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Tárgy: állásfoglalás az ügyfeleknek pénzügyi eszközökről, befektetési szolgáltatási tevékenységről 
vagy kiegészítő szolgáltatásról befektetési tanácsot vagy információt nyújtó természetes személyekre 
vonatkozó, szakmai képességekre és kompetenciákra vonatkozó követelményekről szóló 37/2017. 
(XII 27.) MNB rendelet (37/2017. MNB rendelet) 37/2017. MNB rendelet) hatályának értelmezésével 
kapcsolatban. 
 
 
I. TÉNYÁLLÁS 
 
A Társaság a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk 
végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 159. § (2) bekezdése 
szerint a függő ügynökökről vezetett nyilvántartásba 2012. november 12. napján függő ügynökként 
került bejegyzésre, befektetési szolgáltatási tevékenységek, illetve kiegészítő szolgáltatások 
közvetítőjeként.  
 
A Társaság ezen tevékenysége keretében a Társaság alkalmazottai telefonon keresztül potenciális 
ügyfélmegkereséseket eszközölnek, amelynek során bemutatják, illetve ajánlják a Társasággal 
szerződött befektetési vállalkozás (Befektetési vállalkozás) szolgáltatásait és termékeit. A 
Beadványban kiemelésre került azon tény, hogy a Társaság érintett alkalmazottai a szóban forgó 
tevékenységet nem a Befektetési vállalkozás tényleges, a Bszt. 4. § (2) bekezdés 66. pontja szerinti 
ügyfelei, hanem annak esetleges jövőbeni, potenciális ügyfelei számára végzik.  
 
II. JOGKÉRDÉS 
 
1. Tekintettel arra, hogy a 37/2017. MNB rendelet az ügyfelek viszonylatában végzett tevékenységet 
nevesíti, kiterjed-e annak hatálya a Társaságra abban az esetben, amennyiben alkalmazottai 
kizárólag a Befektetési vállalkozás potenciális ügyfeleivel folytatott kommunikációt (ügyfélszerzést) 
végeznek, vagyis az ilyen jellegű tevékenység a 37/2017. MNB rendelet 2. § 6. pontja szerinti érintett 
szolgáltatásnak minősül-e? 
 
2. Amennyiben a 37/2017. MNB rendelet hatálya a fentiek alapján kiterjed a Társaságra, úgy az 
abban rögzített teljes körű képzési program és ellenőrzés alkalmazandó-e a Társaságnál? 
 
III. A TÁRSASÁG ÁLLÁSPONTJA 
 
A Társaság álláspontja szerint a 37/2017. MNB rendelet 2. § 6. és 10. pontjában rögzített definíciók 
szövegezéséből – figyelemmel a 37/2017. MNB rendelet egészére is – az a következtetés vonható le, 
hogy a 37/2017. MNB rendelet hatálya a Befektetési vállalkozás már meglévő ügyfelével való 
kommunikációra terjed ki, tehát a függő ügynök azon tevékenységére, kommunikációjára nem, 
amely olyan személyek felé irányul, akik az ajánlott befektetési vállalkozással még ügyfélszerződést 
nem kötött, és amelynek célja kizárólag az ügyfélszerzés. 
 
A fentiekkel ellenkező álláspont ugyanis a Társaság szerint azt eredményezné, hogy ügyfelekkel nem 
kommunikáló értékesítési alkalmazottaknak is ugyan olyan megfelelési, képzési és ellenőrzési 
kritériumoknak kellene megfelelni, mint azon értékesítőknek, akik ténylegesen szerződött ügyfelek 
részére nyújtanak befektetési szolgáltatást. Ez pedig a Társaság véleménye szerint a 37/2017. MNB 
rendelet igen széles körű kiterjesztő értelmezése lenne, ellentétben a jogalkotó szándékával.  
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IV. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 
 
A 37/2017. MNB rendelet 1. § d) pontja alapján „[e] rendelet hatálya (…) d) a Bszt. szerinti 
közvetítőkre és azok által igénybe vett további közvetítőkre (a továbbiakban együtt: szolgáltató) 
terjed ki”. 
 
