
Az értékbecslők jogi státuszának minősítése 

 

I.  TÉNYÁLLÁS 

 

A Bank jelenlegi gyakorlata szerint a Bank az értékbecslőkkel kötött keret-megállapodásban 

rögzíti azokat a keretfeltételeket, melyek garantálják, hogy az előzetesen kiválasztásra került 

és egy listán az ügyfél rendelkezésére bocsátott minősített értékbecslők megfelelő 

szakértelemmel rendelkeznek. A Bank ügyfelei a rendelkezésükre bocsátott listán szereplő – 

az előbbi kritériumoknak megfelelő – értékbecslők közül választhatják ki azt, akivel a 

jelzáloghitel – fedezete értékének megállapítása céljából – kérelmük kötelező mellékletét 

képező értékbecslést elvégeztetik. Az értékbecslő ügyféladathoz kizárólag az őt megbízó 

ügyféltől jut hozzá. 

 

A Bank csoportjáhozhoz tartozó lízingszolgáltatást nyújtó pénzügyi vállalkozások a fent 

ismertetetthez képest eltérő gyakorlatot alakítottak ki. A pénzügyi vállalkozások gyakorlata 

szerint az értékbecslőt a pénzügyi vállalkozás bízza meg azzal a céllal, hogy új finanszírozás 

vagy visszabirtoklás esetén az érintett eszköz értékbecslését elkészítse. Ezekben az esetekben 

az értékbecslő a pénzügyi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés megkötése érdekében 

vagy a követelés érvényesítése érdekében jár el a pénzügyi vállalkozás megbízása alapján, 

melynek során adott esetben ügyféladatokat is kezel.  

 

II.  A JOGKÉRDÉS 

 

A Bank beadványában az általa folytatott gyakorlat és az azt megalapozó, III. pontban 

kifejtett álláspontja helyességének megerősítését kéri a Felügyelettől. 

1. A Bank esetében az új jelzálogszerződések megkötéséhez előírt értékbecslések jogi 

alapját jelentő a leendő ügyfél és az értékbecslő között létrejött szerződés nem minősül 

sem pénzügyi közvetítői, sem kiszervezési szerződésnek? 

2. A pénzügyi vállalkozások esetén új finanszírozás és visszabirtoklás érdekében végzett 

értékbecslői tevékenység pénzügyi közvetítésnek minősül-e? 

 

III.  A BANK ÁLLÁSPONTJA 

 

1. A Bank álláspontja szerint az általa minősített értékbecslőként listázott, a Bank és az 

értékbecslő között létrejött keretszerződésben foglalt kritériumoknak megfelelő 

értékbecslők tevékenysége nem tekinthető sem kiszervezett tevékenységnek, sem 

pedig közvetítői tevékenységnek. 

2. A Bank álláspontja szerint a pénzügyi vállalkozás megbízásából eljáró értékbecslő a 

pénzügyi közvetítői tevékenység elemeit valósítja meg az új finanszírozások, illetve a 

visszabirtoklások érdekében végzett tevékenységével, ezért ezeket az értékbecslőket 

pénzügyi közvetítőnek tekinti. 

 

IV. A FELÜGYELET ÁLLÁSPONTJA 

 

1.  A Bank által ügyfelei részére nyújtott jelzáloghitelek a Hpt. 3. § (1) bekezdés b) 

pontjában foglalt hitel és pénzkölcsön nyújtása pénzügyi szolgáltatás körébe tartozó 

tevékenységnek minősülnek.  

 



A hitelnyújtás fogalmának meghatározását a Hpt. 2. számú melléklet I/10.1 alpontja 

tartalmazza, mely szerint hitelnyújtás „a hitelező és az adós között létesített 

hitelszerződés alapján meghatározott hitelkeret rendelkezésre tartása az adós részére, 

jutalék ellenében és a hitelező kötelezettségvállalása meghatározott szerződési 

feltételek megléte esetén a kölcsönszerződés megkötésére vagy egyéb hitelművelet 

végzésére.” 

 

A Hpt. 2. számú mellékletének I/10.3 alpontja szerint „a hitel és pénzkölcsön 

nyújtására irányuló pénzügyi szolgáltatási tevékenység a hitelképesség vizsgálatával, a 

hitel és kölcsönszerződések előkészítésével, a folyósított kölcsönök nyilvántartásával, 

figyelemmel kísérésével, ellenőrzésével, a behajtással kapcsolatos intézkedéseket is 

magában foglalja.” 

 

Az ügyfél által igényelt jelzáloghitel fedezetét képező ingatlan forgalmi értékének 

helytálló, valóságnak megfelelő meghatározása a Bank hitelkihelyezéseinek 

fedezettsége szempontjából is meghatározó jelentőségű, különleges szakértelmet 

igénylő tevékenység. E közös – mind az ügyfél, mind a Bank oldalán megjelenő – 

érdek érvényesülését segíti a Bank által meghatározott kritériumrendszer mentén 

lefolytatott előzetes minősítési folyamat is. 

