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ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR LETÉTKEZELŐJÉNEK ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGE 
 
1. TÉNYÁLLÁS 
 
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) részére állásfoglalás kibocsátására irányuló beadványt (Megkeresés) 
benyújtó, egy önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár (Pénztár) részére letétkezelői feladatokat ellátó 
intézmény (Letétkezelő) felé a Pénztár vagyonkezelője (Vagyonkezelő) olyan együttműködésre tett 
javaslatot, amely keretében – a Vagyonkezelő és a Letétkezelő közötti keretszerződés 
(Keretmegállapodás) alapján – a Vagyonkezelő az általa kezelt pénztári vagyon terhére, illetve javára 
treasury ügyleteket („határidős ügyletek - kötvények, részvények adásvétele, bizományi megbízások 
kötvényekre, részvényekre”) kötne a Letétkezelővel.  
 
2. JOGKÉRDÉS 
 
2.1. A Megkeresés alapján a Keretmegállapodáshoz hasonló együttműködés „a piacon széles körben 
alkalmazott” gyakorlat, illetve a „hazai és a nemzetközi piacon is bevett üzleti modell, hogy a befektetési 
alapok, hedge fund-ok és pénztárak, illetve vagyonkezelőik igénybe veszik a letétkezelői szolgáltató 
treasury területének szolgáltatásait a fent ismertetett ügyletek (határidős ügyletek, részvény-kötvény 
ügyletek) megkötése céljából”. A Letétkezelő álláspontja szerint ez „a napi gyakorlatban nem 
eredményez összeférhetetlenséget, hiszen a letétkezelői szervezet treasury területe nem hoz önálló 
döntéseket az adott pénztár vagyonának befektetésével kapcsolatban, pusztán végrehajtói szerepkört lát 
el”. 
 
A tervezett Keretmegállapodásra tekintettel a Letétkezelő megvizsgálta az önkéntes kölcsönös 
nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól szóló 281/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet (Öbr.) 
„vonatkozó összeférhetetlenségi szabályait”, „a letétkezelők összeférhetetlenségére vonatkozó 
követelményeket”, az Öbr. 12. §-ának és 19. §-ának egyes rendelkezéseit.1 A Megkeresés szerint az Öbr. 
12. §-a „különböző tiltó szabályokat fogalmaz meg arra vonatkozóan, hogy mely összeférhetetlenségi 
esetekben nem bízhatnak meg az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak valamely szervezetet 
letétkezeléssel”, a 19. §-a pedig „generálisan tiltja, hogy a pénztárak letétkezelési feladatokkal bízzák 
meg a vagyonkezeléssel, illetve a szolgáltatási feladatokkal megbízott gazdálkodó szervezetet”,2 amely 
„értelemszerűen azt is jelenti, hogy a letétkezelést ellátó szervezet utóbb nem bízható meg a 
vagyonkezelői feladatok ellátásával”. 
 
Bár a megkötni kívánt – „nem vagyonkezelői megbízásra, hanem treasury szolgáltatások nyújtására” 
irányuló – Keretmegállapodással összefüggő „vizsgálat (…) arra a megállapításra jutott, hogy a tervezett 
szolgáltatásnyújtásnak összeférhetetlenségi szempontból akadálya nincs”, felvetődött, hogy az Öbr. „12. 
§ (1) a) pontjának nyelvtani értelmezése – a piacot kevéssé ismerő, abban nem járatos olvasó számára – 

 

1  Öbr.12. § (1) A pénztár nem bízhatja meg pénztári letétkezeléssel azt a szervezetet, 
a) amely a pénztár pénzeszközeinek befektetését vagy befektetett eszközeinek adásvételét végzi, 
b) amelyhez a pénztár befektetési üzletmenetét részben vagy egészben kihelyezi, 

Öbr. 19. § (1) A pénztár nem bízhatja meg letétkezelési feladatokkal a vagyonkezeléssel, illetve a szolgáltatási feladatokkal megbízott 
gazdálkodó szervezetet. 
(2) A pénztári szolgáltató és a letétkezelő között sem közvetlen, sem 10%-ot meghaladó közvetett tulajdonosi, sem egyéb olyan gazdasági 
kapcsolat nem lehet, amely összeférhetetlen a letétkezelői feladatok ellátásával. 