A 37/2017. MNB rendelet 3. § (1) bekezdése alapján „[a] szolgáltató gondoskodik arról, hogy az 
érintett szolgáltatást nyújtó alkalmazottai rendelkezzenek a feladataik ellátásához szükséges szakmai 
képességekkel és kompetenciákkal annak érdekében, hogy megértsék és az ügyfél számára 
egyértelmű és érthető módon át tudják adni az alábbi témakörökkel kapcsolatos információkat: 
a) a szolgáltatón keresztül elérhető pénzügyi eszközök fő tulajdonságai, kockázatai és jellemzői, 
ideértve az ügyleteknek az ügyfelet érintő általános adóvonzatait és költségeit, 
b) a komplexebb pénzügyi eszközökkel kapcsolatos információk nyújtása során milyen elemekre 
szükséges helyezni a hangsúlyt a fokozott gondossággal történő eljárás keretében, 
c) az ügyfélnél az érintett szolgáltatással összefüggésben felmerülő költségek és díjak teljes összege, 
d) a befektetési szolgáltatási tevékenység vagy kiegészítő szolgáltatás köre, terjedelme és 
tulajdonságai, 
e) a pénzügyi piacok működése, és hogy azok hogyan befolyásolják az érintett szolgáltatást, 
f) a gazdasági adatoknak, valamint a nemzeti, regionális és globális eseményeknek a piacokra és 
azon pénzügyi eszközök értékére gyakorolt hatása, amelyekkel kapcsolatban az érintett szolgáltatást 
nyújtják, 
g) a múltbeli teljesítmény és a jövőbeni teljesítményre vonatkozó forgatókönyvek közötti 
különbségek, valamint az előrejelzések korlátai, 
h) az érintett szolgáltatás szempontjából releváns adatok értékelése, így például a kiemelt befektetői 
információkat tartalmazó dokumentumok, tájékoztatók, pénzügyi kimutatások és pénzügyi adatok, 
i) a pénzügyi eszközök vonatkozásában a piaci struktúra és adott esetben azok kereskedési helyszínei 
vagy bármely másodlagos piac létezése, 
j) a portfóliókezelés alapjai, ideértve az egyéni befektetési alternatívákkal kapcsolatban a 
diverzifikáció következményeit, 
k) azon befektetési termékcsoportok jellemzői, amelyekről információt nyújtanak, és 
l) automatizált tanácsadás esetén megfelelő ismeretek a tanácsadás során alkalmazott 
algoritmusokhoz kapcsolódó szabályokról és kockázatokról, valamint az algoritmusok útján előállított 
tanács jellemzői, és azok felülvizsgálata”. 
 
A 37/2017. MNB rendelet 3. § (2) bekezdése alapján „[a] szolgáltató gondoskodik arról, hogy az 
érintett szolgáltatást nyújtó alkalmazottai a szolgáltatók által az alkalmassági követelményekkel 
kapcsolatban előírt kötelezettségek teljesítése során 
a) rendelkezzenek a feladataik ellátásához szükséges tudással és szakértelemmel, így többek között 
kellőképpen ismerjék a vonatkozó szabályozási követelményeket, azok közötti összefüggéseket és 
eljárásokat, 
b) rendelkezzenek olyan ismeretekkel, amelyekkel értékelni tudják az ügyfél igényeit és körülményeit, 
c) megfelelő ismerettel rendelkezzenek a pénzügyi piacok tekintetében ahhoz, hogy megértsék az 
ajánlandó vagy az ügyfél nevében megvásárolandó pénzügyi eszközök természetét, és meg tudják 
állapítani, hogy az eszközök jellemzői megfelelnek-e az ügyfél igényeinek és körülményeinek, továbbá 
d) megértsék, hogy a szolgáltató által nyújtott érintett szolgáltatás adott esetben miért nem alkalmas 
az ügyfélnek, miután értékelték az ügyfél által benyújtott releváns információkat a releváns 
információ beszerzése óta történt esetleges változások tükrében”. 

 
A 37/2017. MNB rendelet 4. §-a alapján a szolgáltató köteles „[a] Bszt. 22/B. §-ában meghatározott 
szakmai képesítéssel rendelkező alkalmazottaira a Rendelet 1. mellékletében foglaltaknak megfelelő, 
szakmai képességek és kompetenciák biztosítását szolgáló speciális képzési programot készíteni”. 
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A 37/2017. MNB rendelet 5. §-a értelmében a 4. § szerinti képzési programnak a 3. §-ban 
szabályozott szakmai képességek és kompetenciák elsajátítását kell biztosítania, amennyiben „[a] 3. 
§-ban szabályozott szakmai képességek és kompetenciák elsajátítását biztosító speciális képzési 
program tartalmazza 
a) a 2. mellékletben meghatározott tartalmi minimumkövetelményeket (a továbbiakban: általános 
ismeretek), 
b) a szabályozás változásával, valamint a szolgáltatón és a piacon keresztül elérhető termékekkel és 
szolgáltatásokkal kapcsolatos alapos ismeretek elsajátítását és folyamatos fejlesztését, különös 
tekintettel az új termékekre és szolgáltatásokra, és 
c) az ügyfél igényei és körülményei tekintetében alkalmas pénzügyi eszköz és szolgáltatás ajánlásához 
szükséges ismereteket (alkalmasságértékeléssel kapcsolatos ismeretek)”. 
 
