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Kérjük, válaszában hivatkozzon iktatószámunkra. 

 

 

 

Követeléscsomag vásárlása csoportfinanszírozás keretében 

 
I.  TÉNYÁLLÁS 
 
Az állásfoglalás-kérésben foglaltak szerint egy Anyavállalat 100 %-os tulajdonában lévő leányvállalata (Leányvállalat I.) 
segítséget kíván nyújtani az Anyavállalat szintén 100 %-os tulajdonában lévő másik leányvállalatának (Leányvállalat 
II.). 
 
A segítségnyújtás oly módon történne elsődlegesen, hogy a Leányvállalat II. átruházná a Leányvállalat I.-re hat céggel 
szemben fennálló, huszonhárom darab, mindösszesen 58.000,- EUR értékű számlakövetelését, illetve esetlegesen 
további alacsony számosságú és értékű számlaköveteléseket. Az állásfoglalás-kérés szerint a követelés átruházás 
kizárólag a fentiek szerint rögzített darabszámú és összegű, előre meghatározott ügyletekre korlátozottan történne – 
természetesen az említett ad hoc követelésvásárlásokól eltekintve –, és az engedményezett követelések ellenértéke 
(vételára) megegyezne azok összegével, így a Leányvállalat I. esetében nyereség, vagyonszerzés nem mutatkozna.  
 
II. A JOGKÉRDÉS  

 
A Leányvállalat I. jogkérdése annak megválaszolására irányul, hogy a tényállásban bemutatott tevékenység a 
hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) szerinti pénzügyi 
szolgáltatásnak minősül-e, és mint ilyen felügyeleti engedély köteles-e?  
 
III. Az MNB ÁLLÁSPONTJA  

 
Előzetesen kiemelendő az a körülmény, hogy az állásfoglalás-kérésben szereplő információk csekély volta miatt az 
MNB előtt nem ismert a tervezett követelésvásárlás valamennyi részlete, így – többek között – a megvásárolni kívánt 
követelések adósainak illetősége, és a követelések biztosítékainak Magyarországhoz való köthetősége sem.  
 
Ennek ellenére az MNB jogi álláspontjának kialakításánál a felvázolt követelésvásárlási konstrukcióra úgy tekintett, 
hogy arra a magyar pénzügyi szabályozás kiterjed, ezért a tervezett tevékenység minősítésénél a Hpt. szerinti 
fogalommeghatározásokat vette alapul.  
 
A Hpt. 1. § (1) bekezdés a) pontja szerint ugyanis e törvény rendelkezéseit kell alkalmazni a Magyarország területén 
végzett, e törvényben meghatározott pénzügyi szolgáltatási, kiegészítő pénzügyi szolgáltatási és bankképviseleti 
tevékenységre, önkéntes intézményvédelemre, valamint betétbiztosításra. Az MNB következetesen képviselt, a Hpt. 
hivatkozott rendelkezésén alapuló álláspontja szerint amennyiben egy pénzügyi szolgáltatási tevékenység végzésének 
bármely eleme Magyarország területén valósul meg, úgy e tevékenységre a Hpt. vonatkozó rendelkezései az 
irányadóak. Mivel a Leányvállalat I. székhelye Magyarországon található, ahol feltételezhetően a szerződések 
nyilvántartása és kezelése is történne, ezért az MNB azzal az előfeltételezéssel élt, hogy a felvázolt üzleti konstrukcióra 
a magyar szabályozás kiterjed.  
 
Az MNB ugyanakkor fontosnak tartja hangsúlyozni, hogy egy másik állam jogrendszerének szabályait nem hivatott 
alkalmazni vagy értelmezni, ezért jelen állásfoglalásnak nem képezi tárgyát a külföldi jogszabályok vizsgálata. 
 
Az állásfoglalás-kérésben leírt tevékenység kapcsán az MNB álláspontja szerint elsődlegesen azt kell vizsgálni, hogy a 
tervezett tevékenység megfelel-e a csoportfinanszírozás definíciójának, mivel a Leányvállalat I. kizárólag 
anyavállalatának másik tagvállalatától kívánna átvenni követeléseket. Márpedig a pénzügyi intézménynek nem 
minősülő vállalkozások csoportfinanszírozási tevékenységét a Hpt. 5. § (2) bekezdése1 kivonja a Hpt. 3. § (3) bekezdés 
hatálya alól, azaz e tevékenység az üzletszerűség fennállása ellenére is az MNB engedélye nélkül végezhető.   

 

1 Hpt. 5. § (2) bekezdés: Pénzügyi intézménynek nem minősülő vállalkozás csoportfinanszírozást a Felügyelet engedélye nélkül is végezhet. 
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Az ismertetett tényállás szereplői közül a Leányvállalat I. pénzügyi intézményi körön kívül eső státusza nem kérdéses, 
míg az Anyavállalat és a Leányvállalat II. helyzetéről mindez csupán erősen vélelmezhető – ugyanakkor az MNB 
feltételezi, hogy ellenkező esetben az állásfoglalás-kérés a tényállás megítélése szempontjából ezen alapvetően fontos 
körülményre kitért volna –, így a következőkben annak megítélése releváns, hogy a csoportfinanszírozási tevékenység 
törvényi tényállási elemei a tervezett konstrukcióban megvalósulnak-e.  
 
A Hpt. 6. § (1) bekezdés 11. pontja szerint csoportfinanszírozásnak minősül az „anyavállalatnak leányvállalatokkal vagy 
ez utóbbiak egymás közötti, likviditási vagy allokációs célú közösen végrehajtott pénzügyi művelete”.  
 