2 Öpt. 2. § (2) E törvény alkalmazásában 
d) szolgáltató: az a természetes személy, jogi személy, amely a pénztárral kötött szerződés alapján a pénztár részére a pénztárüzem 
működésének részét képező, azt lehetővé tevő, elősegítő, illetve a pénztári szolgáltatásokat ténylegesen nyújtó tevékenységet végez - ide nem 
értve az egészségpénztári szolgáltatót. Szolgáltatónak minősül különösen az, aki (amely) a fentiekben meghatározott pénztár részére 
letétkezelői tevékenységet folytat, amelyhez a pénztár a befektetési üzletmenetét, illetve a könyvelése, nyilvántartásai vezetését kihelyezte, 
amely a pénztár részére tagszervezést végez, illetve amely az egészségpénztárak, egészség- és önsegélyező pénztárak részére szolgáltatás-
szervezési tevékenységet lát el. Szolgáltatónak minősül az is, aki (amely) az e pontban meghatározott szolgáltatóval kötött szerződés alapján 
az előzőek szerinti, pénztárral kapcsolatos tevékenységet végez; 
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vezethet eltérő eredményre”. A Letétkezelő többek között ismertette álláspontját, amely szerint az Öbr. 
12. § (1) bekezdés a)-b) pontjai szerinti „összeférhetetlenségi rendelkezések szándéka” az, hogy az 
önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár ne adjon letétkezelési megbízást olyan szervezetnek, amely: 
▪ „a pénztár megbízásából, a pénztár utasításai szerint (azaz nem diszkrecionálisan) befektetési 

döntéseket hoz, a magyar piacon kevésbé ismert szereplőként eljárva, a pénztárnak tanácsot adva, 
de a pénztár (és nem a vagyonkezelő) közvetlen utasításait követve dönt a pénztár vagyonának 
befektetéséről” [a) pont]; 

▪ „a pénztár vagyonkezelője” [b) pont]. 
 
A Megkeresés szerint a „fentiek alapján nincs kizárva a letétkezelési szolgáltatások nyújtásából az a 
szervezet (…), amellyel a pénztár vagyonkezelője a vagyonkezelői döntések végrehajtása céljából 
ügyleteket köt, amely szervezet tehát semmilyen befektetési döntést nem hoz a pénztár vagyonával 
kapcsolatban, kizárólag a vagyonkezelő által kiválasztott ügyleti partnereként saját számlára vagy 
bizományosként eljárva teljesíti a vagyonkezelő megbízásait”. Az ilyen értelmezés alátámasztásaként a 
Letétkezelő hivatkozott továbbá arra, hogy „sem a magánnyugdíjpénztárakra, sem a struktúra 
tekintetében hasonló modell (vagyontömegvagyonkezelő-letétkezelő) szerint működő alternatív 
befektetési alapokra vonatkozóan sem ismert olyan jogszabályi korlátozás, amely a 
vagyonkezelő/alapkezelő részére teljes mértékben tilalmazná a letétkezelői szolgáltatást nyújtó 
szolgáltató Treasury területével történő ügyletkötést”. Ennek keretében ugyanakkor a Letétkezelő szerint 
meg kell valósítani a „letétkezelés szervezeten belüli megfelelő elkülönítését, és az esetleges 
összeférhetetlenségek megfelelő szintű feltárását és kezelését”, amelynek részleteit a Megkeresés nem 
tartalmazza. 
 
