
 

 

 

 

A pénzügyi- és befektetési szolgáltatás nyújtását elősegítő tevékenységet végző személyek 

a Hpt., illetve a Bszt. szerinti közvetítőknek minősülnek-e, ha az ügyfélszerzésre 

irányuló tevékenységet személyesen, a kiközvetített ügyfelek számához igazodó díjazás 

ellenében végzik? 

 

 

TÉNYÁLLÁS, A KÉRELMEZŐ ÁLTAL ISMERTETETT INFORMÁCIÓK 

 

A Kérelmező (a továbbiakban: Bank) a Felügyelethez benyújtott állásfoglalás iránti 

kérelmében jelezte, hogy pénzpiaci, illetve tőkepiaci szolgáltatások közreműködők (a 

továbbiakban: Közreműködők) útján történő népszerűsítését tervezi. A Közreműködők 

feladatát „korlátozott mértékű ügyféltoborzásnak” minősítették, amely a beadvány szerint 

magában foglalja, hogy „(i) a Bank által készített kereskedelmi kommunikációnak minősülő 

dokumentumokat székhelyükön (telephelyeiken, működési helyükön) ügyfeleik részére 

elérhetővé teszik, átadják, és (ii) érdeklődés esetén a kereskedelmi kommunikáció 

rendelkezésre bocsátásával egyidejűleg átadják ügyfeleiknek a Bank alkalmazásában álló 

illetékes munkavállaló elérhetőségeit. A Bank a Közreműködőkkel együttműködési 

szerződést köt és az elvégzett tevékenységgel kapcsolatban felmerült költségeket téríti meg a 

Közreműködőknek.” Hangsúlyozták továbbá, hogy a Közreműködők a Bankkal történő 

szerződéskötésben, a szerződések előkészítésében nem vesznek részt, az ügyfelek pénzét, 

illetve banktitoknak vagy értékpapírtitoknak minősülő adatait nem kezelik. A Közreműködők 

a Bank kockázatára, továbbá nevében felelősséget nem vállalnak.  

 

Ezen túlmenően hivatkoztak a Felügyelet által a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei 

szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi 

CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.) hatályba lépését követően a felügyeleti honlapon 

– az ügynöki szabályok változására tekintettel – közzétett tájékoztatóra is. Ez a korábbi „b) 

típusú” ügynökök esetében rögzítette, hogy amennyiben tevékenységük csak az 

ügyféltoborzásra terjed ki, akkor közreműködőként nem tartoznak a Bszt. hatálya alá, így nem 

keletkezik bejelentési, illetve a függő ügynöki nyilvántartásba vételi kötelezettségük. Az 

előbbieken túlmenően a vonatkozó tőkepiaci előírásokat vizsgálva – amellyel álláspontjuk 

szerint analógnak tekinthető a pénzpiaci szabályozás – beadványukban kifejtették, hogy a 

Közreműködők nem minősülnek a Bszt. és a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról 

szóló 1996. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) szerinti közvetítőknek, mivel kizárólag a 

vázolt, korlátozott mértékű ügyféltoborzási tevékenységet végeznék. Mindezekre tekintettel 

álláspontjuk megerősítését kérelmezték a Felügyelettől. 

 

A Felügyelet felhívására benyújtott kiegészítő információk alapján a Közreműködők a Bank 

szolgáltatásait a következő módon „népszerűsítik”: (i) prospektusokat, molinókat, plakátokat 

(egyéb reklámanyagokat) helyeznek el az általuk üzemeltetett helyiségben; (ii) kérésre a banki 

termékeket bemutató prospektust (egyéb reklámanyagot) adnak át; (iii) a Közreműködő 

ügyfelének kérésére az előbbieken túlmenően a banki tanácsadó elérhetőségét tartalmazó 

névjegykártyát is átadnak. Jelezték, hogy a Bank még nem rendelkezik a Bszt. szerinti 

közreműködőkkel, ezért ilyen tartalmú megállapodás-tervezetet sem dolgoztak ki. Abban – 

egyebek között – szabályoznák a Közreműködők díjazásának és költségviselésének 

szabályait, a fizetés, a teljesítés-igazolás és számlázás rendjét. Egy költségátalány 

megállapításán gondolkodnak, amely a Közreműködők tevékenységének ösztönzése 

érdekében a Közreműködők által a Bank részére végzett tevékenység arányában kerülne 

meghatározásra. A beadványukban vázoltak szerint ez történhet például akként, hogy a 
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Közreműködő részére a Bank – a fentiek szerint felhasználandó – olyan névjegykártyákat ad 

át, amelyek a Közreműködő azonosítására alkalmas kódot is tartalmazzák. Amennyiben a 

Bank potenciális ügyfele ezt a névjegykártyát a banki tanácsadó részére bemutatja, a Bank 

számára megállapíthatóvá válik, hogy milyen intenzív tevékenységet lát el érdekében a 

Közreműködő.  

