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KÖVETELÉSVÁSÁRLÁSI TEVÉKENYSÉG RÉSZTEVÉKENYSÉGEINEK EGYMÁSHOZ VALÓ VISZONYA, A TEVÉKENYSÉGEK 
KÖZVETÍTŐKÉNT TÖRTÉNŐ VÉGZÉSE 
 
A Magyar Nemzeti Bankhoz (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 9., telephely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) 
(MNB) állásfoglalás iránti kérelmet nyújtott be követelések közvetítőként történő kezelése tárgyában. 
 
I.  TÉNYÁLLÁS 
Egy pénzügyi intézmény faktoring tevékenység végzésére felügyeleti engedéllyel rendelkezik (Faktor). A Faktor egy 
gazdasági társaságtól (Engedményező) olyan, nem pénzügyi szolgáltatásból fakadó követeléseket (pl. vevőkkel 
szembeni követelések) vesz meg, amelyek az Engedményezőnél keletkeztek (pl. az Engedményező és a vevője között 
megkötött szerződésből eredő, vevővel szembeni követelés), azokat nem más gazdasági társaság engedményezte az 
Engedményezőre (Követelések). A Követelések között mind lejárt, mind jövőben esedékes követelések találhatóak. A 
Faktor egyes ügyleteket az adós kockázatának átvállalásával, míg másokat anélkül köt meg. 
  
Az ügyletek jellemzője, hogy a Követelések megvásárlása után a Faktor és az Engedményező nem értesítik a 
Követelések adósait az engedményezés megtörténtéről, és az adósok nem kapnak teljesítési utasítást. Az adósok 
továbbra is az Engedményező részére teljesítik fizetési kötelezettségüket. Az Engedményező a beérkezett 
pénzösszegeket elkülönítetten kezeli (azok eleve egy elkülönített számlára érkeznek be), és ezen pénzösszegeket a 
Faktor részére átadja, az engedményezési szerződésben foglalt feltételek szerint. 
 
Egyes ügyletek során az Engedményező az engedményezési szerződésben vállalja, hogy amennyiben a Követelések 
adósa fizetési késedelembe esik, úgy írásban felszólítja fizetési kötelezettségének teljesítésére.  

Egyes ügyletek során az Engedményező az engedményezési szerződésben azt is vállalja, hogy amennyiben a fizetési 
késedelembe esett adós az írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti fizetési kötelezettségét, úgy a Követeléseket jogi 
úton érvényesíti. 
 
II.  JOGKÉRDÉS 
2.1. Az alábbiakban felsorolt tevékenységek közül mely tevékenységeket kell olyannak tekinteni, amelyeket az 
Engedményező csak függő közvetítőként láthat el, figyelembe véve, hogy a Követelések az Engedményezőnél 
keletkeztek, a vevőivel eddig is ő tartotta a kapcsolatot, illetőleg velük szemben eddig is ő érvényesítette a 
Követeléseket:  

(i) az Engedményező a Követelések adósaitól beérkezett pénzösszegeket elkülönítetten kezeli és azokat a 
Faktor részére átadja;  

(ii) az Engedményező ezen felül vállalja, hogy a Követelések adósát, ha az adós fizetési késedelembe esik, 
írásban felszólítja a teljesítésre;  

(iii) az Engedményező a fentieken kívül vállalja, hogy a fizetési kötelezettségét írásbeli felszólítás ellenére sem 
teljesítő adóssal szemben a Követeléseket jogi úton érvényesíti. 

 
2.2. Amennyiben az Engedményező a 2.1 pont (i), (ii) vagy (iii) esetekben foglalt tevékenységek közül valamelyiket 
csak függő közvetítőként láthatja el, akkor azt a tevékenységet olyannak kell-e tekinteni, amelyet az Engedményező a 
Faktor nevében, javára és kockázatára végez? Azaz az Engedményező a 2.1 pont (i), (ii) vagy (iii) szerinti 
tevékenységét a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.). 10. § (1) 
bekezdés a) albekezdés ab) alpontja szerinti függő ügynökként, vagy a 10. § (1) bekezdés a) albekezdés aa) alpontja 
szerinti kiemelt közvetítőként láthatja-e el? 
 
III.  A KÉRELMEZŐ JOGI ÁLLÁSPONTJA 
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3.1. Függő közvetítői tevékenység  
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:197. § (1) bekezdése szerint az engedményező köteles a 
faktor választásának megfelelően az adóst az engedményezésről az engedményezés tényét és az engedményezett 
követelést megjelölve írásban értesíteni, vagy a faktor személyét is meghatározó engedményezési okiratot a 
faktornak átadni. A Ptk. 6:198. § (1) bekezdése szerint az adós mindaddig az engedményezőnek köteles teljesíteni, 
amíg nem kap olyan teljesítési utasítást, amely meghatározza az engedményes személyét, valamint az engedményes 
telephelyét, ennek hiányában székhelyét. Továbbá, a Ptk. 6:198. § (3) bekezdése szerint, amennyiben az adós az 
engedményező részére teljesít, az engedményező köteles a szolgáltatás teljesítéseként birtokába került 
vagyontárgyakat a sajátjától elkülönítve kezelni, és a faktor részére késedelem nélkül kiadni.  

