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Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra. 

 

 

Ingatlan adásvételi és bérleti szerződéses konstrukció minősítése a pénzügyi lízing, valamint a hitel és 

pénzkölcsönnyújtási tevékenység szempontjából 

 
I.  TÉNYÁLLÁS 
 
A Társaság azzal a szándékkal jött létre, hogy Magyarországon is meghonosítsa az Európa más országaiban, illetve az 
USA-ban és Kanadában már az 1950-es évek óta ismert úgynevezett rent-to-own vagy más néven rent-to-buy 
szolgáltatást a használt lakóingatlanok vonatkozásában.  

 
A potenciális ügyfél (Ügyfél) azzal keresi meg a Társaságot, hogy egy adott (a Társaság által meghatározott 
paramétereknek megfelelő) ingatlant meg kíván vásárolni, azonban a teljes vételár csak egy későbbi időpontban fog 
rendelkezésére állni. Az Ügyfél a kiválasztott ingatlan tekintetében adásvételi előszerződést köt a Társasággal és ezen 
előszerződés alapján kifizet egy előre meghatározott összeget, amely tartalmazza az ingatlan vételár foglalójaként 
fizetendő összeget, illetve a Társaságnak az ingatlan vásárlásával kapcsolatos előzetes költségeit. Az adásvételi 
előszerződésben meghatározott ingatlant a Társaság saját nevében megvásárolja, és annak teljes vételárát kifizeti az 
ingatlan eladója számára. Az adásvételi előszerződés alapján az Ügyfélnek két év áll rendelkezésére a végleges 
adásvételi megállapodás megkötésére és a vételár teljes kifizetésére. Ezen idő alatt azonban már birtokba veheti a 
kiválasztott és a Társaság tulajdonába került ingatlant. A birtokba vételt követően a végleges adásvételi szerződés 
megkötéséig, illetve a vételárnak a kifizetéséig, az Ügyfél már bérlőként használhatja az ingatlant, külön piaci alapú 
bérleti szerződés megkötése mellett. A bérleti szerződés alapján az Ügyfél által a Társaság számára fizetendő ingatlan 
bérleti díj semmilyen tekintetben nem számít bele abba a vételárba, amit az adásvételi előszerződés, illetve az az 
alapján megkötendő végleges adásvételi szerződésben foglaltak szerint az Ügyfél az ingatlan vételáraként fizetni 
köteles a Társaságnak. 
 
II.  JOGKÉRDÉSEK 
 
II.1. Az első jogkérdés az, hogy a tényállásban ismertetett szerződéses struktúra – tehát az Ügyfél és a Társaság között 
létrejött adásvételi előszerződés, az adásvételi szerződés, illetve az ingatlan bérleti szerződés együtt – esetlegesen nem 
minősül-e a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII törvény (Hpt.) 3. § (1) 
bekezdésének b) és c) pontjai szerinti hitel és pénzkölcsön nyújtásnak, illetve pénzügyi lízing szolgáltatásnak. 
 
II.2. A második jogkérdés arra irányul, hogy a tényállásban felvázolt struktúra megfelel-e a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:215. § szerinti adásvételi szerződés kritériumainak. 
 
III.  A KÉRELMEZŐ ÁLLÁSPONTJA 
 
III.1. A Kérelmező az állásfoglalás-kérésben leírt konstrukciót először a hitel és pénzkölcsönnyújtási tevékenységgel 
veti össze.  
 
Az ingatlan megvásárlása során a Társaság saját nevében vásárolja meg az Ügyfelek által kiválasztott ingatlanokat, azt 
követően, hogy az Ügyfelekkel megkötötte a vonatkozó adásvételi előszerződést (Ptk. 6:73. §). Az Ügyfelek a későbbiek 
során, az ingatlanokra (azok Társaság általi megszerzését követően) adásvételi szerződést kötnek (Ptk. 6:215. §) a 
Társasággal, tehát nem kerül sor arra, hogy a Társaság bármilyen módon pénzösszeget tartana vagy bocsájtana az 
Ügyfél rendelkezésére, így a Kérelmező véleménye szerint az ügylet nem felel meg a Hpt. 6. § (1) bekezdés 40. 
pontjában meghatározott hitel és pénzkölcsönnyújtás fogalmának. Amennyiben az Ügyfél nem teljesíti az 
előszerződés, illetve később az adásvételi szerződés alapján fennálló kötelezettségeit, a Társaság a saját tulajdonú 
ingatlanát belátása szerint hasznosíthatja, bérbe adhatja, illetve értékesítheti, és a foglaló elvesztésén kívül az Ügyfél 
nem tartozik semmilyen további fizetési kötelezettséggel a Társaság felé. 
 
