
 

115334-7/2017 
A Magyar Nemzeti Bank H-EN-I-770/2017. számú határozata a Virpay Kft. számára pénzügyi szolgáltatás 
közvetítése tevékenység pénzpiaci többes ügynökként, valamint a jelzáloghitel közvetítői tevékenység függő 
ügynökként történő végzésének engedélyezése tárgyában 
 
A Virpay Pénzforgalmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Kiserdő út 10. 
fszt. 38.) (Társaság) által a Magyar Nemzeti Bankhoz (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.) (MNB) benyújtott 
kérelemre indult eljárásban az MNB a következő  
 

h a t á r o z a t o t 
hozza: 
 
1. Engedélyezi a Társaság számára a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 
(Hpt.) 3. § (1) bekezdés i) pontjában meghatározott pénzügyi szolgáltatás közvetítése tevékenység többes 
ügynökként történő végzését. 
 
2. Engedélyezi, hogy a Társaság a Hpt. 6. § (1) bekezdés 90. pont e) alpontjában meghatározott jelzáloghitel 
közvetítői tevékenységet függő ügynökként végezze.  
 
Az MNB nyilvántartásba veszi a Társaság nevét, székhelyét, a tevékenység végzésének helyét, vezető állású 
személyének nevét, fogyasztóvédelmi ügyekért felelős személyének nevét. 
 
A Társaságnak a pénzpiaci többes ügynökként és a jelzáloghitel közvetítői tevékenységet végző függő ügynökként 
történő működéshez előírt személyi és tárgyi feltételekkel a tevékenység folytatása során folyamatosan rendelkeznie 
kell.  

A Társaság a pénzügyi szolgáltatás közvetítése megkezdésétől folyamatosan köteles megfelelni a tevékenység 
végzésének feltételéül meghatározott, a Hpt. 21. § (3) bekezdésében, 21. § (7) bekezdésében, a fogyasztóknak 
nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvényben, valamint a jelzáloghitel nyújtásával, közvetítésével kapcsolatos 
eljárásra, a hiteltanácsadásra és a foglalkoztatottak szakmai ismereteire vonatkozó szabályokról szóló 462/2015. 
(XII.29.) Korm. rendeletben és a jelzáloghitelre vonatkozó tájékoztatás szabályairól szóló 3/2016. (I.7.) NGM 
rendeletben, továbbá a pénzügyi szolgáltatást közvetítő előzetes tájékoztatási kötelezettségeinek általános 
szabályairól szóló 53/2016. (XII.21.) NGM rendeletben foglalt előírásoknak. 

A Hpt. 208. § (1)-(3) bekezdése alapján a többes ügynök köteles felügyeleti díj címén évi 50.000,- Ft-ot, azaz 
Ötvenezer forintot évente egy összegben, az MNB 19017004-01677000-30900001 számú számlájára megfizetni. 
Kérelmező a felügyeleti díj fizetésére engedélyének birtokában folyamatosan köteles. Fizetési kötelezettsége azon a 
napon szűnik meg, amikor az engedélyét az MNB visszavonja. 
 
Budapest, 2017. október 09. 
 

A Pénzügyi Stabilitási Tanács, mint a hatáskör gyakorlója 
Dr. Szomolai Csaba s.k. 

az MNB ügyvezető igazgatója, kiadmányozó 
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