
 

 

 
A Bszt. szerinti függő ügynök által igénybe vett közreműködő tevékenységének minősítéséről  
 

I. TÉNYÁLLÁS 
 
A kérelmező az állásfoglalás-kérés, illetve annak kiegészítése alapján egy Magyarországon nyilvántartásba vett, 
a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek 
szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 111. § (2) bekezdés a) pont szerinti függő ügynök 
(Kérelmező), mely egy EGT tagállamban székhellyel rendelkező befektetési vállalkozás számára végez közvetítői 
tevékenységet. 
 
Tevékenysége végzéséhez a Kérelmező – a további közvetítők mellett – a Bszt. 115. § (5) bekezdésében 
meghatározott közreműködőket kíván igénybe venni (Igénybe Vett Személy), akiket tevékenységük 
ellenértékeként pénzügyi juttatásban kíván részesíteni. A közvetített termékkel kapcsolatos tájékoztatást 
mindhárom lenti esetben a Kérelmező nyújtaná. 
 
1. Az Igénybe Vett Személy az alábbi személyek közül kerülhet ki: 

a) már meglévő ügyfél, aki tovább ajánlja az általa igénybe vett szolgáltatást saját ismeretségi körében;  
b) olyan jogi vagy magánszemély, aki saját tevékenységével érintett ügyfélkörének (pl. könyvelő, orvos) 

rendszeresen ajánlja a Kérelmező által képviselt társaságot vagy szolgáltatást; valamint 
c) olyan természetes vagy jogi személy, aki saját tevékenysége mellett alkalmanként ajánlja ügyfeleinek a 

Kérelmező által közvetített szolgáltatást, az általa képviselt társaságot vagy magát a Kérelmezőt (pl. 
fodrász, autószerelő stb.).  

 
Sem az állásfoglalás-kérés, sem annak kiegészítése nem tér ki azonban arra, hogy pontosan milyen módon 
történik az Igénybe Vett Személy általi ajánlás, az Igénybe Vett Személy potenciális ügyfelek felé folytatott 
kommunikációja milyen információkat foglal magában. A Kérelmező beadványai nem tartalmazták 
továbbá, hogy az Igénybe Vett Személy díjazása összefüggésben van-e a tevékenysége révén megszerzett 
ügyfelek számával, illetve hogy sor kerül-e ügyféladatok átadására az Igénybe Vett Személy részéről.  
 

2. Ugyancsak közreműködőként kíván igénybe venni a Kérelmező olyan természetes személyeket, akik a 
közvetítői szakmát el kívánják sajátítani, e célból a Kérelmezőnél szereznének tapasztalatot. Ez idő alatt, 
mely mintegy egyéves időszakot ölelne fel, az érintetteket betanító "mentor" mellett a közreműködők az 
általuk vagy a mentoruk által szervezett ügyféltalálkozókon vesznek részt. Az állásfoglalás-kérés, illetve 
annak kiegészítése azonban nem tér ki a mentoráltnak a találkozón betöltött szerepére.  

 
I. JOGKÉRDÉSEK 
 
1. A Bszt. 115. § (5) bekezdése szerinti közreműködőnek minősül-e az Igénybe Vett Személy, amennyiben az 

a) a Kérelmező olyan ügyfele, aki tovább ajánlja a Kérelmező által közvetített szolgáltatást, az általa 
képviselt társaságot vagy magát a Kérelmezőt saját ismeretségi körében?  

b) olyan jogi vagy magánszemély, aki saját tevékenységével érintett ügyfélkörének (pl. könyvelő, orvos) 
rendszeresen ajánlja a Kérelmező által közvetített szolgáltatást, az általa képviselt társaságot vagy magát 
a Kérelmezőt? 

c) olyan természetes vagy jogi személy, aki saját tevékenysége mellett alkalmanként ajánlja ügyfeleinek a 
Kérelmező által közvetített szolgáltatást, az általa képviselt társaságot vagy magát a Kérelmezőt (pl. 
fodrász, autószerelő stb.)?  

