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Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra. 

 

 

 

Pénzügyi vállalkozás ingatlanfedezet értékesítésében történő közreműködői tevékenységének jogi 
minősítése a Hpt. szerinti profiltisztasági követelmények szempontjából 

 
I.  TÉNYÁLLÁS 
 
Egy magyarországi székhelyű pénzügyi vállalkozás (Pénzügyi Vállalkozás) követelésvásárlási tevékenysége 
keretében rendszeresen vásárol olyan, jellemzően pénzügyi szolgáltatásból eredő lejárt követeléseket, 
amelyek biztosítékát ingatlanon alapított jelzálogjog képezi. A megvásárolt követelés teljesítésének 
elmulasztása esetén, amennyiben a követelés adósával, zálogkötelezettjével a teljesítés tekintetében 
megállapodás nem jön létre, a Pénzügyi Vállalkozás - a pénzügyi szolgáltatás részét képező behajtás során - 
ezen zálogjogi biztosítékok bírósági végrehajtási eljárás, vagy felszámolási eljárás keretében történő 
érvényesítése útján tudja a követelése részleges vagy teljes megtérülését elérni. Mindazon esetekben, 
amikor a Pénzügyi Vállalkozás követelésének legalább részleges megtérülése a biztosítéki ingatlan 
értékesítéséből várható, akár a zálogkötelezett ingatlan tulajdonos által, akár a folyamatban lévő jogi eljárás 
keretében, és a Pénzügyi Vállalkozás akként dönt, hogy nem szerzi meg a fedezeti ingatlan tulajdonjogát (pl: 
nem lép fel árverési vevőként), a Pénzügyi Vállalkozásnak zálogjogosultként az az érdeke, hogy a biztosítéki 
ingatlan minél előbb és minél kedvezőbb vételáron kerüljön értékesítésre. A gyakorlati tapasztalatok - 
különösen a lakossági fedezetes követelések tekintetében - azt mutatják, hogy a természetes személy 
zálogkötelezettek a tulajdonukat képező biztosítéki ingatlan értékesítését alacsony hatékonysággal tudják 
megvalósítani, illetve a jogi eljárásokban biztosított értékesítési felületeket (pl: végrehajtási eljárásokban az 
MBVK árverési felülete) egy szűkebb, inkább befektetői kör használja, az nem jut el a potenciális vevők 
jelentős részéhez. 
 
A fentiekre tekintettel a Pénzügyi Vállalkozás a tulajdonában álló, ingatlan jelzálogjoggal biztosított lejárt 
követelésállomány nagyságrendjét és az abból várható veszteségei mértékét figyelembe véve, azok 
mérséklése érdekében szeretne a biztosítéki ingatlanok értékesítésében zálogjogosultként közreműködni a 
Hpt. 7. § (3) bekezdés i) pontja alapján. A közreműködés egyrészt kiterjedne az értékesítésre szánt ingatlan 
adatainak közzétételére a Pénzügyi Vállalkozás saját honlapján (vagy más, ingatlanok nyilvános 
értékesítését célzó honlapon), másrészt vevők felkutatására a Pénzügyi Vállalkozás által megbízott 
ingatlanközvetítőn keresztül.  
 
Amennyiben a biztosíték érvényesítése érdekében jogi eljárás nincs folyamatban, a Pénzügyi Vállalkozás a 
biztosítéki ingatlan tulajdonosával állapodna meg – a tartozás rendezése keretében – az ingatlan 
zálogkötelezett általi értékesítésének feltételeiben, és az abban való, fentiek szerinti, zálogjogosulti 
közreműködésben. A zálogkötelezett részére a zálogjogosult által az értékesítésben való közreműködésért 
külön díj nem kerülne felszámításra. 
 
II.  JOGKÉRDÉSEK 
 
II.1. A Pénzügyi Vállalkozás első jogkérdése arra irányul, hogy a Hpt. 7. § (3) bekezdés i) pontja szerinti 
„fedezet értékesítésében való közreműködésre irányuló tevékenység”-nek minősül-e az értékesítendő 
ingatlan meghirdetése a Pénzügyi Vállalkozás honlapján, vagy más, ingatlanok értékesítését elősegítő 
hirdetési portálon. 
 
