ideértve a pénzváltókat és  
a záloghitelezési tevékenységben közreműködőket) , vagy a közvetítőt bejelentenie (függő ügynökök) (Hpt 21. § 
(1) és (2) bekezdés, Hpt. 14. § (1) bekezdés h) pont, illetve Hpt 15. § (1) bekezdés f) pont).  
 
FIGYELEM! 2018. január 1. napjától a Hpt. 21. § (1) bekezdése alapján a függő ügynök - ide nem értve a 
jelzáloghitel közvetítői tevékenységet végző függő ügynököt - a Felügyelet engedélye nélkül, a Hpt. 202. § 
szerinti nyilvántartásba vételt követően végezhet ügynöki tevékenységet. 

A lakóingatlanokhoz kapcsolódó fogyasztói hitel-megállapodásokról, valamint a 2008/48/EK rendelet és a 
2013/36//EU Irányelv és az 1093/2010/EU rendelet módosításáról szóló 2014/17/EU Irányelv (MCD Direktíva) 
Hpt.-be történő implementálása (2016. március 21.) értelmében a jelzáloghitel közvetítői tevékenység 
végzésének minden formája4 – ideértve a függő és független státuszú közvetítőket egyaránt - engedély-
köteles. 
 
Az MNB felhívja a figyelmet arra, hogy a jelzáloghitel-közvetítők vonatkozásában a jogszabály áttöri a 
hagyományos függő-független meghatározásokat, így függő közvetítőnek minősül az a jelzáloghitel közvetítői 
tevékenységet végző közvetítő is, aki több független pénzügyi intézmény (vagy egy csoport) megbízásából 
közvetít jelzáloghitelt vagy fogyasztónak nyújtott ingatlanra vonatkozó pénzügyi lízinget abban az esetben, ha a 
megbízó pénzügyi intézmények e szolgáltatások tekintetében együttesen nem teszik ki a magyarországi piac 
többségét.  
 
 
A közvetítők felosztása függő-független szempontok szerint 
 

Független közvetítők Függő közvetítők 

(1) Pénzpiaci alkusz (1) Pénzpiaci kiemelt közvetítők 

 • Pénzpiaci kiemelt közvetítő 

(2) Pénzpiaci többes ügynökök • Pénzpiaci kiemelt közvetítő (pénzváltás) 

•Pénzpiaci többes ügynök  • Pénzpiaci kiemelt közvetítő (kézizálog kölcsön) 

•Pénzpiaci többes ügynök (jelzáloghitel is) • Pénzpiaci kiemelt közvetítő (köv.kez., behajtás) 

•Pénzpiaci többes ügynök (áruhitel) • Pénzpiaci kiemelt közvetítő (pénzforgalom) 

(3) Pénzpiaci többes kiemelt közvetítő • Pénzpiaci kiemelt közvetítő (jelzáloghitel) 

 
2 Hpt. 6. § (1) bekezdés 28. pont fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró 
természetes személy; 
3 Hpt. 6. § (1) bekezdés 50. pont jelzáloghitel: a fogyasztó részére ingatlanon alapított jelzálogjog - ideértve az önálló zálogjogként alapított 
zálogjogot is - fedezete mellett nyújtott hitel vagy kölcsön; 
4 Szemben a függő ügynökök eddigi helyzetével, ami azt jelentette, hogy tevékenységük végzéséhez nem volt szükség az MNB engedélyére, 
valamint a kiemelt közvetítő azon helyzetével, hogy az igénybevételükhöz kért csak engedélyt a pénzügyi intézmény. 

 

https://www.mnb.hu/letoltes/tmpc812-tmp-12233381.pdf
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 (2) Pénzpiaci függő ügynök 

  

 (3) Jelzáloghitel közvetítő függő ügynök 

  

 (4) Pénzforgalmi közvetítők 

 • Fsztv5. 3. § 29. pont szerinti pénzforgalmi közvetítő 

 • elektronikuspénz-értékesítő (Fsztv. 3. § 6a. pont) 

  

 
Az alábbi összefoglaló táblázat tartalmazza az egyes közvetítői kategóriák által végezhető 
tevékenységet/tevékenységeket és a vonatkozó engedélyezési és bejelentési relevanciákat. 
 