III.2. A pénzügyi lízing jogszabályi definíciójának beidézését, valamint a joggyakorlat bírósági határozatok révén történő 
ismertetését követően a Kérelmező kifejti azon álláspontját, hogy a Társaság szerződéses struktúrája miben tér el a 
pénzügyi lízing fogalmi elemeitől. 
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Az Ügyfél az ingatlan megvásárlása céljából megkötött előszerződéssel egyidejűleg foglalót fizet a Társaság számára. 
Ezt követően nem kerül sor semmilyen részletfizetésre vagy egyéb lízingdíjjal összevethető fizetésre, hiszen a végleges 
adásvételi szerződés szerint a foglalón felüli teljes, a felek által az előszerződésben előre meghatározott fennmaradó 
vételár egy összegben fizetendő, az ingatlan vásárlására vonatkozó előszerződést követő két éven belül. 
 
Az alatt az idő alatt míg a végleges szerződés szerinti vételár teljes megfizetésére nem kerül sor, az Ügyfél, illetve az 
általa kijelölt harmadik személy használhatja ugyan az adott ingatlant, azonban ez idő alatt, külön ingatlan bérleti 
szerződés alapján, piaci mértékű bérleti díjat kell fizetnie az ingatlan használatáért, ami semmilyen körülmények között 
nem fog beszámítani a végleges vételárba; ezen túlmenően az ingatlan amortizációjával kapcsolatos költségek és a 
piaci árváltozásokból eredő kockázat is a Társaság ügykörében fognak felmerülni. 
 
Abban az esetben, ha az előszerződésből, illetve a végleges adásvételi szerződésből vagy az ingatlan bérleti 
szerződésből eredő kötelezettségeit az Ügyfél nem teljesíti, úgy a Társaság a szerződéstől elállhat és az ingatlant 
szabadon hasznosíthatja, illetve értékesítheti harmadik felek számára. 
 
A fentiek alapján a Kérelmező véleménye az, hogy a tényállásban leírt szolgáltatás lényegében két, egymástól élesen 
elkülönülő adásvételi, illetve ingatlan bérleti jogviszonyt jelent a Társaság és leendő ügyfelei között, ezért ugyan némi 
hasonlóság fellelhető a pénzügyi lízing és a rent-to-buy szolgáltatás Társaság által megvalósítani kívánt modellje között, 
azonban több fontos, jogszabály által meghatározott elem hiánya miatt nem tekinthető pénzügyi szolgáltatásnak a 
Társaság megvalósítani kívánt tevékenysége. 
 
IV. AZ MNB ÁLLÁSPONTJA 
 
Elöljáróban megjegyzendő, hogy a Ptk. értelmezése nem tartozik az MNB feladat- és hatáskörébe, az a polgári 
ügyekben eljáró bíróság hatáskörét érinti, ebből következően az MNB a Kérelemben részletezett szerződéses 
konstrukciót kizárólag az engedélyköteles pénzügyi szolgáltatások esetleges megvalósulása szempontjából a Hpt-t 
alapul véve vizsgálja és minősíti, így a Ptk. 6:215. § szerinti adásvétel jogi megítélésére az állásfoglalás nem terjed ki. 
 
IV.1. A konstrukció megítélése a hitel- és pénzkölcsönnyújtási tevékenység szempontjából 
 
A Hpt. 3. § (1) bekezdés b) pontjában szereplő „hitel és pénzkölcsön nyújtása” pénzügyi szolgáltatási tevékenységet a 
Hpt. 6. § (1) bekezdés 40. pontja határozza meg. 
 
