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 Fogalma: Pénzügyi szolgáltatás, kiegészítő pénzügyi 
szolgáltatás a pénzügyi intézmények (hitelintézetek, 
pénzügyi vállalkozások) által forintban, valutában vagy 
devizában, üzletszerűen végzett tevékenység. 

     

 Pénzügyi szolgáltatás: 

• Betét gyűjtése 

• Pénzkölcsön nyújtása 

• Pénzügyi lízing 

• Pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása 

• Készpénz-helyettesítő fizetési eszköz kibocsátása 
és azokkal kapcsolatos szolgáltatások nyújtása 



• Kezesség és bankgarancia vállalása 

• Kereskedelmi tevékenység valutával, devizával, 

váltóval, csekkel 

• Pénzügyi szolgáltatások közvetítése 

• Letéti szolgáltatás 

• Hitelreferencia szolgáltatás 

• Vagyonkezelés önkéntes kölcsönös biztosító 

pénztár részére 

 



Kiegészítő pénzügyi szolgáltatások 

 

1. Pénzváltási tevékenység 

2. Elszámolás-forgalmi ügylet 

3. Pénzfeldolgozási tevékenység 

4. Pénzügyi ügynöki tevékenység  



  Befektetési szolgáltatási tevékenység 

 

1. Bizományosi tevékenység 

2. Kereskedelmi tevékenység  

3. Portfólió kezelés 

4. Jegyzési garanciavállalás 

5. Ügynöki tevékenység 

6. Értékpapír forgalomba hozatala 



Pénzügyi intézmények 

Hitelintézet Pénzügyi vállalkozás 

Bank 
Szakosított 

 hitelintézet 

Szövetkezeti 

 hitelintézet 



 Pénzügyi intézményrendszer 

• Pénzügyi intézmény:  

– Hitelintézet és pénzügyi vállalkozás lehet 

– olyan gazdálkodó szervezet, amely kizárólagos joggal pénzügyi 
(kiegészítő) pénzügyi szolgáltatásokat végez 

– Meghatározott körű biztosítási ügynöki, 

– Árutőzsdei ügynöki és befektetési szolgáltatást 

– Valamint aranykereskedelmi ügyletet és  

– Részvénykönyv-vezetést végez. 

 

• Hitelintézetek (bank, szakosított hitelintézet, szövetkezeti hitelintézet) 

– Betéteket gyűjt, pénzforgalmi szolgáltatás nyújt, egyéb pénzügyi 
tevékenységet végezhet  

– Saját tőkét meghaladó mértékben pénzeszközt fogadhat el  

– Kibocsáthat készpénz-helyettesítő fizetési eszközt,  

 és nyújthat azzal kapcsolatos szolgáltatásokat 



 Bank: univerzális hitelintézet 

  

 Betétgyűjtéssel és más visszafizetendő 

pénzeszköz nyilvánosságtól történő 

elfogadásával, pénzforgalmi szolgáltatások 

nyújtásával foglalkozik. 

 Csak bank kaphat engedélyt valamennyi 

pénzügyi szolgáltatás végzésére. 

 



  Szakosított hitelintézet: meghatározott  pénzügyi 
 szolgáltatást végezhet 

 

– Jelzálogbankok speciális szolgáltatásokat végeznek. 

– Nem betétek, hanem speciális értékpapírok, ún. jelzáloglevelek 
értékesítésével szerzik meg a pénzt, amelyet kihelyeznek.  

– Kihelyezett hitelek visszafizetésének biztosítása érdekében 
jelzálogjogot kötnek ki a hitelfelvevő tulajdonában levő ingatlanra. 

– Lízingtársaságok hosszú távú finanszírozást valósítanak meg. 

– Nem pénzhitelt nyújtanak, hanem megvásárolják és a futamidő alatt 
tulajdonukban marad a finanszírozott eszköz, bérbe ill. használatba 
adásról van szó. 

– Az ügyletekhez saját forrást, vagy banktól felvett hitelt használnak fel. 



 Szövetkezeti hitelintézet: alapvetően a lakosságnak és 
kisvállalkozásoknak nyújtanak szolgáltatásokat 

– betétgyűjtéssel, pénzkölcsön és pénzforgalmi szolgáltatások 
nyújtásával, pénzváltással foglalkoznak 

– Nem jogosultak valamennyi pénzügyi szolgáltatás végzésre 

– Két formája van: takarékszövetkezetek és hitelszövetkezetek 

 

 Pénzügyi vállalkozás 

– Nem foglalkozhat betétgyűjtéssel 

– Nem fogadhat el a nyilvánosságtól visszafizetendő pénzeszközt, 

– Nem nyújthat pénzügyi szolgáltatást 

 

 Felügyelet: Pénzügyi Szerveztek Állami Felügyelete 

 



Köszönöm a figyelmet! 


