
 
Állásfoglalás a 29/2017. MNB rendeletnek a fióktelepre vonatkozó hatályáról, valamint egyes 

rendelkezései értelmezéséről 
 
A Fióktelep képviseletében az Ügyvédi Iroda a tőkepiaci szervezetek által a jegybanki információs 
rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő 
adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 29/2017. (XI. 22.) MNB rendeletnek (MNB rendelet) a 
fióktelepre vonatkozó hatályával, valamint egyes kapcsolódó kérdésekkel kapcsolatban kérte a Magyar 
Nemzeti Bank (MNB) állásfoglalását. 
 
I.  TÉNYÁLLÁS  
 
Az Ügyvédi Iroda állásfoglalás iránti kérelmében (Beadvány) előadta, hogy meglátása szerint az MNB 
rendelet hatálya nem terjed ki a Fióktelepre, mint más EGT-államban székhellyel rendelkező vállalkozás 
fióktelepére, ezáltal a Fióktelep nem köteles az MNB rendelet alapján adatszolgáltatást teljesíteni az MNB 
részére. Az Ügyvédi Iroda álláspontja szerint ezt alátámasztja az is, hogy gyakorlati problémához is vezetne 
az, ha a Fióktelep az MNB rendelet 2. számú melléklete szerinti adatszolgáltatás teljesítésére lenne 
kötelezett. 
 
II. JOGKÉRDÉS 
 
Az MNB rendelet hatálya kiterjed-e a Fióktelepre, mint más EGT-államban székhellyel rendelkező 
vállalkozás magyarországi fióktelepére? 
 
III.  AZ ÜGYVÉDI IRODA ÁLLÁSPONTJA  
 
Az Ügyvédi Iroda jogi álláspontja szerint a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, 
valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 1. §-
ában és 2. §-ában foglaltak alapján a Bszt. hatálya nem terjed ki a Fióktelepre. 
 
Az Ügyvédi Iroda álláspontja szerint továbbá a Fióktelep nem illeszthető be a Bszt. 4. § (2) bekezdés 10. 
pontja szerinti „befektetési vállalkozás” törvényi definíciójába, amely szerint befektetési vállalkozás „[a]z, 
aki e törvény szerinti, tevékenység végzésére jogosító engedély alapján, harmadik személy részére, 
ellenérték fejében, rendszeres gazdasági tevékenysége keretében befektetési szolgáltatást nyújt vagy 
befektetési tevékenységet végez (…)”. 
 
Erre való tekintettel az Ügyvédi Iroda véleménye szerint az MNB rendelet hatálya sem terjed ki a 
Fióktelepre, mivel az MNB rendelet 1. §-a szerint „[e] rendelet hatálya a befektetési vállalkozásokról és az 
árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi 
CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.) hatálya alá tartozó szervezetre, a kollektív befektetési formákról 
és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (a 
továbbiakban: Kbftv.) szerinti befektetési alapra és befektetési alapkezelőre, valamint a tőkepiacról szóló 
2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.) szerinti központi értéktári, központi szerződő fél és tőzsdei 
tevékenységet végző szervezetre (a továbbiakban együtt: adatszolgáltató) terjed ki”. 

 
Az Ügyvédi Iroda véleménye szerint továbbá az MNB rendelet azért sem alkalmazandó a Fióktelepre, mert 
a Bszt. 176. §-ában felsorolt rendelkezések – amelyek bizonyos üzleti és piaci magatartási körben 
ellenőrzési jogot biztosítanak az MNB részére – nem tartalmazzák az MNB rendeletben rögzített 
adatszolgáltatási kötelezettséget, így az MNB a Fióktelepet terhelő adatszolgáltatási kötelezettséget elő 
sem írhatna.  
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Az Ügyvédi Iroda észrevétele szerint továbbá – annak ellenére, hogy a Fióktelepre az MNB rendelet 
hatálya a fentiek szerint nem terjed ki – az MNB rendelet 2. számú mellékletének „Az összefoglaló 
táblában előforduló rövidítések”, „Adatszolgáltató”-ra vonatkozó része tartalmazza a „külföldi befektetési 
vállalkozás fióktelepét” („BVF”) is, mely fogalom meghatározása kapcsán az MNB rendelet 2. számú 
melléklete a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) értelmező rendelkezéseire utal. A Tpt.-ben 
meghatározott fióktelep definíció pedig magába foglalja a Fióktelepet is, mint a más EGT-államban 
székhellyel rendelkező vállalkozás magyarországi fióktelepét is, így az MNB rendelet a Tpt. értelmező 
rendelkezéseire való hivatkozással fogalmilag összemossa az úgynevezett harmadik országban székhellyel 
rendelkező vállalkozás fióktelepeit a más EGT-államban székhellyel rendelkező vállalkozás fióktelepeivel, 
annak ellenére, hogy az MNB rendeletben meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség a fentiekre való 
tekintettel csak a harmadik országban székhellyel rendelkező vállalkozás fióktelepei vonatkozásában állhat 
fenn. 
 
