
 

A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabá-
lyairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) közvetítői szabályainak értelmezése 
 
I.  TÉNYÁLLÁS 
 
Ügyvédi Iroda (Kérelmező) kérelmet terjesztett elő állásfoglalás kiadása iránt. Kérelme szerint egy Bszt. szerinti függő 
ügynök (Közvetítő), mint minden vállalkozás, a szükséges szakértelem és tapasztalat biztosítása céljából, valamint költ-
séghatékonysági megfontolásból igénybe vesz teljesítési segédeket (Teljesítési Segédek), akik a Közvetítő üzleti tevé-
kenységét adminisztratív, beszerzési és egyéb professzionális (például létesítménygazdálkodási, számviteli vagy jogi) 
szolgáltatásokkal támogatják. A Bszt. 115. § (4) bekezdése pedig lehetővé teszi, hogy a függő ügynök az általa végzett 
közvetítési tevékenységéhez ún. további közvetítőt vegyen igénybe azzal, hogy a további közvetítő újabb további köz-
vetítőt nem vehet igénybe.  
 
A Közvetítőnek üzleti szükségszerűség diktálta érdeke, hogy az egyes üzleti funkcióira külső szolgáltatót vegyen 
igénybe. A szükséges szakértelem és tapasztalat, valamint a megfelelő tárgyi eszközök hiánya miatt sok esetben az 
egyetlen megoldás a Teljesítési Segéd igénybevétele (például egy megfelelő informatikai alkalmazásnál általában fel 
sem merül a szoftver „megvásárlása”, egyedül kínálkozó megoldás a szoftver „bérlete”, illetve a felhőszolgáltatások 
igénybevétele). Ugyanakkor a Kérelmező tényállásban kifejtette, hogy a kiszervezéshez hasonló, törvényi szinten ne-
vesített „intézményes” jogi keret a befektetési szolgáltatás közvetítésében részt vállaló függő ügynököknél nem létezik. 
A függő ügynökre ugyanis a Bszt. 79-81. §§-ban szereplő kiszervezési rendelkezései, valamint a Bizottság (EU) 2017/565 
felhatalmazáson alapuló rendeletének (Rendelet) 2. cikk 3. pontjának és 30-32. cikkeinek előírásai „kiszervezőként” 
nem terjednek ki és a Közvetítőre, mint függő ügynökre nézve a befektetési vállalkozásoknál nevesített kiszervezési 
szabályok nem léteznek.  
 
Mégis, sem a Bszt., sem a Rendelet nem tiltja azt, hogy a befektetési szolgáltatások nyújtásában befektetési vállalko-
zásként saját jogon vagy közvetítőként részt vevők a tevékenységük elősegítésére, bizonyos funkcióik ellátására Telje-
sítési Segédeket vegyenek igénybe. A tényállás szerint amennyiben a Teljesítési Segédek az ügyféllel való kapcsolattar-
tásban, a befektetési vállalkozás vagy a befektetési szolgáltatási tevékenység, illetve az azt kiegészítő tevékenységek 
ajánlásában, információ nyújtásában egyáltalán nem vesznek részt, úgy a függő ügynök által igénybe vett szolgáltatók 
tevékenysége nem esik a további közvetítői tevékenység körébe.  
 
Igaz, előfordulhat, hogy a szolgáltatás tárgya miatt esetleg elkerülhetetlen, hogy ügyféladathoz férjenek hozzá a Telje-
sítési Segédek, ahogy a Közvetítő is hozzáférhet ilyen adathoz. A Bszt. 111. § (2) bekezdésének b) pontja szerinti eset-
ben a tőkepiaci közvetítés befektetési vállalkozásként is végezhető. A befektetési vállalkozásokra nézve a Bszt. 120. § 
i) pontja lehetővé teszi az értékpapírtitoknak minősülő adatok átadását a kiszervezett tevékenységet végzők részére. 
A Bszt. 118. § (2) bekezdés a) pontja ugyanakkor az ügyfél megfelelő hozzájárulása és tájékoztatása mellett lehetővé 
teszi még az értékpapírtitok kiadását is harmadik személy, így a Teljesítési Segéd részére is. 
 