„40. hitel és pénzkölcsön nyújtása: 
a) hitelnyújtás: a hitelező és az adós között írásban létesített hitelszerződés alapján meghatározott hitelkeret 
rendelkezésre tartása az adós részére, jutalék ellenében és a hitelező kötelezettségvállalása meghatározott szerződési 
feltételek megléte esetén a kölcsönszerződés megkötésére vagy egyéb hitelművelet végzésére, 
b) pénzkölcsönnyújtás: 
ba) a hitelező és az adós között létesített hitel- vagy kölcsönszerződés alapján a pénzösszeg rendelkezésre bocsátása, 
amelyet az adós a szerződésben megállapított időpontban - kamat ellenében vagy anélkül - köteles visszafizetni, (…)” 
 
A tényállásban leírtak szerint a Társaság az előre kiválasztott ingatlan vételárát az Ügyfél helyett kifizeti az ingatlan 
eladójának, amely összeget (a már megfizetett foglalón és költségtérítésen túl) az Ügyfélnek két év elteltével kell a 
Társaság felé megfizetnie. A Társaság tehát gyakorlatilag előzetesen megfinanszírozza, megelőlegezi az Ügyfél 
ingatlanvásárlását azáltal, hogy célhoz kötötten – az ingatlan tulajdonának Ügyfél általi későbbi megszerzése 
érdekében – az ingatlan piaci értékének megfelelő pénzösszeget bocsát rendelkezésre. E fogalmi elem megvalósulása 
szempontjából az MNB álláspontja szerint nem szükségszerű, hogy a pénzösszeg rendelkezésre bocsátása közvetlenül 
az adós kezéhez történő teljesítéssel realizálódjon, az teljesülhet olyan módon is, hogy a pénzkölcsön nyújtója más, 
harmadik személy részére (jelen esetben az ingatlan eladója részére) fizet. Az Ügyfélnek két év elteltével a 
megelőlegezett összeget (ide nem értve a már megfizetett foglalót) meg kell fizetnie a Társaság felé, így a 
pénzkölcsönnyújtás idézett definíciójának pénzvisszafizetési kötelezettség fogalmi eleme is fennáll. 
 
Az MNB nem ért egyet a Kérelmező azon érvelésével, hogy a pénzvisszafizetési elem azért nem merülhet fel, mert az 
Ügyfél csak a foglalót köteles megfizetni. Az Ügyfél szerződésszerű teljesítése esetén ugyanis a teljes vételár 
megfizetésének kötelezettsége fennáll a szerződésben meghatározott idő elteltével, s csak az Ügyfél elállása, illetve 
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szerződésszegése esetén nem kerül sor a visszafizetésre; ez utóbbi esetben azonban az ingatlan gyakorlatilag 
fedezetként szolgál a Társaság (pénz)követelésének kielégítésére. 
 
Mindezek alapján a hitel és pénzkölcsön nyújtása pénzügyi szolgáltatási tevékenység megvalósulása sem (lenne) 
kizárható, ugyanakkor a szerződéses konstrukció összetettsége miatt – tehát, hogy a szerződéses struktúrában 
szereplő szerződéstípusokat nem egyedileg, hanem együttesen, az ügylet által elérni kívánt cél figyelembe vételével 
kell vizsgálni – elsődlegesen a pénzügyi lízinggel való összehasonlítás bír relevanciával. 
 
IV.2. A konstrukció minősítése a pénzügyi lízing tevékenység szempontjából 
 
Az előző pontban leírtak alapján az MNB véleménye szerint a konstrukció egyes részelemeit önmagukban nem lehet 
értékelni, így az egyes szerződéseket külön nem lehet összevetni az egyes pénzügyi szolgáltatásokkal. 
 
