
A folyósított kölcsönök nyilvántartásával és ellenőrzésével kapcsolatos 

hiteladminisztrációs tevékenységek kiszervezett tevékenységként, illetve közvetítői 

tevékenységként folytathatók 

 

A Bank egy jelzálogbankkal (Jelzálogbank) való együttműködését tervezi olyan módon, 

hogy a meglévő hitelállománya egy részét a Jelzálogbank átvállalja, azonban a 

kihelyezésekkel kapcsolatos adminisztrációs tevékenységeket továbbra is a Bank végezné. A 

fenti hiteladminisztrációs tevékenységek fogalmába beleértendő a nyilvántartások vezetése és 

napi riportok készítése a hitel-állomány és a hozzátartozó fedezeti állomány változásáról a 

Jelzálogbank jelentésszolgálati kötelezettségének teljesítése érdekében, a hitelszerződésekkel 

kapcsolatos és a folyósítást követően bekövetkezett változásokra vonatkozó értesítések 

küldése az ügyfelek részére, valamint a hitelügyletek alapadataiban történő változások 

átvezetése és végrehajtása. 

 

A JOGKÉRDÉS 

 

A Bank a fent megjelölt, az általa folyósított kölcsönök nyilvántartására, figyelemmel 

kísérésére, ellenőrzésére irányuló tevékenységeket a Jelzálogbank megbízása alapján, mint a 

Jelzálogbanknak a Hpt. 6/E. § (1) bekezdés szerinti közvetítője, vagy a Hpt. 13/A. § (1) 

bekezdésében előírtaknak megfelelően, kiszervezett tevékenységként folytathatja.  

 

A BANK ÁLLÁSPONTJA 

A Bank álláspontja szerint a megjelölt tevékenységek kétféle konstrukcióban, közvetítői 

tevékenység keretében, illetve kiszervezett tevékenységként folytathatók, a Hpt. előírásai a 

fentiekkel kapcsolatban nem tartalmaznak egyértelmű elhatárolást. 

A FELÜGYELET ÁLLÁSPONTJA 

 

A Bank megkeresésében nem jelölte meg pontosan mi értendő a meglévő hitelállománya egy 

részének a Jelzálogbank által történő „átvállalásának” fogalma alatt. A Felügyelet válaszának 

során azzal a feltevéssel került összeállításra, hogy a meglévő hitelállomány átvállalása alatt a 

jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről szóló 1997. évi XXX. törvény (Jht.) 8. § (2) 

bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő, az (1) bekezdésében meghatározott 

jelzáloghitel, valamint kapcsolódó kölcsönrész megvásárlása, megelőlegzése (ideértve a 

faktoringot és a forfetírozást is), valamint leszámítolása (a továbbiakban együtt: jelzáloghitel-

vásárlás) értendő. 

 

Irányadó jogszabályok 
 

A Hpt. 2. számú melléklet I. fejezet 10.3. alpontjában foglaltak alapján 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. 

 

A Hpt. 3. § (1) bekezdés i) pontban megfogalmazott pénzügyi szolgáltatás közvetítése 

pénzügyi szolgáltatási tevékenység a Hpt. 2. számú melléklet I. fejezet 12.1. alpont szerinti 

kiemelt közvetítői tevékenységként, illetve a 12.2. alpontban definiált ügynöki 

tevékenységként folytatható.  



A Hpt. 2. számú melléklet I. fejezet 12.1. alpont alá tartozó kiemelt közvetítői tevékenység 

fogalma az alábbi: „pénzügyi intézménnyel kötött megbízási szerződés alapján végzett, 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”.  

A Hpt. 2. számú melléklet I. fejezet 12.2. alpontja az ügynöki tevékenység fogalmát az 

alábbiak szerint határozza meg: „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 Hpt. 2. számú melléklet III. fejezet 41. a) pontjában foglaltak értelmében kiszervezésnek 

minősül: „hitelintézet esetén, ha a hitelintézet a pénzügyi, illetőleg kiegészítő pénzügyi 

szolgáltatási tevékenységéhez kapcsolódó, illetőleg 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. 

 

Következtetések 

Amennyiben a Bank az általa folyósított jelzáloghitelekből, kapcsolódó kölcsönrészekből 

fennálló követeléseit engedményezi a Jelzálogbankra, vagy a Jelzálogbank megelőlegezi, 

illetve leszámítolja azokat, úgy a Jelzálogbank ezekben a szerződésekben az eredeti hitelező 

helyébe lép. Ebből következően a Bank által folyósított, a Jelzálogbank által megvásárolt 

követelések nyilvántartásával, figyelemmel kísérésével és ellenőrzésével kapcsolatos 

tevékenységek a Jelzálogbank hitel és pénzkölcsön nyújtási tevékenységének fogalomkörébe 

tartoznak. Abban az esetben, ha a megkeresésben megjelölt tevékenységeket nem a 

Jelzálogbank végzi, hanem a Bankot bízza meg ellátásukkal, úgy annak megítéléséhez, hogy 

azok közvetítőként folytathatók, vagy kiszervezés keretében láthatók el, az a vizsgálandó 

körülmény, hogy a megjelölt tevékenységek a pénzügyi szolgáltatási tevékenységek, illetve a 

pénzügyi szolgáltatáshoz kapcsolódó tevékenységek fogalomkörébe tartozónak minősülnek-e.  

A Felügyeletnek a Hpt. idevágó rendelkezéseire alapított szakmai álláspontja szerint a 

pénzügyi intézmények pénzügyi szolgáltatási tevékenységének fogalomkörébe tartozó 

tevékenységek és azok résztevékenységei az ún. „core business” részének minősülnek, így 

azok kizárólag közvetítőként végezhetők. 

 

A Felügyelet többször kifejtett következetes álláspontja szerint kiszervezés keretében azok a 

pénzügyi, illetőleg kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó, illetőleg 

jogszabály által végezni rendelt tevékenységek láthatók el, amelyeknek során adatkezelés, 

adatfeldolgozás vagy adattárolás valósul meg.  

 

A megkeresésben megjelölt, a folyósított kölcsönök nyilvántartásával, figyelemmel 

kísérésével, ellenőrzésével kapcsolatos tevékenységek a Hpt. 2. számú melléklet I. fejezet 

10.3. pontjában foglaltak értelmében a hitel és pénzkölcsön nyújtási tevékenység 

résztevékenységei fogalomkörébe tartoznak, ezért azok kiszervezés keretében nem láthatók el.  

 



Fentiek szerint, ha a Jelzálogbank a kihelyezett jelzáloghitelek nyilvántartásával, figyelemmel 

kísérésével, ellenőrzésével kapcsolatos tevékenységeket nem maga végzi, hanem a Bank 

számára ad megbízást az ellátásukra, úgy a Bank azokat közvetítőként folytathatja, a Hpt. 2. 

számú melléklet I. fejezet 12.1. pontjában meghatározott kiemelt közvetítőként, illetve a 12.2. 

pontban definiált ügynöki tevékenységként, attól függően, hogy a Jelzálogbank 

felhatalmazza-e a nevében történő kockázatvállalásra, illetve szerződéskötésre.  
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