
 

Állásfoglalás a pénzügyi intézmények sorsolásra vonatkozó reklámtevékenységének tilalmával kapcsolatban 
 
 
Egy ügyvédi iroda (Kérelmező) 2017. május 11. napján kelt beadványában (Beadvány) állásfoglalás iránti kérelemmel 
fordult a Magyar Nemzeti Bankhoz (1054 Budapest, Szabadság tér 9.; telephely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) 
(MNB) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) sorsolásra vonatkozó 
reklám tilalmát rögzítő rendelkezésének – és érintőlegesen a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. 
törvény (Szjsz. tv.), valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi 
XLVIII. törvény (Grt.) rendelkezéseinek – értelmezésével összefüggésben. 
 
I. Tényállás 

 
A Beadványban foglaltak szerint egy pénzügyi intézmény a Kérelmező állásfoglalását kérte abban a kérdésben, hogy 
az általa tervezett sorsolásos nyereményjáték sértheti-e a Hpt. 270. §-ában foglaltakat. A pénzügyi intézmény a 
Facebook profilja népszerűsítése, látogatottságának javítása érdekében kíván nyereményjátékot meghirdetni a 
Facebook oldalán. A játékfelhívás szerint „a felhasználó Facebook posthoz tartozó kommentben kell, hogy megírja 
annak a magyarországi városnak a nevét, amelynek részletét az adott postban látja. Ha helyes a megfejtés, akkor részt 
vesz a sorsoláson. Az egy témakörhöz kapcsolódó postok összes kommentelője részt vesz a játékban.” A 
nyereményjátékban való részvétel feltétele kizárólag egy rejtvény megoldása, azaz egy magyarországi város nevének 
kitalálása. A tervezett nyereményjátékban való részvétel egyéb feltételhez nem kötött, így a részvétel ellenében a 
résztvevő anyagi ellenszolgáltatás nyújtására nem köteles, és a nyereményjátékban való részvétel a pénzügyi 
intézmény semmilyen szolgáltatásának igénybevételéhez nem kötődik. A nyereményjáték során nem cél továbbá a 
résztvevők e-mail címének adatbázisban történő gyűjtése sem. 
 
II. A jogkérdések 
 
A Kérelmező a sorsolásra vonatkozó tilalommal összefüggésben megfogalmazott alábbi kérdésekkel fordult az MNB-
hez: 
 
1. Helyes-e az az értelmezés, hogy a Hpt. 270. §-ában rögzített tilalom az Szjsz. tv. 15. § (1) bekezdésében definiált 
sorsolásos játékra vonatkozik? 
 
2. A Beadványhoz csatolt játékszabályzat által leírt nyereményjáték az Szjsz. tv. 15. § (1) bekezdésének alkalmazásában 
sorsolásos játéknak minősül-e, különös tekintettel arra, hogy a nyereményjátékban való részvétel nem pénzfizetés 
ellenében történik? 
 
3. Megsérti-e a pénzügyi intézmény a Hpt. 270. §-ában foglaltakat, amennyiben a csatolt játékszabályzat által leírt 
nyereményjátékot népszerűsíti? 
 
III. A Kérelmező álláspontja 

 
A Kérelmező álláspontja szerint a Hpt. 270. §-a kizárólag az Szjsz. tv. 15. § (1) bekezdésében meghatározott sorsolásos 
játék reklámozását tiltja, ezért a sorsolásos játék fogalma alá nem tartozó egyéb nyereményjátékra a rendelkezés „a 
contrario” nem alkalmazható. A pénzügyi intézmény által tervezett nyereményjáték nem vonható az Szjsz. tv. 15. § (1) 
bekezdésében foglalt definíció alá, tekintettel arra, hogy a nyereményjátékban való részvétel nem pénzfizetés fejében 
történik, fentiekből következően a szóban forgó nyereményjátékra vonatkozó reklám nem ütközik a Hpt. 270. §-ában 
foglalt tilalomba. 
 