A Ptk. kommentárjából1 kitűnik, hogy az engedményezésről szóló értesítés és a teljesítési utasítás elválasztása a Ptk-
ban azt a célt szolgálja, hogy a faktorálás tényét ne kelljen felfedni az adósok előtt (hiszen ez az engedményező jogos 
üzleti érdekeit sértheti), de eközben a kifogások köre és a szerződés tartalma rögzüljön. Az adós az értesítést 
követően továbbra is az engedményezőnek köteles teljesíteni mindaddig, amíg olyan teljesítési utasítást nem kap, 
amely pontosan meghatározza a faktor személyét és az új teljesítési helyet.  

A Ptk. szabályaiból szükségszerűen következik, hogy addig, amíg az adós nem kap teljesítési utasítást, az 
Engedményező az adósaitól beérkezett pénzösszegeket köteles elkülönítetten kezelni és azokat a Faktor részére át 
kell adnia. Továbbá, a Faktor érdekében áll, hogy a Követelések beszedése addig se maradjon el, amíg az adós nem 
kap teljesítési utasítást. Ezt a célt szolgálja, ha a Faktor megállapodik az Engedményezővel, hogy a fizetési 
késedelembe esett adóst szólítsa fel a teljesítésre, valamint a fizetési kötelezettségét írásbeli felszólítás ellenére sem 
teljesítő adóssal szemben a Követeléseket jogi úton érvényesítse. 

Amennyiben az Engedményező ezt a tevékenységét csak függő közvetítőként láthatná el, az megítélésünk szerint 
nem csupán nem állna összhangban a Ptk. hivatkozott szabályaival, de el is lehetetlenítené azok érvényesülését, 
mivel a Hpt-ben foglalt, közvetítőkre vonatkozó szabályoknak való megfelelés indokolatlan és teljesíthetetlen terhet 
(pl. a függő közvetítőre vonatkozó szakmai és egyéb követelményeket) róna az egyébként teljesen más típusú 
tevékenységet (pl. ipari termelés) végző Engedményezőre. Amennyiben az Engedményező csak függő közvetítőként 
kezelhetné az adósoktól beérkező pénzösszegeket (tekintet nélkül arra, hogy felszólíthatja-e a késedelembe eső 
adósokat vagy sem), akkor a teljesíthetetlen kötelezettségeket elkerülendő az adósoknak az engedményezés 
megtörténtét követően azonnal teljesítési utasítást kell kapniuk, hogy közvetlenül a Faktornak teljesítsenek; azaz 
meghiúsul a Ptk. szabály azon célja, hogy a faktorálás rejtve maradhasson az adósok elől.  

A fentiek alapján arra következtetünk, hogy a 2.1. pontban felsorolt három tevékenység közül legalább az (i) esetben 
leírt tevékenységet az Engedményező anélkül láthatja el, hogy a Hpt. szerinti függő közvetítőnek minősülne. 
 
3.2 Kiemelt közvetítői tevékenység  
Jelen állásfoglalásban foglalt kérdések megválaszolásához nem a Ptk-ban foglalt engedményezés, hanem a Hpt-ben 
szereplő követelésvásárlási tevékenység és résztevékenységeinek tartalma a meghatározó. 
 
A Hpt. 6. § (1) bekezdés 90. pont a) alpontja szerinti kiemelt közvetítői tevékenység abban különbözik a Hpt. 6. § (1) 
bekezdés 90. pont b) alpontja szerinti ügynöki tevékenységtől, hogy a kiemelt közvetítői tevékenységet a közvetítő a 
pénzügyi intézmény nevében, javára és kockázatára végzi.  
A Felügyelet eddigi gyakorlatában úgy minősítette a kiemelt közvetítői tevékenységet, amely az ügynöki 
tevékenységhez képest egy összetettebb, több részelemet magában foglaló, nagyobb felelősséggel járó tevékenység, 
ezzel szemben az ügynöki tevékenység egy korlátozottabb, a pénzügyi intézmény kockázatára történő 
kötelezettségvállalást nem tartalmazó tevékenység.  

