
 

 

Mi a megbízó pénzügyi intézmény teendője a Hpt. 2011. április 30-tól hatályos, a 

közvetítői alvállalkozókat érintő 6/E. § (2) bekezdésében foglalt előírás kapcsán? 

 

Egy pénzügyi intézmény (Társaság) állásfoglalás iránti kérelmet nyújtott be a Felügyelethez 

a Hpt. 2011. április 30-tól hatályos 6/E. §-ában foglalt kérdések vonatkozásában. 

 

I.  TÉNYÁLLÁS 

 

Az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi CLIX. törvény 

(Módosítás) 20. §-a egészíti ki a Hpt. 6/E. § (2) bekezdését 2011. árpilis 30. napjától az 

alábbi mondattal: „Közvetítővel jogviszonyban álló közvetítői alvállalkozó pénzügyi 

szolgáltatási tevékenység végzésére irányuló további jogviszonyt pénzügyi intézménnyel 

vagy más közvetítővel nem létesíthet.” 

 

A rendelkezés hatályba léptetése mögött meghúzódó jogalkotói szándék az, hogy ne 

alakulhassanak ki végtelen közvetítői láncok, illetve, hogy az egyes közvetítői alvállalkozók 

világos és egyértelmű felelősségi viszonyok között működjenek, figyelemmel a Felügyelet 

2010. szeptember 29. napján közzétett tájékoztatójában foglaltakra is. A Módosítás 

ugyanakkor azt is bizonyítja, hogy a 2011. április 30-a előtti jogszabályi rendelkezések 

alapján (tételes jogszabályi tiltás hiányában) lehetőség van arra, hogy egy közvetítői 

alvállalkozó több pénzügyi intézménnyel és/vagy más közvetítőkkel is megbízási szerződést 

kössön pénzügyi szolgáltatási tevékenység végzésére. Ennek alapján előfordulhat(ott), hogy 

pl. a közvetítői alvállalkozó megbízási szerződést kötött egy függő közvetítővel (közvetítői 

alvállalkozói tevékenységre), ezt követően egy független közvetítővel is (közvetítő 

alvállalkozói tevékenységre), majd egy pénzügyi intézménnyel is közvetítői tevékenységre 

(függő közvetítői tevékenységre). 

 

II.  A JOGKÉRDÉS 

 

A Társaság kérdése, hogy a Módosítás hatályba lépését megelőzően létesült, a tényállásban 

ismertetettek szerinti többszörös közvetítői alvállalkozói jogviszonyok megszűnnek-e a 

Módosítás hatályba lépését követően, illetve, hogy kötelesek-e a megbízók gondoskodni arról, 

hogy a 2011. április 30-a előtt létesített többszörös jogviszonyok megszüntetésre kerüljenek.  

 

III.  A TÁRSASÁG ÁLLÁSPONTJA 

 

A Módosítás az idézett új rendelkezés kapcsán átmeneti rendelkezéseket nem fogalmazott 

meg (pl.: hogy a közvetítői alvállalkozó köteles megfelelni bizonyos határnapig a Módosítás 

szerinti rendelkezésnek, azaz megszüntetni a jogszabállyal ellentétes jogviszonyokat). Ebből 

következően a Társaság álláspontja szerint a 2011. április 30. napja előtt a közvetítői 

alvállalkozó által már megkötött, többszörös jogviszonyok nem szűnnek meg a Módosítás 

idézett rendelkezésének hatályba lépésével és nem is kötelesek a Módosítás miatt a közvetítői 

alvállalkozók vagy a velük szerződött további közvetítők, illetve pénzügyi intézmények azok 

megszüntetésére. 

 

 

 

IV. A FELÜGYELET ÁLLÁSPONTJA 
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Bár a jogalkotó valóban nem fűzött átmeneti rendelkezéseket a Módosítás állásfoglalás-

kéréssel érintett szakaszához, a Felügyelet nem osztja a Társaság álláspontját az alábbiakban 

kifejtett indokok miatt. 

 

A jogalkotó nem minden esetben él az egyes jogszabály-módosítások kapcsán az átmeneti 

rendelkezések biztosításának eszközével, ilyen esetben az adott módosítás hatályba lépése egy 

meghatározott időponthoz (esetünkben a 2011. április 30. napjához) kötődik. Általános 

szabály, hogy a jogszabály a kihirdetést megelőző időre nem állapíthat meg kötelezettséget és 

nem minősíthet valamely magatartást jogellenessé, tehát a többszörös közvetítői jogviszonyok 

2011. április 30. napjáig nem ütköznek a Módosítás idézett rendelkezésébe. Azonban a 

megbízóknak tekintettel kell lenniük arra, hogy átmeneti rendelkezések és határidő hiányában 

2011. április 30-tól már nincs lehetőség ilyen típusú jogviszonyok létrehozására, továbbá  

arról is gondoskodniuk kell, hogy a Módosítás hatályba lépésének időpontjában már ne 

álljanak fenn olyan jogviszonyok, amelyek a Módosítás szövegébe ütköznek, ezért a 

Felügyelet álláspontja szerint a megbízóknak minél hamarabb szükséges intézkedni annak 

érdekében, hogy legkésőbb a Módosítás hatályba lépésének időpontjára a Módosításba ütköző 

többszörös jogviszonyok megszüntetésre kerüljenek.  
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