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Elnöki előszó

APénzügyiBékéltetőTestület2015.december31-énműködésénekötödikévétzárta.ATestületetaPénzügyi
SzervezetekÁllamiFelügyeletérőlszóló2010.éviCLVIII.törvény2011.július1-énhoztalétreésaPénzügyi
SzervezetekÁllamiFelügyeleteműködtette,majdeszervezet2013-bantörténtmegszüntetésétkövetően,
2013.október1-jétőlaMagyarNemzetiBankvetteátaműködtetőésafinanszírozószervezetszerepét.
MűködésifeltételeinkbiztosításárólésfinanszírozásárólazótaisaMagyarNemzetiBankgondoskodikésajö-
vőbenisvállalja,hogyezáltaliselősegítiapénzügyiközvetítőrendszerhatékonyműködését,avitáskérdések
gyors,ingyenesésmindenkiszámáraalehetőségekszerintilegmegnyugtatóbbmegoldását.

ATestületműködésénekelsőnégyévében-2011.július1.és2014.december31.között-összesen12921
fogyasztóikérelemérkezettés552ügykivételével–melyeklezárásacsak2015-bentörténtmeg–valameny-
nyileiszárult.Ehhezazügymennyiséghezképest2015-benabeérkezettújügyekszáma20353volt.Ezannak
voltköszönhető,hogyabékéltetésfeladatainakváltozatlanteljesítésemellettaTestületlettafogyasztóiköl-
csönszerződésekérvénytelenszerződéseskikötéseiretekintettelszükségeselszámolásokhoz,valamintegyes
ilyenszerződésekmódosulásához, forintraátváltásáhozkapcsolódóügyekbena2014.éviXL. törvény21-
22.§-banfoglaltakszerintielsődlegesjogorvoslatifórum.AtavalyiévnehézvoltaTestületszámára.Olyan
ügymennyiségmegfelelőelintézésérekellettkészenállnia,melyazelőzőnégyévbenegyüttesensemvolt.Új
szabályokszülettek,melyekújmunkaszervezést,jelentősszervezetiváltozást,akorábbitóleltérőmunkamód-
szereket,nagyobblétszámot,informatikaiésfizikaiinfrastruktúrafejlesztést,nemutolsósorbankomolyszak-
maifelkészüléstigényelt.Megújítottukhonlapunkat,hogytetszetősebbésfelhasználóbarátkörnyezetben
hasznosadattartalommaltudjunktájékoztatni.Ezenkövetelményeknekráadásulegyidejűlegésnagyonrövid
időalattkellettmegfelelnünkúgy,hogyközbenfolyamatosanfigyelemmelkísértükajegybankelszámolások-
kalösszefüggőfelügyeletitevékenységétiskészülveúgyfeladatunkmaradéktalanellátására.

2015.december31-ig15.562elszámolásikérelemérkezettadevizaalapúhitelekkel,kölcsönökkeléslízing-
ügyletekkelkapcsolatban,deazévvégefeléközeledvemármegjelentekazelsődeviza-ésforinthitelekkel,
valamintakedvezményesvégtörlesztésekkelkapcsolatosjogorvoslatiigényekis.Atöbbi,összesen4.791ké-
relemahagyományosbékéltetéskörébeeső,vagyisnematörvényielszámolássalkapcsolatosigényvolt.

ATestületjellegeésszerepenagymértékbenmegváltozott2015-ben.Márnemcsakbékéltetészajlott,hanem
azonjelentősentúlmutatódöntéshozatalikötelezettségishárultránk,ezzelegyedülállógyakorlatotteremtve
azalternatívvitarendezésben.

Újszerepünkésezáltalaránkhárulónemkisfeladatszükségessétetteaztis,hogyaTestületáltalánosmű-
ködésétszabályozóMNBtörvénybeliszabályokismódosuljanaklehetővétéve,hogyazügyeketakorábbinál
gyorsabbanésnagyobbmennyiségbentudjukelintézniháromtagútanácsbantörténőtárgyaláshelyettegy
testületitagésegyjegyzőkönyvvezetőközreműködésével.AzOrszággyűléstörvénybeiktattaazonkorábbi
gyakorlatunkat,hogyméltányosságiügyekkelisfoglalkozunk,mertlehetőségeinkhezképesttovábbraissze-
retnénksegíteniazönhibájukonkívülkötelezettségeiketteljesíteninemtudópénzügyifogyasztókatabban,
hogyügyükbenapénzügyiszolgáltatókazelőttünkfolyóeljárásbanmegfontolhassák,tudnak-e,akarnak-e
méltányosságiszempontúdöntésthozni.

Széperedményeketsikerültközösenelérnünk,eztmindenkérelmezőnekésérintettpénzügyiszolgáltatónak
ezútonisköszönöm.

Különköszönetemetfejezemkiazoknakapénzügyiszolgáltatónakésképviselőiknek,akikegyüttműködtek
és1048esetbenmeghoztákazegyezségekmegkötéséhezszükségesüzletidöntéseiket.Különöstekintettel
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köszönömazonszolgáltatókhozzáállását,megértésétésdöntéseit,akikazelszámolásiügyekben103esetben
lehetővétették,hogyaTestületegyezségethagyhassonjóvá.Köszönetetmondokazonszolgáltatóknakis,
akikmegsemvárvaanálunkfolyóeljáráskezdetétvagyvégét,eljárásonkívülegyezségetkötöttekügyfe-
leikkel.

A2016.éviskomolykihívásleszszámunkra,hiszenbekellfejeznünkamégfolyamatbanlévődevizaalapú
hitelekkelösszefüggő4162elszámolásijogvitátésaz889folyamatbanlévőbékéltetésieljárást,valamintké-
szenkellállnunkarra,hogyamúltévihezhasonlómennyiségbenvárhatóforint-,deviza-éskedvezményesen
végtörlesztetthitel-éslízingszerződésselösszefüggőjogorvoslatiigényekkelkapcsolatoseljárásokataspeciá-
liselszámolásiszabályokszerintlefolytassuk.Efeladatainkatfelkészültenvárjuk.Speciálisjogorvoslatiszabály
hiányábanisúgygondoljuk,hogyjelentősmennyiségbenkellszámítanunkazautóhitelekforintratörténő
átváltásávalkapcsolatosigényekre,melyeketbékéltetésieljáráskeretébentudunkmajdlebonyolítani.Erreis
készenállunk.

2016.áprilisábanújhelyreköltözünk.ÁprilisvégétőlaBudapestXIII.kerületiCapitalSquareIrodaházföld-
szintjénkialakítottújtárgyalókbanfogadjukmajdügyfeleinket,levelezésiéspostafiókcímeinknemváltoznak.
2016-banisawww.penzugyibekeltetotestulet.huweboldalunkontaláljákmegaTestületműködésévelkap-
csolatosvalamennyiinformációtésaktuálisközlendőinket.

Csakúgy,mintkorábban,mostiskéremmindakérelmezők,mindapénzügyiszolgáltatókegyüttműködését
közössikereinkheza2016.évbenis!

 dr.KovácsErika
	 a	Pénzügyi	Békéltető	Testület	elnöke
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1. A testület szervezete, irányítása, 
működése, jogszabályi környezete 
2015-ben

ATestületbelsőszervezetea2015.évfolyamánjelentősenátalakult,létszámamegnőtt,összlétszámadec-
ember31-én50fő(elnök,hivatalvezető,25főtagés23főhivatalimunkatárs)volt.Vezetését,irányítását
továbbraisazelnökvégzi,azonbanakadályoztatásaeseténahivatalvezetőjejogosulthelyettesíteni.Ata-
gokatmagábafoglalóosztályokszámaöt,ebbőlháromosztályonfolytazelszámolásijogvitákkalkapcsolatos
jogorvoslatiügyekintézése,atovábbikétosztályahagyományosbékéltetésiügyekkelfoglalkozott.Ahivatal
munkatársaikisebblétszámbanennekmegfelelőenahagyományosbékéltetésiügyekadminisztrációjátésaz
egytestületitagáltalieljárásokesetébenjegyzőkönyvvezetéstvégeztek,nagyobbrészükazelszámolásiügyek
adminisztrációjávalkapcsolatosfeladatokatláttael.

1.1. A SZERVEZET

2014-benalakultmegaTestületenbelülaHivatal,2015-bentörténtmegatestületitagokosztályszervezetbe
történőrendeződése.ATestületígyazelnökből,ahivatalvezetőből–akikmagukistestületitagok-,valamint
további25főtestületitagbólés23főhivatalimunkatársbólállta2015.évvégiállapotszerint.Újmunkakö-
rökislétrejöttek,ígyatagokonésazadminisztratívfeladatokellátásávalfoglalkozómunkatársakonkívülbé-
kéltetésiszakértőkéssajtószóvivőistevékenykedett.Azösszlétszám2014.december31-iállapothozképesti
növekedéseakötelezőtörvényielszámolássalkapcsolatosügyekmiattkövetkezettbe,és2016.évfolyamán
istovábbfolytatódhat,amennyibenabeérkezőújügyekszámáraésamunkatársakleterheltsége,továbbáaz
eljárásihatáridőnbelüliügylezárásszükségességeindokolja.

Atestületitagokötosztálybaszerveződtek.Azegyesosztályokközöttimunkamegosztásszerintháromosztály
foglalkozotthitel-,kölcsön-éspénzügyilízingügyletek(ideértveazautófinanszírozásiügyeketis)törvényi
elszámolásávalösszefüggőjogorvoslatiügyekkel,kétosztálymunkatársaipedigazegyébbankiügyek,azaz
anemtörvényielszámolássalkapcsolatosigényekkel,ígyahitelintézetek,pénzügyivállalkozások,biztosítók,
pénztárakésbefektetésiszolgáltatókáltalnyújtottszolgáltatásokkalösszefüggésbenfelmerülővitásügyekkel.

Azosztályokmunkájátazosztályvezetőkszervezik,akikfelelősekazért,hogyahivataláltalarájukszignált
ügyekhatáridőbenésa jogszabályirendelkezéseknekmegfelelőenlezáruljanak..Azosztályvezetőktagjaik
közüljelölikkiazadottügybeneljárótanácsoktagjaitvagyazegyszemélybeneljárótagotakonkrétügyek-
ben.Nyomonkövetikafolyamatbanlévőügyeket,betartatjákahatáridőket.Gondoskodnakamunkateher
arányoselosztásáról,beszámolnakazelnöknekaműködéssoránszerzetttapasztalatokról, feldolgozzáke
tapasztalatokat,jogszabályalkotásravagymódosításravonatkozójavaslatottesznek.Azeljárótanácsoksze-
mélyiösszetételenemállandó,sőtmunkaszervezésivagyakadályoztatásiokokmiattváltozhatis.Atörvényi
kötelezőelszámolástjelentőügyekbenjogszabályielőírásokánaTestületmindenesetbenháromtagútanács-
banjártel,azonbanahagyományosbékéltetési,vagyisazúgynevezett„általános”ügyekbenazegyszemélyi
eljárásvoltjellemző.Azilyenügyeket90%-otmeghaladómértékben2015.folyamánmáregytestületitag
tárgyaltaegyjegyzőkönyvvezetőközreműködésével.

AHivatalazeljárótanácsokéstagokmunkájátsegíti,végziatevékenységhezszükségesadminisztrációdöntő
részét,munkatársairésztvesznekaTestületműködtetésévelkapcsolatosegyébfeladatokbanis.AHivatalt
ahivatalvezetővezeti,akiazelnököthelyettesítőjogköréntúlmenőengondoskodikazadminisztratívfelada-
tokidőbentörténőellátásáról,szignáljaazügyeketazegyesosztályokragondoskodvaazügyteheregyenlő
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elosztásáról,működtetiazügynyilvántartórendszert,vezetiazirattározásmunkálatait,gondoskodikazalkal-
mazottiratmintákmeglétérőlésnaprakészállapotbantartásáról.Apereseljárásokkalösszefüggésbenkap-
csolatottartaHatóságiPerképviseletiFőosztállyal, továbbáazelszámolásiügyekbenanemperesbírósá-
gokkal,gondoskodikaszükségesésrendszeresstatisztikakészítésérőlésközzétételéről.Ahiánypótlásnélkül
megállapíthatóhatáskörhiányosügyekbengondoskodikazokelutasításárólvagyáttételéről,kapcsolatottart
másbékéltetőtestületekkel,aFogyasztóvédelmiFőosztállyalésaPénzügyiFogyasztóvédelmiKözponttal.

1.2. IRÁNYÍTÁS

AzelnökképviseliaTestületetaMagyarNemzetiBankszervezeténbelüléskívülis,kapcsolatottartajegy-
bankfelsővezetőivel,gondoskodikajogszerűműködésről,irányításárólésbeszámolaTestületmunkájáról.
UtasításbanállapítjamegaTestületműködésénekrendjét,melyetaTestülethonlapjánisközzétesz.

Azelnökirányításijogkörébeneljárvameghatározzaaszervezetiműködésielveket,gondoskodikarról,hogy
aTestülethatékonyműködésebiztosítottlegyen,ajoggyakorlategységemegvalósuljon.

AzelnökhatározzamegaTestületbelsőműködésénekalapvetőszabályait,döntielabelsőszervezetifelépí-
tést,határoz–indokoltesetben–azegyesügyekeljárásihatáridejénekegyalkalommal,maximum30napos
meghosszabbíthatóságakérdésében.

Azelnökközvetlenjogokatgyakorolahivatalvezetőésazosztályvezetőkmunkakörifeladatainakteljesítése
vonatkozásában,gondoskodikazügyteherosztályokközöttiegyenlőelosztásárólésirányításijogosítványai
vannakaTestületheztartozóvalamennyimunkatársvonatkozásában.Biztosítjaésbiztosíttatjaazoperatív
működésszakmai,technikaiéstárgyifeltételeit,évenkéntjavaslatotteszaTestületfeladatokhozmértszüksé-
geslétszámáraésmeghatározzaameghallgatásiszünetekidőpontjátésidőtartamát,megállapítjaaszabad-
ságokkiadásánakrendjét.

1.3. MŰKÖDÉS

ATestületműködéseaMagyarNemzetiBankrólszóló2013.éviCXXXIX.törvény(MNBtörvény)96-130.§-ban
foglaltszabályokon,valaminta2014.éviXL.törvény(elszámolásitörvény)21-22.§-banfoglaltszabályokon
alapszik.Ezutóbbijogszabály21.§.(2)bekezdéseszerintazMNBtörvénybenfoglaltszabályokataTestület
működésevonatkozásábana21-22.§-banfoglalteltérésekkelkellalkalmazni,azazafogyasztóikölcsönszerző-
désekérvénytelenszerződéseskikötéseiretekintettelszükségeselszámolásokhozésegyesilyenszerződések
módosulásához,forintraátváltásáhozkapcsolódóügyekbenspeciálisszabályoklettekirányadók.Ennekmeg-
felelőenmódosultaTestületMűködésiRendjeis.

AzMNBtörvény2015.január1-jétőllehetővétette–a98.§.(1)bekezdésmódosításaáltal-,hogyaz50.000
Ftügyértékalattivagyegyszerűmegítélésűésaméltányosságiügybenegytestületitagjárhassonel.Esza-
bályalapjánaMűködésiRendbendefiniálásrakerültazegyszerűmegítélésűügyfogalma,ésfebruár1-jét
követőeneztagyakorlatotalkalmaztaaTestület.Ajanuár1-jétőlbekövetkezettmásikmódosítás(112.§.(6)
bekezdés)szerintéventekétalkalommalkerülhetsormeghallgatásiszünetre,nyáron, júliusésaugusztus
hónapokban,valaminttélen,decemberésjanuárhónapokban,alkalmazkodvaabíróságihasonlógyakorlat-
hozésfigyelembevéveezzelaszolgáltatókzömmelügyvédjogiképviselőinekszabadságát.Ameghallgatási
szünetekidőtartamaesetenként8-15munkanaplehet.2015-benjúlius22.ésaugusztus10.,valamintdec-
ember11.és2016.január4.közöttiidőpontokbanvoltmeghallgatásiszünet,melyetlegalábbkéthónappal
korábbanahonlaponmeghirdetésreiskerült..Ameghallgatásiszünetekidőtartamaazeljárásihatáridőbe
nemszámítbele,hasonlóképpenabíróságigyakorlathoz.

MódosultazMNBtörvényjúlius7-étőlis,amikorbevezetteazúgynevezettformakényszert,vagyisa104.§.(2)
bekezdése úgy rendelkezett, hogy améltányossági kérelmek kivételével amagánszemély fogyasztók ké-
relmeiketazerreacélrarendszeresítettnyomtatványonnyújthatjákbe.Ebbőlacélbólkerültkialakításra
az1-4.számúmellékletekszerintinégykérelemnyomtatványt,melyekközüla150.számúanemtörvényi 
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elszámolássalösszefüggő,a151.,a152.ésa153.számúnyomtatványokpedigazelszámolásijogvitákese-
tébenalkalmazandóak.ATestületazonbannemutasítottvisszaegyetlenolyankérelmetsem,amelyetnem
anyomtatványonnyújtottakbeakérelmezők.ilyenesetekbenazeljárótanácsokahiánypótlásieljáráske-
retébenanyomtatványokalkalmazásárakértékafogyasztókat.Ahatáronátnyúlóügyekbenalkalmazott5.
számúmellékletszerintikérelemnyomtatványnemváltozott.

Azelszámolásitörvény21-22.§-banfoglaltszabályokisváltoztak2015.évsorán,eváltozások2015.május18-
tólléptekhatályba.Amódosításokszerintelszámolásiügyekbenazeljárásírásbeli,deazügykörülményeinek
függvényébenazeljárótanácsmeghallgatásttarthatott,továbbáazeljárásfelfüggesztésénekvolthelye,ha
ajogorvoslatrajogosulttovábbiszemélyekiskezdeményeztekjogorvoslatieljárást,deidőbeneltérőn.

AMűködésiRenda2015.évfolyamánafentemlítettjogszabályváltozásokmiattösszesennégyalkalommal
változott.Elsőként2015.január1-től,bevezetveatanácsbantörténőeljárásonkívülazegyszemélyeseljárás
szabályaitésmeghatározvaaméltányosságiügyekfogalmát.Másodszormárcius2-ától,azelszámolásitör-
vényéskapcsolódójogszabályairendelkezéseimiatt,melyekáltalaTestületatörvényielszámolásiügyekben
elsődlegesjogorvoslatifórummálett.Harmadszormájus18-ától,amikorazelszámolásitörvényfentemlített
rendelkezéseinekmódosításaihatálybaléptek,majdanegyedikalkalommalaugusztus3-ihatállyal,amikor
aTestületosztálytagozódásakialakultésazfelváltottaakorábbimunkacsoportokat.Ezutóbbimódosításso-
ránazMNBtörvényformakényszertbevezetőszabályáratekintettelkihirdetésrekerülta150.számúkérelem
nyomtatvány,valamintazelszámolásiügyekjellegeésnagyszámaakorábbiügyfélszolgálatifeladatokatel-
látásátátvetteazMNBközpontiügyfélszolgálata.AMűködésiRendezutóbbimódosításkorkétújabbmel-
léklettelegészültki,azalávetésinyilatkozatoknyilvántartásirendjéről(9.számúmelléklet),valamintazadat-
gyűjtés,azadatvagyonkezelésénekszabályairólszólórendelkezéssel(10.számúmelléklet)

Azeljárások2015.évbeniscsakmagánszemélyfogyasztókkérelméreindulhattak,akiksajátdöntésükszerint
meghatalmazottalisképviseltethettékmagukat.Olyanmagánszemélyfogyasztókisindíthattakeljárást,akik
magyarországiilletőségű,dekülföldipénzügyiszolgáltatóvalvoltjogvitájuk.Azilyen,határonátnyúlójogviták
számaamúltévbensemvoltazonbanjelentős.

AzeljárásgyorsításafontosszempontaTestületszámára.ígykomolyinformatikaifejlesztéstörténtazügy-
nyilvántartórendszerbenannakfunkcióittekintveéskülönrendszerkerültkialakításraazelszámolásiügyek
kezeléséreésnyilvántartására,elkülönítveazokatahagyományosbékéltetésieljárásokügyeitől.Ugyancsakaz
ügymenet,ésezáltalaműködésgyorsításaésafogyasztókáltalikönnyebbérthetőségmiatta2014-benbe-
vezetettiratmintáktartalmaisegyszerűsödött.ATestületfenntartottakorábbigyakorlatát,miszerintameg-
hallgatásokalkalmávalazügyfelekkézhezkapjákazokatazokiratokat(jegyzőkönyv,egyezségetjóváhagyóés
egyébhatározatok),melyekazeljáráseredményekéntkeletkeztek,megtakarítvaezzelapostázásidőigényét
ésköltségétis.2015.februárjátólatárgyalókszámaakorábbihétrőltizenegyrebővült.
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1.4. JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET

APénzügyiBékéltetőTestületműködésénekalapjátés jogikeretétazMNBtörvényadja.ATestületaz itt
rögzítettszabályokalapjánésa98/257/EKBizottságiAjánlásnakmegfelelőműködésielvekszerintvégziará-
ruházottfeladatokat.MűködésénekelveikonkrétjogszabályirendelkezésekformájábanazMNBtörvényben
jelennekmeg:

1. Függetlenség

ATestületaMagyarNemzetiBankszervezetikereteinbelülműködő,deszakmailagfüggetlen,nemutasítható
szervezet,melyfüggetlenségnemcsakmagáraaTestületre,hanemannakelnökéreéstagjairaisvonatkozik.
ATestületelnöke6évrekinevezettvezető,akinekmegbiztatásacsakazMNBtörvénybenfoglaltesetekben
szűnhetmeg-MNBtörvény96.§.(2),97.§.(2),100.§.(1),(2),(4)és101.§.(4)

2. Átláthatóság

AvégzetttevékenységérőlésműködésénekszabályairólaTestületfolyamatosantájékoztatástadhonlapján
(www.mnb.hu/bekeltetes),évesjelentéseiben,továbbákérésre–MNBtörvény99.§.,115.§.és129-130.§.

3. Kontradiktórius eljárás 

Azeljárásbanbiztosítottaz,hogyafelekameghallgatásokalkalmávalszemélyesenmegjelenjenekésállás-
pontjaikatszóbanésírásbaniskifejtsék,akérelmekkelérintettpénzügyiszolgáltatókpedigegyüttműködésre
kötelezettek–MNBtörvény108.§.

4. Hatékonyság

ATestületeljárásagyors,azelőttefolyóeljárásokbanahiánytalankérelembeérkezésétőlszámított60napon
belüliidőpontraazeljárótanácsmeghallgatásttűzésazeljárást90naponbelülbeisfejezi.Eztahatáridőtaz
elnökügyenkéntegyalkalommal,maximum30nappalhosszabbíthatjameg.Azeljárásértsemakérelmező-
nek,semapénzügyiszolgáltatónakfizetnienemkell,azeljárásdíjmentes,deafelmerültköltségeket(hailyen
van)afelekmagukviselik–MNBtörvény106.§.(3)és112.§.(5)

5. Jogszerűség 

ATestületmindentagjajogiegyetemidiplomávalésjogiszakvizsgávalés/vagyközgazdaságiegyetemidiplo-
mávalrendelkező,apénzügyiszektorvalamelyterületénés/vagybíróságongyakorlatotszerzettéstapasztalt
munkatárs,aMagyarNemzetiBankalkalmazottai.Munkájátmindenkiavonatkozójogszabályokismeretében
ésfelhasználásával,szakszerűenvégzi.Atagokazáltalukvittkonkrétügyekbenfüggetlenekéspártatlanok–
MNBtörvény97.§.(1),(3)és98.§.(4)-(7)

6. Szabadság 

Ameghozottdöntéseknemérintikafogyasztóknakaztajogát,hogybírósághozforduljanak,aTestületaján-
lásaivaléskötelezésttartalmazóhatározataivalszembenugyanisatörvénybiztosítjaabíróságijogorvoslat
lehetőségét–MNBtörvény116-117.§.

7. A képviselet lehetősége

ATestületelőttieljárásokbanmindameghatalmazottnélküliszemélyesmegjelenés,mindameghatalmazott
általiképviseletamagánszemélykérelmezőfogyasztókáltallehetséges.Meghatalmazottbármelytermésze-
tesvagyjogiszemély,továbbájogiszemélyiséggelnemrendelkezőszervezetislehet.Akérelmezőazeljárás-
banameghallgatásonakkorisszemélyesenvehetrészt,hamagátmeghatalmazottalkívánjaképviseltetni. 
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Apénzügyiszolgáltatókmeghatalmazottképviselőikútjánképviseltetikmagukat,akikaszervezetalkalmazot-
taivagyügyvédek–MNBtörvény110.§.

AmagánszemélyfogyasztókáltalkezdeményezetteljárásokaMagyarNemzetiBankengedélyezésiésfelügye-
letijogkörébetartozópénzügyiszervezetekkelszembenindulhatnak.Ezekaszervezetekszabadondönthet-
nekarról,hogyegyezséghiányábanaTestületdöntésénekalávetik-emagukat,avagynem.Tehetikeztelőze-
tesenésáltalánosjelleggel,azazakonkrétügy(ek)ismeretenélkülvagyesetileg,illetveegyedilegakonkrét
ügyismeretében.Előbbiesetbenazalávetéstésannakterjedelmétközlik,melyrőlaTestületlistátvezetés
azthonlapjánközzéteszi.(6.sz.melléklet).

ATestületmegalakulásánakévében2011-benmár69szolgáltatótettáltalánosalávetésinyilatkozatot.2012.
évvégéreaszámuk73-raemelkedett,amely2013-bansemváltozott.2014-benés2015-ben74ilyenálta-
lánosalávetésttettpénzügyiszolgáltatószerepeltalistán.Azalávetésttettszolgáltatókösszlétszámaugyan
stagnált,deaszolgáltatóknévsoraévrőlévreváltozott.Alistáraújszolgáltatókkerültekfel,ugyanakkoraz
egyesülésekésafelszámolásieljárásokmiattegyesszolgáltatóktörlésrekerültek.

AműködésalapjaitjelentőMNBtörvényenkívül2015-benisszámosjogszabálybefolyásoltaésszabtameg
aTestületszakmaitevékenységét.Ejogszabályoklistájaahonlaponésejelentés7.számúmellékletébenis
megtalálhatók.Apénzügyiszektorrairányadójogszabályokmennyiségedarabszámésterjedelemszerintis
igenjelentős.ATestületeljárásaisoránalkalmazottjogszabályokszáma83.ebbőlapénzpiaciszektort(hi-
telintézetek,pénzügyivállalkozások,közvetítők)érintő jogszabályoké44,abiztosítási10,abefektetésiés
tőkepiaciterületé11.Apénztáripiacrairányadóésalkalmazottjogszabályokszáma5.Mindanégyszektort
érintitovábbi13olyanjogszabály,melyekrendelkezéseitaTestületnekdöntéseinélésegyezségetjóváhagyó
határozatainálfigyelembekellvennie.
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2. Belföldi és nemzetközi kapcsolatok

ATestülettevékenységétBudapesten,azI.kerületKrisztinakrt39.számalattvégezte.Budapestenkívülto-
vábbrasemleszjelen,ezértajövőbenisfontosakazokabelföldikapcsolatok,melyekegyrésztafogyasztók
tájékoztatásábansegítenek,másrésztlehetővéteszik,hogyminéltöbbkérelmezőeltudjonjutniaTestület-
hez,haerreszükségevan.

A2014.áprilisaótameglévőEgyüttműködésiMegállapodás lehetővétesziatovábbiakban is,hogyakor-
mányablakokazországban20helyenálljanakrendelkezésreapénzügyifogyasztóksegítéseérdekébenés
nemcsakaTestületrészére,hanemaMagyarNemzetiBankrészéreeljuttatandóbeadványokattőlükátvegye-
nekéstovábbítsák.AkormányablakokaTestületműködéséveléseljárásávalkapcsolatbanmegbízhatóinfor-
mációtadnakahozzájukfordulómagánszemélyfogyasztókrészére,sőtaTestületeljárásánakmegindítását
célzókérelemnyomtatványokkitöltésébenissegítenek,ezeketközvetlenülésköltségmentesentovábbítják.
Afogyasztókérelmeketátvevőkormányablakoklistájáta8.számúmelléklettartalmazza.

Fontospartnervolt-ésajövőbenisazmarad-aFogyasztóvédőkMagyarországiEgyesülete(FOME)általmű-
ködtetettPénzügyiTanácsadóIrodahálózatis,melyingyenes,pártatlanpénzügyifogyasztóvédelmitanács-
adástnyújtMagyarország11megyeszékhelyén.Atanácsadóirodákbannyújtottszolgáltatáslényege,hogy
afogyasztókszemélyesen,telefonon,e-mailbenéslevélbenapénzügyipanaszrendezéséhezaleghatéko-
nyabbmegoldássalélhessenekéséletviteli,háztartási,gazdálkodásitanácsokatkaphatnak,továbbáhozzá-
férnekolyanhasznoskiadványokhoz,amelyeksegítségükrelehetnekegy-egyvitásügyvagypanaszkapcsán.
AzIrodahálózatabbanissegít,hogyhogyantudafogyasztó,haszükségevanrá,aTestülethezfordulni.Ta-
nácsadásontúlmenőenazottdolgozószakemberek,jogászokésközgazdászoksegítenekakérelemnyom-
tatványokkitöltésébenéspostáraadásrakészenközreműködnekabeadványokelkészítésében.Egyesirodák
elérhetőségeéscímeváltozott,azaktuálislistáta9.számúmelléklettartalmazza.

ATestületrendkívülfontosnaktartjaahatékonyfogyasztóvédelemésasikerespénzügyibékéltetésérde-
kébenaszéleskörűnemzetköziegyüttműködéstis.AzeurópaiésEurópánkívülialternatívvitarendezésifó-
rumokkaltörténőpartnerség,azinformációkésalefolytatotteljárásoksoránszerzetttapasztalatokcseréje
hozzájárulapénzügyi-fogyasztóvédelemhatékonyabbátételéhez.Azeddigiévektapasztalataiegyértelmű
bizonyítékaiannak,hogyanemzetköziszintűegyüttműködésjelentősmértékbenképesnövelniapénzügyi
békéltetéssikerességétéshatározottanjavítjaabékéltetőmechanizmusok,eljárásokminőségét.ATestület
nemzetközitevékenységébenkiemeltszerepettöltbeaFIN-NetésINFONetworkhálózatésazabbanrészes
egyesszervezetekkülön-különis.

AFIN-NethálózatazEurópaiGazdaságiTérség(azEurópaiUniótagállamai,valamintIzland,Liechtensteinés
Norvégia)területénműködőeurópairendszer,afogyasztókésapénzügyiszolgáltatókközöttkialakulthatá-
ronátnyúlópénzügyijogvitákalternatívvitarendezésérelétrejötteurópaiszervezet.Elnevezésétangolnevé-
nekrövidítéséből,aFinancialdisputeResolutionNetworkelnevezésbőlkapta.AFIN-Nethálózata2001-ben
jöttlétreazEurópaiBizottságdöntésealapjánésmáramártöbb,mint70olyanszervezetettömörít,melyek
valamilyenmódonalternatívvitarendezéssel,ígybékéltetéssel,döntőbíráskodássalvagymediációvalfoglal-
koznakatagállamokvalamelyikében.AhálózatnakaTestületenkívülmagyartagjamégaBudapestiBékéltető
Testületis.AFIN-Netabbansegítafogyasztóknak,hogyhaegymástagállambanműködőpénzügyiszolgálta-
tóval–bankkal,biztosítóval,befektetésivállalkozással,stb.–jogvitájuktámad,aztazadottországalternatív
vitarendezésifórumánaksegítségéveloldhassákmeg.Ezeketazeseteketnevezikhatáronátnyúlófogyasztói
jogvitáknak,melynekmagyarszabályaitaMagyarNemzetiBankrólszóló2013.éviCXXXIX.törvény125.§
tartalmazzaésirányadóazokbanajogvitákban,amelyekbenazérintettfogyasztólakóhelyevagytartózkodási
helyeMagyarországon,aszolgáltatószékhelye,telephelye,letelepedésihelyeaEurópaiGazdaságiTérségről
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szólómegállapodásbanrészesmásállambanvan;vagyazérintettfogyasztólakóhelyevagytartózkodásihelye
másEGT-állambanvan,azMNBfelügyeletealátartozószervezetszékhelyepedigMagyarországon.

Azeljárásmegindításánakéslefolytatásánakszabályaiahatáronátnyúlópénzügyifogyasztóijogvitákeseté-
bennémilegeltérnekazáltalánostól.HaafogyasztóMagyarországonrendelkeziklakóhellyelvagytartózko-
dásihellyelaszolgáltatópedigmásEGTállambanbejegyzettpénzügyiszolgáltató,azeljárásmegindításának
többletfeltételeazalávetésinyilatkozatmegléteaszolgáltatórészéről,melyazeljárásnakvalóalávetéstés
adöntéselőzeteselfogadásátjelentiegyüttesen.Alávetésinyilatkozathiányábanahatáronátnyúlójogvita
rendezésénekeredményességekétséges,ilyenkoraTestületnekcsaktájékoztatásiéspostázásifunkciójavan.
Tájékoztatnunkkellafogyasztótazeljárásrahatáskörrelésilletékességgelrendelkező,aFIN-Net-benrésztve-
vőmásEGTállambelialternatívvitarendezésifórumról,azannakeljárásáravonatkozószabályokról,különösen
aszolgáltatóvalvalóelőzetesegyeztetésszükségességérőlésazeljárásmegindításáraelőírthatáridőkről.Ha
afogyasztókéri,elkelljuttatniazáltalakitöltöttésaFIN-Net-benhasználtkérelemnyomtatványtazeljárásra
hatáskörrelésilletékességgelrendelkezővitarendezésifórumhoz.Alávetésinyilatkozatmegléteeseténazel-
járásnéhánykivétellelmegegyezikahatáronbelülieljárással,eredményelehetazegyezségvagyakötelezést
tartalmazóhatározat.Azeljárásahatáronbelülieljárássalellentétbenmindenesetbenírásbantörténik,de
akörülményekmérlegelésealapjánazeljárótanácselnökekezdeményezhetimeghallgatástartását,amelyhez
mindkétfélhozzájárulásátbekellszereznie.AzeljárásihatáridőtaTestületelnökeegyalkalommal90nappal
hosszabbíthatjameg.Azeljárásnyelveazangol.Azeljárótanácshatározatátisezenanyelvenhozzameg,kivé-
ve,haakérelmezőkéri,hogyajogvitávalérintettszerződésés/vagyazérintettszolgáltatóésközöttealkalma-
zottkommunikációnyelvéthasználja.IlyenkoraTestületafogyasztókérésérekötelesazonanyelveneljárniés
határozatáthitelesmásolatbanazonanyelvenmeghozni,amelyajogvitávalérintettszerződésnyelve,illetve
amelyajogvitávalérintettszolgáltatóésafogyasztóközöttikommunikációnyelvevolt.Aszükségesfordítási
költségekazeljárásköltségétjelentik,akötelezésttartalmazóhatározatbanmegkellállapítaniazokviselőjét.

Ahatáronátnyúlójogvitávalkapcsolatbanmindentestület,ígyamagyarPénzügyiBékéltetőTestületiskö-
telesbárkikérésérehaladéktalanulírásbanvagymásmegfelelőformábantájékoztatástadniaFIN-Netmű-
ködéséről,apénzügyiszolgáltatásitevékenységgelösszefüggőhatáronátnyúlópénzügyifogyasztóijogvita
elbírálásárahatáskörrelésilletékességgelrendelkező,aFIN-Net-benrésztvevőmásEGTállambelialternatív
vitarendezésifórumrólésannakeljárásáról.Mindentestületazelőtteindulthatáronátnyúlóügyekkelkap-
csolatoseljárásokvonatkozásbanfolyamatosstatisztikaiadatszolgáltatástteljesítazEurópaiUniónakésjogo-
sultahálózattagjainakegymásközöttikapcsolattartásátelősegítőintranetesadatbázishasználatára.AFin-
Netszervezetérőlésműködésérőlbővebbetawww.ec.europa.euhonlapontalálhatnakazérdeklődők.

ATestület2012.január1-tőlavilágpénzügyiombudsmanjaittömörítő,jelenlegötkontinenstöbbmint,félszáz
tagszervezetétszámlálóINFO Network hálózatnakisteljesjogútagja.Mindentagjáról,ígyamagyarPénzügyi
BékéltetőTestületrőlszólóinformációkathonlapjánrendszeresenmegjelenteti(www.networkfso.org).Aszer-
vezetetLondonban,2007.szeptember26-ánazUSA,NagyBritannia,Új-zéland,írország,KanadaésAusztrá-
liaegyüttműködésévelhoztáklétre,céljaatagországokbanlegfőképpenapénzügyiszektorterületénműködő
alternatívvitarendezésimechanizmusokösszehangolása,egyátfogórendszerkidolgozásavolt.Aszervezet
tagjainégyrégiótalkotnak,Eurázsia,Afrika,AmerikaésAusztráliarégióit.Atagokáltalelfogadotthatalapve-
tőelvszerintműködik:függetlenség,pártatlanság,hatékonyság,méltányosság,átláthatóságéselszámoltat-
hatóság.Aszervezetenbelüliegyüttműködésazalternatívbíróságonkívülivitarendezésimodellekkialakítása,
amagatartásikódexeklétrehozása,azinformációstechnológiahasználatánaktovábbfejlesztése,bizonyosis-
métlődőkérdésekésproblémákrendszerszintűkezelése,ahatáronátnyúlópanaszokegységesésgördülékeny
megoldása,atovábbképzésilehetőségekésirányokmegosztásacéljábólésérdekébentörténik.Aszervezet
ahangsúlytanemzetközistandardokszerintkialakítottfogyasztóvédelmialapelvekérvényesítésérehelyezi,
amelynekbiztosítékaiafüggetlenéspártatlanalternatívvitarendezésifórumok.AszervezetKözép-ésKelet-
Európavonatkozásábankülönösfigyelmetfordítarégióországaiközöttiinformációcseréreéskonzultációra.

APénzügyiBékéltetőTestületazINFONetworktagjakéntfolyamatosanválaszolatevékenységétérintőkér-
dőívekreésmegkeresésekre,amelyekavilágszervezethavontamegjelenőelektronikushírlevelébenapénz-
ügyiombudsmanokszámárafenntartottzártkörűhonlaponishozzáférhetők.
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3. A békéltetési (általános) ügyekkel 
összefüggő 2015. évi tevékenység 

Az elszámolási törvénynek köszönhetően a Testület kétféle eljárástípus szerint végezte tevékenységét. 
Azegyikamegalakulásótafolytatottésekkéntismertbékéltetésieljárás,melyaz„általánoseljárás”elneve-
zéstkapta.Ebbenazeljárástípusbanannyiváltozástörtént,hogynemfeltétlenültanácsbanjártelaTestület,
egytestületitagmáregyedülistárgyalhatottügyeket.

Azáltalánosügyekben215pénzügyiszolgáltatónevejelentmeg(10.számúmelléklet),amelyekkelszemben
ügyfeleikeljárástindítottak.Kérelmezettfélkéntahitelintézetek,apénzügyivállalkozások,aköveteléskeze-
lők,abiztosítók,apénztárak,abefektetésiszolgáltatókésegyesközvetítőkisszerepeltek.

3.1. A 2015. ÉVI TEVÉKENYSÉG SZÁMOKBAN 

3.1.1. Az ügyszám alakulása

2015.január1-jén552olyanáltalánosügyvoltaTestületelőtt,melyekmég2014-benkezdődtek,továbbá5
úgynevezetthatáronátnyúlóügy,ígyösszesen557ügy.

2015-benösszesen4.833újkérelemérkezett,ami15százalékkalhaladtamega2014-benbeérkezettújké-
relmekszámát.ATestületdecember31-ig4.492ügyetzártle(többet,mint2014-ben,akkor4.358lezártügy
volt)december31-ig,ebbőlhazai4.454és38határonátnyúlóügyvolt.évvégévelösszesen898ügymaradt
folyamatban,ebből9ügyhatáronátnyúló.

ATestületabeérkezettésbefogadottügyeketatörvénybenelőírt90naposeljárásihatáridőnbelül,átlago-
san75napalattzártale.Azeljárásmeghosszabbításáracsakkivételesen,egyezséglétrehozatalaérdekében
kerültsor.

A békéltetési (általános) ügyek összesített statisztikája

 Belföldi ügy Határon átnyúló ügy Összesen

A2015.január1-jénfolyamatbanlévőkorábbiügyek 552 5 557

A2015.évfolyamánbeérkezettújügyek 4791 42 4833

2015.december31-iglezártügyek 4 454 38 4492

2016.január1-jénfolyamatbanlévőügyek 889 9 898
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3.1.2. A beérkezett kérelmek

Alegtöbbkérelem–azelőzőévekbentapasztaltarányokhozhasonlóan–abankokkalszembenérkezett,őket
követtékabiztosítókésapénzügyivállalkozások.Eháromszolgáltatótípusegyüttesentettekiakérelmek
93,5százalékában.

Beérkezett kérelmek szolgáltatók szerint

Szektor Ügyszám  
(db)

Arány

Bank 2 124 44,03%

Biztosító 1518 31,41%

Pénzügyivállalkozás 875 18,10%

Befektetésiszolgáltató 77 1,59%

Szövetkezetihitelintézet 47 0,97%

Biztosítóegyesület 40 0,83%

Szakosítotthitelintézet 37 0,77%

Nyugdíjpénztár 20 0,33%

Alkusz 15 0,31%

Biztosításitöbbesügynök 9 0,19%

Közvetítő 6 0,12%

Hitelszövetkezet 2 0,04%

Egészségpénztár 1 0,02%

Nempénzügyiszolgáltatóvalszembenelőterjesztettkérelmek 
miattihatáskörhiány

62 1,28%

Összesen 4 833 100,00%

Abeérkezettkérelmekközelkétharmadaapénzpiaciszektorügyeitérintette,azügyekegyharmadaabizto-
sításipiacszereplőihezköthető.Akorábbiévekhezhasonlóantavalysemvoltakjelentőseksemarányaiban,
semdarabszámábanabefektetésiésapénztáripiacszereplőivelszembenelőterjesztettjogorvoslatiigények.
Pénztárakkalösszefüggésbenösszesen21újügyérkezett.62alkalommalfordultelő,hogyolyanszervezetek-
kelszembenterjesztettekelőigénytafogyasztók,melyeknemminősülnekpénzügyiszolgáltatónak,ezértve-
lünkszembeneljárástnemtudottlefolytatniaTestület,akérelmekethatáskörhiányábanelkellettutasítania.

Beérkezett kérelmek szektoronként

Nem pénzügyi szolgáltatóval szemben előterjesztett kérelmek miatti hatáskörhiány
Pénztári piac
Befektetési piac
Biztosítási piac
Pénzpiac

62,3%

35,5%

2,5%
0,4% 1,3%
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Abankokkalésapénzügyivállalkozásokkalszembendöntőenhitel-éspénzkölcsön,illetvelízingszolgáltatás-
salkapcsolatosproblémákmiattfordultakaTestülethezafogyasztók,méghozzáazösszesügyszám79száza-
lékában.Akorábbiévekkelteljesmértékbenmegegyezőenezaszolgáltatásfajtavoltalegtöbbetpanaszolt,
a legproblémásabbésebbenazévben iselsődlegesenadevizaalapúhitelek,kölcsönökés lízingügyletek
miattésanagyonjelentősenelmozdultárfolyamokán.Apénzforgalmiszolgáltatások125ügybenbizonyultak
problémásnak.

2015-ben123kérelemérkezettatőkepiacotérintőjogvitákkalkapcsolatban,amelybárazösszesbeérkezett
kérelemhezképestnemképezjelentősarányt,azonbanazelőzőévhezképestnégyszeresérenőtt.

Az összes befektetési kérelem 123 darabos ügyszámából 119 ügyben kiegészítő befektetési szolgálta-
tásokkalvoltkapcsolatosa jogvitaésa fogyasztók leggyakrabbanabefektetésiszámlárautaltösszegeket
terhelő levonások jogosságát vitatták. Befektetési tevékenységet érintőenmindössze 4 ügyben érkezett 
kérelem.

Abiztosításokkal kapcsolatosügyekbena korábbi évekhezhasonlóananeméletbiztosítási (non life) ág-
ba tartozóbiztosítási szerződésekből fakadó jogviták tettékki azügyek túlnyomóhányadát (84%), azon-
banazéletbiztosítási (life)ágba tartozószerződésekkelkapcsolatosügyek is jelentősszámotképviseltek.
Akétbiztosításiágegymáshozviszonyítottarányagyakorlatilagteljesenmegfelelatavalyiévbentapasztalt 
megoszlásnak.