 
5  az egyes fizetési szolgáltatókról  szóló 2013. évi CCXXXV. törvény  
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Pénzpiaci közvetítők áttekintő táblázata 
 
I. Független közvetítők (Hpt. 10. § (1) bekezdés b) pont) 
 

Közvetítői típus 
Tevékenységi 

engedély szüksége-e 
Végezhető 

tevékenység(ek) 
Tevékenység tartalma Közvetített szolgáltatások Közvetítői kapcsolat Közvetítői alvállalkozó 

Pénzpiaci alkusz 
 
(Hpt. 10. § (1) 
bekezdés b) pont 
bc) alpont) 

Igen 
(pénzpiaci alkusz kapja 

az engedélyt) 
 

Hpt. 10. § (4) bekezdés 

pénzügyi szolgáltatás 
közvetítése (közvetítői 
tevékenység) alkuszként 

Alkuszi tevékenység: pénzügyi szolgáltatást igénybe venni 
szándékozó ügyféllel kötött megbízási szerződés alapján és 
nevében pénzügyi intézménnyel történő pénzügyi szolgáltatási 
szerződés kiválasztására, megkötésének elősegítésére irányuló 
tevékenység, amely nem terjed ki az ügyfél nevében, javára 
történő kockázatvállalásra. 
A pénzpiaci alkusz a pénzügyi szolgáltatás megkötésének 
elősegítése során feltár és elemez minden olyan lehetséges 
ajánlatot, amely az ügyfél céljainak elérésére alkalmas. 
 
Az alkusz az alkuszi tevékenységen, valamint a hitel-tanácsadási 
tevékenységen kívül más pénzügyi és kiegészítő pénzügyi 
szolgáltatást nem végezhet. 

a pénzpiaci alkusznak a tevékenysége jellegéből eredően 
nem lehet pénzügyi intézményekkel közvetítői kapcsolata (a 
pénzpiaci alkusz megbízója a pénzügyi szolgáltatást igénybe 
venni szándékozó ügyfél), jelzáloghiteleket, fogyasztónak 
nyújtott ingatlanra vonatkozó pénzügyi lízinget kizárólag 
akkor közvetíthet, ha erre vonatkozó engedéllyel rendelkezik, 
hiteltanácsadást kizárólag akkor végezhet, ha erre vonatkozó 
engedéllyel rendelkezik 

bejelentés-köteles, 
pénzpiaci alkusz jelenti 

elektronikusan 
 

Hpt. 21. § (2) bekezdés 
jelzáloghitel közvetítői 
tevékenység pénzpiaci 
alkuszként 

Az alkuszi tevékenységnek a jelzáloghitelhez vagy a fogyasztónak 
nyújtott ingatlanra vonatkozó pénzügyi lízinghez kapcsolódó 
végzése. 
A pénzpiaci alkusz a pénzügyi szolgáltatás megkötésének 
elősegítése során feltár és elemez minden olyan lehetséges 
ajánlatot, amely az ügyfél céljainak elérésére alkalmas. 

hiteltanácsadás 

A jelzáloghitelhez vagy a fogyasztónak nyújtott ingatlanra 
vonatkozó pénzügyi lízinghez kapcsolódó - a hitel és pénzkölcsön, 
valamint pénzügyi lízing nyújtásától, továbbá a pénzügyi 
szolgáltatás közvetítésétől elkülönülő - személyre szabott 
ajánlások adása. 

Pénzpiaci többes 
ügynök 

 
(Hpt. 10. § (1) 

bekezdés b) pont 
bb) alpont) 

Igen 
(pénzpiaci többes 
ügynök kapja az 

engedélyt) 
 

Hpt. 10. § (4) bekezdés 

pénzügyi szolgáltatás 
közvetítése (közvetítői 
tevékenység) többes 
ügynökként 

Több pénzügyi intézmény egymással versengő pénzügyi 
szolgáltatása vonatkozásában ügynöki tevékenység végzése: 
pénzügyi intézménnyel kötött megbízási szerződés alapján 
pénzügyi szolgáltatás, kiegészítő pénzügyi szolgáltatás 
nyújtásának, ilyen szolgáltatásra irányuló szerződés 
megkötésének elősegítésére irányuló tevékenység, amelynek 
során a pénzügyi intézmény kockázatára önállóan kötelezettséget 
nem vállalnak, szerződést nem kötnek. 

(1) nem fogyasztónak nyújtott a) 
versengő szolgáltatás6 
(2) nem fogyasztónak nyújtott b) 
versengő szolgáltatás7 
(3) ingatlanon alapított jelzálogjog 
fedezete nélkül kínált hitel és 
pénzkölcsön, ideértve a fizetési 
számlához (bankszámlához) 

bejelentés-köteles, 
megbízó pénzügyi 

intézmény 
(hitelintézet/pénzügyi 

vállalkozás) jelenti 
elektronikusan 

 
Hpt. 21. § (2) 

bejelentés-köteles, 
megbízó pénzügyi 

intézmény 
(hitelintézet/pénzügyi 

vállalkozás) jelenti 
elektronikusan 

 
Hpt. 21. § (2) bekezdés 

 
6 ld. Hpt. 6 § (1) bek. 120. a) pontjában meghatározott szolgáltatás 

7 ld. Hpt. 6 § (1) bek. 120. b) pontjában meghatározott szolgáltatás 
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Közvetítői típus 
Tevékenységi 

engedély szüksége-e 
Végezhető 

tevékenység(ek) 
Tevékenység tartalma Közvetített szolgáltatások Közvetítői kapcsolat Közvetítői alvállalkozó 

