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Állásfoglalás a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról 

szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) szerinti ügyfél-átvilágítási kötelezettség követelésvásárlási 

tevékenységgel összefüggő értékesítés esetén történő fennállásával kapcsolatban 

 
 
A Társaság állásfoglalás iránti kérelmet (Beadvány) nyújtott be a Magyar Nemzeti Bankhoz (székhelye: 
1013 Budapest, Krisztina körút 55., telephelye: 1122 Budapest, Krisztina körút 6.) (MNB) a pénzmosás 
és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 
(Pmt.) szerinti ügyfél-átvilágítási kötelezettség követelésvásárlási tevékenységgel összefüggő 
értékesítés esetén történő fennállásával kapcsolatban. 
 
I. TÉNYÁLLÁS 
 
A Beadvány szerint a Társaság egy pénzügyi vállalkozás, amely a Pénzügyi Szervezetek Állami 
Felügyeletének […] számú határozata, illetve az MNB […] számú határozata alapján a hitelintézetekről 
és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) szerinti pénzügyi szolgáltatás 
nyújtására jogosult. A Társaság pénzügyi vállalkozásként a Hpt. 3. § (1) bekezdés l) pontja szerinti 
követelésvásárlási tevékenységet végez, illetve annak keretében követelésbehajtási tevékenységet 
folytat. 
 
A Társaság követelésvásárlási tevékenysége keretében rendszeresen vásárol olyan, jellemzően 
pénzügyi szolgáltatásból eredő lejárt követeléseket, amelyek biztosítékát ingatlanon alapított 
jelzálogjog képezi. A megvásárolt követelés teljesítésének elmulasztása esetén, amennyiben a 
követelés adósával, zálogkötelezettjével a teljesítés tekintetében megállapodás nem jön létre, a 
Társaság – a pénzügyi szolgáltatás részét képező behajtás során – ezen zálogjogi biztosítékok bírósági 
végrehajtási eljárás vagy felszámolási eljárás keretében történő érvényesítése útján tudja a követelése 
részleges vagy teljes megtérülését elérni. Az igényérvényesítési jogi eljárás zárulhat azzal, hogy a 
fedezeti ingatlan a Társaság tulajdonába kerül. 
 
Az igényérvényesítés során jellemző eset, hogy a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. 
évi XLIX. törvény (Cstv.) alapján, a felszámolási eljárás befejezése keretében az értékesítetlen 
vagyontárgy (ingó vagy ingatlan) a Társaság, mint hitelező tulajdonába kerül. A Cstv. alapján a hitelezői 
igény kielégítése fejében megszerzett vagyontárgyakat (melyek jellemzően ingatlanok, de lehetnek 
akár ingóságok is) a Társaság megkísérli hasznosítani, ennek keretében a tulajdonába került 
vagyontárgyakat értékesíti. A vagyontárgy vevője lehet jogi személy, illetve természetes személy is. A 
Társaság az ilyen ügyletek esetén – tehát a Társaság tulajdonát képező vagyontárgyak (jellemzően 
ingatlanok) értékesítése esetén – az iparági gyakorlatnak megfelelően alkalmazza a Pmt. előírásait a 
vevő ügyfél-átvilágítása tekintetében. A fentieken kívül a Társaság követelésvásárlási tevékenysége 
keretében előfordul, hogy a tulajdonába került egyes, jellemzően hiteljogviszonyból eredő lejárt 
követeléseket továbbértékesíti. Az iparági gyakorlatnak megfelelően a Társaság a követelés 
továbbértékesítése esetén az engedményes tekintetében szintén elvégzi a Pmt. szerinti ügyfél-
átvilágítást. 
 
II. JOGKÉRDÉSEK 
 
1.) A Társaság első kérdésként abban kérte az MNB álláspontját, hogy fennáll-e a Társaság Pmt. 
szerinti ügyfél-átvilágítási kötelezettsége az ingatlan vevője tekintetében abban az esetben, ha a 
hitelezői igény kielégítése fejében, illetve a követelés megtérülése, a veszteség mérséklése 
érdekében átvett vagy megvásárolt, a Társaság tulajdonába kerülő ingatlan értékesítésére került 
sor. 
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2.) Az előző kérdéshez kapcsolódóan a Társaság további jogkérdése, hogy fennáll-e a Társaság Pmt. 
szerinti ügyfél-átvilágítási kötelezettsége az ingóság vevője tekintetében abban az esetben, ha a 
hitelezői igény kielégítése fejében átvett, a Társaság tulajdonába kerülő ingó értékesítésére került 
sor.  
 