Pénzpiaci szektort érintő kérelmek megoszlása a kérelem tárgya szerint

Pénzügyi szolgáltatás közvetítése (0,03%)
Pénzügyi lízing
Pénzforgalmi szolgáltatás
Kombinált pénzügyi termék (0,1%)
Hitel és pénzkölcsön nyújtás
Egyéb pénzügyi tevékenység
Betétgyűjtés

3%
4%

79%

0,1% 12%

2% 0,03%

Befektetési piacot érintő kérelmek megoszlása a kérelem tárgya szerint

Kiegészítő befektetési tevékenység
Befektetési tevékenység

97%

3%
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Anem-életbiztosításitermékekkelkapcsolatoskérelmekközülnagyszámbanvoltakjelenatűz-ésegyéb
vagyonikárravonatkozóesetekésafelelősségbiztosítások,ezekközülelsődlegesenagépjárműfelelősségbiz-
tosítások.Előfordultakszépszámbancasco,valamintbalesetésbetegségbiztosításiügyekis.

Azéletbiztosításitermékeketérintőkérelmek59%-ábanabefektetésiegységekhezkötöttéletbiztosításokkal
akadtproblémájaafogyasztóknak,mígahagyományoséletbiztosításokat41%-banpanaszolták.

Biztosítási piacot érintő kérelmek megoszlása a kérelem tárgya szerint

Nem-életbiztosítás
Életbiztosítás

16%

84%

Nem-életbiztosítási terméket érintő kérelmek megoszlása a kérelem tárgya szerint

Baleset és Betegség
Casco
Egyéb
Felelősség
Nyugdíj, egyéni és csoportos (0,2%)
Tűz- és egyéb vagyoni károk
Utas (szállítmány)

6% 4%
7%

38%

41,1%

0,2%

4%

Életbiztosítási terméket érintő kérelmek megoszlása a kérelem tárgya szerint

Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás
Hagyományos életbiztosítások

59%

41%
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A pénztárakkal kapcsolatbanmegindított eljárások nagyrészt, 67%-ban az önkéntes nyugdíjpénztárakkal
szembenfolytakéstöbbségükbenszolgáltatásiigénybejelentésekelutasításánaktárgyábanindultak.Ama-
gánnyugdíjpénztárakat28%-ban,azegészségpénztárakatpedig5%-banpanaszoltákafogyasztók.

AzáltalánosügyekbenalegtöbbkérelembudapestiésPestmegyeilakóhellyelrendelkezőkérelmezőktőlér-
kezett.

Beérkező kérelmek a kérelmező lakóhelye szerint Ügyszám 
(db)

Összügyszám 
arányában

Összlakosság 
arányában 
(KSH adat)

Bács-Kiskun 192 3,97% 5,27%

Békés 113 2,34% 3,93%

Baranya 187 3,87% 3,66%

Borsod-Abaúj-zemplén 234 4,84% 6,91%

Budapest 1278 26,44% 17,29%

Csongrád 179 3,70% 4,22%

Fejér 182 3,77% 4,26%

Győr-Moson-Sopron 127 2,63% 4,47%

Hajdú-Bihar 207 4,28% 5,40%

Heves 158 3,27% 3,11%

jász-Nagykun-Szolnok 164 3,39% 3,90%

Komárom-Esztergom 138 2,86% 3,12%

Nógrád 110 2,28% 2,04%

Pest 760 15,73% 12,27%

Somogy 131 2,71% 3,20%

Szabolcs-Szatmár-Bereg 261 5,40% 5,59%

Tolna 79 1,63% 2,33%

Vas 74 1,53% 2,59%

Veszprém 114 2,36% 3,58%

zala 116 2,40% 2,88%

Külföldi 29 0,60%  

Ügyek összesen 4 833 100,00% 100,02%

Pénztári piacot érintő kérelmek megoszlása a kérelem tárgya szerint

Magánnyugdíjpénztár
Önkéntes nyugdíjpénztár

Egészségpénztár

67%

28%

5%



ABéKéLTETéSI(ÁLTALÁNOS)üGyEKKELöSSzEFüGGő2015.éVITEVéKENySéG

Jelentés a Pénzügyi Békéltető testület éves tevékenységéről • 2015 19

3.1.3. A lezárt ügyek

Abeszámolási időszakban4.454ügyetzárt leaTestület.Ezek64százalékaösszesen2.855ügybefogadást
követőenzárult le,mivelakérelemmindentörvényifeltételnekmegfelelt.Azügyek36százalékátérdemi
vizsgálatésbefogadásnélkülkellettlezárni.

Abefogadásnélkülelutasítottügyeknél leggyakrabbanazvoltaprobléma,ezenelutasításiok62%-ában,
hogyakérelmezőahiánypótlásifelhívásbanfoglaltaknaknemvagycsakrészbentudottelegettenni,ezért
kérelmenemvoltérdembenelbírálható.Azelutasítottkérelmekegymásikrészeahatáskörhiányavagyvala-
milyeneljárásiakadályokánnemtudottabefogadásszakaszáigeljutni.

Azérdemiszakaszbaérő,tehátbefogadottügyekvizsgálataésezekbenazügyekbenmeghallgatástartása
azügyek36,7%-ábaneredményezettegyezséget.Ezazaránykevesebb,mint2014.évben,dehafigyelembe
vesszük,hogy147ügybenakérelmezőésaszolgáltatóközöskérelmetnyújtottbeazeljárásmegszünte-
tésére,további380esetbenpedigakérelmezőazértvontavisszaakérelmét,mertafelekeljárásonkívül
megegyeztek,akkoraTestületközreműködésévellétrejöttegyezségekazösszeslezártügynekmáraz55%-át
teszikki.Mivelajogvitákzömeahitelintézetiszektorhozköthetőhitel-vagykölcsönügyletbőlfakadtésakö-
telezőtörvényielszámolásraisazelmúltévbenkerültsor,nagyvalószínűséggelezvoltazokaannak,hogy
aszolgáltatókkevésbévoltakkészekkompromisszumra,mintkorábbanésazesetekkisebbrészébenajánlot-
takcsakpénzügyihatástiseredményezőegyezségeketügyfeleikszámára,vagyeztkorábbanmármegtették,
mielőttügyükaTestületelékerültvolna.

Lezárt ügyek

Befogadott ügyek
Befogadás nélkül lezárt ügyek

36%

64%

Befogadás nélkül elutasított ügyekmegoszlása az elutasítás oka szerint

Hatáskörhiány
Hiánypótlás nem teljesítése

Eljárási akadály

62%22%

16%
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Befogadás után lezárt ügyek

Lezárt ügyek eredménye  Ügyszám 
(db)

Arány

Egyezség  1048 36,71%

Kötelezés  1 0,04%

Ajánlás  3 0,11%

Megszüntetőhatározat  1803 63,15%

A)akérelmezővisszavonta 380  0,00%

B)közöskérelemre 147  0,00%

C)lehetetlenazeljáráslefolytatása 299  0,00%

d)megalapozatlanakérelem 977  0,00%

Összesen  2 855 100,00%

ATestületahagyományosbékéltetésiügyekbena2.855befogadottügyből2.803ügybentartottmeghallga-
tást.52ügybenmégameghallgatástmegelőzőenafelekegyezségetkötöttek,melynekfolytánszükségte-
lennéváltameghallgatásmegtartása.Azügyekegymeghallgatásmegtartásávallezárultak,mindössze248
ügyben,ameghallgatássalérintettügyekkevesebb,mint9%-ábanvoltszükség–atényálláspontostisztázása
vagyazegyezséglétrehozásaérdekében–folytatólagosmeghallgatáskitűzésére.

így2015-benösszesen3.051alkalommaltartottmeghallgatástaTestület.

Időpont meghallgatás folytatólagos összesen

2015.01 215 18 233

2015.02 232 9 241

2015.03 226 27 253

2015.04 235 24 259

2015.05 215 21 236

2015.06 229 25 254

2015.07 165 14 179

2015.08 109 8 117

2015.09 316 21 337

2015.10 341 23 364

2015.11 357 30 387

2015.12 163 28 191

2803 248 3051
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3.2. A MŰKÖDÉS SORÁN SZERZETT TAPASZTALATOK A PÉNZÜGYI SZEKTOR 
SZEREPLŐIRŐL, AZ EGYES PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSÉNEK 
MINŐSÉGÉRŐL ÉS A KÉRELMEZŐKRŐL 

ATestülettevékenységesorán,azegyespénzügyifogyasztóijogvitákalkalmávalkonkrétinformációkatszerez
apénzügyiszolgáltatókműködéséről,aszolgáltatásnyújtásminőségéről,azalkalmazottjogszabályokgyakor-
latbantörténőbetartásárólvagybenemtartásáról,valamintazügyfelekkelszembentanúsítottszolgáltatói
magatartásrólegyaránt.

A2015.évbenszerzettinformációk,tapasztalatokazalábbiakvoltak.

3.2.1. Pénzügyi szolgáltatások

Számlavezetés

Etémakörbenabankszámlanyitással,bankszámlamegszüntetéssel,fizetésimegbízásokkal,készpénzfelvé-
tellel,azezekkelkapcsolatosdíjak,jutalékokfelszámításávalésafolyószámlahitellelkapcsolatosjogvitákat
kerülnekbemutatásra.

2015-benbankszámlanyitással kapcsolatosannem indítottakeljárást, azonbana számlamegszüntetés to-
vábbraistöbbesetbenproblémátjelentett.Ajogvitaabbólalakultki,hogyakérelmezőkévekótanemfor-
galmaztakabankszámlájukon,arrólnemkaptaktájékoztatást,számlakivonatotésezértúgygondolták,hogy
abankszámlamárnemélő.Atöbbéves,felhalmozódottszámlavezetésidíjéskamatrendezéséreakérelmező
ésapénzügyiszolgáltatóáltalábanmegállapodásttudottkötni.Néhányjogvitaabbólszármazott,hogyaké-
relmezőneknyújtotthitel folyósításátbankszámlavezetéshezkötötteapénzügyiszolgáltató,majdabank-
számlamegszüntetésétakölcsönszerződés felmondásátkövetőensemengedélyezteazüzletszabályzatra
vagyazÁltalánosSzerződésiFeltételekrehivatkozva.Indokoltnaklátszikannakfelülvizsgálata,hogymiértkell
azügyfeleknektöbbletköltségetviselniük,amikorafelmondottkölcsönügyletekkivezetésejellemzőenköve-
teléskezelőnektörténőértékesítésselzárulle.

Afizetésimegbízásokteljesítésekapcsánajogvitákforintésadevizaátutalásokkalkapcsolatbanalakultak
ki.Aforintátutalásimegbízásokesetébenafelszámítottjutalékösszegétvitattákakérelmezők. jellemző,
hogyakérelmezőknemismertékapénzügyiszolgáltatókHirdetményeit,atranzakciókezdeményezéseelőtt
esetenkéntszóbelitájékoztatástkértek,majdkésőbbanemmegfelelőtájékoztatásrahivatkozvanyújtottak
bepanaszt.AHirdetményekbenadíjösszegénekmeghatározásaáltalábanösszetett,vanegyminimumösz-
szegésatranzakcióösszegeutánszámítottszázalékosérték.jogvitaalapjátképezteazis,hogyazinterneten
történő(Netbank)utalásesetébenlimitethatározottmegapénzügyiszolgáltató,melyetnemismertakérel-
mező,ésezértaköltségesebbtelebankutalástválasztotta.Ajogvitákjellemzőenegyezségkeretébenkerültek
rendezésre,mivelapénzügyiszolgáltatókméltányosságbóljóváírtákavitatottösszegetakérelmezőkbank-
számláján.

Adevizaátutalásokesetébennincsegységesformanyomtatvány,ezértapénzügyiszolgáltatókeltérőtartal-
múbizonylatokathasználnak,ígyazutalássalösszefüggőinformációesetenkéntaközleményrovatbankerül
feltüntetésre,amelymiatttévesteljesítéstörténhet.jellemzőenazilyenmegbízásokatazügyfelekpapírala-
ponindítjákésehhezapénzügyiszolgáltatókügyintézőineksegítségétkérik.Aformanyomtatványkialakítása
könnyebbétehetnéadevizaátutalásokkalkapcsolatosügyintézést.jogvitamerültfelabbóladódóanis,hogy
devizaátutaláseseténnemismertakérelmezőkrészérőlaz,hogyamennyibenazutalásjóváírásaabank-
számlájántörténik,aznemdíjmentes,hanemjóváírássaldíjkerülfelszámításramégolyanesetbenis,amikor
akérelmezőeltérőpénzügyiszolgáltatónálvezetettbankszámláiközöttiátutalástindítésazindítóbankszám-
lánálvállaljaa felmerülőköltségviselését. jogvitaalakultkiabból is,hogyadevizaátutalásdevizanemé-
tőleltérődevizaneműbankszámláraérkezettjóváírásnálapénzügyiszolgáltatóelőzetesennemértesítette
akérelmezőtésajóváírástapénzügyiszolgáltatókonverziótkövetőenúgyhajtottavégre,hogyarrólnem
egyeztetettabankszámlatulajdonossal,nemtettelehetővé,hogyakérelmezőolyanbankszámlátnyithasson,
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amelyazutalásdevizanemévelmegegyező.Akérelmezőilyenesetbenkifogásoltaajóváírássalésakonverzi-
óvalösszefüggésbenfelszámítottdíjat.Többalkalommaljogvitakeletkezettabbólis,hogyadevizakonverzió
soránapénzügyiszolgáltatóáltalalkalmazottkülönbözőárfolyamfajták(pl.kereskedelmiárfolyam,pénztári
árfolyam)közülazadotttranzakciótekintetébenmelyárfolyamalkalmazandó.

jogszabályáltalbiztosítottingyeneskészpénzfelvételkapcsánisszámosjogvitaalakultkia2014.évbenfel-
merültdíj2015.évbentörténtegyösszegűterhelésemiatt.Nemvoltismertazügyfelekkörébenaz,hogy
apénzforgalmiszolgáltatónálleadottnyilatkozatotazújpénzforgalmiszolgáltatónáltörténőnyilatkozattételt
megelőzőenkellvisszavonni.2014.december1-jétőlmárnemszükségesanyilatkozatvisszavonása,mivelaz
errevonatkozóinformációkközpontinyilvántartásbanszerepelnek,ezértazilyenjellegűjogvitákvárhatóan
csak„áthúzódó”ügykéntjelentkeztek2015-ben.Apénzügyiszolgáltatókakiterheltdíjmegosztásábanegyez-
ségkötéskeretébenmegállapodtakakérelmezőkkel.Néhányesetbenelőfordult,hogyazingyeneskészpénz-
felvételtigénybekívántákvenniakérelmezőkpénztárikészpénzfelvételesetébenis.

Folyószámlahitel-kerettelkapcsolatbanfelmerültjogvitákabbóladódtak,hogyakérelmezőknemismerték
ahitelterméket,semannakkamatfeltételeit.Előfordultaz,hogyapénzügyiszolgáltatókautomatikusfelül-
vizsgálatkeretébenmegemeltékahitelkeretet,azerrőlszólótájékoztatástakérelmezőknemkellőkörül-
tekintésselolvastákelésátsiklottakafölött,hogyamegemeltkeretigénybevételemilyenjövőbeniterhet
jelenthetszámukra,esetlegesenadósságspirálbakerülnek.Apénzügyiszolgáltatókafelmerültproblémák
megoldásábanegyüttműködőekvoltak.

Betét- és hitelkártyák

Abetétikártyákhasználatátakérelmezőkáltalábanismerik,jogvitaabankkártyadíjakfelszámításavagyan-
nakjogosságakörébenalakultki.Többesetbenhivatkoztakakérelmezőkarra,hogyabankszámlátmegakar-
tákszüntetni,nemhasználtákabankkártyát,azonbanafelszámítottdíjakmiattaszámlamegszüntetésenem
voltlehetséges.ApénzügyiszolgáltatókaTestületelőttméltányosanjártakeléselengedték,illetvevisszaté-
rítettékafelmerültköltségeket.

Ahitelkártyákhasználatáhozkapcsolódóanakorábbiévekhezhasonlóanszámosfogyasztóijogvitaalakultki,
ugyanisakérelmezőknemismerikaterméketolyanmértékben,hogyazahasználatasoránneeredményez-
zenaránytalanulnagyköltségetszámukra.

Ezatermékazéveskamatátésköltségeittekintvevitathatatlanulalegterhesebbkonstrukciókközétartozik,
azonbanaTestülettapasztalataszerintakérelmezőkcsakakkorszembesültekazebbőleredőproblémákkal,
aszámukramegterhelőfizetésikötelezettséggel,amikoraszerződésfelmondásrakerül.Többesetbenelőfor-
dult,hogyahitelkártyaszerződésáruvásárláshozkapcsolódvakerültmegkötésreésahitelkártyátakérelme-
zőnemaktiváltaésnemishasználta.Ezekbenazesetekbenapénzügyiszolgáltatókegyüttműködőekvoltak,
afelszámítottdíjakatelengedtékésahitelkártyaszámlátlezárták.Ajogvitákegyrészeabbóladódott,hogya
pénzügyiszolgáltatókahitelkártyáhozrendelthitelkeretetautomatikusanfelülvizsgálták,megemelték,erről
akérelmezőketértesítették,azonbanannakesetlegeskedvezőtlenkövetkezményeit,amagasabbösszegvisz-
szafizetésénekterhétcsakafelmondástkövetőenérzékeltékakérelmezők.Változatlanuljellemzővoltavitás
esetekkapcsánaz,hogyahitelkártyaesetébenaminimálisanfizetendőösszegésafelhasználthitelösszeg
visszafizetéseközöttikülönbségetnemismertékakérelmezőkéscsakaminimálisösszegmegfizetéséttel-
jesítették.Apostaiútontörténőbefizetéseseténahaviszámlakivonathozcsatoltbizonylatotisaminimum
összegrekitöltveküldtékmegapénzügyiszolgáltatók.Ahitelkártyaesetébenfontoslenneatájékoztatás,
a termék „életszerű”, számokkal alátámasztott példákon keresztüli ismertetése, a tudatosabb fogyasztói
magatartáskialakításaérdekében.Apénzügyiszolgáltatókajogvitákrendezésealkalmávalegyüttműködő-
ekvoltak,igyekeztektekintettellenniafizetésiproblémávalküzdőügyfélteljesítőképességére,alacsonyabb
kamattal,vagyesetenkéntkamatmentesrészletfizetéstbiztosítottakafelmondotthitelkártyaszerződésekből
keletkezetttartozásrendezéséhez.
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Abankkártyáhozkapcsolódnakakészpénzkiadóautomatán(ATM)keresztültörténő,készpénzfelvételsorán
felmerültproblémákmiattkeletkezettjogviták.Azeseteksoránakérelmezőknemvitatták,hogyazadotthe-
lyenésidőbenkezdeményeztekkészpénzfelvételitranzakciótATMútján,azonbanabankjegyekkiadásanem
történtmeg,ugyanakkorazösszegabankszámlájukonterhelésrekerült.Akérelmezőkismerték,ésgyakran
használtákabankkártyájukatkészpénzfelvételre,általábanazATMműködésesoránsemmiszokatlankörül-
ménytnemtapasztaltak.Esetenkéntelőadtákazonban,hogyfelvillantatranzakcióközbenazATMképer-
nyőjénegyüzenet,deaztnemtudtákmegjegyezni,éscsakmiutánnemtörténtmegabankjegyekkiadása
következtettekarra,hogyazhibaüzenetlehetett.Apénzügyiszolgáltatókavitástranzakcióravonatkozóana
rendszerükbőlnyomtatottdokumentumokkal(journalszalag,rovancsolási jegyzőkönyv,számlaforgalmiki-
mutatás) igazolták,hogyhelyesPINkódhasználatávaltörténtatranzakció,ahibanaplónemtartalmazott
hibaüzenetet,illetőlegarovancsolássoráneltérés(többlet)nemkerültkimutatásra,vagyazesetlegestöbb-
letnemavitatotttranzakciótérintette.ígyapénzügyiszolgáltatókakinemadottösszegmegtérítésétőlmin-
denesetbenelzárkóztak.Abankkártyahasználattalkapcsolatosjogvitákegyrejelentősebbrészétképezték
abankkártyákkalelkövetettvisszaélésekbőlfakadóügyfélkárok.Etárgykörbetartoztakazelveszett,ellopott
bankkártyákkalvégzetttranzakciók,valamintazinternetesadathalászattal(fishing)megszerzettbankkártya-
adatokkalelkövetettcsalások.Azesetektúlnyomótöbbségébenazelkövetőkabankkártyáhoztartozóbizton-
ságikódok(PINkód,CVCkód)ismeretébenkövettékelvisszaélést.Többesetbenazügyfelekegyinternetes
csalóáltalküldött,adategyeztetésrefelhívóe-mailüzenetbenszereplőhivatkozásrakattintva,azadottcégol-
dalátimitálóoldalonmagukadtákmegszemélyesésbankkártyaadataikat.Ezekbenazesetekbenapénzügyi
szolgáltatókkövetkezetesgyakorlataazvolt,hogyazügyfélsúlyosangondatlanmagatartásárahivatkozással
nemvállaltakfelelősségetazebbőlfakadókárokért.

Betéttel kapcsolatos ügyek

Abetételhelyezésekkelkapcsolatos jogvitákközöttolyanesetekfordultakelő,amikorazelhelyezettbetét
összegénekkifizetésétapénzügyiszolgáltatóarrahivatkozássalnemteljesítette,hogyabetéta lejáratkor
visszavezetésrekerültabankszámlára,ésonnanakérelmezőaztfelhasználta.Többévelteltévelabankszám-
laforgalomvizsgálatanélkülkérteakérelmezőabetétkifizetését.Olyanjellegűjogvita iselőfordult,hogy
abetétikamatfeltételhezkötöttvolt,melyetakérelmezőnemteljesített.Apénzügyiszolgáltatókazonban
ajóügyfélkapcsolatratekintettelakamatkülönbözetetegyezségkeretébenjóváírtákakérelmezőbankszám-
láján.

Kölcsön- és hitelügyletek

Akölcsönügyletekkelkapcsolatosfogyasztóijogvitáktekintetébenazáltalánosügyekreisjelentőshatással
voltakazelszámolásrólésaforintosításrólrendelkezőjogszabályok.

Adevizaalapúfogyasztóikölcsönszerződéseketérintőenszámosjogvitakeletkezettabból,hogyazelszámolás
fordulónapjaésapénzügyiteljesítésnapjaelváltegymástól,amiakérelmezőkszámáranemváltismertté.
Azelszámolásfordulónapjaazelszámolásitörvénybenmeghatározottnaptárinap(2015.február1.),amelyre
azelszámolást,azazafogyasztóikövetelésösszegénekmeghatározásátapénzügyiszolgáltatóknakegysége-
senelkellettkészíteniük,ugyanakkorettőlazelszámoláseredményekéntkimutatottfogyasztóikövetelésköl-
csönszámlántörténőténylegesjóváírása,illetőlegakérelmezőrészéretörténőkifizetéseidőbenelváltésakét
időpontközöttakérelmezőkmégteljesítettekbefizetést.Akérelmezőkszámáraakézhezkapottdokumen-
tumokbólnemvoltegyértelműafordulónapotkövetőenteljesítettbefizetéseiksorsa,éskülönösenazokban
azesetekben,amelyekbenazelszámoláseredményekéntpénzügyiszolgáltatóikövetelésnemmaradtfenn,
azazaszerződés lezárásrakerültEztakérelmezőkúgyértelmezték,hogytartozásukafordulónapranyert
kiegyenlítést.Ajogvitatárgyátafordulónapotkövetőenteljesítettbefizetésekelszámolásaképezteésaké-
relmezőiigénymindenesetbenabefizetettösszegekvisszafizetéséreirányult.Ezenügyektipikusaneljárást
megszüntetőhatározattalkerülteklezárásrarészintazért,mertakérelmezőelfogadtaapénzügyiszolgáltató
részleteskimutatássalalátámasztottálláspontját,részintelfogadáshiányábanakérelemalaptalanságaokán.
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Aforintosításitörvényhezszorosankötődőáltalánosügytípusbasorolhatókazokakérelmekis,amelyekaköl-
csönszerződéskérelmezőáltalifelmondásátkövetővégtörlesztéskapcsántörténtdíjfelszámítástsérelmezték.
Mintismeretes,aforintosításitörvényazondevizavagydevizaalapúfogyasztóijelzálogkölcsön-szerződések
vonatkozásában,amelyekatörvényalapjánforintalapúfogyasztóijelzálogkölcsön-szerződésremódosultak,
amódosulástkövető60naponbelülfelmondásijogotbiztosítottazadósoknakazzal,hogyafelmondástkö-
vető90naponbelülmegkellettfizetniafennállóteljestartozást.Avonatkozótörvényirendelkezésszerint
apénzügyiszolgáltatósemmilyendíjat,költséget,jutalékotnemszámíthatottfelafelmondottszerződésalap-
jánfennállófizetésikötelezettségteljesítésesorán,haafogyasztófizetésikötelezettségeteljesítéseérdeké-
benafelmondássalérintettvagymáspénzügyiintézménnyelújfogyasztóijelzálogkölcsön-szerződéstkötött.
Fentiekalapjánalaptalannakbizonyultakazokakérelmek,amelyekönerősteljesítéseseténkértékadíjmen-
tességbiztosítását.Előfordultolyaneset,amikorafentirendelkezésmegsértésévelszámoltfelapénzügyi
szolgáltatódíjat,azonban jogsértőmagatartásátazeljárásbankorrigáltaolymódon,hogyaválasziratban
vállaltaavitatottösszegvisszatérítését,afelekírásbanegyezségetkötöttek,amelyetaPénzügyiBékéltető
Testülethatározatávaljóváhagyott,ígyazügybenmeghallgatástartásáranemkerültsor.Ugyanehhezajog-
szabályirendelkezéshez,azazadíjmentesfelmondásilehetőséghezkapcsolódójogviták,amelyekvalamelyik
határidő(felmondásivagyfizetési)elmulasztásábóleredtek.Ezekbenazügyekbenakérelmezőkakésede-
lemokátapénzügyiszolgáltatómunkatársainaknemmegfelelőtájékoztatásával,illetveatájékoztatásteljes
hiányával,apénzügyiszolgáltatóegyüttnemműködésével indokolták,amelyetazeljárásbannemtudtak
igazolni,ugyanakkorapénzügyiszolgáltatóknem,vagynemakérelmezőáltalelvártmértékbengyakoroltak
méltányosságot.

Azelszámolássalközvetettkapcsolatbanálltakazokazügyek,amelyekbenakérelmezőatörvényielszámolás
eredményétnemvitatta,azonbanszemélyesés/vagyanyagikörülményeirehivatkozássalméltányossággya-
korlásátkérte.Ezekakérelmezőkfizetésihajlandóságukatésegyüttműködésiszándékukathangsúlyozták,
azonbanafennállótartozás,vagyahavitörlesztőrészletösszegemeghaladtateljesítőképességüket,ezért
fizetéskönnyítéskeretébenafennállókövetelésrészbeni,esetenkéntteljeselengedésétés/vagyatörlesztő
részletösszegénekmérséklésétkérték.Apénzügyiszolgáltatókatartozáselengedéséreszűkebbkörben,míg
meghatározottfeltételekmellettdíjelengedésre,futamidőhosszabbításra,esetlegesenkamatcsökkentésre
nyitottakvoltakésajánlatottettek.

Nagyszámbanérkeztekolyankérelmek,amelyeknektárgyaaszerződésérvénytelenségének(semmisségé-
nek)megállapítására,érvénytelenségalapjántörténőelszámolásáratörekvésvolt..érvénytelenségiokként
jelöltékmegazárfolyamkockázatkizárólagadósáltaliviselését,annakteljesmértékbenazadósraterhelését,
amegfelelőtájékoztatáselmaradását,továbbá,hogyakérelmezőszerződésiakaratanemdevizaalapúszer-
ződéskötéséreirányult.Egyesesetekbenkifogásoltákakérelmezőkateljeshiteldíjmutató(THM)számítását,
illetőlegaszámításrészletesbemutatásánakhiányát,valamintapénzügyiszolgáltatóegyoldalú,akérelmező-
rehátrányoskamatemelését,illetőlegaprudensműködésrevonatkozószabályokbenemtartását,akérelme-
zőkfizetőképességéneknemmegfelelővizsgálatátésértékelésétis.

Agépjárművásárlásátfinanszírozókölcsönszerződésekkörébenakérelmezőkszámosesetbenvitattákaszer-
ződéspénzügyiszolgáltató,illetőlegamegbízásábóleljártgépjárműkereskedőügynökaláírásánaktörvényes
voltát.Aszerződéssemmisségérealapítottkérelmekkapcsánakérelmezőksokesetbenarraazálláspontra
helyezkedtek,hogyfizetésikötelezettségüknekteljeskörűenelegettettekéskértékaszerződéslezárását,
teljesítettnektekintésétazadottidőállapotszerint,illetőlegkisebbszámbanindítványozták,hogyapénzügyi
szolgáltatóaszerződéstzárjaleésvalamennyi,márbefizetettösszegetfizessenvisszarészükre.Másesetek-
benakérelmezőiindítványforintalapon,jegybankialapkamatalkalmazásávaltörténőelszámolásrairányult.
Akérelmezőkbeadványukbantöbbesetbenhivatkoztakmásegyediügyekbenhozottbíróságiítéletirendel-
kezésekre.,melyetapénzügyiszolgáltatóknemfogadtakelarrahivatkozássalhogyamagyarjogrendszerben
nemérvényesülaprecedensrendszer,azegyediügyekbenhozottítélethatályamásügyre,ígyaperbennem
állókérelmező jogvitájáranemterjedki.Apénzügyiszolgáltatókaszerződéssemmisségénekelismerésé-
től,azezekbenakérelmekbenfelhozottindokokalapjántörténőegyezségkötéstőlelzárkóztak.Többesetben 
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hivatkoztakarra,hogyakérelmezőszerződésevonatkozásábanatörvényielőírásoknakmegfelelőelszámolás
megtörtént,atörvénybenfoglaltakonkívülmaradókörbenfelhozottsemmisségiindokokatmegalapozatlan-
naktartották.Következetesenképviseltékaztazálláspontot,amelyszerintaszerződéstmindaddigérvényes-
nektekintik,amígannakellenkezőjét,azazaszerződésérvénytelenségétbíróságnemállapítjamegéssem-
misségretekintettelcsakjogerősbíróságiítéletbenfoglaltkötelezésalapjánszámolnakelazadóssal.

Adevizaalapúgépjárműfinanszírozásikölcsönöketérintőjogvitákkimenetelébenváltozásthozottmáraz
ezeketaszerződéseket/tartozásokatisérintőforintosításvárhatólehetősége,azebbenatárgybankihirdetett
jogszabály(2015.éviCXLV.törvény).Azokkalaszerződésekkelkapcsolatosanindulteljárásokban,amelyeket
érintőenapénzügyiszolgáltatóúgynyilatkozott,hogyakérelmezőszerződéseatörvényhatályaalátartozik,
alefolytatotteljárásokkimagaslóannagyszámbanmegszüntetésselzárultak.Akérelmezőkvagyvisszavonták
akérelmet,vagyafelekmegállapodtakazeljárásmegszüntetésébenutalvaarra,hogyapénzügyiszolgáltató
általatörvényrendelkezéseialapjánmegküldött,szerződésmódosítástkezdeményezőlevelekézhezvételétkö-
vetőenszükségeseténismételtenegyeztetnekegymással..Sokesetbeneztamegoldástapénzügyiszolgálta-
tóképviselőjejavasoltakifejezésrejuttatva,hogyazesetlegesenmégfennállóproblémákra,fizetésinehézsé-
gekrevárhatóanmegoldásilehetőségeketdolgoznakki,ugyanakkornyitottakegyediproblémákkezeléséreis.

Számosolyanügyindult,amelynektárgyaatörzskönyvkiadásavolt.Apénzügyiszolgáltatókazügyektúlnyo-
mórészébenatörzskönyvkiadásátólelzárkóztak,esetlegesenmásfedezetbiztosítása,vagyegyébfeltétel
teljesítéseeseténvállaltakkötelezettségetazokiratkiadására.Kezdetbenazopciósjogtörléséreirányulóigé-
nyekiselutasításrakerültek,majdebbenakörbenváltozottapénzügyiszolgáltatókálláspontja.Ezekbenaz
ügyekbenaPénzügyiBékéltetőTestületfeladataéslehetőségeabbannyilvánulhatottmeg,hogyaszerződés
teljesítésénekkörében(pl.fizetéskönnyítés,részlegeselengedés,egyébmegoldásilehetőségkeresése)segít-
seelőegyezséglétrejöttét.Azeljárótanácsegyügybenadottkiajánlástazopciósjogtörléséhezhozzájáruló
nyilatkozatkiadására,amelyetapénzügyiszolgáltatóteljesített.Atörzskönyvtovábbifeltételkikötésenélküli
kiadásáraegyesetben,egyezségkeretébenkerültsor.

Aforintalapúkölcsönszerződéseketérintőjogvitákjelentősrészeszemélyikölcsönszerződésekbőleredtek.
Akérelmezőkméltányosságiokokrahivatkozássalkértekfizetéskönnyítést,néhányesetbenabefizetetttör-
lesztőrészletekelszámolásárakértekmagyarázatot,vagyafelszámítottdíjakjogalapját,illetveösszegszerű-
ségétvitatták.ATestülettapasztalataszerintezekbenazügyekbenapénzügyiszolgáltatókkiemelkedően
együttműködőekvoltakésakérelmezőkszámáraméltányosmegoldásratörekedtek.

Mindingatlanfedezet,mindagépjárműfedezetkikötésévellétrejöttszerződéseketérintőtöbbügyben–rész-
benméltányosságotkérve,részbenáltalánosjelleggeljogellenességrehivatkozva–kérteakérelmező,hogy
apénzügyiszolgáltatójáruljonhozzáafedezetértékesítéséhezésabefolyóvételárelszámolásátkövetően
zárjaleaszerződést,továbbiköveteléstakérelmezővelszembennetámasszon.ATestülettapasztalatasze-
rintakérelmezőktöbbesetbenabbanatévesfeltevésbenvoltak,hogyateljesítésikötelezettségükafedezet
értékénekerejéigállfenn.Apénzügyiszolgáltatókafedezetközös,illetőlegkérelmezőáltaliértékesítésétől
általábannemzárkóznakel,azonbanaszerződésvételárbefizetésétkövetőlezárásárólabelsőszabályzatokra
tekintettelelvégzettegyedivizsgálatalapjánhoznakdöntést.Eztamegoldásilehetőségetelsősorbanazok-
banazesetekbenbiztosítottákapénzügyiszolgáltatók,amelyekbenazelérhetővételárafennállótőketarto-
zásrateljesmértékben,vagytúlnyomórészbenkielégítéstbiztosított.Apénzügyiszolgáltatókavizsgálatok
elvégzésétjellemzőenaTestületeljárásánaklezárásátkövetőidőpontravállalták.ANemzetiEszközkelezőNET
programjávalkapcsolatban17kérelemérkezett.EzekkelazügyekkelkapcsolatosanaTestület lehetőségei
korlátozottak,figyelemmelarra,hogyajogszabályifeltételekfennállásaeseténsemkötelesapénzügyiszol-
gáltatóhozzájárulniakérelemhez.

Többügybentapasztalhatóvolt,hogyakérelmezők„típus”beadványokatalkalmaztakmindapénzügyiszol-
gáltatóhozbenyújtottpanasz,mindaTestülethezelőterjesztettbeadványokelkészítésesorán,–amelyeknem
voltakalkalmasakakívántcélelérésére,azelőterjesztettigényalátámasztására.
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A követeléskezelők ügyei

Afogyasztóknakaköveteléskezelőkkelszembenindítotteljárásaibanolyanszerződésekkapcsánfennállótar-
tozásokképeztékavitatárgyát,melyeketahitelintézetekakérelmezőknemvagynemszerződésszerűtelje-
sítésemiattfelmondtakésatartozásegyösszegbenesedékessévált.Többesetbenmegfigyelhetővolt,hogy
akérelmezőkésajogelődhitelintézetekközöttaszerződésfelmondásátkövetőenazegyüttműködésnem
kielégítő,afelekatartozásrészletekbenvalómegfizetésébenmegállapodninemtudtak,ésmivelakérel-
mezőfizetésikötelezettségéttovábbrasemteljesítette,tartozásaaszerződésbenkikötöttkésedelmikamat
felszámításamiattegyrenagyobbösszegűvé,megfizetéseegyreterhesebbévált.Atartozásbeszedésének
eredménytelenségemiattahitelintézetekaköveteléstidővelköveteléskezelőreengedményezték,vagyru-
háztákát.Ekörülménytakérelmezőkegyrészesérelmezte.Aköveteléskezelővelszembenindítotteljárások-
banavitatárgyátalapvetőenakövetelésösszegszerűségeképezte,illetveazügyekjelentősrészébenakérel-
mezőméltányosságielbírálástkérve,atartozáselengedését,vagycsökkentését,illetőlegrészletekbenvaló
megfizetéséneklehetőségétkérte.ATestülettapasztalataszerintaköveteléskezelőktöbbnyirenemzárkóztak
elakérelmekméltányos,akérelmezőkegészségügyi,szociális,ésjövedelmiviszonyainakmérlegelésétőlés
figyelembevételétől.Egyedielbíráláskeretébennyitottakvoltakatartozástcsökkentveakésedelmikamat
teljes,vagyrészbenielengedésére,akésedelmikamatmértékénekcsökkentéséreésatartozásrészletek-
benvalómegfizetésébenvalómegállapodásra.Ezeneljárásokjelentősrészeafogyasztóésaköveteléskezelő
közöttlétrejöttegyezséggelfejeződöttbe.Pozitívváltozástapasztalhatóaköveteléskezelőkelévülésikifogá-
sokkalkapcsolatosügykezelésébenis.Számosalkalommalakérelmezőkáltalelőterjesztettelévülésikifogá-
sokrafigyelemmel,aTestületfelhívásáraaköveteléskezelőkfelülvizsgáltákapanaszkezeléssoránkialakított
álláspontjukatéselismertékaköveteléselévülését,ésnyilatkozatotbocsátottakkiarról,hogyerrefigyelem-
melanevezettkövetelésselkapcsolatbantovábbiigényérvényesítéstnemfolytattakakérelmezővelszemben,
atartozásttörölték.

3.2.2. Biztosítási ügyek

Abiztosításipiacotérintőkérelmekszámatöbb,mint20%-kalmeghaladtaa2014-benbeérkezettkérelmek
számát.Ajogvitáktartalmaésjellegenagymértékűhasonlóságotmutatotta2014.évbenbeérkezettkérel-
mekbenelőadottakkal.

ATestülethezérkezett,biztosításiszektortérintőügyekpénzügyiszolgáltatónkéntimegoszlásajellemzően
leképeziazegyespénzügyiszolgáltatókpiacirészesedét.Ennekmegfelelőenabiztosításipiac legnagyobb
szereplőivel(ezenbelülisakompozitbiztosítókkalésaneméletbiztosítókkal)kapcsolatbanindultalegtöbb
eljárás.Abeérkezőkérelmekközel feleháromszolgáltató,aGeneraliBiztosítózrt.,aGroupamaBiztosító
zrt.ésazAllianzHungáriaBiztosítózrt-velszembenivolt.Akérelmek70%-amindösszesenhétbiztosítóval
szembenirányult.Abenyújtottkérelmekjellemzőenabiztosítókkalszembenérkeztek;abiztosításipiactöbbi
szereplőjével (pl.alkuszokkal, többesügynökökkel)szemben indulteljárásokszámanemvoltszámottevő.
Anevezettfüggetlenközvetítőkkelszembenmegindulteljárásoktúlnyomótöbbségébenaközvetítettbiztosí-
tásiterméketkezelőbiztosítóisfélkéntszerepeltaközvetítőmellett.

jelentőseseményvolt,hogyazASF,arománpénzügyifelügyelet2015.augusztus31-énvisszavontaaromá-
niaiAstraS.A.Biztosítóműködésiengedélyét,éskezdeményezteacégfelszámolását,amelyetabukaresti
bíróságidőközben,2015.december3-ánelrendelt.AnevezettbiztosítószolgáltatásátMagyarországonafi-
óktelepén(AstraS.A.BiztosítóMagyarországiFióktelepe)keresztülnyújtottaazügyfeleknek.AFióktelep
tevékenységénekmegszűnésévelkapcsolatosjogvitákelenyészőszámbankerültekaTestületelé.

AbiztosításiszektorszereplőialávetésinyilatkozattólfüggetlenülegyüttműködtekaTestületeljárásasorán.
Abeérkezettésbefogadottkérelmek33%-ában,összesen360ügybenafelekegyezségetkötöttek.,további
69ügybenafelekközöttaTestületeljárásánakfolyományakéntseljárásonkívüljöttlétreazegyezség,illetve
apénzügyiszolgáltatókorábbiálláspontjátfelülvizsgálvaönkéntteljesítetteakérelmezőteljesigényét.Ennek
alapjántehátabiztosításipiacotérintőkérelmekkörébenabefogadottkérelmek39%-aakérelmezőszámára
pozitíveredménnyelzárult.
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A nem életbiztosítási ág

Tűz- és egyéb vagyoni károkra vonatkozó biztosítások (lakásbiztosítások)

Abeérkezettbiztosításiügyeklegjelentősebbrészétazúgynevezettlakásbiztosításokkalkapcsolatosjogviták
jelentették.Ebbenakörbenalegjellemzőbbekavihar-ésegyébtermészetivagyelemikárok,tűz-ésrobba-
náskárok,valamintabetöréseslopáskárok.Abiztosításijogvitákkörébenegyértelműenkijelenthető,hogy
arányaibanezenbiztosításiágazatokbanszületettafelekközöttalegtöbbegyezség.Ezenügyekbenajogvita
alapjátjellemzőenazakérdésképezte,hogyabekövetkezett,fogyasztóáltalbejelentettkáreseményegy-
benazadottbiztosításitermékbiztosításifeltételeiben(abiztosításiszabályzatban)meghatározottbiztosítási
eseménynekminősült-e.Azeljárássoránnagyszámbanvezetettsikerreafelekközötti,abekövetkezettkár-
eseményektényállásánakteljeskörűfeltárásáravonatkozóegyeztetés,melynekkövetkeztébenabiztosítók
gyakranmódosítottákakárrendezésieljárássoránkialakítottjogalapi,vagyabiztosításiszolgáltatásösszeg-
szerűségérevonatkozóálláspontjukat.

Anevezettügycsoportbanszámosalkalommalmerültfölazügyérdemieldöntéseszempontjábólolyanlé-
nyegikérdés,amelynekmegítéléseműszakiszakértői,árszakértőikérdéstképezett.MivelaTestületeljárá-
sában–azeljárásjellegérefigyelemmel–nincslehetőségszakértőkirendelésére(bevonására)ésszéleskörű
bizonyításlefolytatására,ígyezekbenazesetekbenszámosalkalommalnemtudottaTestületérdemidöntést
hozni.Ebbőlaszempontbólelőremutatóvoltazonbiztosítókgyakorlata,melyekajogiképviselőmellett(mű-
szaki)kárszakértőrészvételétisbiztosítottákaTestületmeghallgatásain.Ettőlfüggetlenülkijelenthető,hogy
amennyibenazügyjogalapimegítéléseegyértelmű,vagyaTestületeljárásafolytánatényállásegyértelművé
váltéscsakabiztosításiszolgáltatásösszegszerűségekérdésébenvoltvitaafelekközött,számosalkalommal
születettajogvitátvéglegesenlezáróegyezség.

A felelősségbiztosítások

Alakásbiztosításokmellettalegnagyobbszámbanakötelezőgépjármű-felelősségbiztosításokbólszármazó
jogvitákkerültekaTestületeléAlakásbiztosításokkaléskötelezőgépjármű-felelősségbiztosításokkalkapcso-
latosügyektettékkiazösszesbiztosításiügykétharmadrészét.Akötelezőgépjármű-felelősségbiztosítások-
bólszármazójogvitákjelentősrészeakötelezőgépjármű-felelősségbiztosításrólszóló2009.éviLXII.törvény-
ben(Gfb	tv.)meghatározottfedezetlenségiidőszakrafizetendőún.fedezetlenségidíjjalvoltkapcsolatos..
SzámosalkalommalmerültfelaKözpontiKártörténetiNyilvántartásiRendszerben(KKNyR)történőadatrögzí-
tésésazonnanvalóadatlekérdezésselkapcsolatosprobléma,amelyabiztosításbonus-malusbesorolásának
módosításamiattdíjhiányosszerződéshezvezetett.

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással kapcsolatos ügyekben amennyiben bebizonyosodott, hogy
aproblémaabiztosítónálfellépőadminisztratívokbólfakadt,abiztosítókjellemzően(ahibafolytánaKKNyR-
behelytelenül lejelentettadatokmódosításával)orvosoltákafelmerülőproblémát.Amennyibenazonban
aproblémanemkifejezettenabiztosítószabálytalaneljárásáravoltvisszavezethető,úgyaGfbtv.kógens
szabályaifolytánezekbenazügyekbennemvoltérdemilehetőségajogvitaegyezséggeltörténőrendezésére.
AkorábbitendenciafolytatásakéntaTestületelékerülőkötelezőgépjármű-felelősségbiztosítássalkapcsola-
tosjogvitákegyrejelentősebbhányadátképeztékagépjárművekáltalokozottbalesetek(károk)károsultjai
által indítotteljárások,melyeksoránakárosultakaGfbtv.12.§-aés28.§-aalapjánfordulnakkártérítési
igénnyelközvetlenülakárokozógépjárműüzembentartójánakbiztosítójávalszemben.

