
 

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. 

 

 
 

 

KÖZVETÍTŐI ALVÁLLALKOZÓ ELFOGADHAT-E AZ ÜGYFÉLTŐL DÍJAZÁST? 
 
 
I. TÉNYÁLLÁS 

 
A Társaság pénzpiaci többes ügynök közvetítői alvállalkozója. A többes ügynök – s ezáltal a Társaság is – kizárólag 
fogyasztónak nem minősülő vállalkozások felé közvetít vállalati hiteltermékeket. A Társaság szeretne az egyes vállalati 
ügyfelekkel megbízási szerződést (Szerződés) kötni tanácsadás tárgyában, mely alapján megbízási díjra lenne jogosult 
az ügyfelektől, kizárólag abban az esetben, ha az ügyfél a megbízó pénzügyi intézménnyel nem köt szerződést és így a 
Társaság jutalékot sem kap a megbízójától. 
 
A nem fogyasztónak minősülő ügyféllel kötött Szerződés alapján a Társaság az alábbi szolgáltatásokat nyújtaná: 

− hiteligényléssel kapcsolatos tanácsadás, 
− közreműködés és segítségnyújtás a hitelkérelemmel kapcsolatos anyagok összeállításában, 
− az ügyfelek hitelképességével kapcsolatos tanácsadás, 
− finanszírozási kérelemmel kapcsolatos anyagok véleményezése, tanácsadás, ezek elkészítésben 

közreműködés. 

 
A Szerződés alapján a megbízási díj óradíj ráfordítás alapon járna a Társaságnak kizárólag abban az esetben, ha az 
ügyfél, a Társaság, mint közvetítői alvállalkozó által közvetített pénzügyi szolgáltatás vonatkozásában a pénzügyi 
intézménnyel nem köt szerződést és így a Társaság jutalékot sem kap a megbízó pénzügyi intézménytől. 
 
Amennyiben a Társaság a sikeresen közvetített pénzügyi szolgáltatás után jutalékot kap a pénzügyi intézménytől, akkor 
az ügyfél, mint megbízó nem köteles a Szerződés alapján megbízási díjat fizetni, tehát semmilyen pénzügyi 
kötelezettsége nem keletkezik a Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások után. 
 
II. A JOGKÉRDÉS 

 
A Társaság köthet-e a tényállásban rögzített, tanácsadásra vonatkozó Szerződést azon ügyfelekkel, melyek felé 
pénzügyi közvetítést végez azzal, hogy megbízási díjra az ügyféltől csak akkor jogosult, ha a tanácsadás után nem kap 
jutalékot a többes ügynök megbízójától? Amennyiben végezhet, akkor ez a tevékenység külön engedélyhez, vagy 
bejelentéshez kötött-e? 
 
III. AZ MNB ÁLLÁSPONTJA 

 
A felvetett jogkérdés kapcsán elsődlegesen azt kell megvizsgálni, hogy a vonatkozó jogszabályi rendelkezések 
értelmében a Társaság, mint közvetítői alvállalkozó, az általa közvetített pénzügyi szolgáltatások ügyfél általi 
igénybevételének sikertelensége esetén jogosult-e az általa végzett tevékenységért az ügyféltől megbízási díjat 
igényelni, továbbá, hogy egyáltalán lehetősége van-e a Társaságnak az ügyfelek részére a két tevékenységet (közvetítői 
alvállalkozóként a pénzügyi szolgáltatási közvetítése, illetve tanácsadás nyújtása a Szerződés alapján) párhuzamosan 
végezni.  
 
3.1. Pénzügyi közvetítői tevékenységek 
 
A pénzügyi szolgáltatás közvetítési tevékenység fogalmát a Hpt. 6. § (1) bekezdés 90. pontja határozza meg. 
 