 
A pénzpiaci többes ügynök a fogyasztónak kielégítő mennyiségű, 
de – ha a piacon hozzáférhető – legalább három szolgáltató 
versengő szolgáltatásnak minősülő ajánlatát elemzi és átadja, ha 
kizárólag kettő versengő szolgáltatást közvetít, akkor kettő 
ajánlatot elemez és ad át a fogyasztónak. 

kapcsolódó hitelkeretet és a 
hitelkártyát is  
(4) betét és fizetési számla 
(bankszámla)  
(5) egyéb tevékenység 

bekezdés 

jelzáloghitel közvetítői 
tevékenység pénzpiaci 
többes ügynökként 

A pénzpiaci többes ügynöki tevékenységnek a jelzáloghitelhez 
vagy a fogyasztónak nyújtott ingatlanra vonatkozó pénzügyi 
lízinghez kapcsolódó végzése. 
 
Több független pénzügyi intézmény (vagy csoport) megbízásából 
közvetít jelzáloghitelt vagy fogyasztónak nyújtott ingatlanra 
vonatkozó pénzügyi lízinget abban az esetben, ha a megbízó 
pénzügyi intézmények e szolgáltatások tekintetében együttesen 
kiteszik a magyarországi piac többségét. 

(1) fogyasztónak nyújtott a) 
versengő szolgáltatás (jelzáloghitel) 
(2) fogyasztónak nyújtott b) 
versengő szolgáltatás (jelzáloghitel) 

hiteltanácsadás 

A jelzáloghitelhez vagy a fogyasztónak nyújtott ingatlanra 
vonatkozó pénzügyi lízinghez kapcsolódó - a hitel és pénzkölcsön, 
valamint pénzügyi lízing nyújtásától, továbbá a pénzügyi 
szolgáltatás közvetítésétől elkülönülő - személyre szabott 
ajánlások adása. 

(-) 

Pénzpiaci többes 
ügynök 

(áruhiteles) 
 

(Hpt. 10. § (1) 
bekezdés b) pont 

bb) alpont) 

Igen 
[pénzpiaci többes 

ügynök (áruhiteles) 
kapja az engedélyt] 

 
Hpt. 10. § (4) bekezdés 

pénzügyi szolgáltatás 
közvetítése (közvetítői 
tevékenység) áruhiteles 
többes ügynökként 

Több pénzügyi intézmény egymással versengő pénzügyi 
szolgáltatása vonatkozásában ügynöki tevékenység: pénzügyi 
intézménnyel kötött megbízási szerződés alapján pénzügyi 
szolgáltatás, kiegészítő pénzügyi szolgáltatás nyújtásának, ilyen 
szolgáltatásra irányuló szerződés megkötésének elősegítésére 
irányuló tevékenység, amelynek során a pénzügyi intézmény 
kockázatára önállóan kötelezettséget nem vállalnak, szerződést 
nem kötnek. 
 
Kizárólag áruhitelt közvetíthet, azaz magánszemélyek részére a 
mindennapi élet felszerelési tárgyainak, tartós fogyasztási 
megvásárlásához nyújtott hitel- és pénzkölcsönt közvetíthet, ezen 
körbe nem tartozik tehát bele a gépjármű megvásárlásához 
nyújtott hitel- és pénzkölcsön, pénzügyi lízing, illetve a hitelkártya 
sem! 
 
A pénzpiaci többes ügynök a fogyasztónak kielégítő mennyiségű, 
de – ha a piacon hozzáférhető – legalább három szolgáltató 
versengő szolgáltatásnak minősülő ajánlatát elemzi és átadja, ha 
kizárólag kettő versengő szolgáltatást közvetít, akkor kettő 
ajánlatot elemez és ad át a fogyasztónak. 