A casco biztosítások

Acascobiztosításokkalkapcsolatosügyekbenakétáltalánosproblémakörtazelmúltévhezhasonlóanasa-
ját-hibáskárokésagépjárműlopáskárokképezték.ATestületelékerülőügyekbenjellemzőennemajogalap,
hanemamegállapítottbiztosításiszolgáltatásösszegszerűségeképezteavitatárgyátafelekközött.
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Baleset- és betegség biztosítási ügyek

Abaleset-ésbetegségbiztosításokkörébenfőkéntabalesetieredetűegészségkárosodás(munkaképesség-
csökkenés)mértékevoltajogvitatárgya.Továbbraistipikusnakvoltmondhatóabiztosítóknakazajogvitát
generálókárrendezésigyakorlata,hogyabiztosítottáltalbecsatoltorvosiiratokvizsgálataalapján,abizto-
sítottszemélyesvizsgálatanélkülhoztamegabiztosítóáltal felkértorvosszakértőabiztosítási szolgálta-
tásalapját(vagyaszolgáltatásiigényelutasítását)megalapozódöntését.Anevezettkérdésekeldöntésejel-
lemzőenorvosszakértőikérdéstképezett,melyekbenaTestületnemtudottállástfoglalni.Ennekellenére
aTestületelőtttöbbalkalommalszületettezekbenazügyekbenolyantartalmúegyezség,melybenafelek
megállapodtak,hogyaközösenfelkértorvosszakértő,vagyszakértői intézetszakvéleményétkölcsönösen
elfogadják.Többalkalommalvállaltáktovábbáabiztosítók,hogyabiztosítottrészéreszemélyesorvosiki-
vizsgálási lehetőségetbiztosítanak,melynekeredményefüggvényébenfelülvizsgáljákakárrendezéssorán
kialakítottálláspontjukat.

Egyéb nem életbiztosítások

Számosjogvitakeletkezettazúgynevezetttörlesztésibiztosításokkalkapcsolatban.Atörlesztésibiztosítások
különfélehitelek,személyikölcsön,hitelkártyamelléköthetőek,jellemzőencsoportosbiztosításformájában.
Atörlesztésibiztosításalapjánabiztosítóarravállalkötelezettséget,hogyazadóskeresőképtelenségevagy
munkanélküliségeesetére,meghatározottidőtartamra,amelyáltalábanhat-tizenkéthónap,átvállaljaabizto-
sítottólatörlesztőrészletekfizetését,azazazadóshelyettebbenazidőszakbanabiztosítóteljesítabanknak.
Többtörlesztésibiztosításiterméktartalmazélet-,illetvebetegségbiztosításifedezetetis,melynekkörében
abiztosítottrokkanttáválásavagyhalálaeseténabiztosítóakárateljestartozástisátvállalja.Anevezettter-
mékkörtekintetébenszámosalkalommalokozottafelekközöttjogvitát,amennyibenabiztosítottmunkavi-
szonyaténylegesenlétszámcsökkentés,átszervezésmiatt,azonbanformálisanafelekközösmegegyezésével
szűnikmeg.Ezesetbenabiztosítóteljesítésénekfeltétele,hogyabiztosítottokiratilag,amunkaviszonymeg-
szűnésérőlszólódokumentummaligazolja,hogyamunkaviszonyközösmegegyezésseltörténőmegszünteté-
séreabiztosításifeltételekbenmeghatározottokokvalamelyike,példáulcsoportoslétszámleépítés,átszer-
vezés,vagyamunkáltatómegszűnésemiattkerültsor.Abiztosítotthalála,vagyrokkantságamiattkialakuló
jogvitáktúlnyomótöbbségében–akockázatiéletbiztosításokhozésbetegségbiztosításokhozhasonlóan–
avitáskérdéstazjelentetteafelekközött,hogyabiztosítotthalálavagymaradandóegészségkárosodásaegy,
abiztosítókockázatviselésénekkezdeteelőttmárfennállottbetegségre,vagysérülésrevezethető-evissza,
vagyazzalnemállokozatiösszefüggésben.

Azutóbbiidőbenegyrenagyobbszámbankerültekértékesítésreabiztosítóktermékbiztosításimódozatai.
Akészülékbiztosításaműszakikészülékek,berendezések(pl.telekommunikációseszközök,háztartásigépek)
használatasoránazelőrenemlátható,akészülékrekívülrőlhatókáreseményekkövetkeztébenhirtelenfel-
lépőésagyártóáltaljótálláskörébennemjavítandókárokat(pl.sérülés,törés,vagymegsemmisülés)térí-
timegabiztosítási feltételekbenmeghatározottesetekben.Főkéntanagyobbértékűtelekommunikációs
eszközökrekötöttkészülékbiztosításokgyakrantartalmaznaklopásesetérevonatkozókockázatot is.Ater-
mékbiztosításokkörébenazún.kiterjesztettgaranciabiztosításokakészülékgyárigaranciaidőntúlibelső
meghibásodásaesetérenyújtanakfedezetet.Anevezettbiztosításitermékekkörébenleggyakrabbanameg-
hibásodásidőpontja,valamintameghibásodás,károsodásokaképezteajogvitatárgyát.Atermékektömeges
értékesítésefolytán,amelyleggyakrabbanműszakiáruházakon,telekommunikációsszolgáltatókonkeresztül
valósulmeg,számosesetbennemmegfelelőendokumentáltazajánlatidokumentáció,valamintazabban
foglalttájékoztatásokmegtörténte.Erreisfigyelemmelapénzügyiszolgáltatókazilyenjellegűbiztosítások
tekintetébenszámosesetbenkötöttekaTestületelőttegyezséget,illetveteljesítettékazügyféligényételjá-
rásonkívül.
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Az életbiztosítási ág

A2015.évben260életbiztosítássalkapcsolatoskérelemérkezett,melyből147abefektetésiegységekhez
kötöttéletbiztosításokhoz,111ahagyományoséletbiztosításokhoz,2pediganyugdíjbiztosításokhozkapcso-
lódott.

Hagyományos életbiztosítások

Ahagyományoséletbiztosításokkörébenajogvitákdöntőtöbbségeahalálesetiszolgáltatásjogalapielutasí-
tásávalvoltkapcsolatos.EzekbenazügyekbenjellemzőenazéletbiztosításkedvezményezettjefordultaTes-
tülethez,kérveabiztosítószolgáltatásikötelezettségénekmegállapítását.Ahagyományos,halálesetreszóló
kockázatiéletbiztosításitermékekkizártkockázatkénthatározzákmegaztakörülményt,haabiztosítotthalá-
laegy,abiztosítókockázatviselésénekkezdeteelőttmárfennállottbetegség,vagysérülésrevezethetővissza.
Abiztosítókezentermékkörtekintetébenjellemzőenezenokraalapítvautasítottákelakedvezményezettek
szolgáltatásiigénybejelentését,azelmúltévbentapasztalhatógyakorlatukatígymegtartották.

Mivelanembalesetieredetűhalálbekövetkezténekközvetettokakéntahalott-vizsgálatijegyzőkönyvekben
azesetektúlnyomótöbbségébenáltalános,bizonyoséletkorbanatársadalomjelentősrészénélfennállóbe-
tegségek(ígykülönösenmagasvérnyomás,szívésérrendszeribetegségek)kerültekmegjelölésre,amelyek
abiztosítottakjelentősrészénélmáraszerződéskötéskorfennálltak,ígyezakörülménykézenfekvőelutasítási
okkéntszerepeltabiztosítókkárrendezésigyakorlatában.Azonkérdésegyértelműmegállapítása,hogyabiz-
tosítotthalálaok-okozatiösszefüggésbenállt-eazadott,korábbanmárfennállóbetegséggel,orvosszakértői
kérdéstképez,amelytekintetébenaTestületdöntésthozninemtudott.Errefigyelemmelakockázatiéletbiz-
tosításokbólfakadójogvitákjelentősrészeszakkérdéselbírálásánaklehetetlenségérefigyelemmelmegszün-
tetésrekerült.

Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás

Abefektetésiegységekhezkötött(úgynevezettunitlinked)életbiztosításokolyanéletbiztosítási termékek,
amelynélabiztosítóabiztosításiszerződésalapjánképzettbiztosítástechnikaitartalékotazáltalalétrehozott,
önállóbefektetésipolitikávalrendelkező,elkülönítettenkezelt–azonosértékű,elméletielszámolásirészek-
ből(befektetésiegységekből)álló–eszközállományokba(eszközalapokba)vagymás,befektetésialapkeze-
lésrejogosulttársaságáltalkezeltbefektetésialapokbahelyezibefektetéscéljából,aszerződőválasztásától
függően,aszerződésbenelőremeghatározottszabályokszerint.Abiztosítótöbbféle,eltérőbefektetésistra-
tégiátkövetőeszközalapothozhatlétre,léteznekbiztonságos,dealacsonyabbhozamotígérőeszközalapok,
illetvehosszabbtávonmagasabbhozamotígérő,dekockázatosabbeszközökbe–pl.részvény–fektetőesz-
közalapok is.Azeszközalapokbanvásároltbefektetésiegységekellenértékekéntösszegyűjtöttpénztabiz-
tosítóazeszközalapbefektetésistratégiájánakmegfelelőenbefekteti.Aszerződőszámlájánnyilvántartott
befektetésiegységekárfolyamaezértazadotteszközalapbefektetésieredményétől–azeszközalapbanlévő
összesbefektetésiinstrumentumaktuálisértékétől–függőenfolyamatosanváltozik,adottesetbenjelentős
veszteségetszenvedhetel.

Tipikusproblémátjelentett,hogyamennyibenabiztosításabiztosításvisszavásárlása,vagydíjnemfizetés
miattatartamlejárataelőttmegszűnt,akkoraszerződőrészéresokesetbenazáltalabefizetettösszegnél
jelentősenalacsonyabbösszegkerültkifizetésre,szélsőségesesetbenateljesbefizetettösszegelveszett.

Abefektetésiegységekhezkötöttéletbiztosításokkörébenakérelmezőkarrahivatkoztak,hogyaszerződés-
kötéssoránnemtájékoztattákőketmegfelelőenabiztosításjellemzőiről.
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3.2.3. A tőkepiac és a befektetési szolgáltatások

Atőkepiacotérintőügyekközül68esetbenkerültsormeghallgatástartására,melyneksoránafelekközött5
alkalommaljöttlétreegyezség,további11alkalommalafelekeljárásonkívülmegállapodtak.

Abefektetésivállalkozásokkalkapcsolatosjogvitáktekintetében–hasonlóan2014.évhez-akérelmezőkleg-
gyakrabbanabefektetésiszámlárautaltösszegeketterhelőlevonásokjogosságátvitattákésgyakranmerült
felazakérdésis,hogyazadottbefektetésivállalkozásáltalvégzetttevékenységbefektetésitanácsadásnak
minősült-e,vagysem.Ezutóbbiesetbenakérelmezőkalapvetőhivatkozásaazvolt,hogyabefektetésivállal-
kozásmunkatársátóltanácsadásijellegűjavaslatotkaptakarravonatkozóan,hogymilyeninstrumentumokba
fektessenek,melynekfolytán–akedvezőtlenárfolyamváltozásokmiatt–későbbkártszenvedtek.Azeljárás-
banezenigényüketkívántákkártérítéskéntérvényesíteni.Ezekbenazügyekbenakérelmezőknekabenyújtott
okiratibizonyítékokkalszembenkellettvolnabizonyítaniazonhivatkozásukat,hogyafelekközöttbefektetési
tanácsadásravonatkozómegbízásiszerződésislétrejött.Aszóbanelhangzottnyilatkozatokbizonyításának
nehézségéreésennekfolytánbizonyítássikertelenségérefigyelemmelaPénzügyiBékéltetőTestületazeljá-
rástezenügyekvonatkozásában–akérelemmegalapozatlanságárafigyelemmel–megszüntette.

Többalkalommalakérelemazzalvoltkapcsolatos,hogyadematerializáltértékpapíroktulajdonjogávalfel-
hagyninem lehet, azoktól csakátruházásútjánválhatmega tulajdonos, a ténylegesértékkel, tényleges
forgalommalnemrendelkezőértékpapírokat tartalmazóértékpapírszámlátaszámlatulajdonosahatályos
jogszabályi rendelkezések értelmében nem tudjamegszüntetni. Az adott értékpapírszámla tekintetében
aszámlatulajdonosttovábbraisterhelikaszámlavezetésselkapcsolatosköltségek.

3.2.4. A pénztárak ügyei

Apénztárakkalkapcsolatban2015-beniselenyészőszámú,összesen21kérelemérkezett,amelyabeérke-
zettösszeskérelemfélszázalékátsemériel.Abeérkezettkérelmektúlnyomótöbbségeanyugdíjpénztárakat
érintette,azegészségpénztárakkalkapcsolatbanmindösszeegyalkalommalvoltvalamilyenpanasz.Ameg-
hallgatásratűzött13pénztáriügyközül3esetbenszületettegyezség,egyesetbena felekeljárásonkívül
megállapodtakegymással.

Akérelmezőkleggyakrabbanszolgáltatásiigénybejelentéselutasításából,valamintahozamkifizetéssel,illetve
tagdíjjalkapcsolatoselszámolásbóleredőpénzügyifogyasztóijogvitatárgyábankezdeményeztekeszolgálta-
tókkalszembeneljárást.Anyugdíjpénztárakkalkapcsolatbanajogvitaakötelezővárakozásiidővel,valamint
arokkantnyugdíjasstátusszalvoltkapcsolatos.Azegészségpénztárralszembeniügybenajogvitalényegétaz
képezte,hogymiminősülelszámolhatószolgáltatásnakésterméknek.Anevezettjogvitábanegymáshozha-
sonló,egymásthelyettesítőtermékek,szolgáltatásokelszámolásaközöttikülönbségbőlfakadtafelekközötti
véleménykülönbség.

3.3. A MEGHOZOTT KÖTELEZÉSEK ÉS AJÁNLÁSOK 

Apénzpiacotérintőügyekbena2015.évben2ügybenkerültsorajánlásés1ügybenkötelezéskiadására,
abiztosításipiacotérintőügyekbenpedig1ajánlásszületett.

Azegyikajánlásbanmegfogalmazódottapénzügyiszolgáltatókkalszembenazokiratok,ígyaközokiratvizsgá-
latakörébenelvárhatógondosságmércéje.Amásikajánlástárgyagépjárművásárlásátfinanszírozókölcsön-
szerződéshezkapcsolódóopciósjogtörlésevolt,amelybenazeljárótanácsmegállapította,hogyazopciós
szerződésrendelkezéseésazáltalánosszerződésifeltételkéntannakrészévéválóüzletszabályzatrendelkezé-
seközöttavételijogidőtartamáttekintveeltérésvan.Azeljárótanácsaszerződéskötésidőpontjábanhatá-
lyosrégiPtk.205/C.§-aalapjánazopciósszerződésbenrögzítettkikötéstalkalmazvamegállapítottaavételi
jogésazennekbiztosításáraalapítottelidegenítésiésterhelésitilalommegszűnését.
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Abiztosításipiacotérintőajánláseseténakérelmezőegykötelezőgépjármű-felelősségbiztosításbólfakadó
igényévelkapcsolatosjogvitájafelülvizsgálatátkérteaTestülettől.Ajogvitalényegétazképezte,hogyabizto-
sítónálkötelezőgépjármű-felelősségbiztosítássalrendelkezőbiztosítottáltalfelróhatóanokozottkároktekin-
tetébenmelykárokvonatkozásábanállapíthatómegazok-okozatiösszefüggésésazelőreláthatóság.ATestü-
letajánlásátabiztosító-jogalapiegyetnemértésétfenntartva–teljesítette.

Akötelezőhatározattalérintettügybenakérelemtárgyacsekkműveletekkeretébenfizetetlencsekkután
felszámítottbeszedésijutalékvisszatérítésébőlfakadóigényvolt.Akérelemmelérintettügybena„Fizetetlen
csekkértesítésben”nemtüntettekfelkülföldibankiköltségeket.Azértesítésabeszedésijutalékot,valamint
afizetetlencsekkjutalékáttartalmazta.Apénzügyiszolgáltatóazeljárásbannemigazoltaazelszámoltbesze-
désijutalékszámításánakjogalapját,összegszerűségét.Afizetetlencsekkjutalékamegegyezettakondíciós
listábanmeghatározottdíjjal.Apénzügyiszolgáltatóválasziratábanrögzítettálláspontjátnemtámasztotta
alá,afelszámítottköltségekfelmerülésénekjogosságátésösszegszerűségétnemigazolta,azügybenarele-
vánsbankiszabályozókatésakonkrétügylethezkapcsolódódokumentumokatnemcsatoltabe.Képviselője
ameghallgatásonnemjelentmeg.Erretekintettelazeljárótanácsarendelkezéséreállóadatokésinformá-
ciókalapjánhoztameghatározatát.Azeljárótanácsálláspontjaszerintacsekkbeszedésénekjutalékaafize-
tetlencsekkesetében–abeszedéselmaradásamiatt–nemvoltértelmezhető,azzalkapcsolatbanutalásidíj
semmerülhetettfel.Apénzügyiszolgáltatónemszámíthatottfeljogszerűenjutalékotugyanazoncsekkbevál-
tásaeseténafizetetlencsekkkezeléséértésacsekkellenértékénekbeszedéséért.Akérelmezőáltalacsekk
ellenértékénekbeszedéséreadottmegbízásnemteljesült,mivelacsekkbeválthatósági ideje lejárt,ezért
apénzügyiszolgáltatóakondícióslistábanafizetetlencsekkkezeléséreirányadódíjonkívülnemszámíthatott
feljogosantovábbijutalékot.

3.4. A TESTÜLET DÖNTÉSEINEK BÍRÓSÁG ELŐTTI MEGTÁMADÁSA ÉS EZEK 
EREDMÉNYE 

Akötelezésttartalmazóhatározat,illetveajánlásellenfellebbezésneknincshelye,azonbanannakhatályon
kívülhelyezésekérhetőabíróságtól.Afelekbármelyikeakötelezésttartalmazóhatározat,illetveazajánlás
részéretörténtkézbesítésétőlszámítotttizenötnaponbelülkeresettelannakhatályonkívülhelyezésétkérhe-
tiaFővárosiTörvényszéktől,haatanácsösszetételevagyeljárásanemfeleltmegetörvényrendelkezéseinek,
aTestületneknemvolthatásköreazeljárásra,vagyakérelemmeghallgatásnélkülielutasításánaklettvolna
helye.ApénzügyivagybefektetésiszolgáltatóazajánláshatályonkívülhelyezésétakkoriskérhetiaFővárosi
Törvényszéktől,haazajánlástartalmanemfelelmegajogszabályoknak.

Abíróságítéletekizárólagakötelezésttartalmazóhatározat,illetveazajánláshatályonkívülhelyezésérevo-
natkozhat.

2015.január1-jén20pereseljárásvoltfolyamatban.Azévsorán2újügyindult(mindkettő2014.éviaján-
lássalkapcsolatosbíróságieljárás,melybőlazegyikmegismételteljárás),ezjelentősmértékűvisszaesésako-
rábbiévekátlagtízdarabosesetszámáhozképest,amiaTestületdöntéseinekmagasabbfokúelfogadottságát
mutatja.

AzegyikmegismételteljárásbanaTestületaperrelérintettajánlásábanabankésazügyfeleközöttlétrejött
szerződésekvizsgálatátkövetőenaztajánlotta,hogyagépjárműlízingszerződéshez„fedezetül”kötöttopciós
szerződésekesetében,aholazopciógyakorlásáranyitvaállóhatáridőmárletelt,abankalízingeltgépjármű-
vektörzskönyvétadjakialízingbevevőkrészére,mivelerrealízingszerződésegyikpontjalehetőségetadott.
Azeljáróelsőfokúbírósága felperesbankkeresetétazelsőfokúmegismételteljárásbanelutasította,mi-
velhelytállónaktaláltaaztatestületiálláspontot,hogyazügyféllelkötötttöbbszerződésellentmondásosan
szabályoztaagépjárműtörzskönyvkiadásáhozkapcsolódószabályokatésazeltérőtartalmúrendelkezések
miattabíróságisafogyasztószámárakedvezőbbértelmezéstfogadtael.Adöntésmégnemjogerős.Amásik
ügybenafogyasztó2014.január1-jeikezdetűgépjárműfelelősségbiztosításiszerződésétabiztosító–mint
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érvénytelent–törölte,mivelaz,mintügyfél2014.január7-igmégazelőzőbiztosítóvalálltszerződésben.
ATestületálláspontjaszerintcsakrészlegesérvénytelenségálltfenn,ígyajánlásábanaszerződés2014.janu-
ár8-ikockázatviselésikezdetteltörténőhelyreállításátjavasolta.Abiztosítóazajánlássalszembenelőterjesz-
tettkeresetébenhivatkozottaKgfb.tv.indokolására,amelyszerintnincsrészlegesérvénytelenség,haakét
szerződésidőszakarészbenegybeesik,azutóbbiszerződésegészeérvénytelen.Azelsőfokúbíróságítéletével
2015.május6-ánakeresetetelutasítottaéselfogadtaazonérvelést,miszerintazajánlásazérvénytelenségi
okkiküszöbölésérevonatkozott.Abiztosítóazítélettelszembenfellebbezéstnyújtottbe.Amásodfokúbíró-
ságazelsőfokúítéletetmegváltoztattaésazajánlásthatályonkívülhelyezte.Azítéletírásbanmégnemáll
rendelkezésre.

A2015.évben10peresügyzárultle,december31-énpedig12peresügyvoltfolyamatban.2015.folyamán
18jogerősbíróságidöntésszületett.Adöntésekmegoszlásaakövetkező:

A bíróság döntése Bírósági döntések száma

Új(bírósági)eljárásrakötelező 5db

ATestületpertnyert 8db

ATestületpertvesztett 5db

Összesen 18 db

Abíróságigyakorlatévekenátbizonytalanannakatörvényiszabálynakazértelmezésében,hogyaszolgál-
tatóazajánláshatályonkívülhelyezésétakkoriskérheti-eaFővárosiTörvényszéktől,haazajánlástartalma
nemfelelmegajogszabályoknak.Azegyikértelmezésszerint–amelyetfőképpazelsőfokúbíróságosztott
–elegendő,haaTestületazeljárássoránolyandöntésthoz,amelykógensjogszabályirendelkezésselnem
ellentétes.Ezenbíróságigyakorlatelfogadta,hogyaTestületelsődlegesenbékéltetőtestület,amelyneknem
feladataabíróságtólelvárhatóbizonyításlefolytatása.

Amásodfokúbíróságazonbannemosztottaezenálláspontot,jogértelmezésükszerintaTestületlehetőségei
szerint,deabírósághozhasonlómódonkötelesatényállástfeltárniésvalamennyikörülményrekiterjedő,
jogilagmindenbenmegalapozottdöntésthozni.

ATestületa2015.évben8pertjogerősenmegnyert.Ebbőlkettőtelsőfokon,ötötmásodfokon,egyetaKú-
riaelőttifelülvizsgálatieljárásbanhozottbíróságiítélettellezártan.2perttermészetesszemély,5pertbank, 
1pertbiztosítóindított.Akételsőfokonnyertesperegyikéttermészetesszemélyindította,azhatározott
keresetikérelemhiányábankerültidézéskibocsátásanélkülelutasításra,amásikelsőfokonzárultperben
abankkeresetételkésettségokánutasítottaeljogerősenabíróság.

NégybankésegybiztosítóáltalindítottpermásodfokonzárultaTestületpernyertességével.

Egybankesetébenabíróságmegállapította,hogyaperbenkizárólagazvizsgálható,hogyafelperesbank
akártérítésifelelősségétkitudta-ementeni.Arraakövetkeztetésrejutott,hogyaTestülethelyesenállapítot-
tameg,hogyafelperesnemtudottbizonyításikötelezettségénekelegettenni,ezértakeresetetelutasította.

Egymásik,szinténbankáltal indítottperbenabíróságafelpereskeresetétazértutasítottael,mertállás-
pontjaszerintaTestülethelytállóanajánlotta,hogyapénzügyiintézményneérvényesítsenköveteléstolyan
áruvásárlásigyorskölcsönbőleredően,melyesetébenazáltalánosszerződésifeltételnemválhatottaszerző-
désrészévé,mivelaszerződésfogyasztóáltalialáírásátkövetőenlépetthatályba(demégabankáltalialáírás
előtt),ezértaPtk.szabályaialapjánafogyasztóhatáridőbentettelállásinyilatkozatot.
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Aharmadik,bankáltalindítottperbenabíróságszerintaTestülethelyesenajánlottaazeredetiállapothely-
reállításátarratekintettel,hogyafogyasztónaknemfelróhatóanetbankonkeresztülaszámlájakifosztásához
vezetővírusműködése.

Anegyedik,bankáltalindítottkeresetelutasításáteredményezőperbenabíróságrámutatott,hogyalaptalan
azafelperesiálláspont,miszerintatagikölcsönnyújtásakizárjaafogyasztóiminőséget.

EgybiztosítóáltalindítottmásodfokúperbenabíróságahatáridőntúlikeresetbenyújtásravalóTestületáltali
hivatkozástelévülésikifogáskéntértelmezveakeresetetelutasítottaésakeresetlevéltartalmátérdemben
nemvizsgálta.EgytermészetesszemélykeresetétaKúria–helybenhagyvaelső-ésmásodfokúbíróságazo-
nostartalmúdöntését–utasítottaelelkésettségokán.
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4. Az elszámolási ügyekkel összefüggő 
2015. évi tevékenység

ATestületa2015.évbenahagyományosnakmondhatóbékéltetőeljárásátóllényegeseneltérő,újfeladatot
kapott.AjogalkotóaTestületretelepítettegyolyanújtevékenységet,melynekvégzéséttörvénnyelrendelte
elésezzelazelszámolássalkapcsolatosjogvitákrendezéseérdekébenelsődlegesjogorvoslatifórummátette.
Eztatípusúeljárástháromügycsoportjelenti:a151.ügycsoportesetébenahelyeselszámolásmegállapí-
tását,a152.ügycsoportbatartozóügyeknélapanaszeljáráslefolytatásátésa153.ügycsoportügyeinélaz
elszámolásikötelezettségfennállásánakmegállapításátlehetettéslehetatovábbiakbaniskérni.

4.1. A TESTÜLET TAPASZTALATAI AZ EGYES ÜGYcSOPORTBA TARTOZÓ 
ÜGYEKNÉL

A 151. ügytípus

Akérelmezőnekbekellettmutatniaazelszámolásbanszereplő,általahelytelennek ítéltadatot,számítási
hibát,valamintmegkellettjelölnieahelyesszámítást,adatot. jogszabályáltalelőírtkötelezettsége,hogy
mindeztigazoljais.Mindkétfeltételnekegyüttesenkellettéskellmegfelelnieakérelemnekannakérdekében,
hogyavitatáseredményeslehessenaszolgáltatóáltalelkészítettelszámolássalszemben.Akérelmekjelentős
részeezenkritériumokatazonbanteljesíteninemtudta,akérelmezőkjelentősrészeehelyett-konkréthiba
megjelölésenélkül-aztkérte,hogyaTestületteljesegészébenellenőrizzeazelszámolást,azazvizsgáljameg
apénzügyiszolgáltatóáltalelkészítettelszámoláshelyességét.

Akérelmezőkjelentőshányadakevésnektartottaarészéremegállapítotttisztességtelenülfelszámítottösz-
szeget.Számtalanesetbenapanaszmegtételenélkülvagyapanaszmegtételévelegy időben, illetveúgy
kezdeményeztekeljárást,hogybesemvártákapanaszelutasítását.Akikmárapanaszeljárásontúlestek,
többségükbenazoksemtudtakamegelőzőeljárásbansemkonkrétanhelytelenadatotvagyszámításihibát
megjelölni.

„Helytelenadatként”alegtöbbenatisztességtelenülfelszámítottösszegetjelöltékmeg,melyetahitelfelvé-
telkoriésamostaniárfolyamaközöttiárfolyamkülönbségbenvéltekfelfedezni.érdemihibamegjelöléstcsak
arészleteselszámolásátvizsgálástkövetőenlehetettmegtenni,rámutatvaarészleteselszámolásbanahely-
telenadatra,illetveabbóllevezetveahelytelenszámítást.Ebbőlkövetkezőenönmagábanazelszámolásról
szólótájékoztatólevélbirtokában,annakvizsgálatávaleredményesenvitatninemvoltlehetségesaszolgálta-
tóelszámolását,pedigsokanezttették.Többkérelmezőarészleteselszámolásbanszereplőegyesadatokkal
végzettkülönbözőműveleteket,példáulbizonyososzlopokvégösszegeinekösszeadásavagykivonása,ésezek
alapjánjutottarraakövetkeztetésre,hogyazelszámolásnemhelyes.

Gyakorihibamegjelölésnekminősültazakérelmezői felvetés,hogynemazárfolyamréstésazesetleges
egyoldalúszerződésmódosításbóleredőtöbbletköveteléstkérivissza,mintfogyasztóitúlfizetés,hanemaz
árfolyamkülönbözetet,figyelmenkívülhagyvaazelszámolásravonatkozójogszabályadtalehetőségeketés
keretet.

Gyakranazelszámolásvitatásahelyett,aszerződésérvényességét,annakegyeselemeitvagyahitelkonstruk-
ciójátvitattaakérelmező,ezzellehetőségetsemadvamagának,hogyténylegesenazelszámolásrakoncent-
ráljon.Gyakorikérelmezőimegnyilvánulásvolt,hogyazelszámolástnemfogadjael,azonbanannaksemmi
indokátnemadta.
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Tipikusnakmondhatóazakérelemis,melybennemvitatottmódonazelszámolásrólszólótájékoztatótés
a kapcsolódó részletes elszámolást a kérelmező kézhez vette, azonbanhibamegjelölés helyettazt kérte
aszolgáltatótól,majdaTestülettől,hogyazáltalaelkészítettszempontokalapjánösszeállítotttáblázatban,
egyáltalameghatározottsorrendbenésadatokkalelkészítettrészleteselszámolástkészítsenaszolgáltató.

Kérelmekjelentősszámbanérkeztekbeazonokbólis,hogyakérelmezőkáltalelkészített,kváziújrakalkulált
elszámolástvizsgáljafelülaTestület.EzenújraszámoltkérelmekaTestületelőttismeretlenmódszertannalké-
szültek,csaknéhányadatotvettekfigyelembe(pl.tőke,kamat)nemtérvekiatörlesztőrészletekváltozására,
azárfolyamváltozásra,afelmerülőköltségekre.Ehhezhasonlóanszámosesetbenakérelmezőkakülönbö-
zőinternetesportálokonközzétettkalkulátorokatalkalmaztákhitelükki-,illetveújraszámításhoz.ATestület
azilyeneseteketnemtekintetteérdemivitatásnak,hiszenazokajogszabályifeltételneknemfeleltekmeg,
amódszertanjogszabályilagszabályozott,attóleltérninemlehetségessemakérelmezőknek,semaszolgál-
tatóknak.

Akérelmekegytovábbirészeabbólfakadt,hogyazelszámolásbannemláttákabefizetettösszegekelszámo-
lását,nemmegfelelőenértelmeztékazegyoldalúszerződésmódosításfogalmátareferenciakamathozkötött
ügyletikamatmeghatározásasorán,areferenciakamatváltozásáttekintettékegyoldalúkamatemelésnekés
nemakamatfeláresetlegesváltozását.

Aforintosítástiscsakajogszabályáltalmeghatározottmódonlehetettvitatni,tehátmegkellettjelölniahely-
telenadatés/vagyszámításihibát,megkellettadniahelyesadatot,számítástéseztigazolnikellett.Ekörben
akérelmekgyakoritárgyavoltakamatmértékénekmeghatározása.Azesetekjelentősrészébenakérelmezők
nemvettékfigyelembe,hogyaszerződésmegkötésekoraszerződésükszerintakcióskamatotfizettek,ami
eltértaHirdetménybenfeltüntetettkamattól,ezértaforintosításelkészítésekoraszolgáltatónaknemaszer-
ződéskötésreményébenadottakcióskamatotkellettfigyelembevenni,hanemaszerződéskötéskorhatályos
Hirdetményszerintikamatot,ésezértnemtudtákakérelmezőkeredményesenvitatniazelszámolást.

Forintosításhozkapcsolódóanszinténgyakorivoltazújtörlesztésitáblázatbanfeltüntetetthavitörlesztőrész-
letösszegénekvitatása.Ezthibakéntjelöltékmegakérelmezők,azonbanindokátnemadták.Azonkérelmek,
amelyekazértvitattákajövőbenitörlesztőrészletekösszegét,mertmagasnaktaláltákéssemmiegyébindo-
kanemvoltakifogásnak,csakméltányosságikérelemkéntvoltakértékelhetők.

Aforintosításproblematikusrészevoltatőketartozásátváltásaforintra.Miutánajogszabálymegszabtaaz
átváltásiárfolyamot,ebbeneltérésreaszolgáltatónaklehetőségenemvolt.Akérelmezőkekörbentöbbki-
fogást iselőterjesztettek,ezekazonbannemminősülhettekérdemivitatásnak.A legtöbbkérelembenazt
sérelmezték,hogyafelvettésforintbankifejezetttőketartozásazátváltáseredményekéntjelentősenmeg-
emelkedett.

Ajogszabálylehetőségetadottarra,hogyabbanaszűkkörben,aholafeltételekfennálltak,apénzügyiszol-
gáltatóbecslésimódszerrelkészítseelazelszámolást.Ezentípusúügyekazonbanakérelmezőkrészérenem
voltakhátrányosak,ugyanisabecslésimódszerrelelvégzettelszámolásolymódontörténtmeg,hogynem
vettefigyelembeazt,hogyazadósesetlegesenkésedelmesenfizetett,ebbőladódóanakésedelmikamatok
semkerültekfeltüntetésre,elszámolásra,azújraszámításeredményezhetettkisebbfogyasztóikövetelést,il-
letve„0”-áselszámolástis.

Amennyibenakérelmezőbefizetésibizonylatokkaltudtaigazolniazt,hogymikormilyenösszegbentörlesz-
tett,apénzügyiszolgáltatóvállalta,hogyazigazoltösszegekalapjánújrakalkuláljaazelszámolást.

Miutánajogorvoslatiszakbanazelszámolásvitatásánakmódjaésmikéntjeisjogszabályáltalbehatároltvolt,
amimegszabtaaTestületdöntésijogköréneklehetségesterjedelmétis,aTestületelsődlegesfeladataazvolt,
hogyazegyeseljárásokatezekközöttakeretekközötttartsa.
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Azonkérelmekesetén,aholakérelmezőkonkrétadat-vagyszámításihibamegjelölésnélkülfordultaTes-
tülethez,nemvoltmás lehetőség,mintahiányokathiánypótlási felhíváskeretébenpótoltatni.Sajnálatos
módonezenfelhívásokraszámosesetbenválaszsemérkezett,vagyhaigen,aznemtartalmaztaakértinfor-
mációt.Ahiánypótlásokrabeérkezőkérelmezőinyilatkozatoksemtudtakeredményesenhibátmegjelölni,így
akérelmekigenjelentősrészemárezenkezdetiszakbanmegrekedt,nemvoltalkalmasazérdemielbírálásra.

Azokbanazügyekben,aholakérelembefogadásrakerült,apénzügyiszolgáltatókáltalbenyújtott�részle-
tesmagyarázatotistartalmazó�válasziratratekintettelakérelmezőktöbbalkalommalazáltalukmegjelölt
adatokegyrészevonatkozásábanelfogadtákaszolgáltatóiválaszt,azazezekbenazesetbenmárönmagában
aválasziratbanbemutatottrészleteslevezetés,apénzügyiszolgáltatómagyarázataelegendőnekbizonyult.

A 152. ügytípus

Ejogorvoslatilehetőségazonkérelmezőkelőttálltnyitva,akikakézhezvettelszámolástkövető30napontúl,
vagyiskésedelmesenkezdeményeztékapanaszeljárást,ígyaszolgáltatókapanasztérdembennemvizsgál-
ták,jelezték,hogyapanaszelkésett,ésaztisközölték,hogymiutánazelszámolásthatáridőbennemvitatta
akérelmező,ezértaztúgytekintik,hogyelfogadta.

Akérelmezőkgyakranfigyelmenkívülhagytákaztakörülményt,hogyaTestületelőttieljárásmegindításá-
nakfeltételeittisazelutasítottpanasz,tehátazelszámolásérdemivitatásáhozaznemvoltelegendő,hogy
aszolgáltatóválaszoltapanaszra,deérdemiválasztnemadott,hanemapanaszelkésettségekörébentett
nyilatkozatot.Ezenkörülménybőleredőensokolyankérelemérkezett,amibenakérelmezőugyanazelszá-
molástvitatta,azonbanténylegeselutasítottpanasszalnemrendelkezett,ezértezeneljárásokataTestületoly
módonkezelte,hogyapanaszelkésettségénekvitatásánaktekintetteazokatéshiánypótláskeretébenkérte
igazolniakérelmezőakadályoztatásátésazakadálymegszűnésénekidőpontját.

Alegtöbbilyentípusúeljárásbanakérelmezőioldalrólhiányzottazonpanasztelutasítottszolgáltatóiválasz,
amelypanaszbanakérelmezőmegpróbáltakimenteniakésedelmét, ígyaszolgáltatóknakaTestületelőt-
tieljárásbanvoltlehetőségükapanaszkivizsgálásaésazelkésettségigazolásakörébennyilatkoznielőször.
Akérelmezőkelkésettségkörébentettigazolásaiésnyilatkozataiigenváltozatosakvoltak.Legtöbbesetben
külföldöntartózkodás(pl.külföldimunkavállalás)vagybetegségakadályoztaakérelmezőketapanaszmegté-
telében.ATestületaleigazoltkülföldimunkavállalástésatartósbetegségetigazoltakadályoztatásnaktekin-
tette,azonbanaztnemtartottaelfogadhatónak,hogya30napospanasztételihatáridőnbelülakérelmező
általbecsatoltigazolásszerintegyvagykétnapigvoltbeteg,hiszenanyitvaállótovábbi28vagy29napban,
határidőnbelülmegtehettevolnaapanaszátakérelmező.

ATestületaztsemtartottaelfogadhatónak,haakérelmezőnyilatkozottugyanazakadályoztatáskörében,de
semmineműigazolástnemcsatolt,méghiánypótlástkövetőensem.Voltakolyannyilatkozatokésigazolásnak
szántdokumentumokis,amelyeknemvoltakelfogadhatóak,ígypéldáulkiskorúgyermekszemélyiigazolvá-
nya,hozzátartozóhalottianyakönyvikivonata,stb.

A 153. ügytípus

Ajogorvoslatilehetőséggelazokakérelmezőkélhettek,akiknemkaptakelszámolástapénzügyiszolgálta-
tótól,azonbanmegítélésükszerintakölcsönszerződésükutánaz jártvolnanekik.A jogszabályikereteke
körbenatörvényielszámolásokkiküldésétkövetően–2015.május18.napjától-változtakésszélesítették
azokkörét,akikkezdeményezhettékeztatípusúeljárást(jogszabályszerintkezdetbencsakazonadósvolt
jogosultkérelmetbenyújtani,akiarendszeresévesértesítésreisjogosultvolt,majdeztegyjogszabály-mó-
dosítástkövetőenkiterjesztésrekerültazadóstársakrais.Ajogszabályrendelkezéseinemjelöltékmegake-
zest,zálogkötelezett,mintvitatásrajogosultszemélyt).Ajogszabályikörnyezetnemismeretébőlvagyannak
elnemfogadásábóladódtakolyankérelmek,aholkezdetbenazadóstárskezdeményezteazeljárást(annak
ellenére,hogyarramégnemvoltakkorjogosult),degyakranelőfordultazazesetis,hogyakezesekvagy
azálogkötelezettfordultakaTestülethezkérve,hogyarészükre iskerüljönmegküldésreazelszámolásról 
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szólótájékoztatólevél.Ezenutóbbiszemélyikörnekazonbanajogszabálymégamódosítástkövetőensem
adottlehetőséget,ígyekérelmekelutasításteredményeztek.

Törvényszabályoztaaztis,hogyapénzügyiszolgáltatónakmelyidőpontigkellettgondoskodniaazelszámo-
lásokpostázásáról,annakbefejezésérőlmilyenmódonkellettértesíteniazadósokatésezenértesítéstőlszá-
mítottanmilyenidőintervallumálltrendelkezésreazonadósokrészére,akiknemkaptákkézhezazelszámo-
lást,hogypanasszalfordulhassanakaszolgáltatójukhoz.Akérelmekigenjelentősrészeilyenszempontból
időelőttivolt,ugyanisezenjogszabályilagmegállapítotthatáridőtbesemvárvamáraszolgáltatóhoz,majd
aTestülethezfordultakakérelmezők,megsemvárták,hogyazelszámolásrólszólótájékoztatótlehetőségük
legyenátvenni.Azilyeneljárásoktöbbségeazzalszűntmeg,hogyutóbbkézhezvettékazelszámolást, így
akérelemokafogyottávált.

jelentősszámúkérelemérkezettezentípusújogorvoslatieljárásbanis.Azeseteknagyrészébenakérelme-
zőkvalóbannemvoltakjogosultakelszámolásra.Ennekokaiigenváltozatosakvoltak.Gyakranakérelmezett
szerződésnemtartozottatörvényhatályaalá,azonbelülisidőbelivagytárgybelihatálytekintetébennem
vonatkozottráazelszámolásitörvény,eztazonbanakérelmezőkfigyelmenkívülhagytákannakellenéreis,
hogyapanaszelutasításábanezegyértelműen,jogszabályihivatkozássalegyüttindokolvavolt,aszolgáltató
általpontosanleírva.

Számoskérelemérkezettolyanszerződésektekintetében,amelyeknemvoltakfogyasztóiszerződések.Alap-
vetőenezekprojektfinanszírozásokvoltak,aholpéldáulaszerződésbenegynéltöbbingatlanépítésérevál-
laltakkötelezettségetakérelmezők.Semmegnevezésében,semtárgyábanaszerződésbőlnemtűntki,hogy
nemfogyasztóiszerződérőlvanszó,afedezetiingatlanokföldhivatalibesorolása(pl.építésitelek)alapjánés
aszerződéskötéstmegelőződokumentumokbólderültki,hogynemfogyasztóicéltszolgáltahitel.

Egyszolgáltatónálamegkötöttszerződésekelnevezésükbenarraengedtekkövetkeztetni,hogy fogyasztói
hitelrőlvanszó,kiderültazonban,hogyezfantázianévésezenügyletekisjelentősrészbengazdaságicélt
szolgáltak,melytényazelőzményiiratokbólegyértelműenlevezethetőésmegállapíthatóvolt,ígyaszerződés
nemminősülhetettfogyasztóinak.ATestületaszerződéstmagát,annaktartalmát,illetveaszerződésmegkö-
téseelőttidokumentumokattudtafigyelembevenniaszerződésjellegénekmegállapításakor,ígyazakörül-
mény,hogyaténylegesenfelvetthitelutóbbmirevoltfelhasználva,azeljárótanácsnemvizsgálta.

jelentősszámúgépjárműfinanszírozásjöttlétreolymódon,hogyazadósegyénivállalkozóvolt,azonbanaz
elszámolásijogszabályokrahivatkozvakérteazelszámoláselkészítését.Ezekbenazesetekbenvitathatatlan
volt,hogyaszerződésbenazegyénivállalkozóiadatokszerepeltek,akérelmezőkpedigellenbizonyításként
hivatkoztakarra,hogyagépjárműtekintetébenköltségetnemszámoltakelavállalkozásukban.Akérelmezők
gyakrancsakállították,hogyőketmegilletiazelszámolás–különbözőindokokathozva–azonbanigazolniazt
alegtöbbesetbennemtudták.Gépjárműfinanszírozásnálképezettgyakranfelmerülőproblematikátazaz
esetköris,amikoraszemélyszállítássalfoglalkozóvállalkozókkezdeményeztékazeljárást.

