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Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra. 

 

 

Cégcsoporton belüli követelésvásárlási tevékenység minősítése a Hpt. szerinti csoportfinanszírozási 
tevékenység szempontjából 

 
I.  TÉNYÁLLÁS 
 
A Társaság egy uniós államban székhellyel rendelkező cégcsoport magyarországi leányvállalata. Az 
anyacégnek (Anyavállalat) majdnem minden másik EU tagállamban van leányvállalata. Ezek a 
leányvállalatok kereskedelmi tevékenységet végeznek, alapvetően saját országukban. Előfordul azonban 
időről időre, hogy egyes leányvállalatok egymástól is vásárolnak termékeket, így például, ha valamelyik 
országban valamelyik termékből hiány lép fel. Ez kölcsönösen előfordulhat. 
 
Az Anyavállalat a cégcsoporton belüli fizetések egyszerűsítése céljából azt a megoldást találta ki, hogy egy 
cégcsoport-tag társaság (Elszámoló Cég) megvásárolja valamennyi leányvállalattól a cégcsoport-tagokkal 
szembeni követeléseket rendszeresen (kvázi faktortevékenységként), majd havonta készít egy összesítést, 
ahol is a kölcsönös követelések kioltják egymást, és csak az ezt követően fennmaradó tartozást kell az 
érintett leányvállalatnak a követeléseket megvásárló Elszámoló Cég felé megfizetni. 
 
A Társaság egyes külföldi leányvállalatokkal szembeni esetleges követeléseit tehát az Elszámoló Cég 
hónapról hónapra megvásárolná a Társaságtól. A vételár minden esetben megegyezik a követelés 
összegével, csak minimális adminisztrációs díj csökkentené. 
 
II.  JOGKÉRDÉS 
 
Az állásfoglalás-kérésben felvetett jogkérdés arra irányul, hogy az Elszámoló Cég részéről a Társaságtól 
történő rendszeres követelésvásárlás minősülhet-e olyan követelésvásárlási tevékenységnek, amelynek 
végzéséhez a Hpt. alapján esetleg szükséges az MNB engedélye? Ehhez kapcsolódóan kérdésként merül fel, 
hogy az Elszámoló Cég tevékenysége Magyarországon végzett követelésvásárlási tevékenységnek minősül-
e? 
 
III. AZ MNB ÁLLÁSPONTJA 
 
Előzetesen kiemelendő, hogy az állásfoglalás-kérésben leírt tényállás elég kevés információt tartalmaz a 
cégcsoporton belüli követelésvásárlási tevékenység céljára, továbbá a fizetési folyamat lebonyolítására és 
technikai részleteire vonatkozóan. Ezen túlmenően nem derül ki egyértelműen a tényállásból az sem, hogy 
a Társaságtól megvásárolt követelések adósai minden esetben külföldi székhelyű társaságok-e, vagy pedig 
előfordulhat olyan eset, hogy az Elszámoló Cég nem a cégcsoportba tartozó más leányvállalatokkal 
szembeni, hanem magyarországi székhelyű (cégcsoporton kívüli) gazdasági társaságokkal szembeni 
követeléseket vesz meg, ezáltal az esetleges követelésbehajtási folyamat – legalább részben – 
Magyarországon zajlana (akár magyarországi székhelyű hitelintézetek által vezetett fizetési számlák 
vonatkozásában). A fentiekre tekintettel az MNB jogi álláspontjának kialakításánál azzal az előfeltételezéssel 
élt, hogy a felvázolt üzleti konstrukcióra kiterjed a magyar pénzügyi szabályozás, így a tevékenység 
minősítésénél a Hpt. szerinti fogalommeghatározásokat vette alapul és ebből következően az érintett 
tagállam jogszabályainak vizsgálata nem képezi jelen állásfoglalás tárgyát. 
 
Az állásfoglalás-kérésben leírt tevékenység kapcsán az MNB álláspontja szerint elsődlegesen azt kell 
vizsgálni, hogy a tevékenység megfelel-e a csoportfinanszírozás definíciójának. 
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A Hpt. 5. § (2) bekezdése alapján pénzügyi intézménynek nem minősülő vállalkozás csoportfinanszírozást az 
MNB engedélye nélkül is végezhet. Jelen esetben a konstrukcióban szereplő cégek pénzügyi intézményi 
körön kívül eső státusza nem kérdéses, ezért annak megítélése releváns, hogy a csoportfinanszírozási 
tevékenység törvényi tényállás-elemei a felvázolt üzleti konstrukcióban megvalósulnak-e. A 
csoportfinanszírozás fogalmát a Hpt. 6. § (1) bekezdés 11. pontja határozza meg. 
 