Az Ügyvédi Iroda a Beadványában továbbá kifejtette, hogy álláspontja szerint az MNB rendelet 2. számú 
mellékletének a tartalma kacsán felvetődő értelmezési problémák is az támasztják alá, hogy az MNB 
rendelet nem alkalmazható a Fióktelepere, az alábbiakban kifejtettek szerint: 
 
1. 
A „31B Befektetési vállalkozás - Felügyeleti mérleg – Források” elnevezésű adatszolgáltatási tábla „[a] 
befektetési vállalkozás felügyeleti mérlegéről beszél és ennek elkészítését és éves auditált jelentésként 
történő megküldését várja el a Fiókteleptől (mint BVF) is”. A Fióktelep ugyanakkor az Ügyvédi Iroda 
álláspontja szerint nem köteles mérlegét letétbe helyezni és közzétenni. 
 
2. 
Az „Összefoglaló tábla” 7. sorában a „31B Befektetési vállalkozás - Felügyeleti mérleg – Források” 
elnevezésű adatszolgáltatási tábla vonatkozásában az adatszolgáltatók között szerepel a „BVF” jelölés is, 
annak ellenére, hogy a tábla elnevezése maga csak a befektetési vállalkozást tartalmazza.  
 
3. 
Az MNB rendelet alapján nem egyértelmű, hogy az egyes adatszolgáltatási táblákat a Fióktelepnek – mint 
nem önálló jogi személynek – az egész vállalkozás (vagyis a külföldi vállalkozás és a Fióktelep) 
vonatkozásában, vagy kizárólag a magyarországi Fióktelep vonatkozásában kell-e kitöltenie.  
 
A kérdés által felvetett problémára példaként szolgál az, hogy a „30B Pénzfedezettségi jelentés (a deviza 
egységében)” elnevezésű adatszolgáltatási tábla „30B1 Ügyfelek követelései” sorában a Fióktelep 
nemleges nyilatkozatot tud tenni, mivel a Fióktelep „[i]lyen jellegű kapcsolatba [a külföldi vállalkozás] 
ügyfeleivel nem fog kerülni”. A Fióktelep ugyanis nem önálló jogi személy, így a szóban forgó külföldi 
vállalkozás ügyfelei értelemszerűen a Fióktelep ügyfelei is. Vagy az MNB azt várja el, hogy a szóban forgó 
külföldi vállalkozás ügyfeleinek követeléseire vonatkozó adatok is kerüljenek bejelentésre az MNB felé? 
 
A kérdés által felvetett problémára szolgáló másik példa alapján a „30DA Saját számlás értékpapír-
állományok a hónap végén” elnevezésű adatszolgáltatási tábla vonatkozásában a Fióktelep 
értelmezésében a saját számlás értékpapír-állománnyal kapcsolatban félreértések merülhetnek fel, mivel 
nem tisztázott, hogy annak keretében a szóban forgó külföldi vállalkozás értékpapír állományát, vagy a 
Fióktelep értékpapírszámláján szereplő, azonban szintén a szóban forgó külföldi vállalkozás tulajdonát 
képező értékpapír állományt kell-e a táblában feltüntetni.  
 
4. 
A „31A Befektetési vállalkozás - Felügyeleti mérleg – Eszközök” elnevezésű adatszolgáltatási tábla 
31A13312 sorában a „Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozásától vagy annak más fióktelepétől” kifejezés 
az Ügyvédi Iroda véleménye szerint nem értelmezhető, mivel „[e]gy fióktelepnek nincsen külföldi 
vállalkozása és fióknak fiókja sem lehet”. 



 

 

3 

 
IV.  JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 
 
A Bszt. 1. § c) pontja szerint „[h]a nemzetközi szerződés vagy e törvény eltérően nem rendelkezik, e törvény 
hatálya kiterjed: (…) 
c) Magyarország területén külföldi (EGT-államban vagy harmadik országban székhellyel rendelkező) 
vállalkozás által fióktelep formájában folytatott 
ca) befektetési szolgáltatási tevékenységre, 
cb) kiegészítő szolgáltatásra, és 
cc) adatszolgáltatási tevékenységre”. 
 