Sérelmeztékakérelmezőkaztis,hogymiértnemjárelszámolásazokrészére,akikgazdaságitársaságáltal
megkötöttkölcsönszerződéstvállaltakát.Ajogszabályegyértelművoltabbanatekintetben,hogyfogyasz-
tói szerződésekre terjed ki az elszámolás kötelezettsége, így azon szerződések vonatkozásábannemvolt
elszámolásikötelezettségeaszolgáltatóknak,aholazalapszerződéstgazdaságitársaságkötöttemeg(nem
fogyasztó)ésaztegykésőbbiidőpontbanátvállaltaafogyasztó,mertaszerződéskötéseredetilegnemfo-
gyasztóvaltörténtésazelszámolásikötelezettségmegítéléseaszerződéskötéskoriállapotalapjánvoltel-
döntendő.Amikorafogyasztóiszerződéstnemfogyasztóvállaltaát,apénzügyiszolgáltatótnemterhelte
elszámolásikötelezettségafogyasztónaknemminősülőátvállalóvalszemben,deelszámolásikötelezettség
terhelteafogyasztóvalszembenazátvállalás időpontjáigkeletkezetttúlfizetésekvonatkozásában(ameny-
nyibenafogyasztókövetelésenemévültel).Ritkábban,deszinténelőfordulóesetvolt,hogyafogyasztó-
naknyújtottkölcsön fogyasztóáltalkerülátvállalásra,ekkormindazátvállalástmegelőzően,mindazazt
követőenkeletkezetttúlfizetésekvonatkozásábanazátvállalóvalszembenterhelteelszámolásikötelezettség 
aszolgáltatót.
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Azelszámolásikötelezettségfennálltakörébenérkeztekolyankérelmekis,melybenakérelmezőkkértékaz
elszámolástakedvezményesenvégtörlesztetthitelükvonatkozásában. jogszabályszerintakedvezménye-
senvégtörlesztetthitelekesetébenaszolgáltatóakkorvoltköteleselkészíteniazelszámolást,amennyiben
akérelmező2015.március1-31.napja (anyagi jogihatáridőnekszámított)közöttkérteaztésmegfizette
a10.000,-Ftösszegűdíjat.Akérelmezőkjelentősrészeezenhatáridőntúlnyújtottbekérelmetazelszámolás
elkészítésekörében,gyakrancsakszóbanjelezteaszolgáltatófelé,hogyigényttartanaazelszámolásraésaz
esetektöbbségébenadíjmegfizetéseiselmaradt,ígyaztaTestületfelésemtudtákigazolni.ATestületcsak
abbanazesetbenkötelezhetteaszolgáltatótazelszámoláselkészítésére,haakérelmezőigazolnitudjaezen
kettősfeltételteljesülését,azazhatáridőnbelülírásbankérteaszolgáltatóésadíjatmegfizette,ezenfeltéte-
leknekazonbanakérelmekalegritkábbesetbentudtakcsakmegfelelni.

4.2. AZ ELSZÁMOLÁSI ÜGYEK SZÁMOKBAN

2015.március1.ésdecember31.közöttérkeztekelszámolássalkapcsolatoskérelmekszámaösszesen15.562
voltésa11.sz.mellékletszerintiösszesen186szolgáltatóellenirányult.2016.január1-jénmégennekazügy-
mennyiségnek26,7%-avoltfolyamatban.

Beérkezett, folyamatban lévő és lezárt ügyek ügytípus szerint 2015. december 31-én

151. ügytípus

Helyeselszámolás
megállapítása

152. ügytípus

Panaszeljárás
lefolytatásáratörténő

kötelezés

153. ügytípus

Elszámolási
kötelezettség
fennállásának
megállapítása

Összesen

Beérkezett 13.071 535 1.956 15.562

Folyamatbanlévő 3.276 235 651 4.162

Lezártügyek 9.795 300 1.305 11.400

Abeérkezettkérelmek84%-airányultahelyeselszámolásmegállapításáraés/vagyaforintosításra.

Beérkezett kérelmek ügytípusonként havi bontásban (db)
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AlegtöbbelszámolásikérelemmelazOTP(OTPBankNyrt,OTPjelzálogbank,OTPIngatlanlízing,OTPFak-
toring,OTPjelzálogbank,OTPLakástakarékpénztár)ésaMerkantil(MerkatilBank,MerkantilCarGépjármű
Lízing,MerkantilIngatlanlízing)csoportegyüttesen.3.211ügybenvoltérintett,aLombardLízinggel1.614,
azErsteBankzrt.vel1.329,ésaK&HBankNyrt-velszemben1293jogorvoslatiigényérkezettaTestülethez
Akérelmekösszesen72százaléka9szolgáltatóicsoporthozvoltköthető,28százalékaegyébpénzügyiintéz-
ményeketérintett.

ATestület2015.december31-ig11.400dbügyetzártle,azösszesbeérkezettkérelem73,2%-át.

Lezárt ügyek ügytípusonként 

Az ügylezárás eredménye 151.ügytípus
(db)

152.ügytípus
(db)

153.ügytípus
(db)

összesen
(db)

Egyezségihatározat 52 6 45 103

Kötelezés 10 61 92 163

Eljárástmegszüntetőhatározat 9729 233 1168 11130

Egyesítésfolyamatbanlévőeljárással 4 0 0 4

Összes lezárt ügy 9795 300 1305 11400

Azegyezségihatározatokegyrészeajövőbeniesedékesésteljesítendőfizetésekrendezéséreirányult,aké-
relmezőkáltalvégülelfogadvaazelszámoláseredményét.Ezeknekazegyezségeknekajelentősrészeaké-
relmezőkjövőbelianyagiterheinekcsökkentésétszolgálták.jelentősaránytképviselnekazokazegyezségek,
aholapénzügyiszolgáltatóvállalta,hogyazelszámolástelkészítiésmegküldiakérelmezőrészére,akáratör-
vényikötelezettséghiányábanis.OlyanhatározatokatishozottaTestület,amelyekbenegyébelőnyt,ked-
vezményt,fizetéskönnyítést,csekélyösszegbenhátralévőfizetésikötelezettségesetébenannakteljesítésétől
valómentességettudottelérniakérelmezőazegyezségáltal.

Akötelezésekredöntőenazelszámolásikötelezettségmegállapításairántiügyekben(153.ügytípus)került
sor. 92ügybenaz elszámolási jogszabályokpénzügyi szolgáltatók általi nemmegfelelő értelmezése vagy
afogyasztóiminőségnyilvántartásánakhiánya,illetveazonkörülményeredményezettkötelezéseket,hogy
aszolgáltatókállításaiszerintakérelmezőknemfogyasztóiminőségükbenkötöttekszerződést,azonbanabe-
nyújtottdokumentumokkaleztigazolninemtudták.61ügybenállapítottamegaTestület,hogyakérelmező
panaszanemvoltelkésettéskötelezteaszolgáltatótapanaszeljáráslefolytatására.A151.ügytípusbanakö-
telezésttartalmazóhatározatokszáma10voltazévvégéig.

Kérelemmel érintett pénzügyi intázmények

OTP csoport
Lombard
Erste csoport
K&H csoport
Budapesti Autófinanszírozási Zrt.
CIB csoport
Raiffeisen
MKB
Egyéb pénzügyi intézmények

21%

10%

9%
8%6%

7%
6%

5%

28%
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A lezártügyekközöttazeljárástmegszüntetőhatározatokarányaa legmagasabb.Amegszüntetettügyek
73%-a(8.171ügy)aTestületazértnemtudottérdemidöntésthozni,mertakérelmezőkahiánypótlásifelhí-
vásranemválaszoltak,vagynemteljeskörűenpótoltákahiányosságokat,2.773ügyben(ez25%)pedigaz
elutasításraakérelemmegalapozatlanságamiattkerültsor.

Eljárást megszüntető határozatok a megszüntetés oka szerint 

151. ügytípus

Helyeselszámolás
megállapítása

152. ügytípus

Panaszeljárás
lefolytatására

történőkötelezés

153. ügytípus

Elszámolási
kötelezettség
fennállásának
megállapítása

Összesen

Akérelembenyújtásátnemelőzte
megpanaszeljárás

42 1 8 51

Apanaszelutasításáranemkerültsor
határidőben

4 0 0 4

Akérelemelkésett 37 5 4 46

Ahiánypótlásifelhívásranemérkezett
válasz

3776 76 384 4236

Akérelemahiánypótlástkövetően
sembírálhatóel

3716 72 147 3935

Akérelmezőakérelmetvisszavonta 38 4 26 68

Afelekegyüttesenkértékazeljárás
megszüntetését.

1 0 2 3

Akérelemmegalapozatlan 212 75 586 2773

Azelszámolásvitatásáranemjogosult
nyújtottbeakérelmet

0 0 2 2

Azeljárásfelfüggesztésénekideje
alattapénzügyiintézményúj
elszámolástkészített

3 0 9 12

Összesen: 9729 233 1168 11130

ATestületáltalhozottdöntést949ügybentámadtákmegafelekabíróságelőtt,polgárinempereseljárást
kezdeményezve.Akérelem831esetbena151.ügytípusban,31esetbena152.ügytípusbanés87esetben
a153.ügytípusbanhozotthatározatellenirányult.

Anempereseljáráskezdeményezéseirántikérelmek96%-átfogyasztókterjesztettékelő,apénzügyiintéz-
ményekmindösszesencsak31esetbentettékmegezt.Azeljáróbíróságoktól98olyanvégzésérkezettmeg
aTestülethez,amelyekszerintabíróságokmárdöntésthoztak,közülük52ügybenabíróságidöntésjogerőre
isemelkedett.

Avégzésekegyharmada(33)arrólszólódöntésttartalmazott,hogyabíróságvisszaküldteazügyetaTestület-
hez,mertálláspontjaszerintakérelmezőáltalbeadottkezdeményezésnemminősíthetőnempereseljárásra
alkalmasjogorvoslatikérelemnek.Azügyek60%-ábanhozottabíróságolyandöntést,melyszerintaTestület
határozatahatályábanfennmarad,együgybenkerültsormegváltoztatásra.

Avégzésekközülcsakhattartalmaztaazt,hogyújeljárástkelllefolytatniaaTestületnek,valamennyiahelyes
elszámolásmegállapításával(151.ügytípus)kapcsolatos.
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Nem peres eljárások eredménye 2015. december 31-én

151. ügytípus

Helyeselszámolás
megállapítása

152. ügytípus

Panaszeljárás
lefolytatására

történőkötelezés

153. ügytípus

Elszámolási
kötelezettség
fennállásának
megállapítása

Összesen

Anempereseljárásirántikérelmek 831 31 87 949

Meghozottbíróságivégzések: 84 1 13 98

Helybenhagyjaadöntést 50 0 8 58

Megváltoztatjaadöntést 0 0 1 1

Újeljárásrakötelez 6 0 0 6

Egyéb(megnemindulteljárás,nincs
hatáskör,érdemivizsgálatnélküli
elutasítás)

28 1 4 33

Jogerős végzések 43 1 8 52
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5. A határon átnyúló pénzügyi 
fogyasztói jogviták és tapasztalatai 

ATestületeddigigyakorlatábanahatáronátnyúlóügyekszámaelenyészővoltatöbbiügyszámáhozviszo-
nyítvaéseznemváltozotta2015-ösévbensem,bárfolyamatosannövekvőtendenciátmutat.2013-ban18,
2014-ben33,2015-ben42újilyenügyvolt.Ahatáronátnyúlóügyeketvagyamagyarországilakóhellyelvagy
tartózkodásihellyelrendelkezőfogyasztók,akiknemfeltétlenülkelllegyenekmagyarállampolgárok,egymá-
sik,azEurópaiGazdaságiTérségheztartozóállamban(EGTtagállamban)székhellyelrendelkezőpénzügyiszol-
gáltatókkalszembenindíthatnak,vagyfordítva,azazmásEGTtagállambanlakóhellyelrendelkezőfogyasztók
-akármagyar,akárkülföldiállampolgárok-magyarországiszékhelyűpénzügyiszolgáltatókellen.Azeljárás
kezdeményezéseformakényszerhezkötött,akérelmetaz5.számúmellékletszerinti,azecélrarendszeresí-
tettangolnyelvűnyomtatványonlehetbenyújtani.

Ahatáronátnyúlóügyekközül2015. január1.napján5olyanügyvoltfolyamatban,melyekméga2014.
évbenérkeztek,a2015.évsorán42újügykeletkezett.Azévsorán38ügykerültlezárásra,9ügymaradtfo-
lyamatbandecember31-én.

A38lezártügyből11esetbenmagyarországi,27esetbenkülföldilakóhellyelrendelkezőfogyasztóknyújtot-
takbekérelmet,melyügyek20esetbenbankkal,7ügybenbefektetésiszolgáltatóval,6esetbenbiztosítóval,
4esetbenpedigpénzügyivállalkozássalszembenirányultak,együgybenpedignemvoltbeazonosíthatóapa-
naszoltszervezet.Amagyarországiszolgáltatókkalszembenjelentősrészbentartósankülföldönmunkátvál-
lalómagyarállampolgárokkezdeményeztekeljárást.Apanaszoltszolgáltatókésapanaszokjellegenemtérel
jelentősenazáltalánoseljárásbantapasztaltaktól,ígypéldáuldevizaalapúhitel-vagykölcsönszerződésekkel
kapcsolatosügyletekesetébenazárfolyamkockázattalösszefüggőjogorvoslatipanaszokérkeztek,problémás-
nakbizonyultahitelkártyahasználatais,ésakadtaktermékekárazásávalkapcsolatosproblémákis.

Amiazügyeklezárását,annakeredményétilleti,2alkalommalmerültfeleljárásiakadály,29esetbenazérde-
mieljáráselőfeltételeinemteljesültek,mertakérelmezőknemtettekmaradéktalanulelegetahiánypótlási
felhívásbanfoglaltaknak.Ahiánypótláselmaradásamiattelutasítottügyekesetébenakérelmezőknincsenek
véglegesenelzárvaazalternatívvitarendezésieljárásoktovábbilehetőségétől,ugyanismindenesetbentá-
jékoztatástkapnakarravonatkozóan,hogyhiánytalankérelembenyújtásávalaTestületeljárásátismételten
kezdeményezhetik.Akérelemmegalapozatlanságát6ügybenállapítottamegaTestület,1esetbenakérel-
mezőbeadványátvisszavontaéstájékoztattaaTestületet,hogyapénzügyiszolgáltatóazeljárásmegindítását
követőenteljesítetteakérelmébenfoglaltakat.

Ahatáronátnyúlópénzügyifogyasztóijogvitákjelentősrészébenténylegesenérdemieljárásnemindult,csu-
pánadminisztratívtájékoztatássalzárulhatottleaTestületelőttieljárás.11esetbenfordultelő,hogyarról
kelletttájékoztatniakérelmezőt,hogyapénzügyiszolgáltatónemtettalávetésinyilatkozatot,ezértnincs
lehetőségazérdemieljáráslefolytatására,azigénycsakbíróságiútonérvényesíthető.Ezzelatájékoztatással
zárultleazügyekmajdmindegyikeegyetlentársasággal,egyciprusibejegyzésűbefektetésivállalkozással,az
IronFX Global Limitedcéggelszemben,melyetmindenesetbenmagyarfogyasztókkezdeményeztek.



MELLéKLET

Jelentés a Pénzügyi Békéltető testület éves tevékenységéről • 2015 43

1. SZÁMú MELLÉKLET

 

1A. KÉRELMEZŐ adatai: (Kérelmező az lehet, aki FOGYASZTÓNAK minősül, vagyis az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékeny-
ségén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy.) 

1A.1 Kérelmező neve:  
 
 

1A.2 Lakcíme vagy 
levelezési címe:  

 
 
 

1A.3 Születésének  
időpontja és helye 

                                                    Születési helye: 

1A.4 Telefonszáma:  
 

1A.5 Kérelmezői minősége:  
Kérjük jelölje X-szel, 
hogy Ön 
 

☐ adós ☐ készfizető kezes ☐ zálogkötelezett ☐ örökös 
☐ biztosítási szerződésnél              

szerződő ☐ biztosított ☐ kedvezményezett ☐ pénztártag 

☐ egyéb (kérjük szíveskedjen leírni) 
 
 

 

1B. TOVÁBBI KÉRELMEZŐ adatai: (Kérelmező az lehet, aki FOGYASZTÓNAK minősül, vagyis az önálló foglalkozásán és gazdasági 
tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy.) 

1B.1 Kérelmező neve:  
 
 

1B.2 Lakcíme vagy 
levelezési címe:  

 
 
 

1B.3 Születésének  
időpontja és helye 

                                                    Születési helye: 

1B.4 Telefonszáma:  
 

1B.5 Kérelmezői minősége: 
Kérjük jelölje X-szel, 
hogy Ön 
 

☐ adós 
 

☐ készfizető kezes ☐ zálogkötelezett ☐ örökös 

☐ biztosítási szerződésnél              
szerződő 

☐ biztosított ☐ kedvezményezett ☐ pénztártag 

☐ egyéb (kérjük szíveskedjen leírni) 
 
 

 

 

 

 

 

 

150. ÁLTALÁNOS FOGYASZTÓI KÉRELEM  
  

vonalkód helye 

ÜGYSZÁM:                           
Benyújtandó 1 példányban a Pénzügyi Békéltető Testülethez 

 
 

Érkeztetés helye 

 
 
 
 
 

E nyomtatványt letöltheti a Pénzügyi Békéltető Testület honlapjáról 
(www.penzugyibekeltetotestulet.hu), kitöltheti olvashatóan kézzel vagy géppel.  
A kitöltött nyomtatványt megküldheti levelezési címünkre (Pénzügyi Békéltető Tes-
tület 1525 Budapest, Postafiók 172.), benyújthatja személyesen a Magyar Nemzeti 
Bank Ügyfélszolgálatán (cím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.).  
Lehetőség van továbbá a kijelölt Kormányablakokban a kérelem benyújtására, 
valamint elektronikusan az ügyfélkapun keresztül. (www.magyarorszag.hu) 
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 V.1.1                            2/7 

150-A 
Az 1A. pont szerinti kérelmező neve: 
_________________________________________________________________ 

Születési időpontja: 
                                                     

 

2. A MEGHATALMAZOTT adatai: 

Ha meghatalmazott útján kíván eljárni kérjük, szíveskedjék a MEGHATALMAZÁS nyomtatványt is kitölteni és aláírni, két tanúval 
aláírattatni, továbbá azt eredeti példányban a kérelem mellékleteként benyújtani.  

2.1 Meghatalmazott  
neve: 

 

2.2 Lakcíme vagy  
levelezési címe: 

 

2.3 telefonszáma:  
  

 

3. PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ adatai: 

3.1 Pénzügyi szolgáltató 
neve: 

 
 

3.2 Pénzügyi szolgáltató 
címe:  

 
 

   

3.3 További pénzügyi 
szolgáltató neve: 

 
 

3.4 További pénzügyi 
szolgáltató címe: 

 
 

  

4. NYILATKOZAT AZ ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁT AKADÁLYOZÓ KIZÁRÓ OKOKRÓL: 

Tájékoztatjuk, hogy a Pénzügyi Békéltető Testület akkor indíthatja meg az eljárást, ha az alábbiakban felsorolt kizáró okok egyike 
sem áll fenn.  
Ugyanabból a ténybeli alapból, ugyanazon jog iránt 

4.1 - korábban a Pénzügyi Békéltető Testület előtt eljárást indítottak 
☐ nem  /  ☐ igen

4.2 - korábban közvetítői eljárás indult ☐ nem  /  ☐ igen   

4.3. - polgári peres eljárás van folyamatban ☐ nem  /  ☐ igen 

4.4 - az ügyben már jogerős ítéletet hoztak, vagy jogerős fizetési meghagyás van ☐ nem  /  ☐ igen
4.5 - korábban méltányossági kérelmet terjesztett elő a kérelmező a Pénzügyi Békél-

tető Testületnél. ☐ nem  /  ☐ igen
 

5. A PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYHEZ BENYÚJTOTT PANASSZAL kapcsolatos adatok: 

Tájékoztatjuk, hogy a Pénzügyi Békéltető Testület akkor indíthatja meg az eljárást, ha Ön a pénzügyi szolgáltatónál közvetlenül 
megkísérelte a vitás ügy rendezését, és a panasza (méltányossági kérelme) elutasításra került. Ha a pénzügyi szolgáltatónál nem 
nyújtott be panaszt (méltányossági kérelmet), a Pénzügyi Békéltető Testület előtt sem indíthat eljárást. 

5.1 Mikor nyújtotta be a panaszát/méltányossági kérelmét a pénzügyi intézmény-
hez? 201……   év   …………  hó  ………… napján 

5.2 Kérjük jelölje X-szel, ha a panaszára/méltányossági kérelmére a pénzügyi in-
tézmény nem válaszolt, és a panasz átvételétől számított 30 nap már eltelt. ☐ igen 

5.3 Mikor vette kézhez a pénzügyi intézmény panaszra/ méltányossági kérelemre 
adott elutasító válaszlevelét?  

 
201……    év   …………  hó  ………. napján 
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150-B 
Az 1A. pont szerinti kérelmező neve: 
_________________________________________________________________ 

Születési időpontja: 
                                                     

 

6. A KÉRELEM TÁRGYA ÉS AZ OKOK BEMUTATÁSA: 
 

6.1  Kérelem tárgya szövegesen és összegszerűen:  

6.1.1. A kérelem tárgya szövegesen: 

 
 

6.1.2. A kérelem tárgya összegszerűen:  
(ha meghatározható, kérjük szíves-
kedjen beírni) 

                                                                                                 Ft 
 

6.2 A kérelem okának részletes bemutatása:  

Az állításait alátámasztó iratokat másolatban mellékelnie kell és a 7. pontban jelölnie szükséges, hogy mely dokumentu-
mokat csatolta állítása alátámasztására. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kérjük jelölje X-szel, ha a 6.2 pontot a 150-B/1 pótlapon folytatja: ☐ igen 
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150-B/1 
PÓTLAP A 6.2 PONTHOZ 
Az 1A. pont szerinti kérelmező neve: 
_________________________________________________________________ 

Születési időpontja: 
                                                     

 

A kérelem okának részletes bemutatása (6.2 pont folytatása):  
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7. A KÉRELEM MELLÉKLETEI:  

Az eljárás megindításának feltétele, hogy az állítását alátámasztó iratokat másolatban mellékeli a kérelméhez.  
A 7.1.1-7.1.4 valamint a 7.2.1-7.2.3 pontok esetén elegendő a nyomtatványon X-el megjelölni, hogy mellékeli az okiratot, míg a 
7.2.4 pontnál kérjük, szíveskedjen felsorolni, milyen további okiratokat csatol.  
 

7.1  A kérelem 2-5. pontjaihoz kapcsolódó mellékletek: 

7.1.1 A pénzügyi intézményhez Ön által benyújtott panasz/méltányossági kérelem    mellékelem:☐ 

7.1.2 A pénzügyi intézmény levele a panasz/méltányossági kérelem elutasításáról mellékelem:☐ 

7.1.3 Amennyiben nem kapott választ a pénzügyi intézménytől a panaszára, akkor a panasz benyúj-
tását igazoló irat (pl. feladóvevény a postai feladás igazolására) 

mellékelem:☐  

7.1.4 Kitöltött és aláírt meghatalmazás nyomtatvány eredeti példánya, amennyiben Ön kitöltötte a 
kérelem 2. pontját 

mellékelem:☐ 

 
7.2  A kérelem 6. pontjához kapcsolódó mellékletek: 
 
7.2.1 A pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó jogviszonyt alátámasztó irat (pl.: szerződés, biztosítási 

ajánlat, kötvény)    mellékelem:☐ 

7.2.2 Biztosítási szolgáltatási igénnyel kapcsolatos iratok (pl.: kárfelvételi jegyzőkönyv, szakvéle-
mény, árajánlat vagy számla) mellékelem:☐ 

7.2.3 A kérelmezett ügyhöz kapcsolódó fizetési meghagyásos-, peres-, és végrehajtási eljárással 
kapcsolatos iratok mellékelem:☐ 

7.2.4 A kérelmet alátámasztó további iratok: 
 (Kérjük, sorolja fel a mellékelt további iratokat.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

150-C 
Az 1A. pont szerinti kérelmező neve: 
_________________________________________________________________ 

Születési időpontja: 
                                                     150-C  
Születési időpontja: 
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8. A Pénzügyi Békéltető Testület döntésére az alábbi határozott kérelmet terjesztem elő, mely alapján kérem az 
eljárás lefolyatatását:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kelt …………………………………………., 201…. év …………………………………. hó …… napján 
 
 
           ………………………………………………………………..………….                ……………………………………………………………………………….. 
                           1A. pont szerinti Kérelmező aláírása*                                         1B. pont szerinti Kérelmező aláírása* 
 
 
*Aláírásommal arról is nyilatkozom, hogy a Pénzügyi Békéltető Testület az adataimat a jelen kérelmem alapján indult eljárásban 
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (2) bekezdése szerint a szük-
séges ideig kezelheti, azokat harmadik személynek törvényi kötelezettség esetén átadhatja.  
 
Tájékoztatjuk, hogy a kérelmező a róla kezelt személyes adatokról kérésére bármikor tájékoztatást kaphat, jogsérelme esetén 
bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárását kezdeményezheti.  
 

  

150-D 
Az A1. pont szerinti kérelmező neve: 
_________________________________________________________________ 

Születési időpontja: 
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MEGHATALMAZÁS 
 

Alulírott: 

Kérelmező 
(meghatalmazó) neve: 

 
 

Lakcíme:  

Születésének  
időpontja és helye 

                                                    Születési helye: 

ezúton meghatalmazom: 

Meghatalmazott neve:  
 

Lakcíme:  

Születésének  
időpontja és helye 

                                                    Születési helye: 

 

hogy helyettem és nevemben, teljes jogkörben eljárva a Pénzügyi Békéltető Testület előtt képviseljen a köztem és a  

Pénzügyi szolgáltató 
neve: 

 
 

címe:   

között kialakult pénzügyi fogyasztói jogvita rendezése érdekében indult eljárásban. 

A meghatalmazás visszavonásig érvényes és kizárólag a fenti pénzügyi jogvitára vonatkozik. 

 

Kelt, …………………………………………., 201….  év …………………………………. hó …… napján 

 
 
 

……………………………………… 
Meghatalmazó aláírása 

 
 

……………………………………… 
Meghatalmazott aláírása 

 

Előttük, mint tanúk előtt: 

Név:    Név:    

Lakcím:  Lakcím:  

Anyja neve:  Anyja neve:  

Aláírás:  Aláírás:  
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2. SZÁMú MELLÉKLET

 

1.A VITATOTT KÖLCSÖN- VAGY LÍZINGSZERZŐDÉS AZONOSÍTÓ 
SZÁMA: (szerződésszám vagy egyéb szerződés azonosító) 

Kérjük, hogy minden egyes vitatott szerződésre külön kérelem-
nyomtatványt nyújtson be! 

Csak 1 darab szerződés azonosító száma adható meg! 

 

2. A KÉRELMEZŐ adatai:  

Kérelmező az lehet, aki az 1. pontban megjelölt szerződéshez kapcsolódó elszámolás címzettje volt, továbbá aki másolatra jogo-
sultként az elszámolás vitatására is jogosult. Az elszámolás vitatására az jogosult, aki az elszámoláson címzettként nem szerepelt, 
de a szerződésben hitelfelvevőként vagy lízingbevevőként szerződő fél. 

2A.1 Kérelmező neve:  
 

2A.2 Lakcíme vagy 
levelezési címe:  

 

2A.3 Születésének  
időpontja és helye 

                                                    Születési helye: 

2A.4 Telefonszáma:  
 

2A.5 E-mail címe:  
 

2A.6 Kérjük jelölje X-el, ha Ön az elszámolás-
ról szóló tájékoztatás eredeti  
példányának címzettje: igen ☐ 

Kérjük jelölje X-el, ha Ön az elszámolás vitatására jogosult, vagyis az el-
számoláson címzettként nem szerepelt, de a szerződésben hitelfelvevő-
ként vagy lízingbevevőként (kötelezettként) szerződő fél:   igen ☐ 

 

2B.1 Kérelmező neve:  
 

2B.2 Lakcíme vagy 
levelezési címe:  

 

2B.3 Születésének  
időpontja és helye 

                                                    Születési helye: 

2B.4 Telefonszáma:  
 

2B.5 E-mail címe:  
 

2B.6 Kérjük jelölje X-el, ha Ön az elszámolásról 
szóló tájékoztatás eredeti példányának 
címzettje: igen ☐ 

Kérjük jelölje X-el, ha Ön az elszámolás vitatására jogosult, vagyis az 
elszámoláson címzettként nem szerepelt, de a szerződésben hitelfel-
vevőként vagy lízingbevevőként (kötelezettként) szerződő fél:   igen ☐ 

 

További kérelmezőket a 151-01 Pótlapon tud megadni. Kérjük jelölje, ha van további kérelmező is:   igen ☐ 

 

 

151.  KÉRELEM  
HELYES ELSZÁMOLÁS MEGÁLLAPÍTÁSA TÁRGYÁBAN 

 
A Kérelmező szerint az elszámolás helytelen adatot, számítási hibát tartalmaz, 

 és/vagy vitatja szerződésmódosuláshoz kapcsolódóan a forintban kifejezett követe-
lésre való átváltás számítását, a kamat számítását, vagy az új törlesztőrészleteket 
tartalmazó törlesztési táblázatban foglalt adatok és számítások megfelelőségét, 

vagy az elszámolás vitatása mellett azt is sérelmezi, hogy a pénzügyi intézmény nem 
tett eleget a szerződésmódosulással (forintosítással) kapcsolatos  

kötelezettségének 

 

vonalkód helye 

ÜGYSZÁM:                           

Benyújtandó 1 példányban a Pénzügyi Békéltető Testülethez 
 

Érkeztetés helye 

 
 
 
 
 

E nyomtatványt letöltheti a Pénzügyi Békéltető Testület honlapjáról 
(www.penzugyibekeltetotestulet.hu), kitöltheti olvashatóan kézzel vagy géppel.  
A kitöltött nyomtatványt megküldheti levelezési címünkre (Pénzügyi Békéltető Testület 
1539 Budapest, BKKP Postafiók 670.), benyújthatja személyesen a Magyar Nemzeti 
Bank Ügyfélszolgálatán (cím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.).  
Lehetőség van továbbá a kijelölt Kormányablakokban a kérelem benyújtására, vala-
mint elektronikus formában az ügyfélkapun keresztül. (www.magyarorszag.hu) 
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151-01 
PÓTLAP TOVÁBBI KÉRELMEZŐK MEGADÁSÁHOZ 
Az 2A. pont szerinti kérelmező neve: 
_________________________________________________________________ 

Születési időpontja: 
                                                     

 

TOVÁBBI KÉRELMEZŐK: 

Kérelmező az lehet, aki az 1. pontban megjelölt szerződéshez kapcsolódó elszámolás címzettje volt, továbbá aki másolatra jogo-
sultként az elszámolás vitatására is jogosult. Az elszámolás vitatására az jogosult, aki az elszámoláson címzettként nem szerepelt, 
de a szerződésben hitelfelvevőként vagy lízingbevevőként szerződő fél. 

Kérelmező neve:  
 

Lakcíme vagy 
levelezési címe:  

 

Születésének  
időpontja és helye 

                                                    Születési helye: 

Telefonszáma:  

E-mail címe:  
Kérjük jelölje X-el, ha Ön az elszámolásról  
szóló tájékoztatás eredeti példányának  
címzettje: igen ☐ 

Kérjük jelölje X-el, ha Ön az elszámolás vitatására jogosult, vagyis az elszámolá-
son címzettként nem szerepelt, de a szerződésben hitelfelvevőként vagy lízing-
bevevőként (kötelezettként) szerződő fél:   igen ☐ 

Kérelmezőként magam is kérem az eljárás lefolytatását a kérelemben foglal-
taknak megfelelően, és a 11. pontban foglaltakat is tudomásul veszem, elfoga-
dom*: 

 
 
Aláírás:  …………………..……………………………… 

 

Kérelmező neve:  
 

Lakcíme vagy 
levelezési címe:  

 

Születésének  
időpontja és helye 

                                                    Születési helye: 

Telefonszáma:  

E-mail címe:  
Kérjük jelölje X-el, ha Ön az elszámolásról 
szóló tájékoztatás eredeti példányának 
címzettje: igen ☐ 

Kérjük jelölje X-el, ha Ön az elszámolás vitatására jogosult, vagyis az elszámolá-
son címzettként nem szerepelt, de a szerződésben hitelfelvevőként vagy lízing-
bevevőként (kötelezettként) szerződő fél:   igen ☐ 

Kérelmezőként magam is kérem az eljárás lefolytatását a kérelemben foglal-
taknak megfelelően, és a 11. pontban foglaltakat is tudomásul veszem, elfo-
gadom*: 

 
 
Aláírás:  …………………..……………………………… 

 

Kérelmező neve:  
 

Lakcíme vagy 
levelezési címe:  

 

Születésének  
időpontja és helye 

                                                    Születési helye: 

Telefonszáma:  

E-mail címe:  
Kérjük jelölje X-el, ha Ön az elszámolásról 
szóló tájékoztatás eredeti példányának 
címzettje: igen ☐ 

Kérjük jelölje X-el, ha Ön az elszámolás vitatására jogosult, vagyis az elszámolá-
son címzettként nem szerepelt, de a szerződésben hitelfelvevőként vagy lízing-
bevevőként (kötelezettként) szerződő fél:   igen ☐ 

Kérelmezőként magam is kérem az eljárás lefolytatását a kérelemben foglal-
taknak megfelelően, és a 11.,pontban foglaltakat is tudomásul veszem, elfoga-
dom*: 

 
 
Aláírás:  …………………..……………………………… 
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151-A 
A 2A. pont szerinti kérelmező neve: 
_________________________________________________________________ 

Születési időpontja: 
                                                     

 

3. A MEGHATALMAZOTT adatai: 

Ha meghatalmazott útján kíván eljárni, kérjük, szíveskedjék MEGHATALMAZÁS nyomtatványt kitölteni és aláírni, két tanúval 
aláírattatni, továbbá azt eredeti példányban a kérelem mellékleteként benyújtani.  

3.1 Meghatalmazott  
neve: 

 

3.2 Lakcíme vagy  
levelezési címe: 

 

3.3 telefonszáma:  

 

4. AZ ELSZÁMOLÁST KÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI INTÉZMÉNY adatai: 

4.1 Pénzügyi intézmény 
neve: 

 

4.2 címe:   
 

 

5. A PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYHEZ BENYÚJTOTT PANASSZAL kapcsolatos adatok: 

Tájékoztatjuk, hogy a Pénzügyi Békéltető Testület akkor indíthatja meg az eljárást, ha Ön a pénzügyi intézménynél közvetlenül  
már megkísérelte a vitás ügy rendezését, és a panasza elutasításra került, vagy a panaszkezelésre biztosított 60 napos határidő 
már eltelt, és a pénzügyi intézmény nem válaszolt. Amennyiben a panaszában foglaltakat továbbra is fenntartja, az elutasítás 
kézbesítésétől, illetve ha a pénzügyi intézmény nem válaszolt, akkor a 60 napos panaszkezelési határidő leteltétől számított 30 
napon belül van lehetősége kezdeményezni a Testület eljárását.  Ha a pénzügyi intézménynél nem nyújtott be panaszt, a Pénz-
ügyi Békéltető Testület előtt sem indíthat eljárást. 

5.1 Mikor nyújtotta be a panaszát a pénzügyi intézményhez? 201……    év   …………  hó  ………… napján 
5.2 Mikor vette kézhez a pénzügyi intézmény panaszra adott elutasító  

válaszlevelét?  
 
201……    év   …………  hó  ………… napján 

5.3 Kérjük jelölje X-el, ha a panaszára a pénzügyi intézmény nem válaszolt, és a panaszkezelésre biztosított 
60 napos határidő már eltelt. ☐ igen 

5.4 Kérjük jelölje X-el, ha azért nyújtott be panaszt a pénzügyi intézményhez, mert az ELSZÁMOLÁS helytelen 
adatot, számítási hibát tartalmaz.  
Ebben az esetben a 151-C lapot kell kitöltenie. 

☐ igen  
 

5.5 Kérjük jelölje X-el, ha azért nyújtott be panaszt a pénzügyi intézményhez, mert az ELSZÁMOLÁS helytelen 
adatot, számítási hibát tartalmaz és emellett azt is kifogásolta, hogy a SZERZŐDÉSMÓDOSULÁS-hoz (fo-
rintosítás) kapcsolódóan a pénzügyi intézmény nem küldte meg 

-  a szerződésmódulásról szóló, valamint az azzal összefüggő dokumentumokat (pl.: törlesztési 
táblázatot), vagy  

- a forintban meghatározott követelésre való átváltásról és a tartozás annak megfelelően forint-
ban fennálló összegéről szóló tájékoztatást. 

Ebben az esetben a 151-C lap mellett a 151-02 pótlapot is ki kell kitöltenie. 

☐ igen

5.6 Kérjük jelölje X-el, ha azért nyújtott be panaszt a pénzügyi intézményhez, mert a SZERZŐDÉS-
MÓDOSULÁS-hoz (forintosítás) kapcsolódóan Ön kifogásolta 

- a forintban kifejezett követelésre való átváltás számítását, 
- a kamat számítását,  
- az új törlesztőrészleteket tartalmazó törlesztési táblázatban foglalt adatok és számítások megfe-

lelőségét.  
Ebben az esetben a 151-D lapot kell kitöltenie. 

☐ igen 
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151-B 
A 2A. pont szerinti kérelmező neve: 
_________________________________________________________________ 

Születési időpontja: 
                                                     

 

6. A PÉNZÜGYI BÉKÉLTETŐ TESTÜLETHEZ HATÁRIDŐN TÚL BENYÚJTOTT KÉRELEMMEL kapcsolatos adatok: 

Kérjük, hogy ezt a pontot csak akkor töltse ki, ha a kérelmét azért nyújtja be elkésetten a Pénzügyi Békéltető Testülethez, mert a 
kérelem benyújtásában igazoltan akadályozva volt. 
A kérelem akkor minősül elkésettnek, ha 

-  a pénzügyi intézmény álláspontjának kézbesítésétől, vagy 
- a panaszkezelésre biztosított 60 napos ügyintézési idő leteltétől  

számított 30 napon túl kérelmezi a Testület eljárását.         

Amennyiben a kérelmet azért nem tudta határidőben benyújtani, mert igazoltan akadályozva volt, akkor az akadály megszűné-
sének időpontjától számított 30 napon belül teheti ezt meg. Abban az esetben, ha az elutasítás kézbesítése óta több mint 6 
hónap telt el, még az akadályozás igazolása esetén sem indíthat eljárást a Testület. 
A 6.2 pontban meg kell jelölnie az akadályoztatás okát, és igazolnia is szükséges, hogy miért nem tudta a kérelmet az előírt ha-
táridőn belül benyújtani.  Kérjük, hogy amennyiben kitölti ezt a pontot, akkor a 9.1.8 pontban, a csatolt mellékletek között szí-
veskedjék feltüntetni az akadályoztatást igazoló iratot. (pl.: orvosi igazolás)  
 
6.1 Az akadály megszűnésének időpontja: 

201……    év   …………  hó  ………… napja 
6.2 Az akadályoztatás oka: (Kérjük, szíveskedjen leírni.)  
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151-C 
A 2A. pont szerinti kérelmező neve: 
_________________________________________________________________ 

Születési időpontja: 
                                                     

 

7. AZ ELSZÁMOLÁSBAN SZEREPLŐ HELYTELEN ADAT, SZÁMÍTÁSI HIBA bemutatása: 

Ezt a lapot akkor kell kitöltenie, ha az ELSZÁMOLÁS helytelen adatot, vagy számítási hibát tartalmaz.  (Az 5.4 pontban az „igen” 
választ jelölte meg.)  

7.1  A kérelem oka: (Kérjük jelölje X-el, hogy mit kifogásol.) 

7.1.1 Helytelen adatot tartalmaz az elszámolás: ☐ igen / ☐ nem 

7.1.2 Számítási hibát tartalmaz az elszámolás: ☐ igen / ☐ nem 
 

7.2 Az elszámolásban szereplő helytelen adat, számítási hiba és ezek okának részletes bemutatása: 

Kérjük, hogy pontosan jelölje meg az elszámolásban a helytelen adatot, számítási hibát, valamint írja le az eltérés okát, és 
mutassa be, hogy Ön szerint mi a helyes adat, számítás. Ebben a pontban kizárólag az elszámolással kapcsolatos adat 
helytelensége, számítási hiba és ok megjelölése körében tehet észrevételt, egyéb kérelmet nem terjeszthet elő.  

Az állítását alátámasztó iratokat mellékelnie kell a kérelemhez, melyeket szíveskedjen a 9.2 pontban tételesen feltüntetni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kérjük jelölje x-el, ha a 7.2 pontot a 151-C/1 pótlapon folytatja: ☐ igen  
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151-C/1 
PÓTLAP A 7.2 PONTHOZ  
A 2A. pont szerinti Kérelmező neve: 
___________________________________________________ 

Születési időpontja: 
                                                     

 

Az elszámolásban szereplő helytelen adat, számítási hiba és ezek okának részletes bemutatása (a 7.2 pont folytatása): 
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151-D 
A 2A. pont szerinti kérelmező neve: 
_________________________________________________________________ 

Születési időpontja: 
                                                     

 

8. A SZERZŐDÉSMÓDOSULÁSSAL kapcsolatban a forintban kifejezett követelésre való átváltás számítására, a kamat számítá-
sára vagy az új törlesztőrészleteket tartalmazó törlesztési táblázatban foglalt adatokra és számításokra vonatkozó hiba bemu-
tatása: 
 
A 151-D lapot akkor kell kitöltenie, ha SZERZŐDÉSMÓDOSULÁS-sal (forintosítás) kapcsolatban a forintban kifejezett követelésre 
való átváltás számítását, a kamat számítását vagy az új törlesztőrészleteket tartalmazó törlesztési táblázatban foglalt adatok és 
számítások megfelelőségét kifogásolta. (A 5.6 pontban az „igen” választ jelölte meg.)  

8.1  Kérelem oka: (Kérjük, jelölje X-el) 

8.1.1 A forintban kifejezett követelésre való átváltás számítását vitatja. ☐ igen / ☐ nem 

8.1.2 A kamat számítását vitatja.    ☐ igen / ☐ nem 

8.1.3 Az új törlesztőrészleteket tartalmazó törlesztési táblázatban foglalt adatok és számítá-
sok megfelelőségét vitatja. ☐ igen / ☐ nem 

 

8.2 A szerződésmódosulással kapcsolatban a forintban kifejezett követelésre való átváltás számításával, a kamat számítá-
sával, vagy az új törlesztőrészleteket tartalmazó törlesztési táblázatban foglalt adatokkal és számításokkal kapcsolatos 
hibák okainak részletes bemutatása:  

Kérjük, hogy a 8.1.1-8.1.2 pontokhoz kapcsolódóan konkrétan jelölje meg a számítási hibát. Ha pedig a 8.1.3 pontban 
jelölt választásának megfelelően a törlesztési táblázat tartalmaz hibás adatot, számítási hibát, akkor e körben szívesked-
jen az adatot, hibát pontosan megjelölni. 

Ebben a rovatban a 8.1 pont szerinti okokon túlmenően egyéb kérelmet nem terjeszthet elő. Az állításait alátámasztó 
iratokat mellékelnie kell és a 9.3 pontban jelölnie szükséges, hogy mely dokumentumokat csatolta állítása alátámasztásá-
ra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kérjük jelölje X-el, ha a 8.2 pontot a 151-D/1 pótlapon folytatja: ☐ igen 
 

 



MELLéKLET

Jelentés a Pénzügyi Békéltető testület éves tevékenységéről • 2015 57

 

 V.2.0                            8/12 

151-D/1 
PÓTLAP A 8.2 PONTHOZ 
A 2A. pont szerinti Kérelmező neve: 
___________________________________________________ 

Születési időpontja: 
                                                     

 

A szerződésmódosulással kapcsolatban a forintban kifejezett követelésre való átváltás számításával, a kamat számításával, 
vagy az új törlesztőrészleteket tartalmazó törlesztési táblázatban foglalt adatokkal és számításokkal kapcsolatos hibák okainak 
részletes bemutatása (a 8.2 pont folytatása): 
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151-E 
A 2A. pont szerinti kérelmező neve: 
_________________________________________________________________ 

Születési időpontja: 
                                                     

 

9. A KÉRELEM MELLÉKLETEI:  

A meghatalmazást eredeti példányban, az állításait alátámasztó iratokat másolatban mellékelnie kell a kérelméhez. A 9.1.1-
9.1.7, a 9.2.1, és a 9.3.1-9.3.2 pontok esetén elegendő a nyomtatványon X-el megjelölni, hogy mellékeli az okiratot, míg a 9.1.8, a 
9.2.2 és a 9.3.3 pontoknál kérjük, szíveskedjen felsorolni, milyen további okiratokat csatol.  
 

9.1  A kérelem 1-6. pontjaihoz kapcsolódó mellékletek: 

9.1.1 A pénzügyi intézményhez Ön által benyújtott panasz    mellékelem:☐ 
9.1.2 A pénzügyi intézmény levele a panasz elutasításáról mellékelem:☐ 

9.1.3 Az elszámolással érintett szerződés (pl.: Jelzálogjoggal vagy egyéb biztosítékkal fedezett köl-
csönszerződés, gépjármű finanszírozás célú kölcsönszerződés) mellékelem:☐ 

9.1.4 Gyűjtőszámla-hitel szerződés (árfolyamgát) mellékelem:☐ 
9.1.5 Áthidaló-kölcsön szerződés mellékelem:☐ 
9.1.6 Engedményezésről szóló iratok mellékelem:☐ 
9.1.7 Kitöltött és aláírt meghatalmazás nyomtatvány, amennyiben Ön kitöltötte a kérelem 3. pontját  mellékelem:☐ 
9.1.8 Az akadályoztatását alátámasztó irat(ok), amennyiben kitöltötte a kérelem 6. pontját: 

(Kérjük, sorolja fel a mellékelt iratokat.) 
 
