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ÁLLÁSFOGLALÁSKÉRÉS ZÁLOGÁLLOMÁNY MÁS PÉNZÜGYI INTÉZMÉNY RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ ÁTADÁSÁNAK MÓDJÁ-

RÓL 

 

A Pénzügyi Vállalkozás a Magyar Nemzeti Bank (MNB) állásfoglalását kérte egy másik pénzügyi intézmény kézizálog 

hitelezési üzletágának, az ahhoz tartozó közvetítői portfólióval együtt történő átvétele tárgyában. 

 

I. TÉNYÁLLÁS 

 

A Pénzügyi Vállalkozás át kívánja venni egy harmadik fél pénzügyi intézmény kézizálog hitelezési üzletágát, az ahhoz 

tartozó közvetítői portfólióval együtt, tekintettel arra, hogy a kézizálog termék egyedi jellegéből adódóan az ügyfelek 

elsődlegesen a közvetítőkhöz kötődnek és nem a tényleges hitelnyújtó pénzügyi intézményhez.  

 

A Pénzügyi Vállalkozás célja, hogy az üzletág átvétele minél hamarabb zökkenőmentesen végbe mehessen, oly módon, 

hogy ügyfélvesztést egy esetleges holt időszak - amelyben az adott közvetítő nem tud tevékenykedni - ne okozhasson.  

 

Fentiek érdekében a felek tervei szerint háromoldalú szerződést kötnének az átadó pénzügyi intézmény, a Pénzügyi 

Vállalkozás és a közvetítő, amely alapján az ügyfelekkel szemben követelések, kötelezettségek és az ügyfél által adott 

biztosítékok mind átszállnának a Pénzügyi Vállalkozásra azt követően, hogy az MNB engedélyezte a Pénzügyi Vállalko-

zás részére az adott közvetítő kiemelt közvetítőként történő alkalmazását. 

 

II. A JOGKÉRDÉS 

 

A fentiek szerinti háromoldalú szerződés, az ügyfelekkel pénzügyi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződések és azok 

biztosítékainak átruházására alkalmas-e, továbbá ahhoz nem szükséges az MNB-nek a hitelintézetekről és a pénzügyi 

vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) 17/A. § szerinti engedélye, illetve a szerződések és biztosíté-

kok átadásával kapcsolatosan a Hpt. állomány-átruházásra vonatkozó szakaszaiban foglalt kötelezettségek nem alkal-

mazandóak (pl. értesítési kötelezettség). 

 

III. A PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁS  ÁLLÁSPONTJA 

 

A Hpt. 17/A. § releváns szakaszai a következőképpen rendelkeznek:  

„(1) A szerződésből kilépő pénzügyi intézmény (a továbbiakban: átadó) és a szerződésbe belépő pénzügyi intézmény (a 

továbbiakban: átvevő) megállapodhat a 3. § (1) bekezdésének b)-c) és I) pontjaiban meghatározott pénzügyi szolgál-

tatás nyújtására irányuló, legalább húsz szerződést vagy legalább tízmilliárd forint tőketartozást vagy lízingdíj-követe-

lést tartalmazó szerződéses állományból (a továbbiakban: szerződésállomány) az átadót megillető jogok és az őt ter-

helő kötelezettségek összességének - a Felügyelet engedélyével - a szerződést átvevő félre történő átruházásában. Az 

átruházás során a Ptk. szerződésátruházásra vonatkozó szabályait azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az átruházás 

esetén a szerződés biztosítékai nem szűnnek meg, továbbá az átruházáshoz nem szükséges a szerződésben maradó fél 

jognyilatkozata…”  
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„(4) A szerződésállományt átadó pénzügyi intézmény - az átruházás Felügyelet által engedélyezett időpontját megelő-

zően legalább harminc nappal - postai úton írásban köteles minden érintett ügyfelet értesíteni a szerződésállomány 

átruházás szándékáról. Az értesítéssel egyidejűleg az átadó pénzügyi intézmény köteles tájékoztatni az ügyfelet az 

átruházással összefüggésben szükségessé váló egyes szerződési feltételeknek az átruházás engedélyezett időpontját 

követő módosulásáról. A szerződési feltételek átruházással összefüggő egyoldalú módosítása a kamat, díj, költség te-

kintetében az ügyfélre nem lehet hátrányosabb. „ 

 

A fentiek szerint, amennyiben az átadandó állomány legalább húsz szerződést vagy legalább tízmilliárd forint tőketar-

tozást tartalmaz és a felek ügyleti akarata kiterjed arra, hogy a meglévő biztosítékok átruházásra kerüljenek, úgy a 

Hpt. fenti szakaszában foglaltak szerint kellene eljárnia a Pénzügyi Vállalkozásnak. Ugyanakkor a kézizálog hitelezés 

sajátosságaiból fakadóan az ügyfelek jelentős része nem ismert, vagy azonosított, esetükben a Hpt-ben előírt értesítési 

elvárások teljesítése pl. mindenképpen akadályokba ütközne.  