3.) A Társaság utolsó jogkérdése, hogy fennáll-e a Társaság Pmt. szerinti ügyfél-átvilágítási 
kötelezettsége a követelés továbbértékesítése esetén az engedményes tekintetében. 
 
 
II.1. A TÁRSASÁG ÁLLÁSPONTJA 
 
Ad 1. kérdés) 
 
A Társaság a Beadványban előzetesen rámutatott arra, hogy a Társaság pénzügyi vállalkozás és a Hpt. 
3. § (1) bekezdés l) pontja szerinti követelésvásárlási tevékenységet végez, ezért a Pmt. 1. § b) pontja 
szerint pénzügyi szolgáltatóként a Pmt.-ben meghatározott szolgáltatónak minősül. Ezáltal a Pmt. 5. § 
a) pontja alapján a Társaság esetében a felügyeletét ellátó szerv az MNB.  
 
A Hpt. 6. § (1) bekezdés 60. pontja határozza meg a követelésvásárlási tevékenység fogalmát, miszerint 
követelésvásárlási tevékenység a követelésnek – a kötelezett kockázatának átvállalásával vagy anélkül 
történő – megszerzése, megelőlegezése (ideértve a faktoringot és a forfetírozást is), valamint 
leszámítolása, függetlenül attól, hogy a követelés esedékességének nyilvántartását és a kintlévőségek 
beszedését ki végzi. A Hpt. Kommentár értelmében a követelésvásárlási tevékenységen – a 
faktoringon, illetve a forfetírozáson túl – érteni kell a követelések engedményezés útján történő 
megszerzését. Ebben az esetben egy harmadik személy kötelezetti kockázat átvállalásával 
(visszkereseti jog nélkül) vagy anélkül üzletszerűen és nyereségrealizálás érdekében szerzi meg a 
követelést, vagy előlegezi meg a jövőben esedékes követelést.  
 
A fentiek alapján a Társaság álláspontja az, hogy a Hpt. 3. § (1) bekezdés l) pontja szerinti 
követelésvásárlási tevékenység során az ügyleti megbízást, illetve üzleti kapcsolatot a követelések 
engedményezés útján történő megvásárlása jelenti.  
 
A Pmt. 3. § 41. pontja szerint ügyfél az, „aki a szolgáltatóval üzleti kapcsolatot létesít vagy a szolgáltató 
részére ügyleti megbízást ad”. 
 
Abban a tekintetben, hogy ki minősül a Társaság Pmt. szerinti ügyfelének, a Társaság véleménye szerint 
figyelemmel kell lenni a Társaság Hpt. szerint végzett tevékenységének megítélésére is. A Társaság által 
végzett követelésvásárlási tevékenység megítélése szempontjából a Társaság ügyfele azon entitás 
(intézmény), amely – követelések megvásárlása esetén – a Társaság számára engedményezésre kerülő 
követelések jogosultja, hiszen a követelésvásárlási szolgáltatást, mint sui generis pénzügyi szolgáltatást 
a követelés eredeti jogosultjának nyújtja a Társaság. A Társaság – mint a követelésvásárlást, azaz 
pénzügyi szolgáltatást nyújtó szolgáltató – Pmt. szerinti ügyfelének a követelést engedményező 
intézmény minősül, így a Társaság a Pmt. szerinti ügyfél-átvilágítást az engedményezők tekintetében 
köteles elvégezni. Ezt az álláspontot erősíti meg a Társaság megítélése szerint az MNB 2018. november 
22. napján kelt, 81763-4/2018. iktatószámú állásfoglalása (Állásfoglalás11) is.  