2.2. A fentiek nyomán a Letétkezelő arra nézve kérte az MNB állásfoglalását, hogy a Keretmegállapodás 
szerinti együttműködésnek van-e „összeférhetetlenségi szempontból akadálya”, a Letétkezelő nyújthat-e 
„határidős, illetve kötvény, részvény ügyletek” vonatkozásában treasury szolgáltatásokat a Vagyonkezelő 
számára. 
 
3. AZ MNB ÁLLÁSPONTJA 
 
3.1. Amint az az MNB honlapján megtalálható, „Állásfoglalás kéréssel kapcsolatos eljárások és elvek” 
című tájékoztatóban3 is szerepel, a jogszabályok által meghatározott körön kívül az MNB-nek nincs 
hatásköre – többek között – szerződések, üzleti megoldások, folyamatok jogi megfelelőségének előzetes, 
általános vizsgálatára. Állásfoglalás kiadására jellemzően jogszabályi rendelkezések értelmezése, illetve 
keretjellegű normatív rendelkezések tartalommal való feltöltése vonatkozásában kerül sor. Az 
állásfoglalás kiadása nem hatósági ügy, arra nem vonatkoznak a hatósági eljárásokban irányadó 
határidők, és bármely tevékenységnek, üzleti döntésnek, jogügyletnek (illetve ezek elhatározásának, 
megkezdésének, végrehajtásának) az MNB állásfoglalásától való függővé tétele kizárólag az állásfoglalást 
kérő személy felelőssége. A jelen állásfoglalásban foglaltak nem értelmezhetőek a Megkeresésben 
írtakkal összefüggő üzleti koncepció, megoldások jogszabályi megfelelőségével kapcsolatos felügyeleti 
álláspontként, az MNB célja a jelen – nem kötelező erejű – állásfoglalás kiadásával összefüggésben az, 
hogy a Letétkezelő annak ismeretében alakíthassa ki saját jogi álláspontját. 
 
3.2. A Letétkezelő a Megkereséshez nem mellékelte a tervezett együttműködés részleteit tartalmazó 
Keretmegállapodás tervezetét, ezért – és a fenti 3.1. pontban foglaltakra tekintettel – a jelen állásfoglalás 
keretében elsősorban általános jelleggel ismertethetők a Letétkezelő által vázolt jogkérdéshez 
kapcsolódó fontosabb szempontok. 
 

 

3 http://www.mnb.hu/felugyelet/szabalyozas/allasfoglalasok/allasfoglalas-keressel-kapcsolatos-eljarasok-es-elvek 

http://www.mnb.hu/felugyelet/szabalyozas/allasfoglalasok/allasfoglalas-keressel-kapcsolatos-eljarasok-es-elvek
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3.3. Az Öbr. 15. § (1) bekezdése, illetve az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi 
XCVI. törvény (Öpt.) 38. § (1) bekezdése értelmében a pénztár befektetési üzletmenetét saját maga 
végezheti vagy (részlegesen vagy teljes egészében) kihelyezheti. Utóbbi esetben a vagyonkezelő – az Öbr. 
20. § (1) bekezdésével összhangban – a pénztárral kötött szerződés feltételei szerint, önállóan 
rendelkezik a kezelésébe átadott pénztári portfólió és a szerződés tartama alatt a szerződés szerint 
átadásra kerülő pénztári eszközök felett, valamint gondoskodik a kezelésbe vett pénztárvagyonnak az 
Öbr.-ben meghatározott elvek és befektetési politika szerinti hasznosításáról és újra befektetéséről. A 
vagyonkezelő a fentiek során többek között szervezi és irányítja a kezelésébe adott pénztárvagyon 
befektetési ügyleteit.4 
 
A vagyonkezelő felett – amint az egy korábbi felügyeleti állásfoglalásban5 (Állásfoglalás) is szerepel – 
„kontrollt gyakorol”, ellenőrző funkciót lát el a „pénztárak által kötelezően megbízandó letétkezelő”, 
amely többek között elvégzi a befektetett pénztári eszközöknek a vagyonkezelés eredményessége 
mérését célzó értékelését és ellenőrzi a pénztári befektetésekre vonatkozó jogszabályi előírások 
betartását, illetve amely számára a vagyonkezelő a napi ügyletek vonatkozásában köteles teljeskörű 
tájékoztatást nyújtani.6 
 
