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Kérjük, válaszában hivatkozzon iktatószámunkra. 

 

 

 

Pénzügyi vállalkozás szerezhet-e tulajdont a nála letétbe helyezett pénzen a rendhagyó letét szabályai szerint 
 

 
Egy Ügyvéd Iroda állásfoglalás iránti kérelmet (Kérelem) terjesztett elő a Magyar Nemzeti Bankhoz (székhelye: 1013 
Budapest, Krisztina krt. 55.; telephely: 1122 Budapest, Krisztina krt. 6.) (MNB) abban a kérdésben, hogy egy pénzügyi 
vállalkozás letétszolgáltatás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendhagyó letét 
szabályai szerint a nála letétbe helyezett pénzen tulajdont szerezhet-e azzal, hogy kifizetéskor ugyanazt az összeget 
teljesíti a letevő vagy a letevő által meghatározott harmadik személy számára.  
 
I.  TÉNYÁLLÁS 
 
A Kérelemben foglaltak szerint egy adott társaság (Szolgáltató) mint online platformszolgáltató, weboldalán keresztül 
biztosítja, hogy a partnerei és a fogyasztók között szerződéses jogviszony jöhessen létre. A Szolgáltató kizárólag a 
partnerei megbízásából jár el, amely alapján a fogyasztók a partnerek szolgáltatásai ellenértékét a Szolgáltatón 
keresztül is megfizethetik a partnerek felé. A partner megbízásából a Szolgáltató a rajta keresztül befizetett összegeket 
jelenleg egy kereskedelmi banknál nyitott óvadéki számlán tartja mindaddig, ameddig a tovább utalás feltételei meg 
nem valósulnak (ami az elállási időszak letelte), ezt követően az adott összeget a partnerek számára átutalja. 
Amennyiben a tovább utalási feltételek meghiúsulnak (azaz a fogyasztó eláll határidőn belül), az adott összeget 
visszautalja a fogyasztóknak. 
 
A halasztott kifizetésre tekintettel a fogyasztóktól származó összeg, a partnereknek történő tovább utalást megelőzően 
adott esetben hetekig, hónapokig a Szolgáltató óvadéki számláján kerül megőrzésre. 
 
A Szolgáltató cégcsoportjában működik egy pénzügyi vállalkozás (Pénzügyi Vállalkozás), és a Szolgáltató részéről 
felmerült kérdésként, hogy a partnerekkel kötött megállapodás alapján, a partnerek nevében átvett összegeket a 
Szolgáltató, mint letevő rendhagyó letéti szerződés keretében ennek a Pénzügyi Vállalkozásnak letétbe adhatja-e úgy, 
hogy azzal a letéteményes rendelkezzen, azon tulajdont szerezzen azzal a feltétellel, hogy a kifizetéskor ugyanazt az 
összeget a Pénzügyi Vállalkozás teljesíti a Szolgáltató, mint letevő (adott esetben az általa meghatározott harmadik 
személy) felé. A Szolgáltató a partnerekkel kötött megállapodásban kötelezettséget vállalna a partnerek nevében 
átvett összeg partnerek (vagy adott esetben fogyasztók) részére történő teljesítésre, amennyiben annak feltételei 
fennállnak, tekintettel arra, hogy a pénzkezelési tevékenység során az összeget a Pénzügyi Vállalkozás részére őrzésre 
adja.  
 
II. A JOGKÉRDÉS  

 
Az Ügyvédi Iroda jogkérdése annak megválaszolására irányul, hogy a Pénzügyi Vállalkozás letétszolgáltatás keretében 
a rendhagyó letét szabályai szerint a nála elhelyezett pénzzel rendelkezhet-e, azon szerezhet-e tulajdont azzal, hogy 
kifizetéskor ugyanazt az összeget teljesíti a letevő Szolgáltató (vagy az általa meghatározott harmadik személy) felé?  
 