Áruhitel 

bejelentés-köteles, 
megbízó pénzügyi 

intézmény 
(hitelintézet/pénzügyi 

vállalkozás) jelenti 
elektronikusan 

 
Hpt. 21. § (2) 

bekezdés 

bejelentés-köteles, 
megbízó pénzügyi 

intézmény 
(hitelintézet/pénzügyi 

vállalkozás) jelenti 
elektronikusan 

 
Hpt. 21. § (2) bekezdés 

Pénzpiaci többes 
kiemelt közvetítő 

 
(Hpt. 10. § (1) 

bekezdés b) pont 

Igen 
(pénzpiaci többes 
kiemelt közvetítő 

kapja az engedélyt) 
 

pénzügyi szolgáltatás 
közvetítése (közvetítői 
tevékenység) többes 
kiemelt közvetítőként 

Több pénzügyi intézmény egymással versengő pénzügyi 
szolgáltatása vonatkozásában kiemelt közvetítői tevékenység 
végzése: pénzügyi intézménnyel kötött megbízási szerződés 
alapján, a pénzügyi intézmény nevében, javára és kockázatára, 
pénzügyi szolgáltatás, kiegészítő pénzügyi szolgáltatás 

(1) nem fogyasztónak nyújtott a) 
versengő szolgáltatás 
(2) nem fogyasztónak nyújtott b) 
versengő szolgáltatás 
(3) ingatlanon alapított jelzálogjog 

kiemelt közvetítői 
kapcsolatra 

engedélyköteles 
(a megbízó 

hitelintézet/pénzügyi 

bejelentés-köteles, 
megbízó pénzügyi 

intézmény 
(hitelintézet/pénzügyi 

vállalkozás) jelenti 
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Utolsó módosítás: 2022.február 

Közvetítői típus 
Tevékenységi 

engedély szüksége-e 
Végezhető 

tevékenység(ek) 
Tevékenység tartalma Közvetített szolgáltatások Közvetítői kapcsolat Közvetítői alvállalkozó 

ba) alpont) Hpt. 10. § (4) bekezdés nyújtásának, szolgáltatásra irányuló szerződés megkötésének 
elősegítésére irányuló tevékenység, ideértve a pénzügyi 
intézmény nevében, javára és kockázatára történő 
kötelezettségvállalást vagy a szerződés megkötését is. 
 
A pénzpiaci többes kiemelt közvetítő a fogyasztónak kielégítő 
mennyiségű, de – ha a piacon hozzáférhető – legalább három 
szolgáltató versengő szolgáltatásnak minősülő ajánlatát elemzi és 
átadja, ha a független közvetítő kizárólag kettő versengő 
szolgáltatást közvetít, akkor kettő ajánlatot elemez és ad át a 
fogyasztónak. 

fedezete nélkül kínált hitel és 
pénzkölcsön, ideértve a fizetési 
számlához (bankszámlához) 
kapcsolódó hitelkeretet és a 
hitelkártyát is  
(4) betét és fizetési számla 
(bankszámla)  
(5) egyéb tevékenység 

vállalkozás kapja az 
engedélyt a pénzpiaci 

többes kiemelt 
közvetítő 

igénybevételére) 
 

Hpt. 14. § (1) 
bekezdés h) pont, 

Hpt. 14. § (2) 
bekezdés d) pont, 

Hpt. 15. § (1) 
bekezdés f) pont, Hpt. 
15. § (2) bekezdés d) 

pont 
 

ügynöki kapcsolatra 
bejelentés-köteles, 
megbízó pénzügyi 

intézmény 
(hitelintézet/pénzügyi 

vállalkozás) jelenti 
elektronikusan 

többes ügynöknek 
 

Hpt. 21. § (2) 
bekezdés 

elektronikusan 
 

Hpt. 21. § (2) bekezdés 

jelzáloghitel közvetítői 
tevékenység pénzpiaci 
többes kiemelt 
közvetítőként 

A pénzpiaci többes kiemelt közvetítői tevékenységnek a 
jelzáloghitelhez vagy a fogyasztónak nyújtott ingatlanra vonatkozó 
pénzügyi lízinghez kapcsolódó végzése. 
 
Több független pénzügyi intézmény (vagy csoport) megbízásából 
közvetít jelzáloghitelt vagy fogyasztónak nyújtott ingatlanra 
vonatkozó pénzügyi lízinget abban az esetben, ha a megbízó 
pénzügyi intézmények e szolgáltatások tekintetében együttesen 
kiteszik a magyarországi piac többségét. 

(1) fogyasztónak nyújtott a) 
versengő szolgáltatás (jelzáloghitel) 
(2) fogyasztónak nyújtott b) 
versengő szolgáltatás (jelzáloghitel) 

hiteltanácsadás 

A jelzáloghitelhez vagy a fogyasztónak nyújtott ingatlanra 
vonatkozó pénzügyi lízinghez kapcsolódó - a hitel és pénzkölcsön, 
valamint pénzügyi lízing nyújtásától, továbbá a pénzügyi 
szolgáltatás közvetítésétől elkülönülő - személyre szabott 
ajánlások adása. 