A 37/2017. MNB rendelet 2. § 6. pontja szerint „[e] rendelet alkalmazásában (…) 6. érintett 
szolgáltatás: ügyfeleknek befektetési tanács vagy információ nyújtása pénzügyi eszközökről, 
befektetési szolgáltatási tevékenységről vagy kiegészítő szolgáltatásról az alkalmazott által a 
szolgáltatóval fennálló jogviszony keretében”. 
 
A 37/2017. MNB rendelet 2. § 10. pontja szerint „[e] rendelet alkalmazásában (…) 10. 
információnyújtás: az alkalmazott által az ügyfelek részére adott tájékoztatás a pénzügyi eszközökre, 
a befektetési szolgáltatási tevékenységre vagy a kiegészítő szolgáltatásra vonatkozóan, az ügyfél 
kérésére vagy a szolgáltató kezdeményezésére, ide nem értve például azokat az eseteket, amikor az 
alkalmazott az ügyfél számára megmutatja, hogy bizonyos információk hol találhatók, vagy azokat 
(például szórólap vagy kiemelt befektetői információ formájában) az ügyfélnek átadja anélkül, hogy 
annak tartalmára vonatkozóan további tájékoztatást adna vagy ezen ügyfeleknek további befektetési 
szolgáltatást nyújtana”. 
 
A 37/2017. MNB rendelet 2. § 15. pontja szerint „[e] rendelet alkalmazásában (…) 15. ügyfél: a Bszt. 
4. § (2) bekezdés 66. pontjában meghatározott fogalom”. 
 
A Bszt. 4. § (2) bekezdés 66. pontja szerint „[e] törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott 
jogszabályokban (…) 66. ügyfél: az, aki az e törvény hatálya alá tartozó szolgáltatást vesz igénybe”. 
 
A Bszt. Nagykommentár továbbá a fenti ügyféldefiníció kapcsán a következőképp fogalmaz: „Minden 
olyan személy ügyfélnek minősül, aki/amely a Bszt. hatálya alá tartozó szolgáltatást vesz igénybe. 
Abban az esetben, ha a Bszt. rendelkezéseit olyan személy esetében is alkalmazni szükséges, 
aki/amely esetében fennáll a lehetőség arra, hogy ügyféllé váljon, illetőleg az ügyféllé válás 
előfeltétele valamely szolgáltatói kötelezettség teljesítése, ezt a Bszt. kifejezetten jelzi (potenciális 
ügyfél, leendő ügyfél)”. 
 
V. AZ MNB ÁLLÁSPONTJA 
 
1. 
A 37/2017. MNB rendeletet a Magyar Nemzeti Bankhoz (székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 9., 
telephelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) (MNB) a Bszt. 180. § (8) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján adta ki. 
 
A Bszt. 180. § (8) bekezdése szerint „[f]elhatalmazást kap az MNB elnöke, hogy rendeletben állapítsa 
meg az ügyfeleknek pénzügyi eszközökről, befektetési szolgáltatási tevékenységről vagy kiegészítő 
szolgáltatásról befektetési tanácsot vagy információt nyújtó természetes személyre előírt szakmai 
képességekre és kompetenciákra vonatkozó részletes szabályokat”. 
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A Bszt. 116/A. § (1) bekezdése rögzíti, hogy „[a]z ügyfeleknek pénzügyi eszközökről, befektetési 
szolgáltatási tevékenységről vagy kiegészítő szolgáltatásról befektetési tanácsot vagy információt 
nyújtó – a befektetési vállalkozással, az árutőzsdei szolgáltatóval vagy a közvetítővel 
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló – természetes 
személyekről a befektetési vállalkozás, az árutőzsdei szolgáltató vagy a közvetítő belső nyilvántartást 
vezet”. 
 