 
 
 

 

9.2  A kérelem 7. pontjához kapcsolódó mellékletek: 
Amennyiben a 7. pontban részletezte, hogy a pénzügyi intézménytől kapott elszámolásban milyen helytelen adat, illetve számí-
tási hiba található, akkor itt kell megjelölnie azokat a dokumentumokat, amelyeket e körben csatolni kíván állításainak alátá-
masztására. 
9.2.1 A pénzügyi intézmény által az elszámoláshoz kapcsolódó információkról kiadott tájékoztató 

levél (elszámolási értesítő)   mellékelem:☐ 

9.2.2 A pénzügyi intézménytől kapott elszámolásban szereplő, a 7.2 pontban részletezett helytelen adatot, illetve számítási 
hibát alátámasztó iratok: (Kérjük, sorolja fel a mellékelt iratokat.) 
 
 
 
 
 
 
 

 

9.3  A kérelem 8. pontjához kapcsolódó mellékletek: 
Amennyiben a 8. pontban részletezte, hogy a szerződésmódosuláshoz kapcsolódóan a forintban kifejezett követelésre való 
átváltás számítását, a kamat számítását, vagy az új törlesztőrészleteket tartalmazó törlesztési táblázatban foglalt adatokat és 
számításokat miért vitatja, akkor itt kell megjelölnie azokat a dokumentumokat, amelyeket e körben csatolni kíván állításainak 
alátámasztására. 

9.3.1 A pénzügyi intézmény által kiadott, a szerződésmódosuláshoz (forintosítás) kapcsolódó in-
formációkat is tartalmazó tájékoztató levél (elszámolási értesítő) mellékelem:☐ 

9.3.2 A pénzügyi intézmény által kiadott törlesztési táblázat mellékelem:☐ 
9.3.3 A pénzügyi intézménytől kapott forintban kifejezett követelésre való átváltás számításával, a kamat számításával, 

vagy az új törlesztőrészleteket tartalmazó törlesztési táblázatban foglalt adatokkal és számításokkal kapcsolatban a 
8.2 pontban részletezett helytelen adatot, számítási hibát alátámasztó iratok: (Kérjük, sorolja fel a mellékelt iratokat.) 
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151-F 
A 2A. pont szerinti kérelmező neve: 
_________________________________________________________________ 

Születési időpontja: 
                                                     

 

10. Nyilatkozat folyamatban lévő eljárásról: 
  

Alulírott kérelmező nyilatkozom, tudomásom van arról, hogy a jelen kérelmemtől függetlenül az 1. 
pontban megjelölt szerződésben szereplő másik hitelfelvevő vagy lízingbevevő, ugyanezen szerződés 
vonatkozásában már panasszal élt a pénzügyi intézménynél, vagy a Pénzügyi Békéltető Testületnél 
eljárást kezdeményezett. 

☐ igen / ☐ nem 

 
 

11. Alulírott Kérelmező a Pénzügyi Békéltető Testület döntésére az alábbi határozott kérelmet terjesztem elő:  

Kérjük, jelölje X-el, hogy mi a határozott kérelme. Többet is megjelölhet. 
 

11.1 
Az elszámolás az általam megjelölt helytelen adatot illetve számítási hibát tartalmazza, ezért a 
Pénzügyi Békéltető Testülettől kérem, hogy állapítsa meg a helyes elszámolást és kötelezze a 
pénzügyi intézményt annak végrehajtására. 

☐ igen / ☐ nem 

11.2 
Vitatom a LXXVII. tv. 10.§ vagy 15.§ szerinti forintban kifejezett követelésre való átváltás szá-
mítását, ezért a Pénzügyi Békéltető Testülettől kérem, hogy állapítsa meg a helyes forintban 
kifejezett követelést, és kötelezze a pénzügyi intézményt annak alkalmazására. 

☐ igen / ☐ nem 

11.3 Vitatom a kamat számítását, ezért a Pénzügyi Békéltető Testülettől kérem, hogy állapítsa meg 
a helyes kamatot és kötelezze a pénzügyi intézményt annak alkalmazására. ☐ igen / ☐ nem 

11.4 
Vitatom az új törlesztőrészleteket tartalmazó törlesztési táblázatban foglalt adatok és számítá-
sok megfelelőségét, ezért kérem, hogy a Pénzügyi Békéltető testület állapítsa meg a helyes 
adatokat és kötelezze a pénzügyi intézményt annak alkalmazására. 

☐ igen / ☐ nem

 
 
A kitöltött lapok és mellékletek száma 
Kérjük, hogy a megfelelő kódkockába írj be, hogy a főlapon kívül melyik lapokat töltötte ki, és hány darab mellékletet csatolt.  
 

151-01 151-A 151-B 151-C 151-C/1 151-D 151-D/1 151-E 151-F 151-02 Mellékletek száma 

 
           

 
  

Kelt …………………………………………., 2015. év …………………………………. hó …… napján 

 
 
   …………………………………………………………………………………………….            ……………………………………………………………………………………………. 
                 az 2A. pontban feltüntetett Kérelmező aláírása*                             a 2B. pontban feltüntetett Kérelmező aláírása* 
  
 

*Aláírásommal arról is nyilatkozom, hogy a Pénzügyi Békéltető Testület a megadott személyes adataimat a  jelen kérelmem alap-
ján indult eljárásban a szükséges ideig kezelheti, azokat harmadik személynek törvényi kötelezettség esetén átadhatja.   

Tájékoztatjuk, hogy a kérelmező a róla kezelt személyes adatokról kérésére bármikor tájékoztatást kaphat, jogsérelme esetén 
bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárását kezdeményezheti. 

 
A további kérelmezők aláírását a 151-01 PÓTLAP tartalmazza.  
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151-02 

KÉRELEM SZERZŐDÉSMÓDOSULÁSSAL (FORINTOSÍTÁS)  
KAPCSOLATOS KÖTELEZETTSÉG MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT 
A 2A. pont szerinti kérelmező neve: 
_________________________________________________________________ 

Születési időpontja: 
                                                     

 

12. SZERZŐDÉSMÓDOSULÁSSAL (FORINTOSÍTÁSSAL) KAPCSOLATOS KÖTELEZETTSÉGEK FENNÁLLÁSÁNAK bemutatása: 

Kérjük, hogy ezt a lapot kizárólag abban az esetben töltse ki, ha az elszámolásban szereplő helytelen adat, számítási hiba mellett azt kifogásolja, 
hogy az elszámolás közlésével együtt a pénzügyi intézmény nem küldte meg 

a) a szerződésmódulásról szóló, valamint az azzal összefüggő dokumentumokat (pl.: törlesztési táblázatot), vagy  
b) a pénzügyi intézmény nem küldte meg a forintban meghatározott követelésre való átváltásról és a tartozás annak megfelelően forint-

ban fennálló összegéről szóló tájékoztatást.  
(A 5.5 pontban az „igen” választ jelölte meg.) 

12.1  A kérelem oka: (Kérjük, jelölje X-el.) 

12.1.1 A pénzügyi intézmény nem küldte meg a 2014. évi LXXVII.tv. szerinti szerződésmódosulásról szóló, valamint 
az azzal összefüggő dokumentumokat. ☐ igen / ☐ nem

12.1.2 A pénzügyi intézmény nem küldte meg a forintra átváltásról és a tartozás annak megfelelően forintban 
fennálló összegéről szóló tájékoztatást (2014. évi LXXVII.tv. 15.§. (2) bekezdés). ☐ igen / ☐ nem

 

12.2 A szerződésmódosulással (forintosítás) kapcsolatos kötelezettség fennállásának indoklása: 
Kérjük mutassa be, hogy a pénzügyi intézménynek Önnel szemben miért áll fenn tájékoztatási kötelezettsége. Az állítását alátámasztó 
iratokat mellékelnie kell a kérelemhez, melyeket szíveskedjen a 13. pontban tételesen feltüntetni.  
 
 
 
 
 
 

 

13. A KÉRELEM 12. pontjához kapcsolódó mellékletek:  
Kérjük, hogy az állítását alátámasztó alábbi iratokat másolatban mellékelje a kérelméhez.  
 

13.1 A 2015. február 1. napján fennálló tartozás igazolása a 12.1.2 ponthoz kapcsolódóan. mellékelem:☐ 
13.2 Egyéb iratok: (Kérjük, sorolja fel az egyéb iratokat.) 

 

 

14. Alulírott kérelmező a Pénzügyi Békéltető Testület döntésére az alábbi határozott kérelmet terjesztem elő:  

14.1 

A pénzügyi intézmény az elszámolás közlésével együtt nem küldte meg részemre a 2014. LXXVII. törvény 5.§. 
(1) és (2) bekezdése szerinti dokumentumokat (fogyasztói kölcsönszerződés módosuló rendelkezéseinek 
szövegét és az ahhoz kapcsolódó mellékleteket). Ezért a Pénzügyi Békéltető Testülettől kérem annak megál-
lapítását, hogy ez a kötelezettsége fennáll a pénzügyi intézménynek, és kötelezze a teljesítésére. 

☐ igen / ☐ nem 

14.2 

A pénzügyi intézmény az elszámolás közlésével együtt nem küldte meg a 2014. évi LXXVII. tv. 15. §. (1). be-
kezdésében meghatározott átváltásról és a tartozás annak megfelelően forintban fennálló összegéről szóló 
tájékoztatást. Ezért a Pénzügyi Békéltető Testülettől kérem annak megállapítását, hogy ez a kötelezettsége 
fennáll a pénzügyi intézménynek, és kötelezze a teljesítésére. 

☐ igen / ☐ nem 

 
Kelt …………………………………………., 2015. év …………………………………. hó …… napján 
 
 
           …………………………………………………………………………………….                        …………………………………………………………………………. 
                 az 2A. pontban feltüntetett Kérelmező aláírása                                 a 2B. pontban feltüntetett Kérelmező aláírása 
 
 A további kérelmezők aláírását a 151-01 PÓTLAP tartalmazza. 
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MEGHATALMAZÁS 
 

Alulírott: 

Kérelmező 
(meghatalmazó) neve: 

 
 

Lakcíme:  

Születésének  
időpontja és helye 

                                                    Születési helye: 

ezúton meghatalmazom: 

Meghatalmazott neve:  
 

Lakcíme:  

Születésének  
időpontja és helye 

                                                    Születési helye: 

 

hogy helyettem és nevemben, teljes jogkörben eljárva a Pénzügyi Békéltető Testület előtt képviseljen a köztem és a  

Pénzügyi intézmény 
neve: 

 
 

címe:   

között kialakult pénzügyi fogyasztói jogvita rendezése érdekében indult eljárásban. 

A meghatalmazás visszavonásig érvényes és kizárólag a fenti pénzügyi jogvitára vonatkozik. 

 

Kelt, …………………………………………., 2015.  év …………………………………. hó …… napján 

 
 
 

……………………………………… 
Meghatalmazó aláírása 

 
 

……………………………………… 
Meghatalmazott aláírása 

 

Előttük, mint tanúk előtt: 

Név:    Név:    

Lakcím:  Lakcím:  

Anyja neve:  Anyja neve:  

Aláírás:  Aláírás:  
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3. SZÁMú MELLÉKLET

 

1.A VITATOTT KÖLCSÖN- VAGY LÍZINGSZERZŐDÉS AZONOSÍTÓ 
SZÁMA: (szerződésszám vagy egyéb szerződés azonosító) 

Kérjük, hogy minden egyes vitatott szerződésre külön kérelem-
nyomtatványt nyújtson be! 

Csak 1 darab szerződés azonosító száma adható meg! 

 

2. A KÉRELMEZŐ adatai:  

Kérelmező az lehet, aki az 1. pontban megjelölt szerződéshez kapcsolódó elszámolás címzettje volt, vagy annak kellett volna len-
nie, továbbá aki másolatra jogosultként az elszámolás vitatására is jogosult. Az elszámolás vitatására az jogosult, aki az elszámo-
láson címzettként nem szerepelt, de a szerződésben hitelfelvevőként vagy lízingbevevőként szerződő fél. 

2A.1 Kérelmező neve:  
 

2A.2 Lakcíme vagy 
levelezési címe:  

 

2A.3 Születésének  
időpontja és helye 

                                                    Születési helye: 

2A.4 Telefonszáma:  
 

2A.5 E-mail címe:  
 

2A.6 Kérjük jelölje X-el, ha Ön az elszámolás-
ról szóló tájékoztatás eredeti  
példányának címzettje: igen ☐ 

Kérjük jelölje X-el, ha Ön az elszámolás vitatására jogosult, vagyis az el-
számoláson címzettként nem szerepelt, de a szerződésben hitelfelvevő-
ként vagy lízingbevevőként (kötelezettként) szerződő fél:   igen ☐ 

 

2B.1 Kérelmező neve:  
 

2B.2 Lakcíme vagy 
levelezési címe:  

 

2B.3 Születésének  
időpontja és helye 

                                                    Születési helye: 

2B.4 Telefonszáma:  
 

2B.5 E-mail címe:  
 

2B.6 Kérjük jelölje X-el, ha Ön az elszámolás-
ról szóló tájékoztatás eredeti példá-
nyának címzettje: igen ☐ 

Kérjük jelölje X-el, ha Ön az elszámolás vitatására jogosult, vagyis az el-
számoláson címzettként nem szerepelt, de a szerződésben hitelfelvevő-
ként vagy lízingbevevőként (kötelezettként) szerződő fél:   igen ☐ 

 

 

További kérelmezőket a 152-01 pótlapon tud megadni.  Kérjük jelölje, ha van további kérelmező is:   igen ☐ 

 

 

152.  KÉRELEM  
PANASZELJÁRÁS LEFOLYTATÁSA TÁRGYÁBAN 

A Kérelmező panaszt nyújtott be a pénzügyi intézményhez, mely-
ben az elszámolást vitatja vagy azt sérelmezi, hogy nem kapott 

elszámolást,  azonban a pénzügyi intézmény arra érdemben nem 
válaszolt, hanem elkésettség miatt elutasította a panaszt. 

 

vonalkód helye 

ÜGYSZÁM: 

Benyújtandó 1 példányban a Pénzügyi Békéltető Testülethez 
 

Érkeztetés helye 

 
 
 
 
 

E nyomtatványt letöltheti a Pénzügyi Békéltető Testület honlapjáról 
(www.penzugyibekeltetotestulet.hu), kitöltheti olvashatóan kézzel vagy géppel.  
A kitöltött nyomtatványt megküldheti levelezési címünkre (Pénzügyi Békéltető Tes-
tület 1539 Budapest, BKKP Postafiók 670.), benyújthatja személyesen a Magyar 
Nemzeti Bank Ügyfélszolgálatán (cím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.).  
Lehetőség van továbbá a kijelölt Kormányablakokban a kérelem benyújtására, 
valamint elektronikus formában az ügyfélkapun keresztül. (www.magyarorszag.hu) 
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152-01 
PÓTLAP TOVÁBBI KÉRELMEZŐK MEGADÁSÁHOZ 
A 2A. pont szerinti kérelmező neve: 
_________________________________________________________________ 

Születési időpontja: 
                                                     

 

TOVÁBBI KÉRELMEZŐK: 

Kérelmező az lehet, aki az 1. pontban megjelölt szerződéshez kapcsolódó elszámolás címzettje volt, vagy annak kellett volna len-
nie, továbbá aki másolatra jogosultként az elszámolás vitatására is jogosult. Az elszámolás vitatására az jogosult, aki az elszámo-
láson címzettként nem szerepelt, de a szerződésben hitelfelvevőként vagy lízingbevevőként szerződő fél. 

Kérelmező neve:  
 

Lakcíme vagy 
levelezési címe:  

 

Születésének  
időpontja és helye 

                                                    Születési helye: 

Telefonszáma:  

E-mail címe:  
Kérjük jelölje X-el, ha Ön az elszámolásról  
szóló tájékoztatás eredeti példányának  
címzettje: igen ☐ 

Kérjük jelölje X-el, ha Ön az elszámolás vitatására jogosult, vagyis az elszámolá-
son címzettként nem szerepelt, de a szerződésben hitelfelvevőként vagy lízing-
bevevőként (kötelezettként) szerződő fél:   igen ☐ 

Kérelmezőként magam is kérem az eljárás lefolytatását a kérelemben foglal-
taknak megfelelően, és a 10. pontban foglaltakat is tudomásul veszem, elfoga-
dom*: 

 
 
Aláírás:  …………………..……………………………… 

 

Kérelmező neve:  
 

Lakcíme vagy 
levelezési címe:  

 

Születésének  
időpontja és helye 

                                                    Születési helye: 

Telefonszáma:  

E-mail címe:  
Kérjük jelölje X-el, ha Ön az elszámolásról 
szóló tájékoztatás eredeti példányának 
címzettje: igen ☐ 

Kérjük jelölje X-el, ha Ön az elszámolás vitatására jogosult, vagyis az elszámolá-
son címzettként nem szerepelt, de a szerződésben hitelfelvevőként vagy lízing-
bevevőként (kötelezettként) szerződő fél:   igen ☐ 

Kérelmezőként magam is kérem az eljárás lefolytatását a kérelemben foglal-
taknak megfelelően, és a 10. pontban foglaltakat is tudomásul veszem, elfo-
gadom*: 

 
 
Aláírás:  …………………..……………………………… 

 

Kérelmező neve:  
 

Lakcíme vagy 
levelezési címe:  

 

Születésének  
időpontja és helye 

                                                    Születési helye: 

Telefonszáma:  

E-mail címe:  
Kérjük jelölje X-el, ha Ön az elszámolásról 
szóló tájékoztatás eredeti példányának 
címzettje: igen ☐ 

Kérjük jelölje X-el, ha Ön az elszámolás vitatására jogosult, vagyis az elszámolá-
son címzettként nem szerepelt, de a szerződésben hitelfelvevőként vagy lízing-
bevevőként (kötelezettként) szerződő fél:   igen ☐ 

Kérelmezőként magam is kérem az eljárás lefolytatását a kérelemben foglal-
taknak megfelelően, és a 10. pontban foglaltakat is tudomásul veszem, elfoga-
dom*: 

 
 
Aláírás:  …………………..……………………………… 
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152-A 
A 2A. pont szerinti kérelmező neve: 
_________________________________________________________________ 

Születési időpontja: 
                                                     

 

3. A MEGHATALMAZOTT adatai: 

Ha meghatalmazott útján kíván eljárni, kérjük, szíveskedjék MEGHATALMAZÁS nyomtatványt kitölteni és aláírni, két tanúval 
aláírattatni, továbbá azt eredeti példányban a kérelem mellékleteként benyújtani. 

3.1 Meghatalmazott  
neve: 

 

3.2 Lakcíme vagy  
levelezési címe: 

 

3.3 telefonszáma:  
 

4. A PÉNZÜGYI INTÉZMÉNY adatai: 

4.1 Pénzügyi intézmény 
neve: 

 

4.2 címe:   
 

 

5. A PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYHEZ BENYÚJTOTT, ELKÉSETTNEK MINŐSÍTETT PANASSZAL kapcsolatos adatok: 

5.1 Mikor nyújtotta be a panaszát a pénzügyi intézményhez? 
201……    év   …………  hó  ………… napján 

5.2. Mikor vette kézhez a pénzügyi intézmény válaszlevelét, mely szerint a 
panasza elkésettség miatt elutasításra került? 

 
201……    év   …………  hó  ………… napján 

 

6. A PÉNZÜGYI BÉKÉLTETŐ TESTÜLETHEZ HATÁRIDŐN TÚL BENYÚJTOTT KÉRELEMMEL kapcsolatos adatok: 

Kérjük, hogy ezt a pontot csak akkor töltse ki, ha a kérelmét azért nyújtja be elkésetten a Pénzügyi Békéltető Testülethez, mert a 
kérelem benyújtásában igazoltan akadályozva volt. A kérelem akkor minősül elkésettnek, ha a pénzügyi intézmény álláspontjá-
nak kézbesítésétől számított 30 napon túl kérelmezi a Testület eljárását.         

Amennyiben a kérelmet azért nem tudta határidőben benyújtani, mert igazoltan akadályozva volt, akkor az akadály megszűné-
sének időpontjától számított 30 napon belül teheti ezt meg. Abban az esetben, ha az elutasítás kézbesítése óta több mint 6 
hónap telt el, még az akadályozás igazolása esetén sem indíthat eljárást a Testület. 
Az 6.2 pontban meg kell jelölnie az akadályoztatás okát, és igazolnia is szükséges, hogy miért nem tudta a kérelmet az előírt 
határidőn belül benyújtani.  Kérjük, hogy amennyiben kitölti ezt a pontot, akkor a 8.1.5 pontban, a csatolt mellékletek között 
szíveskedjék feltüntetni az akadályoztatást igazoló iratot. (pl.: orvosi igazolás)  
 
6.1 Az akadály megszűnésének időpontja: 

201……    év   …………  hó  ………… napja 
6.2 Az akadályoztatás oka: (Kérjük, szíveskedjen leírni.)  
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152-B 
A 2A. pont szerinti kérelmező neve: 
_________________________________________________________________ 

Születési időpontja: 
                                                     

 

7. ANNAK IGAZOLÁSA, HOGY PANASZÁT HATÁRIDŐBEN BENYÚJTOTTA A PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYHEZ, ILLETVE ANNAK IGAZO-
LÁSA, HOGY EBBEN AKADÁLYOZVA VOLT: 

7.1 Mikor került kézbesítésre az Ön részére a pénzügyi intézmény által meg-
küldött elszámolás? 201……    év   …………  hó  ………… napján 

7.2 Kérjük jelölje X-el, ha azért nyújtott be panaszt a pénzügyi intézményhez, mert nem kapott elszámo-
lást és érdemi vizsgálat nélkül, elkésettség miatt utasította el a panaszát a pénzügyi intézmény. ☐ igen 

7.3 Amennyiben a pénzügyi intézményhez azért nem tudta benyújtani ha-
táridőben a panaszát, mert abban akadályoztatva volt, mi az akadály 
megszűnésének időpontja?  201……    év   …………  hó  ………… napja 

7.4 A panasz határidőben történő benyújtásának bemutatása: 

Kérjük, hogy mutassa be, miért nem késett el a panasz benyújtásával a pénzügyi intézményhez, illetve akadályoztatása 
esetén jelölje meg annak okát. Az állítását alátámasztó iratokat másolatban mellékelnie kell a kérelemhez, melyeket szíves-
kedjen a 8.2 pontban tételesen feltüntetni.  
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152-C 
A 2A. pont szerinti kérelmező neve: 
_________________________________________________________________ 

Születési időpontja: 
                                                     

 

8. A KÉRELEM MELLÉKLETEI:  

A meghatalmazást eredeti példányban, az állításait alátámasztó iratokat másolatban kell mellékelnie a kérelméhez. 
A 8.1.1-8.1.4, a 8.2.1-8.2.2 pontok esetén elegendő a nyomtatványon X-el megjelölni, hogy mellékeli az okiratot, míg a 8.1.5 és a  
8.2.3 pontoknál kérjük, szíveskedjen felsorolni, milyen további okiratokat csatol.  
 

8.1   A kérelem 1-6. pontjaihoz kapcsolódó mellékletek: 

8.1.1. A pénzügyi intézményhez Ön által benyújtott panasz    mellékelem:☐ 

8.1.2. A pénzügyi intézmény levele a panasz elutasításáról  mellékelem:☐ 

8.1.3 A kérelem 1. pontjában megjelölt, elszámolással érintett szerződés mellékelem:☐ 

8.1.4 Kitöltött és aláírt meghatalmazás nyomtatvány eredeti példánya, amennyiben Ön kitöltötte a 
kérelem 3. pontját 

mellékelem:☐ 

8.1.5 A Pénzügyi Békéltető Testülethez a kérelem benyújtásának akadályoztatását alátámasztó irat(ok), amennyiben 
kitöltötte a kérelem 6. pontját: 
(Kérjük, sorolja fel a mellékelt iratokat.) 
 
 
 
 
 

 

8.2  A kérelem 7. pontjához kapcsolódó mellékletek: 

8.2.1 A pénzügyi intézményhez postai úton benyújtott panasz postára adását igazoló feladóvevény mellékelem:☐ 

8.2.2 A pénzügyi intézményhez nem postai úton benyújtott írásbeli panasz átvételét igazoló irat mellékelem:☐ 

8.2.3 Kérjük, csatolja azokat a további iratokat, amelyek igazolják, hogy a panaszát határidőben benyújtotta a pénzügyi 
intézményhez.  
Amennyiben a 7.3 pontot is kitöltötte, az akadályoztatását igazoló iratot is szükséges csatolnia. 
(Kérjük, sorolja fel a mellékelt iratokat.) 
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152-D 
A 2A. pont szerinti kérelmező neve: 
_________________________________________________________________ 

Születési időpontja: 
                                                     

 

9. Nyilatkozat folyamatban lévő eljárásról: 

Alulírott kérelmező nyilatkozom, tudomásom van arról, hogy a jelen kérelmemtől függetlenül az 1. 
pontban megjelölt szerződésben szereplő másik hitelfelvevő vagy lízingbevevő, ugyanezen szerződés 
vonatkozásában már panasszal élt a pénzügyi intézménynél, vagy a Pénzügyi Békéltető Testületnél 
eljárást kezdeményezett. 

☐ igen / ☐ nem 

 

10. Alulírott Kérelmező a Pénzügyi Békéltető Testület döntésére az alábbi határozott kérelmet terjesztem elő:  

Kérem annak megállapítását, hogy a pénzügyi intézményhez benyújtott panaszom nem volt elkésett, és így a panasz elutasítá-
sának nem volt helye, ezért a pénzügyi intézmény a panaszeljárás keretében a panasszal érdemben köteles foglalkozni és a 
panaszeljárást az arra irányadó szabályok szerint lefolytatni. 

 
 
A kitöltött lapok és mellékletek száma 
Kérjük, hogy a megfelelő kódkockába írj be, hogy a főlapon kívül melyik lapokat töltötte ki, és hány darab mellékletet csatolt.  
 

152-01 152-A 152-B 152-C 152-D Mellékletek száma 

 
      

 

 
 
Kelt …………………………………………., 2015. év …………………………………. hó …… napján 
 
 
 
 
   …………………………………………………………………………………………….            ……………………………………………………………………………………………. 
                 az 2A. pontban feltüntetett Kérelmező aláírása*                             a 2B. pontban feltüntetett Kérelmező aláírása* 
  
 

*Aláírásommal arról is nyilatkozom, hogy a Pénzügyi Békéltető Testület a megadott személyes adataimat a jelen kérelmem alap-
ján indult eljárásban a szükséges ideig kezelheti, azokat harmadik személynek törvényi kötelezettség esetén átadhatja.   

Tájékoztatjuk, hogy a kérelmező a róla kezelt személyes adatokról kérésére bármikor tájékoztatást kaphat, jogsérelme esetén 
bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárását kezdeményezheti. 

 
A további kérelmezők aláírását a 152-01 PÓTLAP tartalmazza. 
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MEGHATALMAZÁS 
 

Alulírott: 

Kérelmező 
(meghatalmazó) neve: 

 
 

Lakcíme:  

Születésének  
időpontja és helye 

                                                    Születési helye: 

ezúton meghatalmazom: 

Meghatalmazott neve:  
 

Lakcíme:  

Születésének  
időpontja és helye 

                                                    Születési helye: 

 

hogy helyettem és nevemben, teljes jogkörben eljárva a Pénzügyi Békéltető Testület előtt képviseljen a köztem és a  

Pénzügyi intézmény 
neve: 

 
 

címe:   

között kialakult pénzügyi fogyasztói jogvita rendezése érdekében indult eljárásban. 

A meghatalmazás visszavonásig érvényes és kizárólag a fenti pénzügyi jogvitára vonatkozik. 

 

Kelt, …………………………………………., 2015.  év …………………………………. hó …… napján 

 
 
 

……………………………………… 
Meghatalmazó aláírása 

 
 

……………………………………… 
Meghatalmazott aláírása 

 

Előttük, mint tanúk előtt: 

Név:    Név:    

Lakcím:  Lakcím:  

Anyja neve:  Anyja neve:  

Aláírás:  Aláírás:  
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4. SZÁMú MELLÉKLET

 

1.A VITATOTT KÖLCSÖN- VAGY LÍZINGSZERZŐDÉS AZONOSÍTÓ 
SZÁMA: (szerződésszám vagy egyéb szerződés azonosító) 

Kérjük, hogy minden egyes vitatott szerződésre külön kérelem-
nyomtatványt nyújtson be! 

Csak 1 darab szerződés azonosító száma adható meg! 

 

2. A KÉRELMEZŐ adatai:  

Kérelmező az lehet, aki az 1. pontban megjelölt szerződéshez kapcsolódó elszámolás címzettje volt, vagy annak kellett volna len-
nie, továbbá aki másolatra jogosultként az elszámolás vitatására is jogosult. Az elszámolás vitatására az jogosult, aki az elszámo-
láson címzettként nem szerepelt, de a szerződésben hitelfelvevőként vagy lízingbevevőként szerződő fél. 

2A.1 Kérelmező neve:  
 

2A.2 Lakcíme vagy 
levelezési címe:  

 

2A.3 Születésének  
időpontja és helye 

                                                    Születési helye: 

2A.4 Telefonszáma:  
 

2A.5 E-mail címe:  
 

2A.6 Kérjük jelölje X-el, ha Ön az elszámolás-
ról szóló tájékoztatás eredeti  
példányának címzettje: igen ☐ 

Kérjük jelölje X-el, ha Ön az elszámolás vitatására jogosult, vagyis az el-
számoláson címzettként nem szerepelt, de a szerződésben hitelfelvevő-
ként vagy lízingbevevőként (kötelezettként) szerződő fél:   igen ☐ 

 

2B.1 Kérelmező neve:  
 

2B.2 Lakcíme vagy 
levelezési címe:  

 

2B.3 Születésének  
időpontja és helye 

                                                    Születési helye: 

2B.4 Telefonszáma:  
 

2B.5 E-mail címe:  
 

2B.6 Kérjük jelölje X-el, ha Ön az elszámolás-
ról szóló tájékoztatás eredeti példá-
nyának címzettje: igen ☐ 

Kérjük jelölje X-el, ha Ön az elszámolás vitatására jogosult, vagyis az el-
számoláson címzettként nem szerepelt, de a szerződésben hitelfelvevő-
ként vagy lízingbevevőként (kötelezettként) szerződő fél:   igen ☐ 

 

 

További kérelmezőket a 153-01 pótlapon tud megadni.  Kérjük jelölje, ha van további kérelmező is:   igen ☐

 

 

153.  KÉRELEM  
ELSZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG FENNÁLLÁSÁNAK 

MEGÁLLAPÍTÁSA TÁRGYÁBAN 
A Kérelmező nem kapott elszámolást, vagy kapott elszámolást és azt nem 
vitatja, de sérelmezi, hogy a pénzügyi intézmény a szerződésmódosulással 
(forintosítás) vagy az átváltás mellőzésével kapcsolatos kötelezettségének 

nem tett eleget. 

 

vonalkód helye 

ÜGYSZÁM: 

Benyújtandó 1 példányban a Pénzügyi Békéltető Testülethez 
 

Érkeztetés helye 

 
 
 
 
 

E nyomtatványt letöltheti a Pénzügyi Békéltető Testület honlapjáról 
(www.penzugyibekeltetotestulet.hu), kitöltheti olvashatóan kézzel vagy géppel.  
A kitöltött nyomtatványt megküldheti levelezési címünkre (Pénzügyi Békéltető Tes-
tület 1539 Budapest, BKKP Postafiók 670.), benyújthatja személyesen a Magyar 
Nemzeti Bank Ügyfélszolgálatán (cím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.).  
Lehetőség van továbbá a kijelölt Kormányablakokban a kérelem benyújtására, 
valamint elektronikus formában az ügyfélkapun keresztül. (www.magyarorszag.hu) 
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153-01 
PÓTLAP TOVÁBBI KÉRELMEZŐK MEGADÁSÁHOZ 
A 2A. pont szerinti kérelmező neve: 
_________________________________________________________________ 

Születési időpontja: 
                                                     

 

TOVÁBBI KÉRELMEZŐK: 

Kérelmező az lehet, aki az 1. pontban megjelölt szerződéshez kapcsolódó elszámolás címzettje volt, vagy annak kellett volna len-
nie, továbbá aki másolatra jogosultként az elszámolás vitatására is jogosult. Az elszámolás vitatására az jogosult, aki az elszámo-
láson címzettként nem szerepelt, de a szerződésben hitelfelvevőként vagy lízingbevevőként szerződő fél. 

Kérelmező neve:  
 

Lakcíme vagy 
levelezési címe:  

 

Születésének  
időpontja és helye 

                                                    Születési helye: 

Telefonszáma:  

E-mail címe:  
Kérjük jelölje X-el, ha Ön az elszámolásról  
szóló tájékoztatás eredeti példányának  
címzettje: igen ☐ 

Kérjük jelölje X-el, ha Ön az elszámolás vitatására jogosult, vagyis az elszámolá-
son címzettként nem szerepelt, de a szerződésben hitelfelvevőként vagy lízing-
bevevőként (kötelezettként) szerződő fél:   igen ☐ 

Kérelmezőként magam is kérem az eljárás lefolytatását a kérelemben foglal-
taknak megfelelően, és a 11. pontban foglaltakat is tudomásul veszem, elfoga-
dom*: 

 
 
Aláírás:  …………………..……………………………… 

 

Kérelmező neve:  
 

Lakcíme vagy 
levelezési címe:  

 

Születésének  
időpontja és helye 

                                                    Születési helye: 

Telefonszáma:  

E-mail címe:  
Kérjük jelölje X-el, ha Ön az elszámolásról 
szóló tájékoztatás eredeti példányának 
címzettje: igen ☐ 

Kérjük jelölje X-el, ha Ön az elszámolás vitatására jogosult, vagyis az elszámolá-
son címzettként nem szerepelt, de a szerződésben hitelfelvevőként vagy lízing-
bevevőként (kötelezettként) szerződő fél:   igen ☐ 

Kérelmezőként magam is kérem az eljárás lefolytatását a kérelemben foglal-
taknak megfelelően, és a 11. pontban foglaltakat is tudomásul veszem, elfo-
gadom*: 

 
 
Aláírás:  …………………..……………………………… 

 

Kérelmező neve:  
 

Lakcíme vagy 
levelezési címe:  

 

Születésének  
időpontja és helye 

                                                    Születési helye: 

Telefonszáma:  

E-mail címe:  
Kérjük jelölje X-el, ha Ön az elszámolásról 
szóló tájékoztatás eredeti példányának 
címzettje: igen ☐ 

Kérjük jelölje X-el, ha Ön az elszámolás vitatására jogosult, vagyis az elszámolá-
son címzettként nem szerepelt, de a szerződésben hitelfelvevőként vagy lízing-
bevevőként (kötelezettként) szerződő fél:   igen ☐ 

Kérelmezőként magam is kérem az eljárás lefolytatását a kérelemben foglal-
taknak megfelelően, és a 11. pontban foglaltakat is tudomásul veszem, elfoga-
dom*: 

 
 
Aláírás:  …………………..……………………………… 
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153-A 
A 2A. pont szerinti kérelmező neve: 
_________________________________________________________________ 

Születési időpontja: 
                                                     

 

3. A MEGHATALMAZOTT adatai: 

Ha meghatalmazott útján kíván eljárni, kérjük, szíveskedjék MEGHATALMAZÁS nyomtatványt kitölteni és aláírni, két tanúval 
aláírattatni, továbbá azt eredeti példányban a kérelem mellékleteként benyújtani. 

3.1 Meghatalmazott  
neve: 

 

3.2 Lakcíme vagy  
levelezési címe: 

 

3.3 telefonszáma:  

 

4. A PÉNZÜGYI INTÉZMÉNY adatai: 

4.1 Pénzügyi intézmény 
neve: 

 

4.2 címe:   
 

 

5. A PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYHEZ BENYÚJTOTT PANASSZAL kapcsolatos adatok: 

Tájékoztatjuk, hogy a Pénzügyi Békéltető Testület akkor indíthatja meg az eljárást, ha Ön a pénzügyi intézménynél közvetlenül  
már megkísérelte a vitás ügy rendezését, és a panasza elutasításra került, vagy a panaszkezelésre biztosított 60 napos határidő 
már eltelt, és a pénzügyi intézmény nem válaszolt. Amennyiben a panaszában foglaltakat továbbra is fenntartja, az elutasítás 
kézbesítésétől, illetve ha a pénzügyi intézmény nem válaszolt, akkor a 60 napos panaszkezelési határidő leteltétől számított 30 
napon belül van lehetősége kezdeményezni a Testület eljárását.  Ha a pénzügyi intézménynél nem nyújtott be panaszt, a Pénz-
ügyi Békéltető Testület előtt sem indíthat eljárást. 

5.1 Mikor nyújtotta be a panaszát a pénzügyi intézményhez? 201……    év   …………  hó  ………… napján 
5.2. Mikor vette kézhez a pénzügyi intézmény panaszra adott elutasító  

válaszlevelét?  
 
201……    év   …………  hó  ………… napján 

5.3 Kérjük jelölje X-el, ha a panaszára a pénzügyi intézmény nem válaszolt, és a panasz átvételétől  
számított 60 nap már eltelt. ☐ igen 

5.4 Kérjük jelölje X-el, ha azért nyújtott be panaszt a pénzügyi intézményhez, mert nem kapott elszámolást. 
Ebben az esetben a 153-C lapot kell kitöltenie. 

☐ igen  
 

5.5 Kérjük jelölje X-el, ha azért nyújtott be panaszt a pénzügyi intézményhez, mert az elszámolást megkapta, 
azt nem vitatja, de  

a) a pénzügyi intézmény nem küldte meg a szerződésmódulásról szóló, valamint az azzal összefüg-
gő dokumentumokat (pl.: törlesztési táblázatot), vagy  

b) a pénzügyi intézmény nem küldte meg a forintban meghatározott követelésre való átváltásról 
és a tartozás annak megfelelően forintban fennálló összegéről szóló tájékoztatást, vagy  

c) a fogyasztói jelzálogkölcsön-szerződés módosuló rendelkezéseink kézhezvételét követő 30 na-
pon belül Ön az átváltás mellőzését kezdeményezte, de kérelmét nem teljesítette a pénzügyi in-
tézmény. 

Ebben az esetben a 153-D lapot kell kitöltenie. 

☐ igen

 

 

 

 

 

 

 

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben magát az elszámolást vitatja, akkor a 151. KÉRELEM HELYES ELSZÁMOLÁS MEG-
ÁLLAPÍTÁSA IRÁNT megnevezésű űrlapot kell kitöltenie.  
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153-B 
A 2A. pont szerinti kérelmező neve: 
_________________________________________________________________ 

Születési időpontja: 
                                                     

 

6. A PÉNZÜGYI BÉKÉLTETŐ TESTÜLETHEZ HATÁRIDŐN TÚL BENYÚJTOTT KÉRELEMMEL kapcsolatos adatok: 

Kérjük, hogy ezt a pontot csak akkor töltse ki, ha a kérelmét azért nyújtja be elkésetten a Pénzügyi Békéltető Testülethez, mert a 
kérelem benyújtásában igazoltan akadályozva volt. 
A kérelem akkor minősül elkésettnek, ha 

a) a pénzügyi intézmény álláspontjának kézbesítésétől, vagy 
b) a panaszkezelésre biztosított 60 napos ügyintézési idő leteltétől  

számított 30 napon túl kérelmezi a Testület eljárását.         

Amennyiben a kérelmet azért nem tudta határidőben benyújtani, mert igazoltan akadályozva volt, akkor az akadály megszűné-
sének időpontjától számított 30 napon belül teheti ezt meg. Abban az esetben, ha az elutasítás kézbesítése óta több mint 6 
hónap telt el, még az akadályozás igazolása esetén sem indíthat eljárást a Testület. 
A 6.2 pontban meg kell jelölnie az akadályoztatás okát, és igazolnia is szükséges, hogy miért nem tudta a kérelmet az előírt ha-
táridőn belül benyújtani.  Kérjük, hogy amennyiben kitölti ezt a pontot, akkor a 9.1.12 pontban, a csatolt mellékletek között szí-
veskedjék feltüntetni az akadályoztatást igazoló iratot. (pl.: orvosi igazolás)  

6.1 Az akadály megszűnésének időpontja: 201……    év   …………  hó  ………… napja 
6.2 Az akadályoztatás oka: (Kérjük, szíveskedjen leírni.)  
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153-C 
A 2A. pont szerinti kérelmező neve: 
_________________________________________________________________ 

Születési időpontja: 
                                                     

 

7. AZ ELSZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG FENNÁLLÁSÁNAK OKA: 

A 153-C lapot akkor kell kitöltenie, ha azért nyújtott be panaszt a pénzügyi intézményhez, mert nem kapott elszámolást.  
(Az 5.4 pontban az „igen” választ jelölte meg.)  

7.1  A kérelem jogalapja az elszámolási kötelezettség vonatkozásában: 

Azért kérem az elszámolást, mert (Kérjük jelölje X-el)

7.1.1. meg nem szűnt fogyasztói kölcsönszerződéssel rendelkezem  
(2014. évi. XL.tv. 6.§.(1) bek.) ☐ igen / ☐ nem 

7.1.2 meg nem szűnt pénzügyi lízingszerződéssel rendelkezem  ☐ igen / ☐ nem 

7.1.3 2009. július 26. napját követően szűnt meg a fogyasztói kölcsönszerződésem  
(2014. évi. XL.tv. 6.§.(1) bek.) ☐ igen / ☐ nem 

7.1.4 2009. július 26. napján vagy azt megelőzően szűnt meg a szerződésem és 

 

7.1.4.1  - a pénzügyi intézménynek tudomása van arról, hogy a követelés nem évült el. 
(2014. évi. XL.tv. 6.§.(2) bek.) ☐ igen / ☐ nem 

7.1.4.2 
  - igazolom, hogy a pénzügyi intézmény által engedményezett követelést velem 

szemben egy elszámolásra nem köteles pénzügyi intézmény (=követeléskezelő) 
érvényesíti, és korábban kérelmeztem az elszámolást. (2014. évi. XL.tv. 6.§.(3) bek.) 

☐ igen / ☐ nem 

7.1.4.3 
 - állítom és a pénzügyi intézmény nem vitatja, hogy a követelés nem évült el, vagy 

az el nem évülés tényét bíróság jogerős ítélete megállapította, és korábban ké-
relmeztem az elszámolást. (2014. évi. XL.tv. 6.§.(4) bek.) 

☐ igen / ☐ nem 

7.1.5 
kedvezményesen végtörlesztett fogyasztói kölcsönszerződéssel rendelkezem és 2015. március 1. napja 
és március 31. napja között kértem az elszámolást a pénzügyi intézménytől,  
(2014. évi. XL.tv. 10.§.(3) bek.)

 
7.1.5.1  - a 10 000 forintos díjat is megfizettem, de kérésemet a pénzügyi intézmény nem 

teljesítette. ☐ igen / ☐ nem 

7.1.5.2 - és igazoltam, hogy forint alapú, kiváltó, végtörlesztés célú fogyasztói kölcsön 
szerződést kötöttem, de kérésemet a pénzügyi intézmény nem teljesítette. ☐ igen / ☐ nem 

 

 

7.2 

Az elszámolási kötelezettség fennállásának okai: 

Kérjük mutassa be, hogy a pénzügyi intézménynek Önnel szemben mely jogszabály alapján és miért áll fenn az elszámolási 
kötelezettsége. Az állítását alátámasztó iratokat mellékelnie kell a kérelemhez, melyeket szíveskedjen a 9.2. pontban téte-
lesen feltüntetni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kérjük jelölje X-el, ha a 7.2 pontot a 153-C/1 pótlapon folytatja: ☐ igen 
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153-C/1 
PÓTLAP A 7.2 PONTHOZ 
A 2A. pont szerinti Kérelmező neve: 
___________________________________________________ 

Születési időpontja: 
                                                     

 

Az elszámolási kötelezettség fennállásának okai (a 7.2 pont folytatása): 
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153-D 
A 2A. pont szerinti kérelmező neve: 
_________________________________________________________________ 

Születési időpontja: 
                                                     

 

8. A SZERZŐDÉSMÓDOSULÁSSAL (FORINTOSÍTÁS), VAGY AZ ÁTVÁLTÁS MELLŐZÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÖTELEZETTSÉGEK 
FENNÁLLÁSÁNAK INDOKOLÁSA: 

Kérjük, hogy ezt a lapot abban az esetben töltse ki, ha azt kifogásolja, hogy az elszámolás (amelyet nem vitat) közlésével együtt 
a) a pénzügyi intézmény nem küldte meg a szerződésmódulásról szóló, valamint az azzal összefüggő dokumentumokat (pl.: 

törlesztési táblázatot), vagy  
b) a pénzügyi intézmény nem küldte meg a forintban meghatározott követelésre való átváltásról és a tartozás annak meg-

felelően forintban fennálló összegéről szóló tájékoztatást, vagy  
c) a fogyasztói jelzálogkölcsön-szerződés módosuló rendelkezéseink kézhezvételét követő 30 napon belül Ön az átváltás 

mellőzését kezdeményezte, de kérelmét nem teljesítette a pénzügyi intézmény. 
(Az 5.5 pontban az „igen” választ jelölte meg.) 