III. Az MNB ÁLLÁSPONTJA  

 
A Kérelemben felvázolt tényállás és a hozzá kapcsolódó jogkérdés vonatkozásában a hitelintézetekről és pénzügyi 
vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvénynek (Hpt.) a 3. § (1) bekezdés j) pontja, a letéti szolgáltatás 
(pénzletétkezelés) értelmező rendelkezését rögzítő, és a Kérelemben is hivatkozott 6. § (1) bekezdés 79. pontja, 
továbbá a Hpt. Kommentár, valamint háttérjogszabályként a Ptk. és a hozzá fűzött Nagykommentár1 (Ptk. Kommentár) 
tekinthető irányadónak.  
 

 

1 Nagykommentár a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényhez Szerkesztette: Vékás Lajos / Gárdos Péter 
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A Hpt. 3. § (1) bekezdés j) pontja szerint pénzügyi szolgáltatásnak minősül a letéti szolgáltatás üzletszerű végzése 
forintban, devizában vagy valutában. A Hpt. 3. § (3) bekezdése alapján, ha törvény másként nem rendelkezik, kizárólag 
a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró MNB-nek az e törvény alapján kiadott 
engedélyével végezhető az (1) és (2) bekezdésben meghatározott pénzügyi szolgáltatás, valamint kiegészítő pénzügyi 
szolgáltatás, így köztük a letéti szolgáltatás. A letéti szolgáltatás végzésére a Hpt. 7. § (2) bekezdése értelmében 
kizárólag pénzügyi intézmény – azaz hitelintézet és pénzügyi vállalkozás – kaphat engedélyt az MNB-től.  
 
A letéti szolgáltatás (pénzletétkezelés) definícióját a Hpt. 6. § (1) bekezdés 79. pontja rögzíti, eszerint: „pénzösszegek 
az ügyfél megbízásából, elkülönített letéti számlán kamatra vagy kamat nélkül történő elhelyezése és kezelése, 
jogszabályban rögzített feltételek szerint”.   
 
A Szolgáltatónak a Kérelemben ismertetett eddigi tevékenységével kapcsolatban az MNB nyomatékosan felhívja az 
Ügyvédi Iroda figyelmét arra, hogy a Szolgáltató részéről felmerülhet a Hpt. 6. § (1) bekezdés 87. pont e) pontja szerinti 
fizetési műveletek elfogadása tevékenység végzése. A Hpt. 6. § (1) bekezdés 26a. pontja alapján fizetési műveletek 
elfogadása a kedvezményezettel, azaz a fizetési művelet tárgyát képező pénz jogosultjával kötött szerződés alapján 
olyan fizetési műveletek fogadása és feldolgozása, amelynek eredménye pénz átutalása a kedvezményezett részére. 

Azzal, hogy a Szolgáltató átveszi a fogyasztóktól – a Szolgáltató és a partner közötti megállapodás alapján – a 
partnereknek járó szolgáltatás ellenértékét, majd azt a szerződési feltételek bekövetkezésétől függően vagy tovább 
utalja a partnerek felé, vagy visszautalja a fogyasztóknak, a Hpt. 6. § (1) bekezdés 26a. pontjában foglalt fizetési 
műveletek elfogadása tevékenység fogalmi elemei megvalósulnak, tehát a Szolgáltató által végzett tevékenység 
megvalósíthatja a Hpt. 6. § (1) bekezdés 87. pont e) alpontjának második fordulatában meghatározott „fizetési 
műveletek elfogadása” pénzforgalmi szolgáltatást.   

Ugyanakkor a Hpt. 6. § (4) bekezdés b) pontja értelmében nem minősül pénzforgalmi szolgáltatásnak a fizető fél vagy 
a kedvezményezett megbízásából eljáró megbízott önálló kereskedelmi ügynök által megbízási szerződés keretében – 
ha a kereskedelmi ügynök a szerződés megkötésére is jogosult – történő fizetési művelet. 
 