A Bszt. 4. § (2) bekezdés 29. pontja értelmében fióktelep „[a]z Fkt.-ban [a külföldi székhelyű vállalkozások 
magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről szóló 1997. évi CXXXII. törvény], illetve Ctv.-
ben [a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény] 
meghatározott szervezet”. 
 
Az Fktv. 2. § b) bekezdése alapján fióktelep „[a] külföldi vállalkozás jogi személyiséggel nem rendelkező, 
gazdálkodási önállósággal felruházott olyan szervezeti egysége, amelyet önálló cégformaként a belföldi 
cégnyilvántartásban a külföldi vállalkozás fióktelepeként bejegyeztek”. 
 
Az Fktv. 3. § (1a) bekezdése szerint „[a] fióktelep jogképes, cégneve alatt a külföldi vállalkozás javára 
jogokat szerezhet és a külföldi vállalkozás terhére kötelezettségeket vállalhat, így különösen vagyont 
szerezhet, szerződést köthet, pert indíthat és perelhető”. 
 
A pénzügyi eszközök piacairól, a 85/611/EGK, és a 93/6/EGK tanácsi irányelv, és a 2000/12/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 93/22/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül 
helyezéséről szóló 2004. április 21-i 2004/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (MIFID) 61. cikk (2) 
bekezdése szerint „[a] fogadó tagállamok ezen irányelv alapján fennálló felelősségük keretében 
előírhatják a befektetési vállalkozások fióktelepei számára, hogy biztosítsák a fogadó tagállam által a 32. 
cikk (7) bekezdésében előírt esetekre meghatározott előírásoknak való megfelelőségük figyelemmel 
kíséréséhez szükséges információkat. Az ilyen követelmények nem lehetnek szigorúbbak, mint amelyeket 
ugyanezen tagállam az ott letelepedett vállalkozásokra előír az ugyanezen előírásoknak való 
megfelelőségük figyelemmel kíséréséhez”. 
 
A MIFID 32. cikk (7) bekezdése szerint „[a]zon tagállam illetékes hatósága, amelyben a fióktelep található, 
átveszi a felelősséget annak biztosítására, hogy a fióktelep által a területén nyújtott szolgáltatások 
megfeleljenek a 19., 21., 22., 25., 27. és 28. cikkben, illetve az azok alapján elfogadott intézkedésekben 
megállapított kötelezettségeknek”. 
 
A Bszt. 176. §-a alapján „[a] más EGT-állam felügyeleti hatóságának befektetési szolgáltatási tevékenység 
végzésére jogosító engedélyével rendelkező külföldi befektetési vállalkozás Magyarország területén 
létesített fióktelepe által végzett tevékenysége esetében a Felügyelet hatáskörében ellenőrzi a 17/A. §-ban, 
40-51. §-ban, 55-56. §-ban, 62-65. §-ban, 67-69. §-ban, 73-76. §-ban és 151-153. §-ban foglalt 
rendelkezések betartását”. 
 
A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (MNB tv.) 171. § (1) bekezdés i) pontja szerint 
„[f]elhatalmazást kap a Magyar Nemzeti Bank elnöke, hogy rendeletben szabályozza: (…) i) a jegybanki 
információs rendszerhez szolgáltatandó információk és az információt szolgáltatók körét, a szolgáltatás 
módját és határidejét, valamint az adatszolgáltatás során felmerült, az informatikai rendszer súlyos 
problémáival kapcsolatos bejelentéssel kapcsolatos kérdéseket”. 
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Az MNB rendelet 1. §-a értelmében „[e] rendelet hatálya a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei 
szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 
(a továbbiakban: Bszt.) hatálya alá tartozó szervezetre, a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, 
valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (a továbbiakban: 
Kbftv.) szerinti befektetési alapra és befektetési alapkezelőre, valamint a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. 
törvény (a továbbiakban: Tpt.) szerinti központi értéktári, központi szerződő fél és tőzsdei tevékenységet 
végző szervezetre (a továbbiakban együtt: adatszolgáltató) terjed ki”. 
 
Az MNB rendelet 3. § (2) bekezdése alapján „[a] fióktelep az e rendelet szerinti felügyeleti jelentést a 
működése megkezdésének napjától a tevékenysége befejezésének napjáig teljesíti”. 
 
V. AZ MNB ÁLLÁSPONTJA 
 
A Bszt. 1. § c) pontja alapján a Bszt. hatálya kiterjed a külföldi – vagyis más EGT-államban vagy harmadik 
országban – székhellyel rendelkező vállalkozások által Magyarország területén fióktelep formájában 
végzett befektetési szolgáltatási tevékenységre, kiegészítő tevékenységre, illetve adatszolgáltatási 
tevékenységre. Erre való tekintettel az MNB nem ért egyet az Ügyvédi Iroda azon álláspontjával, hogy a 
Bszt. hatálya nem terjed ki a Fióktelepre. 
 