 

1 Az Állásfoglalás1-ben az állásfoglalás iránti kérelmet benyújtó társaság rögzítette, hogy álláspontja szerint „követelésvásárlás 
esetén amennyiben az engedményező – függetlenül attól, hogy pénzügyi intézmény vagy nem pénzügyi intézmény – és a 
Társaság között tartós jogviszony jön létre, úgy közöttük minden esetben üzleti kapcsolat valósul meg, tekintettel arra, hogy 
a követelésvásárlás a Pmt. 3. § 45. pontjának a) alpontjában meghatározott, a Pmt. 1. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti 
tevékenység, azaz pénzügyi szolgáltatási tevékenység, melyet csak pénzügyi intézmény végezhet. Az engedményező és a 
Társaság között létrejövő tartós jogviszony tárgya tehát pénzügyi szolgáltatás, ezért az engedményező és a Társaság között 
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A hitelezői igény kielégítése fejében, illetve a követelés megtérülése, a veszteség mérséklése 
érdekében átvett vagy megvásárolt, a Társaság tulajdonába kerülő ingatlan értékesítése kapcsán 
vizsgálandó, hogy a Hpt. alapján az milyen tevékenységnek minősíthető.  
 
A Hpt. 3. § (1) bekezdés l) pontja szerinti követelésvásárlási tevékenység és a Társaság tulajdonába 
kerülő ingatlan értékesítése (ingatlanértékesítés) relációjában a Társaság álláspontja szerint az 
alábbiakra kell figyelemmel lenni. 
 
A követelésvásárlási tevékenység kapcsán több MNB állásfoglalásban – például az „Állásfoglalás 
követelésvásárlási tevékenységgel kapcsolatos egyes kérdések megítéléséről” tárgyú, 2017. május 3. 
napján kelt, 23810-1/2017. iktatószámú állásfoglalásban (Állásfoglalás22) – is kimondásra került már, 
hogy bár a megvásárolt követelés továbbértékesítésére szintén a követelés vételárának megtérülése 
érdekében kerül sor, a továbbértékesítés nem képezi részét a Hpt. 3. § (1) bekezdés i) pontjában 
meghatározott követelésvásárlási tevékenységnek, mivel az értékesítés közvetlen célja, hogy a 
követelést megvásárló pénzügyi vállalkozás – aki már nem akarja tovább viselni annak kockázatát, hogy 
a követelés nem érvényesíthető – „szabaduljon” a kintlévőségektől.  
 
A Társaság véleménye az, hogy az Állásfoglalás2-ben írtak irányadók lehetnek arra az esetre is, amikor 
nem maga a követelés, hanem az adóssal szembeni eredménytelen behajtást követően a követelés 
teljes, vagy részleges kielégítéseként a Társaság tulajdonába kerülő ingatlan kerül értékesítésre. Ennek 
alapján a természetbeni kielégítésként megszerzett, már a Társaság saját tulajdonban lévő ingatlan 
értékesítése sem képezi a követelésvásárlási – ezáltal a pénzügyi szolgáltatási – tevékenység részét.  
 
A Hpt. 7. § (3) bekezdése határozza továbbá meg, hogy a pénzügyi intézmény a pénzügyi szolgáltatáson 
kívül üzletszerűen kizárólag még milyen tevékenységet végezhet. A Hpt. 7. § (3) bekezdésének i) pontja 
rögzíti, hogy ilyen tevékenységnek minősül a pénzügyi szolgáltatásból származó veszteség mérséklése, 
illetve elhárítása érdekében fedezet, illetve biztosíték hasznosítására vagy az értékesítésben való 
közreműködésre irányuló tevékenység. A Hpt. 7. § (3) bekezdés i) pontja szerinti tevékenység és az 
ingatlanértékesítés viszonyában a Társaság véleménye az, hogy az ingatlanértékesítés nem 
minősíthető a Hpt. 7. § (3) bekezdés i) pontja szerinti „a pénzügyi szolgáltatásból származó veszteség 
mérséklése, illetve elhárítása érdekében fedezet, illetve biztosíték hasznosítására vagy az 
értékesítésben való közreműködésre irányuló tevékenységnek”, tekintettel arra, hogy az 
„értékesítésben való közreműködésre irányuló tevékenység” egy járulékos tevékenységnek 
minősíthető, nem az adott tevékenység (értékesítés) teljes körű, önálló végzését jelenti. 
 