IV. Az MNB álláspontja 
 
Előzetesen rögzíteni kívánom, hogy a felügyeleti tevékenységgel összefüggő állásfoglalás kiadására jellemzően olyan 
pénzügyi ágazati jogszabályi rendelkezések értelmezése, illetve keretjellegű normatív rendelkezések tartalommal való 
feltöltése vonatkozásában kerül sor, amely előírások pénzügyi szervezetek általi betartását az MNB felügyeleti 
jogkörében ellenőrizni jogosult. Az állásfoglalások kiadásának célja, hogy jogi normák által nem szabályozott 
kérdésekben vagy többféleképpen értelmezhető, adott esetben egymásnak ellentmondó jogi szabályozás esetén az 
MNB saját álláspontját ismertesse annak érdekében, hogy az állásfoglalást kérő az MNB – nem kötelező erejű – 
állásfoglalása ismeretében kialakíthassa saját jogi álláspontját. Az állásfoglalás kiadásának keretei között nincs 
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lehetőség arra, hogy az állásfoglalás iránti kérelmet előterjesztő megvalósítani tervezett konkrét intézkedéseit, 
eljárását az MNB előzetesen jóváhagyja. Az MNB a felügyelt intézmények tevékenységét, egyedi gyakorlatát hatósági 
ellenőrzési tevékenysége keretében vizsgálja és értékeli. Fentiekre tekintettel a Beadványban felvetett jogértelmezési 
kérdések vonatkozásában az MNB-nek pusztán általános jelleggel és csak a pénzügyi tárgyú jogszabályi 
rendelkezéseket érintő jogértelmezési kérdésekre szorítkozva áll módjában álláspontját kifejteni. 
 
A sorsolásra vonatkozó reklám tilalma a Hpt. ügyfélvédelmi rendelkezései körében, a kereskedelmi kommunikációra 
vonatkozó szabályok között helyezkedik el. A Hpt. 270. §-a szerint: „Tilos a sorsolásra vonatkozó reklám. E tilalom nem 
vonatkozik a nyereménybetét-sorsolásra.” 
 
A Hpt. sem a sorsolás, sem a reklám fogalmát nem határozza meg, ugyanakkor azokra vonatkozóan megszorítást sem 
tartalmaz. A sorsolás – továbbá a szerencsejáték, a sorsolásos játék és az ajándéksorsolás – fogalmát az Szjsz tv.1, a 
reklám fogalmát pedig a Grt.2 definiálja ugyan, azonban az ott meghatározott fogalmak csak az Szjsz tv., illetve a Grt. 
alkalmazásában irányadók, a Hpt. szóban forgó rendelkezése vonatkozásában nem.  
 
Fentiekből következően a Hpt. 270. §-ának hatálya nem szűkíthető le az Szjsz tv. által szabályozott sorsolásos játékra, 
illetve ajándéksorsolásra. E szűkítő értelmezésen alapuló álláspontját a Kérelmező sem indokolta Beadványában, azt 
jogi érvekkel nem támasztotta alá. 
 
Az MNB álláspontja szerint irreleváns, hogy adott pénzügyi intézmény által szervezett, sorsoláson alapuló 
nyereményjáték az – egyébiránt az MNB feladat- és hatáskörén kívül eső – Szjsz tv. rendelkezései szerint miként 
minősül. Kizárólag annak van jelentősége, hogy az intézmény kereskedelmi kommunikációjában megjelenik-e a 
sorsolás mint kiválasztási módszer, a sorsolás lényegi eleme pedig a véletlenszerűség, tehát az, hogy a reklámban 
bemutatott előny megszerzése, illetőleg az arra jogosulttá váló résztvevő kiválasztásának metódusa a véletlenen múlik. 
 
