
Beleérthető-e a pénzügyi szolgáltatásból származó veszteség mérséklése, illetve 

elhárítása érdekében a pénzügyi intézmény tulajdonába került fedezetek, illetőleg 

biztosítékok hasznosítására irányuló tevékenységbe az ingatlan fejlesztési tevékenység 

I.  TÉNYÁLLÁS 
 

A Bank a pénzügyi szolgáltatási tevékenységéből származó veszteségei mérséklése, illetve 

elhárítása érdekében több ingatlan tulajdonjogát is megszerezte, amelyeket kimutat számviteli 

nyilvántartásaiban. A Bank a fenti ingatlanokat fejleszteni és hasznosítani kívánja olyan 

módon, hogy az ingatlanokon építési engedély birtokában beruházóként lakó és nem lakó 

ingatlanokat építtet, illetve befejezteti a már megkezdett projektek kivitelezési munkáit. A 

fenti ingatlan hasznosítási tevékenységbe beleértendő a generál kivitelezési, tervezési stb. 

szerződések megkötése és a kivitelezés kapcsán felmerülő garanciák vállalása is. Az 

építkezéshez szükséges eszközök a Bank számviteli nyilvántartásaiban kerülnének 

kimutatásra. A Bank a beruházásokat azért kívánja végrehajtani, hogy azok befejezését 

követően az ingatlanokat értékesítse és annak során magasabb vételárat érjen el, mintha 

jelenlegi állapotukban adná el azokat.  

 

II.  A JOGKÉRDÉS 

 

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (Hpt.) 4. § 

(3) bekezdés i) pontja szerinti, a pénzügyi intézménynek a pénzügyi szolgáltatásból származó 

veszteség mérséklése, illetve elhárítása érdekében tulajdonába került fedezet, illetőleg 

biztosíték hasznosítására irányuló tevékenység fogalmába milyen tevékenységek tartoznak 

bele. A pénzügyi szolgáltatási szerződés fedezetét, illetve biztosítékát képező ingatlanokon 

végrehajtott értéknövelő beruházások, lakó és nem lakóingatlan építtetési tevékenység a 

hivatkozott jogszabály hatálya alá tartozik-e. 

 

III.  A BANK ÁLLÁSPONTJA 

 

A fedezetek, illetőleg biztosíték hasznosítására irányuló tevékenység fogalmát a Hpt. nem 

határozza meg. A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) magyarázata 

alapján a hasznosítás alapvetően a bérbe, illetve haszonbérbe-adást foglalja magában. Az 

ingatlan fedezetek és biztosítékok hasznosítására irányuló veszteség mérséklési tevékenység 

akkor érheti el célját, ha a Bank a tulajdonába került ingatlanokat fejleszti, illetve felépíti. Ez 

a tényállásban leírt ingatlanfejlesztési tevékenységet is jelentheti. 

 

A Bank értelmezése szerint a megjelölt ingatlanfejlesztési tevékenység a Hpt. 4. § (3) 

bekezdés i) pontja szerinti ügyletnek minősül. Ezért amennyiben azt üzletszerűen folytatja, 

úgy szükséges létesítő okiratának a Felügyelet engedélyével történő módosítása, valamint 

hogy végzett tevékenységei között feltüntesse a TEÁOR 68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan 

bérbeadása, üzemeltetése, a 41.10 Épületépítési projekt szervezése és a 41.20 Lakó- és nem 

lakó épület építése tevékenységi köröket is.  
 

IV. A FELÜGYELET ÁLLÁSPONTJA 
 

A veszteségmérséklő tevékenység fogalmát a Hpt. 2. számú melléklet III. fejezet 24. pontja 

határozza meg. A hivatkozott jogszabály szerint veszteségmérséklő tevékenységnek minősül a 

hitelintézet minden olyan − nem üzletszerű − tevékenysége, melynek célja a 

kockázatvállalással kapcsolatos, már megállapított veszteség csökkentése. 



 

A Hpt. 4. § (3) bekezdés a-l) pontjaiban felsorolt tevékenységeket −így a 4. § (3) bekezdés i) 

pontja szerinti, a pénzügyi szolgáltatásból származó veszteség mérséklése, illetve elhárítása 

érdekében tulajdonukba került fedezetek, illetőleg biztosítékok hasznosítására irányuló 

tevékenységet is − a pénzügyi intézmények a részükre engedélyezett pénzügyi szolgáltatási 

tevékenységeken túlmenően üzletszerűen folytathatják. 