Továbbá ezen esetekben a követelése kielégítése fejében a Társaság tulajdonába kerül az ingatlan, 
tehát a Társaság nem az ingatlant terhelő biztosítéki jog jogosultjaként jár el. Az ingatlan értékesítésére 
tehát a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:13. § (2) bekezdés alapján a tulajdonjogból 
eredő rendelkezési jog gyakorlásánál fogva kerül sor. A Társaság álláspontja szerint ezáltal az ingatlan 
értékesítése nem minősül a Hpt. szerinti pénzügyi szolgáltatásnak, vagy a pénzügyi szolgáltatáson kívül 
a Hpt. alapján üzletszerűen végezhető tevékenységnek sem.  
 

 

a Pmt-ben meghatározott üzleti kapcsolat jön létre. Üzleti kapcsolat esetén pedig minden esetben kötelező az ügyfél-
átvilágítás”. Ezen állásponttal az MNB az Állásfoglalás1-ben egyetértett. 
2 Az MNB az Állásfoglalás2-ben rögzítette, hogy „[b]ár a megvásárolt követelés továbbértékesítésére szintén a követelés 
vételárának megtérülése érdekében kerül sor, a továbbértékesítés álláspontunk szerint mégsem minősül behajtási 
tevékenységnek. Az értékesítés közvetlen célja ugyanis nem a kötelezett teljesítésének kikényszerítése, vagyis a 
tartozáskiegyenlítés folytán az adósi kötelezettség megszüntetése, hanem jellemzően annak elérése, hogy a követelést 
megvásárló Pénzügyi Vállalkozás – aki már nem akarja tovább viselni a követelés érvényesíthetetlenségének kockázatát – 
»szabaduljon« a kintlévőségétől. A kötelezett (adós) kötelezettsége a követelés továbbértékesítése esetén is fennmarad, 
hiszen újabb változás csak a követelés jogosultjának pozíciójában következik be”. 
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A Társaság a jogkérdés kapcsán megvizsgálta továbbá a Pmt. 3. § 43. pont a) és b) alpontok szerinti, az 
ügyletre vonatkozó fogalmakat, melyek vonatkozásában fogalmi követelmény, hogy a szolgáltató 
szakmai tevékenységi körébe tartozó szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódjon az adott művelet, 
illetve eseti jogviszony. A Pmt. indokolását figyelembe véve a Társaság megítélése szerint a fogalmak 
kapcsán a „szakmai tevékenység” meghatározás azért került bevezetésre, mert a jogalkotó 
egyértelművé kívánta tenni, hogy a szolgáltatók vonatkozásában nem minden tevékenység tartozik a 
Pmt. hatálya alá, csak a szoros értelemben vett szakmai alap- (core) tevékenységek. Ezt az értelmezést 
támasztja alá az Állásfoglalás1 is, melyben kimondásra került, hogy a Társaság csak az általa végzett 
pénzügyi szolgáltatásnak minősülő tevékenysége vonatkozásában tartozik a Pmt. hatálya alá3.  
 
A fenti értelmezés alapján, a Társaság véleménye szerint arra lehet következtetni, hogy mivel az 
ingatlanok értékesítése nem minősül pénzügyi szolgáltatásnak, illetve a Hpt. szerinti tevékenységnek 
– vagyis az nem minősíthető a Társaság alaptevékenységének – így az ingatlan vevője nem minősül a 
Társaság Pmt. szerinti ügyfelének.  
 
A Társaság véleménye továbbá az, hogy az általa végzett ingatlanértékesítés nem minősíthető a Pmt. 
3. § 17. pontja szerinti ingatlanügylettel kapcsolatos tevékenységnek sem, ami a következő 
tevékenységeket öleli fel: az ingatlan tulajdonjoga átruházásának üzletszerű közvetítése, ingatlan 
bérleti jogának üzletszerű közvetítése, utóbbi esetben akkor, ha a havi bérleti díj összege ügyletenként 
az ötszázezer forintot eléri vagy meghaladja, valamint saját tulajdonú ingatlan üzletszerű adásvétele. 
 
A hatályos TEÁOR4 2008 fordítókulcsa szerint a saját tulajdonú ingatlan adásvétele az 
ingatlanforgalmazás tevékenységnek feleltethető meg, és a Társaság értelmezése szerint nem végez 
ingatlanforgalmazási tevékenységet, hiszen a Társaság – a tényállásban ismertetett módon – kizárólag 
a tulajdonába került vagyont (ingatlant) értékesíti, az ebből származó vételár keletkezteti a bevételt, 
nem pedig a vagyonnal (ingatlannal) való foglalkozás, azaz egy önálló, ingatlanokkal kapcsolatos 
tevékenység kifejtése, amikor maga a tevékenység termeli a bevételt (pl. ingatlanok vásárlása, és azok 
haszon elérése érdekében történő továbbértékesítése).  
 