 
Bár jelen állásfoglalás tényállási részében az egyes esetekben eltér az Igénybe Vett Személy általi ajánlás 
tartalma (a) pont szerinti esetben csupán a közvetített szolgáltatást ajánlaná az Igénybe Vett Személy, a 
b) pont szerinti esetben a közvetített szolgáltatást és a Kérelmező által képviselt társaságot, míg a c) 
pont szerinti esetben a közvetített szolgáltatást, a Kérelmező által képviselt társaságot, illetve magát a 
Kérelmezőt is), az MNB úgy tekintette, hogy az Igénybe Vett Személy tevékenysége mindhárom esetben 
egységesen kiterjed a közvetített szolgáltatás, a Kérelmező által képviselt társaság, illetve magának a 
Kérelmezőnek az ajánlására. Életszerűtlen ugyanis, hogy a Kérelmező ügyfele – az a) pont szerinti 
esetben − csak a szolgáltatást ajánlja, míg a saját tevékenysége mellett alkalmanként eljáró Igénybe Vett 
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Személy − a c) pont szerinti esetben − a Kérelmező által közvetített szolgáltatás mellett, a Kérelmező 
által képviselt társaságot vagy magát a Kérelmezőt is ajánlja saját ügyfeleinek.  

 
2. A Bszt. 115. § (5) bekezdése szerinti közreműködőnek minősül-e az olyan természetes személy, aki a 

közvetítői szakmát el kívánja sajátítani, e célból a függő ügynöknél szerez tapasztalatot, mely idő alatt az 
érintetteket betanító "mentor" mellett az általuk vagy a mentoruk által szervezett ügyféltalálkozón vesz 
részt? 

 
II. AZ MNB ÁLLÁSPONTJA 
 
A Bszt-nek a közreműködőkre vonatkozó 115. § (5) bekezdése nem határozza meg a közreműködő által 
végezhető tevékenységek körét, csupán azt rögzíti, hogy a közreműködőt a függő ügynök veheti igénybe a 
befektetési szolgáltatási tevékenység, a kiegészítő szolgáltatás, illetőleg az árutőzsdei szolgáltatás közvetítésére 
irányuló tevékenységéhez, azonban fontos kitétel, hogy a közreműködő által végzett tevékenység nem 
minősülhet a befektetési szolgáltatási tevékenység, a kiegészítő szolgáltatás, illetőleg az árutőzsdei szolgáltatás 
közvetítésére irányuló tevékenységnek. Az MNB e körben áttekintette a Bszt. fentebb hivatkozott 115. §-ához 
fűzött törvényi indokolást, azonban az a közreműködő által végezhető tevékenységek körére, annak pontosabb 
meghatározására nem tér ki. 
 
III. 2.1. Az 1. jogkérdésre adott válasz 
 
- A függő ügynöki tevékenység 
 
A fentiekre figyelemmel az MNB a Bszt. 4. § (2) bekezdés 30a. pontjában foglalt függő ügynöki tevékenység 
definíciójából indult ki, illetve azt vizsgálta, hogy milyen ismérvek alapján határolható el a függő ügynöki 
tevékenység a közreműködő által végzett tevékenységtől.  
 
Amint azt az MNB egy korábbi – „A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az 
általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) közvetítői szabályainak 
értelmezése” című – állásfoglalása1 rögzíti, a Bszt. 4. § (2) bekezdés 30a. pontja alapján függő ügynök az a 
természetes személy vagy jogi személy, 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 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 jövőbeli ügyfelek számára, hanem ugyancsak a megbízó befektetési vállalkozás teljes 
körű és feltétel nélküli felelőssége 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 másik 
annak végrehajtása (elősegítése). 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. Függő 
ügynöki tevékenység esetén a befektetési szolgáltatások nyújtásának elősegítése valósul meg az ügyfelek vagy 
potenciális ügyfelek felé, azaz a közvetítés során egy üzleti (operatív) jellegű tevékenységről beszélhetünk, nem 
pedig egy adminisztratív jellegű háttérfeladatról. 
 
 
 
 
 

 

1 https://alk.mnb.hu/data/cms2490783/tmp95C4.tmp(22201942).pdf  

https://alk.mnb.hu/data/cms2490783/tmp95C4.tmp(22201942).pdf
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- A függő ügynök által végzett közvetítés ismérvei 

 
Az MNB megvizsgálta továbbá a függő ügynök által végzett közvetítési tevékenység ismérveit. A közvetítői 
kapcsolat meglétének vizsgálata során számos szempontra figyelemmel kell lenni. Egyrészt a vizsgálódás során 
döntő ismérv lehet a potenciális ügyfelekkel és (a további közvetítő kivételével) a megbízó befektetési 
vállalkozással való személyes kapcsolat a közvetítő részéről, vagy éppen az ügyfél részére történő 
információnyújtás tartalma, vagyis hogy a megbízás a termékek részletes ismertetésére is kiterjed-e és az 
ügyfél rábeszélésére irányuló kommunikációt folytat-e az adott személy. Másrészt a megbízott díjazása 
összefüggésben van-e az ő tevékenysége révén megszerzett ügyfelek számával vagy azok megbízásaival; a 
közvetítést végző személy a potenciális ügyfelek azonosítását szolgáló adatait a megbízónak továbbítja-e. 
Fontos azonban hangsúlyozni, hogy a felsorolt szempontok nem kizárólagosak, más körülmények is szerepet 
játszhatnak a minősítésben és a szempontok csakis az adott egyedi tényállás alapján ítélhetők meg. (A 
közvetítői tevékenység ismérveinek fentiek szerinti összefoglalását az MNB „A Társaság kérdése arra irányult, 
hogy a tényállásban szereplő tevékenység a Bszt. szerinti közvetítői tevékenységnek minősülhet?” című 
állásfoglalásában tette közzé2.)  
 