Erre, valamint az MNB rendelet 1. §-ában foglaltakra való tekintettel tehát a Fióktelepre, mint Bszt. 
hatálya alá tartozó szervezetre az MNB rendelet hatálya is kiterjed. Erre vonatkozóan az MNB rendelet 
kifejezett rendelkezést is tartalmaz, amennyiben a 3. § (2) bekezdésében rögzíti, hogy a fióktelepek a 
működésük megkezdésének napjától a tevékenységük befejezésének napjáig teljesítik az MNB rendelet 
alapján fennálló adatszolgáltatási kötelezettségüket. 
 
Az MNB nem ért továbbá egyet az Ügyvédi Iroda azon véleményével sem, hogy az MNB rendelet azért 
sem alkalmazandó a Fióktelepre, mert a Bszt. 176. §-ában felsorolt rendelkezések nem tartalmazzák az 
MNB rendeletben rögzített adatszolgáltatási kötelezettséget, így az MNB a Fióktelepet terhelő 
adatszolgáltatási kötelezettséget elő sem írhatna. Az MNB tv. 171. § (1) bekezdés i) pontja ugyanis – 
összhangban a MIFID 61. cikk (2) bekezdésben rögzített, a fogadó tagállamok számára a MIFID 32. cikk (7) 
bekezdésében, vagyis kifejezetten az Ügyvédi Iroda által hivatkozott Bszt. 176. §-ában rögzített 
kötelezettségeknek való megfelelés MNB általi figyelemmel kísérése érdekében biztosított 
adatszolgáltatás előírási lehetőséggel – felhatalmazta az MNB elnökét az MNB rendelet meghozatalára.  
 
A fentiek kapcsán megemlítendő még, hogy a pénzügyi eszközök piacairól, valamint a 2002/92/EK irányelv 
és a 2011/61/EU irányelv módosításáról szóló 2014. május 15-i 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi 
irányelv (MIFID II) 85. cikk (2) bekezdése a MIFID 61. cikk (2) bekezdésben rögzített lehetőséggel 
érdemben megegyező rendelkezést rögzít. 
 
A MNB továbbá felhívja az Ügyvédi Iroda figyelmét arra, hogy az MNB rendelet a fióktelep fogalmi 
meghatározása kapcsán nem utal a Tpt.-re, mint releváns jogszabályra. Kiemelendő továbbá, hogy a Tpt. 
fióktelep fogalma egyébként teljeskörűen megegyezik a Bszt. 4. § (2) bekezdés 29. pontjában rögzített 
definícióval. 
 
 
Az Ügyvédi Iroda által a Beadványban megfogalmazott további kérdések tekintetében az MNB az alábbi 
tájékoztatást nyújtja: 
 
1. 
Az MNB rendelet 2. § (2) bekezdése értelmében „[a] felügyeleti jelentés elkészítésének alapját az 
adatszolgáltató által alkalmazott számviteli szabályozás szerint készített főkönyvi, analitikus és egyéb 
nyilvántartások képezik”. 



 

 

5 

 
A „31B Befektetési vállalkozás - Felügyeleti mérleg – Források” elnevezésű adatszolgáltatási táblát az MNB 
rendelet 2. számú mellékletében szereplő „Összefoglaló tábla” 7. sorában a „31B Befektetési vállalkozás - 
Felügyeleti mérleg – Források” elnevezésű adatszolgáltatási tábla vonatkozásában rögzítettek alapján „a 
magyar számviteli szabályokat alkalmazó BVF”-nek kell kitöltenie. 
 
Az MNB rendelet 3. számú mellékletének a „31B Befektetési vállalkozás - Felügyeleti mérleg – Források” 
elnevezésű adatszolgáltatási tábla tartalmára vonatkozó rendelkezései szerint a tábla kitöltésének módja 
alapvetően megegyezik a magyar számviteli előírásokban foglaltakkal, azonban egyes esetekben eltér 
attól, mely eltéréseket az MNB rendelet 3. melléklete rögzíti.   
 
A fentiek értelmében a „31B Befektetési vállalkozás - Felügyeleti mérleg – Források” elnevezésű 
adatszolgáltatási táblát a Fióktelepnek csak akkor kell adatokkal feltöltenie, amennyiben a magyar 
számviteli szabályozás szerint készíti el a mérlegét, mely során a mérleg tagolásától eltérő tételeknél az 
MNB rendelet 3. számú mellékletében meghatározott, vonatkozó előírásokat kell alkalmaznia. 
 