II.2. A második jogkérdés szintén a fenti jogszabályhelyhez kapcsolódik, mely szerint belefér-e a 
közreműködési tevékenység tartalmi kereteibe a végrehajtási-, ill. a felszámolási eljárásban kitűzött árverés 
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alatt álló, valamint a zálogkötelezettel kötött megállapodás alapján, a zálogjogosult által értékesíteni kívánt 
ingatlan tekintetében ingatlanközvetítő megbízása vevők felkutatása érdekében. 
 
II.3. A fenti jogkérdésekhez szorosan kapcsolódik a titokvédelmi szabályok érvényesülése, így felmerül az a 
kérdés, hogy a zálogjogosult értékesítésben való közreműködése során a banktitkot képező adatok 
zálogjogosult Pénzügyi Vállalkozás által harmadik személyek részére történő átadásához szükséges-e a 
zálogkötelezett/ingatlan tulajdonos felhatalmazása. 
 
III.  A PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁS ÁLLÁSPONTJA 
 
III.1-2. A Pénzügyi Vállalkozás jogi álláspontjának kialakításánál az MNB egy korábban kiadott (2018-as) 
állásfoglalását vette alapul („Pénzügyi intézmény által végzett ingatlanértékesítési és saját tulajdonú 
ingatlan üzemeltetési tevékenység jogszabályi lehetőségeinek megítélése”).  
 
A Pénzügyi Vállalkozás elöljáróban rögzíti, hogy a behajtás keretében megvalósuló, fedezeti ingatlanok 
értékesítésében való közreműködési tevékenysége üzletszerű. Ezt követően idézi az MNB állásfoglalás azon 
következtetését, hogy a biztosíték, illetve fedezet értékesítési tevékenységet, mint a pénzügyi intézmény 
által végezhető sui generis tevékenységet a jogalkotó nem említette meg a Hpt. 7. § (3) bekezdésében 
meghatározott tevékenységek között. 
 
A Pénzügyi Vállalkozás álláspontja szerint a közreműködés, azaz az értékesítés előmozdítása érdekében 
kifejtett tevékenység fogalmának megfelel az értékesítendő ingatlan zálogjogosult, vagy az általa megbízott 
ingatlanközvetítő általi meghirdetése. Az ingatlan meghirdetésének, a lehetséges vevők felkutatásának célja 
az értékesítés mielőbbi megvalósulása, amely azonban nem fedi le az ingatlan értékesítés, mint tevékenység 
teljes körű, önálló végzését, és a Pénzügyi Vállalkozás alaptevékenysége, a pénzügyi szolgáltatási 
tevékenység szempontjából a „hirdetési tevékenység” valóban minimális kockázatot jelent. Az ingatlan 
értékesítés, mint az ingatlan tulajdonjogának adásvétel vagy árverés, hatósági határozat útján történő 
megszerzését eredményező sui generis tevékenység ezekben az esetekben a zálogkötelezett által, vagy a 
folyamatban lévő jogi eljárás keretében valósul meg. 
 
III.3. Ami a banktitoknak minősülő adatok átadhatóságának feltételeit illeti, a Pénzügyi Vállalkozás jogi 
álláspontja szerint az ingatlanra vonatkozó adatok az adós/zálogkötelezett felhatalmazása nélkül kiadhatók 
harmadik személyek részére. Ennek indoka egyrészt az, hogy a jogi eljárásban értékesítendő ingatlan adatai 
már eleve közzétételre kerültek a nyilvános értékesítési felhívásban, hirdetményben, s a Pénzügyi 
Vállalkozás pusztán ezeket a bárki számára elérhető adatokat jelenítené meg a honlapján, illetve 
továbbítaná az ingatlanközvetítőnek. Másrészt maga az értékesítésben való közreműködés a Pénzügyi 
Vállalkozás lejárt követelése érvényesítése keretében és céljából történik, és a Hpt. banktitokra vonatkozó 
szabályai tartalmaznak egy külön rendelkezést erre az esetkörre, amelyből következően további – ügyfél 
általi – felhatalmazás már nem szükséges. 
Ugyanakkor a Pénzügyi Vállalkozás kifejti, hogy amennyiben az értékesítésben való közreműködésre jogi 
eljáráson kívül, a zálogkötelezettel való megállapodás keretében kerülne sor, úgy a megállapodás rögzítené 
a zálogkötelezett felhatalmazását a tulajdonát képező ingatlan, értékesítéséhez szükséges adatainak, illetve 
az értékesítés feltételeinek, körülményeinek, mint banktitkot képező adatoknak a Pénzügyi Vállalkozás általi 
kiszolgáltatásához. 
 