Az MNB álláspontja az, hogy az ügylet általános céljából kell kiindulni, amely pedig az Ügyfél részéről a lakóingatlan 
tulajdonának megszerzése olyan módon, hogy az ehhez szükséges pénzösszeg csak később fog az Ügyfél 
rendelkezésére állni, míg a Társaság részéről ennek megfinanszírozása. Ebből következően az Ügyfél nem kötné meg 
az ingatlanra vonatkozó adásvételi előszerződést, ha a végső cél nem az adásvételi szerződés megkötése és a 
kiválasztott ingatlan megszerzése lenne, s hasonlóképpen önmagában nem kötne bérleti szerződést a kiválasztott 
ingatlanra, ha célja nem a későbbi tulajdonszerzés lenne. Ami a Társaságot illeti, a Társaság az adott ingatlant nem 
vásárolná meg az Ügyféllel létesített adásvételi előszerződés hiányában, tehát önálló döntéssel abban az esetben sem, 
ha az ügyfél maga az ingatlant nem választaná ki. 
A fentieket azért kell hangsúlyozni, mert e gazdasági cél tükrében lehet a teljes szerződéses struktúrát összevetni a 
pénzügyi lízinggel. 
 
A Hpt. 3. § (1) bekezdés c) pontjában megjelölt pénzügyi lízing fogalmát a Hpt. 6. § (1) bekezdés 89. pontja határozza 
meg. 
 
„89. pénzügyi lízing: az a tevékenység, amelynek során a lízingbeadó a tulajdonában lévő ingatlant vagy ingó dolgot, 
illetve vagyoni értékű jogot a lízingbevevő határozott idejű használatába adja oly módon, hogy a használatba adással 
a lízingbevevő 
a) viseli a kárveszély átszállásából származó kockázatot, 
b) a hasznok szedésére jogosulttá válik, 
c) viseli a közvetlen terheket (ideértve a fenntartási és amortizációs költségeket is), 
d) jogosultságot szerez arra, hogy a szerződésben kikötött időtartam lejártával a lízingdíj teljes tőketörlesztő és 
kamattörlesztő részének, valamint a szerződésben kikötött maradványérték megfizetésével a dolgon ő vagy az általa 
megjelölt személy tulajdonjogot szerezzen. Ha a lízingbevevő nem él e jogával, a lízing tárgya visszakerül a lízingbeadó 
birtokába. A felek a szerződésben kötik ki a lízingdíj tőkerészét – amely a lízingbe adott vagyontárgy, vagyoni értékű 
jog szerződés szerinti árával azonos –, valamint kamatrészét és a törlesztésének ütemezését.” 
 
A Hpt. szerinti pénzügyi lízing, mint pénzügyi szolgáltatási tevékenység akkor valósul meg, ha a definícióban szereplő 
valamennyi feltétel együttesen teljesül. Így a szerződéses konstrukcióban meg kell jeleníteni különösen a d) pont 
részelemeit, tehát a futamidőt, a kamat- és tőkerészt, a maradványértéket, továbbá a tulajdonjog megszerzésének 
jogosultságát minden esetben. Amennyiben e jogszabályi feltételek valamelyike nem áll fenn, akkor a Hpt. szerinti 
speciális pénzügyi lízingtevékenységről nem beszélhetünk (ugyanakkor az adott konstrukció még besorolható a Ptk. 
szerinti pénzügyi lízingszerződés általános kategóriájába, feltéve, hogy a Ptk. 6:409. §-ában foglaltaknak megfelel).  
 
A Kérelmező a tényállásban nem fejtette ki, hogy melyik szerződő fél viseli a kárveszély átszállásából származó 
kockázatot, azonban a mellékletként benyújtott Bérleti szerződésből  egyértelműen kitűnik, hogy ez a bérlő (Ügyfél) 
felelősségi körébe van telepítve.  
A Kérelemben nincs kifejtve részletesen, hogy a bérbeadott ingatlan hasznosítása hogyan valósulhat meg, egyáltalán 
van-e lehetőség a bérlő (Ügyfél) részéről a hasznok szedésére, ugyanakkor a Bérleti szerződés szerint a Társaság, mint 
bérbeadó az ingatlan további használatba, albérletbe adásának jogát kizárja. Tekintettel arra, hogy a fenti tiltás miatt 
a bérlő az ingatlan bérbeadás útján történő hasznosítására nem jogosult, s a tényállás nem tartalmaz információt az 
ingatlan egyéb módon való hasznosítása vonatkozásában, ezért a „hasznok szedésére jogosultság” fogalmi eleme jelen 
konstrukcióban nem értelmezhető. 
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Bár a Kérelemben az szerepel, hogy az amortizációs költségek a Társaság ügykörében fognak felmerülni, a Bérleti 
szerződés szerint a közvetlen terhek – így a Bérlemény karbantartási költségei, üzemeltetési és állagmegóvási 
költségei, a közműdíjak – kétséget kizáróan a bérlőt (Ügyfelet) terhelik.  
 