A Társaság megjegyzi, hogy egy, a fentiekkel ellentétes álláspont kapcsán felmerülne az az értelmezési 
probléma, miszerint a Társaság − annak ellenére, hogy a Pmt. indokolása alapján a törvény személyi 
hatálya intézmény (és nem tevékenységi) alapon való meghatározásból indul ki −, egyszerre minősülne 
intézményként a Pmt. 1. § (1) bekezdés b) pontja és f) pontja szerinti szolgáltatónak és így a Pmt. 5. § 
rendelkezéseit figyelembe véve különböző felügyeleti hatóság alá tartozna (pénzügyi szolgáltatóként 
az MNB, ingatlanügylettel kapcsolatos tevékenységet végző szolgáltatóként pedig a pénzügyi 
információs egységként működő hatóság alá), illetve ezáltal egyszerre más típusú felügyeleti 
elvárásoknak kellene megfelelnie. 
 
Mindezek alapján a Társaság arra a következtetésre jutott, hogy ingatlanértékesítés esetén a 
Társaságnak, mint a Pmt. szerinti szolgáltatónak, az ingatlan vevője tekintetében nem kell lefolytatnia 
az ügyfél-átvilágítást. A Társaság véleménye a fentiek alapján az, hogy ingatlanértékesítés esetén a 
Pmt. 73. §-a az irányadó. A Pmt. 73. § (1a) bekezdés b) pontja, vagyis az ingatlan tulajdonának 
átruházása esetében a Pmt. 73. § (1a) bekezdés és (1c) bekezdés alapján a Társaság kamarai 
jogtanácsosainak az ügyvédi tevékenységről szóló törvény szerinti tevékenysége keretében kerülne sor 

 

3 Az Állásfoglalás1 rögzíti, miszerint „[a] jogalkotótól kapott álláspont egybevág a Társaság azon álláspontjával, amely szerint 
a Társaság csak az általa végzett pénzügyi szolgáltatásnak minősülő tevékenysége vonatkozásában tartozik a Pmt. hatálya 
alá. Így - a jogalkotó szerint - amennyiben a Társaság tevékenységét ugyan a Hpt. profiltisztasági szabályaira figyelemmel 
végzi (Hpt. 7. § (3) bekezdés j) pont), de az nem minősül pénzügyi, vagy kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevékenységnek, úgy 
e tevékenysége vonatkozásában a nem pénzügyi intézmény megbízók esetében a Társaság tevékenysége nem tartozik a Pmt. 
hatálya alá”. 
4 Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere 
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az ügyfél-átvilágítás elvégzésére ingatlanértékesítés esetén, amennyiben a Pmt. 6. § (1) bekezdésben 
foglaltak teljesülnek. 
 
Ad 2. kérdés) 
 
Az 1. kérdéshez kifejtett állásponthoz igazodva az ingó vagyontárgy értékesítése esetén Társaság 
álláspontja szintén az, hogy nem kell a Társaságnak, mint a Pmt. szerinti szolgáltatónak, az ingóság 
vevője tekintetében lefolytatnia az ügyfél-átvilágítást.  
 
Ad 3. kérdés) 
 
A Társaság utalt arra, miszerint az Állásfoglalás2 alapján a megvásárolt követelés továbbértékesítése 
nem képezi részét a Hpt. 3. § (1) bekezdés i) pontjában meghatározott követelésvásárlási 
tevékenységnek. Tekintettel erre és az 1. kérdéshez kifejtett állásponthoz igazodva, a Társaság 
véleménye szerint a követelés továbbértékesítése esetén sem kell a Társaságnak, mint a Pmt. szerinti 
szolgáltatónak az engedményes tekintetében lefolytatnia az ügyfél-átvilágítást. 
 
 
II.2. AZ MNB ÁLLÁSPONTJA  
 
Az MNB az 1.), 2.) és 3.) jogkérdéseket összefüggésükre tekintettel együttesen értékeli. 
 