A Hpt. pénzforgalmi szolgáltatásra vonatkozó kivételi szabályai a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról és a 
2002/65/EK, a 2009/110/EK és a 2013/36/EU irányelv és a 1093/2010/EU rendelet módosításáról, valamint a 
2007/64/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2015. november 25-i (EU) 2015/2366 európai parlamenti és 
tanácsi irányelv (PSD2) alapján kerültek átültetésre a hazai jogba. A PSD2 (11) preambulum bekezdésében foglaltak 
szerint „[a] hatály alóli kivétel ezért abban az esetben alkalmazható, amikor a pénzforgalmi közvetítő csak a fizető fél, 
vagy csak a kedvezményezett nevében jár el, függetlenül attól, hogy birtokolja-e az ügyfelek pénzeszközeit. Ha a 
pénzforgalmi közvetítő a fizető fél és a kedvezményezett nevében egyaránt eljár (mint például egyes elektronikus 
kereskedelmi platformok esetében), akkor csak abban az esetben alkalmazható a hatály alóli kivétel, ha magának a 
pénzforgalmi közvetítőnek semmikor sem kerülnek a birtokába az ügyfelek pénzeszközei és nem rendelkezik befolyással 
azok felett”. A tagállamok önálló vállalkozóként működő kereskedelmi ügynökökre vonatkozó jogszabályainak 
összehangolásáról szóló 86/653/EGK tanácsi irányelvet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) XLI. 
Fejezete ülteti át a magyar jogrendbe. A Ptk. 6:288. § szerint „közvetítői szerződés alapján a közvetítő megbízója és 
harmadik személy között szerződés megkötésének elősegítésére irányuló tevékenység folytatására, a megbízó díj 
fizetésére köteles”. 
 
Mivel azonban az egyedi üzleti konstrukció elemei nem ismertek az MNB számára – melyek a Szolgáltató 
tevékenységének minősítését jelentősen befolyásolnák, adott esetben a tevékenysége pénzforgalmi jellegét 
egyértelműsítenék – ezért hatóságunk fenti véleménye csak támpontként szolgálhat a végleges minősítés 
kialakításánál, azonban a Szolgáltató mindenkori felelőssége a jogszabályi előírásokkal adekvát eljárás kidolgozása.  
 
Az MNB egyúttal tájékoztatni kívánja az Ügyvédi Irodát arról is, hogy fizetési műveletek elfogadása pénzforgalmi 
szolgáltatási tevékenység végzésére a Hpt. ún. profiltisztasági követelményeket rögzítő 7. § (3) bekezdése értelmében 
a Pénzügyi Vállalkozás sem kaphat engedélyt.  
 
Ugyanakkor az MNB felhívja az Ügyvédi Iroda figyelmét arra is, hogy a Szolgáltatónak a Kérelemben ismertetésre került 
eddigi tevékenysége akár kimerítheti a letéti szolgáltatás tényállási elemeit is, ha és amennyiben a Szolgáltató a 
fogyasztók által a partnerei megbízásából hozzá befizetett összegeket egy kereskedelmi banknál az általa nyitott 
óvadéki számlán tartotta/tartja – gyakorlatilag azokat letétként kezelve – az elállási időszak leteltéig vagy a fogyasztók 
határidőn belüli elállásáig, amikoris azt a partnerek számára tovább utalja, vagy a fogyasztóknak visszautalja. 
Ugyanakkor hangsúlyozandó az is, hogy a letéti szolgáltatás – a fentiekben már említettek szerint – csak annak 
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üzletszerű2 végzése esetén minősül pénzügyi szolgáltatásnak. Az engedély nélkül végzett pénzügyi szolgáltatási 
tevékenység a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 408. § szerint jogosulatlan pénzügyi tevékenység 
bűntettének minősül. 
 
Visszatérve az Ügyvédi Iroda által felvetett jogkérdésre: a Hpt. 3. § (1) bekezdés j) pontjában meghatározott letéti 
szolgáltatás, azaz a pénzletét kezelése a Hpt.-hez fűzött Kommentár szerint a polgári jogi letét egy különös esete, az a 
pénzösszeg letétjét jelenti, ahol valamely ügyfél megbízásából a pénzügyi szolgáltató elkülönített letéti számlán 
kamatra vagy kamat nélkül pénzösszeget helyez el és kezel, jogszabályban3 és az e célra megkötött letéti szerződésben 
rögzített feltételek szerint és tartalommal.  
 
