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A Magyar Nemzeti Bank H-EN-I-174/2016. számú határozata a VirPay Kft., mint pénzforgalmi intézmény 
pénzforgalmi szolgáltatási tevékenység végzése engedélyezése tárgyában 
 
A VirPay Pénzforgalmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 9200 Mosonmagyaróvár, Kiserdő 
u. 10. fszt. 38.) (Társaság) által meghatalmazással igazolt jogi képviselője útján a Magyar Nemzeti Bankhoz 
(székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.) (MNB) benyújtott kérelemre indult eljárásban az MNB Pénzügyi 
Stabilitási Tanácsa felhatalmazása alapján a következő 
 

h a t á r o z a t o t 
hozom: 
 

1. Engedélyezem a Társaság, mint pénzforgalmi intézmény számára a hitelintézetekről és a pénzügyi 
vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) 3. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott 
pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása pénzügyi szolgáltatás körében a Hpt. 6. § (1) bekezdés 87. pontja  
a)  alpontja szerinti, fizetési számlára történő készpénzbefizetést lehetővé tevő szolgáltatás, 

valamint a  fizetési számla vezetéséhez szükséges összes tevékenység, 
b)  alpontja szerinti fizetési számláról történő készpénzkifizetést lehetővé tevő szolgáltatás, valamint 

a fizetési számla vezetéséhez szükséges összes tevékenység, továbbá 
c)  alpontja szerinti fizetési műveletek fizetési számlák közötti teljesítése  
pénzügyi szolgáltatások végzését. 
 

2. A Társaság 
 

(i) cégneve: VirPay Pénzforgalmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
(ii) rövidített cégneve: VirPay Kft. 
(iii) székhelye: 9200 Mosonmagyaróvár, Kiserdő u. 10. fszt. 38. 
(iv) típusa: pénzforgalmi intézmény 
(vi) induló tőkéje: 51.923.396,- Ft, azaz ötvenegymillió-kilencszázhuszonháromezer-

háromszázkilencvenhat forint  
 
3. A Társaság befolyásoló részesedéssel rendelkező tulajdonosa: 

 

Név Székhely Befolyásoló 
részesedés fajtája 

Tulajdoni részesedés mértéke 

VirPay Financial Group 
Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság 

9200 
Mosonmagyaróvár, 

Kiserdő u. 10. fszt. 38. 

közvetlen 100% 

 
 

4. Engedélyezem a következő személy vezető állású személlyé történő megválasztását: 
 

 Név Lakóhely Anyja neve Tisztség 

1. Vizi Tamás (…) (…) pénzforgalmi szolgáltatási 
üzletág irányításáért felelős 

személy (ügyvezető) 

2. Csordás Zoltán (…) (…) pénzforgalmi szolgáltatási 
üzletág irányításáért felelős 

személy helyettese 

 
5. Jóváhagyom a  Társaság Pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról szóló szabályzatát (Szabályzat). A Társaság a Szabályzatot a jelen határozat 
kézhezvételétől kezdve jogosult és köteles alkalmazni. 

 

*** 
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A határozatot a Hpt. 3. § (3) bekezdésében, a 3. § (4) bekezdés a) pontjában, az egyes fizetési szolgáltatókról 
szóló 2013. évi CCXXXV. törvény 15. § (1) bekezdés a) és c) pontjában, 29. § (1) bekezdésében, 84. § (1) 
bekezdésében és a (2) bekezdés a)-f) pontjaiban, 86. § (1) bekezdés a)-e) pontjaiban és (3) bekezdésében 
foglaltak figyelembevételével, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (Mnbtv.) 4. § (9) 
bekezdésében és a 39. § (1) bekezdés s) pontjában meghatározott feladatkörben, az Mnbtv. 13. § (11) 
bekezdésében foglaltak szerint átruházott kiadmányozási jogkörben hoztam meg. 
 
Tekintettel arra, hogy a kérelemnek teljes egészében helyt adtam, a határozat indokolását és a jogorvoslatról 
való tájékoztatást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény 72. § (4) bekezdésének a) pontja alapján mellőztem. 
 
Budapest, 2016. április 12. 

Kisgergely Kornél s.k. 
az MNB ügyvezető igazgatója 