II.  A JOGKÉRDÉS 
 
A jogkérdés, hogy az ügyfélnek nyújtott megfelelő tájékoztatást követően, a Közvetítő az általa végzett tőkepiaci köz-
vetítéshez kapcsolódó, annak azonban az adminisztratív (háttér-) jellege miatt közvetítésnek nem minősülő szolgálta-
tásokat igénybe vehet-e a Teljesítési Segédektől és ha igen, akkor e háttérműveleti tevékenység nem tartozik-e a Bszt. 
115. § (4) bekezdésében szabályozott további közvetítő által végezhető tevékenységek körébe. 
 
III.  AZ MNB ÁLLÁSPONTJA 
 
A tényállásban bemutatásra került együttműködés értékeléséhez mindenképpen vizsgálni kell a közvetítés és a közve-
títő fogalmát, meg kell határozni azok lényegi tartalmi elemeit és személyi körét, hogy eldönthető legyen, a Közvetítő 
részére technikai, infrastrukturális támogatást nyújtó fél minek tekinthető. 
 

III.1. Közvetítés, függő ügynöki tevékenység tartalma 
 
A közvetítői magatartás meghatározása során kiindulópontként a Bszt. 4. § (2) bekezdés 30a. pontja hívható 
fel, mely a függő ügynök törvényi meghatározását adja, és eszerint az a természetes személy vagy jogi sze-
mély, amely az általa képviselt befektetési vállalkozás teljes körű és feltétel nélküli felelősségére segíti elő a 
befektetési szolgáltatási tevékenység végzését vagy kiegészítő szolgáltatás nyújtását az ügyfél vagy a jövőbeni 
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ügyfél számára. A függő ügynök kapcsán a 2014/65/EU irányelv (MiFID II) 4. cikk (1) bekezdés 29. pontja is 
hasonló tartalmú – némileg tágabb – meghatározást ad. Ugyanis a MiFID II hivatkozott rendelkezése szerint a 
függő ügynök az általa képviselt egyetlen befektetési vállalkozás teljes körű és feltétel nélküli felelőssége alatt 
eljárva nem csupán a befektetési és/vagy kiegészítő szolgáltatások nyújtását segítheti elő ügyfelek vagy jövő-
beli ügyfelek számára, hanem ugyancsak a megbízó befektetési vállalkozás teljes körű és feltétel nélküli fele-
lőssége alatt az ügyfelektől befektetési szolgáltatásokra vagy pénzügyi eszközökre vonatkozó utasításokat 
vagy megbízásokat fogadhat és továbbíthat, pénzügyi eszközöket helyezhet ki, továbbá tanácsot is adhat az 
ügyfelek vagy jövőbeni ügyfelek számára az ilyen pénzügyi eszközök vagy szolgáltatások tekintetében. 
 
Jelen tényállás szempontjából mindkét definícióból külön is kiemelendő két elem: az egyik a közvetítés tárgya 
(befektetési szolgáltatási tevékenység végzésének vagy kiegészítő szolgáltatás nyújtásának közvetítése), a má-
sik annak végrehajtása (elősegítése). A közvetítés mindig a megbízó befektetési vállalkozás által végezni jo-
gosult befektetési szolgáltatási tevékenységekhez kapcsolódik, mégpedig azok sikerét segíti elő. A MiFID II 
és a Bszt. is az elősegít (’to promote’) igéket használja, mely mind a magyar, mind az angol meghatározások 
szerint valaminek az előmozdítása, megsegítése, támogatása. Jelen esetben a befektetési szolgáltatások nyúj-
tásának elősegítése az ügyfelek vagy potenciális ügyfelek felé, azaz a közvetítés során egy üzleti (operatív) 
jellegű tevékenységről beszélhetünk, nem pedig egy adminisztratív jellegű háttérfeladatról, mint a tényállás-
ban foglaltak esetén. 
 
III.2. Közvetítésre jogosultak köre 
 
A közvetítők körét a Bszt. 111. § (2) bekezdése a)-b) pontjai, valamint a 115. § (4) bekezdése határozza meg. 
Ezek szerint a közvetítői láncolat egy megbízó befektetési vállalkozásból, a megbízott függő ügynökből/befek-
tetési vállalkozásból és lehetőség szerint további közvetítőből épül fel. A Bszt. Kommentár általános jelleggel 
közvetítőnek nevesíti azokat, akik/amelyek az őket megbízó szolgáltató teljeskörű és feltétel nélküli felelős-
ségére az általa végzett tevékenység végzését elősegítő tevékenységet végeznek. A tényállásban foglaltak 
szerint viszont a Teljesítési Segédek a Közvetítőt megbízó befektetési vállalkozás részére történő tőkepiaci 
közvetítési tevékenységben nem vesznek részt, így a további közvetítőkre jellemző feladatokat sem látnak el. 
 