A pénzügyi lízing Hpt.-ben rögzített definíciója a) és c) pontjának tehát a konstrukció teljes egészében megfelel, míg a 
b) pont szerint a szerződés nem minősíthető az MNB rendelkezésére bocsátott kevés információ miatt. 
 
Ami a pénzügyi lízing fogalommeghatározás d) pontját illeti, az abban foglaltaknak – az eleve fennálló fogalmi elem, az 
ingatlan határozott idejű használatba adása mellett – a szerződéses konstrukció gyakorlatilag minden elemében 
megfelel. Az adásvételi előszerződés megkötésével az Ügyfél jogosultságot szerez a tulajdonszerzésre, majd a 
tényleges adásvételi szerződés megkötésével meg is szerzi azt. A tényállásban leírtak szerint ez utóbbi szerződés 
megkötése nem minden esetben következik be, de ez nem is feltétele a Hpt. szerinti pénzügyi lízing megvalósulásának, 
ahhoz elegendő a tulajdonszerzési jogosultság biztosítása a lízingbevevő részére. 
 
A Kérelmező álláspontja szerint a határozott idejű bérleti szerződés bérleti díja nem számít bele az ingatlan – két év 
elteltével – fizetendő vételárába, így havonta törlesztendő lízingdíjról, illetve maradványértékről eleve nem 
beszélhetünk. 
 
Az MNB nem ért egyet ezzel az érveléssel figyelemmel arra az előzetes alapvetésre, hogy az ügyletet a maga 
komplexitásában kell vizsgálni; ebben az esetben pedig a foglaló, a vételár összege, valamint a 24 hónapra 
meghatározott bérleti díj összessége szorosan összekapcsolódnak. Egy másik nézőpontból megközelítve: meg lehet 
határozni az adásvételi előszerződésben egy alacsonyabb vételárat úgy, hogy a 24 havi bérleti díj összegét is figyelembe 
veszik, amely bár formailag nem számít bele a vételárba, a gyakorlatban a vételárral együtt megfelel az ingatlan piaci 
értékének, s mindkét jogcímen befolyt összeg ugyanazt a jogosultat (a Társaságot, mint bérbeadót és eladót) illeti.  
Emellett a havi bérleti díj megfeleltethető a Társaság által nyújtott összetett szolgáltatás hozamának is, amennyiben a 
vételárat a szolgáltatás tőkerészének tekintjük. Megjegyzendő, hogy a pénzügyi intézmények által nyújtott pénzügyi 
lízing konstrukciók esetében is az a tipikus, hogy a lízingbevevő használja a lízingtárgyat, s ezzel párhuzamosan fizeti a 
havi lízingdíjat (ugyanakkor a használatért más jogcímen külön nem fizet díjat), így a Társaság által kialakított 
konstrukció bérleti díj eleme érdemben nem különbözik a pénzügyi lízing szolgáltatás során fizetendő lízingdíjtól. 
Továbbá tekintettel arra, hogy a Hpt. nem határozza meg, hogy a lízingdíjon belül a tőke-, ill. kamatrésznek milyen 
arányt kell képviselnie egymáshoz képest, valamint azt sem, hogy a maradványérték arányában mekkora részt jelent a 
lízingdíjak együttes összegéhez viszonyítva, így ez azt eredményezi, hogy a pénzügyi lízing definíció e részeleme 
bármilyen felosztás esetén megvalósulhat, tehát a maradványérték akár nagyobb összeget is kitehet a havi díjakhoz 
képest a teljes fizetendő összegen belül. 
 