2. 
A „31B Befektetési vállalkozás - Felügyeleti mérleg – Források” elnevezésű adatszolgáltatási tábla 
elnevezésével kapcsolatos észrevétel vonatkozásában az MNB megjegyzi, hogy a tábla elnevezésében 
található kifejezéseket a Fióktelepnek értelemszerűen kell figyelembe vennie. Tehát azon adatszolgáltatási 
táblákat, amelyek tekintetében az MNB rendelet 2. számú mellékletében szereplő „Összefoglaló tábla” 
alapján a „BVF” adatszolgáltatásra kötelezett, attól függetlenül is ki kell a Fióktelepnek töltenie, hogy azok 
elnevezésében „befektetési vállalkozás” található.  
 
3. 
Az MNB rendelet 3. számú mellékletének a „30B Pénzfedezettségi jelentés (a deviza egységében)” 
elnevezésű adatszolgáltatási tábla „30B1 Ügyfelek követelései” sorának tartalmára vonatkozó 
rendelkezései szerint azon az ügyfeleket tárgynapon megillető − mind az ügyfélszámlán lévő, mind az arra 
át nem vezetett – pénzeszközök összegét kell szerepeltetni. 
 
Az MNB rendelet „30B Pénzfedezettségi jelentés (a deviza egységében)” elnevezésű adatszolgáltatási 
tábla „30B1 Ügyfelek követelései” sorát – az Fktv. 3. § (1a) bekezdésében foglaltak figyelembevételével – a 
Fióktelepnek azon ügyfélkövetelések tekintetében kell kitölteni, melyek a Fióktelep által Magyarország 
területén a saját cégneve alatt a külföldi vállalkozás javára folytatott tevékenysége során keletkeztek. A 
szóban forgó adatszolgáltatási táblát tehát a külföldi vállalkozás azon ügyfelei tekintetében nem kell 
kitölteni, melyek nem a magyarországi Fióktelep cégneve alatt szerzett ügyfelek. 
 
Az MNB rendelet 3. számú mellékletének a „30DA Saját számlás értékpapír-állományok a hónap végén” 
elnevezésű adatszolgáltatási tábla tartalmára vonatkozó előírásai szerint abban a saját számlán 
nyilvántartott értékpapírok fizikai készletét kell szerepeltetni, függetlenül attól, hogy az adatszolgáltató 
saját számlás tevékenység végzésére jogosult-e. A külföldi pénznemben denominált értékpapírokat 
forintban kell szerepeltetni. Az átváltási árfolyam az adatszolgáltató számviteli politikájában 
meghatározott árfolyam, illetve ha ilyen nincs, akkor az MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyam. 
 
Következésképpen – hivatkozással az előzőekben kifejtettekre is – a „30DA Saját számlás értékpapír-
állományok a hónap végén” elnevezésű adatszolgáltatási tábla vonatkozásában az MNB rendelet az 
adatszolgáltató, vagyis a Fióktelep saját értékpapírszámláján nyilvántartott értékpapír állomány adatainak, 
nem pedig a külföldi vállalkozás teljes értékpapír állomány adatainak szerepeltetését követeli meg.  
 
4. 
A „31A Befektetési vállalkozás - Felügyeleti mérleg – Eszközök” elnevezésű adatszolgáltatási tábla 
31A13312 sorában valóban a „Fióktelep külföldi székhelyű vállalkozásától vagy annak más fióktelepétől” 
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kifejezés szerepel, mely alatt értelemszerűen azon külföldi vállalatot kell érteni, mely javára, illetve 
terhére a Fióktelep eljár, illetve ennek a külföldi vállalatnak a további – Fióktelepen kívüli – más 
fióktelepét kell érteni.  
 

*** 
 
Felhívom szíves figyelmét továbbá arra, hogy az MNB a véleményét kizárólag az Ügyvédi Iroda által 
rendelkezésre bocsátott információk alapján alakította ki, így az abban foglalt egyedi jogértelmezés csak 
az Ügyvédi Iroda által előadott tényállásra vonatkozik. Az MNB véleménye nem tekinthető kötelező erejű 
állásfoglalásnak, a benne foglaltaknak más hatóságra, illetve a bíróságra nézve nincs kötelező tartalma. 
Jelen állásfoglalás kizárólag az Ügyvédi Iroda tájékoztatása céljából készült, a benne foglaltak egyéb célok 
(pl. marketing) érdekében, továbbá harmadik személyekkel szemben nem használhatók fel, illetve jogvita 
eldöntésére nem alkalmazhatóak. 
 
Budapest, 2018. július 20. 
 
 
15885-5/2018 
 
 
 

 

  


