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Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra. 

 

 

Állásfoglalás követelésvásárlási tevékenységgel kapcsolatos egyes kérdések megítéléséről 

 
A Pénzügyi Vállalkozás állásfoglalás iránti kérelmet nyújtott be a Magyar Nemzeti Bankhoz (MNB) a hitelintézetekről 
és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvényben (Hpt.) szabályozott követelésvásárlási 
tevékenység, mint pénzügyi szolgáltatási tevékenységre vonatkozó egyes rendelkezések értelmezésével 
kapcsolatosan.  
 
I.  TÉNYÁLLÁS 
 
A követelésvásárlási tevékenység végzésére engedéllyel rendelkező Pénzügyi Vállalkozás a követelésvásárlási 
tevékenysége keretében tulajdonába került egyes, jellemzően hiteljogviszonyból eredő lejárt követeléseket tovább 
értékesíti.  
 
Az értékesítést megelőzően – amennyiben azt a Pénzügyi Vállalkozás az üzletileg elfogadható vételár meghatározása 
céljából szükségesnek ítéli – az adott követelés fedezetét képező ingatlanok értékének megállapításához a jövőben 
szakértőt kíván igénybe venni. Ezen értékbecslő tehát a Pénzügyi Vállalkozás megbízásából értékelné az értékesíteni 
tervezett követelés mögött álló ingatlanfedezeteket.   
 
II.  JOGKÉRDÉS 
 
II.1. A megvásárolt követelés értékesítése a Pénzügyi Vállalkozás oldaláról részét képezi-e a Hpt. 3. § (1) bekezdés l) 
pontjában meghatározott követelésvásárlási tevékenységnek, pontosabban a Hpt. értelmező rendelkezéseket rögzítő 
6. § (1) bekezdés 60. pontja alapján a követelésvásárlási tevékenység egyik elemét képező behajtási tevékenységnek? 
 
II.2. Amennyiben az első kérdésre adott válasz igenlő, úgy a Pénzügyi Vállalkozás által megbízott értékbecslő függő 
ügynökként láthatja-e el a feladatát?  
 
III.             A PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁS ÁLLÁSPONTJA  
 
III.1. A Pénzügyi Vállalkozás jogi álláspontját az első kérdés vonatkozásában akként ismertette, hogy a 
követelésvásárlási tevékenységnek, mint pénzügyi szolgáltatási tevékenységnek nem képezi részét a megvásárolt 
követelés értékelése. 
 
Véleményének indokolásában egyrészt a követelésvásárlási tevékenység Hpt. szerinti definíciójára, másrészt 
hatóságunk által a korábbiakban hasonló témában kiadott állásfoglalásokra hivatkozik. A Hpt. 6. § (1) bekezdés 60. 
pontjában foglalt értelmező rendelkezés szerint ugyanis követelésvásárlási tevékenységnek minősül: „követelésnek - 
a kötelezett kockázatának átvállalásával vagy anélkül történő - megszerzése, megelőlegezése (ideértve a faktoringot 
és a forfetírozást is), valamint leszámítolása, függetlenül attól, hogy a követelés esedékességének nyilvántartását és a 
kintlévőségek beszedését ki végzi”. 
 
Véleménye szerint az aláhúzással jelölt törvényi szövegrész egyértelműen a kötelezettől történő behajtás folyamatára 
utal, a követelés értékesítése esetén a Pénzügyi Vállalkozás azonban a követelés vevőjével, mint ügyféllel köt 
szerződést, a kötelezett által igénybe vett szolgáltatás alapján fennálló követelés megvásárlása tárgyában. 
 
Az állásfoglalás-kérésben hivatkozás történik hatóságunknak a „Követelésvásárlási, illetve követeléskezelési, behajtási 
tevékenységek jogi megítélése, tekintettel a Hpt. megváltozott szabályozására" tárgyú állásfoglalására is, mely szerint: 
„A követelésvásárlási tevékenység sajátossága, hogy a kötelezettek nem minősülnek a pénzügyi szolgáltatás nyújtása 
szempontjából ügyfélnek. A követelésvásárlási tevékenység megítélése szempontjából a pénzügyi intézmény ügyfele 
ugyanis azon intézmény, mely — követelések megvásárlása esetén — az eredeti követelések jogosultja. A teljesítés 
nem a kötelezettek által igénybevett szolgáltatás ellenértékének megfizetésében áll, hanem a jogosult által a 
kötelezettek részére nyújtott szolgáltatás alapján fennálló követelés megvásárlásában. Azonban a kötelezettek 
teljesítése továbbra is a szolgáltatás lényeges tartalmát képezi, mivel a követelést megvásárló faktorcégnek érdekében 
áll a követelés behajtása, ellenkező esetben ugyanis veszteséges lesz, hiszen a megvett követelés ellenértékét sem 
tudja behajtani. A követelésvásárlás tehát a vevő oldaláról olyan célzott tevékenység, amelynek célja a megvásárolt 
szerződés kötelezetti teljesítésének kikényszerítése. A követelésvásárlás tárgyát képező kintlévőségek beszedése (a 
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kötelezett nem teljesítése esetén) így a követelésvásárlásnak olyan lényegi eleme, amely cél megvalósulásának reális 
lehetősége nélkül maga a követelésvásárlási ügylet eleve nem jönne létre."  
 