A kérdések megválaszolásához alapvető jelentőségű a szóban forgó tevékenységek jogi természetének 
és – Pmt. hatálya alá tartozásuk esetén – a szolgáltató-ügyfél személyi körének meghatározása. 
 
A Társaság a Beadványban helyesen hivatkozott az Állásfoglalás2-ben foglaltakra, melyben az MNB azt 
rögzítette, hogy a követelések továbbértékesítése nem képezi részét a követelésvásárlási 
tevékenységnek. Az MNB álláspontja szerint továbbá nemcsak a követelések továbbértékesítése, 
hanem a követelésvásárlási tevékenység részét képező behajtás eredményeként a Társaság 
tulajdonába került ingatlan értékesítése sem tartozik már a behajtási tevékenységbe, vagyis nem része 
sem a behajtási tevékenységnek, sem pedig a követelésvásárlási tevékenység egészének.  
 
Az pedig, hogy a Társaság tulajdonába került ingatlanok értékesítése nem tartozik az egyébként a 
pénzügyi intézmények által üzletszerűen végezhető Hpt. 7. § (3) bekezdés i) pontja szerinti 
tevékenységbe sem, az MNB álláspontja szerint egyértelmű, mert az értékesítésnek már nem fedezet 
vagy biztosíték a tárgya, hanem az időközben a zálogjogosultból tulajdonossá vált Társaságnak a 
tulajdonába került ingatlan. 
 
A fentiek alapján az MNB egyetért a Társaság azon következtetésével, hogy amíg a követelésvásárlási 
tevékenysége vonatkozásában a Pmt. 1. § (1) bekezdés b) pontja alapján a Pmt. hatálya alatt álló 
szolgáltatónak minősül, addig az ingatlanok fentiek szerinti értékesítése nem minősül olyan 
tevékenységnek, amelyet a Társaság pénzügyi vállalkozásként a Hpt. keretei között végezhetne, így e 
tevékenységek vonatkozásában a Társaság nem kerül a Pmt. 1. § (1) bekezdés b) pontja alapján a Pmt. 
hatálya alá. 
 
A Pmt. 3. § 41. pont a) alpontja szerint „ügyfél az, aki a szolgáltatóval üzleti kapcsolatot létesít vagy a 
szolgáltató részére ügyleti megbízást ad”. 
 
A Pmt. 3. § 43. pont a) és b) alpontja szerint „ügylet: 
a) az üzleti kapcsolat során a szolgáltató szakmai tevékenységi körébe tartozó szolgáltatás 
igénybevételéhez tartozó művelet, vagy 
b) az ügyleti megbízás”. 
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A Pmt. 3. § 44. pontja szerint „ügyleti megbízás: olyan ügylet, amely az ügyfél és a szolgáltató között a 
szolgáltató 1. § (1) bekezdés a)-e), g)-h), valamint j)-r) pontjában megjelölt szakmai tevékenységi 
körébe tartozó szolgáltatás igénybevételére vonatkozó eseti jogviszony”. 
 
A Pmt. 3. § 45. pontja a) alpontja szerint „üzleti kapcsolat: az ügyfél és a szolgáltató között az 1. § (1) 
bekezdés a)-e), g)-h), valamint j)-r) pontjában megjelölt szakmai tevékenységi körbe tartozó 
szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződéssel létrejött tartós jogviszony”. 
 
A Pmt. 73. § (1a), (1b) és (1c) bekezdései a következő rendelkezéseket tartalmazzák:  
„(1a) [a]z e törvényben meghatározott ügyfélátvilágítási és bejelentési kötelezettség a kamarai 
jogtanácsost −  az (1b) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel −  akkor terheli, ha a következő jogügyletek 
előkészítésével és végrehajtásával összefüggésben végez az Üttv. 2. § (1) bekezdésében meghatározott 
ügyvédi tevékenységet:  
a) gazdasági társaságban vagy egyéb gazdálkodó szervezetben lévő vagyonrész (részesedés) 
tulajdonának átruházása,  
b) ingatlan tulajdonának átruházása,  
c) gazdasági társaság vagy egyéb gazdálkodó szervezet alapítása, működtetése, megszűnése,  
d) bizalmi vagyonkezelési szerződés vagy bizalmi vagyonkezelés létesítésére irányuló egyoldalú 
jognyilatkozat.  
(1b) A kamarai jogtanácsost az e törvény szerinti szolgáltatónak minősülő ügyfele számára a 
szolgáltató e törvény hatálya alá tartozó tevékenysége keretében végzett ügyvédi tevékenysége 
alapján terhelő kötelezettségeket a kamarai jogtanácsos ügyfele a rá, mint szolgáltatóra vonatkozó 
szabályok szerint teljesíti.  
(1c) Az ügyvédet és a kamarai jogtanácsost az e törvényben meghatározott ügyfélátvilágítási 
kötelezettség akkor terheli, ha az (1) vagy az (1a) bekezdés és a 6. § (1) bekezdése szerinti feltételek 
együttesen állnak fenn. Kamarai jogtanácsos esetén ügyleti megbízás alatt az ügyfele számára az (1b) 
bekezdés alá nem tartozó tevékenység ellátását kell érteni”. 
 