A Bszt. 116/A. § (2) bekezdése értelmében továbbá „[a]z (1) bekezdés szerinti személyekről vezetett 
belső nyilvántartásba a befektetési vállalkozás, az árutőzsdei szolgáltató vagy a közvetítő azt a 
személyt jegyzi be, aki 
a) büntetlen előéletű; és nem áll foglalkozástól eltiltó jogerős bírói ítélet hatálya alatt, 
b) ellene a Felügyelet öt éven belül nem alkalmazott végleges nyilvános határozatban megállapított, 
figyelmeztetésnél súlyosabb szankciót; 
c) rendelkezik az e törvényben meghatározott szakmai képesítéssel, illetve az e törvény 
felhatalmazása alapján kiadott MNB rendeletben meghatározott szakmai képességekkel és 
kompetenciákkal”. 
 
A fentiek alapján levonható egyrészt az a következtetés, hogy a szóban forgó nyilvántartás-vezetési 
kötelezettség a Bszt. 111. §-a szerinti közvetítőt önállóan terheli, amelybe történő bejegyzéshez a 
Bszt. 116/A. § (2) bekezdésében meghatározott feltételek mindegyikének – így a szakmai képesítésre, 
és a Bszt. 180. § (8) bekezdésében rögzített felhatalmazás alapján kiadott 37/2017. MNB rendeletben 
meghatározott szakmai képességekre és kompetenciákra vonatkozónak is – teljesülnie kell. 
 
A Bszt. 116/A. § (1) bekezdése továbbá egyértelműen előírja a nyilvántartás-vezetési – s így a 
37/2017. MNB rendeletben meghatározottaknak való megfelelésre vonatkozó – kötelezettséget 
mindkét munkavállalói csoport, a pénzügyi eszközről, vagy befektetési szolgáltatási, kiegészítő 
szolgáltatási tevékenységről befektetési tanácsot, és a pusztán információt nyújtó alkalmazottak 
vonatkozásában is. A szóban forgó nyilvántartást tehát valamennyi olyan, az adott közvetítővel 
munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló természetes személyről 
vezetni kell, aki pénzügyi eszközökről, befektetési szolgáltatási tevékenységről vagy kiegészítő 
szolgáltatásról befektetési tanácsot vagy információt nyújt. A nyilvántartási kötelezettség tehát nem 
szűkül le kizárólag a befektetési tanácsadás nyújtását végző munkavállalók körére, hanem az kiterjed 
azon természetes személyekre is, akik az ügyfeleknek pénzügyi eszközökről, befektetési szolgáltatási 
tevékenységről vagy kiegészítő szolgáltatásról pusztán információt nyújtanak. 
 
A fentiekkel összefüggésben az ügyfeleknek pénzügyi eszközökről, befektetési szolgáltatási, 
kiegészítő szolgáltatási tevékenységről információt nyújtó munkavállalói kör meghatározásához a 
Bszt. ’Előzetes tájékoztatási kötelezettség’ cím alatti 43. § (1) és (2) bekezdésének tartalma nyújthat 
kiindulási alapot. 
 
A Bszt. 43. § (1) bekezdése szerint „[a] befektetési vállalkozás biztosítja, hogy a befektetési 
vállalkozás nevében az ügyfeleknek a pénzügyi eszközökről, befektetési szolgáltatási tevékenységről 
vagy kiegészítő szolgáltatásról befektetési tanácsot vagy információt nyújtó természetes személyek 
birtokában legyenek az ügyfelek tájékoztatására vonatkozó, e törvény által előírt kötelezettségük 
teljesítéséhez szükséges ismereteknek és szakértelemnek”. 
 
A Bszt. 43. § (2) bekezdése szerint „[a] befektetési vállalkozás az ügyfél számára nyújtott előzetes 
tájékoztatási kötelezettségét a X. Fejezetben, valamint a Bizottság (EU) 2017/565 felhatalmazáson 
alapuló rendelete 45-51. cikkében meghatározott rendelkezéseknek megfelelő tartalommal és módon 
teljesíti”. 
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A fentiek alapján ugyanis a Bszt. 43. § (1) bekezdése a szakmai követelmények (ismeretek és 
szakértelem) meglétét csak az ügyfeleknek előzetes tájékoztatás keretében információt nyújtó 
személyek vonatkozásában írja elő annak ellenére, hogy a Bszt. az ügyfelek tájékoztatására 
vonatkozó szabályokat tartalmazó X. fejezete, valamint a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek a befektetési vállalkozások szervezeti követelményei és működési feltételei, valamint az 
irányelv alkalmazásában meghatározott kifejezések tekintetében történő kiegészítéséről szóló 2016. 
április 25-i (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 45-51. cikkei egyaránt 
rögzítenek az ügyfelek, illetve a potenciális ügyfelek, leendő szerződő felek vonatkozásában 
teljesítendő tájékoztatási kötelezettségeket. A Bszt. 4. § (2) bekezdés 66. pontja szerint pedig a Bszt., 
illetve a Bszt. felhatalmazása alapján kiadott jogszabályokban ügyfél az, aki a Bszt. hatálya alá tartozó 
szolgáltatást – vagyis befektetési szolgáltatást, vagy kiegészítő szolgáltatást – vesz igénybe. 
 