„11. csoportfinanszírozás: anyavállalatnak leányvállalatokkal vagy ez utóbbiak egymás közötti, likviditási 
vagy allokációs célú közösen végrehajtott pénzügyi művelete.” 
 
A csoportfinanszírozáshoz fűzött Hpt. Kommentár szerint „a fogalom…az egymás közötti, a likviditás és a 
rendelkezésre álló erőforrások megfelelő elosztásának biztosítását célzó eredmény elérése érdekében 
közösen végrehajtott pénzügyi műveletek összességét jelenti, mely lehet klasszikus hitelezés és egyéb más 
módon történő finanszírozás is.” 
 
Az állásfoglalás-kérésben leírtak szerint az eladó Társaság és a vevő Elszámoló Cég egymással leányvállalat-
leányvállalat kapcsolatban állnak, így a továbbiakban egyrészt azt kell megítélni, hogy az érintett pénzügyi 
műveletek likviditási vagy allokációs célzatúak-e, másrészt hogy a követelésvásárlás mint ügylettípus 
beletartozik-e a „pénzügyi művelet” kategóriába.  
 
Az MNB véleménye szerint – figyelembe véve a Hpt. 79. § (1) bekezdésében foglaltakat is – a leányvállalatok 
egymás közötti ügyletkötései abban az esetben tekinthetők likviditási célú pénzügyi műveleteknek, ha 
azokon keresztül a folyamatos üzletmenet fenntartását, az azonnali fizetőképességet és likviditásbeli 
ellátottságot biztosítja egyik csoporttag a másiknak. E körbe tartozik a rendelkezésre álló pénzügyi források, 
pénzeszközök központosított kezelése (az ún. „cash-pool”) is, mely szintén a csoporton belüli likviditás 
biztosítását hivatott előmozdítani. Ugyanakkor a rendelkezésünkre álló csekély információ alapján a 
likviditási cél fennállása vagy annak hiánya nem ítélhető meg. 
 
A likviditási célhoz hasonlóan a jogszabály az allokációs cél további kifejtését sem tartalmazza, emiatt e 
közgazdasági terminológia nyelvtani értelmezéséből kell kiindulni, így az valamely (jelen esetben csoporton 
belüli) piaci szereplők között egy bizonyos forrás szétosztását jelenti. Az állásfoglalás-kérésben leírtak 
alapján – figyelembe véve e terminológia széleskörű alkalmazhatóságát is – az allokációs cél valószínűleg 
megvalósul.  
 
Ami a pénzügyi művelet tartalmának minősítését illeti, az MNB álláspontja szerint – összhangban a 
Nemzetgazdasági Minisztérium korábban kiadott állásfoglalásával – a pénzügyi művelet konkrét 
definiálásának hiányában, a Hpt. fogalmai szerinti csoportfinanszírozás keretében nemcsak szigorú 
értelemben vett kölcsönnyújtás történhet, hanem minden olyan tágabban értelmezhető pénzügyi művelet, 
amelynek célja kifejezetten a vállalatcsoporton belüli likviditás biztosítása, vagy pedig a pénzeszközök 
csoporton belüli optimális szétosztása. Ezen érvelés alapján a pénzügyi műveletek körébe a faktoring 
tevékenység is beletartozik. 
 
A fentiekből következően az Elszámoló Cég tevékenysége a magyar szabályozás alapján 
csoportfinanszírozásnak minősülhet, amely tevékenység végzéséhez – mivel nem pénzügyi intézményről 
van szó – nem szükséges az MNB engedélye. Ennek alapján a csoportfinanszírozás keretében végzett 
követelésvásárlási tevékenység sem engedélyköteles tevékenység. 
 
Ugyanakkor felhívjuk a figyelmet arra, hogy egyedi üzleti konstrukciók minősítése nem tartozik az MNB 
feladatkörébe, továbbá, hogy a konstrukció egyes elemeinek későbbi megváltoztatása a jelenlegi minősítés 
módosulását eredményezheti. 
 
Tekintettel arra, hogy az Elszámoló Cég által végzett tevékenység valószínűsíthetően a felügyeleti 
engedélyhez nem kötött csoportfinanszírozás keretein belül valósul meg, így a magyarországi területi 
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hatályra vonatkozó kérdés megválaszolása okafogyottá vált. Ezzel egyidejűleg az MNB azt is hangsúlyozni 
kívánja, hogy a jelen állásfoglalásban foglaltak kizárólag a Hpt. alapján ítélik meg a tevékenységet, az 
esetleges vonatkozó külföldi szabályokról az MNB-nek nem áll ismeret a rendelkezésére. 
 
 