A Hpt. 3. § (1) bekezdésének l) pontja alapján „[p]énzügyi szolgáltatás a következő tevékenységek 
üzletszerű végzése forintban, devizában vagy valutában: (…) 
l) követelésvásárlási tevékenység”. 
 
A Hpt. 6. § (1) bekezdés 60. pontja alapján „[e] törvényben, valamint az e törvény felhatalmazása 
alapján kiadott jogszabályok vonatkozásában (…) követelésvásárlási tevékenység: követelésnek – a 
kötelezett kockázatának átvállalásával vagy anélkül történő – megszerzése, megelőlegezése (ideértve 
a faktoringot és a forfetírozást is), valamint leszámítolása, függetlenül attól, hogy a követelés 
esedékességének nyilvántartását és a kintlévőségek beszedését ki végzi”. 
 
A Hpt. 7. § (3) bekezdés i) pontja alapján „[a] pénzügyi intézmény, ha törvény másként nem rendelkezik, 
pénzügyi szolgáltatáson kívül üzletszerűen kizárólag: (…) 
i) a pénzügyi szolgáltatásból származó veszteség mérséklése, illetve elhárítása érdekében fedezet, 
illetve biztosíték hasznosítására vagy az értékesítésben való közreműködésre irányuló tevékenységet 
végezhet”. 
 
A Pmt. hivatkozott értelmező rendelkezéseiből megállapítható, hogy az ügyfél minőséget és így a vele 
kapcsolatos ügyfél-átvilágítási kötelezettséget a szolgáltató és az ügyfél között létrejövő – tartós, vagy 
eseti jellegű – a szolgáltató szakmai tevékenységi körébe tartozó szolgáltatás igénybevételére 
vonatkozó szerződéses jogviszony keletkezteti. 
 
Tekintettel arra, hogy a követelésvásárlási tevékenység során az ügyleti megbízást a követelések 
engedményezés útján történő megvásárlása jelenti, az MNB megerősíti – az Állásfoglalás1-ben 
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foglaltakkal összhangban – a Társaság azon álláspontját, miszerint a követelésvásárlási tevékenység 
esetében a Társaság ügyfelének az minősül, akitől a követelésvásárlás történik, vagyis a követelés 
jogosultja tekintendő a Társaság ügyfelének e pénzügyi szolgáltatási tevékenység vonatkozásában, így 
a Társaságnak csak vele szemben jelentkezik ügyfél-átvilágítási kötelezettsége. 
 
A fentiek figyelembevételével tehát az MNB álláspontja szerint a Társaságnak, mint a Pmt. szerinti 
szolgáltatónak, a tulajdonába kerülő ingó vagyontárgy értékesítése, valamint az ingatlanértékesítés 
esetén nem kell lefolytatnia az ügyfél-átvilágítást, továbbá a követelés továbbértékesítése esetén 
sem kell a Társaságnak az engedményes tekintetében lefolytatnia az ügyfél-átvilágítást. 
 
Végezetül az MNB helyes eljárásnak tartja, ha az ingatlan értékesítése során az ingatlan tulajdonának 
átruházása esetében a Társaság kamarai jogtanácsosainak az ügyvédi tevékenységről szóló törvény 
szerinti tevékenysége keretében kerül sor az ügyfél-átvilágítás elvégzésére ingatlanértékesítés esetén, 
de e tekintetben javasolja az illetékes felügyeleti szerv álláspontjának megismerését. 
 
Budapest, 2022. április 7.  

 