A Hpt. 6. § (1) bekezdésének 3. pontja értelmében anyavállalat minden olyan vállalkozás, amely egy másik vállalkozás 
működésére ellenőrző befolyást gyakorol. A Hpt. 6. § (1) bekezdés 78. pontja pedig leányvállalatnak minősít minden 
olyan vállalkozást, amelynek működésére egy másik vállalkozás ellenőrző befolyást gyakorol azzal, hogy a leányvállalat 
valamennyi leányvállalatát az anyavállalat leányvállalatának kell tekinteni. Figyelemmel arra, hogy mind a Leányvállalat 
I., mind pedig a Leányvállalat II. az Anyavállalat kizárólagos tulajdonában álló vállalkozás, ezért az MNB adottnak veszi 
az Anyavállalatnak a Leányvállalat I. és a Leányvállalat II. felett gyakorolt ellenőrző befolyását. 
 
Mivel pedig a Leányvállalat I., mint vevő és a Leányvállalat II., mint eladó az állásfoglalás-kérés szerint egymással 
leányvállalat-leányvállalat kapcsolatban állnak, ezért a továbbiakban egyrészt azt kell megítélni, hogy a tervezett 
követelésvásárlások likviditási vagy allokációs célzatúak-e, másrészt, hogy a követelésvásárlás mint ügylettípus 
beletartozik-e a „pénzügyi művelet” kategóriába.  
 
Mindkét törvényi tényállási elem megvalósulásának elemzésével foglalkozott már az MNB a honlapján is közzétett 
állásfoglalásaiban2, az ott kifejtettek jelen tényállás értelmezésénél is orientálóak. Tehát a leányvállalatok egymás 
közötti ügyletkötései abban az esetben tekinthetők likviditási célúnak – mely célzat fogalmát a Hpt. 79. § (1) bekezdése 
azonnali fizetőképességként definiálja –, ha azokon keresztül a folyamatos üzletmenet fenntartását, az azonnali 
fizetőképességet és likviditásbeli ellátottságot biztosítja egyik csoporttag a másik számára, míg az allokációs cél – mint 
közgazdasági terminológia – valamely (jelen esetben csoporton belüli) piaci szereplők között egy bizonyos forrás 
szétosztását jelenti. A likviditási cél fennállása vagy annak hiánya ugyan nem ítélhető meg a rendelkezésünkre álló 
adatok alapján, de az állásfoglalás-kérésben is hivatkozott rendhagyó gazdasági helyzetben a tervezett 
követelésvásárlások célja vélhetően megfeleltethető a Hpt. szerinti allokációs célzatnak. 
 
Végül a csoportfinanszírozás fogalmi elemei közül a „pénzügyi művelet” megítélésére áttérve – hiszen a Hpt. 
fentiekben már hivatkozott 5. § (2) bekezdése szerinti kivétel szabály kizárólag pénzügyi műveletek körében érvényesül 
– elmondható, hogy az MNB a hivatkozott állásfoglalásában szintén foglalkozott e kérdéskörrel is, és megállapította, 
hogy a pénzügyi művelet jogszabályi definíciója hiányában nem egyértelmű annak meghatározása, hogy mely 
tevékenységek tartozhatnak ebbe a fogalomkörbe. Végül azonban arra a jelenleg is képviselt álláspontra jutott, hogy 
a követelésvásárlás – mely a nemzetközi jogirodalomban többnyire egységesen érvényesülő álláspont szerint 
gazdasági funkciójában kölcsönnyújtásnak minősül – finanszírozási jellegű pénzügyi szolgáltatás, és így értelemszerűen 
a pénzügyi művelet fogalomkörébe tartozónak minősíthető.  
 
Összefoglalva, az MNB álláspontja szerint amennyiben a Leányvállalat II.-től a követelések megvásárlása a csoporton 
belüli likviditási vagy allokációs célból történik, a tényállásban bemutatott tevékenység a csoportfinanszírozás körébe 
tartozhat, melyhez az érintett társaságok pénzügyi intézményi körön kívül eső státusza folytán az MNB engedélye nem 
szükséges. Ily módon okafogyottá vált a követelésvásárlások üzletszerűségének megítélése, mely kérdésről egyébként 
az MNB honlapján ugyancsak olvasható számos állásfoglalás3 született. Mindazonáltal az MNB hangsúlyozza, hogy a 

 

 
 
2 https://alk.mnb.hu/data/cms2495087/284429_AF_kozzetetel.pdf 
https://alk.mnb.hu/data/cms2490214/Csoportfinanszirozas_af_anonim.pdf 
https://alk.mnb.hu/data/cms2487966/2059_csoportfinanszirozas___honlapra.pdf 

 
 

3 https://alk.mnb.hu/data/cms2440881/tmp3545.tmp(12472489).pdf 
https://alk.mnb.hu/data/cms2438406/tmpE826.tmp(11932322).pdf 
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csoportfinanszírozás fennállta csak a konkrét eset összes körülményének részletes ismerete mellett jelenthető ki teljes 
bizonyossággal. Az állásfoglalás-kérésben található információk szűk volta nem teszi lehetővé a jogkérdés egyértelmű 
megválaszolását, ezért az MNB álláspontjának kialakítása során nem tudta elkerülni bizonyos vélelmek felállítását.  
 

Budapest, 2022. június 

 