A két szervezet – a vagyonkezelő és a letétkezelő – közötti összeférhetetlenséggel, kizáró okokkal, a 
potenciális érdekkonfliktusok elkerülésével kapcsolatos, a Megkeresésben is hivatkozott követelmények 
az Öbr. III. részében, a pénztári befektetések biztonsági szabályai között találhatók. Az ilyen 
rendelkezések értelmezésével kapcsolatban az Állásfoglalás rögzítette, hogy „[a] vagyonkezelő feletti 
kontroll feltételét képezi a vagyonkezelő és a letétkezelő teljes elkülönülése, és a letétkezelő abszolút 
függetlensége a vagyonkezelőtől. Ezt a helyzetet bármilyen olyan helyzet veszélyezteti, illetve sérti, 
amelyben felmerül az érdekösszeütközés lehetősége, ezért (…) az összeférhetetlenségi szabályokat nem 
szűkítően, hanem ellenkezőleg, kiterjesztően kell értelmezni.” 
 
3.4. A fentieknek megfelelően kiemelt jelentősége van a letétkezelő és a vagyonkezelő szétválasztását 
célzó előírásoknak, köztük az Öbr. 12. § (1) bekezdésének, amely azokat a potenciális érdekkonfliktust 
eredményező okokat rögzíti, amelyek esetében az érintett szervezet nem működhet az adott pénztár 
letétkezelőjeként. A Megkeresésben hivatkozott ilyen korlátozások közül: 
▪ az első – az a) pont szerinti – eset akkor irányadó, amennyiben a pénztár saját maga végzi a 

vagyonkezelést, és közreműködőt alkalmaz a pénztári eszközök befektetésével kapcsolatban, míg 
▪ a második – a b) pontban rögzített – ok akkor merülhet fel, ha a pénztárnak van megbízott 

vagyonkezelője. 
A fentiek alapján a jogalkotó mind a saját, mind a kihelyezett vagyonkezelés esetén 
összeférhetetlenséget állapít meg a befektetési ügyletek végrehajtója és a pénztári letétkezelő 
vonatkozásában. 
 
A Letétkezelő a Keretmegállapodás alapján a Vagyonkezelő által a pénztári eszközök befektetésével 
összefüggésben, a pénztárvagyon kezelése körében adott megbízásokat teljesítené. A Letétkezelő tehát a 
Vagyonkezelő teljesítési segédje, közreműködője7 lenne a Pénztár és a Vagyonkezelő közötti, a 
befektetési üzletmenet kihelyezésére vonatkozó szerződés teljesítése tekintetében, függetlenül attól, 

 

4  Öbr. 20. § (1) bekezdés b) pont. 

5 „Fennáll-e összeférhetetlenség az ugyanazon pénztár részére vagyonkezelési tevékenységet végző Alapkezelő és letétkezelési tevékenységet 
folytató Letétkezelő között” (http://alk.mnb.hu/data/cms2446183/tmp986C_tmp(13337243).pdf) 

6  Öbr. 4. § (1) bekezdés, 11. § (2) bekezdés, 13. § (1) bekezdés f)-g) pont és (3) bekezdés, 3. számú melléklet I. 3. pont. 

7  Ptk. 6:129. § [Közreműködő igénybevétele] 
(1) A felek kötelezettségük teljesítéséhez vagy joguk gyakorlásához más személy közreműködését vehetik igénybe. 