Az MNB álláspontja szerint ez utóbbi fordulat, vagyis a szerződési szabadság jegyében a letéti szerződésnek a felek 
által alakítható tartalma ugyan lehetővé tenné a letéti szolgáltatás végzésére engedéllyel rendelkező Pénzügyi 
Vállalkozás számára, hogy erre irányuló igény esetén ügyfelével a Ptk.-ban szabályozott ún. rendhagyó letétnek 
minősülő szerződést kössön – a Ptk. 6:367. §-a szerint „ha a letét tárgya helyettesíthető dolog és a szerződés alapján 
a letéteményest megilleti a letett dolog használatának és az azzal való rendelkezésnek a joga, a letéteményes 
tulajdonjogot szerez és a letét lejáratakor ugyanolyan fajtájú és minőségű dolgot ugyanolyan mennyiségben köteles a 
letevőnek visszaadni [Rendhagyó letét]” –, azonban az MNB megítélése szerint a rendhagyó letét jogi tartalmát 
tekintve kimeríti a betétgyűjtés fogalmát, mely pénzügyi szolgáltatási tevékenységet viszont a Hpt. 9. § (1) 
bekezdéséből következően a Pénzügyi Vállalkozás nem végezhet.  
 
A Hpt. 8. § (2) bekezdése értelmében a kizárólag a hitelintézetek számára fenntartott, a Hpt. 3. § (1) bekezdés a) 
pontjában meghatározott betét és más, a nyilvánosságtól származó visszafizetendő pénzeszköz gyűjtése, mint 
pénzügyi szolgáltatásnak az értelmező rendelkezését a Hpt. 6. § (1) bekezdés 9. pontja a következők szerint rögzíti 
ugyanis: „pénzeszközök egyedileg előre meg nem határozott személyektől történő gyűjtése oly módon, hogy azzal a 
betétgyűjtő tulajdonosként rendelkezhet, de köteles azt – kamattal, más előny biztosításával vagy anélkül – 
visszafizetni”. 
 
Az MNB rendelkezésére álló szűkkörű információ szerint a Pénzügyi Vállalkozásnak az állásfoglalás tárgyát képező, 
tervezett szolgáltatásnyújtása nincs egy bizonyos személyi körre korlátozva – azaz a Szolgáltató bármely partnere 
bármely fogyasztójának pénzeszközét (a partnerek által a fogyasztónak nyújtott szolgáltatás ellenértékét) – gyűjtené, 
így az „egyedileg előre meg nem határozott személyek” feltétel a Pénzügyi Vállalkozás tervezett tevékenysége során 
megvalósulna. A betétgyűjtés törvényi tényállásából ugyanígy megvalósulna a pénzeszközök feletti tulajdonosi 
rendelkezés, mint tényállási elem is a Pénzügyi Vállalkozás részéről, hisz a rendhagyó letéttel a letett dolog 
(pénzösszeg) felett a Ptk. hivatkozott rendelkezése szerint tulajdont szerezne. A kamat kikötése pedig a betétgyűjtés 
törvényi tényállásának – csakúgy, mint a Hpt. szerinti letéti szolgáltatásénak (pénzletétkezelésnek) – nem kötelező 
eleme. 
 
Az MNB álláspontja a fentiek alapján akként összegezhető, hogy a letéti jogviszonyok vonatkozásában a Ptk., mint 
általános jogszabály mellett speciális jogszabályként érvényesülő Hpt. nem teszi lehetővé a Pénzügyi Vállalkozás 
számára, hogy üzletszerű letétszolgáltatása keretében a Ptk. szerinti rendhagyó letéti szerződést kössön – azaz a nála 
elhelyezett pénzzel rendelkezzen, azon tulajdont szerezzen – még abban az esetben sem, ha a letevő elsősorban 
megőrzésre adja át a pénzösszegeket a Pénzügyi Vállalkozás részére. Betétgyűjtési tevékenység végzésére ugyanis 
kizárólag hitelintézetek jogosultak, melyekre – a pénzügyi vállalkozásokkal szemben – a betétesek védelme érdekében 
prudenciális szempontból is szigorúbb követelmények vonatkoznak.  
 
2022. augusztus 

 

2 Hpt. 6. § (1) bekezdés 116. pontja szerint üzletszerű tevékenység: az ellenérték fejében nyereség, illetve vagyonszerzés végett - előre egyedileg 

meg nem határozott ügyletek megkötésére irányuló - rendszeresen folytatott gazdasági tevékenység; 

3 jelenleg ilyen jogszabály nem létezik 


