
 

 

Az összeférhetetlenség szabályának értelmezése  
 

I.  TÉNYÁLLÁS 

 

A külföldi székhelyű Hitelintézet (Hitelintézet) ingatlan adás-vétellel, illetve ingatlan 

hasznosítással foglalkozó magyarországi korlátolt felelősségű társaság alapítását tervezi, mely 

100%-os tulajdonában állna.  

 

A Hitelintézet az alapítandó korlátolt felelősségű társaság ügyvezetésével a Bankképviselet 

képviseletre jogosult személyét (vezetőjét) bízná meg. Az alapítandó korlátolt felelősségű 

társaság tevékenysége a hagyományos értelemben vett banktevékenységtől egyértelműen 

elhatárolódna.  

 

II.  A JOGKÉRDÉS 

 

A Bankképviselet atekintetben kéri a Felügyelet állásfoglalását, hogy a hatályos magyar 

szabályozásban, különösen a Hpt.-ben, valamint a külföldi székhelyű vállalkozások 

magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről szóló 1997. évi CXXXII. 

törvény (Fkt.) vonatkozó rendelkezései szerint fennáll-e az összeférhetetlenség, ha a 

Bankképviseletet vezető személy egy – a Bankképviselet főtevékenységétől eltérő 

tevékenységi körrel rendelkező – gazdasági társaság ügyvezetői pozícióját is betölti egyben.  

    

 

III.  A BANKKÉPVISELET ÁLLÁSPONTJA 

 

A Bankképviselet álláspontja szerint a hatályos magyar szabályozásban nem található arra 

vonatkozó utalás, kifejezett tiltás, hogy a Bankképviseletet vezető személy a 

banktevékenységen kívül más feladatokat nem láthat el.  

 

IV. A FELÜGYELET ÁLLÁSPONTJA 

 

A Hpt. 1. § (1) bekezdés a) pontja és a (2) bekezdés e) pontja értelmében – ha nemzetközi 

szerződés másként nem rendelkezik – a Hpt. rendelkezéseit kell alkalmazni a Magyar 

Köztársaság területén végzett bankképviseleti tevékenységre, bankképviselet létesítésére, 

illetve működésére.  

 

A Hpt. 187. §-a és a 190. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Felügyelet nyilvántartásba vette a 

Bankképviseletet. 

 

4.1.  Jogszabályi háttér 

 

 A Hpt. 33. § (1) és (2) bekezdése alapján a bankképviselet kapcsolatot tarthat 

személyekkel és szervezetekkel, a jogszabályok keretei között adatokat és 

információkat szolgáltathat a képviselt hitelintézetről, valamint elősegítheti annak 

szolgáltatásnyújtását és ügyfeleivel való kapcsolattartását, de üzletszerű tevékenységet 

nem folytathat. A magyarországi székhellyel nyilvántartott bankképviselet jogi 

személy, amelyet a cégjegyzékbe be kell jegyezni. 

 

 A Hpt. 36. § (1) és (2) bekezdése értelmében a bankképviselet vezetője felelős az e 

törvényben a bankképviseletre meghatározott rendelkezések betartásáért. A 
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bankképviselet öt munkanapon belül bejelenti a Felügyeletnek a képviseletet ellátó 

személy megváltozását.  

 

 Az Fkt. 31. § (1) bekezdése értelmében a külföldi székhelyű hitelintézet 

bankképviseletének létesítésére, működésére és megszüntetésére az e törvényben 

foglaltakat akkor kell alkalmazni, ha külön törvény másképp nem rendelkezik.  

 

 Az Fkt. 26. § (3) bekezdése szerint a kereskedelmi képviselet cégnevét – így a 

bankképviseletet is – a képviseletnél munkaviszonyban foglalkoztatott, illetve oda 

kirendelt, vagy tartós megbízási jogviszonyban álló, belföldi lakóhellyel rendelkező 

személyek jegyezhetik.  

 

 A Gt. 3. § (1) bekezdése szerint gazdasági társaságot üzletszerű közös gazdasági 

tevékenység folytatására külföldi és belföldi természetes és jogi személyek, valamint 

jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok alapíthatnak, működő társaságba 

tagként beléphetnek, társasági részesedést (részvényt) szerezhetnek. 

    

  A Gt. 25. § (1) bekezdésének második fordulata és a (3) bekezdés értelmében 

gazdasági társaság vezető tisztségviselője nem lehet vezető tisztségviselő a 

társaságéval azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, kivéve ha ezt 

az érintett gazdasági társaság társasági szerződése lehetővé teszi vagy a gazdasági 

társaság legfőbb szerve ehhez hozzájárul. A társasági szerződés úgy is rendelkezhet, 

hogy ezen tilalom a gazdasági társasággal azonos tevékenységet folytató gazdálkodó 

szervezet, illetve gazdasági társaság tevékenységi körébe tartozó ügylet tekintetében 

áll fenn.  