Amint azt az állásfoglalás I. pontja tartalmazza, arról sem az állásfoglalás-kérés, sem annak kiegészítése nem 
rendelkezik, hogy az Igénybe Vett Személy díjazása összefüggésben van-e a tevékenysége révén megszerzett 
ügyfelek számával. Továbbá arra vonatkozó információ sem áll rendelkezésre, hogy az Igénybe Vett Személy a 
potenciális ügyfelek azonosítását szolgáló adatait a Kérelmező részére továbbítja-e. Az említetteken túl a 
kérelem, illetve annak kiegészítése nem tér ki arra sem, hogy az Igénybe Vett Személy potenciális ügyfelek felé 
folytatott kommunikációja pontosan milyen információkat foglal magában. Nem ismert, hogy az ajánlás csupán 
egy szórólap vagy kupon átadásával valósul-e meg, vagy ennek keretében az Igénybe Vett Személy rábeszéli a 
potenciális ügyfelet a Kérelmező, illetve szolgáltatásainak igénybevételére, esetleg egy űrlap kitöltésével 
felméri az ügyfelek előzetes befektetési igényeit.  
 
Előbbi esetben, tehát ha a Kérelmező által igénybe vett személy csupán átadja a Kérelmezőre vonatkozó 
szórólapot, kupont a potenciális ügyfél részére – az MNB álláspontja szerint – elsődlegesen reklám-, illetve 
marketingtevékenységről van szó, melyet az Igénybe Vett Személy a Kérelmező közreműködőjeként végezhet. 
Utóbbi esetben ugyanakkor, azaz az ügyfél esetleges rábeszélésével, és/vagy adatainak a Kérelmező részére 
történő átadásával történő ajánlás esetén az Igénybe Vett Személy kommunikációja a közvetítői tevékenység 
irányába mutat. Ezzel összefüggésben az MNB felhívja a Kérelmező figyelmét, hogy a fenti magatartásokra – 
rábeszélés és adattovábbítás – az MNB csak példálózó jelleggel hivatkozott. Nem zárható ki ugyanis, hogy a 
szórólap, illetve a kupon átadásán túl bármely kommunikáció az Igénybe Vett Személy részéről a potenciális 
ügyfél felé már közvetítői tevékenységet valósítson meg. Sőt, előfordulhat, hogy a szóbeli ajánlás a közvetítői 
tevékenységbe tartozó ügyféltájékoztatásba vagy adott esetben befektetési tanácsadásba fordul át. 
 
A fentieket támasztja alá az ügyfeleknek pénzügyi eszközökről, befektetési szolgáltatási tevékenységről vagy 
kiegészítő szolgáltatásról befektetési tanácsot vagy információt nyújtó természetes személyekre vonatkozó, 
szakmai képességekre és kompetenciákra vonatkozó követelményekről szóló 37/2017. (XII. 27.) MNB 
rendeletben (37/2017. MNB Rendelet) az információnyújtás tartalmát meghatározó definíció, jóllehet a 
37/2017. MNB Rendelet személyi hatálya nem csupán a közvetítőkre, hanem egyebek mellett a befektetési 
vállalkozások − ügyfeleknek pénzügyi eszközökről, befektetési szolgáltatási tevékenységről vagy kiegészítő 
szolgáltatásról befektetési tanácsot vagy információt nyújtó − alkalmazottaira is kiterjed. A 37/2017. MNB 
Rendelet értelmében az ügyfelek részére adott tájékoztatás a pénzügyi eszközökre, a befektetési szolgáltatási 
tevékenységre vagy a kiegészítő szolgáltatásra vonatkozóan, az ügyfél kérésére vagy a szolgáltató 
kezdeményezésére, ide nem értve például azokat az eseteket, amikor az alkalmazott az ügyfél számára 
megmutatja, hogy bizonyos információk hol találhatók, vagy azokat (például szórólap vagy kiemelt befektetői 
információ formájában) az ügyfélnek átadja anélkül, hogy annak tartalmára vonatkozóan további tájékoztatást 
adna vagy ezen ügyfeleknek további befektetési szolgáltatást nyújtana (1. § 10. pontja). 
 
