
* A hatósági vizsga letételét igazoló, elveszett vagy megsemmisült hatósági bizonyítvány pótlására - erre irányuló kérelem 
esetén – az MNB a nyilvántartása alapján másodlatot állít ki a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény 430. 
§ (8) bekezdése, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 204/A. § (8) bekezdése, 
valamint a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek 
szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 159/A. § (8) bekezdése szerint. 

Tájékoztató a papír alapon kiállított hatóság vizsgát igazoló hatósági bizonyítvány másodlat 

iránti kérelemhez 

 

Hatósági bizonyítvány másodlatot a kérelmező a pénzügyi szolgáltatás közvetítői, a biztosításközvetítői 
és a tőkepiaci üzletkötői hatósági képzéssel és hatósági vizsgával összefüggő feladatokról szóló 
40/2015. (XII. 30.) NGM Rendelet szerinti hatósági vizsgára történő jelentkezési lapban meghatározott 
- vizsgaidőpontban érvényes - adatainak megadásával igényelhet. * 
 
A hatósági bizonyítvány pótlására abban az esetben van lehetősége, amennyiben az Ön számára az 
MNB papír alapon állított ki hatósági bizonyítványt és az elveszett vagy megsemmisült. Ha hatósági 
bizonyítványát elektronikusan kapta kézhez, - mivel az elektronikus hatósági bizonyítvány 
letölthetősége korlátlan -, azt bármikor elérheti, nem szükséges másodlatot igényelnie.  
 
Az NGM Rendelet alapján az MNB a hatósági bizonyítvány másodlatokat 2021. január 1. napjától 
főszabály szerint elektronikus úton állítja ki, melyet az MNB honlapján szereplő ERA rendszeren 
keresztül, Ügyfélkapus belépést követően érhet el a vizsgázó a Hatósági bizonyítványok letöltése 
menüpontból. 
Tájékoztatót és segédletet az elektronikus úton kiállított hatósági bizonyítvány letöltéséhez itt talál: 
https://www.mnb.hu/felugyelet/hatosagi-vizsga/altalanos-informaciok  
 
Az MNB kizárólag a vizsgázó külön kérelme alapján állít ki ismételten papír alapú hatósági 
bizonyítványt. Amennyiben a vizsgázó nem jelöli meg kérelmében a papír alapú hatósági bizonyítvány 
másodlat kiállítására vonatkozó igényét és nem rendelkezik Ügyfélkapuval, úgy csak abban az esetben 
lesz elérhető az elektronikus hatósági bizonyítványa, ha regisztrál az Ügyfélkapura. 
 
A papír alapon kiállított hatósági bizonyítvány pótlását az érintett az NGM Rendelet melléklete szerinti, 
a vizsgaidőpontban érvényes személyes adatainak megadásával, az MNB 1122 Budapest, Krisztina 
körút 6. szám alatt működő ügyfélszolgálatán, vagy postai úton az MNB H-1534 Budapest, BKKP Pf.: 
777. alatti levelezési címére, vagy – elektronikus ügyintézés esetén – az Ügyfélkapun keresztül 
írásban benyújtott kérelemmel kérheti az MNB-től. 
 
Amennyiben a vizsgázó igényt tart a hatósági bizonyítvány másodlatra, a mellékelt nyomtatvány 
kitöltésével, kérelmét saját kezű aláírással ellátva, a megfelelő indok megadásával és a 
Vizsgaszabályzatban foglaltak szerint tudja benyújtani. 
 

Budapest, 2022. január 1. 

 

https://era.mnb.hu/ERA.WEB/NaturalPersonServices
https://www.mnb.hu/felugyelet/hatosagi-vizsga/altalanos-informaciok


 

 

SIKERES HATÓSÁGI VIZSGÁT IGAZOLÓ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY MÁSODLAT KIÁLLÍTÁSA 
IRÁNTI BEADVÁNY A MAGYAR NEMZETI BANK RÉSZÉRE 

 

A pénzügyi szolgáltatás közvetítői, a biztosításközvetítői és a tőkepiaci üzletkötői hatósági képzéssel és 
hatósági vizsgával összefüggő feladatokról szóló 40/2015 (XII.30.) NGM rendeletben foglaltak 
értelmében a hatósági vizsga sikeres letételét a hatósági bizonyítvány igazolja. A Magyar Nemzeti Bank 
az általa kiállított hatósági bizonyítványokról és vizsgázókról nyilvántartást vezet.  
 
Kérem a tisztelt Magyar Nemzeti Bankot, hogy az alábbiakban megjelölt hatósági vizsga sikeres 
letételét igazoló, részemre kiállított hatósági bizonyítványról a nyilvántartása alapján másodlatot 
szíveskedjen kiállítani részemre. 
 
Kérelmem indoka, hogy  .............................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 
Adataim: 
 Név: …………………………………………………………………………………………………….……………………………… 

 Születési név: ............................................................................................................................  

 Anyja leánykori neve:  ..............................................................................................................  

 Születési hely:  ..........................................................................................................................  

 Születési idő:  ............................................................................................................................  

 Lakcím: ......................................................................................................................................  

Figyelem! A születési helynél amennyiben a helységnév mellett kerület is szerepel, illetve nem 
Magyarországon született, úgy a személyazonosító okmányon szereplő TELJES ADATOT szükséges 
megjelölni! 
 
A hatósági vizsga típusa (a megfelelő aláhúzandó):  

• biztosításközvetítői 

• pénzügyi szolgáltatás közvetítői 

• tőkepiaci üzletkötői 
 
A hatósági vizsga időpontja:  ......................................................................................................  
 
A másodlat átvételének módja (a megfelelő aláhúzandó):  

• elektronikusan ERA rendszeren keresztül, Ügyfélkapus belépést követően 

ebben az esetben kérjük adja meg e-mail címét: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

• VAGY papír alapon személyesen 

ebben az esetben kérjük adja meg telefonszámát: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 

• VAGY papír alapon postán, az alábbi címen: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

 
……………………………., 20….……………………… 
 
  .............................................................  
 aláírás 