A konstrukció összetettségét és az egyes szerződések egymáshoz viszonyított elválaszthatatlan kapcsolatát igazolja 
még az ingatlan eredeti eladója és a Társaság közötti adásvételi szerződés, amely szerint a Társaság az eredeti eladóval 
szemben fennálló, kellékszavatosságon, termékszavatosságon és jótálláson alapuló követeléseit az Ügyfélre (bérlőre) 
engedményezi (ez a rendelkezés a Bérleti szerződésben is megjelenik.) Mindez – az előzőekben már említett bérlő 
(Ügyfél) általi költség- és kárveszélyviselés mellett – azt mutatja, hogy a bérbeadó Társaság kizárólag finanszírozói 
szerepet tölt be az ügyletben. 
 
A bérleti szerződés és a (Társaság és az Ügyfél közötti) adásvételi szerződés szoros összefüggését támasztja alá az 
adásvételi előszerződés is, amelynek értelmében ha a felek között a bérleti szerződés idő előtt megszűnik, akkor a vevő 
(Ügyfél) kötelezettséget vállal arra, hogy a végleges adásvételi szerződést a bérleti szerződés megszűnését követő egy 
hónapon belül megköti. Szintén az ügylet végső céljának, az Ügyfél tulajdonszerzésének elérését erősíti a bérleti 
szerződésben a rendes felmondás jogának kizárása, illetve az Ügyfél lemondása a (bármilyen okból történő) felmondási 
jogáról. 
 
A fentiekkel összhangban a Ptk-Kommentár szerint a pénzügyi lízing egy hitelezési, finanszírozási típusú ügylet, mivel 
pénzügyi lízing esetén a lízingbeadó jellemzően a lízingbevevő által megszerezni kívánt dolog beszerzéséhez nyújt 
finanszírozást. Helytállóan mutat rá a Szegedi Ítélőtábla, hogy „pénzügyi lízing során ténylegesen hitelnyújtás történik” 
(EBD2013. G.9., azonosan BDT2011. 2553.). A szerződés határozott időre jön létre, amely végén a lízingbevevő 
automatikusan tulajdonjogot szerez a lízingtárgyon (zárt végű pénzügyi lízing) vagy lehetőséget szerez a lízingtárgy 
maradványértéken történő megszerzésére (nyílt végű pénzügyi lízing).  
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Összefoglalásként megállapítható, hogy a Kérelemben felvázolt szerződéses struktúra valószínűsíthetően – az MNB 
rendelkezésére álló információk alapján - megfelel a Hpt.-ben meghatározott pénzügyi lízing tevékenységnek, így az 
csak az MNB engedélyével, pénzügyi intézményi formában végezhető. 
 
Ugyanakkor egy még nem létező, kialakítás alatt lévő üzleti konstrukció (elő)minősítése az MNB-nek nem feladata. Az 
érintett Társaság felelőssége olyan szerződéses konstrukció létrehozása, amely tartalmilag ténylegesen megfelel a Ptk. 
szerinti valamely kötelmi jogviszony fogalmi elemeinek, s elsődleges célja nem a pénzügyi lízing elemek formailag más 
szerződéstípusba való beemelése, vagy a Hpt. 6. § (1) bekezdés 89. pontjában foglalt valamely részelem formális 
kiiktatásával a jogszabály szándékolt megkerülése. Amennyiben színlelt szerződés keretében engedélyköteles 
üzletszerű pénzügyi szolgáltatási tevékenység – így például a Hpt. 3. § (1) bekezdés c) pontja szerinti pénzügyi lízing 
tevékenység, vagy a Hpt. 3. § (1) bekezdés b) pontja szerinti hitel és pénzkölcsön nyújtása tevékenység – 
megvalósítására kerül sor, az MNB az engedély nélkül végzett tevékenységet piacfelügyeleti eljárásban vizsgálhatja. 
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