Az Ügyvédi Iroda álláspontja szerint az Engedményező a 2.1 pontban leírt tevékenységek közül a  
(ii) és (iii) esetekben leírt tevékenységet fogalmilag kizárt másként végezni, mint a Faktor nevében, javára 
és kockázatára, tekintettel arra, hogy az Engedményező szolgáltatásának tárgyát a Faktor tulajdonában 
álló Követelések képezik. Ezért, amennyiben a Felügyelet álláspontja szerint az Engedményező a 2.1 pont 
(ii) vagy (iii) esetekben foglalt tevékenységek közül valamelyiket vagy mindegyiket csak függő 
közvetítőként láthatja el, akkor az Engedményező a függő közvetítői tevékenységet csak a Hpt. 10. § (1) 
bekezdés a) albekezdés aa) alpontja szerinti kiemelt közvetítői minőségben láthatja el. 

                                                 

1 Kommentár a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényhez 
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IV. AZ MNB ÁLLÁSPONTJA 
 
Elöljáróban tájékoztatom, hogy jelen esetben az MNB álláspontja szerint nem a Ptk-ben megfogalmazott jogalkotói 
szándékra kell tekintettel lenni, hanem a Hpt-ben definiált követelésvásárlás pénzügyi szolgáltatás 
résztevékenységeinek egymáshoz való viszonyát szükséges értelmezni, továbbá azt, hogy amennyiben egyes 
pénzügyi szolgáltatásba tartozó résztevékenységeket nem az engedély jogosítottja (a Faktor) végez, hanem a Faktor 
megbízottja, úgy az milyen jogviszonyt keletkeztet a felek között.  
 
A követelésvásárlási tevékenység – amennyiben azt üzletszerűen végzik – a Hpt. 3. § (1) bekezdés l) pontja alapján a 
pénzügyi szolgáltatások körébe tartozik. E pénzügyi szolgáltatás fogalmát a Hpt. 6. § (1) bekezdés 60. pontja 
határozza meg.  
 
Hpt. 6. § (1) 
„60. követelésvásárlási tevékenység: 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.”  
 
A Hpt. 2014. január 1-jétől hatályos szabályozásával a követelésvásárlási tevékenység kikerült a hitel és 
pénzkölcsönnyújtási tevékenység köréből és önálló pénzügyi szolgáltatási tevékenységgé vált, ugyanakkor a behajtási 
tevékenység továbbra is annak része maradt a Hpt. 6. § (1) bekezdés 40. pont c) alpontja alapján.  
 
Hpt. 6. § (1) 
„40. hitel és pénzkölcsön nyújtása:(…)  
c) a hitel és pénzkölcsön nyújtására irányuló pénzügyi szolgáltatási tevékenység a hitelképesség vizsgálatával, a hitel 
és kölcsönszerződések előkészítésével, a folyósított kölcsönök nyilvántartásával, figyelemmel kísérésével, 
ellenőrzésével, a behajtással kapcsolatos intézkedéseket is magában foglalja.”  
 
Az MNB álláspontja szerint az a tény, mely szerint a hitel és pénzkölcsön nyújtása vonatkozásában a jogszabály 
nevesíti a behajtást is, nem zárja ki azt, hogy egyéb pénzügyi szolgáltatásokhoz kapcsolódó követelések behajtása, 
kintlévőségek beszedése is az adott pénzügyi szolgáltatás – így akár a Hpt. 3. § (1) bekezdés l) pontja szerinti 
követelésvásárlás – résztevékenységének, tehát a főtevékenység részének minősüljön.  
 
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 kötelezett nemteljesítése esetén) így a követelésvásárlásnak olyan lényegi eleme, amely 
cél megvalósulásának reális lehetősége nélkül maga a követelésvásárlási ügylet eleve nem jönne létre.  
  
Az MNB véleménye szerint tehát a kintlévőségek beszedésébe értendő behajtás a követelésvásárlás részelemének 
tekintendő, mert a követelésvásárlási tevékenységet (az előzőekben kifejtett részletes érvelésünk alapján) nem lehet 
csupán önmagában, annak tárgyától elkülönülten értékelni, így e pénzügyi szolgáltatás megítélésénél e jogügylet 
tárgyának sajátosságait (így különösen a követelés jogosulti [hitelezői] oldalán történő változást, továbbá a 
kötelezetti teljesítés elmaradását) is figyelembe kell venni.  
 