„90. pénzügyi szolgáltatás közvetítése: 
a) kiemelt közvetítői tevékenység: pénzügyi intézménnyel kötött megbízási szerződés alapján, a pénzügyi intézmény 
nevében, javára és kockázatára, pénzügyi szolgáltatás, kiegészítő pénzügyi szolgáltatás nyújtásának, szolgáltatásra 
irányuló szerződés megkötésének elősegítésére irányuló tevékenység, ideértve a pénzügyi intézmény nevében, javára 
és kockázatára történő kötelezettségvállalást vagy a szerződés megkötését is; 
b) ügynöki tevékenység: pénzügyi intézménnyel kötött megbízási szerződés alapján pénzügyi szolgáltatás, kiegészítő 
pénzügyi szolgáltatás nyújtásának, ilyen szolgáltatásra irányuló szerződés megkötésének elősegítésére irányuló 
tevékenység, amelynek során a pénzügyi intézmény kockázatára önállóan kötelezettséget nem vállalnak, szerződést 
nem kötnek; 
c) pénzforgalmi közvetítői tevékenység: az egyes fizetési szolgáltatókról szóló törvényben meghatározott tevékenység; 
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d) alkuszi tevékenység: pénzügyi szolgáltatást igénybe venni szándékozó ügyféllel kötött megbízási szerződés alapján 
és nevében pénzügyi intézménnyel történő pénzügyi szolgáltatási szerződés kiválasztására, megkötésének 
elősegítésére irányuló tevékenység, amely nem terjed ki az ügyfél nevében, javára történő kockázatvállalásra; 
e) jelzáloghitel közvetítői tevékenység: az a), b) vagy d) pontban foglalt tevékenységnek a jelzáloghitelhez vagy a 
fogyasztónak nyújtott ingatlanra vonatkozó pénzügyi lízinghez kapcsolódó végzése.” 
 
A fenti definíció alapján a pénzpiaci alkusz a tevékenységét az ügyféllel kötött megbízási szerződés alapján és nevében 
végzi, nem a pénzügyi intézmény megbízásából. 
 
A Tényállásban nyújtott információk alapján ugyanakkor a Szerződéssel érintett tevékenységek vonatkozásában az 
alkuszi tevékenység fogalmi elemei látszanak megvalósulni, figyelemmel arra, hogy a Társaság és ügyfele(i) között 
létrejött Szerződésben foglaltak alapján a Társaság az ügyfele(i) megbízásából és nevében pénzügyi szolgáltatás 
(konkrétan hitel és pénzkölcsön nyújtása) elősegítése érdekében jár el a hitelkérelmek elkészítése, tanácsadási 
tevékenysége körében. 
 
A pénzpiaci alkusz, mint független közvetítő a pénzügyi szolgáltatás közvetítését a Hpt. 10. § (4) bekezdése alapján 
kizárólag az MNB engedélyével végezheti. A Hpt. 69. § (6) bekezdése alapján pénzpiaci alkusz az alkuszi tevékenységen, 
valamint a hitel-tanácsadási tevékenységen kívül más pénzügyi és kiegészítő pénzügyi szolgáltatást a pénzpiacon nem 
végezhet, mely jogszabályhely a pénzpiacon az alkuszi tevékenység kizárólagosságát testesíti meg, azaz más pénzpiaci 
közvetítői tevékenység (ideértve a más megbízónak pénzügyi közvetítői alvállalkozóként végzett tevékenyéget is) 
végzését kizárja. 
 
3.2. A Társaság, mint közvetítői alvállalkozó által végezhető tevékenység 

 
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 számol fel. 

A Hpt. a közvetítők tevékenysége vonatkozásában nem állapít meg profiltisztasági követelményeket, azaz a közvetítők 
pénzügyi szolgáltatásnak nem minősülő tevékenységet is végezhetnek közvetítői tevékenységük mellett. 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.  
 
A fenti szabályok megerősítik, hogy a közvetítő nemcsak a pénzügyi szolgáltatások közvetítését végezheti, hanem 
bármilyen egyéb, a pénzügyi szolgáltatás közvetítésének nem minősülő szolgáltatást is nyújthat és azért 
jogszabályszerűen díjat állapíthat meg. 
 