IV. AZ MNB ÁLLÁSPONTJA 
 
Elöljáróban megjegyzendő, hogy a  Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) értelmezése 
nem tartozik az MNB feladat- és hatáskörébe, az a polgári ügyekben eljáró bíróság hatáskörét érinti, ebből 
következően az MNB a Pénzügyi Vállalkozás Kérelmében leírt tényállást kizárólag a hitelintézeti 
jogszabályok – így különösen a Hpt. – rendelkezéseinek való megfelelés szempontjából vizsgálja és minősíti, 
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így a Ptk. biztosítéki szabályainak (különösen a zálogjognak) az értelmezésére jelen állásfoglalás nem terjed 
ki. 
 
IV.1-2. Az értékesítendő ingatlan adatainak közzététele, valamint ingatlanközvetítő megbízása a potenciális 
vevők felkutatása érdekében, mint a Pénzügyi Vállalkozás által végezni kívánt résztevékenységek 
 
A pénzügyi intézmények működésének alapelve, hogy fő tevékenységként pénzügyi szolgáltatási 
tevékenységet végezhetnek, emellett a Hpt. egy viszonylag szűk körben lehetővé teszi számukra egyéb 
tevékenységek folytatását is. 
Ezen kivételek közé tartozik a Hpt. 7. § (3) bekezdésének i) pontjában meghatározott esetkör, amelynek 
értelmében „a pénzügyi intézmény (…) pénzügyi szolgáltatáson kívül üzletszerűen kizárólag a pénzügyi 
szolgáltatásból származó veszteség mérséklése, illetve elhárítása érdekében fedezet, illetve biztosíték 
hasznosítására vagy az értékesítésben való közreműködésre irányuló tevékenységet (…) végezhet.” 
 
Amint az a fenti jogszabályhely tartalmából kitűnik, a tevékenység-kizárólagossági szabály csak az üzletszerű 
tevékenységek folytatására vonatkozik, így a pénzügyi intézmények üzletszerűség hiányában a Hpt. 7. § (3) 
bekezdésében megjelölt esetköröknél szélesebb körben is végezhetnek egyéb, nonprofit jellegű 
tevékenységeket. Ugyanakkor jelen esetben a Pénzügyi Vállalkozásnak a fedezetek értékesítésében való 
közreműködői tevékenysége olyan szorosan kapcsolódik a profitszerzésre irányuló alaptevékenységéhez, a 
megvásárolt követelések érvényesítéséhez, behajtásához, hogy az üzletszerűség hiánya eleve nem merülhet 
fel.  
 
Mindezek alapján azt kell vizsgálni, hogy a Hpt. 7. § (3) bekezdés i) pontja szerinti esetkör részelemei 
megvalósulnak-e. A tevékenység jogszerű folytatásához szükséges, hogy annak speciális célzata legyen. A 
„pénzügyi szolgáltatásból származó veszteség mérséklése, ill. elhárítása érdekében” kifejtett (fedezet 
értékesítést elősegítő) tevékenység nem egy önálló, hanem egy járulékos tevékenység, mely 
szükségszerűen kapcsolódik ahhoz az alapjogviszonyhoz, amelyből az esetleges veszteség ered.  
 
A tényállásban leírtak szerint a Pénzügyi Vállalkozás rendszeresen lejárt követeléseket vásárol, amelyeknek 
jellemzője a gyakori nemteljesítés, így reálisan a követelés megtérülése a biztosítéki ingatlan értékesítéséből 
várható. Tekintettel a lejárt követelések minőségére, a Pénzügyi Vállalkozásnál a veszteség felmerülése 
valós veszély lehet, így a veszteség mérséklési, ill. elhárítási célzat a Pénzügyi Vállalkozás üzleti 
tevékenységének jellege miatt fennáll. 
 
A „fedezet, illetve biztosíték hasznosítására vagy az értékesítésben való közreműködésre irányuló 
tevékenység” fogalma nincs meghatározva a Hpt.-ben, így a fenti tevékenység nyelvtani értelmezését kell 
alapul venni. A fedezet értékesítésében való közreműködés csak egyes részcselekmények elvégzésére utal 
– amelyek külön-külön is alkalmasak az ingatlan értékesítésének előmozdítására –, ezáltal az nem foglalhatja 
magában a teljes értékesítési tevékenység pénzügyi intézmény általi ellátását. 
 
