
 

Belkereskedelemben az áruval, vagy szolgáltatással kapcsolatos ügyletekre vonatkozó fizetések teljesítése esetén 
az euró elfogadása pénzváltási tevékenységnek minősül-e, különös tekintettel arra, hogy a visszajáró összeg 
pénznemére 
 
A Kérelmező (a továbbiakban: Kérelmező) a Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.) 
(MNB) ügyfélszolgálati e-mail címére állásfoglalás iránti kérelmet terjesztett elő 2014. szeptember 17. napján, 
amelyben a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) és a pénzváltási 
tevékenységről szóló 297/2001. számú Kormányrendelet (Korm.rendelet) alapján pénzváltási tevékenység 
megítélésével kapcsolatos kérdést tett fel. 
 
I. TÉNYÁLLÁS 

Az állásfoglalás iránti kérelem alapján kiskereskedelmi egység üzemeltetése során a továbbiakban lehetőséget 
kívánna biztosítani „a pénztárgépben forintban elszámolt értékesítés valutával történő kiegyenlítésére”. 
 
II.  A JOGKÉRDÉS 
 
Amennyiben euróval történik a számla kiegyenlítése, viszont a visszajáró összeg magyar forintban kerül kifizetésre, az 
kimeríti-e a Hpt.-ben rögzített pénzváltás fogalmát vagy a Hpt. alapján nem minősül annak. 
 
III.  KÉRELMEZŐ ÁLLÁSPONTJA 
 
Az állásfoglalás iránti kérelemben a Kérelmező hivatkozott a Hpt. 6. § (1) bekezdés 92. pontja második fordulatának 
utolsó részére, amely szerint nem minősül pénzváltási tevékenységnek a belkereskedelemben az áruval, vagy 
szolgáltatással kapcsolatos ügyletekre vonatkozó fizetések teljesítése, azonban ezen túlmenően a jogi álláspontját 
nem fejtette ki. 

 
IV. AZ MNB ÁLLÁSPONTJA 
 
2001. december 17. napján került kihirdetésre a devizakorlátozások megszüntetéséről, valamint egyes kapcsolódó 
törvények módosításáról szóló 2001. évi XCIII. törvény (Dtv.) Ezen törvény 1. § (3) bekezdése alapján amennyiben 
törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik 

a) devizabelföldiek belföldön és külföldön, 
b) devizakülföldiek belföldön 

devizával, valutával, belföldi fizetőeszközzel, illetve belföldi pénznemre szóló követeléssel végzett jogügyletei és 
cselekményei szabadon végezhetőek. 
 
A pénzváltási tevékenység a Hpt. 3. § (2) bekezdés a) pontja alapján kiegészítő pénzügyi szolgáltatásnak minősül, 
amelynek üzletszerű végzéséhez a Hpt. 3. § (3) bekezdés alapján az MNB engedélye szükséges. A Hpt. 8. § (2) 
bekezdés alapján kizárólag hitelintézet jogosult pénzváltási tevékenység végzésére, illetve amennyiben nem saját 
jogon végzi ezen tevékenységet, úgy a Hpt. 75. § (1) bekezdés alapján csak kiemelt közvetítő igénybevételével, illetve 
erre vonatkozó engedéllyel (Hpt. 14. § (1) bekezdés h) pont) végezheti a tevékenységet a vonatkozó Korm. 
rendeletnek megfelelően. 
 
A pénzváltási tevékenység tartalmát a Hpt. 6. § (1) bekezdés 92. pontja adja meg, amely szerint pénzváltási 
tevékenység külföldi fizetőeszközök adásvétele a törvényes fizetési eszköz ellenében, valamint külföldi fizetési 
eszközök adásvétele külföldi fizetési eszközök ellenében. 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. 
 
A Kérelmező által előadottak szerint kiskereskedelmi tevékenység végzése során történne az euró elfogadása és 
magyar forintban történne a visszaadás (áruval kapcsolatos ügyletekre vonatkozó fizetések teljesítése során), azaz 
nem kifejezetten külföldi fizetőeszköz adásvétele történik a törvényes fizetési eszköz vagy külföldi fizetési eszköz 
ellenében, hanem a belkereskedelemben az áruval kapcsolatos ügyletekre vonatkozó fizetés valósul meg. 
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Az MNB álláspontja az, hogy a Kérelmező által leírt tevékenység célját és rendeltetését tekintve belkereskedelemben 
az áruval kapcsolatos ügyletekre vonatkozó fizetések teljesítésének minősül és így a pénzváltási tevékenység alóli 
kivétel szabálynak felel meg. Az MNB hangsúlyozni szeretné, hogy jelen álláspont csak akkor irányadó, ha az ügyletek 
valódi célja az áruval kapcsolatos fizetések belkereskedelemben történő teljesítése és nem irányul a pénzváltási 
tevékenységre vonatkozó szabályozás megkerülésére. 
 
Az MNB feladat- és hatáskörét a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény határozza meg, így nem a 
Hpt. hatálya alá tartozó tevékenységgel kapcsolatban nem áll módjában az MNB-nek a fentieken túlmenően további 
tájékoztatást nyújtani, így azon kérdés vonatkozásában sem, hogy a pénztárgépbe hogyan kell beütni az adott 
vásárlást. Azzal kapcsolatban, hogy más közigazgatási szervhez van-e bejelentési kötelezettsége, milyen 
nyilvántartást kell ezzel kapcsolatban vezetnie, hogyan alakulnak az árfolyammal kapcsolatos kérdések, hogyan kell a 
pénztárgépbe beütni, stb. a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (NAV) szükséges fordulni, illetve tanulmányozni a NAV 
honlapján az ebben a témakörben található dokumentumokat. 

 
Felhívom szíves figyelmét arra, hogy az MNB a véleményét kizárólag a Kérelmező által rendelkezésre bocsátott 
információk alapján alakította ki. Az abban foglalt egyedi jogértelmezés csak a Kérelmező által előadott tényállásra 
vonatkozik. Az MNB véleménye nem tekinthető kötelező erejű állásfoglalásnak, a benne foglaltaknak más hatóságra, 
illetve a bíróságra nézve nincs kötelező tartalma.  
 
Budapest, 2014. november 14. 