A Tényállásban leírtak alapján ugyanakkor a Társaság maga is elismeri, hogy az általa az ügyféllel kötendő Szerződés 
körében végezni kívánt tevékenységek (hiteligényléssel, hitelképességgel kapcsolatos tanácsadás, hiteligényléshez 
szükséges dokumentumok összeállítása, stb.) a közvetíteni kívánt pénzügyi szolgáltatás részét képezik, nem a pénzügyi 
szolgáltatáson kívül eső adminisztratív, vagy egyéb tevékenységnek minősülnek. 
 
Ha a közvetítő díjazást fogad el pénzügyi szolgáltatás közvetítésének nem minősülő szolgáltatásokért, illetve olyan 
feladatoknak (pl. az ügyfél hitelkérelmének mellékletét képező okiratok földhivatali, adóhatósági beszerzésében 
történő közreműködés, állami támogatásokkal kapcsolatos ügyintézés, adminisztrációs és egyéb tevékenység) az 
ügyfél megbízásából történő elvégzése ellentételezéseként, amelyek  nem tartoznak a pénzügyi intézmény 
megbízásából végzett tevékenység körébe, az önmagában nem ütközik a Hpt. rendelkezéseibe, amennyiben e 
szerződésben a pénzügyi intézmény nem zárta ki az ilyen irányú megbízás elfogadásának lehetőségét. 
 
Ugyanakkor az MNB fel kívánja hívnia figyelmet arra, hogy az állásfoglalásban rögzített és végezni kívánt tevékenységek 
pénzügyi szolgáltatás közvetítésének minősülnek. A tevékenység célja elsősorban az, hogy a Társaság abban az esetben 
is díjbevételhez jusson, ha a megbízó pénzügyi intézmény valamilyen oknál fogva elutasította az általa közvetített 
ügyfelet és így a megbízási díj nem került folyósításra a Társaság, mint közvetítői alvállalkozó részére.  
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Fentiekből következően tehát az MNB álláspontja szerint a tervezett tevékenység közvetítői alvállalkozói 
jogviszonyban nem végezhető, érte díj nem számítható fel. A tevékenység végzéséhez jelen formájában alkuszi 
engedélyre volna szüksége a Társaságnak. 
 
Amint az fentebb ismertetésre került, a pénzpiaci alkusz az alkuszi tevékenységen, valamint a hitel-tanácsadási 
tevékenységen kívül más pénzügyi és kiegészítő pénzügyi szolgáltatást a pénzpiacon nem végezhet. A Hpt. 10. § (3) 
bekezdése alapján „A közvetítői alvállalkozó – ide nem értve a pénzügyi intézményt és a biztosítót – a pénzügyi 
szolgáltatás közvetítése teljesítéséhez további megbízási szerződést nem köthet. Közvetítővel jogviszonyban álló 
közvetítői alvállalkozó pénzügyi szolgáltatási tevékenység végzésére irányuló további jogviszonyt pénzügyi 
intézménnyel vagy más közvetítővel nem létesíthet.” 
 
A Hpt. 10. § (3) bekezdés fentebb idézett második mondatából az következik, hogy olyan jogalany, amely már valamely 
pénzügyi intézménnyel/közvetítővel jogviszonyban áll, eleve nem hozhat létre a közvetített pénzügyi szolgáltatás 
vonatkozásában további megbízási jogviszonyt, továbbá az ügyfelek megbízásából „párhuzamos” pénzügyi szolgáltatás 
közvetítési tevékenységet sem folytathat.  
 
Fentiekből következően, a Társaság, mint közvetítői alvállalkozó, az ügyfelekkel további pénzügyi szolgáltatás 
közvetítésére szerződést nem köthet és e körben az ügyfelektől díjazást nem fogadhat el, kivéve, ha a közvetítői 
alvállalkozói jogviszonyát megszünteti és engedélyt kér a pénzpiaci alkuszi tevékenység végzésére. Ellenkező 
esetben jogosulatlan tevékenység végzése merülhet fel, melyet az MNB piacfelügyeleti eljárás keretében vizsgálhat. 
 

 

Budapest, 2021. szeptember 16. 


