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A Magyar Nemzeti Bank (MNB) állásfoglalása a Kérelmező tervezett mobiltelefon alapú bankkártya 
elfogadási tevékenységének a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCCXXXVII. 
törvény (Hpt.) szerinti minősítésével kapcsoólatosan. 
 
I. A TÉNYÁLLÁS 
 
A Kérelmező saját fejlesztésű okostelefon alapú bankkártya elfogadó applikációt tervez bevezetni. A Kérelmező az 
Európai Unió Magyarországtól eltérő másik tagállamában engedéllyel rendelkező és Magyarország területére határon 
átnyúló szolgáltatásnyújtásra bejelentett pénzforgalmi intézménnyel (Pénzforgalmi intézmény) áll kapcsolatban. A 
tényállás szerint a tranzakció ugyan a Kérelmező által fejlesztett applikációban kerül elindításra, azonban abban 
semmilyen banktitoknak minősülő vagy fizetési szolgáltató felé menő fizetési adat nem tárolódik, pénzforgalmi 
szolgáltatóként a Pénzforgalmi intézmény bonyolítja le a fizetési tranzakciókat. 

 
II. A JOGKÉRDÉS 
 
A Kérelmező tevékenysége pénzforgalmi szolgáltatásnak vagy annak egyes elemeinek minősül-e? 
Amennyiben a Kérelmező tevékenysége pénzforgalmi szolgáltatás egyes elemeinek minősülne, úgy 
alkalmazandó-e az Európai Parlament és a Tanács a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról és a 
2002/65/EK, a 2009/110/EK és a 2013/36/EU irányelv és a 1093/2010/EU rendelet módosításáról, 
valamint a 2007/64/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2015. november 25-i (EU) 2015/2366 
Irányelvének (PSD2) 3. cikkében és a Hpt. 6. § (4) bekezdésében megfogalmazott kivétel szabály? A 
Kérelmezőt terheli-e Magyarországon felügyeleti hatósági engedélyezési kötelezettség? A Kérelmező 
tervezett tevékenysége pénzügyi szolgáltatás közvetítésének minősül-e? Amennyiben igen, úgy függő vagy 
független közvetítői tevékenységnek? E körben a Pénzforgalmi intézmény köteles-e a Kérelmező adatai és 
tevékenysége vonatkozásában engedélyezési vagy bejelentési eljárást kezdeményezni a székhelye szerinti 
tagállam illetékes felügyeleti hatóságánál? A Kérelmező tevékenységét kiszervezett tevékenységként 
végezheti vagy általános polgári jogi megbízási jogviszony keretében? Ha és amennyiben kiszervezett 
tevékenységként végzi, erről szükséges-e a Kérelmezőnek az MNB-t vagy a Pénzforgalmi intézménynek a 
székhelye szerinti felügyeleti hatóságot tájékoztatnia? Van e a Kérelmezőnek az MNB felé vagy a 
Pénzforgalmi intézménynek a székhelye szerinti felügyeleti hatóság felé bármilyen egyéb engedélyeztetési 
vagy bejelentési kötelezettsége? 
 
III. AZ MNB ÁLLÁSPONTJA 
 
1-2. A Kérelmező mobiltelefon alapú bankkártya elfogadási szolgáltatási tevékenysége 
 
A Hpt. 6. § (1) bekezdés 87. pont e) alpontja alapján pénzforgalmi szolgáltatásnak minősül a fizetési 
műveletek elfogadása. A Hpt. 6. § (1) bekezdés 26a. pontja szerint fizetési műveletek elfogadása a 
kedvezményezettel, azaz a fizetési művelet tárgyát képező pénz jogosultjával kötött szerződés alapján 
olyan fizetési műveletek fogadása és feldolgozása, amelynek eredménye pénz átutalása a 
kedvezményezett részére.  
 
A Hpt. 6. § (4) bekezdés j) pont alapján nem minősül pénzforgalmi szolgáltatásnak a pénzforgalmi 
szolgáltatást támogató (járulékos) technikai szolgáltatás, ha ennek szolgáltatója nem rendelkezhet a 
fizetési művelet tárgyát képező pénzzel, valamint nem válhat a fizetési művelet tárgyát képező pénz 
birtokosává, ideértve az adatfeldolgozást, az adatok tárolását, hitelesítését, a bizalmi és a magánélet 
védelmével kapcsolatos szolgáltatásokat, az adatok és személyek hitelesítését, az információtechnológiai 
eszközök biztosítását, valamint – a fizetéskezdeményezési szolgáltatás és a számlainformációk összesítése 
kivételével – a pénzforgalmi szolgáltatáshoz használt terminálok és eszközök biztosítását és karbantartását 
is. 
 