A Hpt. 270. §-ában szereplő reklám fogalom – az értelmezési kereteit szűkítő rendelkezés hiányában – ugyancsak tágan 
értelmezendő. A Hpt. személyi és tárgyi hatályából, valamint a kifejezés általánosan ismert és elfogadott 
jelentéstartalmából kiindulva az magában foglal miden olyan információközlést – függetlenül annak megjelenítési 
módjától és eszközétől –, amely egy pénzügyi intézmény, illetve az általa nyújtott pénzügyi vagy kiegészítő pénzügyi 
szolgáltatás népszerűsítésére, promóciójára irányul. 
 
A Hpt. 270. §-a – egy nevesített kivételtől, a nyereménybetét-sorsolástól eltekintve – generális tilalmat fogalmaz meg, 
melynek rendeltetése az, hogy az ügyfelek pénzügyi és kiegészítő pénzügyi szolgáltatás igénybevételével, illetve az 
egyes szolgáltatók közötti választással kapcsolatos döntését ne befolyásolhassa szerencse függvényében realizálható 
előnyökre vonatkozó kereskedelmi kommunikáció. 
 
Az MNB fentiekre tekintettel kialakított álláspontja szerint a Hpt. 270. §-ában rögzített tilalomba ütközik minden olyan, 
fenti értelemben vett, sorsolásra vonatkozó kereskedelmi kommunikáció, amely közvetve vagy közvetlenül valamely 

                                                 

1 Szjsz tv. 1. § (1) Szerencsejáték minden olyan játék, amelyben a játékos pénz fizetése, vagy vagyoni érték nyújtása fejében, meghatározott feltételek 
fennállása vagy bekövetkezése esetén pénznyereményre, vagy más vagyoni értékű nyereményre válik jogosulttá. A nyerés vagy a vesztés kizárólag, 
vagy túlnyomórészt a véletlentől függ. 
(2) E törvény alkalmazásában szerencsejátéknak minősül a fogadás is. E törvényt kell alkalmazni - a törvényben külön szabályozott esetekben - a 
játékautomatára és az ajándéksorsolásra is. 
15. § (1) Sorsolásos játék: olyan szerencsejáték, amelyben a szerencsejáték szervező a játékosnak pénzfizetés fejében vagyoni ellenszolgáltatást 
helyez kilátásba 
a) meghatározott szám, számsor, jel, ábra stb. (a továbbiakban: szám) eltalálása vagy 
b) nyerésre jogosító érvényes befizetési bizonylat, szelvény, jegy, tanúsítvány (a továbbiakban: sorsjegy) kihúzása esetén. A nyerés vagy vesztés 
kizárólag a szám nyilvános húzásának, vagy a sorsjegy azonosítására alkalmas más módszernek (a továbbiakban: sorsolás) az eredményétől függ. 
23. § (1) Aki rendszeresen, saját nevében áruk, szolgáltatások értékesítését végzi, engedély nélkül rendezhet és bonyolíthat le vásárlással vagy 

szolgáltatás igénybevételével egybekötött ajándéksorsolásos akciót (a továbbiakban: ajándéksorsolás), amelyben a vásárlónak a meghatározott 

értékű, mennyiségű vagy fajtájú áru megvételekor vagy szolgáltatás igénybevételekor kapott sorsjegy nyilvános kihúzása esetén áru vagy 

szolgáltatás formájában nyereményt kell adni. 

2 Grt. 3. § d) gazdasági reklám: olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog - 
ideértve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket - (a továbbiakban együtt: termék), 
szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban mindezek együtt: áru) értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének 
előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a vállalkozás neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy áru, árujelző ismertségének 
növelésére irányul (a továbbiakban: reklám) 
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pénzügyi intézmény által nyújtott pénzügyi vagy kiegészítő pénzügyi szolgáltatás igénybevételére ösztönözheti a 
potenciális ügyfeleket. 
 
 
Budapest, 2017. július 31. 

 
    
 
 
 
 