 

A Hpt. fent hivatkozott előírásai a hitelintézetek veszteségmérséklő tevékenységének 

üzletszerű jellege tekintetében nem konzisztensek egymással. A Hpt. 2. számú melléklet III. 

fejezet 24. pontjában előírtak konzekvens alkalmazása ugyanis a hitelintézetek 

vonatkozásában – a nem üzletszerű jelleg miatt − kizárja a 4. § (3) bekezdés i) pontja alá 

tartozó tevékenység üzletszerű végzését, amely a megjelölt előírás kiüresedését 

eredményezheti.  

 

A fenti ellentmondás úgy oldható fel, ha a Bank tevékenységét megvizsgáljuk abból a 

szempontból, hogy az megfeleltethető-e a Hpt. 4. § (3) bekezdés i) pontjában foglalt 

fedezetek, illetőleg biztosítékok hasznosítására irányuló tevékenységnek.  

 

A Bank kérdésének megválaszolása során a Felügyelet álláspontja szerint az a releváns 

kérdés, hogy az ingatlan fedezetek és biztosítékok hasznosítására irányuló tevékenység 

fogalmába beletartozik-e a Bank megkeresésében megjelölt, ingatlanfejlesztési, beruházási, 

építési tevékenység.  

 

A hasznosítás fogalmára vonatkozó egzakt meghatározást a Ptk., a Kommentár és a Ptk. 

Magyarázata sem tartalmaz. Amint azt a Bank is rögzítette beadványában, a Ptk. magyarázata 

alapján a hasznosítás alapvetően a bérbe, haszonbérbe-adást foglalja magában. A 

Kommentárnak a Ptk. 140. § (2) bekezdéséhez fűzött indoklása is csupán az alábbiakat 

tartalmazza: „A dolog hasznosításának fogalma alatt nem csak a hasznosítás módját (pl. 

bérbe-, haszonbérletbe-adás), de a hasznosítással összefüggő tartalmi kérdéseket is érteni kell 

(pl. a tulajdonostársak egyike vagy kívülálló személy legyen-e a bérlő, a hasznosítás 

határozott vagy határozatlan időre szóljon-e, milyen bérleti-haszonbérleti díjat kössenek ki 

stb.).” 

 

A gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszeréről szóló TEÁOR 2008 

(TEÁOR 2008) szerint a TEÁOR 41., 41.1. és 41.2 jelzőszámú, az Épületek építése, az 

Épületépítési projekt szervezése és a Lakó- és nem lakó épület építése megnevezésű 

tevékenységi körök az F- Nemzetgazdasági Ágba az Építőiparba tartoznak. A TEÁOR 2008 

indoklása szerint az Építőipari ágazatba tartozik „bármilyen típusú épület szerkezetkész 

építése. Idetartozik az új épület építése, a meglévő építmények javítása, bővítése és 

átalakítása, az előre gyártott épület vagy egyéb szerkezet helyszíni felállítása, beleértve az 

ideiglenes jellegű építményekét is. Idetartozik a teljes lakóépület, irodaház, kereskedelmi, 

közösségi, közcélú, mezőgazdasági stb. épület építése.” 

 

A saját tulajdonú, vagy bérelt ingatlanok bérbeadásával, üzemeltetésével kapcsolatos 

tevékenységek az „L Nemzetgazdasági Ágban” az „Ingatlanügyletek” között szerepelnek. A 

TEÁOR 2008 magyarázata szerint „az ebbe az ágba tartozó tevékenységek végezhetők saját 

és lízingelt ingatlanokra vonatkozóan, díjazásos, vagy szerződéses alapon. Idetartozik még az 

építmények építése is, a tulajdonjog megtartásával vagy az építmény lízingbe adásával 

együtt.” A saját tulajdonú ingatlanok hasznosítása a TEÁOR 68.2 jelzőszámú, Saját tulajdonú, 

bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése tevékenységi körbe a saját tulajdonú és a bérelt 



(lízingelt) ingatlan bérbeadása és üzemeltetése körébe tartozhat, amelynek keretében is 

végezhető a saját tulajdonú ingatlanokon építési tevékenység, feltéve, hogy a tulajdonos a 

beruházás befejezését követően az ingatlan tulajdonjogát meg kívánja tartani. 