III.3. Kiszervezés vizsgálata 
 
A tényállásban előadottak kapcsán érdemes röviden áttekinteni a kiszervezés lehetőségét is. Egyetértve a 
Kérelmező kifejtett álláspontjával kijelenthető, hogy sem a Bszt., sem a Bizottság (EU) 2017/565 felhatalma-
záson alapuló rendelet (Rendelet) kiszervezési rendelkezései nem teszik lehetővé, hogy a kiszervezési jogvi-
szonyban egy közvetítő a kiszervező oldalán jelenjen meg. Mindkét jogszabály vonatkozó előírásai [lásd Bszt. 
79. § (1) bek., Rendelet 2. cikk 3. pont] a szolgáltatót, tehát a befektetési vállalkozást nevesítik kiszervezőként. 
Továbbá részben a közvetítés jogintézménye speciális szabályozása, részben a kiszervezéstől eltérő lényegi 
ismérvei miatt azt kiszervezésként nem lehet értelmezni. A Bszt. Kommentár szerint „a közvetítésre jogosul-
taknak nem feltétlenül kell az adott tevékenység végzésére hatósági engedéllyel rendelkezniük, azonban álta-
luk a szolgáltatók számára lehetőség nyílik arra, hogy szolgáltatásaikat szélesebb körben nyújthassák. Talán 
ez a legszembetűnőbb különbség a kiszervezési szabályokhoz képest, ugyanis kiszervezés esetében a kiszerve-
zett tevékenységet végzőnek szükséges rendelkeznie a vonatkozó hatósági engedéllyel az adott tevékenység 
ellátásához, amennyiben a tevékenység végzése egyebekben tevékenységi engedélyhez kötött”. 
 
III.4. Értékpapírtitok megismerésének szabálya  
 
Ami az értékpapírtitok megismerését illeti, a Bszt. 118. § (2) bekezdés a) pontja világosan fogalmaz, amikor is 
előírja, hogy a befektetési vállalkozás, illetőleg az árutőzsdei szolgáltató az értékpapírtitkot harmadik személy-
nek - az ügyfél egyidejű tájékoztatása mellett - csak akkor adja ki, ha az ügyfél vagy annak törvényes képvise-
lője a rá vonatkozó kiszolgáltatható értékpapírtitok körébe tartozó adatokat pontosan megjelölve közokiratba 
vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan kéri vagy erre felhatalmazást ad; nem szükséges a közok-
iratba, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalás, ha az ügyfél ezt az írásbeli nyilatkozatát a befektetési 
vállalkozással vagy az árutőzsdei szolgáltatóval történő szerződéskötés keretében nyújtja. Ez alapján a befek-
tetési vállalkozásnak egyértelműen tájékoztatnia kell az ügyfeleket a Teljesítési Segédek személyéről, igény-
bevételük lehetőségéről, hogy az értékpapírtitok átadhatósága körében az ügyféltől felhatalmazást kaphas-
son. Felhatalmazás hiányában azonban ilyen titoknak minősülő információ nem adható ki a Teljesítési Segé-
deknek. 
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Összefoglalva a fentieket, az MNB megítélése szerint további közvetítőnek a függő ügynökök azon partnerei minősül-
nek, akikkel a függő ügynök azzal a céllal köt szerződést (és ez tükröződik a szerződésben rögzített feladatokban), hogy 
ténylegesen közreműködjön a befektetési szolgáltatási tevékenységek nyújtásában, a pénzügyi eszközök értékesítésé-
ben, illetve a szolgáltatás nyújtáshoz kapcsolódó, az ügyféllel szembeni valamely (pl. tájékoztatási/tájékozódási) köte-
lezettség teljesítésében.  A Kérelemben is leírt esetben, amennyiben a Teljesítési Segéd tevékenysége valamilyen inf-
rastrukturális, tárgyi, eszközbeli feltétel biztosítására irányul (pl. függő ügynök által alkalmazott nyilvántartás vezetés-
ével összefüggő szoftver biztosítása), úgy nem minősül szűkebb értelemben további közvetítőnek, és tágabb értelem-
ben közvetítőnek sem. 
 
Budapest, 2020. június 9. 

 