(-) 
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Utolsó módosítás: 2022.február 

II. Függő közvetítők (Hpt. 10. § (1) bekezdés a) pont) 
 

Közvetítői típus 
Tevékenységi 

engedély szüksége-e 
Végezhető 

tevékenység(ek) 
Tevékenység tartalma Közvetített szolgáltatások Közvetítői kapcsolat Közvetítői alvállalkozó 

Pénzpiaci kiemelt közvetítők: 

Pénzpiaci kiemelt 

közvetítő 

(Hpt. 10. § (1) 

bekezdés a) pont 

aa) alpont) 

Nem 

pénzügyi szolgáltatás 
közvetítése (közvetítői 
tevékenység) kiemelt 
közvetítőként 

Egy pénzügyi intézmény - ideértve a pénzügyi intézmény 
csoportját is - vagy több pénzügyi intézmény egymással nem 
versengő pénzügyi szolgáltatása vonatkozásában végzi a 
tevékenységet kiemelt közvetítői tevékenységként: pénzügyi 
intézménnyel kötött megbízási szerződés alapján, a pénzügyi 
intézmény nevében, javára és kockázatára, pénzügyi szolgáltatás, 
kiegészítő pénzügyi szolgáltatás nyújtásának, szolgáltatásra 
irányuló szerződés megkötésének elősegítésére irányuló 
tevékenység, ideértve a pénzügyi intézmény nevében, javára és 
kockázatára történő kötelezettségvállalást vagy a szerződés 
megkötését is. 

(1) nem fogyasztónak nyújtott a) 
versengő szolgáltatás 
(2) nem fogyasztónak nyújtott b) 
versengő szolgáltatás 
(3) ingatlanon alapított jelzálogjog 
fedezete nélkül kínált hitel és 
pénzkölcsön, ideértve a fizetési 
számlához (bankszámlához) 
kapcsolódó hitelkeretet és a 
hitelkártyát is  
(4) betét és fizetési számla 
(bankszámla)  
(5) egyéb tevékenység 

engedélyköteles 
[a megbízó pénzügyi 

intézmény 
(hitelintézet/pénzügyi 
vállalkozás) kapja az 

engedélyt a pénzpiaci 
kiemelt közvetítő 
igénybevételére] 

 
Hpt. 14. § (1) 

bekezdés h) pont, 
Hpt. 14. § (2) 

bekezdés d) pont, 
Hpt. 15. § (1) 

bekezdés f) pont, Hpt. 
15. § (2) bekezdés d) 

pont 

bejelentés-köteles, 
megbízó pénzügyi 

intézmény 
(hitelintézet/pénzügyi 

vállalkozás) jelenti 
elektronikusan 

 
Hpt. 21. § (2) bekezdés 

Pénzpiaci kiemelt 
közvetítő 
(pénzváltás) 
 
(Hpt. 10. § (1) 
bekezdés a) pont 
aa) alpont) 

Nem 

pénzügyi szolgáltatás 
közvetítése (közvetítői 
tevékenység) kiemelt 
közvetítőként (pénzváltás) 

A pénzváltás (külföldi fizetőeszközök adásvétele a törvényes 
fizetési eszköz ellenében, valamint külföldi fizetési eszközök 
adásvétele külföldi fizetési eszközök ellenében8) közvetítésére 
csak kiemelt közvetítő kaphat engedélyt, egy pénzügyi intézmény 
vonatkozásában végzi a tevékenységet kiemelt közvetítői 
tevékenységként: pénzügyi intézménnyel kötött megbízási 
szerződés alapján, a pénzügyi intézmény nevében, javára és 
kockázatára, pénzügyi szolgáltatás, kiegészítő pénzügyi 
szolgáltatás nyújtásának, szolgáltatásra irányuló szerződés 
megkötésének elősegítésére irányuló tevékenység, ideértve a 
pénzügyi intézmény nevében, javára és kockázatára történő 
kötelezettségvállalást vagy a szerződés megkötését is. 

pénzváltás 

engedélyköteles 
(a megbízó 

hitelintézet kapja az 
engedélyt a pénzpiaci 

kiemelt közvetítő 
igénybevételére) 

 
Hpt. 14. § (1) 

bekezdés h) pont, 
Hpt. 14. § (2) 

bekezdés d) pont 

bejelentés-köteles, 
megbízó pénzügyi 

intézmény 
(hitelintézet/pénzügyi 

vállalkozás) jelenti 
elektronikusan 

 
Hpt. 21. § (2) bekezdés 

 
8 Nem minősül pénzváltási tevékenységnek a pénzforgalmi szolgáltatáshoz kapcsolódó pénznemek pénzforgalmi szolgáltató által történő átváltása, a külföldi pénznemre szóló, forgalomban lévő vagy forgalomban lévőre még átcserélhető 

pénzérmék és bankjegyek numizmatikai célú forgalmazása, valamint belkereskedelemben az áruval vagy szolgáltatással kapcsolatos ügyletekre vonatkozó fizetések teljesítése. 
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Utolsó módosítás: 2022.február 