 

Az értékbecslői tevékenységet önmagában vizsgálva megállapítható, hogy annak 

eredménye bár közvetetten, de kapcsolódik a hitelnyújtás folyamatához. A külső 

szakértőként, az ügyfél által megbízott értékbecslő szakvéleménye a kiinduló pontját 

képezi a hitelfedezeti érték meghatározásának, melyre vonatkozóan a Bank 

hitelbírálattal foglalkozó szakterülete hoz döntést. Ez a döntés az, amely közvetlenül 

része az ügyfél részére nyújtandó hitel összegére vonatkozó döntéshozatal 

folyamatának.  

 

Az értékbecslő különös szakértelmet igénylő tevékenysége önmagában is megáll és 

egységes egészként értékelhető, a Hpt. 3. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott 

hitel és pénzkölcsön nyújtása pénzügyi szolgáltatáshoz – a Hpt. 2. számú melléklet 

I/10.3. pontja alapján annak részeként – abban az esetben köthető, ha az értékbecslő 

kifejezetten a Bank megbízása alapján jár el. A beadványban említett keret-

megállapodás önmagában, közvetlenül azonban nem minősül a Bank által az 

értékbecslő részére adott megbízásnak, mivel abban az értékbecslő csupán egyfajta 

rendelkezésre állást vállal, amely kifejezetten akkor aktiválódik, amikor az ügyfél 

vagy leendő ügyfél megbízza az értékbecslőt a tényleges értékbecslés elvégzésével. 

 

Az értékbecslő tevékenysége – bár az ügyfél megbízása alapján jár el – a Hpt. 2. 

számú melléklet I/12.4. alpontban definiált alkuszi tevékenységnek nem feleltethető 

meg, hiszen az nem a pénzügyi szolgáltatási szerződés kiválasztására, megkötésének 

elősegítésére irányul, hanem egy, vagy több, az ügyfél által meghatározott ingatlan 

forgalmi értékének meghatározására. 

 

A hitel fedezetéül bevonni kívánt ingatlan forgalmi értékének meghatározására 

irányuló megbízási jogviszony – annak formai és alaki elemeitől függetlenül, melyre 

vonatkozóan a beadvány nem tartalmaz információt – a Bank által alakított gyakorlat 

szerint az ügyfél és a keret-megállapodás alapján rendelkezésre álló értékbecslő között 

jön létre. Azaz az értékbecslő nem a Bank megbízása alapján jár el, így közvetítőnek – 



a Hpt. 2. számú melléklet I/12.1. és 12.2. alpontjaiban foglalt definíciókban foglaltakra 

figyelemmel – ebben a konstrukcióban nem tekinthető. 

 

A Hpt. 2. számú mellékletének III/41. pontjában foglalt kiszervezésre vonatkozó 

definíció fogalmi elemeinek az értékbecslő tevékenysége nem feleltethető meg, ezért a 

definícióban rögzített konjunktív fogalmi elemek nem teljesülése okán kizárt a 

tevékenység kiszervezés keretében történő végzése. 

 

A Felügyelet a fentiek figyelembevételével kialakított – több évre visszamenő és a 

piac által elfogadott jogértelmezésen alapuló – álláspontja szerint az értékbecslő olyan, 

önmagában koherens egészként kezelendő, speciális szaktudást igénylő szakértői 

tevekénységet végez, amely abban az esetben végezhető közvetítői jogviszonyban, ha 

az értékbecslő kifejezetten a Bank megbízása alapján jár el egyedi, konkrét 

értékbecslői tevékenységek elvégzésében. Abban a Bank által is vázolt esetben, 

amikor az értékbecslőt az ügyfél bízza meg, a jogviszony nem tekinthető pénzügyi 

közvetítésre irányuló jogviszonynak. Ez utóbbi esetben az értékbecslő olyan külső 

szakértőnek minősül, akinek tevékenysége a Bank kockázatvállalási döntéseinek 

meghozatala során – annak megállapításában, hogy az adott ingatlan elfogadható-e 

biztosítékként – bír jelentőséggel. 

 

2.    A Felügyelet az előző, 1. pontban kifejtett álláspontjában foglaltakra figyelemmel 

megerősíti, hogy – a Bank által ismertetett, a csoporthoz tartozó – a Hpt. 3. § (1) 

bekezdés c) pontjában foglalt pénzügyi lízing tevékenységet folytató pénzügyi 

vállalkozások által kialakított gyakorlatban – szemben a Bank által alkalmazott 

módszerrel – az értékbecslők pénzügyi közvetítőnek minősülnek.  

 

E szerint a pénzügyi vállalkozások az új finanszírozásaikhoz és a visszabirtokláshoz 

kapcsolódóan az értékbecslőket – a Hpt. 2. számú melléklet I/12.2 alpontjában foglalt 

definíciónak megfelelőn – közvetlenül bízzák meg, és pénzügyi közvetítőként 

alkalmazzák, mivel az értékbecslők a pénzügyi vállalkozások által nyújtott pénzügyi 

szolgáltatás részeként végzik tevékenységüket.  
 