A tényállásban leírtak alapján, a Kérelmező és a Pénzforgalmi intézmény közötti megállapodás pontos 
ismerete nélkül, az MNB álláspontja szerint a Kérelmező a tervezett mobiltelefon alapú bankkártya 
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elfogadási szolgáltatási tevékenysége során részt vesz a Pénzforgalmi intézmény által nyújtott, a Hpt. 6. § 
(1) bekezdés 87. pont e) alpontja szerinti pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásában, mivel – figyelemmel a 
Hpt. 6. § (1) bekezdés 26a. pontjára – a Kérelmező által üzemeltett mobilalkalmazás segítségével történik 
a fizetési műveletek elfogadása. Ugyanakkor az MNB álláspontja szerint a Kérelmező ezen tevékenysége a 
Hpt. 6. § (4) bekezdés j) pontjában meghatározott kivételi szabály alá esik, mivel nem rendelkezik a fizetési 
művelet tárgyával, annak nem lesz birtokosa, illetve kizárólag a fizetési művelethez kapcsolódó 
adatfeldolgozást végez.  

 
Előbbieknek megfelelően a Kérelmező első két kérdésére vonatkozóan az MNB álláspontja az, hogy a 
Kérelmező mobiltelefon alapú bankkártya elfogadási szolgáltatási tevékenysége nem minősül a Hpt. 3. § 
(1) bekezdés d) pontja szerinti pénzforgalmi szolgáltatás nyújtása pénzügyi szolgáltatásnak, így 
pénzforgalmi szolgáltatási tevékenységi engedély nélkül végezhető. A jogkérdéseknek nem képezi ugyan 
részét, azonban az MNB álláspontja szerint fontos kiemelni, hogy a Kérelmező tényállás szerinti 
tevékenysége szorosan kapcsolódik a Pénzforgalmi intézmény pénzforgalmi szolgáltatások 
működtetésével kapcsolatos feladataihoz, így a pénzforgalmi szolgáltatást támogató (járulékos) technikai 
szolgáltatásnak minősíthető, amely – a Kérelmezőnek a fizetési műveletben betöltött szerepére tekintettel 
– kiszervezés keretében végezhető tevékenység. 
 
3. A Kérelmező (…) tevékenysége 
 

A Kérelem szerint a Pénzforgalmi intézmény egy az Európai Unió Magyarországtól eltérő tagállamában 
bejegyzett pénzforgalmi intézmény. Annak megállapítása érdekében, hogy a Kérelmező tevékenysége 
pénzügyi szolgáltatás közvetítési tevékenységnek minősül-e, a Hpt. és az egyes fizetési szolgáltatókról 
szóló 2013. évi CCXXXV. törvény (Fsztv.) pénzforgalmi közvetítési tevékenységre vonatkozó szabályait kell 
vizsgálni, továbbá figyelemmel kell lenni a PSD2 vonatkozó előírásaira is, melyeket a magyar jogrendben a 
Hpt. és az Fsztv. tartalmaznak. Az MNB fontosnak tartja felhívni a Kérelmező figyelmét arra, hogy az MNB 
a PSD2 rendelkezéseit az Európai Unió egy másik tagállamának jogrendszerébe álültető nemzeti 
jogszabályokat nem hivatott alkalmazni vagy értelmezni. 
 
A Hpt. 6. § (1) bekezdésének 90. pont c) pontja a pénzforgalmi közvetítői tevékenységet a pénzügyi 
szolgáltatás közvetítése pénzügyi szolgáltatás körébe sorolja, azonban a pénzforgalmi közvetítői 
tevékenység végzésének szabályait az Fsztv. tartalmazza. Az Fsztv. 3. § 29. pontja szerint pénzforgalmi 
közvetítő az a személy, amely pénzforgalmi intézmény vagy elektronikuspénz-kibocsátó intézmény 
nevében, javára és kockázatára pénzforgalmi szolgáltatásokat nyújt. Az Fsztv. 54. § (1) bekezdése szerint 
pénzforgalmi közvetítő az, aki az e törvényben foglaltaknak megfelelően a pénzügyi szolgáltatás 
közvetítését pénzforgalmi intézmény, elektronikuspénz-kibocsátó intézmény részére pénzforgalmi 
közvetítői tevékenységként végzi.  