 

VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK 

 

A jelen ügyben irányadó, a kérelemben is hivatkozott tőkepiaci jogszabályhely, a Bszt. 4. § 

(2) bekezdésének 47. pontja alapján a „függő ügynök (meghatalmazott): az a természetes 

személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, amely az általa 

képviselt befektetési vállalkozás teljes körű és feltétel nélküli felelősségére segíti elő a 

befektetési szolgáltatási tevékenység végzését vagy kiegészítő szolgáltatás nyújtását az ügyfél 

vagy a jövőbeni ügyfél számára.” 

 

A beadványban ugyancsak idézett, a jelen ügy megítélése szempontjából releváns további 

jogszabályhely, a Hpt. 2. számú melléklete I/12.2. pontja értelmében az „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 FELÜGYELET KÖVETKEZTETÉSEI 

 

A felhívott tőkepiaci, ill. pénzpiaci definíciók közös elemeként kiemelendő, hogy az ügynök, 

mint közvetítő tevékenységének alapvető jellemzője, hogy a megbízó befektetési 

vállalkozás/pénzügyi intézmény tevékenységének elősegítésére, jellemzően ügyfélszerzésre 

irányul.  

 

A Felügyelet megítélése szerint az ügynöki tevékenységnek más, közvetítésnek nem minősülő 

tevékenységektől történő elhatárolásakor a konstrukció egészét komplex módon kell 

vizsgálni, melynek során jelentősége van a megbízó által a szolgáltatásnyújtáshoz igénybe 

vett személy részére való díjfizetési, jutalékszámítási (bármilyen más elnevezésű anyagi 

juttatási) módszer elemzésének. A jelen ügyben előadottak alapján a tervezett konstrukció 

ügyfél-akvizícióra irányulna oly módon, hogy a Bankkal szerződést kötő Közreműködők a 

Bank egyes szolgáltatásainak, termékeinek „népszerűsítése” érdekében a fentiek szerint 

kifejtett aktivitásukért az – általuk a banki tanácsadóhoz irányított – ügyfelek (leendő 

ügyfelek) számának függvényében, vagyis ügyfélszerző tevékenységük intenzitásának 

arányában részesülnének díjazásban.  

 

A konstrukciót mind a Hpt., mind a Bszt. oldaláról megvizsgálva megállapíthatjuk, hogy a 

bemutatott ügyfélszerző tevékenység – a tervezett díjfizetési rendszerre is figyelemmel – a 

Bank pénzügyi- és befektetési szolgáltatási tevékenységét segíti elő a Közreműködők 

személyes aktivitása révén. A Felügyelet megítélése szerint, ha a befektetési vállalkozás 

(hitelintézet) által ügyfélszerzési céllal megbízott személy személyesen találkozik az 

ügyféllel, és az ügyfél a megbízott aktív közreműködése révén kerül kapcsolatba a 

megbízóval – amely a jelen ügytől eltérően nem áll fenn például az újsághirdetés, utcai plakát 

stb. esetében –, akkor ez a közvetítői jelleg fennállására utal. Továbbá a Felügyelet álláspontja 

szerint, ha a megbízott díjazása a kiközvetített ügyfelek számosságához igazodik, illetve a 

megbízott a díjazás, a költségtérítés révén érdekelt abban, hogy minél több ügyfelet 

közvetítsen  megbízója számára, abban az esetben tevékenysége a közvetítői tevékenység felé 
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mutat, mivel a jutalékszerű díjazással ösztönzött ügyfél-akvizíciós aktivitása a már felhívott 

tőkepiaci, ill. pénzpiaci közvetítői definíciók közös elemeként kiemelt, a megbízó 

szolgáltatásnyújtását elősegítő tevékenység meghatározó jegyeit hordozza.  
 

Mindezekre tekintettel a hivatkozott jogszabályhelyek alapján a bemutatott, közvetítésre 

irányuló konstrukció a Hpt. szerinti közvetítői tevékenységnek, illetve a Bszt. szerinti függő 

ügynöki tevékenységnek minősül. Ezért a kérelemben vázolt közvetítés csak akkor folytatható 

jogszerűen, ha a Bank pénzügyi- és befektetési szolgáltatási tevékenységét elősegítő 

Közreműködők mind a Hpt., mind a Bszt. közvetítőkkel szemben támasztott 

feltételrendszerének maradéktalanul megfelelnek.  

 

 

Budapest, 2010. december 10.  

  