 

 A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 685. § c) pontja alapján 

gazdálkodó szervezet: az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, a 

szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a gazdasági társaság, az 

európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az európai 

területi együttműködési csoportosulás, az egyes jogi személyek vállalata, a 

leányvállalat, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, a végrehajtói 

iroda, az egyéni cég, továbbá az egyéni vállalkozó. Az állam, a helyi önkormányzat, a 

költségvetési szerv, az egyesület, a köztestület, valamint az alapítvány gazdálkodó 

tevékenységével összefüggő polgári jogi kapcsolataira is a gazdálkodó szervezetre 

vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni, kivéve, ha a törvény e jogi személyekre 

eltérő rendelkezést tartalmaz.  

    

4.2.  Következtetések  

 

4.2.1.  Összeférhetetlenség vizsgálata a Bankképviselet szempontjából  

 

 A Hpt. szabályai szerint a Bankképviselet vezetője kinevezéséhez nem szükséges a 

Felügyelet előzetes engedélye, nem kell megfelelnie a Hpt. 44. § (4)-(6) bekezdésében 

meghatározott szigorú feltételeknek, továbbá a Hpt. 56. §-ában foglalt 

összeférhetetlenségre vonatkozó szabályok sem irányadóak a személyére.   

 

 A Hpt. 33-36. §-ában foglalt, a bankképviseletre meghatározott sajátos szabályok 

egyébiránt pedig nem tartalmaznak a bankképviselet vezetőjének személyére 

vonatkozó összeférhetetlenségi szabályokat.  
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 A Hpt. 35. § (2) bekezdése alapján a külföldi székhelyű hitelintézet magyarországi 

bankképviseletének vezetőjével összefüggésben – a bankképviselet létesítésének 

Felügyelethez történő bejelentése során – csupán egy olyan nyilatkozatot kell csatolni 

a Felügyelet részére, mely szerint a külföldi székhelyű hitelintézet illetékes felügyeleti 

hatósága a képviselet vezetőjének személyére nézve kizáró okot nem állapított meg.  

   

4.2.2. Összeférhetetlenség vizsgálata az új gazdasági társaság szempontjából 

  

 A Hpt. 33. § (1) és (2) bekezdése értelmében a bankképviselet olyan jogi személy, 

melyet a cégjegyzékbe be kell jegyezni, azonban üzletszerű tevékenységet nem 

folytathat.  

  

 A Gt. 2. § (2) bekezdésében és a 3. §-ában foglaltakra figyelemmel gazdasági 

társaságot – így korlátolt felelősségű társaságot is – üzletszerű közös gazdasági 

tevékenység folytatására lehet alapítani.  

 

 Az állásfoglalást kérő levélben foglalt információk szerint a Hitelintézet által 

alapítandó korlátolt felelősségű társaság, mint gazdasági társaság főtevékenységként 

ingatlan adás-vétellel, illetve ingatlan hasznosítással foglalkozna.  

 

 Tekintettel arra, hogy a Bankképviselet a Gt. értelmében nem minősül gazdasági 

társaságnak, továbbá mivel a Bankképviselet és az alapítandó gazdasági társaság 

tevékenységi köre egyértelműen eltér egymástól, ezért az alapítandó korlátolt 

felelősségű társaság vezető tisztségviselőjének megválasztása (kijelölése) során – a 

Bankképviselet és az alapítandó társaság relációjában – nem releváns a Gt. 25. § (1) 

bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi szabály. E körben – a fentebb hivatkozott – 

Gt. 25. § (3) bekezdésében foglalt szabály sem irányadó, mivel a bankképviseletek a 

Ptk. 685. § c) pontja értelmében nem minősülnek gazdálkodó szervezetnek sem.  

 

4.2.3. Összefoglaló 

 

    A fentebb hivatkozott szabályok értelmében tehát sem a Bankképviselet oldaláról, sem 

pedig az újonnan létrejövő gazdasági társaság oldaláról nincs jogszabályi akadálya 

annak, hogy a Bankképviselet vezetője egyben a Hitelintézet által alapítandó – a 

Bankképviselet tevékenységi körétől egyébként eltérő tevékenységgel foglalkozó – 

korlátolt felelősségű társaság ügyvezetői pozícióját (vezető tisztségviselő) is betöltse.  

 

 

2011. szeptember 16. 