 
Ha a Kérelmezőnek a tényállásban foglaltaknak megfelelően pénzforgalmi intézmény a szerződéses 
partnere, úgy a Kérelmező pénzügyi szolgáltatás közvetítésébe tartozó tevékenysége az Fsztv. 3. § 29. 
pontja szerint kizárólag a Hpt. 6. § (1) bekezdésének 90. pont c) alpontja szerinti pénzforgalmi közvetítői 
tevékenységnek minősíthető. A Hpt. 10. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerint közvetítő az, aki az e 
törvényben foglaltaknak megfelelően a pénzügyi szolgáltatás közvetítését pénzforgalmi közvetítői 
tevékenységként végzi. 

 
Az MNB megítélése szerint a közvetítői jogviszony fennállása megállapítható abban az esetben is, ha a 
közvetítő nem a pénzügyi szolgáltatás egészét, hanem annak egy érdemi részét valósítja meg. A közvetítői 
jogviszony meglétét a Kérelmező és a Pénzforgalmi intézmény vonatkozásában az alábbi szempontok 
komplex vizsgálatával lehet megállapítani: 

− a megbízás tartalma és a fizetés módja: ha a megbízó a megbízott által közvetített, megszerzett 
ügyfelek arányában fizet jutalékot a megbízottnak, akkor a tevékenység közvetítői elemei 
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dominálnak, amennyiben a megbízott díjazása nem függ a közvetített ügyfelek számától, az a 
tevékenység nem közvetítői minősítésének irányába hat.  

− az ügyfelek adatainak eljuttatása a megbízóhoz: amennyiben a megbízott feladata arra is kiterjed, 
hogy az ügyféltől az adatait a megbízóhoz továbbítsa, akkor e körülmény közvetítői tevékenység 
fennállására utal. 

− a megbízás tartalma a konkrét termék ismertetése vonatkozásában: ha a megbízás a konkrét termék 
részletes ismertetésére is kiterjed, akkor a tevékenység közvetítői elemei dominálnak, szemben azzal, 
ha a megbízott a szolgáltatást csak általános jelleggel ajánlja, figyelmen kívül hagyva az ügyfél 
igényeit. 

− a megbízott tevékenységének személyes jellege: ha a megbízott személyesen találkozik az ügyféllel, 
és az ügyfél a megbízott aktív közreműködése révén kerül kapcsolatba a megbízóval, vagyis a 
megbízott tulajdonképpen ügyfeleket toboroz, szerez a megbízó részére, akkor ez szintén a közvetítői 
jelleg fennállására utal. 

 
A tényállás nem tartalmaz információt a vonatkozásban, hogy a Kérelmező a Pénzforgalmi intézménytől 
milyen díjazásban részesül. A többi szempont mérlegelése alapján a Kérelmező (…) tevékenysége nem 
valósítja meg a pénzügyi szolgáltatási tevékenységet, azonban a (…) tevékenysége vonatkozásában már 
nem zárható ki a pénzforgalmi közvetítői tevékenység, különösen, ha a tevékenységért juttatásban 
részesül. 
 
Amennyiben a fenti szempontok összességének értékelését követően megállapítható, hogy a Kérelmező 
nem részesül jutalékban, úgy az MNB álláspontja szerint a Kérelmező valószínűsíthetően nem valósít meg 
pénzforgalmi közvetítői tevékenységet, azonban ennek minden kétséget kizáróan történő eldöntésére – a 
felek közötti megállapodás ismeretének hiányában – nincs lehetőség. 
 
Az Fsztv. 55. § (1) bekezdése alapján, ha – magyarországi székhellyel rendelkező – pénzforgalmi intézmény 
pénzforgalmi közvetítőt kíván igénybe venni, azt az MNB-nek a szerződés megkötését követő öt 
munkanapon belül bejelenti. Amennyiben az Európai Unió Magyarországtól eltérő tagállamában 
székhellyel rendelkező pénzforgalmi intézmény pénzforgalmi közvetítő útján kíván pénzforgalmi 
szolgáltatásokat nyújtani, abban az esetben a PSD2 19. cikke szerinti információkat kell közölnie a 
székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságaival, mely alapján az adott tagállam illetékes hatósága 
mérlegeli a pénzforgalmi közvetítő nyilvántartásba vételét. A pénzforgalmi közvetítő kizárólag a 
nyilvántartásba vételt követően jogosult pénzforgalmi szolgáltatások nyújtására. A PSD2 19. cikk (5) 
bekezdése szerint, ha a pénzforgalmi intézmény egy másik tagállamban kíván pénzforgalmi közvetítő 
igénybevételével pénzforgalmi szolgáltatást nyújtani, akkor a 28. cikkben meghatározott eljárásokat kell 
követnie. 