Hatóságunk e tárgyban született további állásfoglalásait is megvizsgálva a Pénzügyi vállalkozás arra a következtetésre 
jutott, hogy az MNB értelmezése szerint is a követelésvásárlás esetében a pénzügyi szolgáltatás résztevékenységének 
tekintett behajtás, a követelés kötelezettől történő beszedését, annak folyamatát foglalja magába. 
 
Állásfoglalás-kérésében foglaltak szerint ezt támasztja alá a „Figyelemfelhívás az Üzletszerűség megítélésével 
kapcsolatban a követelésvásárlás, mint pénzügyi szolgáltatási tevékenység vonatkozásában" címmel kiadott vezetői 
körlevél, amely a kérelmében előadottak szerint rögzíti, hogy „Az Üzletszerűen végzett követelésvásárlás – a Hpt. 3. § 
(1) bekezdés 1) pontja értelmében – pénzügyi szolgáltatási tevékenység, amelyet a követelés megvásárlója valósíthat 
meg. A követelést értékesítő pénzügyi intézmény ebben a vonatkozásban ugyan nem valósít meg pénzügyi szolgáltatási 
tevékenységet, de az engedményezés részeseként értelemszerűen közreműködik annak alakulásában, így magatartása 
kihatással lehet egy esetlegesen engedély nélkül, üzletszerűen végzett követelésvásárlási tevékenység 
megvalósulására."  
 
Mindezek alapján a Pénzügyi Vállalkozás arra a következtetésre jutott, hogy a Hpt. 3. § (1) bekezdés l) pontjában 
meghatározott követelésvásárlási tevékenységnek részét képezi tehát a Hpt. 6. § (1) bekezdés 60. pontja értelmében 
a kintlévőség beszedése, amely alatt azonban kizárólag a követelés összegének a kötelezettől, annak nem teljesítése 
miatt történő behajtása értendő. 
 
III.2. A másik jogkérdés vonatkozásában a Pénzügyi Vállalkozás nem ismertette álláspontját.  
 
IV.            AZ MNB ÁLLÁSPONTJA 
 
IV.1.  Az MNB álláspontja szerint az üzletszerű követelésvásárlás, mint pénzügyi szolgáltatás olyan, a vevő oldaláról 
célzatos tevékenység, amely a megvásárolt követelés kötelezetti teljesítésének kikényszerítésére irányul, függetlenül 
attól, hogy – a Hpt. fentiekben is idézett fogalmából következően – a behajthatatlanság kockázatát a pénzügyi 
szolgáltatást nyújtó vevő (pénzügyi intézmény), vagy a követelés engedményezője viseli a közöttük létrejött 
megállapodás szerint. 
 
Amennyiben e szerződés értelmében a követelést megvásárló pénzügyi intézmény kockázati körébe tartozik a 
követelés behajthatatlansága, úgy az engedményező nem felel a követelés kötelezettjének (eredeti adós) 
fizetőképességéért, felelőssége csak a követelés tényleges fennállásáért áll fenn.  Ellenkező esetben viszont – azaz ha 
a vevő nem vállalja át a megvásárolt követelés behajthatatlanságának kockázatát –, és utóbb a követelés 
behajthatatlannak bizonyul, az engedményező köteles a követelésért kapott vételárát a vevőnek visszafizetni. 
 
Akár a behajthatóság kockázatának átvállalásával, akár anélkül történik a követelés megvásárlása, az kétséget kizáróan 
megállapítható, hogy – ahogyan arra hatóságunk korábbi állásfoglalásában már rávilágított – a követelésvásárlás 
tárgyát képező kintlévőség beszedése, vagyis a kötelezett (adós) teljesítésének kikényszerítése (melyet a vevő a 
követelés megszerzéséért kifizetett vételár megtérülése érdekében eszközöl) a követelésvásárlás olyan lényegi eleme, 
amely cél megvalósulásának reális lehetősége nélkül a követelésvásárlási ügylet ab ovo nem jött volna létre.   
 
Bár a megvásárolt követelés továbbértékesítésére szintén a követelés vételárának megtérülése érdekében kerül sor, 
a továbbértékesítés álláspontunk szerint mégsem minősül behajtási tevékenységnek. Az értékesítés közvetlen célja 
ugyanis nem a kötelezett teljesítésének kikényszerítése, vagyis a tartozáskiegyenlítés folytán az adósi kötelezettség 
megszüntetése, hanem jellemzően annak elérése, hogy a követelést megvásárló Pénzügyi Vállalkozás – aki már nem 
akarja tovább viselni a követelés érvényesíthetetlenségének kockázatát – „szabaduljon” a kintlévőségétől. A kötelezett 
(adós) kötelezettsége a követelés továbbértékesítése esetén is fennmarad, hiszen újabb változás csak a követelés 
jogosultjának pozíciójában következik be. 
 
A fentiekben ismertetett véleményünk alapján egyetértünk tehát az állásfoglalás-kérésben megjelenített azon 
álláspontjával, miszerint a követelés továbbértékesítése nem képezi részét a behajtási tevékenységnek.  
 
IV.2. A második kérdés megválaszolása az első kérdésre adott válasz tükrében irreleváns.  
 
Budapest, 2017. május 