Mindezek alapján pedig amennyiben a követelésvásárlási tevékenység tárgyát képező követeléshez szorosan 
kapcsolódó, ezáltal a követelésvásárlás részének minősülő behajtási tevékenységet a pénzügyi intézmény nem maga 
végzi, hanem e feladatok ellátására egy megbízottal köt szerződést, akkor a megbízott tartalmában a 
követelésvásárlást elősegítő tevékenységet végez, így a közöttük létrejövő jogviszonyban a megbízott a Hpt. speciális 
rendelkezései szerinti pénzügyi szolgáltatás közvetítését valósítja meg függő közvetítőként.  
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Az MNB álláspontja szerint irányadó ez a megállapítás a Tényállásban vázolt speciális esetben is. A Tényállás szerint 
az Engedményező csak a saját követeléseit adja el a Faktornak. Ha az Engedményező követeléseit nem adná el és 
azokat saját maga hajtaná be, akkor értelemszerűen nem beszélhetnénk pénzügyi szolgáltatásról. Amikor azonban az 
Engedményező a követeléseket eladja a Faktornak, a követelések főszabály szerint teljes mértékben átszállnak a 
Faktorra. Klasszikus esetben a Faktor nemcsak a követelések megvásárlását végezné, hanem a behajtást is, hiszen a 
követelések megvásárlása révén jogot szerzett azok behajtására is és hasznot is csak így realizálhat az ügyletből. A 
Tényállásbeli esetben azonban a Faktor megbízottként igénybe veszi az Engedményező szolgáltatását is. Ennek révén 
az Engedményező gyakorlatilag a saját követeléseinek a behajtásában segédkezik a Faktor számára. A követeléseket 
ugyanakkor az Engedményező eladta, azok teljes mértékben a Faktorhoz kerültek, így az a körülmény, hogy a 
behajtásban az Engedményező eljár, a követelésvásárlás elősegítésének minősül mindhárom, Jogkérdésben 
nevesített esetben – ugyanúgy, mintha a Faktor esetleg más gazdasági társaságot bízott volna meg a behajtásban 
való közreműködéssel. 
 
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által korábban kialakított és az MNB által továbbra is irányadónak 
tekintett jogértelmezés alapján ugyanis a közvetítőként végzett behajtás csak függő közvetítői típusban végezhető. 
Az érintett közvetítői típusok fogalmát a Hpt. 6. § (1) bekezdés 90. pontja határozza meg. 
 
„90. pénzügyi szolgáltatás közvetítése:  
a) kiemelt közvetítői tevékenység: pénzügyi intézménnyel kötött megbízási szerződés alapján, a pénzügyi intézmény 
nevében, javára és kockázatára, pénzügyi szolgáltatás, kiegészítő pénzügyi szolgáltatás nyújtásának, szolgáltatásra 
irányuló szerződés megkötésének elősegítésére irányuló tevékenység, ideértve a pénzügyi intézmény nevében, javára 
és kockázatára történő kötelezettségvállalást vagy a szerződés megkötését is;  
b) ügynöki tevékenység: pénzügyi intézménnyel kötött megbízási szerződés alapján pénzügyi szolgáltatás, kiegészítő 
pénzügyi szolgáltatás nyújtásának, ilyen szolgáltatásra irányuló szerződés megkötésének elősegítésére irányuló 
tevékenység, amelynek során a pénzügyi intézmény kockázatára önállóan kötelezettséget nem vállalnak, szerződést 
nem kötnek.”  
 
A függő ügynök az MNB engedélye nélkül végezhet ügynöki tevékenységet, igénybevételére vonatkozóan a pénzügyi 
intézménynek csak az MNB részére teljesítendő bejelentési kötelezettsége áll fenn (Hpt. 21. § (1)-(2) bekezdése).  
A kiemelt közvetítő hitelintézet általi igénybevétele a Hpt. 14. § (1) bekezdés h) pontja alapján, míg a kiemelt 
közvetítő pénzügyi vállalkozás általi megbízása a Hpt. 15. § (1) bekezdés f) pontja alapján a pénzügyi intézmény 
oldaláról engedélyköteles. 
 
Annak megítélése, hogy az Engedményező tevékenysége függő ügynöki vagy kiemelt közvetítői kategóriába tartozik, 
a szerződés pontos ismeretében dönthető el. A tényállásban leírtak alapján azonban valószínűsíthető, hogy az (i) 
esetben függő ügynöki tevékenységről van szó. A (ii) és (iii) esetben az Engedményező tevékenysége kiemelt 
közvetítői tevékenységnek minősülhet, amennyiben eljárása során kötelezettségvállalást vagy szerződésmódosítást 
(pl. fizetés átütemezése) is megtehet. 
 

*** 
 
Végezetül felhívom szíves figyelmét arra is, hogy az MNB a véleményét kizárólag a Kérelmező által rendelkezésre 
bocsátott információk alapján alakította ki. Az abban foglalt egyedi jogértelmezés csak a Kérelmező által előadott 
tényállásra vonatkozik. Az MNB véleménye nem tekinthető kötelező erejű állásfoglalásnak, a benne foglaltaknak más 
hatóságra, illetve a bíróságra nézve nincs kötelező tartalma. 
 
 
  