 
4. A Kérelmező (…) tevékenysége 
 

A kiszervezés vizsgálatakor – mivel határon átnyúló szolgáltatásról van szó – a PSD2 szerinti fogalomból 
érdemes kiindulni. A PSD2 19. cikk (6) bekezdése szerint, ha a pénzforgalmi intézmény a pénzforgalmi 
szolgáltatások működtetéssel kapcsolatos feladatait kiszervezéssel kívánja ellátni, erről tájékoztatnia kell a 
székhely szerinti tagállam illetékes hatóságait, ugyanezen cikk (7) bekezdése szerint a pénzforgalmi 
intézményeknek biztosítaniuk kell, hogy a nevükben eljáró pénzforgalmi közvetítők vagy fióktelepek a 
kiszervezés tényéről tájékoztassák a pénzforgalmi szolgáltatásokat igénybe vevőket. A PSD2 28. cikk (1) 
bekezdésének utolsó fordulata szerint, amennyiben a pénzforgalmi intézmény a pénzforgalmi 
szolgáltatások működtetési feladatait a fogadó tagállamban működő más szervezeteknek kívánja 
kiszervezni, erről tájékoztatnia kell a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságait. A PSD2 külön nem 
határozza meg a kiszervezés fogalmát, annyi azonban megállapítható, hogy a pénzforgalmi intézmény a 
pénzforgalmi szolgáltatások működtetéssel kapcsolatos feladatait szervezheti ki. Ez a megállapítás 
összhangban van az Fsztv. 3. § 24. pontja szerinti fogalommal, mely szerint a kiszervezés olyan 
megállapodás egy pénzforgalmi intézmény és egy személy között, amelynek keretében e személy olyan 
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pénzforgalmi szolgáltatás működtetésével kapcsolatos feladatokat végez, amelyet egyébként a 
pénzforgalmi intézmény maga végezne. 
 
A honlap és mobil applikáció fejlesztés tevékenységeket illetően az MNB álláspontja az, hogy a 
Pénzforgalmi intézmény pénzforgalmi szolgáltatásainak működtetésével kapcsolatos feladatai közé 
sorolhatóak, mint hogy a Kérelmező által fejlesztett és működtetett applikáció nem hagyható ki a fizetési 
műveletből, ezért az MNB e tevékenységeket kiszervezés keretében végezhetőnek tartja. Az egyéb 
tevékenységek esetében a különbségtétel nem egyértelmű. Amennyiben a Kérelmező tevékenysége 
kizárólag informatikai, technikai tevékenység, abban az esetben az MNB álláspontja szerint a honlap és 
mobil applikáció fejlesztés tevékenységek minősítésével összhangban e tevékenységek is kiszervezés 
keretében végezhető tevékenységek közé sorolhatóak. Azonban amennyiben e tevékenységek során a 
Kérelmező a pénzügyi szolgáltatás érdemi részét valósítja meg, úgy az MNB megítélése szerint az túlmutat 
a kiszervezés keretében végezhető tevékenységeken és a pénzforgalmi közvetítői tevékenység 
minősítésének irányába mutat.  

 
5. A Kérelmező és a Pénzforgalmi intézmény bejelentési és engedélyeztetési kötelezettsége 

 
A Kérelmező tevékenységével kapcsolatosan felmerülő esetleges bejelentési kötelezettségek a 3. és 4. 
pontban kifejtésre kerültek.  
 
Az MNB felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a Pénzforgalmi intézmény székhelye szerint illetékes 
felügyeleti hatóság álláspontja az adott tagállam nemzeti jogszabályainak esetleges eltérőségére vagy az 
Európai Unió vonatkozó irányelvének, a PSD2 irányelv rendelkezéseinek az MNB értelmezésétől eltérő 
értelmezésére visszavezethetően különböző lehet az MNB álláspontjától. 
 
 


