
Kiszervezéshez kapcsolódó összeférhetetlenségi kérdések 

 

 

Az Ügyvédi Iroda (Iroda) állásfoglalás iránti kérelmet nyújtott be a Pénzügyi Szervezetek 

Állami Felügyeletéhez (Felügyelet) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 

1996. évi CXII. törvény (Hpt.) 13/A. § (11) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi 

szabállyal kapcsolatos egyes kérdések vonatkozásában. 

 

I.  TÉNYÁLLÁS 

 

Az Iroda meg nem nevezett hitelintézet részére nyújt jogi tanácsot megbízási szerződés 

keretében. A hitelintézet valamely tevékenységét ki kívánja szervezni, mely megállapodást 

egy jogi személy gazdasági társasággal kívánja megkötni. A hitelintézet – mely a 

kiszervezésre vonatkozó megállapodásban megbízóként jelenik meg – vezető tisztségviselője 

egy jogi személyiséggel rendelkező egyszemélyes vagy többszemélyes gazdasági társaságban 

tulajdonos (résztulajdonos). A hitelintézet szándéka, hogy e jogi személy gazdasági társaság 

résztulajdonában álló jogi személy gazdasági társasággal köt kiszervezési megállapodást.  

 

II.  A JOGKÉRDÉS 

 

Az Iroda kérdése arra vonatkozik, hogy fennáll-e a személyi és tulajdonosi 

összeférhetetlenség abban az esetben is, amennyiben a vezető tisztségviselőnek csak 

közvetetten áll fenn tulajdoni hányada a kiszervezett tevékenységet végző vállalkozásban, 

azaz fennáll-e a Hpt. 13/A. § (11) bekezdésében meghatározott kizáró ok. 

 

III.  AZ IRODA ÁLLÁSPONTJA 

 

Az Iroda jogi álláspontját akként rögzítette, hogy a vezető tisztségviselő közvetett tulajdoni 

hányadának fennállása a kiszervezett tevekénységet végző társaságban nem ütközik a Hpt. 

korlátozó rendelkezésébe. 

 

IV. A FELÜGYELET ÁLLÁSPONTJA 

 

A Hpt. 2. számú melléklet III/41. pont a) alpontja szerint hitelintézet esetében kiszervezés, ha 

a hitelintézet pénzügyi, illetőleg kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevékenységéhez 

kapcsolódó vagy jogszabály által végezni rendelt olyan tevékenységét, amelynek során 

adatkezelés, adatfeldolgozás vagy adattárolás valósul meg, nem önállóan végzi, hanem annak 

folyamatos vagy rendszeres elvégzésére tőle szervezetileg független személlyel vagy jogi 

személyiséggel nem rendelkező gazdasági társasággal kizárólagos szerződést köt. 

 

A Hpt. 13/A. § (1) bekezdése szerint a hitelintézet a fenti definíciónak megfelelve pénzügyi 

illetőleg kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevékenységéhez kapcsolódó, illetve jogszabály 

által végezni rendelt adatkezeléssel, adatfeldolgozással vagy adattárolással megvalósuló 

tevékenységeit, az adatvédelmi előírások betartása mellett kiszervezheti. 

 

A hitelintézetnek a kiszervezési megállapodás megkötésénél figyelemmel kell lennie a Hpt. 

13/A. § további bekezdéseiben foglalt szabályokra is, így a (11) bekezdés rendelkezésére, 

mely szerint a hitelintézet vezető tisztségviselője vagy annak közeli hozzátartozója nem állhat 

tulajdonosi viszonyban a kiszervezett tevékenységet végzővel, illetve a hitelintézet vezető 

tisztségviselője vagy közeli hozzátartozója kiszervezett tevékenységgel nem bízható meg. 



 

A beadványban említett hitelintézet vezető tisztségviselője a tulajdonában (vagy 

résztulajdonában) álló köztes vállalkozáson keresztül fennálló tulajdoni hányada okán 

közvetett tulajdonosa annak a vállalkozásnak, mely a kiszervezett tevékenységet végezné. A 

beadvány alapján az érintett vezető tisztségviselő közvetett tulajdoni hányadának mértéke 

nem állapítható meg, mivel nem egyértelmű, hogy a tulajdonában álló társaság egyszemélyes 

társaság-e vagy sem, valamint az sem állapítható meg, hogy a köztes vállalkozás mekkora 

tulajdoni hányaddal rendelkezik a kiszervezett tevékenységet végző társaságban. 

 

Fenntartva a Felügyelet korábban közzétett állásfoglalásaiban foglaltakat megerősítem, hogy 

a Hpt. 13/A. § (11) bekezdése vonatkozásában a hitelintézet vezető tisztségviselője és a 

kiszervezett tevékenységet végző társaság közötti tulajdonosi viszony nem korlátozható 

közvetlen tulajdonra, mivel a rendelkezés nem állapít meg a tiltáshoz kapcsolódóan sem 

tulajdoni mértéket, sem korlátozást a tulajdonosi kapcsolatra vonatkozóan. A rendelkezés 

generálisan és mérlegelést nem engedően fogalmazza meg a szabályt, hogy semmilyen 

mértékű és minőségű tulajdonosi kapcsolat nem állhat fenn a megbízó hitelintézet vezető 

tisztségviselője és a kiszervezett tevékenységet végző társaság között. 

 
 