Közvetítői típus 
Tevékenységi 

engedély szüksége-e 
Végezhető 

tevékenység(ek) 
Tevékenység tartalma Közvetített szolgáltatások Közvetítői kapcsolat Közvetítői alvállalkozó 

Pénzpiaci kiemelt 
közvetítő 
(kézizálog 
kölcsön) 
 
 
(Hpt. 10. § (1) 
bekezdés a) pont 
aa) alpont) 

Nem 

pénzügyi szolgáltatás 

közvetítése (közvetítői 

tevékenység) kiemelt 

közvetítőként (kézizálog 

kölcsön) 

Nem minősül versengő szolgáltatásnak a kézizálog fedezete 
mellett nyújtott pénzkölcsön, a konzekvens felügyeleti 
állásfoglalás szerint a tevékenység jellegéből eredően kiemelt 
közvetítői tevékenységként végezhető ennek közvetítése: 
pénzügyi intézménnyel kötött megbízási szerződés alapján, a 
pénzügyi intézmény nevében, javára és kockázatára, pénzügyi 
szolgáltatás, kiegészítő pénzügyi szolgáltatás nyújtásának, 
szolgáltatásra irányuló szerződés megkötésének elősegítésére 
irányuló tevékenység, ideértve a pénzügyi intézmény nevében, 
javára és kockázatára történő kötelezettségvállalást vagy a 
szerződés megkötését is. 

kézizálog kölcsön 

engedélyköteles 
(a megbízó pénzügyi 
intézmény kapja az 

engedélyt a pénzpiaci 
kiemelt közvetítő 
igénybevételére) 

 
Hpt. 14. § (1) 

bekezdés h) pont, 
Hpt. 14. § (2) 

bekezdés d) pont, 
Hpt. 15. § (1) 

bekezdés f) pont, Hpt. 
15. § (2) bekezdés d) 

pont 

bejelentés-köteles, 
megbízó pénzügyi 

intézmény 
(hitelintézet/pénzügyi 

vállalkozás) jelenti 
elektronikusan 

 
Hpt. 21. § (2) bekezdés 

Pénzpiaci kiemelt 
közvetítő 
(köv.kez., 
behajtás) 
 
 
(Hpt. 10. § (1) 
bekezdés a) pont 
aa) alpont) 

Nem 

pénzügyi szolgáltatás 
közvetítése (közvetítői 
tevékenység) kiemelt 
közvetítőként (köv.kez., 
behajtás) 

A konzekvens felügyeleti állásfoglalás szerint a tevékenység 
jellegéből eredően közvetítőként a behajtási, követeléskezelési 
tevékenység függő közvetítőként, vagy (1) kiemelt közvetítőként, 
vagy (2) függő ügynökként végezhető. 
 
Kiemelt közvetítői tevékenységként: pénzügyi intézménnyel 
kötött megbízási szerződés alapján, a pénzügyi intézmény 
nevében, javára és kockázatára, pénzügyi szolgáltatás, kiegészítő 
pénzügyi szolgáltatás nyújtásának, szolgáltatásra irányuló 
szerződés megkötésének elősegítésére irányuló tevékenység, 
ideértve a pénzügyi intézmény nevében, javára és kockázatára 
történő kötelezettségvállalást vagy a szerződés megkötését is. 

követeléskezelés, behajtás 

engedélyköteles 
[a megbízó pénzügyi 

intézmény 
(hitelintézet/pénzügyi 
vállalkozás) kapja az 

engedélyt a pénzpiaci 
kiemelt közvetítő 
igénybevételére] 

 
Hpt. 14. § (1) 

bekezdés h) pont, 
Hpt. 14. § (2) 

bekezdés d) pont, 
Hpt. 15. § (1) 

bekezdés f) pont, Hpt. 
15. § (2) bekezdés d) 

pont 

bejelentés-köteles, 
megbízó pénzügyi 

intézmény 
(hitelintézet/pénzügyi 

vállalkozás) jelenti 
elektronikusan 

 
Hpt. 21. § (2) bekezdés 

Pénzpiaci kiemelt 
közvetítő 
(pénzforgalom) 
 
 
(Hpt. 10. § (1) 
bekezdés a) pont 
aa) alpont) 

Nem 

pénzügyi szolgáltatás 
közvetítése (közvetítői 
tevékenység) kiemelt 
közvetítőként 
(pénzforgalom) 

