
 

 

Hogyan minősíthető a pénzügyi közvetítői piacon az ún. „tippadói” tevékenység? 

 

A Kérelmező állásfoglalás kiadása iránti kérelemmel fordult a Felügyelethez az úgynevezett 

„tippadási tevékenységgel” kapcsolatosan. 

 

A Kérelmező által képviselt Zrt.-vel kapcsolatban álló un. „tippadók” tevékenységének 

lényege, hogy a Zrt. részére megadják a Zrt.-vel való kapcsolatfelvétel céljából a potenciális 

ügyfél által megadott elérhetőségeket, ugyanígy a potenciális ügyfél részére átadják a Zrt. 

elérhetőségeit is, ezen túlmenően a Zrt reklámanyagait is elérhetővé teszik a potenciális 

ügyfelek számára. Ezen tevékenységeken felül azonban nem végeznek további tevékenységet 

a Zrt. részére, az ügyfélnek nem adnak finanszírozási ajánlatot, a pénzügyi szolgáltatási 

szerződés megkötésében nem vesznek részt, az ügyfél fizetőképességének felmérése, a 

finanszírozással kapcsolatos tájékoztatás, és a finanszírozási ajánlat kidolgozása, majd ügyfél 

részére történő továbbítása és az ezzel kapcsolatos adatkezelés, az ügyfél-azonosítás és a 

finanszírozási szerződések megkötésének lebonyolítása csak és kizárólag a Zrt. feladata. 

 

A Kérelmező levelében említést tett arról is, hogy a szóban forgó kereskedők a kereskedelmi 

és szervizelési tevékenységükön túlmenően nem végeznek sem pénzügyi, sem kiegészítő 

pénzügyi szolgáltatásnak minősülő tevékenységet és ilyen típusú tevékenységet a jövőben 

sem kívánnak végezni, szerepük pusztán a fentiekben összefoglalt „tippadás”-ban merül ki.  

 

A fentiekben ismertetett konstrukcióval kapcsolatosan a Felügyelet álláspontja az alábbi.  

 

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (Hpt.) 2010. 

január 1-től hatályos szabályai tartalmazzák a Hpt. 3. § (1) bekezdés h) pontjában 

meghatározott pénzügyi szolgáltatás közvetítése definícióját. A Hpt. 2. számú melléklet I/12. 

pontja szerint: 

 

 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; 

  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 fenti definícióból következően akár ügynöki, akár kiemelt közvetítői tevékenységről van 

szó, mindkét esetben a tevékenység lényege a pénzügyi szolgáltatás nyújtásának, ilyen 

szolgáltatásra irányuló szerződés megkötésének elősegítése. A Felügyelet megítélése szerint a 

definícióban szereplő elősegítés fennállását és így a közvetítői jogviszony meglétét a Zrt. és a 

kereskedők közötti jogviszony megítélése vonatkozásában az alábbiakban felsorolt 

szempontok komplex vizsgálatával lehet megállapítani. 

 

1. A megbízás tartalma és a fizetés módja 

Ha a megbízó Zrt. a megbízott (esetünkben a „tippadó”) által közvetített, megszerzett 

ügyfelek arányában fizet jutalékot a megbízottnak, akkor a tevékenység közvetítői elemei 



dominálnak és a tevékenység közvetítésnek minősülhet. Amennyiben a szerződés alapján a 

megbízott díjazása nem függ a közvetített ügyfelek számától, akkor feltehetően nem 

állapítható meg a közvetítői tevékenység. Pénzügyi közvetítők esetén a jutalék 

meghatározásakor figyelembe kell venni a pénzügyi szolgáltatást közvetítő közvetítői díjáról 

szóló 109/2010. (IV. 9) Korm. rendelet rendelkezéseit is. A díjazással kapcsolatosan  a 

Kérelmező beadványa nem tartalmaz információt.  

2. Az ügyfelek adatainak eljuttatása a megbízóhoz 

Amennyiben a megbízott feladata arra is kiterjed, hogy az ügyféltől az adatait a megbízóhoz 

továbbítsa, akkor e körülmény közvetítői tevékenység fennállására utal. Ellenkező esetben – 

amennyiben a tényállás egyéb feltételei nem utalnak másra – vélhetően nem áll fenn 

közvetítői tevékenység. A Kérelmező által ismertetett esetben ezt a tevékenységet végzik a 

„tippadók”, egyebet – a Zrt. reklámanyagainak átadásán kívül – nem. 