8.1  A kérelem oka a szerződésmódosulással (forintosítás) vagy az átváltás mellőzésével kapcsolatos kötelezettségek vonatko-
zásában: 

Azért nyújtom be a kérelmet, mert  (Kérjük jelölje X-el)

8.1.1 
a pénzügyi intézménynek meg kellett volna küldenie a 2014. évi LXXVII.tv. 5. §(1)-(2) 
bekezdése szerint a fogyasztói kölcsönszerződés módosuló rendelkezéseinek szöve-
gét és annak mellékleteit (tájékoztatást és törlesztési táblázatot) 

☐ igen / ☐ nem

8.1.2 
nem kaptam meg a pénzügyi intézménytől a tartozásom forintban meghatározott 
követelésre váltásáról szóló, a 2014. évi LXXVII.tv. 15.§. (2) bekezdése szerinti tájé-
koztatást 

☐ igen / ☐ nem

8.1.3 a forintra átváltás mellőzését kértem, de a pénzügyi intézmény a 2014. évi LXXVII.tv. 
12. §. (5) bek. szerinti kötelezettségének nem tett eleget ☐ igen / ☐ nem

 

8.2 A szerződésmódosulással (forintosítás) vagy az átváltás mellőzésével kapcsolatos kötelezettség fennállásának indokolá-
sa: 

Kérjük mutassa be, hogy a pénzügyi intézménynek Önnel szemben miért áll fenn ez a kötelezettsége. Az állítását alátá-
masztó iratokat mellékelnie kell a kérelemhez, melyeket szíveskedjen a 9.3 pontban tételesen feltüntetni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kérjük jelölje X-el, ha a 8.2 pontot a 153-D/1 pótlapon folytatja: ☐ igen 
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153-D/1 
PÓTLAP A 8.2 PONTHOZ 
A 2A. pont szerinti kérelmező neve: 
_________________________________________________________________ 

Születési időpontja: 
                                                     

 

A szerződésmódosulással, forintra átváltással vagy az átváltás mellőzésével kapcsolatos kötelezettség fennállásának indokolá-
sa (a 8.2 pont folytatása): 
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153-E 
A 2A. pont szerinti kérelmező neve: 
_________________________________________________________________ 

Születési időpontja: 
                                                     

 

9. A KÉRELEM MELLÉKLETEI:  

A meghatalmazást eredeti példányban, az állításait alátámasztó iratokat másolatban mellékelnie kell a kérelméhez.  
A 9.1.1-9.1.11 és a 9.3.1-9.3.4 pontok esetén elegendő a nyomtatványon X-el megjelölni, hogy mellékeli az okiratot, míg a 9.1.12, 
a 9.2.1 és a 9.3.5 pontoknál kérjük, szíveskedjen felsorolni, milyen további okiratokat csatol.  
 

9.1   A kérelem 1-.6 pontjaihoz kapcsolódó mellékletek: 

9.1.1 A pénzügyi intézményhez Ön által benyújtott panasz    mellékelem:☐ 

9.1.2 A pénzügyi intézmény levele a panasz elutasításáról  mellékelem:☐ 
9.1.3 Jelzálogjoggal fedezett kölcsönszerződés és módosításai mellékelem:☐ 
9.1.4 Egyéb biztosítékkal fedezett kölcsönszerződés és módosításai mellékelem:☐ 
9.1.5 Gépjármű finanszírozás célú kölcsönszerződés / lízingszerződés és módosításai mellékelem:☐ 
9.1.6 Kölcsönszerződés megszűnésével kapcsolatos dokumentumok mellékelem:☐ 
9.1.7 Végtörlesztés célú kiváltó kölcsönszerződés és/vagy a végtörlesztés okirattal történő igazolása mellékelem:☐ 
9.1.8 Engedményezésről szóló iratok mellékelem:☐ 
9.1.9 Követelés fennállásának bizonyítására vonatkozó iratok mellékelem:☐ 
9.1.10 Annak igazolása, hogy az el nem évült követelést a pénzügyi intézmény vitatja mellékelem:☐ 
9.1.11 Kitöltött és aláírt meghatalmazás nyomtatvány, amennyiben Ön kitöltötte a kérelem 3. pontját mellékelem:☐ 
9.1.12 Az akadályoztatását alátámasztó irat(ok), amennyiben kitöltötte a kérelem 6. pontját: 

(Kérjük, sorolja fel a mellékelt iratokat.) 
 
 
 
 

 

9.2   A kérelem 7. pontjához kapcsolódó mellékletek: 

9.2.1 Kérjük, sorolja fel a mellékelt iratokat. 
 
 
 
 
 
 

 
 

9.3.   A kérelem 8. pontjához kapcsolódó mellékletek: 

9.3.1 A kézhez vett elszámolás másolata  mellékelem:☐ 
9.3.2 A 2015. február 1. napján fennálló tartozás igazolása a 8.1.2. ponthoz kapcsolódóan mellékelem:☐ 

9.3.3 Forintra történő átváltás mellőzése iránti kérelem és annak mellékletei a 8.1.3 ponthoz kapcso-
lódóan mellékelem:☐ 

9.3.4 A pénzügyi intézmény forintra történő átváltás mellőzéséről szóló döntése a 8.1.3 ponthoz kap-
csolódóan mellékelem:☐ 

9.3.5 Egyéb iratok:  (Kérjük, sorolja fel az egyéb iratokat.) 
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151-F 
A 2A. pont szerinti kérelmező neve: 
_________________________________________________________________ 

Születési időpontja: 
                                                     

 

10. Nyilatkozat folyamatban lévő eljárásról: 
  

Alulírott kérelmező nyilatkozom, tudomásom van arról, hogy a jelen kérelmemtől függetlenül az 1. pontban megjelölt 
szerződésben szereplő másik hitelfelvevő vagy lízingbevevő, ugyanezen szerződés vonatkozásában már panasszal élt 
a pénzügyi intézménynél, vagy a Pénzügyi Békéltető Testületnél eljárást kezdeményezett. 

☐ igen / ☐ nem 

 

11. Alulírott Kérelmező Pénzügyi Békéltető Testület döntésére az alábbi határozott kérelmet terjesztem elő:  

Kérjük, jelölje X-el, hogy mi a határozott kérelme. Többet is megjelölhet. 
 

11.1 

A pénzügyi intézmény nem teljesítette az elszámolási kötelezettségét. Ezért a Pénzügyi Békéltető Testülettől 
kérem annak megállapítását, hogy a pénzügyi intézménynek velem szemben az elszámolási kötelezettsége a 
2014. évi XXXVIII. törvény, illetve a 2014. évi XL. törvény szerint fennáll, és kötelezze az elszámolásra. 

☐ igen / ☐ nem 

11.2 

A pénzügyi intézmény az elszámolás közlésével együtt nem küldte meg részemre a 2014. LXXVII. törvény 5.§. 
(1) és (2) bekezdése szerinti dokumentumokat (fogyasztói kölcsönszerződés módosuló rendelkezéseinek 
szövegét és az ahhoz kapcsolódó mellékleteket). Ezért a Pénzügyi Békéltető Testülettől kérem annak megál-
lapítását, hogy ez a kötelezettsége fennáll a pénzügyi intézménynek, és kötelezze a teljesítésére. 

☐ igen / ☐ nem 

11.3 

A pénzügyi intézmény az elszámolás közlésével együtt nem küldte meg a 2014. évi LXXVII. tv. 15. §. (1). be-
kezdésében meghatározott átváltásról és a tartozás annak megfelelően forintban fennálló összegéről szóló 
tájékoztatást. Ezért a Pénzügyi Békéltető Testülettől kérem annak megállapítását, hogy ez a kötelezettsége 
fennáll a pénzügyi intézménynek, és kötelezze a teljesítésére. 

☐ igen / ☐ nem

11.4 

A fogyasztói jelzálogkölcsön-szerződésem módosuló rendelkezéseinek kézhezvételét követő 30 napon belül a 
pénzügyi intézménynél írásban kezdeményeztem a 2014. évi LXXVII.tv 10. §-ban meghatározott forintra 
átváltás és a 11.§-ban meghatározott kamatszabályok mellőzését, de a pénzügyi intézmény elutasította a 
kérésemet. Ezért a Pénzügyi Békéltető Testülettől kérem annak megállapítását, hogy a pénzügyi intézmények 
meg kellett volna küldeni a 2014. évi LXXVII. tv. 12. §. (5). bekezdésében meghatározott dokumentumokat, és 
kötelezze a teljesítésére. 

☐ igen / ☐ nem

 
A kitöltött lapok és mellékletek száma 
Kérjük, hogy a megfelelő kódkockába írj be, hogy a főlapon kívül melyik lapokat töltötte ki, és hány darab mellékletet csatolt.  
 

153-01 153-A 153-B 153-C 153-C/1 153-D 153-D/1 153-E 153-F Mellékletek száma 

 
          

 

Kelt …………………………………………., 2015. év …………………………………. hó …… napján 

 
 
   …………………………………………………………………………………………….            ……………………………………………………………………………………………. 
                 az 2A. pontban feltüntetett Kérelmező aláírása*                             a 2B. pontban feltüntetett Kérelmező aláírása* 
  
*Aláírásommal arról is nyilatkozom, hogy a Pénzügyi Békéltető Testület a megadott személyes adataimat a jelen kérelmem alap-
ján indult eljárásban a szükséges ideig kezelheti, azokat harmadik személynek törvényi kötelezettség esetén átadhatja.   

Tájékoztatjuk, hogy a kérelmező a róla kezelt személyes adatokról kérésére bármikor tájékoztatást kaphat, jogsérelme esetén 
bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárását kezdeményezheti. 

 
A további kérelmezők aláírását a 153-01 PÓTLAP tartalmazza.  
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MEGHATALMAZÁS 
 

Alulírott: 

Kérelmező  
(meghatalmazó) neve: 

 
 

Lakcíme:  

Születésének  
időpontja és helye 

                                                    Születési helye: 

ezúton meghatalmazom: 

Meghatalmazott neve:  
 

Lakcíme:  

Születésének  
időpontja és helye 

                                                    Születési helye: 

 

hogy helyettem és nevemben, teljes jogkörben eljárva a Pénzügyi Békéltető Testület előtt képviseljen a köztem és a  

Pénzügyi intézmény 
neve: 

 
 

címe:   

között kialakult pénzügyi fogyasztói jogvita rendezése érdekében indult eljárásban. 

A meghatalmazás visszavonásig érvényes és kizárólag a fenti pénzügyi jogvitára vonatkozik. 

 

Kelt, …………………………………………., 2015.  év …………………………………. hó …… napján 

 
 
 

……………………………………… 
Meghatalmazó aláírása 

 
 

……………………………………… 
Meghatalmazott aláírása 

 

Előttük, mint tanúk előtt: 

Név:    Név:    

Lakcím:  Lakcím:  

Anyja neve:  Anyja neve:  

Aláírás:  Aláírás:  
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FIN-NET form for cross-border 
financial services complaints 
 

 
When to use this form: Use this form if you: 
o live in one country in Europe* 
o have a complaint against a financial services provider in another country in Europe* 
o have complained to the provider but are still dissatisfied and 
o want to find out which out-of-court dispute resolution scheme might be able to resolve the dispute 
 
How to use this form: Please complete the information requested below, and e-mail or post the form 
to the relevant dispute resolution scheme in either: 
o your own country or  
o the country of the financial services provider   
There is a list of dispute resolution schemes in each country, and what they cover, at 
http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm. It will help if you attach a copy of 
essential documents, in particular, of any written response the provider made to your complaint. 
 
What happens next: The dispute resolution scheme will tell you whether it, or some other scheme, 
might be able to resolve your complaint. The scheme that actually looks at your complaint may well ask 
you to complete a longer complaint form and will provide you with more information.  
 
Information about you 
The country you live in  
Your surname  
Your other names  
Your nationality  
Your full address 
 
 
 

 

Your daytime telephone number  
Your e-mail address  
Information about the financial services provider 
Its full name  
Type of business (e.g. bank, insurer)  
The full address of the office you 
dealt with 
 
 

 

The telephone number, fax number 
and e-mail address of that office 
(optional) 

 

The country that office is in  
Information about your complaint 
Brief summary of what the complaint 
is about 
 
 
 
 
 

 

Date of the facts that generated the 
dispute 

 

Reference of the contract, e.g. 
number of insurance policy   

 

Date you complained to the provider  
Date of provider’s last response  

 
* A Member State of the European Union, Iceland, Liechtenstein and Norway 

5. SZÁMú MELLÉKLET
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Akkor töltse ki a nyomtatványt, ha  
o az Európai Unióban, Izlandon, Liechtensteinben vagy Norvégiában lakik 
o olyan pénzügyi szolgáltatóval szemben van panasza, mely a fenti államok valamelyikében 

működik 
o kezdeményezte a panasz rendezését a pénzügyi szolgáltatóval, de az nem vezetett eredményre 
o meg szeretné tudni, melyik bíróságon kívüli vitarendezési fórum illetékes az ügyében 
 
Kérjük, töltse ki az alábbi nyomtatványt és e-mailen vagy postai úton küldje azt el annak az 
vitarendezési fórumnak, amely 

- az Ön országában működik 
- a pénzügyi szolgáltató országában működik 

Az alábbi linken megtalálja a hatáskörrel rendelkező vitarendezési fórumok listáját.   
http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm. Kérjük, kérelméhez csatolja azon 
dokumentumok másolatát, amelyekre hivatkozni kíván az eljárás során, különösen a pénzügyi 
szolgáltató válaszát a panaszára. 
A következő lépésben a vitarendezési fórum tájékoztatni fogja, hogy ő maga, vagy másik fórum tud 
eljárni az ügyében. Az eljáró fórum további információkat kérhet Öntől a panaszára vonatkozóan. 
 
Személyes adatok 
Az ország, ahol Ön lakik  
Vezetéknév  
Utónév  
Nemzetiség  
Lakcím 
 
 

 

Telefonszám (napközbeni 
elérhetőség) 

 

E-mail cím  
A pénzügyi szolgáltató adatai 
Teljes neve  
Típus (bank, biztosító, stb.)  
A pénzügyi szolgáltató irodájának 
címe, mellyel kapcsolatban áll 
 

 

A pénzügyi szolgáltató elérhetősége 
(telefon, e-mail cím) 

 

Az ország, ahol a pénzügyi 
szolgáltató irodája működik 

 

A panasz adatai 
Rövid összefoglalás a panaszról 
 
 
 
 
 

 

A panasz alapjául szolgáló tények 
keletkezésének időpontja 

 

Szerződés száma, adatai  
Panaszbejelentés időpontja a 
pénzügyi szolgáltató felé  

 

A pénzügyi szolgáltató utolsó 
válaszának időpontja 

 

 

 
 
 
 
 

 
FIN-NET formanyomtatvány határon 
átnyúló pénzügyi jogvita rendezésére 
 



MAGYAR NEMZETI BANK

JElENTés A PéNZüGYI BéKélTETő TEsTülET évEs TEvéKENYséGéRől • 201582

6. SZÁMú MELLÉKLET

Általános alávetési nyilatkozatot tett pénzügyi szolgáltatók

1.„BÁCSKA”Takarékszövetkezet
2.3BTanácsadóésBiztosításiAlkuszKft.(f.a.)
3.AllianzHungáriazrt.
4.AstraS.A.BiztosítóMagyarországiFióktelepe
5.BakésVidékeTakarékszövetkezet
6.BátaszékésVidékeTakarékszövetkezet
7.Biztosítás.huBiztosításiAlkuszKft.
8.BOROTAITakarékszövetkezet
9.BORSOdTAKARéKTakarékszövetkezet

10.BRBBudaRegionálisBankzrt.„f.a.”-KisdunamentiTakarékszövetkezetjogutódja
11.ConcordeértékpapírzártkörűenMűködőRészvénytársaság
12.dél-dunántúliTakarékBank„f.a.”
13.dimenzióBiztosítóésönsegélyezőEgyesület
14.dRBdél-dunántúliRegionálisBankzRT.„f.a.”
15.EgerésKörnyékeTakarékszövetkezet
16.EndrődésVidékeTakarékszövetkezet
17.ERGOéletbiztosítózrt.
18.ERGOVersicherungAktiengesellschaftMagyarországiFióktelepe
19.ErsteAlapkezelőzrt.
20.ErsteBankHungaryzrt.
21.ErsteBefektetésizrt.
22.ErsteLakáslízingzrt.
23.ErsteLakástakarékzrt.
24.ERSTEViennaInsuranceGroupBiztosítózrt.
25.FegyvernekésVidékeKörzetiTakarékszövetkezet
26.FHBIngatlanlízingzrt.
27.FHBjelzálogbankNyrt.
28.FHBKereskedelmiBankzrt.
29.FÓKUSzTakarékszövetkezet-dunapatajésVidékeTakarékszövetkezetjogutódaként
30.FÓKUSzTakarékszövetkezet
31.ForrásTakarékszövetkezet
32.GádorosésVidékeTakarékszövetkezet
33.GyulaiTakarékszövetkezet
34.HartaiTakarékszövetkezet
35.HévízésVidékeTakarékszövetkezet
36.HungáriaTakarékTakarékszövetkezet(Völgység-HegyhátTakarékszövetkezet)
37.INGBiztosítózrt.
38.INGönkéntesésMagánnyugdíjpénztár-jogutódjaAranykorOrszágosönkéntes 

ésMagánnyugdíjpénztár
39.InsightHoldingVagyonkezelőzrt.
40.jászárokszállásésVidékeKörzetiTakarékszövetkezet
41.KaposmentiTakarékszövetkezet
42.KdBBankMagyarországzrt.
43.KevermesésVidékeTakarékszövetkezet
44.KinizsiBankzrt.
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45.KiskunTakarékszövetkezet
46.Kis-RábamentiTakarékszövetkezet
47.KunszentmártonésVidékeTakarékszövetkezet
48.Lébény-KunszigetTakarékszövetkezet
49.MagNetMagyarKözösségiBankzrt.
50.MagyarPostaBefektetésizrt
51.MagyarPostaBiztosítózrt.
52.MagyarPostaéletbiztosítózrt.
53.MagyarPostazrt.
54.MKBBankzrt.
55.MohácsiTakarékBankzrt.
56.PannonTakarékBankzrt.
57.PILLéRTakarékszövetkezet
58.PILLéRTakarékszövetkezet-ApátfalviTakarékszövetkezetjogutódaként
59.PolgáriTakarékszövetkezet
60.ProvidentPénzügyizrt.
61.QBEInsurance(Europe)LimitedMagyarországiFióktelepe
62.SajóvölgyeTakarékszövetkezet
63.SoltésVidékeTakarékszövetkezet
64.SzabolcsTakarékszövetkezet
65.SzatymazésVidékeTakarékszövetkezet
66.SzéchenyiKereskedelmiBankzrt.„v.a.”
67.SzentgálésVidékeTakarékszövetkezet
68.UnicreditBankHungaryzrt.
69.Unicreditjelzálogbankzrt.
70.UNIONViennaInsuranceGroupBiztosítózrt.
71.VeresegyházésVidékeTakarékszövetkezet
72.zalavölgyeTakarékszövetkezet
73.zemplénTakarékszövetkezet
74.zirciTakarékszövetkezet
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7. SZÁMú MELLÉKLET

A Pénzügyi Békéltető Testület által alkalmazott jogszabályok

1) Pénzpiac, biztosítási, tőkepiaci, pénztárpiaci szektorra vonatkozó jogszabályok 

Törvények:	
•  2014.éviCIV.törvényegyespénzügyitárgyútörvényeknekabetétbiztosítást,valamintapénzügyiközve-
títőrendszertérintőmódosításáról–atörvényaMagyarNemzetiBankrólszólótörvényegyes,aPénzügyi
BékéltetőTestületrevonatkozórészeitismódosította(módosulószakaszok:98.§;112.§;123.§;183/E§)

•  2013.éviCXXXIX.törvényaMagyarNemzetiBankról
•  2013.éviCLXXVII.törvényaPolgáriTörvénykönyvrőlszóló2013.éviV.törvényhatálybalépésévelösszefüg-
gőátmenetiésfelhatalmazórendelkezésekről

•  2013.éviV.törvényaPolgáriTörvénykönyvről
•  2012.éviCLIX.törvényapostaiszolgáltatásokról
•  2011.éviCXXII.törvényaközpontihitelinformációsrendszerről
•  2009.éviL.törvényafizetésimeghagyásoseljárásról
•  2008.éviXLVII.törvényafogyasztókkalszembenitisztességtelenkereskedelmigyakorlattilalmáról
•  2006.éviV.törvényacégnyilvánosságról,abíróságicégeljárásrólésavégelszámolásról
•  2005.éviXXV.törvényatávértékesítéskeretébenkötöttpénzügyiszolgáltatásiszerződésekről
•  1997.éviCXXXII.törvénykülföldiszékhelyűvállalkozásokmagyarországifióktelepeirőléskereskedelmikép-
viseleteiről

Kormányrendeletek:	
•335/2012.(XII.4.)Korm.rendeletapostaiszolgáltatásoknyújtásánakésahivatalosiratokkalkapcsolatos
postaiszolgáltatásrészletesszabályairól,valamintapostaiszolgáltatókáltalánosszerződésifeltételeirőlés
aszolgáltatásbólkizártvagyfeltételesenszállíthatóküldeményekről

MNB	elnöki	rendeletek:	
•28/2014.(VII.23.)MNBrendeletapénzügyiszervezetekpanaszkezelésérevonatkozószabályokról

2) Pénzpiaci szektor 

Törvények:	
•  2013.éviCCXXXVII.törvényahitelintézetekrőlésapénzügyivállalkozásokról
•  2013.CCXXXV.törvényazegyesfizetésiszolgáltatókról
•  2013.éviCXXXV.törvényaszövetkezetihitelintézetekintegrációjárólésegyesgazdaságitárgyújogszabá-
lyokmódosításáról

•  2012.éviCXVI.törvényapénzügyitranzakciósilletékről
•  2011.éviCLXX.törvényahitelszerződésbőleredőkötelezettségeiknekelegettenninemtudótermészetes
személyeklakhatásánakbiztosításáról

•  2011.éviLXXV.törvényadevizakölcsönöktörlesztésiárfolyamánakrögzítésérőlésalakóingatlanokkény-
szerértékesítésénekrendjéről

•  2009.éviCLXII.törvényafogyasztónaknyújtotthitelről
•  2009.éviLXXXV.törvényapénzforgalmiszolgáltatásnyújtásáról
•  2009.éviIV.törvényalakáscélúkölcsönökrevonatkozóállamikészfizetőkezességről
•  2008.éviCIV.törvényapénzügyiközvetítőrendszerstabilitásánakerősítéséről
•  2006.éviX.törvényaszövetkezetekről
•  2005.éviCLXXIV.törvényafiatalokéletkezdésitámogatásáról

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=156666.261709
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=156666.261709
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=156666.261709
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=170664.267080
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=165854.285552
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=165850.266697
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=161911.270496
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=161911.270496
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=152642.285057
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139758.287258
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139758.287258
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=138818.287095
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=138818.287095
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=126248.285544
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=125511.252233
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=123390.254524
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=118801.287250
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=101963.256089
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=95855.256026
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•  2005.éviCLVI.törvényanyugdíj-előtakarékosságiszámlákról
•  2001.éviXX.törvényaMagyarFejlesztésiBankRészvénytársaságról
•  1997.éviXXX.törvényajelzáloghitelintézetrőlésajelzáloglevélről
•  1996.éviCXIII.törvényalakástakarékpénztárakról
•  1994.éviXLII.törvényaMagyarExport-ImportBankRészvénytársaságrólésaMagyarExporthitelBiztosító
Részvénytársaságról

Kormányrendeletek:	
•536/2013.(XII.30.)Korm.rendeletazegyeskiegészítőpénzügyiszolgáltatásokvégzésefeltételeinekrészlet-
szabályairól

•57/2012.(III.30.)Korm.rendeletadevizakölcsönöktörlesztésiárfolyamánakrögzítésétérintőmegtérítés-
rőlésaközszférábandolgozóktámogatásáról

•341/2011.(XII.29.)Korm.rendeletazotthonteremtésikamattámogatásról
•134/2009.(VI.23.)Korm.rendeletafiatalok,valamintatöbbgyermekescsaládoklakáscélúkölcsöneinek
államitámogatásáról

•256/2011.(XII.6.)Korm.rendeletalakásépítésitámogatásról
•163/2011.(VIII.22.)Korm.rendeletagyűjtőszámlahitelrevonatkozóhitelkeretszerződéseseténazarányta-
lanulmagashavitörlesztésitehermértékéről

•275/2010.(XII.15.)Korm.rendeletaszerződésekbenelőírtkamategyoldalúmódosításánakfeltételeiről
•83/2010.(III.25.)Korm.rendeletateljeshiteldíjmutatómeghatározásáról,számításárólésközzétételéről
•82/2010.(III.25.)Korm.rendeletabetétikamatésazértékpapírokhozamaszámításárólésközzétételéről
•361/2009.(XII.30.)Korm.rendeletakörültekintőlakosságihitelezésfeltételeirőlésahitelképességvizsgá-
latáról

•154/2009.(VII.23.)Korm.rendeletalakáscélúkölcsönökrevonatkozóállamikészfizetőkezességigénybevé-
telénekésbeváltásánakrészletesszabályairól

•153/2009.(VII.23.)Korm.rendeletapénzügyiszektorbanérvényesülőfogyasztóvédelemhatékonyságának
növeléséhezszükségesegyeskérdésekről

•12/2001.(I.31.)Korm.rendeletalakáscélúállamitámogatásokról
•47/1997.(III.12.)Korm.rendeletalakás-takarékpénztáráltalánosszerződésifeltételeiről
•215/1996.(XII.23.)Korm.rendeletalakás-előtakarékosságállamitámogatásáról
•4/2015.(I.29.)Korm.rendeletAfogyasztóknakállamikamattámogatássalnyújtottlakáscélúhitelekeltérő
feltételeinekmeghatározásávalösszefüggésbenazegyeskormányrendeletekmódosításáról

MNB	elnöki	rendeletek:	
•18/2009.(VIII.6.)MNBrendeletapénzforgalomlebonyolításáról

Miniszterirendeletek:
•5/2007.(III.28.)PMrendeletaszármaztatott(derivatív)ügyletekfedezetbevonásárólésnyilvántartásáról

Elszámolással és forintosítással kapcsolatos jogszabályok

Törvények:
•  2014.éviLXXVII.törvényazegyesfogyasztóikölcsönszerződésekdevizaneménekmódosulásávalésaka-
matszabályokkalkapcsolatoskérdésekrendezéséről

•  2014.éviXL.törvényaKúriánakapénzügyiintézményekfogyasztóikölcsönszerződéseirevonatkozójogegy-
ségihatározatávalkapcsolatosegyeskérdésekrendezésérőlszóló2014.éviXXXVIII.törvénybenrögzített
elszámolásszabályairólésegyesegyébrendelkezésekről

•  2014.éviXXXVIII.törvényaKúriánakapénzügyiintézményekfogyasztóikölcsönszerződéseirevonatkozó
jogegységihatározatávalkapcsolatosegyeskérdésekrendezéséről

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=95699.254510
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=56223.286794
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=29665.253324
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=27311.256008
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=21358.285361
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=21358.285361
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=166013.255428
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=166013.255428
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=147243.261259
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=147243.261259
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=142902.286312
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=126038.286307
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=126038.286307
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=140112.269288
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139711.203060
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139711.203060
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=133653.193447
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=132168.232314
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=132155.255686
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=126873.285887
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=126873.285887
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=126189.233707
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=126189.233707
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=126181.255683
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=126181.255683
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=55959.286305
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=29962.255263
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=27646.255261
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=124026.220090
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=108800.153322
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=172812.285593
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=172812.285593
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=171927.285579
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=171927.285579
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=171927.285579
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=170590.270669
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=170590.270669
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MNB	elnöki	rendeletek:
•42/2014.(XI.7.)MNBrendeletаpénzügyiintézményekfogyasztóikölcsönszerződéseinekérvénytelenszer-
ződéseskikötéseiretekintettelszükségeselszámolásmódszertanánakáltalánosszabályairól

•54/2014.(XII.10.)MNBrendeletapénzügyi intézményekfogyasztóikölcsönszerződéseinekérvénytelen
szerződéseskikötéseiretekintettelszükségeselszámolásmódszertanánakkülönösszabályairól

•55/2014.(XII.10.)MNBrendeletapénzügyi intézményekfogyasztóikölcsönszerződéseinekérvénytelen
szerződéseskikötéseiretekintettelszükségeselszámolássoránalkalmazottbecslésieljárásrólésazelszá-
moláspénzügyiteljesítésénekidőpontjáról

•58/2014.(XII.17.)MNBrendeletafogyasztóikölcsönszerződésekérvénytelenszerződéseskikötéseirete-
kintettelszükségeselszámoláshoz,valamintafogyasztóikölcsönszerződésekmódosulásáhozkapcsolódó
fogyasztóvédelmirendelkezésekről

Miniszteri	rendeletek:
•53/2014.(XII.31.)NGMrendeletazárfolyamgáttalésaforintraátváltássalegyarántérintettfogyasztóiköl-
csönszerződésfutamidejénekmódosításáról

•56/2014.(XII.31.)NGMrendeletafogyasztónaknyújtotthitellelkapcsolatosegyestájékoztatásiszabályok-
ról

3) Biztosítási szektor 

Törvények:	
•  2012.éviCII.törvényabiztosításiadóról
•  2009.éviLXII.törvényakötelezőgépjármű-felelősségbiztosításról
•  2007.éviCLIX.törvényaviszontbiztosítókról
•  2003.éviLX.törvényabiztosítókrólésabiztosításitevékenységről

Kormányrendeletek: 
•326/2011.(XII.28.)Korm.rendeletaközútiközlekedésiigazgatásifeladatokról,aközútiközlekedésiokmá-
nyokkiadásárólésvisszavonásáról100.§

Miniszteri	rendeletek:	
•21/2011.(VI.10.)NGMrendeletabonus-malusrendszer,azabbavalóbesorolás,illetveakártörténetiiga-
zolásokkiadásánakszabályairól

•34/2009.(XII.22.)PMrendeletamagyarországitelephelyűgépjárművek,továbbámástagállamitelephelyű
ésmagyarországirendeltetésihellyelrendelkezőgépjárművekkötelezőgépjármű-felelősségbiztosításifede-
zeténekfennállásáttanúsítóigazolóeszközökrevonatkozószabályokról

•20/2009.(X.9.)PMrendeletakötelezőgépjármű-felelősségbiztosításnálalkalmazottgépjármű-kategóriák-
ról

•33/2002.(XI.16.)PMrendeletabefektetésiegységekhezkötöttéletbiztosításokeseténazügyfeleknektör-
ténőtájékoztatásformájáróléstartalmáról

•44/1996.(XII.29.)PMrendeletabiztosítóbanazélet-ésnem-életbiztosításiágakelkülönítéséről

4) Tőkepiaci szektor 

Törvények:	
•  2014.éviXVI.törvényakollektívbefektetésiformákróléskezelőikről,valamintegyespénzügyitárgyútör-
vényekmódosításáról

•  2007.éviCXXXVIII. törvényabefektetésivállalkozásokrólésazárutőzsdeiszolgáltatásokról,valamintaz
általukvégezhetőtevékenységekszabályairól

•  2003.éviXXIII.törvényafizetési,illetveértékpapír-elszámolásirendszerekbentörténőteljesítésvégleges-
ségéről

•  2001.éviCXX.törvényatőkepiacról

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=172392.285764
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=172392.285764
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=172955.285771
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=172955.285771
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=172956.285773
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=172956.285773
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=172956.285773
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=173109.286374
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=173109.286374
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=173109.286374
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=173555.287907
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=173555.287907
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=173558.287645
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=173558.287645
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=125116.286671
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=111829.256091
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=75257.243258
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=140326.269301
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=140326.269301
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=137723.265454
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=137723.265454
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=124539.178737
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=124539.178737
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=124539.178737
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=124102.177882
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=124102.177882
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=65142.265223
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=65142.265223
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=26759.279641
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=167226.287638
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=167226.287638
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=111605.287590
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=111605.287590
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=74377.254501
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=74377.254501
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=57659.287391
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Kormányrendeletek:		
•78/2014.(III.14.)Korm.rendeletakollektívbefektetésiformákbefektetésiéshitelfelvételiszabályairól
•82/2010.(III.25.)Korm.rendeletabetétikamatésazértékpapírokhozamaszámításárólésközzétételéről
•22/2008.(II.7.)Korm.rendeletabefektetésiszolgáltatásitevékenységet,befektetésiszolgáltatásitevékeny-
ségetkiegészítőszolgáltatást,valamintárutőzsdeiszolgáltatástfolytatógazdálkodószervezetüzletszabály-
zatánakkötelezőtartalmielemeiről

•284/2001.(XII.26.)Korm.rendeletadematerializáltértékpapírelőállításánakéstovábbításánakmódjá-
rólésbiztonságiszabályairól,valamintazértékpapírszámla,központiértékpapírszámlaésazügyfélszámla
megnyitásánakésvezetésénekszabályairól

Miniszteri	rendeletek:	
•24/2008.(VIII.15.)PMrendeletanyilvánosanforgalombahozottértékpapírokkalkapcsolatostájékoztatási
kötelezettségrészletesszabályairól

•28/2005.(VIII.26.)PMrendeletapiacbefolyásolásrautalómagatartásokvizsgálatakorfigyelembeveendő
körülményekről,azelfogadottpiacigyakorlatmegállapításánakfolyamatáról,valamintabennfentesinfor-
mációnyilvánosságrahozatalánakjogosérdekbőltörténőkésleltetésévelkapcsolatosszabályokról

•6/2002.(II.20.)PMrendeletabefektetésiszolgáltató,azelszámolóházitevékenységetvégzőszervezetés
atőzsdetájékoztatásikötelezettségéről

5) Pénztárpiaci szektor 

Törvények:	
•  2007.éviCXVII.törvényafoglalkoztatóinyugdíjrólésintézményeiről
•  1997.éviLXXXII.törvényamagánnyugdíjrólésamagánnyugdíjpénztárakról
•  1993.éviXCVI.törvényazönkéntesKölcsönösBiztosítóPénztárakról

Kormányrendeletek:	
•297/2010.(XII.23.)Korm.rendeletatársadalombiztosításinyugdíjrendszerbetörténőátlépéshezkapcsoló-
dóeljárásiszabályokról

•109/1997.(VI.25.)Korm.rendeletazönkénteskölcsönösegészségpénztárakegészségügyiintézményeinek
működésiésüzemeltetésiszabályairól

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=168081.285954
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=132155.255686
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=117208.255679
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=117208.255679
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=117208.255679
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=58337.261162
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=58337.261162
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=58337.261162
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=117280.260782
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=117280.260782
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=93704.248674
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=93704.248674
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=93704.248674
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=64213.248667
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=64213.248667
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=111336.287249
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=30377.287384
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=19527.287372
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=133730.269677
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=133730.269677
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=30599.259945
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=30599.259945
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8. SZÁMú MELLÉKLET

A Pénzügyi Békéltető Testület eljárásaiban közreműködő kormányablakok elérhetőségei

Kormányablakok elérhetősége

Megye cím

Borsod-Abaúj-zemplén 3530Miskolc Csizmadiaköz1.

Szabolcs-Szatmár-Bereg 4400Nyíregyháza Hősöktere3.

Hajdú-Bihar 4024debrecen Piacu.42-48.

Bács-Kiskun 6000Kecskemét Izsákiút8.

Győr-MosonSopron 9027Győr Nagysándorj.u.31.

Fejér 8000Székesfehérvár Piactér10.

Csongrád 6724Szeged Rókusikrt.42-64.

Baranya 7633Pécs SzántóKovácsj.u.1.

jász-Nagykun-Szolnok 5000Szolnok Kossuthtér5/A.

Békés 5600Békéscsaba Szabadságtér11-17.

Veszprém 8200Veszprém ÓváriFerencút7.

Somogy 7400Kaposvár Csokonaiu.3.

Komárom-Esztergom 2800Tatabánya BárdosLászlóu.2.

Heves 3300Eger KlapkaGy.u.11.

zala 8900zalaegerszeg Kossuthutca9-11.

Vas 9700Szombathely HollánErnőu.1.

Tolna 7100Szekszárd AuguszImreu.7.

Nógrád 3100Salgótarján zemlinszkyR.út9.

PestMegye 2600Vác CsányiLászlókörút16.

Budapest 1062Budapest Andrássyút55.
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9. SZÁMú MELLÉKLET

Pénzügyi Tanácsadói Irodahálózat irodái

Debreceni Iroda
Cím:4025debrecen,Piacu.77.2.em.15. 

Debrecen, Piac u. 77. 2. em.15.
Tel./Fax:52/504-329

E-mail:debrecen@penzugyifogyaszto.hu

Hétfő 09:00-17:00óra

Kedd 13:00-17:00óra

Szerda 09:00-13:00óra

Csütörtök 09:00-17:00óra

Péntek 09:00-13:00óra

Nyíregyházi Iroda
Cím:4400Nyíregyháza,Széchenyiu.2.

Tel.:+36-30-282-1664 
E-mail:nyiregyhaza@penzugyifogyaszto.hu

Hétfő 08:00-12:00óra

Kedd 12:00-16:00óra

Szerda 08:00-12:00óra

Csütörtök 12:00-16:00óra

Péntek 09:00-13:00óra

Egri Iroda
Cím:3300Eger,KossuthLajosu.9.„E”épület1.emelet

Tel:06-30/854-4395
E-mail:eger@penzugyifogyaszto.hu

Hétfő 9:00–13:00óra

Kedd 13:00-17:00óra

Szerda 09:00-13:00óra

Csütörtök 13:00-17:00óra

Péntek 09:00-13:00óra

Miskolci Iroda
3530MiskolcSzemereBertalanu.2.I.em.10.

Tel.:06/30-489-3609 
E-mail:miskolc@penzugyifogyaszto.hu

Hétfő 9:00-13:00óra

Kedd 13:00-17:00óra

Szerda 09:00-13:00óra

Csütörtök 13:00-17:00óra

Péntek 09:00-13:00óra

mailto:debrecen@penzugyifogyaszto.hu?subject=Fogyaszt%C3%B3i megkeres%C3%A9s&body=Tisztelt P%C3%A9nz%C3%BCgyi Tan%C3%A1csad%C3%B3 Iroda!%0A...
mailto:nyiregyhaza@penzugyifogyaszto.hu?subject=Fogyaszt%C3%B3i megkeres%C3%A9s&body=Tisztelt P%C3%A9nz%C3%BCgyi Tan%C3%A1csad%C3%B3 Iroda!%0A...
mailto:eger@penzugyifogyaszto.hu?subject=Fogyaszt%C3%B3i megkeres%C3%A9s&body=Tisztelt P%C3%A9nz%C3%BCgyi Tan%C3%A1csad%C3%B3 Iroda!
mailto:miskolc@penzugyifogyaszto.hu?subject=Fogyaszt%C3%B3i megkeres%C3%A9s&body=Tisztelt P%C3%A9nz%C3%BCgyi Tan%C3%A1csad%C3%B3 Iroda!
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Békéscsabai Iroda
Cím:5600Békéscsaba,Szabadságtér11-17.(járásiHivatal)

Tel.:30-714-4800,66/528-320/171mellék 
E-mail:bekescsaba@penzugyifogyaszto.hu

Hétfő 8:30-12:30óra

Kedd 12:30-16:30óra

Szerda 08:00-12:30óra

Csütörtök 12:30-16:30óra

Péntek 08:30-12:30óra

Győri Iroda
Cím:9021Győr,SzentIstvánu.10/a,323-asiroda(iparkamaraépülete)

Tel.:0630/923-9242
E-mail:gyor@penzugyifogyaszto.hu

Hétfő 09:00-13:00óra

Kedd 09:00-17:00óra

Szerda 09:00-13:00óra

Csütörtök 09:00-17:00óra

Péntek 09:00-13:00óra

Szegedi Iroda
Cím:6722Szeged,Rákóczitér1.

Tel./Fax:06-62-680-539
E-mail:szeged@penzugyifogyaszto.hu

Hétfő 08:30-12:30óra

Kedd 12:30-16:30óra

Szerda 08:30-12:30óra

Csütörtök 12:30-16:30óra

Péntek 08:30-12:30óra

Pécsi Iroda
Cím:7621Pécs,Apácau.15.

Tel.:06-70/243-3356 
E-mail:pecs@penzugyifogyaszto.hu

Hétfő 9:00-13:00óra

Kedd 13:00-17:00óra

Szerda 09:00-13:00óra

Csütörtök 13:00-17:00óra

Péntek 09:00-13:00óra

mailto:bekescsaba@penzugyifogyaszto.hu?subject=Fogyaszt%C3%B3i megkeres%C3%A9s&body=Tisztelt P%C3%A9nz%C3%BCgyi Tan%C3%A1csad%C3%B3 Iroda
mailto:gyor@penzugyifogyaszto.hu?subject=Fogyaszt%C3%B3i megkeres%C3%A9s&body=Tisztelt P%C3%A9nz%C3%BCgyi Tan%C3%A1csad%C3%B3 Iroda!
mailto:szeged@penzugyifogyaszto.hu?subject=Fogyaszt%C3%B3i megkeres%C3%A9s&body=Tisztelt P%C3%A9nz%C3%BCgyi Tan%C3%A1csad%C3%B3 Iroda!
mailto:pecs@penzugyifogyaszto.hu?subject=Fogyaszt%C3%B3i megkeres%C3%A9s&body=Tisztelet P%C3%A9nz%C3%BCgyi Tan%C3%A1csad%C3%B3 Iroda!
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Székesfehérvári Iroda
Cím:8000Székesfehérvár,Petőfiu.5.2.em.

Tel.:06-30-699-0056
E-mail:szekesfehervar@penzugyifogyaszto.hu

Hétfő 09:00-17:00óra

Kedd 13:00-17:00óra

Szerda 09:00-17:00óra

Csütörtök 13:00-17:00óra

Péntek 09:00-13:00óra

Zalaegerszegi Iroda
Cím:8900zalaegerszeg,KossuthLajosu.9-11.

Tel./Fax:06-92-313-225
E-mail:zalaegerszeg@penzugyifogyaszto.hu

Hétfő 08:00-12:00óra

Kedd 09:00-17:00óra

Szerda 09:00-17:00óra

Csütörtök 13:00-17:00óra

Péntek 08:00-12:00óra

Szombathelyi Iroda
Cím:9700Szombathely,Óperintutca12.