 

A kézizálog hitelezés másik sajátossága, hogy a felek rövid futamidejű jogviszonyokat hoznak létre, amely kapcsán 

nagy valószínűséggel megállapítható, hogy az esetleges állomány-átruházási szerződés megkötésének pillanatában 

megtalálható állomány az MNB engedélyét követő átadás esetén már teljesen más ügyfél összetétellel rendelkezne.  

Az ügyfél kiszolgálása vonatkozásában egy ilyen átruházás semmilyen változással nem járna, hiszen továbbra is a köz-

vetítő zálogfiókban kerül kiszolgálásra azt követően, hogy a közvetítő igénybevételének engedélyezése megtörtént.  

 

Korábbi egyeztetések során az MNB azon álláspontját ismertette, mely szerint a kézizálog hitelezés speciális jellegére 

tekintettel a Hpt. 17/A. § nem alkalmazandó a szerződések és a biztosítékok átadásakor. A felek az MNB engedélye 

hiányában is átadhatják az állományt, úgy hogy annak joghatása megegyezzen a Hpt. 17/A. §-ban foglaltakkal, azaz a 

szerződés biztosítékai nem szűnnek meg, továbbá az átruházáshoz nem szükséges a szerződésben maradó fél jognyi-

latkozata.  

 

A Pénzügyi Vállalkozás tervei szerint a közvetítő által nyújtott biztosítékok és az ügyfél állomány átvételére vonatkozó 

szerződés, a közvetítő és a Pénzügyi Vállalkozás közötti kiemelt közvetítői tevékenységre vonatkozó szerződéssel egy-

idejűleg kerülne megkötésre azzal, hogy előbbi hatályba lépésének feltétele az MNB közvetítőre vonatkozó engedé-

lyének megadása lenne. Ezt követően a felek elszámolnának egymással, az ügyfelek biztosítékai jogilag átkerülnének 

a Pénzügyi Vállalkozáshoz, ugyanakkor fizikailag továbbra is a közvetítőnél maradnának és a közvetítő a továbbiakban 

az ügyfeleket a Pénzügyi Vállalkozás nevében kezelné.  

 

IV. AZ MNB ÁLLÁSPONTJA 

 

Szerződésállományok átruházására pénzügyi intézmények között alapvetően azokban az esetekben kerül sor, ha a 

pénzügyi intézmény az adott területről vagy piacról történő kivonulásról dönt. Különösen tartós jogviszonyt szabályozó 

szerződések esetén fontos, hogy a szerződésállományok pénzügyi intézmények közötti átadása zökkenőmentesen 

megvalósulhasson. 

 

Az egyes törvényeknek a pénzügyi közvetítőrendszer fejlesztésének előmozdítása érdekében történő módosításáról 

rendelkező 2015. évi LXXXV. törvény 190. §-a emelte be a Hpt. 17/A. §-át, mely a hitel- és pénzkölcsönnyújtásból, 

pénzügyi lízingből és követelésvásárlásból származó állomány átruházását tette lehetővé. A Hpt. 17/A. § jelentőségét 

az adja, hogy a hatálybalépésével sokkal könnyebbé váljon az ügyfelek átszerződtetése más szolgáltatóhoz, lévén, hogy 

nem szükséges az ügyfelek hozzájárulását egyenként begyűjteni. A rendelkezés tehát megkönnyíti azt, hogy pénzügyi 

intézmények akár teljes hitel, lízing vagy megvásárolt követelésállományukat, akár azok egy részét átadják más intéz-

ménynek. Ennek oka elsősorban egyes üzletágak megszüntetése vagy egy rossz portfóliótól való megszabadulás szán-

déka lehet. A Hpt. 17/A. § szerinti állományokat pénzügyi vállalkozások is átadhatnak és átvehetnek. A Hpt. 17/A. § 

szerinti állományátruházásokhoz kapcsolódó legfontosabb jogkövetkezmény - csak úgy mint a 17. § szerinti állo-

mányátruházásoknál -, hogy a szerződés biztosítékai nem szűnnek meg, valamint az átruházáshoz nem szükséges a 

szerződésben maradó fél nyilatkozata. Egyebekben itt is a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 
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szerződésátruházásra vonatkozó szabályai érvényesülnek. Amennyiben a jogkövetkezményeket a felek alkalmazni kí-

vánják, a tranzakcióhoz az MNB engedélye szükséges.1 

 

A jogalkotó minimum állományt is meghatározott annak érdekében, hogy kevés szerződésből álló vagy kis értékű állo-

mányokra ne vonatkozzanak e szabályok. Így az átadandó állománynak legalább húsz szerződést vagy legalább tízmil-

liárd forint tőketartozást vagy lízingdíj-követelést kell tartalmaznia.  