3. A megbízás tartalma a konkrét termék ismertetésének vonatkozásában  

Ha a megbízás a konkrét termék részletes ismertetésére is kiterjed, akkor szintén a 

tevékenység közvetítői elemei dominálnak. Ha viszont a megbízott a szolgáltatást csak 

általános jelleggel ajánlja, figyelmen kívül hagyva az ügyfél egyedi igényeit és 

általánosságban hívja fel a figyelmet a szerződéskötés és az adott szolgáltatás 

igénybevételének lehetőségére, úgy közvetítői tevékenységről nem beszélhetünk. A beadvány 

tanúsága szerint ezt a tevékenységet egyáltalán nem végeznék a „tippadók”. 

4. A megbízott tevékenységének személyes jellege 

Ha a megbízott személyesen találkozik az ügyféllel, köztük kommunikáció alakul ki és az 

ügyfél a megbízott aktív közreműködése révén kerül kapcsolatba a megbízóval, vagyis a 

megbízott tulajdonképpen ügyfeleket toboroz, szerez a megbízó részére, akkor ez szintén a 

közvetítői jelleg fennállására utal. Személyes jelleg hiányában nem áll fenn közvetítői 

tevékenység, de itt is figyelemmel kell lenni a fenti 2. pontban említett adattovábbítás 

kérdésére. Beadványának tanúsága szerint ez a feltétel is fennáll, mivel a „tippadó” és az 

ügyfél találkoznak, adatátadás is történik, sőt, a Zrt. eddigi gyakorlata alapján a kereskedők 

által nyújtott tájékoztatás alapján veszik fel az ügyfelekkel a kapcsolatot, bár a beadványból 

úgy tűnik, hogy ezen túlmenő, konkrét tanácsadási, termékismertetési tevékenységet a 

„tippadó” nem végez. 

A Felügyelet álláspontja szerint e szempontok komplex, az adott egyedi ügyre vonatkoztatott 

értékelése révén lehet eldönteni azt, hogy egy tevékenység közvetítői tevékenységnek 

minősül-e. Ha a különböző kritériumok elemzése esetlegesen eltérő eredményre vezetne, az 

egyes szempontok közötti hangsúlyok, prioritások összességében ítélendőek meg. Ilyenkor az 

eset összes körülményének összetett elemzésével lehet megállapítani, hogy fennáll-e a 

közvetítői tevékenység. A levele végén említett kérdésekre válaszolva tehát összefoglalóan az 

alábbiakat közlöm: 

Ad.1. A konstrukció Kérelmező által közölt elemeinek ismeretében az állapítható meg, hogy 

dominálnak benne a tevékenység közvetítői elemei, (különös tekintettel az ügyféltoborzási és 

adatátadási tevékenységre) még abban az esetben is, ha a díjfizetés módjáról nincs a 

Felügyeletnek információja. Konkrét piaci példák és a Felügyelet tapasztalatai alapján 

ugyanis feltételezhető, hogy a „tippadók” nem ingyenesen működnek közre a megbízó 

érdekében. Felhívom szíves figyelmét arra, hogy még inkább a közvetítői tevékenység 

fennállását teszi megállapíthatóvá az, ha a „tippadók” díjazása volumenhez/ügyfélszámhoz 

kötött.  



Amennyiben a konstrukció azon elemei hangsúlyosak, amelyek alapján a közvetítői 

tevékenység megállapítható, úgy az a Hpt. hatálya alá, amennyiben pedig a közvetítői 

tevékenység fennállása nem állapítható meg, úgy az a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályok 

hatálya alá tartozik. 

Ad. 2. Amennyiben a tevékenység nem tartozik a Hpt. hatálya alá, úgy a megbízót a 

Felügyelet felé nem terheli bejelentési kötelezettség. 

Ad. 3. Amennyiben a tevékenység a Hpt. hatály alá tartozónak minősül, úgy az egyes 

közvetítői kategóriákba történő besorolásnál a Hpt. definíciói (egy vagy több megbízó részére 

végzett versengő szolgáltatás közvetítése) lesznek az irányadóak és azoknak megfelelően kell 

a bejelentési, vagy az engedélyeztetési kötelezettségeknek eleget tenni. 
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