Tel.:06/70-549-1460
E-mail:szombathely@penzugyifogyaszto.hu

Hétfő 13:00-17:00óra

Kedd 9:00-13:00óra

Szerda 13:00-17:00óra

Csütörtök 9:00-13:00óra

Péntek 10:00-14:00óra

mailto:szekesfehervar@penzugyifogyaszto.hu?subject=Fogyaszt%C3%B3i megkeres%C3%A9s&body=Tisztelt P%C3%A9nz%C3%BCgyi Tan%C3%A1csad%C3%B3 Iroda!
mailto:zalaegerszeg@penzugyifogyaszto.hu?subject=Fogyaszt%C3%B3i megkeres%C3%A9s&body=Tisztelt P%C3%A9nz%C3%BCgyi Tan%C3%A1csad%C3%B3 Iroda!
mailto:szombathely@penzugyifogyaszto.hu?subject=Fogyaszt%C3%B3i megkeres%C3%A9s&body=Tisztelt P%C3%A9nz%C3%BCgyi Tan%C3%A1csad%C3%B3 Iroda!
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10. SZÁMú MELLÉKLET

Békéltetési ügyekben érintett pénzügyi szolgáltatók  
(ügyszám szerint csökkenő sorrendben)

 Békéltetési ügyekben érintett pénzügyi szolgáltatók Ügyszám

1 OTPBankNyrt. 473

2 ErsteBankHungaryzrt. 386

3 GeneraliBiztosítózrt. 255

4 AllianzHungáriaBiztosítózrt. 224

5 GroupamaBiztosítózrt. 222

6 MerkantilBankzrt. 175

7 K&HBankzrt. 168

8 LombardPénzügyiésLízingzrt. 155

9 RaiffeisenBankzrt. 154

10 OTPFaktoringzrt. 143

11 AEGONMagyarországÁltalánosBiztosítózrt. 133

12 BudapestBankzrt. 130

13 CIBBankzrt. 124

14 UNIQABiztosítózrt. 109

15 K&HBiztosítózrt. 101

16 BudapestAutófinanszírozásizrt. 96

17 MagyarCetelemBankzrt. 91

18 MagyarPostaBiztosítózrt. 76

19 MKBBankzrt. 75

20 EOSFaktorMagyarországzrt. 73

21 CIBLízingzrt. 72

22 UNIONViennaInsuranceGroupBiztosítózrt. 70

23 UniCreditBankHungaryzrt. 68

24 FHBKereskedelmiBankzrt. 61

25 CitibankEuropeplc.MagyarországiFióktelepe 50

26 AstraS.A.BiztosítóMagyarországiFióktelepe 49

27 ProvidentPénzügyizrt. 48

28 AXABankEuropeSAMagyarországiFióktelepe 47

29 IntrumjustitiaKöveteléskezelőzrt. 47

30 KöBEKölcsönösBiztosítóEgyesület 37

31 WábererHungáriaBiztosítózrt. 36

32 FundamentaLakáskasszazrt. 35

33 MKBÁltalánosBiztosítózrt. 34

34 GENERTELBiztosítózrt. 33

35 SignalBiztosítózrt. 33

36 MKB-Euroleasingzrt. 28

37 BanifPlusBankzrt. 26

38 CofidisMagyarországiFióktelepe 24

39 OTPjelzálogbankzrt. 22

40 QBEInsurance(Europe)LimitedMagyarországiFióktelepe 19



MELLéKLET

Jelentés a Pénzügyi Békéltető testület éves tevékenységéről • 2015 93

 Békéltetési ügyekben érintett pénzügyi szolgáltatók Ügyszám

41 dunacorpFaktorházzrt. 18

42 ErsteBefektetésizrt. 16

43 SberbankMagyarországzrt. 16

44 CARdIFBiztosítózrt. 15

45 CIGPannóniaéletbiztosítóNyrt. 15

46 MetLifeBiztosítózrt. 15

47 FHBjelzálogbankNyrt. 14

48 AEGONMagyarországHitelzrt. 11

49 COdEXTőzsdeügynökségésértéktárzrt. 11

50 MerkantilCarGépjárműLízingzrt. 11

51 Netrisk.huElsőOnlineBiztosításiAlkuszzrt. 11

52 BancoPrimusFióktelepMagyarország 10

53 REÁLSzISzTéMAértékpapír-forgalmazóésBefektetőzrt. 10

54 EurópaiUtazásiBiztosítózrt. 9

55 NNBiztosítózrt. 9

56 ViennaLifeViennaInsuranceGroupBiztosítózrt. 9

57 AIGEuropeLimitedMagyarországiFióktelepe 8

58 PLÁNINVESTBrókerzrt. 8

59 SantanderConsumerFinancezrt. 8

60 SummitPénzügyizrt. 8

61 4LifedirectKft. 7

62 KdBBankEurópazrt. 7

63 QUAESTORértékpapírkereskedelmiésBefektetésizrt. 7

64 QUANTISConsultingzrt. 7

65 RaiffeisenLízingzrt. 7

66 EquilorBefektetésizrt. 6

67 ErsteViennaInsuranceGroupBiztosítózrt. 6

68 UCBIngatlanhitelzrt. 6

69 UniCreditLeasingzrt. 6

70 ACEEuropeanGroupLimitedMagyarországiFióktelepe 5

71 AGAInternationalS.A.MagyarországiFióktelepe 5

72 díjbeszedőFaktorházzrt. 5

73 INGBiztosítózrt. 5

74 InHoldPénzügyizrt. 5

75 IronFXGlobalLimited 5

76 KoronaKreditjelzáloghitelzrt. 5

77 MagyarPostaéletbiztosítózrt. 5

78 MagyarügyvédekBiztosítóésSegélyezőEgyesülete 5

79 OneyMagyarországPénzügyiSzolgáltatózrt. 5

80 ArgentaCreditzrt. 4

81 CIBCreditzrt. 4

82 Concordeértékpapírzrt. 4

83 HORIzONTMagánnyugdíjpénztár 4

84 MagNetMagyarKözösségiBankzrt. 4
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 Békéltetési ügyekben érintett pénzügyi szolgáltatók Ügyszám

85 OTPLakástakarékpénztárzrt. 4

86 QUAESTORBankzrt. 4

87 AEGONMagyarországönkéntesNyugdíjpénztár 3

88 ALBATakarékszövetkezet„f.a.” 3

89 BÁVBizományiKereskedőházészáloghitelzrt. 3

90 CIGPannóniaElsőMagyarÁltalánosBiztosítózrt. 3

91 éRBészak-magyarországiRegionálisBankzrt.„f.a.” 3

92 EuropAssistanceMagyarországBefektetésiésTanácsadóKft. 3

93 FINALPzrt. 3

94 FókuszTakarékszövetkezet 3

95 HitexPénzügyiSzolgáltatózrt. 3

96 K&HPannonlízingPénzügyiSzolgáltatóHoldingzrt. 3

97 LegalRestPénzügyiSzolgáltatózrt. 3

98 OTPIngatlanlízingzrt. 3

99 PátriaTakarékszövetkezet 3

100 PrémiumönkéntesNyugdíjpénztár 3

101 RetailProdzrt. 3

102 SopronBankzrt. 3

103 „Rónasági”Takarékszövetkezet 2

104 AlsónémediésVidékeTakarékszövetkezet 2

105 ARGENTAFAKTORPénzügyiSzolgáltatózrt. 2

106 ATHLONPénzügyiSzolgáltatózrt.„f.a.” 2

107 CLBrokersGroupKft. 2

108 CLBFüggetlenBiztosításiAlkuszKft. 2

109 CREdITIÁLPénzügyiSzolgáltatózrt. 2

110 dHKHátralékkezelőésPénzügyiSzolgáltatózrt. 2

111 eBrókerházBefektetésiSzolgáltatózrt. 2

112 ErsteLakástakarékzrt. 2

113 FakthornPénzügyizrt. 2

114 FőnixTakarékszövetkezet 2

115 GRÁNITBankzrt. 2

116 KápolnásnyékésVidékeTakarékszövetkezet 2

117 KBCSecuritiesMagyarországiFióktelepe 2

118 KinizsiBankzrt. 2

119 KunszentmártonésVidékeTakarékszövetkezet 2

120 LakitelekiTakarékszövetkezet 2

121 MAPFREASISTENCIAS.A.MagyarországiFióktelepe 2

122 MKBéletbiztosítózrt. 2

123 MPKMagyarPénzügyiKözvetítőzrt. 2

124 PESTIHITELzrt. 2

125 PorscheBankzrt. 2

126 Reg-FinancePénzügyiésSzolgáltatózrt. 2

127 SILVER-CREdITIngatlanHitelzrt. 2

128 SzigetváriTakarékszövetkezet 2
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 Békéltetési ügyekben érintett pénzügyi szolgáltatók Ügyszám

129 ToyotaPénzügyizrt. 2

130 VeresegyházésVidékeTakarékszövetkezet 2

131 „BÁCSKA”Takarékszövetkezet 1

132 AgriaPortfolióPénzügyiTanácsadóésSzolgáltatózrt. 1

133 ÁHFÁltalánosHitelésFinanszírozásizrt. 1

134 AllianzHungáriaönkéntesésMagánnyugdíjpénztár 1

135 ÁltalánosKözlekedésiHitelszövetkezet 1

136 AmanaCreditPénzügyiSzolgáltatózrt.„f.a.” 1

137 ARAGOBefektetésiHoldingNyrt. 1

138 ARGENTALízINGzrt. 1

139 AXAönkéntesésMagánnyugdíjpénztár 1

140 BalmazújvárosésVidékeTakarékszövetkezet 1

141 BÁTORPénzügyizrt. 1

142 Biztosítás.huBiztosításiAlkuszKft. 1

143 BudapestiIngatlanHasznosításiésFejlesztésiNyrt. 1

144 CARdIFéletbiztosítóMagyarországzrt. 1

145 CGCar-GarantieVersicherungsAG 1

146 CONSEQUENCEEuropeMagyarországKft. 1

147 CredigenBankzrt. 1

148 CreditHouseMagyarországIngatlanfinanszírozásiHitelezésizrt. 1

149 CreditServicePénzügyiSzolgáltatózrt. 1

150 CreditexpressMagyarországPénzügyiSzolgáltatóKft. 1

151 dunaIngatlanfinanszírozózrt. 1

152 dunakanyarTakarékszövetkezet 1

153 ElsőMagyarBefektetőiSzövetkezet 1

154 érdésVidékeTakarékszövetkezet 1

155 ERGOéletbiztosítózrt. 1

156 ERSTEMagánnyugdíjpénztár 1

157 ErsteönkéntesNyugdíjpénztár 1

158 északTolnaMegyeiTakarékszövetkezet 1

159 EUPASzBiztosításiügynökiKft. 1

160 EuropeAssistanceItaliaSPA 1

161 évgyűrükMagánnyugdíjpénztár 1

162 ExclusiveBestChangeKft. 1

163 Faktor-RingPénzügyiésTanácsadózrt. 1

164 GRAWEéletbiztosítózrt. 1

165 Hodász-PorcsalmaTakarékszövetkezet 1

166 HSBCCreditPénzügyiSzolgáltatózrt. 1

167 HUNGÁRIAéRTéKPAPíRBefektetésiésértékpapírkereskedelmizrt.„f.a.” 1

168 HungáriaTakarékTakarékszövetkezet 1

169 IMPULS-LEASINGHungáriaPénzügyiLízingzrt. 1

170 IMPULS-LEASINGHungáriaSzolgáltatóKft. 1

171 jászárokszállásésVidékeKörzetiTakarékszövetkezet 1

172 Kis-RábamentiTakarékszövetkezet 1
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 Békéltetési ügyekben érintett pénzügyi szolgáltatók Ügyszám

173 LICFüggetlenBiztosításiAlkuszKft. 1

174 LombardzalaPénzügyiSzolgáltatózrt. 1

175 MagyarÁllamkincstárzrt. 1

176 MagyarFaktorházzrt. 1

177 MagyarPostaBefektetésiSzolgáltatózrt. 1

178 MagyarPostaTakarékönkéntesNyugdíjpénztár 1

179 MECSEKTAKARéKSzövetkezet 1

180 MediCreditPénzügyiSzolgáltatózrt. 1

181 MKBNyugdíjpénztár 1

182 OTPLakáslízingzrt. 1

183 OTPOrszágosEgészségpénztár 1

184 OTPönkéntesKiegészítőNyugdíjpénztár 1

185 OVBVermögensberatungÁltalánosBiztosításiésPénzügyiSzolgáltatóKft 1

186 örkényiTakarékszövetkezet 1

187 PannonSafeKft. 1

188 PannonTakarékBankzrt. 1

189 PannonhalmaésVidékeTakarékszövetkezet 1

190 PBAPraeventioBiztosításközvetítőésPénzügyiTanácsadózrt. 1

191 PilisvörösvárésVidékeTakarékszövetkezet 1

192 PorscheVersicherungAG.MagyarországiFióktelepe 1

193 RaiffeisenBefektetésiAlapkezelőzrt. 1

194 RajkaésVidékeTakarékszövetkezet 1

195 RCILízingésAutófinanszírozásizrt. 1

196 RedSandsLifeAssuranceCompany(Europe)Limited 1

197 SajóvölgyeTakarékszövetkezet 1

198 SAVARIATakarékszövetkezet 1

199 SKILLPénzügyiésTanácsadózrt. 1

200 SolarCapitalMarketsértékpapírKereskedelmizrt. 1

201 SomogyTakarékSzövetkezet 1

202 SzabolcsTakarékszövetkezet 1

203 SzéchenyiKereskedelmiBankzrt.„f.a.” 1

204 SzéCHENyILízINGPénzügyiSzolgáltatózrt. 1

205 SzegvárésVidékeTakarékszövetkezet 1

206 Szentlőrinc-OrmánságTakarékszövetkezet 1

207 TimberlandCapitalAg. 1

208 TiszafüredésVidékeTakarékszövetkezet 1

209 TradingPointOffFinancialInstrumensLtd 1

210 UniCreditBankAustriaAG 1

211 VámosgyörkésVidékeTakarékszövetkezet 1

212 WHSelfinvestS.A. 1

213 XFOREXTradeOnline 1

214 zALABESTKövetelésbehajtóésProblémamegoldóKft. 1

215 zEECAPITALPénzügyiSzolgáltatózártkörűenMűködőRt. 1
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11. SZÁMú MELLÉKLET

Elszámolási ügyekben érintett pénzügyi szolgáltatók (ügyszám szerint csökkenő 
sorrendben)

 Elszámolásos ügyekben érintett pénzügyi szolgáltatók Ügyszám

1 LombardPénzügyiésLízingzrt. 1614

2 OTPBankNyrt. 1 337

3 ErsteBankHungaryzrt. 1329

4 MerkantilBankzrt. 1 311

5 K&HBankzrt. 1289

6 BudapestAutófinanszírozásizrt. 974

7 RaiffeisenBankzrt. 912

8 AXABankEuropeSAMagyarországiFióktelepe 619

9 CIBBankzrt. 567

10 MKBBankzrt. 527

11 CIBLízingzrt. 479

12 BanifPlusBankzrt. 398

13 FHBKereskedelmiBankzrt. 360

14 BudapestBankzrt. 330

15 UniCreditBankHungaryzrt. 309

16 MKBEuroleasingAutóhitelzrt. 293

17 OTPFaktoringzrt. 212

18 OTPjelzálogbankzrt. 205

19 SUMMITPénzügyizrt. 183

20 AEGONMagyarországHitelzrt. 171

21 PorscheBankzrt. 148

22 SantanderConsumerFinancezrt. 133

23 UCBIngatlanhitelzrt. 116

24 MerkantilCarGépjárműLízingzrt. 99

25 ArgentaLízingPénzügyiSzolgáltatózrt. 94

26 RaiffeisenLízingzrt. 82

27 KdBBankEurópazrt. 78

28 SberbankMagyarországzrt. 75

29 FHBjelzálogbankNyrt. 58

30 ToyotaPénzügyizrt. 56

31 ArgentaCreditPénzügyiSzolgáltatózrt.„v.a.” 54

32 PSAFinanceHungáriazrt. 49

33 BancoPrimusFióktelepMagyarország 46

34 OTPIngatlanlízingzrt. 44

35 RetailProdzrt. 43

36 HitexPénzügyiSzolgáltatózrt. 42

37 KoronaKreditjelzáloghitelzrt. 41

38 SKILLPénzügyiésTanácsadózrt. 41

39 RCILízingésAutófinanszírozásizrt. 28

40 UniCreditLeasingHungaryzrt. 28
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 Elszámolásos ügyekben érintett pénzügyi szolgáltatók Ügyszám

41 MagyarCetelemBankzrt. 26

42 Mercedes-BenzCreditPénzügyiSzolgáltatóHungaryzrt. 22

43 CreditHouseMagyarországIngatlanfinanszírozásizrt. 21

44 EOSFaktorMagyarországzrt. 21

45 Finalpzrt. 21

46 PénzügyiStabilitásiésFelszámolóNonprofitKft. 20

47 PESTIHITELzrt. 20

48 QualityFinancial(Magyarország)PénzügyiSzolgáltatózrt.„f.a.” 20

49 CitibankEuropeplc.MagyarországiFióktelepe 16

50 MagNetMagyarKözösségiBankzrt. 16

51 ErsteLeasingAutófinanszírozásizrt. 15

52 IMPULS-LEASINGHungáriaSzolgáltatóKft. 15

53 SopronBankzrt. 15

54 ÁHFÁltalánosHitelésFinanszírozásizrt. 14

55 ARGENTAFaktorPénzügyiSzolgáltatózrt. 14

56 MKBEuroleasingAutólízingzrt. 13

57 CreditServicePénzügyiSzolgáltatózrt.„f.a.” 12

58 IntrumjustitiaKöveteléskezelőzrt. 12

59 MagyarIngatlanhitelPénzügyizrt.„f.a.” 11

60 MagyarzáloghitelFaktorálóésPénzügyiSzolgáltatózrt. 11

61 dunaIngatlanfinanszírozózrt. 10

62 FHBIngatlanlízingzrt. 10

63 K&HPannonlízingPénzügyiSzolgáltatóHoldingzrt. 10

64 MKB-EuroleasingPénzügyiSzolgáltatózrt. 10

65 dUNATakarékBankzrt. 9

66 MKKMagyarKöveteléskezelőzrt. 9

67 MecsekvidékeTakarékszövetkezetMecseknádasd 8

68 PlanetLeasingzrt.„f.a.” 8

69 CIBIngatlanlízingzrt. 7

70 dunacorpFaktorházzrt. 7

71 FundamentaLakáskasszazrt. 7

72 MorganHitelésFaktorPénzügyiSzolgáltatózrt. 7

73 Silver-CreditIngatlanHitelzrt.„f.a.” 7

74 zEECapitalPénügyiSzolgáltatózrt.„f.a.” 7

75 BORSOdTAKARéKTakarékszövetkezet 6

76 IMPULS-LEASINGHungáriaPénzügyiLízingzrt. 6

77 MagyarTakarékszövetkezetiBankzrt. 6

78 ÁHFLízingPénzügyizrt. 5

79 CofidisMagyarországiFióktelepe 5

80 HSBCCreditPénzügyiSzolgáltatózrt. 5

81 INTER-FAKTORPénzügyizrt. 5

82 KinizsiBankzrt. 5

83 PannonTakarékBankzrt. 5

84 SzigetváriTakarékszövetkezet 5
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85 BanküzletVagyonkezelőésHasznosítózrt. 4

86 BükkaljaTakarékszövetkezet 4

87 CESSIOKöveteléskezelőzrt. 4

88 Faktor-RingPénzügyiésTanácsadózrt. 4

89 InHoldPénzügyizrt. 4

90 K&HAutófinanszírozóPénzügyiSzolgáltatózrt. 4

91 MagyarIngatlanhitelPénzügyizrt.f.a. 4

92 NHBNövekedésiHitelBankzrt. 4

93 PartiscumXITakarékszövetkezet 4

94 PátriaTakarékszövetkezet 4

95 UniCreditjelzálogbankzrt. 4

96 AlsónémediésVidékeTakarékszövetkezet 3

97 AXONPénzügyiésLízingzrt. 3

98 BakésVidékeTakarékszövetkezet 3

99 BorotaiTakarékszövetkezet 3

100 BudapestLízingzrt. 3

101 CooperIngatlanFinanszírozásizrt.„f.a.” 3

102 CREdITHOUSEMagyarországjelzáloghitelezésizrt. 3

103 dELTAFaktorPénzügyizrt. 3

104 FókuszTakarékszövetkezet 3

105 HévízésVidékeTakarékszövetkezet 3

106 LánchídHitelésFaktorFinanszírozásizrt.„f.a.” 3

107 MerkantilIngatlanLízingzrt. 3

108 PannoninvestLibraPénzügyiSzolgáltatózrt. 3

109 ProvidentPénzügyizrt. 3

110 Reg-FinancePénzügyiésSzolgáltatózrt. 3

111 SajóvölgyeTakarékszövetkezet 3

112 Szentlőrinc-OrmánságTakarékszövetkezet 3

113 ALBATakarékszövetkezet„f.a.” 2

114 ArthurBergmannHungaryPénzügyizrt 2

115 BoldvaésVidékeTakarékszövetkezet 2

116 BRBBudaRegionálisBankzrt.f.a. 2

117 CentrálWorkoutPénzügyizrt. 2

118 defactoringPénzügyiSzolgáltatózrt. 2

119 díjbeszedőFaktorházzrt. 2

120 érsekvadkertésVidékeTakarékszövetkezet 2

121 FőnixTakarékszövetkezet 2

122 HatvanésVidékeTakarékszövetkezet 2

123 HETAAssetResolutionMagyarországzrt. 2

124 Kis-RábamentiTakarékszövetkezet 2

125 KondorosiTakarékszövetkezet 2

126 LMGLINVESTPénzügyizrt. 2

127 LombardzalaPénzügyiSzolgáltatózrt. 2

128 NewChanceCreditPénzügyiSzolgáltatózrt. 2
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129 OberbankAGMagyarországiFióktelepe 2

130 Q.13.Pénzügyizrt. 2

131 QUAESTORBankzrt. 2

132 QUAESTORjelzálogFinanszírozásizrt. 2

133 SzentesiHitelszövetkezet 2

134 TiszaTakarékszövetkezet„v.a.” 2

135 zalavölgyeTakarékszövetkezet 2

136 zirciTakarékszövetkezet 2

137 ÁltalánosKözlekedésiHitelszövetkezet„f.a.” 1

138 Andrew’sLeasingzrt. 1

139 AURUMCreditzrt. 1

140 BKSBankAG 1

141 CapitalHitelházzrt. 1

142 CARIONFinanszírozásiCentrumzrt. 1

143 CITy-LEASINGPénzügyiSzolgáltatózrt. 1

144 Credit-cashFaktoringésPénzügyiSzolgáltatózrt. 1

145 CREdITIÁLPénzügyiSzolgáltatózrt. 1

146 dRBdéL-dUNÁNTÚLIRegionálisBankzrt.„f.a.” 1

147 dUNATAKARéKBANKzrt. 1

148 EgerésKörnyékeTakarékszövetkezet 1

149 EndrődésVidékeTakarékszövetkezet 1

150 FONTANACreditTakarékszövetkezet 1

151 ForrásTakarékszövetkezet 1

152 FüzesTakarékSzövetkezetiHitelintézet 1

153 HungáriaTakarékTakarékszövetkezet 1

154 IMONESIngatlanforgalmazóKft. 1

155 INGPénzügyiLízingMagyarországzrt. 1

156 KéthelyésVidékeTakarékszövetkezet 1

157 KRISTÁLyIngatlan-ésAutólízingzrt. 1

158 MagyarFaktorházzrt. 1

159 MediCreditPénzügyiSzolgáltatózrt. 1

160 MILTONFinanszírozásizrt. 1

161 MILTONHitelezésizrt. 1

162 MKBEurocreditzrt. 1

163 MohácsiTakarékBankzrt. 1

164 NagykátaésVidékeTakarékszövetkezet 1

165 NyúlésVidékeTakarékszövetkezet 1

166 OberPénzügyiLízingSzolgáltatózrt. 1

167 OneyMagyarországPénzügyiSzolgáltatózrt. 1

168 OTPLakástakarékpénztárzrt. 1

169 Pannon2005FaktorésHitelzrt. 1

170 PannonHitelPénzügyizrt. 1

171 PartnerLeasingzrt.„f.a.” 1

172 PilisvörösvárésVidékeTakarékszövetkezet 1
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173 PILLéRTakarékszövetkezet 1

174 PKKöveteléskezelőzrt. 1

175 PolgáriTakarékszövetkezet 1

176 PrimátusPénzügyiSzolgáltatózrt. 1

177 RenaultCreditRCIzrt 1

178 SIGMAFAKTORINGzrt. 1

179 SomogyTakarékSzövetkezet 1

180 SparkasseHainbrug-Bruck-NeusiedlAG 1

181 SuidexHungaryPénzügyizrt. 1

182 TERRACREdITPénzügyiSzolgáltatózrt. 1

183 TétiTakarékszövetkezet 1

184 TITÁNFAKTORPénzügyiSzolgáltatózártkörűenMűködőRészvénytársaság 1

185 UniCreditIngatlanlízingSzolgáltatózártkörűenMűködőRészvénytársaság 1

186 UniCreditLeasingImmoTruckPénzügyiSzolgáltatózártkörűenMűködőRészvénytársaság 1
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12. SZÁMú MELLÉKLET

A Pénzügyi Békéltető Testület működési rendje

1.  MŰKÖDÉSI ELVEK

APénzügyiBékéltetőTestület(atovábbiakban:PBTvagyTestület)aMagyarNemzetiBankrólszóló2013.évi
CXXXIX.törvényben(MNBtörvény)rögzítettszabályokalapjánaz98/257/EKBizottságiAjánlásnakmegfelelő
működésielvekszerintvégziazMNBtörvényszerintráruházottfeladatokat.AzAjánláshétalapelvetrögzít,
ezekaPBTműködésénekelveiisegyben,melyekkonkrétjogszabályirendelkezésekformájábanazMNBtör-
vénybenjelennekmeg:

1.	Függetlenség
2.	Átláthatóság
3.	Kontradiktórius	eljárás	
4.	Hatékonyság
5.	Jogszerűség	
6.	Szabadság	
7.	Képviselet	lehetősége

1. Függetlenség

APBT,mintTestületaMagyarNemzetiBankszervezetikereteinbelülműködő,deszakmailagfüggetlen,nem
utasíthatószervezet,melyfüggetlenségnemcsakmagáraaTestületre,hanemannakelnökéreéstagjairais
vonatkozik.ATestületelnöke6évrekinevezettvezető,akinekmegbizatásacsakazMNBtörvénybenfoglalt
esetekbenszűnhetmeg.-MNBtörvény96.§.(2),97.§.(2),100.§.(1),(2),(4)és101.§.(4)

2. Átláthatóság

APBTavégzetttevékenységérőlésműködésénekszabályairól folyamatosantájékoztatástadahonlapján
(www.mnb/felügyelet/pbt),évesjelentéseiben,továbbákérésre.–MNBtörvény99.§.,115.§.és129-130.§.

3. Kontradiktórius eljárás 

APBTeljárásábanbiztosítottaz,hogyafelekameghallgatásokalkalmávalszemélyesenmegjelenjenekés
álláspontjaikatszóbanésírásbaniskifejtsék.Akérelmekkelérintettpénzügyiszolgáltatókegyüttműködésre
kötelezettek.–MNBtörvény108.§.

4. Hatékonyság

APBTeljárásagyors,azelőttefolyóeljárásokbanahiánytalankérelembeérkezésétőlszámított60naponbelüli
időpontraazeljárótanácsmeghallgatásttűzésazeljárást90naponbelülbeiskellfejeznie.EztahatáridőtaPBT
elnökeügyenkéntegyalkalommal,sajáthatáskörbenmeghozottdöntésealapjánmaximum30nappalhosszab-
bíthatjameg.Azeljárásértsemakérelmezőnek,semapénzügyiszolgáltatónakfizetnienemkell,aPBTeljárása
díjmentes,deafelmerültköltségeket(hailyenvan)afelekmagukviselik.–MNBtörvény106.§.(3)és112.§.(5)

5. Jogszerűség 

APBTmindentagjajogiegyetemidiplomávalésjogiszakvizsgávalés/vagyközgazdaságiegyetemidiplomával
rendelkező,valamintapénzügyiszektorvalamelyterületénés/vagybíróságongyakorlatotszerzettéstapasz-
taltmunkatárs,ésaMagyarNemzetiBankalkalmazottja.Munkájátmindenkiavonatkozójogszabályokisme-
retébenésfelhasználásával,szakszerűenvégzi.Azáltalukvittkonkrétügyekbenfüggetlenekéspártatlanok.
–MNBtörvény97.§.(1),(3)és98.§.(4)-(7)

http://www.mnb/fel�gyelet/pbt
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6. Szabadság 

APBTáltalmeghozottdöntéseknemérintikafogyasztóknakaztajogát,hogybírósághozforduljanak.APBT
ajánlásaivaléskötelezésttartalmazóhatározataivalszembenatörvénybiztosítjaajogorvoslatlehetőségét.–
MNBtörvény116-117.§.

7. Képviselet lehetősége

APBTelőttieljárásbanaszemélyeseljárásvagyameghatalmazottáltalieljárásislehetséges.Afelekbárme-
lyikeválasztásaszerintmeghatalmazottútjániseljárhat.Meghatalmazottbármelytermészetesvagyjogisze-
mély,továbbájogiszemélyiséggelnemrendelkezőszervezetislehet.AkérelmezőaPBTeljárásbanameghall-
gatásonakkorisszemélyesenvehetrészt,hamagátmeghatalmazottalkívánjaképviseltetni.–MNBtörvény
110.§.

2. A SZERVEZET

1.APBTszervezeteazelnökből,aPBTtagjaitmagábafoglalóosztályokból,valamintahivatalbóláll.APBT
elnökeképviseliaTestületet,gondoskodikannakjogszerűműködéséről.APBTelnökétahivatalvezetőhe-
lyettesíti.

2.Atagokosztályokbaszerveződnek.Azosztályokategy-egytag,azosztályvezetőirányítja.Azosztályvezetők
szervezikazosztályokmunkájátésfelelősekazért,hogyahivataláltalazosztályraszignáltügyekhatáridő-
benésajogszabályirendelkezéseknekmegfelelőenelintéződjenek.AzosztályoktagjaiaPBTtagjai,akik
közülazosztályvezetőkjelölikkiazosztályonbelülazeljárótanácsoktagjaitkonkrétügyekben.Azeljáró
tanácsokszemélyiösszetételenemállandó.

Az	osztályvezetők	feladatai:
–kijelölikakonkrétügyekbeneljárótanácstagjaitésazeljárótanácselnökét
–nyomonkövetikazeljárótanácsokáltalvittügyeketésbetartatjákahatáridőket
–összeállítjákameghallgatásijegyzéket,meghatározzákameghallgatásokidőpontjátéshelyét,mindeztegy-
másközöttegyeztetik

–gondoskodnakarról,hogyameghallgatásokonazeljárótanácsteljeslétszámbanjelenlegyen,ésszükség
eseténahelyettesítésmegoldhatólegyen,haeznemlehetséges,jelzikahivatalvezetőnekahelyettesítési
igényüketésaműködésükhözszükségesmásegyébfeltételeket

–gondoskodnakamunkateherarányoselosztásáról
–ismertetikatanácsoktagjaivalavezetőiértekezletekenelhangzottinformációkat
–javaslatottesznekatagokszabadságolásánakrendjére
–beszámolnakaPBTelnökénekazosztályműködésesoránszerzetttapasztalatokról
–elkészítikazosztályszakmaimunkájárólszólóösszegzést,feldolgozzákazügyektapasztalatait,jogalkotásra
és/vagyjogszabály-módosításravonatkozójavaslatottesznek

–bírságkiszabásátkezdeményezikannakjogszabályifeltételeifennálltaesetén.

3.Ahivatalthivatalvezetővezeti,ahivatalmunkatársaiaszakértők,jogielőadó(k),aTestületsajtószóvivője,
azasszisztensekésagyakornok(ok).

A	hivatalvezető	feladatai:
–Ellátjaazelnökhelyettesítésévelkapcsolatosfeladatokat
–vezetiahivatalt,gondoskodikazadminisztratívfeladatokidőbentörténőellátásáról,aszabadságokkiadá-
sáról,ahelyettesítésekmegszervezéséről

–kiszignáljaazügyeketazosztályokra,lehetőségszerintgondoskodikazügyteheregyenlőelosztásáról
–működtetiazügynyilvántartórendszert,vezetiazirattározást,gondoskodikaPBThonlapjánakaktualizálá-
sáról

–gondoskodikazévesjelentésekstatisztikairészénekösszeállításáról
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–azegységesjoggyakorlatkialakításaérdekébenösszehangoljaazeljárótanácsokáltalalkalmazottgyakorla-
tot

–gondoskodikiratmintákmeglétérőlésnaprakészállapotbantartásáról
–peres eljárásokkal összefüggésben kapcsolatot tart aHatósági Perképviseleti Főosztállyal, gondoskodik
aperesnyilvántartásvezetésérőlésazadatszolgáltatásról

–ahiánypótlásnélkülmegállapíthatóhatáskörhiányosügyekbengondoskodikazokelutasításárólvagyátté-
teléről,egyébesetbenazügyetazosztályokraszignálja

–gondoskodikjogszabályfigyelőkkészítéséről,szakmaiésnyelviképzésekszervezéséről
–kapcsolatottartmásbékéltetőtestületekkel,aFogyasztóvédelmiFőosztállyalésaPénzügyiFogyasztóvédel-
miKözponttal.

3.  HATÁSKÖR, ILLETÉKESSÉG

1.APBThatáskörébetartozikaMagyarNemzetiBankáltalfelügyeltpénzügyiszolgáltatókésafogyasztókkö-
zöttazegyespénzügyiszolgáltatásokigénybevételeérdekébenlétrejöttjogviszonyokkalkapcsolatosvitás
ügy(apénzügyifogyasztóijogvita)bíróságieljárásonkívülirendezése.APBTeljárótanácsaimegkísérlik
afelekközöttiegyezséglétrehozatalátésalétrejöttegyezségethatározattaljóváhagyják.Egyezséghiányá-
banajánlástvagykötelezésttartalmazóhatározatothozhatnakvagyazeljárástmegszűntetik

2.APBTahozzábeérkezőméltányosságikérelmekkelisfoglalkozik.Azilyenkérelmekesetébenegyezséglét-
rehozatalaérdekébenközvetítapénzügyiszolgáltatóésakérelmezőközött.Egyezséghiányábanazügyet
megszüntetőhatározattallezárja.

3.ATestületakérelmezőkköveteléskezelőkkelszembenikérelmeivelkapcsolatoseljárást–azegyébjogsza-
bályifeltételekfennálltaesetén–akkorindítjameg,haegyértelműenazállapíthatómeg,hogyamegvásá-
roltkövetelésazMNBáltalfelügyeltpénzügyiszolgáltatóésafogyasztóközöttpénzügyiszolgáltatásnyúj-
tásaérdekébenlétrejöttjogviszonyvolt.Egyébesetbenmegállapítjahatáskörénekhiányátésakérelmező
egyidejűértesítésemellettazügyetalakóhelyeszerintilletékesbékéltetőtestületnekküldimeg.

4.Abeérkezettkérelmeketahivatalhatáskörszempontjábólvizsgálja.AmennyibenaTestülethatáskörének
hiányaakérelemtartalmaalapjánhiánypótlásnélkülmegállapítható,akérelmethatáskörhiányábaneluta-
sítja.AzelutasítóhatározatotaTestületelnökevagyahivatalvezetőírjaalá.Amennyibenahatáskörhiánya
hiánypótlásnélkülnemállapíthatómeg,ahivatalvezetőazügyetvalamelyosztályraszignáljaésannak
vezetőjegondoskodikarról,hogyazügybenkijelöljeazeljárótanácsot,amelyhiánypótlásieljáráseredmé-
nyeképpenahatáskörtmegtudjaállapítani.Ahatáskörvizsgálataeredményeképpenvagyérdemieljárás
indulvagyakérelmetazeljárótanácshatáskörhiányábanelutasítjaésakérelmezőegyidejűértesítésével
ahatáskörrelrendelkezőszervezetnekmegküldi.

5.ATestületazországegészterületénilletékességgelrendelkezik.

4.  AZ ELJÁRÓ TANÁcSOK 

1.Az eljáró tanácsok kijelölése azosztályvezetők feladata, a tanácsok személyi összetételenemállandó.
Azosztályvezetőkazosztályokraszignáltügyekbentagjaikközüljelölikkiazeljárótanácselnökétéskét
tagját.Haakitűzöttmeghallgatásonazügyrekijelölttanácsvalamelytagjanemtudjelenlenni,ahelyet-
tesítésről az osztályvezetők gondoskodnak. Az eljáró tanács kijelölését az osztályvezetőmódosítja, ha
valamelytagesetébenkizárásnakvanhelye,munkaviszonyaaMagyarNemzetiBankkalameghallgatást
megelőzőenmegszűntvagyamunkavégzésikötelezettségalólfelmentették,illetvehaakijelölttagtartós
távollétevagyakadályoztatásamiattakijelölésmegváltoztatásaszükséges.

2.Azeljárótanácsok3tagúak,atanácselnökébőléskéttovábbitagbólállnak.Atanácselnökevezetiameg-
hallgatást,akéttagközülazegyikazügyelőadójakéntkijelölttanácstag,amásiktagvezetiajegyzőköny-
vet,vagyatanácselnökeegybenazügyelőadójais
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3.Ajegyzőkönyvvezetőtanácstaggondoskodikarról,hogyameghallgatásonameghallgatásmegtartásához
szükségesiratmintákrendelkezésreálljanak,továbbáazajánlástéskötelezésttartalmazóhatározatokkivé-
telévelírásbafoglaljaatanácshatározatait,ajegyzőkönyvetafelekáltalegyeztetettenvéglegesíti,gondos-
kodikaláírásukrólésafelekszámáraameghallgatásonkézbesíti,távollévőfélszámáragondoskodikannak
postaikézbesítéséről.

4.	Az	ügy	előadójaként	kijelölt	tanácstag:
–hatáskörvizsgálatotkövetőengondoskodikarról,hogy–hiánypótláseredményeképpenvagyanélkül–aké-
relemérdembentárgyalhatólegyen,

–hatáskörhiányábanakérelmethaladéktalanulmegküldi–akérelmezőegyidejűértesítésemellett–aha-
táskörrelrendelkezőszervezetnek(áttétel)és/vagykérelmetelutasítóhatározatothoz,

–vizsgáljaazalávetésmeglétét,gondoskodikaszükségesiratokrendelkezésreállásáról,
–elkészítiaszükségesértesítéseket,gondoskodikazokszabályszerűségéről,
–értesítésbenkitűziameghallgatásidőpontját,annakhelyéről,atanácsösszetételéről,ameghallgatásmel-
lőzésénekkezdeményezésérőlafeleketakérelemmásolatánakegyidejűmegküldésévelértesíti,azértesí-
téstbármelytanácstagaláírhatja.

–azértesítésbenfelszólítjaapénzügyiszolgáltatótaválasziratbantörténőnyilatkozattételre,figyelmezteti
ennekelmaradásajogkövetkezményeire,felhívjaapénzügyiszolgáltatót,hogyameghallgatásonegyezség
létrehozatalárajogosultvagyerrefelhatalmazottszemélyrészvételétbiztosítsa

–válasziratmegküldésérenyitvaállóhatáridőeredményteleneltelteeseténfelszólítjaapénzügyiszolgáltatót
együttműködésikötelezettségénekteljesítésére

–haladéktalanulmegküldiakérelmezőnekapénzügyiszolgáltatóválasziratánakmásolatát,amennyibenez
nemlehetséges,aztrészéreameghallgatásonátadjaésaztismerteti

–ahatáronátnyúlópénzügyifogyasztóijogvitaeseténtovábbítjaafogyasztónakaFIN-NET-benhasználtfor-
manyomtatványonrögzítettkérelmetazeljárásrahatáskörrelésilletékességgelrendelkező,aFIN-NET-ben
résztvevőmásEGT-állambelialternatívvitarendezésifórumhoz

–ameghallgatásonképviseliatanácstöbbitagjávalelőzetesenegyeztetettszakmaiálláspontot,
–egyezséglétrehozatalátkísérlimeg,ennekeredménytelenségeesetén–amennyibenaztatanácsindokolt-
nakítéli–elkészítiazajánlástvagykötelezésttartalmazóhatározatotésgondoskodikaziratokpostaiúton
történőkézbesítéséről

–aPBTügynyilvántartórendszerébenazügyrevonatkozóadatokat,információkatbevezeti,azokatnapraké-
szentartja.

5.Az	eljáró	tanács	elnöke:
–gondoskodikameghallgatásokjogszerűlefolytatásánakrendjérőltörekedvealehetőlegrövidebbidőtar-
tamraésalehetőleghatékonyabbműködésre

–felelősatanácspecsétjénekhasználatáért
–jelziazosztályvezetőknek,haameghallgatástapénzügyiszolgáltatóelmulasztja
–továbbítjaakizárásirántikérelmetaPBTelnökének,amennyibenakérelemelkésett,jelziennektényét,
írásbanértesítiafeleketaPBTelnökénekakizárásikérelemkapcsánmegtettintézkedéseiről

–megnyitjaameghallgatást,megállapítjaamegjelentszemélyekszemélyazonosságát,meggyőződikaképvi-
seletijogmegfelelőigazolásáról,gondoskodikaszükségesadatokjegyzőkönyvberögzítéséről,aképviseleti
jogotigazolóokiratnakaziratokhozcsatolásáról

–figyelmeztetiamegjelenteket,hogyatárgyalásrendjétzavarókészülékameghallgatásonnemhasználható,
ameghallgatásonhangésképrögzítésenemlehetséges,gondoskodikameghallgatásrendjénekfenntartá-
sáról,súlyosrendzavaráseseténazonnalértesítiabiztonságimunkatársakat,szükségeseténarendőrséget

–tájékoztatjaafeleketeljárásijogaikról
–vezetiameghallgatást,megszabjaameghallgatásonteljesítendőcselekményekneksorrendjét
–egyezségkötéshiányábannyilatkoztatjaamegjelenteketakérelembenésaválasziratbanfoglaltakfenntar-
tásáról,kiegészítéséről,felhívjaakérelmezőfigyelmétakérelemmódosításainak,kiegészítésénekkorlátaira

–döntajegyzőkönyvkiegészítéséreirányulókérelemtárgyában
–afeltételekteljesüléseeseténbefejezettneknyilvánítjaameghallgatást
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–ismételtenmegnyitjaameghallgatást,haameghallgatásbefejezésétkövetőenfontoskörülmény,kérdés
tisztázásavégettnyilatkozatokbeszerezésecélszerűneklátszik

–kihirdetiazeljárótanácsdöntését.

5.  AZ EGYEDÜL ELJÁRÓ TESTÜLETI TAG

1.Azötvenezerforintotmegnemhaladóösszegrevonatkozó,továbbáazegyszerűmegítélésűfogyasztóiké-
relmetjelentőésaméltányosságikérelmettartalmazópénzügyifogyasztóijogvitákbanegytestületitagjár
el.Akérelemmódosításaeztnembefolyásolja.

Egyszerű	megítélésű	ügy:akérelemésmellékleteikéntcsatoltokiratokalapjánazügyténybeliésjogimegíté-
lésenemigényelszakmaikonzultációtvagykülönlegesfelkészüléstésazügyamindennapiéletbentömege-
senelőfordulószolgáltatásbóleredőés/vagyjelentősszámbanjogvitáteredményezőtípusügy;

Méltányossági	ügy:azolyanügy,amelybenakérelmezőbármelypénzügyiszolgáltatótólszemélyivagyanyagi
körülményeiretekintettelkedvezménytvagykönnyítéstkér.

2.Azosztályvezetőazosztályraszignáltügyekbenvizsgálja,hogyazegyedülitestületitagkénttörténőeljárás
feltételeifennállnak-e.Haigen,azosztálytagjaiközülkijelöliazegyedüleljárótestületitagot.Azosztály-
bármelytestületitagjailyentagkéntkijelölhető.Akijelöléstazosztályvezetőakijelölttagakadályoztatása
eseténmegváltoztathatja.

3.Azegyedüleljárótestületitagameghallgatásongondoskodikajegyzőkönyvvezetéséről,aPBTmunkatársai
közüljegyzőkönyvvezetőtvehetigénybe.Egyebekbeneljárásáraaműködésirendszabályaiértelemszerűen
ésmegfelelőenirányadók.Azegyedüleljárótestületitagotazeljáráslefolytatásasoránmindazonjogok
megilletikéskötelezettségekterhelik,amelyekazeljárótanácsotmegilletikésterhelik.

6.  ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG, ELFOGULTSÁG ÉS KIZÁRÁS

1.Azosztályvezetőahivatalvezetőjeáltalazosztályraszignáltügyekbennemjelölhetkiolyaneljárótaná-
csot,amelynekvalamelytagjavagyatagPolgáriTörvénykönyvszerintiközelihozzátartozójaazügyben
érintettvagyérdekelt,vagyakérelemmelérintettszervezetegyolyanpénzügyiszolgáltató,amelynélatag
közösháztartásbanélőközelihozzátartozójaalkalmazottvagyvezetőtisztségviselő,ígyigazgatóságivagy
felügyelőbizottságitag(hozzátartozóiösszeférhetetlenség).

2.Nemjelölhetőkiolyantanácstagazeljárótanácstagjává,akitőlazadottügyrészrehajlásmentesmegítélé-
seés/vagytárgyilagoselintézéseegyébokbólnemvárhatóel(elfogultság).Elfogultságotjelent,haatanács
tagjaapénzügyiszolgáltatónálegyedielbírálásalapjánanyilvánosanmeghirdetettőljelentősmértékben
eltérőkondíciókmellettvettvagyveszigénybebármilyenszolgáltatást.

3.Amennyibenahozzátartozóiösszeférhetetlenségvagyazelfogultságfennálltaellenérekijelöléstörténne,
annakészlelésétőlszámított1munkanaponbelülazérintetttagköteleseztírásban,azosztályvezetővelés
aPBTelnökévelközölni,azosztályvezetőpedigköteleshaladéktalanulgondoskodniannakazonnalimeg-
szűntetéséről.

4.Azeljárótanácstagjaellenafelekbármelyikekizárásikérelmetterjeszthetelő,haolyankörülményttud
igazolni,amelykétségetébresztatagfüggetlenségevagypártatlanságatekintetében.Azindokolássalel-
látott írásbelikizárásikérelmetattólanaptólszámított3munkanaponbelülkellelőterjeszteni,amikor
afélazeljárótanácsösszetételérőltudomástszerzett.AkizárásikérelemrőlaPBTelnökedöntazérintett
testületitagilletékesosztályvezetőjénekjelenlétébentörténőmeghallgatásátkövetően.Haakizárásikére-
lemalapos,aPBTelnökefelkériazosztályvezetőt,hogyazügybenmásiktanácstagotjelöljönki.Amegtett
intézkedésrőlafeleketazeljárótanácselnökeírásbanértesíti.
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5.Azeljárótanácsazontagja,akiaszemélyérevonatkozókizárásiokotmagajelentettebe,bejelentésének
elintézéséigapénzügyifogyasztóijogvitaelbírálásábannemjárhatel.Egyébesetbenazérintetttanácstag
továbbraiseljárhat,deabejelentéselintézéséigazérdemihatározatmeghozatalábannemvehetrészt.