Ptk. 6:148. § [A közreműködőért való felelősség] 
(1) Aki kötelezettsége teljesítéséhez vagy joga gyakorlásához más személy közreműködését veszi igénybe, az igénybevett személy 
magatartásáért úgy felel, mintha maga járt volna el. 

http://alk.mnb.hu/data/cms2446183/tmp986C_tmp(13337243).pdf
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hogy a befektetési döntéseket a Vagyonkezelő hozná meg. (Az utóbbi – befektetési döntéshozatallal 
összefüggő – szempontot az Öbr.-nek a Megkeresésben hivatkozott összeférhetetlenségi korlátozásai, 
kizáró rendelkezései nem nevesítik.) Így a Letétkezelő nemcsak a Vagyonkezelő ellenőrzését (is) célzó 
letétkezelői feladatokat látná el, hanem emellett a Vagyonkezelő teljesítési segédjeként részt venne a 
vagyonkezelési feladatok teljesítésében, befektetési ügyleteket (határidős, illetve részvény-kötvény 
ügyleteket) hajtana végre a Pénztár javára. Ez ugyanakkor nem áll összhangban a vonatkozó szigorú – a 
pénztári befektetéseket érintő letétkezelői kontroll érvényesülését, illetve a vagyonkezelő és a 
letétkezelő közötti feladatmegosztás maradéktalan megvalósulását célzó – összeférhetetlenségi 
előírásokkal. 
 
Mindezek alapján az Öbr. érdekkonfliktusokkal kapcsolatos rendelkezései nem teszik lehetővé, hogy a 
Vagyonkezelő a Pénztár vagyonának kezelésével összefüggésben treasury ügyletek végrehajtására 
vonatkozó megbízást adjon a Letétkezelő számára. Megjegyzésre érdemes, hogy az önkéntes kölcsönös 
nyugdíjpénztárakra vonatkozó magyarországi szabályozás érvényesülése szempontjából nincs közvetlen 
jelentősége a Megkeresésben hivatkozott – többek között hedge fund-okkal kapcsolatos, ám részletesen 
nem ismertetett – piaci gyakorlatnak, illetve annak, ha a jogalkotó más pénzügyi szervezetek, szektorok 
esetében eltérő, a vagyonkezelői feladatkörben eljáró szervezet és a letétkezelő közötti potenciális 
érdekkonfliktusokat másként meghatározó szabályozást alakít ki.8 
 
Budapest, 2021. január 18. 
 
 
 

 

8  A pénztári szektor esetében a következő állásfoglalások is említenek példákat az eltérő szabályozásra: 

• „(…) az Ebr. ugyanazt az élethelyzetet – a vagyonkezelő és a pénztár alkalmazottja, illetve vezető tisztségviselője közötti 
összeférhetetlenség – az Öbr.-től és az Mbr.-től eltérően szabályozza.” („Állásfoglalás pénztári vagyonkezelő összeférhetetlenségével 
kapcsolatosan”, http://alk.mnb.hu/data/cms2455832/tmp22C9.tmp(15110589).pdf) 

• „(…) az Öbr., illetve az Mbr. szabályozása annyiban eltérő, hogy az Mbr. kivételt tartalmaz az összeférhetetlenség vonatkozásában a 
pénztár tulajdonlása mellett működő szolgáltató esetében.” („Mely szabályozást kell irányadónak tekinteni a Pénztár, mint 
magánnyugdíjpénztárat működtető önkéntes nyugdíjpénztár esetében, amennyiben vagyonkezelését mind a magán ágazat, mind az 
önkéntes ágazat vonatkozásában ki kívánja helyezni egy részben általa alapított vagyonkezelőbe, továbbá az összeférhetetlenség 
megítélésében van-e annak jelentősége, hogy melyik ágazat vesz részt a vagyonkezelő alapításában?”, 
http://alk.mnb.hu/data/cms2315751/mnyp_allasfogl_1.pdf) 

http://alk.mnb.hu/data/cms2455832/tmp22C9.tmp(15110589).pdf
http://alk.mnb.hu/data/cms2315751/mnyp_allasfogl_1.pdf

