
1013 Budapest, Krisztina krt. 39. | Levelezési cím: 1534 Budapest BKKP Postafiók: 777. | Telefon: +36 (1) 4899-100, Fax: +36 (1) 4899-102 

Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra. 

 

PÉNZPIACI KÖZVETÍTŐI ALVÁLLALKOZÓ EGYÉB TANÁCSADÁSI TEVÉKENYSÉGÉÉRT RÉSZESÜLHET-E AZ ÜGYFÉLTŐL 
DÍJAZÁSBAN?  
 

I. TÉNYÁLLÁS 
 

A Társaság főtevékenységként pénzpiaci többes ügynök közvetítői alvállalkozója, a bankok által kínált pénzügyi 
termékek közvetítése esetén díjazásban részesül, jutalékos rendszerben. A kereskedelmi bankok saját termékei mellett 
a Társaság az ingatlan vásárláshoz, korszerűsítéshez, építéshez szorosan kapcsolódó Családi Otthonteremtési 
Kedvezmény (CSOK) támogatást is közvetíti, amelyért néhány bank esetében szintén díjazásban részesül.  
 
A Társaság ügyféltől pénzt nem kér/kérhet a tevékenységéért, hisz díjazásra (jutalékban) a szerződésekben foglaltaknak 
megfelelően kizárólag a sikeresen közvetített –  hitel, valamint CSOK – termékek után jogosult a pénzintézetektől. 

 
2021. január 1. napjától a családok 3 millió forint vissza nem térítendő támogatást igényelhetnek a Magyar 
Államkincstáron keresztül otthonuk felújítására. A rendelkezésre álló információk alapján nagyon sok kérdés felmerül 
egy-egy család speciális esetét megvizsgálva, amikor is hasonló eljárásokban tapasztalattal rendelkező szakember 
segítségére tud lenni az igénylő körnek - növelve ezzel a sikeresen lehívott támogatások számát, és csökkentve az 
esetleges hiányosan vagy hibásan kitöltött beadványok miatti adminisztratív terhelést az elbíráló, lebonyolító szerv 
oldalán. A Társaság folyamatos lakossági oldali megkeresést tapasztal, amiben a januári időszaktól további erősödés 
várható, ugyanis sokan szeretnék kihasználni a támogatás adta lehetőséget. A felújítási támogatás iránti kérelmeket a 
Magyar Államkincstárhoz lehet benyújtani postai, személyes, illetve elektronikus úton, tehát nem a Társaság 
főtevékenysége szerinti banki/pénzügyi termékről van szó, így azzal kapcsolatban a Társaság a fentiekben kifejtett 
jutalékos rendszerben (a bankon, illetve a többes ügynökön keresztül) díjazásban nem részesülne. 
 
A Társaság ezt a szolgáltatást is beépíti tevékenységei közé, de kizárólag díjazás ellenében tudja ezt vállalni. Ezen díjazás 
kizárólag a felújítási támogatáshoz kapcsolódna, a hitelintézeti termékek utáni díjazást továbbra is a többes ügynökön 
keresztül a megbízó banktól kapná, mint közvetítői alvállalkozó. 
 
II. A JOGKÉRDÉS 

 
Amennyiben a Társaság a felújítási támogatáshoz kapcsolódóan az érdeklődők, pályázók részére tanácsadási 
szolgáltatást nyújtana, melynek keretében személyre szabottan támogatná az érdeklődőket, pályázókat a jogosultsági 
feltételek elemzésében, valamint a kérelemhez és az elszámoláshoz kapcsolódó dokumentáció összeállításában, és 
mindezért díjazásban részesülne, az összeférhetőnek tekinthető-e a főtevékenységként végzett, MNB felügyeleti körbe 
tartozó hitelközvetítői tevékenységével? 
 
III. AZ MNB ÁLLÁSPONTJA 

 
A felvetett jogkérdés kapcsán elsődlegesen azt kell megvizsgálni, hogy a vonatkozó jogszabályi rendelkezések 
értelmében a Társaság, mint közvetítői alvállalkozó a pénzügyi szolgáltatás közvetítésén kívül egyéb tevékenységet 
végezhet-e, melynek nyújtásáért az ügyféllel szemben díjat számolhat fel. 
 
A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) a közvetítők tevékenysége 
vonatkozásában nem állapít meg profiltisztasági követelményeket.  
 