Kiemelt közvetítői tevékenységként: hitelintézettel kötött 
megbízási szerződés alapján, a hitelintézet nevében, javára és 
kockázatára, pénzügyi szolgáltatás, kiegészítő pénzügyi 
szolgáltatás nyújtásának, szolgáltatásra irányuló szerződés 
megkötésének elősegítésére irányuló tevékenység, ideértve a 
hitelintézet nevében, javára és kockázatára történő 
kötelezettségvállalást vagy a szerződés megkötését is. 

pénzforgalom 

engedélyköteles 
(a megbízó 

hitelintézet kapja az 
engedélyt a pénzpiaci 

kiemelt közvetítő 
igénybevételére) 

 
Hpt. 14. § (1) 

bekezdés h) pont, 
Hpt. 14. § (2) 

bekezdés d) pont 

bejelentés-köteles, 
megbízó hitelintézet 

jelenti elektronikusan 
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Utolsó módosítás: 2022.február 

Közvetítői típus 
Tevékenységi 

engedély szüksége-e 
Végezhető 

tevékenység(ek) 
Tevékenység tartalma Közvetített szolgáltatások Közvetítői kapcsolat Közvetítői alvállalkozó 

Pénzpiaci kiemelt 
közvetítő 
(jelzáloghitel) 
 
 
(Hpt. 10. § (1) 
bekezdés a) pont 
aa) alpont) 

Igen 
(a kiemelt közvetítő 
kapja az engedélyt) 

 
Hpt. 10. § (4) bekezdés 

jelzáloghitel közvetítői 

tevékenység kiemelt 

közvetítőként 

A pénzpiaci kiemelt közvetítői tevékenységnek a jelzáloghitelhez 
vagy a fogyasztónak nyújtott ingatlanra vonatkozó pénzügyi 
lízinghez kapcsolódó végzése. 
 
Egy vagy több pénzügyi intézmény (vagy csoport) megbízásából 
közvetít jelzáloghitelt vagy fogyasztónak nyújtott ingatlanra 
vonatkozó pénzügyi lízinget abban az esetben, ha a megbízó 
pénzügyi intézmények e szolgáltatások tekintetében együttesen 
nem teszik ki a magyarországi piac többségét. 

(1) fogyasztónak nyújtott a) 
versengő szolgáltatás (jelzáloghitel) 
 
(2) fogyasztónak nyújtott b) 
versengő szolgáltatás (jelzáloghitel) 

engedélyköteles 
(a megbízó pénzügyi 
intézmény kapja az 

engedélyt a pénzpiaci 
kiemelt közvetítő 
igénybevételére) 

 
Hpt. 14. § (1) 

bekezdés h) pont, 
Hpt. 14. § (2) 

bekezdés d) pont, 
Hpt. 15. § (1) 

bekezdés f) pont, Hpt. 
15. § (2) bekezdés d) 

pont 
 

ügynöki kapcsolatra 
bejelentés-köteles, 
megbízó pénzügyi 

intézmény 
(hitelintézet/pénzügyi 

vállalkozás) jelenti 
elektronikusan függő 

ügynöknek 
 

Hpt. 21. § (2) 
bekezdés 

bejelentés-köteles, 
megbízó pénzügyi 

intézmény 
(hitelintézet/pénzügyi 

vállalkozás) jelenti 
elektronikusan 

 
Hpt. 21. § (2) bekezdés 

Pénzpiaci függő 
ügynök 
 
 
(Hpt. 10. § (1) 
bekezdés a) pont 
ab) alpont) 

Nem 
 

Hpt. 21. § (1) bekezdés 

pénzügyi szolgáltatás 

közvetítése (közvetítői 

tevékenység) függő 

ügynökként 

Egy pénzügyi intézmény - ideértve a pénzügyi intézmény 
csoportját is - vagy több pénzügyi intézmény egymással nem 
versengő pénzügyi szolgáltatása vonatkozásában ügynöki 
tevékenységként: pénzügyi intézménnyel kötött megbízási 
szerződés alapján pénzügyi szolgáltatás, kiegészítő pénzügyi 
szolgáltatás nyújtásának, ilyen szolgáltatásra irányuló szerződés 
megkötésének elősegítésére irányuló tevékenység, amelynek 
során a pénzügyi intézmény kockázatára önállóan kötelezettséget 
nem vállalnak, szerződést nem kötnek. 