A tényállásban leírtak szerint az egyik esetben a Pénzügyi Vállalkozás tevékenysége az ingatlan adatainak 
nyilvános honlapokon való közzétételére, míg a másik esetben ingatlanközvetítő megbízására és közvetve 
potenciális vásárlók toborzására terjed ki, magát az értékesítést, a szerződéskötést nem a Pénzügyi 
Vállalkozás bonyolítja le. 
 
A fentiekből következően az MNB álláspontja az, hogy a Pénzügyi Vállalkozás előzőekben említett 
tevékenységei megfelelnek a Hpt. 7. § (3) bekezdés i) pontjában megjelölt kivételnek. 
 
IV.3. A tényállás minősítése a banktitok szempontjából 
 



 

 4/4 

A követelésvásárlási szolgáltatást, mint sui generis pénzügyi szolgáltatást a követelés eredeti jogosultjának 
nyújtja a Pénzügyi Vállalkozás, így e tekintetben a Pénzügyi Vállalkozás ügyfelének a követelés jogosultja 
minősül.  
Ugyanakkor a Pénzügyi Vállalkozás célja a követelés megvásárlásával a követelés behajtása, ennek 
érdekében a Pénzügyi Vállalkozás a jogviszonyban azon korábbi jogosult helyébe lép, akinek az adós az 
ügyfele volt a követelés értékesítését megelőzően. Mindezek alapján, valamint figyelemmel a pénzügyi 
szolgáltatásokat igénybe vevő jogalanyok érdekeinek a védelmét szolgáló Hpt.-rendelkezések teljeskörű 
érvényre jutásának a szükségességére is, az adós a Hpt. banktitokra vonatkozó, és több egyéb rendelkezése 
vonatkozásában a Pénzügyi Vállalkozás ügyfelének tekintendő. 
 
„160. § (1) Banktitok minden olyan, az egyes ügyfelekről a pénzügyi intézmény rendelkezésére álló tény, 
információ, megoldás vagy adat, amely ügyfél személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti 
tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, valamint a pénzügyi intézmény által 
vezetett számlájának egyenlegére, forgalmára, továbbá a pénzügyi intézménnyel kötött szerződéseire 
vonatkozik. 
(2) E törvény banktitokra vonatkozó rendelkezései szempontjából a pénzügyi intézmény ügyfelének 
tekintendő mindenki, aki (amely) a pénzügyi intézménytől pénzügyi szolgáltatást vesz igénybe.” 
 
A fentiekre tekintettel releváns annak vizsgálata, hogy a Hpt. mely esetkörökben teszi lehetővé a 
banktitokkörbe tartozó adatok kiadását harmadik személyek részére. 
 
„161. § (1) Banktitok csak akkor adható ki harmadik személynek, ha 
a) a pénzügyi intézmény ügyfele, annak törvényes képviselője a rá vonatkozó kiszolgáltatható banktitok-
kört pontosan megjelölve közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan kéri vagy erre 
felhatalmazást ad; nem szükséges a közokiratba, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalás, ha az ügyfél 
ezt az írásbeli nyilatkozatát a pénzügyi intézménnyel történő szerződéskötés keretében - ideértve a fizetési 
számla váltásának kezdeményezését is - nyújtja, 
b) e törvény a banktitok megtartásának kötelezettsége alól felmentést ad, 
c) a pénzügyi intézmény érdeke ezt az ügyféllel szemben fennálló követelése eladásához vagy lejárt 
követelése érvényesítéséhez szükségessé teszi, (…).” 
 
A lejárt követelés érvényesítésének egyik módja a biztosítékul kikötött fedezet értékesítése révén 
megvalósuló jogosulti igényérvényesítés. Amennyiben a Pénzügyi Vállalkozás részéről a biztosítéki 
ingatlanra (és részben az adósra) vonatkozó, banktitokkörbe tartozó adatok átadása harmadik 
személyeknek célhoz kötötten, tehát a Pénzügyi Vállalkozás által megvásárolt követelések érvényesítése 
érdekében, és csak az ehhez feltétlenül szükséges mértékben kerül sor, akkor az adatátadás megfelel a Hpt. 
161. § (1) bekezdés c) pontjának, így az ügyfél külön felhatalmazását nem kell kérni. 
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