
Mik az ügynöki tevékenység folytatásának feltételei? 

A Hpt. az ügynöki tevékenység két típusát különbözteti meg: 

pénzügyi intézmény javára, nevében, felelősségére és kockázatára folytatott tevékenység, 

amelynek célja a pénzügyi intézmény pénzügyi szolgáltatási, illetőleg kiegészítő pénzügyi 

szolgáltatási tevékenységének megbízási szerződés keretében történő végzése, 

b) pénzügyi intézmény pénzügyi szolgáltatási, illetőleg kiegészítő pénzügyi szolgáltatási 

tevékenységének elősegítése érdekében végzett tevékenység, amelynek során az ügyfél 

pénzét, illetve eszközét nem kezelik és a pénzügyi intézmény kockázatára önállóan 

kötelezettséget nem vállalnak (Hpt. 2. számú melléklet I. fejezet 12. pontja). 

Az ügynöki tevékenység végzésének feltételeit, illetve a tevékenység végzésére jogosult 

személyek körét a Hpt. annak megfelelően határozza meg, hogy az ügynöki tevékenység a) 

vagy b) változatát folytatják, illetve hitelintézet vagy pénzügyi vállalkozás javára végzik. 

Amennyiben az ügynök az a) pontban meghatározott ügynöki tevékenységet hitelintézet 

javára, a hitelintézettel kötött megbízási szerződés alapján folytatja, annak végzéséhez mind 

az ügynök, mint a hitelintézet köteles a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletétől 

(Felügyelet) engedélyt kérni. 

Az ügynöknek az engedély iránti kérelemhez az alábbi iratokat kell csatolnia: 

a cégforma igazolására szolgáló, harminc napnál nem régebbi cégkivonatot, 

30.000,- Ft igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolását [az Állami Pénz- és Tőkepiaci 

Felügyelet által lefolytatott államigazgatási eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási 

díjakról szóló 36/1996. (XII. 28.) PM rendelet 2.§ (4) bek., a Felügyelet számlaszáma: 

10032000-00283834], 

a Felügyelet mintaszabályzatának megfelelően elkészített, a pénzmosás megelőzéséről szóló 

szabályzatot, 

a személyi és tárgyi feltételek meglétéről szóló nyilatkozatot. 

Az ügynöki tevékenység jellegétől függően a Felügyelet további dokumentumok benyújtását 

is kérheti. 

Ha az ügynök a b) pontban meghatározott tevékenységet végzi hitelintézet javára – az ügyfél 

pénzét, illetve eszközét nem kezeli és a pénzügyi intézmény kockázatára önállóan 

kötelezettséget nem vállal -, nem felügyeleti engedélyt kell kérni, hanem bejelentést kell tenni 

a Felügyelethez. A bejelentést a hitelintézet köteles megtenni. 

A pénzügyi vállalkozás javára végzett ügynöki tevékenységhez – ideértve mind az a), mind a 

b) pontban meghatározott tevékenységet – sem az ügynöknek, sem pedig a pénzügyi 

vállalkozásnak nem kell kérnie a Felügyelet engedélyét. A pénzügyi vállalkozás köteles az 

ügynök személyét a Felügyeletnek bejelenteni. 

A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 1994. évi XXIV. Törvény 1.§ (2) 

bekezdése, illetve 8.§ (3) bekezdése értelmében az a) pontban meghatározott ügynököknek 

rendelkezniük kell a Felügyelet által jóváhagyott, pénzmosást megelőző szabályzattal. Ha 



tehát az ügynök korábban nem folytatott pénzügyi szolgáltatási tevékenységet, és ezáltal 

pénzmosást megelőző szabályzattal nem rendelkezett, a hitelintézet vagy a pénzügyi 

vállalkozás által tett bejelentést követően – a Felügyelet által megküldött mintaszabályzat 

alapján – köteles elkészíteni a szabályzatát, amelyet jóváhagyásra be kell nyújtania a 

Felügyelethez. 

 