(1) nem fogyasztónak nyújtott a) 
versengő szolgáltatás 
(2) nem fogyasztónak nyújtott b) 
versengő szolgáltatás 
(3) ingatlanon alapított jelzálogjog 
fedezete nélkül kínált hitel és 
pénzkölcsön, ideértve a fizetési 
számlához (bankszámlához) 
kapcsolódó hitelkeretet és a 
hitelkártyát is  
(4) betét és fizetési számla 
(bankszámla)  
(5) egyéb tevékenység 
(6) behajtás, követeléskezelés 

bejelentés-köteles, 
megbízó pénzügyi 

intézmény 
(hitelintézet/pénzügyi 

vállalkozás) jelenti 
elektronikusan 

 
Hpt. 21. § (2) 

bekezdés 

bejelentés-köteles, 
megbízó pénzügyi 

intézmény 
(hitelintézet/pénzügyi 

vállalkozás) jelenti 
elektronikusan 

 
Hpt. 21. § (2) bekezdés 
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Utolsó módosítás: 2022.február 

Közvetítői típus 
Tevékenységi 

engedély szüksége-e 
Végezhető 

tevékenység(ek) 
Tevékenység tartalma Közvetített szolgáltatások Közvetítői kapcsolat Közvetítői alvállalkozó 

Jelzáloghitel 
közvetítő függő 
ügynök 
 
 
(Hpt. 10. § (1) 
bekezdés a) pont 
ab) alpont) 

Igen 
(a jelzáloghitel 
közvetítő függő 
ügynök kapja az 

engedélyt) 
 

Hpt. 10. § (4) bekezdés 

jelzáloghitel közvetítői 
tevékenység függő 
ügynökként 

A pénzpiaci függő ügynöki tevékenységnek a jelzáloghitelhez vagy 
a fogyasztónak nyújtott ingatlanra vonatkozó pénzügyi lízinghez 
kapcsolódó végzése (ügynöki tevékenység). 

(1) fogyasztónak nyújtott a) 
versengő szolgáltatás (jelzáloghitel) 
 
(2) fogyasztónak nyújtott b) 
versengő szolgáltatás (jelzáloghitel) 

bejelentés-köteles, 
megbízó pénzügyi 

intézmény 
(hitelintézet/pénzügyi 

vállalkozás) jelenti 
elektronikusan 

 
Hpt. 21. § (2) 

bekezdés 

bejelentés-köteles, 
megbízó pénzügyi 

intézmény 
(hitelintézet/pénzügyi 

vállalkozás) jelenti 
elektronikusan 

 
Hpt. 21. § (2) bekezdés 

Pénzforgalmi közvetítők (Hpt. 10. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont) 

Fsz tv. 3. § 29. 
pont szerinti 
pénzforgalmi 
közvetítő 
 
(az egyes fizetési 
szolgáltatókról 
szóló 2013. évi 
CCXXXV. törvény 
3. § 29. pont a) 
alpont) 

Nem 
(a pénzforgalmi 

intézmény, 
elektronikuspénz-

kibocsátó intézmény 
kérelmezi a közvetítő 

nyilvántartásba 
vételét) 

pénzforgalmi közvetítői 
tevékenység az Fsztv. 3. § 
29. pont a) alpontja 
alapján 

Pénzforgalmi közvetítői tevékenység: az egyes fizetési 
szolgáltatókról szóló törvényben meghatározott tevékenység. 
 
Pénzforgalmi intézménnyel, elektronikuspénz-kibocsátó 
intézménnyel kötött megbízási szerződés alapján, az intézmény 
nevében, javára, kockázatára történő pénzforgalmi szolgáltatási 
szerződés megkötése. 

pénzforgalom 

a pénzforgalmi 
intézmény, 

elektronikuspénz-
kibocsátó intézmény 
kérelmezi a közvetítő 

nyilvántartásba 
vételét 

bejelentés-köteles, 
megbízó pénzforgalmi 

intézmény, 
elektronikuspénz-

kibocsátó intézmény 
jelenti elektronikusan 

 

elektronikuspénz-
értékesítő (Fsz tv. 
3. § 6a. pont) 
(az egyes fizetési 
szolgáltatókról 
szóló 2013. évi 
CCXXXV. törvény 
3. § 6a) alpont) 

Nem 
(az elektronikuspénz-
kibocsátó intézmény 
kérelmezi a közvetítő 

nyilvántartásba 
vételét) 

elektronikuspénz-

értékesítői tevékenység az 

Fsztv. 3. § 6a) alpontja 

alapján 

Elektronikuspénz-kibocsátójával kötött megbízási szerződés 

alapján, ennek nevében, javára, kockázatára, e-pénz 

értékesítésére, visszaváltására irányuló szerződés megkötésének 

elősegítésére irányuló tevékenység. 

pénzforgalom 

az elektronikuspénz-
kibocsátó intézmény 
kérelmezi a közvetítő 

nyilvántartásba 
vételét 

bejelentés-köteles, 
megbízó 

elektronikuspénz-
kibocsátó intézmény 
jelenti elektronikusan 

 

 
 
 