A 37/2017. MNB Rendelet tehát kivonta a pénzügyi eszközökre, a befektetési szolgáltatási tevékenységre vagy 
a kiegészítő szolgáltatásra vonatkozóan nyújtott tájékoztatás köréből a fentebb említett információkat. E 

 

2 https://alk.mnb.hu/data/cms2433353/tmp8899.tmp(11500873).pdf  

https://alk.mnb.hu/data/cms2433353/tmp8899.tmp(11500873).pdf
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körben ugyanis a befektetési vállalkozás, illetve a közvetítő alkalmazottja csupán általános, és nem konkrét 
termékre vonatkozó tájékoztatást nyújtanak. 
 
A fentiek megerősítik az MNB-nek azt az álláspontját, hogy általános tartalmú információk, tehát az 
ügyféltájékoztatást, ügyféligényfelmérést és ügyféladatátadást nélkülöző információk nyújtása nem valósít meg 
közvetítői tevékenységet. Jóllehet ezen információátadás célja a befektetési szolgáltatások, kiegészítő 
szolgáltatások nyújtásának elősegítése, azok általánosságára tekintettel, a jogalkotó nem kívánta a 
tevékenységet közvetítői tevékenységnek minősíteni. A fentiekből következően az ezt meghaladó tevékenység 
– ideértve, de nem kizárólagosan az ügyfél befektetési igényeinek előzetes felmérését vagy az ügyfél adatainak 
a Kérelmező részére történő továbbítását − közvetítői tevékenységet valósít meg. 
 
A közreműködői és a függő ügynöki tevékenység elhatárolásával összefüggésben mindezek mellett az MNB 
hangsúlyozza, hogy a közreműködő a függő ügynök közvetítési tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli, 
adminisztratív, háttérműveleti feladatokat láthat el, amelyek nem tartoznak a Bszt. hatálya alá, illetve nem 
valósítanak meg közvetítői tevékenységet.  
 
Az Igénybe Vett Személy általi ajánlás minősítését a fent részletezettek alapján a Kérelmezőnek kell elvégezni. 
Mindazonáltal a kérelemben, illetve annak kiegészítésében foglaltak alapján − az MNB álláspontja szerint − 
nagy valószínűséggel a jelen állásfoglalás 1 a)-c) pontjaiban foglalt esetekben közvetítés valósul meg. A 
kérelemben vázolt konstrukció alapján közreműködői tevékenység nem állapítható meg. 
 
Megjegyzendő végül, hogy a Kérelmező által közvetített szolgáltatások ajánlása az MNB álláspontja szerint 
aligha lehetséges anélkül, hogy arról a szolgáltatást ajánló személy felvilágosítást adna. Mindezen tevékenység 
a fent kifejtettek szerint közvetítői tevékenységet valósíthat meg. 
 
III. 2.2. A 2. jogkérdésre adott válasz 
 
A mentor mellett működő személy tevékenysége akkor minősülne közreműködői tevékenységnek, ha az a 
Kérelmező közvetítői tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli, adminisztratív, háttérműveleti feladatok ellátására 
szorítkozna. A bemutatott tényállás alapján azonban nem állapítható meg közreműködői tevékenység végzése, 
ugyanakkor nem zárható ki, hogy a mentorált személy vonatkozásában közvetítői tevékenység valósul meg. 
Ennek indoka, hogy a találkozón már nyilvánvalóan érdemi tájékoztatás hangzik el az egyes termékekről, 
befektetési lehetőségekről. A kapcsolatfelvétel, a Kérelmező adatainak megadása ugyanis már megtörtént, 
ennek eredményeképp kerül sor a találkozó megszervezésére. Amint azt jelen állásfoglalás I. pontja 
tartalmazza, az állásfoglalás-kérés, illetve annak kiegészítése nem tér ki a mentoráltnak a találkozón betöltött 
szerepére. A mentorált személy közreműködése az MNB álláspontja szerint valószínűsíthetően akkor nem éri el 
a közvetítői tevékenység szintjét, ha a mentorált személy csupán hallgatóként vesz részt a találkozón. 
Amennyiben tehát az ügyféllel folytatott kommunikációt ténylegesen a Közvetítő valamely alkalmazottja, így pl. 
a mentor végzi el és az Igénybe Vett Személy tevékenysége a megfigyelésre és a tapasztalatszerzésre 
korlátozódik, közvetítői tevékenységről az Igénybe Vett Személy részéről nem beszélhetünk. 
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