 

Az ügyfeleknek a Hpt. 17/A. § (5) bekezdése szerint lehetőségük van továbbá az ügyletből kilépni. A Hpt. 17/A. § (4) 

bekezdése szerint az átadónak az állományátruházás napját megelőzően legalább 30 nappal értesítenie kell az ügyfe-

leket az átruházásról és a szükségessé váló szerződésmódosításokról, akik az állományátruházás napjáig írásban fel-

mondhatják a szerződést. Ha az ügyfél nem válaszol, akkor azt úgy kell tekinteni, hogy az átruházás tényét és az ezzel 

együtt járó szerződésmódosításokat tudomásul vette. Az állományátruházáshoz kapcsolódó szerződésmódosítás azon-

ban kamatot, díjat, költséget az ügyfél számára hátrányosan nem tartalmazhat. Az állományátruházás költségei egyéb-

ként sem háríthatók át az ügyfélre. A szabályozás tehát lehetőséget ad arra, hogy az ügyfél a szerződésből kilépjen, és 

ne kerüljön át az átvevő pénzügyi intézményhez, de ha az értesítésre nem reagál, az az ügyletet nem akadályozza meg, 

ebben az esetben szerződése átkerül az átvevőhöz. Az ügyfél felmondásának rendkívül fontos jogkövetkezménye, hogy 

az ügyfél fennálló kötelezettségei ekkor egy összegben esedékessé válnak és a szerződés szerinti felmondási idő utolsó 

napjáig azokat teljesítenie kell a pénzügyi intézmény számára. E szabály valójában nagyon megnehezíti az ügyfél ügy-

letből való kilépését. 

 

Adott állománynak a Hpt. 17/A. § alapján történő átruházása tehát ─ amennyiben a jogszabályi feltételek fennállnak ─ 

alapvetően a felek döntésétől függ. 

 

A jogalkotó szándékai szerint a Hpt. 17/A. §-ában szabályozott állományátruházás célja elsősorban egy teljes üzletág, 

illetve nagyobb értékű, szerződésállomány átadása a másik pénzügyi intézmény részére, melynek feltételei a kézizá-

loghitelezés speciális jellegéből adódóan sok esetben hiányoznak.  

Amennyiben a felek nem kívánják alkalmazni, érvényesíteni a Ptk.-tól való eltérés lehetőségét a Hpt. 17/A. §. szerinti 

állományátruházással (a biztosítékokról és a szerződésben maradó fél nyilatkozatáról), akkor az állományt az MNB 

engedélye nélkül is átadhatják, ahogy arra korábban is lehetőség volt, a Ptk. által szabályozott engedményezés útján. 

A Ptk. 6:193. § (3) bekezdése alapján az engedményezéssel az engedményesre szállnak át a követelést biztosító zálog-

jogból és kezességből eredő jogok, valamint a kamatkövetelés is. 

A kézizáloghitelezés során általában rövid futamidejű és alacsonyabb értékkel rendelkező jogviszonyok jönnek létre. 

Ebből következően ha, a kiemelt közvetítő a zálogkölcsön-nyújtási tevékenység végzésére kötött megbízási szerződé-

sét a pénzügyi intézménnyel meg kívánja szüntetni és más pénzügyi intézménnyel kíván e tevékenység végzésére üzleti 

kapcsolatot létesíteni, úgy az MNB a fennálló követelések átvételére (állományátvétel) és a felek közötti elszámolásra, 

ennek lebonyolítására az állomány átadó és átvevő pénzügyi intézmény, valamint a kiemelt közvetítő közötti három-

oldalú megállapodás (engedményezési szerződés) megkötését tartja a leginkább célszerűnek. 2 

 

A háromoldalú megállapodásban az átadás-átvétellel kapcsolatosan legalább az alábbiakat szükséges rögzíteni az MNB 

elvárása szerint:  

- az állományátvétel ütemezését,  

- az állomány átvételének és kifizetésének időpontját,  

- a nyilvántartások rendezését,  

- a felek közötti elszámolás módját,  

                                                                 

1 Kommentár a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvényhez 
2 ld.  A Magyar Nemzeti Bank 24/2018. (VII.5.) számú ajánlása a pénzügyi intézmények által közvetlenül, valamint függő kiemelt 
közvetítők útján végzett kézizálog fedezete mellett történő pénzkölcsön-nyújtásáról (hatályos: 2018.09.01.) 



 

 4/4 

- az érintett ügyfelek tájékoztatásának módját és a tájékoztatási kötelezettséggel érintett fél megnevezését.  

 

Amennyiben a zálogállomány átadása a felek között a fent leírtak szerint megy végbe, ezesetben a zálogállományt 

átvevő pénzügyi intézmény részéről kell csak az új kiemelt közvetítő igénybevételét az MNB által engedélyeztetni, a 

Hpt. 17/A. § szerinti engedélyezési eljárás lefolytatására nincs szükség. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