A fentiek alapján tehát összességében levonható az a következtetés, hogy a 37/2017. MNB 
rendeletet megalkotásának célja a Bszt. 180. § (8) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján annak 
biztosítása volt, hogy az ügyfeleknek a pénzügyi eszközökről, befektetési szolgáltatási tevékenységről 
vagy kiegészítő szolgáltatásról befektetési tanácsot vagy információt nyújtó természetes személyek 
birtokában legyenek az ügyfelek tájékoztatására vonatkozó kötelezettségük teljesítéséhez szükséges 
ismereteknek és szakértelemnek, rendelkezzenek az ahhoz szükséges szakmai képességekkel és 
kompetenciákkal.  
 
A fentiekkel tehát összhangban a 37/2017. MNB rendelet a tárgyi hatályát szintén a Bszt. 4. § (2) 
bekezdés 66. pontja szerinti ügyfeleknek, pénzügyi eszközökről, befektetési szolgáltatási 
tevékenységről vagy kiegészítő szolgáltatásról az alkalmazott által a szolgáltatóval fennálló 
jogviszony keretében történő befektetési tanács vagy információ nyújtásában határozza meg.  
 
Tekintettel tehát erre, valamint arra, hogy a Bszt. mindig külön, speciális fogalomhasználattal 
(potenciális ügyfél, leendő ügyfél) jelzi azt, ha rendelkezéseit olyan személy esetében is alkalmazni 
szükséges, aki/amely esetében fennáll a lehetőség arra, hogy ügyféllé váljon –  melyre jelen esetben 
sem a Bszt.-ben, sem pedig a 37/2017. MNB rendeletben nem került sor –, megállapítható, hogy a 
37/2017. MNB rendelet tárgyi hatálya arra az esetre nem terjed ki, mikor a pénzügyi eszközökről, 
befektetési szolgáltatási tevékenységről vagy kiegészítő szolgáltatásról az alkalmazott által a 
szolgáltatóval fennálló jogviszony keretében történő befektetési tanács vagy információ nyújtására 
nem a Bszt. 4. § (2) bekezdés 66. pontja szerinti ügyfelek irányában kerül sor. 
 
2.  
Figyelemmel a Társaság 1. számú kérdésére az MNB által a fentiek szerint adott válaszra, a kérdés 
tárgytalan. 
 
 
Ugyanakkor a fentiek kapcsán a MNB kiemeli, hogy – bár az a Bszt., valamint a 37/2017. MNB 
rendelet fentiekben hivatkozott rendelkezéseinek értelmezése nyomán jogszabályon alapuló 
kötelezettségként nem határozható meg – a potenciális ügyfelek érdekeinek védelme érdekében 
mindenképpen indokolt az, hogy azon, a pénzügyi eszközökről, befektetési szolgáltatási 
tevékenységről vagy kiegészítő szolgáltatásról befektetési tanácsot vagy információt nyújtó 
természetes személyek is birtokában legyenek a kapcsolódó tájékoztatásra vonatkozó 
kötelezettségük teljesítéséhez szükséges ismereteknek és szakértelemnek, rendelkezzenek az ahhoz 
szükséges szakmai képességekkel és kompetenciákkal, akik potenciális ügyfelek irányában végzik a 
szóban forgó tevékenységet. 
 

*** 
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Felhívja az MNB a Társaság figyelmét arra, hogy az MNB a véleményét kizárólag a Beadványban 
rendelkezésre bocsátott információk alapján alakította ki, így az abban foglalt egyedi jogértelmezés 
csak az abban 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 tájékoztatás céljából készült, a benne foglaltak egyéb célok (pl. 
marketing) érdekében, továbbá harmadik személyekkel szemben nem használhatóak fel, illetve 
jogvita eldöntésére nem alkalmazhatóak. 
 
 
2018. július 20.  
 