Továbbá a Hpt. 69. § (3) bekezdése, illetve 72. § (2) bekezdése értelmében a független közvetítő kizárólag a megbízótól 
(a pénzügyi intézménytől vagy alkusz esetén az ügyféltől), a függő közvetítő pedig csak a megbízó pénzügyi 
intézménytől fogadhat el a pénzügyi szolgáltatás közvetítéséért közvetítői díjat. Ugyanakkor a Hpt. 69. § (3) 
bekezdésének, illetve 72. § (2) bekezdésének további rendelkezései nem zárják ki annak lehetőségét, hogy a közvetítő 
a pénzügyi szolgáltatás közvetítését igénybe vevő ügyfele számára más – a pénzügyi szolgáltatás közvetítésének nem 
minősülő – szolgáltatása ellenértékeként díjat számítson fel.  
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Bár a fenti szabályok a közvetítő ügyfeleinek nyújtott egyéb szolgáltatások végzését és azért ellenérték felszámítását 
engedik meg, megerősítik azt az értelmezést, hogy a közvetítő nemcsak a pénzügyi szolgáltatások közvetítését 
végezheti, hanem bármilyen egyéb szolgáltatást is nyújthat és azért díjat állapíthat meg. 
 
Tehát a közvetítő díjazást fogadhat el pénzügyi szolgáltatás közvetítésének nem minősülő szolgáltatásokért, illetve 
olyan feladatoknak (az ügyfél hitelkérelmének mellékletét képező okiratok földhivatali, adóhatósági beszerzésében 
történő közreműködés, állami támogatásokkal kapcsolatos ügyintézés, egyéb tevékenység) az ügyfél megbízásából 
történő elvégzése ellentételezéseként, amelyek  nem tartoznak a pénzügyi intézmény megbízásából a közvetítő által 
ellátandó tevékenységek körébe, amennyiben e szerződésben a pénzügyi intézmény nem zárta ki az ilyen irányú 
megbízás elfogadásának lehetőségét. 
 
A gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról szóló 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet (518/2020. 
Korm.rendelet) 1. §-ában rendelkezik az otthonfelújítási támogatásról (Otthonfelújítási Támogatás), mely „a 
gyermeket nevelő családok lakhatási körülményeinek javítása, a hazai lakásállomány megújulásának ösztönzése és az 
építőipari ágazat fehérítése érdekében a rendeletben meghatározott feltételek teljesülése esetén adható, vissza nem 
térítendő állami támogatás”. Az Otthonfelújítási Támogatást a Magyar Államkincstár folyósítja az 518/2020. Korm. 
rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelő igénylők számára az ott meghatározott feltételek teljesítése 
esetén. 
 
Az állam által a központi költségvetésből biztosított Otthonfelújítási Támogatás tehát állami támogatás, és mint ilyen, 
nem tartozik a Hpt. hatálya alá, miáltal az igénybevételéhez nyújtott szakmai segítségnyújtás, tanácsadás sem minősül 
pénzügyi szolgáltatás közvetítésének.  
 
Ezért megerősítem a Társaság állásfoglaláskérésben képviselt azon álláspontját, miszerint az állami támogatás 
igénybevételéhez nyújtott tevékenységéért a Társaság jogosult az őt megbízó, az állami támogatást igénybe vevő 
ügyféltől a megbízási díj elfogadására, ez a tevékenység nem összeférhetetlen a Társaság közvetítői alvállalkozói 
státuszával. Ebből következően a megbízás feltételeit és az érte kapott díj mértékét a felek (ti. az állami támogatást 
igénybe vevő ügyfél és a Társaság) közötti megállapodás határozhatja meg.  
 
Végezetül felhívom szíves figyelmét, hogy a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi 
otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II.10.) (17/2016. Korm. rendelet) 14.b. alcím alatt rendelkezik a 2021. 
január 1. napján hatályba lépett, állami kamattámogatással biztosított otthonfelújítási kölcsönről (Otthonfelújítási 
Kölcsön). A 17/2016. Korm. rendelet 45. § (2) bekezdés b) pontja alapján a hitelintézetek közvetítője részt vehet az 
Otthonfelújítási Kölcsön igénylésével kapcsolatos eljárásban, mely eljárásért a közvetítő megbízási díjra/jutalékra lehet 
jogosult. A kölcsön igénylésével kapcsolatos eljárásban történő közvetítői részvétel esetén azonban már a Hpt. 
közvetítőkre vonatkozó rendelkezései irányadóak, mivel az Otthonfelújítási Kölcsön nyújtásában való közreműködés 
pénzügyi szolgáltatás közvetítésének minősül. 
 
Budapest, 2021. március 24. 