 

A TEÁOR 2008 alapján tehát az állapítható meg, hogy az üzleti célú ingatlanfejlesztési és az 

ingatlan hasznosítási tevékenységek a nemzetgazdasági ágazati besorolás szintjén is, 

tartalmukat tekintve különböznek egymástól. Ez pedig arra enged következtetni, hogy az 

ingatlanfejlesztés gazdasági funkcióját, gazdasági tartalmát tekintve lényegesen különbözik az 

ingatlan hasznosítástól, amely ebből következően – összhangban a Ptk. Magyarázatával (ld. 

fent) – nem értelmezhető kiterjesztően, a bérbeadási (haszonbérbe adási) tevékenységen 

túlmenően. 

 

Fenti álláspontot erősítheti analógiaként, hogy a befektetési alapokra vonatkozó, előkészítés 

alatt álló új törvényi koncepció az ingatlanalapok esetében az ingatlanalapok két fajtája között 

különböztet: az ingatlanhasznosító és az ingatlanfejlesztő alap között, ez utóbbira nézve jóval 

szigorúbb feltételeket szabva (befektetési limitek, hitelfelvétel stb.). Ennek oka, hogy a 

jogalkotó szerint az általuk folytatott, egymástól különböző tevékenységek során eltérő 

mértékű kockázatok keletkezhetnek. 

 

A fentiekből fakadóan a Felügyelet álláspontja szerint az ingatlan hasznosítás és az ingatlan 

fejlesztés között üzleti, kockázati szempontból lényeges különbség áll fenn. A Felügyelet 

álláspontja szerint az ingatlanfejlesztési tevékenységből az ingatlanhasznosítási 

tevékenységtől eltérő, magasabb mértékű kockázatok keletkezhetnek.  
 

Mindebből következően a Felügyeletnek a hivatkozott források alapján kialakított álláspontja 

szerint a Hpt. 4. § (3) bekezdés i) pontja szerinti, a hitelintézet tulajdonába került fedezet, 

illetőleg biztosíték hasznosítására irányuló tevékenység fogalmába az ingatlanfejlesztési 

tevékenységek nem tartoznak bele. Az ingatlanfejlesztési tevékenységek bankok általi 

végzése ebből következően a Felügyelet megítélése szerint a Hpt. 4. § (3) bekezdésében előírt 

„profiltisztaság” követelményébe ütközne. A tevékenység kizárólagossági szabály ugyanis azt 

hivatott biztosítani, hogy a hitelintézet által végzett – gazdasági és társadalmi szempontból is 

igen jelentős – pénzügyi szolgáltatási tevékenységből eredő kockázatok – amelyek kezelésére 

a vonatkozó jogszabályok minden más tevékenységtől eltérő, azoknál jóval szigorúbb 

kockázatvállalási és kezelési szabályokat állapítanak meg – ne keveredjenek más 

tevékenységből keletkező olyan kockázatokkal, amelyek vállalására, kezelésére lényegesen 

enyhébb, megengedő szabályozás vonatkozik. A hitelintézetek esetében különösen fontos a 

„profiltisztasági” szabályok betartása, hiszen egy esetleges veszteség ugyanúgy érinteni fogja 

a pénzügyi szolgáltatási tevékenység további folytatásának feltételeit, különösen a vonatkozó 

tőkekövetelményeket, végső soron pedig veszélyeztetheti a betétek visszafizetését.  

 

Ugyanakkor a hasznosításra irányuló tevékenység keretében végezhetőek az ingatlanok 

állagmegóvása, fenntartása, illetve a bekövetkező károsodások megelőzése érdekében az 

okszerű gazdálkodás körében végeztetett, valamint azok a kivitelezések, amelyek befejezését 

követően a Bank az ingatlant nem kívánja értékesíteni.  
 

Abban az esetben, ha a Bank a Hpt. 4. § (3) bekezdés i) pont hatálya alá tartozó, bérbeadás, 

illetve haszonbérbeadás formájában megvalósuló hasznosítási tevékenységet a kihelyezései 

fedezeteként ideiglenesen tulajdonába került ingatlanok vonatkozásában üzletszerűen végzi, 

úgy Alapító Okiratába tevékenységei körei közé ezt a tevékenységet is felveheti.  
 



A Banknak Alapító Okirata fentiek szerinti módosításához – az állásfoglalás kérelemben 

hivatkozottakkal egyezően − a Hpt. 20. § b) pontjában foglaltak értelmében engedélyt 

szükséges kérnie. 
 

 