6.APBTelnöke,tagjaiésahivatalmunkatársainemnyújthatnakbekérelmetaPBT-hez,apénzügyiszolgál-
tatóvalszembeniszerződésesjogvitáikatlehetőségszerintmagávalaszolgáltatóval,haezeredménytelen,
egyébtörvényesútonrendezheti.

7. A KÉRELMEK VIZSGÁLATA ÉS A VÁLASZIRAT

1.Azügybeneljárótanácsazeljárásmegindulásátólszámított8naponbelülmegvizsgáljaakérelmetannak
megítéléseérdekében,hogyazaTestülethatáskörébetartozik-e.Nincshatáskörakérelemelbírálására,ha
a)akérelmetbenyújtónemminősülfogyasztónak,
b)akérelmetnempénzügyiszolgáltatóvalszembennyújtottákbe,
c)akérelmetköveteléskezelővelszembennyújtottákbe,deakövetelésalapjáulszolgálójogviszonynem
pénzügyiszolgáltatásrairányult

d)akérelemtárgyanempénzügyifogyasztóijogvita.

Hiánypótlásrakellakérelmezőnekakérelmetvisszaküldeni,haakérelemalapjánkétségetkizáróannem
állapíthatómeg,hogyannakelbírálásáraaTestületnekvan-ehatásköre.Ahiánypótlásmegtörténtétköve-
tőendönthetőel,hogyatanácsazügyetérdembentárgyalja,vagyhatáskörhiányamiattáttételnekvagy
akérelemelutasításánakvan-ehelye.

2.Akérelmet–améltányosságikérelemkivételével-azerreacélrarendszeresítettformanyomtatványonkell
írásbanéseredetipéldánybanvagyügyfélkapunbenyújtania14.fejezetbenmeghatározottelérhetőségek
útján.Améltányosságikérelmekrenézveformakényszernincs,deezeka„150.Általánosfogyasztóikére-
lem”c.nyomtatványhasználatávalisbenyújthatók.@mailbenkérelmeketésazeljárássoránnyilatkozato-
kataTestületnemfogad.

Abeérkezettkérelmetatanácskijelölésétkövetőenazügybeneljárótanácsmegvizsgálja.Haakérelem
nemfelelmegatörvénybenfoglaltaknak,azeljárótanácsakérelmet–annakbeérkezésétőlszámított15
naponbelül–ahiányokmegjelölésemellettés8naposhatáridőbiztosításávalakérelmezőnekhiánypót-
lásravisszaküldi.Akérelemhiányos,hanemtartalmazza
a)akérelmezőnevét,lakóhelyétvagytartózkodásihelyét,
b)akérelmezőáltalkezdeményezettjogvitávalérintettpénzügyiszolgáltatónevét,székhelyét,
c)akérelmezőálláspontjánakrövidleírását,azaztalátámasztótényeketésazokbizonyítékait,
d)akérelmezőnyilatkozatátavitásügyrendezésénekmegkísérléséről,
e)azelutasítottpanasztésazelutasításttartalmazóiratot
f)akérelmezőnyilatkozatátarranézve,hogyazügybenközvetítőieljárástvagypolgáripereseljárástnem
indított,

g)adöntésreirányulóindítványt,
h)azokatazokiratokat,illetveazokmásolatát,kivonatát,melyektartalmáraakérelmezőbizonyítékként

hivatkozik,
i)apolgárijogszabályaiszerintiteljescselekvőképességgelrendelkezőképviselőteljesbizonyítóerejűma-
gánokiratbavagyközokiratbafoglaltmeghatalmazását,haakérelmezőmeghatalmazottútjánkíváneljár-
ni,

j)amennyibenakérelemhezkülönlegesadat iskapcsolódik,akérelmezőnyilatkozatátarranézve,hogy
kérelmebenyújtásávalegyidejűlegkülönlegesadatatekintetébenhozzájárulezekkezeléséhezésátadá-
sáhozazMNBtörvényrendelkezéseiszerint,

k)méltányosság iránti kérelem esetén a kérelmező nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy ugyanabból
aténybelialapból,ugyanazonjogirántkorábbannemterjesztettelőméltányosságikérelmet.
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Amennyibenazelektronikusadathordozónvagyelektronikusútonbenyújtottkérelemvagymellékletei
nemfelelnekmegaMagyarNemzetiBanknálhatálybanlévőbankbiztonsági,technológiaikövetelmények-
nekvagyazadatokkezelését,nyomtatásátjelentősenmegnehezítikvagyazlehetetlen,azeljárótanács
–elutasításvagyazadottiratokmellőzésénekterhével–felhívhatjaaKérelmezőtazelektronikusadathor-
dozónbenyújtottiratokpapíralapontörténőbenyújtására.

3.Azeljárótanácsmeghallgatástűzésenélkülelutasítjaakérelmet,ha
a)akérelembenyújtásátnemelőztemegakérelmezőkezdeményezésérepanaszánakkivizsgálásavagy

akérelmezőkorábbannemélteredménytelenméltányosságikérelemmelazérintettszolgáltatónál,
b)apanaszelutasításáranemkerültsor,
c)afelekközöttugyanabbólaténybelialapbólszármazóugyanazonjogirántpervanfolyamatbanvagy
annaktárgyábanmárjogerősítéletethoztak,továbbáhakorábbanaTestületelőtteljárástindítottakés
azdöntésselbefejeződött,kivéve,haezenkorábbieljárásbanakérelmetahiánypótlásnemvagynem
megfelelőteljesítésemiattutasítottákel,vagyakérelmezőakérelmétvisszavonta,vagyafelekközösen
kértékazeljárásmegszűntetését,

d)azügybenolyanbüntetőeljárásvanfolyamatban,amelybenafogyasztópolgárijogiigényénekérvénye-
sítésétiskéri,

e)fizetésimeghagyásoseljárásvanfolyamatban,
f)közvetítőieljárásvanfolyamatbanvagykorábbanközvetítőieljárástindítottak,
g)ahiánypótlásraadotthatáridőeredménytelenülteltel,
h)akérelemahiánypótlástkövetőensembírálhatóel.

Azeljáró tanácsa kérelmetmeghallgatás tűzésenélkül elutasíthatja,haazt a kérelmezőnemakérelem
nyomtatványonnyújtottabe,továbbáakérelemmellékleteitpapíralaponfelhívásrasemcsatolta.

4.Azeljárásihatáridőkahiánytalankérelembeérkezéséneknapjátólszámítanak.Haelutasításranemkerül
sor,azeljárótanácselnökeameghallgatáskitűzöttidőpontjáról,helyéről,ameghallgatásmellőzésének
kezdeményezésérőlafeleketakérelemmásolatánakegyidejűmegküldésévelidőbenésírásbanértesíti.
Azértesítésbenazeljárásmegindulásátólszámított60naponbelülimeghallgatásiidőpontottűz.Ameg-
hallgatásidőpontjátúgyhatározzameg,hogyapénzügyiszolgáltatótérintőtöbbmeghallgatásralehetőség
szerintazonosnaponésegymástkövetőenkerüljönsor.Azértesítésbenközölnikellakijelölteljárótanács
tagjainaknevét.Azeljárótanácselnökeakörülményekmérlegelésealapján–haakérelembenfoglaltakról
valódöntésmegítéléseszerintnemigényelszemélyesjelenlétet–javaslatottehetameghallgatásmellő-
zéséreésazeljárásírásbelilefolytatására.Ameghallgatásmellőzéséhezmindkétfélírásbelihozzájárulása
szükséges.

5.Apénzügyiszolgáltatónakküldöttértesítésbenazeljárótanácsfelszólítjaapénzügyiszolgáltatót,hogyaz
értesítésrészéretörténtkézbesítésétőlszámított15naponbelülválasziratbannyilatkozzon
a)akérelmezőigényénekjogosságáról,
b)azügykörülményeiről,
c)apanaszelbírálásánaksikertelenségéről,
d)azeljárótanácsdöntésénekkötelezéskénttörténőelfogadásáról,azalávetésről

Azértesítésbenfigyelmeztetiapénzügyiszolgáltatót,hogyazügyérdemérevonatkozónyilatkozattételének
elmaradásaeseténazeljárótanácsarendelkezéséreállóadatokalapjándönt.Felhívjaapénzügyiszolgálta-
tót,hogyameghallgatásonazegyezséglétrehozatalárafeljogosítottszemélyrészvételétbiztosítsaésegyütt-
működésikötelezettségénektegyeneleget.Figyelmezteti,hogyaPBTközzétehetiannakapénzügyiszolgál-
tatónakanevét,székhelyétésazeljárássalérintetttevékenységemegjelölését,amelyikafelszólításellenére
nemtettazügyérdemérevonatkozóésatörvénynekmegfelelőtartalmúnyilatkozatot,akitűzöttmeghall-
gatásonnemjelenikmegvagymásmódonakadályozzaazeljárást,ezáltalegyezséglétrehozatalát.Ameny-
nyibenapénzügyiszolgáltatórészérőlmulasztástörténik,azeljárótanácselnökeeztazosztályvezetőútján
jelziaPBTelnökének,akiakörülményekmérlegelésealapjánkezdeményeziatevékenységeszerintilletékes
alelnöknélanemegyüttműködőpénzügyiszolgáltatóvalszembenifogyasztóvédelmieljárásmegindítását.
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Amennyibenazelektronikusadathordozónvagyelektronikusútonbenyújtottiratvagymellékletnemfelel
megaMagyarNemzetiBanknálhatálybanlévőbankbiztonsági,technológiaikövetelményeknek,vagyazada-
tokkezelését,nyomtatásátjelentősenmegnehezítivagylehetetlennéteszi,azeljárótanács–azadottiratok
mellőzésénekterhével–felhívhatjaapénzügyiszolgáltatótazadottiratokpapíralapontörténőbenyújtására.

6.Apénzügyiszolgáltatónakválasziratábanaz5.pontszerintikérdésekbentörténőnyilatkozatokmellettmeg
kelljelölnieazállításaitalátámasztótényeketésazokbizonyítékait,csatolniakellazokatamásolatiokiratokat,
amelyekrebizonyítékkénthivatkozik.Apénzügyiszolgáltatóválasziratánakmásolatátazeljáró	tanácsaké-
relmezőnekhaladéktalanulmegküldi.Haaválasziratmegküldéseameghallgatástmegelőzőennemlehet-
séges,azeljárótanácselnökeaválasziratotakérelmezőnekameghallgatásonátadjaéskéréséreismerteti.

APBTaziratokatafeleknekpostaiszolgáltatóútjánkézbesíti.Akézbesítésahivatalosiratokkézbesítésérevo-
natkozókülönjogszabályszerinttörténik.Akézbesítésivélelemtekintetébenahivatalosiratokkézbesítésére
vonatkozójogszabályokatkellalkalmazni.

8. A MEGHALLGATÁS

1.Azeljáró tanácsokmeghallgatásaikataMagyarNemzetiBankBudapest I. kerület,Krisztinakrt39., III.
emeletitárgyalóhelyiségeibentartják.Meghallgatásokmindenmunkanaponvannak,ezekidőpontjátés
pontoshelyétegymásközöttelosztvaazosztályvezetőkhatározzákmeg.Ameghallgatástazeljárótanács
elnökevezeti,akimegszabjaazoknakacselekményeknekasorrendjét,amelyeketameghallgatásonkövet-
keznek.Afélhezazeljárótanácstagjainkívülazellenérdekűfélésannakképviselőjeisintézhetkérdéseket.

2.Azeljárótanácselnökeameghallgatássoránbármikorfigyelmeztethetiafeleket,hanemavitásüggyel
összefüggőkérdésfeltevésrevagytényelőadásrakerülsor.Az ilyentények,adatokfigyelembevételétaz
eljárótanácsmellőzi.

3.Ameghallgatásnemnyilvános,kivéve,haameghallgatásnyilvánosságáhozmindkétfélhozzájárul.Ebben
azesetbenameghallgatáson–korlátozottlétszámban–hallgatóságrésztvehet.Amaximumhallgatóilét-
számotazeljárótanácselnökeállapíthatjameg.

4.Ameghallgatásmegnyitásakorazeljárótanácselnöke–aszemélyazonosságigazolásáraalkalmasokirat
megtekintésével–megállapítjaamegjelentszemélyekszemélyazonosságát,valamintmeggyőződikakép-
viseletijogmegfelelőigazolásáról,melyadatokatajegyzőkönyvbenazeljárótanácsrögzít,aképviseleti
jogotigazolóokiratotajegyzőkönyvhözcsatolja.Havalamelyikfélameghallgatásonnemjelentmeg,meg
kellállapítaniafélértesítésérevonatkozótértivevényalapján,hogyafélmeghallgatásrólvalóértesíté-
seszabályszerűenmegtörtént-e.Haigen,ameghallgatástafélrészérőlelmulasztottnakkelltekinteni.Ha
ameghallgatásonbármelyik fél szabályszerűértesítésellenérenemjelenikmegvagynemterjesztielő
bizonyítékait,azeljárótanácslefolytatjaazeljárástésarendelkezésreállóiratokésadatokalapjándönt

5.Haakérelmezőképviselőthatalmazmeg,ameghatalmazástteljesbizonyítóerejűmagánokiratbavagy
közokiratbakellfoglalni.Haakérelmezőésképviselőjeegyüttjelennekmegameghallgatáson,amegha-
talmazásameghallgatásjegyzőkönyvébeisrögzíthető.Haafélnevébenmegjelentmeghatalmazottvagy
törvényesképviselőaképviseletijogátnemigazolja,afélképviseletétameghallgatásonnemláthatjael.

6.Amegjelentszemélyekszemélyazonosságáról,valamintaképviseletijogigazolásárólvalómeggyőződés
utánazeljárótanácselnökeameghallgatástmegnyitjaésfigyelmeztetiamegjelenteketarra,hogyameg-
hallgatásrendjétzavarókészülék,ígykülönösenmobiltelefonnemhasználható.Azeljárótanácselnöke
afelekettájékoztatjaeljárásijogaikról,
a)akérelemkiegészítésénekszabályairól,
b)azegyezség,akötelezésttartalmazóhatározat,valamintazajánlás jogitermészetéről,arról,hogyaz

egyezségésakötelezésttartalmazóhatározatönkénttörténőteljesítésénekelmaradásaeseténakérel-
mezőkérelmérebíróságivégrehajtásnakvanhelye,
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c)azalávetésrőlésazalávetéselmaradásánakkövetkezményeiről,
d)arról,hogyadottügybenazérintettpénzügyiszolgáltatóalávetette-emagátaPBTeljárásának,(azálta-

lánosalávetésinyilatkozatoknyilvántartásáravonatkozószabályokata9.számúmelléklettartalmazza.)
e)arról,hogyazeljárásnemérintiazigényekbíróságiútonvalóérvényesíthetőségét.

7.Azeljárótanácsegyezségetkísérelmeglétrehozniafelekközött.Felhívjaafelekfigyelmétarra,hogyakö-
zöttükfennállójogvitaleggyorsabbéslegegyszerűbbrendezésimódjaazegyezségkötés,ígyhaálláspont-
jaikközelítésévelmindkétfélszámáraelfogadhatóésjogszabálybanemütközőmódonrendezikaközöttük
felmerültjogvitát,aztatanácshatározatávaljóváhagyja.Haafelekközöttegyezségkötésrekerülsor,az
egyezségetazeljárótanácsjóváhagyjaésajelenlévőfelekrészérekihirdetéstkövetőenírásban,ajegyző-
könyvbefoglaltanvagykülönokiratbanátadjaésameghallgatástbefejezettneknyilvánítja.Haajelennem
lévőfélírásbanbenyújtottegyezségiajánlatátamásikfélelfogadja,azegyezségettartalmazóhatározatot
atávolmaradófélrészéreazeljárótanácspostaiútonkézbesíti.Haegyezségkötésremeghallgatásonkívül
kerülsor,azeljárótanácsazegyezségetazannaklétrejöttéhezszükségesutolsójognyilatkozatbeérkezésé-
tőlszámított15naponbelüljóváhagyjaéshatározatátpostaiútonkézbesíti.

8.Haegyezségmegkötésérenemkerülsor,azeljárótanácselnökenyilatkoztatjaamegjelenteketarról,hogy
akérelembenvagyaválasziratbanfoglaltakattovábbraisfenntartják-e,aztszóbankívánják-ekiegészíteni.
Akérelmezőfigyelmétfelhívjaakérelemmódosításának,kiegészítésénekkorlátaira.Atanácsnakelsőként
afogyasztótkellnyilatkoztatnia,eztkövetőenapénzügyiszolgáltatóképviselőjeadhatjaelőanyilatkozata
alapjáulszolgálótényeketésbizonyítékokat,írásbantettnyilatkozatánakkiegészítésétkérheti.Anyilatkozato-
katéskiegészítéseketkövetőenazeljárótanácstagjaiazüggyelkapcsolatbanbármilyentovábbikörülményre,
tényre,adatravonatkozótájékoztatástkérhetnekafelektől.Azelőadotttényeket,adatokatszükségesetén
igazolnikell.Haameghallgatásbármelyikszakaszábanfelmerülazegyezségkötéslehetősége,azeljárótanács
elnökekezdeményeziazegyezségmegkötését.Haehhezameghallgatásonjelennemlévőszemélyhozzájá-
rulásaszükséges(ígykülönösenképviseletesetén),azeljárótanácselnökerövidszünetetrendelhetelabból
acélból,hogyazegyezségkötéshezszükségesjóváhagyástafélvagyképviselőjerövidútonbeszerezze.

9.Ameghallgatásonaszabadbizonyításelveérvényesülazzal,hogy
a)valamennyibizonyításicselekménytameghallgatássoránlehetmegtenni,ígyhelyszíniszemléneknincs

helye,
b)szakértőkirendelésérenemkerül sor,dea felekálláspontjukalátámasztásáraszakértőivéleményt–

ameghallgatástmegelőzően–benyújthatnak,
c)ameghallgatássoránazeljárástnyilvánvalóanhátráltatószándékkalbenyújtottbizonyítékokatazeljáró
tanácsfigyelmenkívülhagyhatja,

d)ameghallgatásonavonatkozótörvényielőírásokszerinthasználhatófelaminősítettadatottartalmazó
okirat,

e)haazelőadotttény,adatbizonyítására,igazolásáranemkerülsor,azokatazeljárótanácsdöntésének
meghozatalakorfigyelmenkívülhagyja.

10.Afeleknekameghallgatásonelőterjesztettközöskérelmérevagyajelenlévőfélkérelméreameghallgatás
kivételesenfontosokból–ígykülönösenafelekegyezségrevalótörekvésemiatt–azújmeghallgatás
időpontjánakegyidejűkitűzésévelelhalasztható.Azeljárótanácshivatalbóléscsakfontosokból,azok
megjelölésévelhalaszthatjaelameghallgatást.Ameghallgatáselhalasztásanembefolyásoljaapénzügyi
békéltetésieljárásbefejezésénektörvényivéghatáridejét.Haafelekameghallgatáselhalasztásátkövető-
enegyezségetkötnekegymássalésegyúttalhozzájárulnakazeljárásírásbelilefolytatásához,folytatólagos
meghallgatásmegtartásáranemkerülsor.

11.Haameghallgatássoránafelektovábbinyilatkozatotnemtesznekésazeljárótanácstagjainaksincstöbb
kérdésük,azeljárótanácselnöke-afelekerretörténőfigyelmeztetésétkövetően-ameghallgatástbefe-
jezettneknyilvánítja.Egyezségkötéshiányában–améltányosságikérelemalapjánindulteljáráskivételé-
vel-atanácstanácskozáscéljábólvisszavonul.Haatanácskozássoránbármilyenolyankörülmény,kérdés
merülfel,amelyreafeleknyilatkozatátcélszerűbeszerezni,ennekbeszerzéseérdekébenazeljárótanács
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elnökeameghallgatástmegnyitja.Atanácsadöntésétafelekáltalírásbanésszóbanelőadottnyilatkoza-
tokésarendelkezésrebocsátottbizonyítékokegyüttesértékelésével,mérlegelésévelalakítjaki.Azeljáró
tanácszárttanácskozásutánszavazássalésegyszerűszótöbbséggelhozdöntést.

12.Azeljárótanácstagjaizárttanácskozásondöntenekarról,hogyegyezséghiányábankötelezésttartalmazó
határozatotvagyajánlásthoznak-eazadottügyben.döntenekarrólis,hogykihirdetik-eazilyenhatá-
rozatotvagyakihirdetésreújabbmeghallgatásonkerüljönsor.Utóbbiesetbenazírásbafoglalásameg-
hallgatástkövetőtizenötnaponbelültörténik.Haazügyjogiésténybelimegítéléseegyszerű,akötele-
zésttartalmazóhatározatotvagyazajánlástazeljárótanácselnökeazadottmeghallgatásonhirdetiki.
Akihirdetésnektartalmazniakellazeljárótanácsjogvitávalkapcsolatosérdemidöntésétésannakrövid
indokolását.Haazeljárótanácsameghallgatásonakötelezésttartalmazóhatározatotvagyazajánlást
nemhirdetiki,akkorakövetkezőmeghallgatásidőpontjátszóbanközliafelekkel.Azeljárótanácserrőlaz
időpontrólkülönírásbeliértesítéstnemküldafelekrészére.

13.Akötelezésttartalmazóhatározatvagyazajánlás írásbafoglalásáróléskézbesítésérőlazeljárótanács
gondoskodik.Az írásbafoglaltkötelezésttartalmazóhatározatnakvagyazajánlásnaktartalmazniakell
arövid,tömördöntést,valamint
a)amegtartottmeghallgatáshelyét,idejét,azeljárótanácsmegjelölését,azügyszámát,
b)azeljárástárgyát,ajogvitábanérintettfelek,illetveképviselőiknevét,lakóhelyét(tartózkodásihelyét,

székhelyét),illetveajogvitábanelfoglalthelyüket,
c)azügybeneljárótanácstagjainaknevét,
d)haazeljárásmeghosszabbításárakerültsor,ennekatényét,
e)arendelkezőrésztartalmánakindokolását,
f)azarravonatkozótájékoztatást,hogyatanácshatározata,illetveajánlásanemérintiafogyasztónakazt
ajogát,hogyigényétbíróságieljáráskeretébenérvényesítse,

g)tájékoztatástarról,hogyakötelezésttartalmazóhatározat,illetveajánlásellenfellebbezésneknincs
helye,annakhatályonkívülhelyezéseazonbankérhetőabíróságtól,

h)azírásbafoglalásidőpontját,
i)akötelezésttartalmazóhatározatbanaköltségekrőlésannakviselésérőlvalódöntést,
j)apénzügyiszolgáltatóönkéntesteljesítéseelmaradásánaklehetségesjogkövetkezményeirőlvalótájé-
koztatást.

14.Azeljárótanácsazeljárásthatározatávalmegszünteti,ha
a)akérelmezőakérelmétvisszavonja,
b)afelekazeljárásmegszüntetésébenmegállapodnak,
c)azeljárásfolytatásalehetetlen,
d)azeljárásfolytatásaazeljárótanácsmegítéléseszerintbármelyokból–ideértveakérelemmegalapo-

zatlanságátis–szükségtelen.

15.Ameghallgatásrólírásbelijegyzőkönyvkészül,egyébrögzítőeszközhasználatátkivételesesetbenazeljáró
tanácselnökeengedélyezheti.Ajegyzőkönyvetazeljárótanácsegytagjakészíti,melybenrögzítenikell:
a)afelekésképviselőiknevét,eljárásijogállását,akérelmezőszemélyazonosítóadatait(anyjaneve,szü-

letésihelyeésideje,aszemélyazonosítóokmányánakszáma),lakóhelyét(tartózkodásihelyét),apénz-
ügyiszolgáltatószékhelyét,

b)azeljárásijogokraéskötelezettségekrevonatkozótájékoztatásmegtörténtét,illetveazelhangzottfi-
gyelemfelhívásokat,

c)azegyezségkötésmegkísérlését,
d)egyezségkötéseseténannakrögzítését,
e)afeleknyilatkozataitröviden,
f)azeljárótanácselnökénekameghallgatásvezetésévelkapcsolatosnyilatkozatait,figyelmeztetéseit,
g)azeljárótanácstagjainakkérdéseireadottválaszokat,
h)ameghozotthatározatvagyazajánláskihirdetésére,valamintkézbesítésérevonatkozótényeket,
i)egyéb,azügyés/vagyameghallgatásszempontjábóllényegeskörülményt,adatot,információt.
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Azajánlásonésakötelezésenkívülazeljárótanácsbármelyhatározatajegyzőkönyvbeisfoglalható.

Azeljárótanácstagjaivagyafelekkérhetik,hogybizonyosnyilatkozataikszószerintkerüljenekajegyzőkönyv-
be.Ameghallgatásbefejezésétmegelőzőenafelekmegtekinthetikazelkészültjegyzőkönyvet,arraészrevé-
telttehetnek,kijavítástéskiegészítéstkérhetnek.

Akiegészítésikérelmetazeljárótanácselnökeelutasíthatja,haazazelhangzottakhozképestjelentősújdon-
ságotvagylényegeseneltérőinformációtnem tartalmaz.Avéglegesítettjegyzőkönyvreajegyzőkönyvetve-
zetőtanácstagrávezetiaziktatószámot,majdegy-egypéldánytkézbesítajelenlévőfelekrészére.Atávollévő
félrészéreajegyzőkönyvetpostaiútonkézbesíttetnikell.

9. A REND FENNTARTÁSA ÉS AZ ELJÁRÁS IDŐTARTAMA

1.Ameghallgatásokrendjénekfenntartásárólazeljárótanácsokelnökeikötelesekgondoskodni.Ameghall-
gatásrendjétmegzavarófeletazeljárótanácselnökefigyelmeztetiarra,hogymagatartásaakadályozza
ameghallgatásmegtartását,ezérthaameghallgatásbefejezéseválikszükségessé,azeljárótanácsaren-
delkezésreállóadatokalapjándönt.döntésesoránfigyelembeveszi,hogymelyikfélmagatartásamiatt
nemvoltmegtarthatóameghallgatás.Súlyosrendzavaráseseténazeljárótanácstagjaiazonnalértesítik
abiztonságimunkatársakat,szükségeseténarendőrséget.

2.Azeljárótanácsnakazeljárástannakmegindulásátkövető90naponbelülbekellfejeznie,azügyetha-
tározattallekellzárnia.Amennyibenezindokolt,azeljárótanácselnökeehatáridőlejártátmegelőzően,
indokolássalellátottírásbelikérelemmelfordulhataPBTelnökéhezannakérdekében,hogyaztörvényes
lehetőségévelélveazeljárásihatáridőmeghosszabbításátengedélyezze.HaaPBTelnökeakérelemnek
helytad,azeljárástügyenkéntegyalkalommal30nappalmeghosszabbíthatja.

10. A HATÁRON ÁTNYúLÓ PÉNZÜGYI FOGYASZTÓI JOGVITÁK ELTÉRŐ 
SZABÁLYAI

1.Apénzügyiszolgáltatásitevékenységgelösszefüggőhatáronátnyúlófogyasztóijogvitákeseténajeleneljá-
rásirendbenfoglaltszabályokatazebbenafejezetbenfoglalteltérésekkelkellalkalmazni.Határonátnyúló
jogvitaaz,melyesetébenazérintettfogyasztólakóhelyevagytartózkodásihelyeMagyarországon,apénz-
ügyiszolgáltatószékhelye,telephelye,letelepedésihelyemásEGTtagállamvagyfordítva.

2.Apénzügyiszolgáltatásitevékenységgelösszefüggőhatáronátnyúlófogyasztóijogvitábanazeljárásmeg-
indításánaktovábbifeltétele,hogyapénzügyiszolgáltatóazadottjogvitábanaPBTeljárásánakalávesse
magátésezzelannakdöntésétmagáranézvekötelezőnekismerjeel.Alávetéshiányábanazeljárótanács
a)tájékoztatjaakérelmezőtajogvitatekintetébenazeljárásrahatáskörrelésilletékességgelrendelkező,

aFIN-Net-benrésztvevőmásEGT-állambelialternatívvitarendezésifórumról,
b)információtadazefórumeljárásáravonatkozósajátosszabályokról,ígykülönösenaszolgáltatássalvaló

előzetesegyeztetésszükségességérőlésazadottesetbenazeljárásmegindításáraelőírthatáridőkről,
c)akérelmezőnekaFIN-NET-benhasználtformanyomtatványonrögzítettkérelmét–akérelmezőkérésére
–továbbítjaazeljárásrahatáskörrelésilletékességgelrendelkezőmásEGT-állambelialternatívvitaren-
dezésifórumhoz.

3.Azeljárótanácsazeljárástmindenesetbenírásbanfolytatjale,deakörülményekmérlegelésealapjánkez-
deményezhetimeghallgatástartásátis.Ameghallgatástartásáhozmindkétfélhozzájárulásátbekellsze-
rezni.Azeljárótanácselnökeameghallgatásoseljárásbanazértesítésrevonatkozószabályokatalkalmazza
azzal,hogyameghallgatástartásánakkezdeményezéseeseténazértesítésbenahozzájárulásszükségessé-
gérekülönfelkellhívniaafelekfigyelmét.írásbelieljáráseseténazértesítésbenameghallgatásidőpontja
helyettafelekkelazeljárásmegindításárólvalótájékoztatástkellközölni.Haazeljárótanácselnökeaz
eljárástírásbanfolytatjale,azeljárótanácsakérelemmegalapozottságánakmegállapításaérdekébenafe-
lektőlhatáridőtűzésévelírásbelitájékoztatástvagydokumentumrendelkezésrebocsátásátkérheti.Afelek
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nyilatkozatait,álláspontjátazellenérdekűféllelközölnikelléslehetőségetkelladniszámáraálláspontja
kifejtésére.Haazeljárótanácselnökeazeljárástírásbanfolytatjale,azeljárótanácshatározatátannak
meghozatalátkövetőenhaladéktalanulkézbesítenikellafelekrészére.

4.Azeljárásnyelveazangol.Azeljárótanácshatározatátisezenanyelvenhozzameg,kivéve,haakérelmező
kéri,hogyajogvitávalérintettszerződésés/vagyazérintettszolgáltatóésközöttealkalmazottkommuniká-
ciónyelvéthasználja.

5.AzeljárásihatáridőtazeljárótanácselnökénekjavaslataalapjánaPBTelnökeindokoltesetbenésügyen-
kéntegyalkalommal90nappalhosszabbíthatjameg.

11. ELJÁRÁS AZ ELSZÁMOLÁSSAL ÉS A SZERZŐDÉSMÓDOSULÁSSAL 
KAPcSOLATOS ÜGYEKBEN

1.Azelszámolásiésszerződésmódosulássalkapcsolatosügyekre2014.éviXXXVIII.törvény,a2014.éviXL.
törvény,valaminta2014.éviLXXVII.törvényszabályaiirányadók.EzekbenazügyekbenaMűködésiRend
szabályaitajelenfejezetbenfoglalteltérésekkelkellalkalmazni.

2.Azelszámolássalésaszerződésmódosulássalkapcsolatosügyek(atovábbiakban:elszámolásiügy)alatt
azokatajogvitákatkellérteni,melyekbenakérelmezőaMűködésiRendmellékletétképező151.sz.,152.
szés153.sz.nyomtatványokbanmeghatározottkérelmekelbírálásátkéri.Adöntésreirányulókérelemcsak
anyomtatványokonmeghatározottkérelmekreterjeszthetőelő.Amennyibenakérelmezőkérelmemás
tárgykörökre iskiterjedne,aztazeljárótanácsúgytekinti,minthaaztakérelmezőelősemterjesztette
volnaésezekbendöntéstnemhoz.

3.Akérelmezőapénzügyiszolgáltatópanasztelutasítólevelekézhezvételétőlszámított30naponbelülfor-
dulhatkérelemmelaTestülethezvagyakkor,hapanaszáraapénzügyiszolgáltató60napelteltévelnemvá-
laszolt.Amennyibenakérelembenyújtásábanakadályoztatvavolt,azakadálymegszűnésétőlszámított30
naponbelül,delegkésőbbapanaszelutasításakézbesítésétőlszámított6hónaponbelülkezdeményezhet
eljárást.Azakadályoztatástényétésazakadálymegszűnésétakérelmezőnekigazolniakell.

4.Anyomtatványokhasználatakötelező.Amennyibenakérelmezőnemmegfelelőésecélrarendszeresített
nyomtatványo(ko)nterjesztielőkérelmétvagyanyomtatványhiányosanlettbenyújtva,azeljárótanács
ahiányokmegjelölésemellettés8naposhatáridőbiztosításávalfelhívjaaKérelmezőt,hogyamegfele-
lőnyomtatványonahiányokpótlásávalnyújtsabekérelmét.Akérelemhiányos,haanyomtatványmin-
denszükségesrovatanemkerülkitöltésre,haakérelmezőnemcsatoljaanyomtatványonmegjelöltvagy
egyébként,azeljárótanácsáltalahiánypótlásbanbekértmellékleteketvagyfelhívásranemnyilatkozikés
ezenkörülményazeljárótanácsmegítéléseszerintazeljáráslefolytatását,azügyérdemielbírálásátnem
teszilehetővé.

5.Egyelszámolásiügybentöbbkérelmezőislehet.Amennyibenavitatottelszámolásalapjáulszolgálószer-
ződésbenegynéltöbbhitelfelvevőkötelezettszerepel,akérelmetazelszámoláscímzettjeésacímzettként
nemszereplő,deazelszámolásvitatásárajogosultegyszerrevagykülön-különiselőterjesztheti.
a)Amennyibenbármelyelszámolásvitatásárajogosulteltérőidőpontbannyújtbekérelmetésindíteljá-

rást,akorábbanindított,folyamatbanlévőeljárástazeljárótanácsakésőbbindulteljárássalegyesítiés
atovábbiakbanazeljárásihatáridőketazegyesítésidőpontjánakalapulvételévelszámolja.

b)AmennyibenbármelyelszámolásvitatásárajogosultolyanelszámolásiügybennyújtbepanasztaPénz-
ügyiszolgáltatóhozamelymiattaPénzügyiBékéltetőTestületeljárásafolyamatbanvanéserrőlaTes-
tületetértesítivagyezentényazeljárótanácstudomásárajut,akkorazezenelszámolássalérintettfo-
lyamatbanlévőügy(ek)etazeljárótanácsfelfüggeszti.Afelfüggesztésidőtartamaazeljárásihatáridőbe
nemszámítbele.Amennyibenafelfüggesztéstörvényifeltételeimárnemállnakfenn,azeljárótanács
folytatjaazeljárást.
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6.Afelekazeljárásbanhatáskörikifogástnemterjeszthetnekelő.

7.Azeljárótanácselutasítjaakérelmetésazeljárástmegszűnteti,ha
a)azügynemtartozikaz1.pontbanmegjelöltjogszabályokhatályaalá,
b)kérelembenyújtásátnemelőztemegakérelmezőkezdeményezésérepanaszánakkivizsgálásaazérintett

szolgáltatónál,
c)panaszelutasításáranemkerültsoratörvénybenmegállapítotthatáridőben,
d)kérelemelkésett,
e)akérelmezőahiánypótlástnemteljesítette,
f)kérelemahiánypótlástkövetőensembírálhatóel,
g)akérelmezőakérelmetvisszavonja,
h)akérelmezőésapénzügyiszolgáltatóegyüttesenkérikazeljárásmegszüntetését,
i)akérelemmegalapozatlan,
j)forintosításmellőzéséreirányulókérelemeseténazadóstársakbevonásasikertelen
k)bármelykérelmezőugyanazonokmiattnyújtbekérelmet,amelyokkalkapcsolatbanaTestületmárdön-
tésthozottugyanazonelszámolássalkapcsolatban,
l)apénzügyiszolgáltatóújelszámolástkészített,amellyelszembenönállójogorvoslatnakvanhelye

8.Azeljárótanácsakérelmetésmellékleteitmásolatbanvagyelektronikusúton,szükségszerintameghall-
gatásról szólóértesítésselegyüttmegküldiapénzügyi szolgáltatónakazzal,hogyválasziratát15napon
belülterjesszeelőésközvetlenülakérelmezőnekisküldjemeg.Apénzügyiszolgáltatótfelszólítjatovábbá,
hogynyilatkozzonakérelmezőigényénekjogosságáróléselektronikusadathordozónamegjelöltformá-
tumbanésmódonküldjemegafogyasztóvalközöltelszámolást,forintosításravonatkozótájékoztatástés
azannakalapjáulszolgálóadatokat,illetveegyezségiajánlataeseténaztrészletesenközölje.

9.Azeljárássoránkeletkezőiratokat–amennyibenazérintettfélehhezhozzájárul–azeljárótanácselekt-
ronikusvagymásegyébútonismegküldheti.Agyorsabbügyintézésérdekébenapénzügyiszolgáltatók
valamennyikérelmezőjükvonatkozásábanjogosultakkérniapostaiúttóleltérőkézbesítéstaTestülethoz-
zájárulásával.

10.AkérelmeketaTestületháromtagútanácsbanésírásbelieljárásbanbíráljael,deazeljárótanácsdöntése
szerintmeghallgatásttarthat.Azeljárótanácskijelöléseazügyérdemielbírálásaelőttmegtörténik.

11.írásbeliazeljárásabbanazesetben,haazeljárótanácsazügybenmeghallgatástnemtart.Azírásbelieljá-
rásszabályaiameghallgatástartásávalfolytatotteljárásszabályaivalegyeznekmegazalábbieltérésekkel:
a)azeljárótanácsírásbantájékoztatjaafeleketazeljárásmegindulásáról,
b)adöntéstmegelőzőenazeljárótanács

i)legalább8naposhatáridőtűzésévelfelhívjaazérintettfelet,hogytegyékmegérdeminyilatkozatai-
kat,ellenkezőesetbenazügybenhatározatothoz;és/vagy

ii)közliahatározathozatallegkésőbbiidőpontját;afelhívásbanvagyaközlésbenmegjelölthatáridőn
túlérdeminyilatkozatnemterjeszthetőelő.

12.Haazeljárótanácsmeghallgatásttart,ameghallgatásidőpontjátazeljárásmegindulásátólszámított75
naponbelüliidőpontratűziki,afelekannakmódosításátnemkérhetik.Amennyibenakitűzötthatárna-
potmegelőzőenafelekközöttegyezségszületikésazerrőlszólóaláírtokiratotapénzügyiszolgáltatóaz
eljárótanácsrészéremegküldi,azeljárótanácsazírásbeliegyezségkézhezvételétkövető15naponbelül
azegyezségetjóváhagyja,amennyibenazmegfelelajogszabályoknak,ésameghallgatástmellőzi.

13.Azeljárótanácscsakegymeghallgatásttart.Ameghallgatásnemnyilvános,azeljárótanácsafelekés
afelekképviselőinkívülmásszemélyeknekatárgyalóterembentörténőtartózkodásátmegtilthatja.Azel-
járótanácsjogosultameghallgatásonhalktanácskozással–afelekjelenlétében–döntésthozni.Ameg-
hallgatásonkép-vagyhangfelvételnemkészíthető.
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14.Ameghallgatásrólírásbelijegyzőkönyvkészül,egyébrögzítőeszközhasználatátazeljárótanácselnöke
engedélyezheti.Ajegyzőkönyvetazeljárótanácsegytagjakészítiésírjaalá.Ajegyzőkönyvazalábbiakat
rögzíti:
a)afelekésképviselőiknevét,kérelmezőszemélyazonosítóadatait(születésihelyeésideje,személyazo-

nosítóokmányánakszáma),lakóhelyét(tartózkodásihelyét),apénzügyiszolgáltatószékhelyét,
b)azeljárásijogokraéskötelezettségekrevonatkozótájékoztatásmegtörténtét,azelhangzottfigyelem-

felhívásokat,
c)azegyezségkötésmegkísérlését,egyezségkötéseseténannakrögzítését,
d)afeleknyilatkozataitegy-egymondatban,
e)azeljárótanácselnökénekameghallgatásvezetésévelkapcsolatosnyilatkozatait,figyelmeztetéseit,
f)ameghozotthatározatkézbesítésérevonatkozótényeket.

Ameghallgatásbefejezésétmegelőzőenajegyzőkönyvetvezetőtanácstagismertetiazelkészültjegyzőköny-
vet,felekarraészrevételttehetnek.Avéglegesítettjegyzőkönyvreajegyzőkönyvetvezetőtanácstagrávezeti
aziktatószámot,ajegyzőkönyvkézbesítéseameghallgatásonvagypostaiútontörténik.

Azeljárótanácshatározatátameghallgatásijegyzőkönyvbeisfoglalhatja,ebbenazesetbenajegyzőkönyvet
valamennyitanácstagaláírja.

15.Azeljárótanácsazügybenegyezségethagyjóvávagykötelezésttartalmazóhatározatothoz,vagyakérel-
metelutasítjaésazeljárástmegszűnteti.Akötelezésttartalmazóhatározatapénzügyiszolgáltatótakkor
iskötelezi,hasemáltalános,semesetialávetésinyilatkozatotnemtett.

16.Akötelezésrőlrendelkezőhatározatnaktartalmazniakell:
a)akérelmezőnevét,lakóhelyétvagylevelezésicímét,születésihelyét,idejét,
b)akérelmezőáltalkezdeményezettjogvitávalérintettpénzügyiszolgáltatónevét,székhelyét,
c)ajogvitarövidösszefoglalásátvagyutalástakérelemésaválaszirattartalmára,
d)azeljárótanácsdöntését,
e)azalkalmazottjogszabályokmegjelölését,
f)ajogorvoslatlehetőségérőlszólótájékoztatást,
g)azírásbafoglalásidőpontját.

17.ATestületeljárásaingyenes,azeljárássalkapcsolatbanesetlegesenfelmerültfogyasztóiköltségekmegté-
rítésérenincsmód,ilyenirányúkérelemnemterjeszthetőelő.

18.ATestületakötelezésttartalmazóhatározataitnemhozzanyilvánosságra.

19.ATestületdöntéseellenbármely fél jogorvoslatotkezdeményezhet.Azecélból indítottbíróságinem
pereseljáráslefolytatásairántikérelmetközvetlenülaTestülethezkellbenyújtani,deazügybenérintett
fogyasztólakóhelyeszerintilletékestörvényszékszékhelyénműködőjárásbíróságnak,Budapestenlakó-
hellyelrendelkezőfogyasztóesetébenaPestiKözpontiKerületiBíróságnakkellcímezni.Ahivatalakérel-
metazügyirataivalegyüttterjesztifelazilletékesbírósághoz.

12.  DÖNTÉSEK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA

1.APBTkötelezésttartalmazóhatározataitésmeghozottajánlásaitaMagyarNemzetiBankhonlapjánbelül
megtalálhatósajáthonlapjánafeleknevénekmegjelölésenélkül(anonimmódon),ajogvitatartalmának
ésazeljáráseredményénekleírásávalnyilvánosságrahozza,ajóváhagyottegyezségekrőlösszegzéstkészít.

2.HaaPBTvalamelyajánlásánakhatályonkívülhelyezésétbíróságelőttkérték,azajánlásapénzügyiszolgál-
tatónevénekfeltüntetéséveladdignemhozhatónyilvánosságra,amígabíróságeljárásajogerősenbenem
fejeződik.Ajogerőslezárástkövetőenahatályábanfenntartottajánlásnyilvánosságrahozható.
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3.Haapénzügyiszolgáltatóazajánlásbanfoglaltaknaknemteszelegetésazajánlásnakapénzügyiszolgál-
tatórészéretörténtkézbesítésétőlszámított60napeltelt,valaminthaazajánláshatályonkívülhelyezését
nemkérték,azeljárótanácsajánlásaapénzügyiszolgáltatónevénekfeltüntetésévelnyilvánosságrahozha-
tó.Azeljárástkezdeményezőkérelmezőnevenemnyilvános.

13.  ELJÁRÁSI SZÜNET

1.APBTéventekétalkalommal,nyáronéstéleneljárásiszünetettart.Anyárieljárásiszünetjúliusésaugusz-
tus,atélidecemberésjanuárhónapbanesedékes.Azeljárásiszünetidőtartamaesetenként8–15munka-
nap,amelyidőtartamotazeljárásihatáridőkszámításaszempontjábólfigyelmenkívülkellhagyni.

2.Azeljárásiszünetekpontosidejét,kezdőészáróidőpontjátaPBTelnökeazeljárásiszünetkezdetétmeg-
előzőenlegalábbegyhónappalaPBThonlapjánközzéteszi.”

14.  ELÉRHETŐSÉGEK

1.Általánosügyekben:
–Levélben,postaiúton:1525BudapestPf.172.
–vagyközvetlenülaPBT-nekcímezve(1013BudapestI.ker.,Krisztinakrt.39.)
–E-mailben:ugyfelszolgalat@mnb.hu 

2.Elszámolással,szerződésmódosulássalkapcsolatosügyekben:
–Levélben,postaiúton:1539Budapest,,Pf.670.

3.Valamennyiügyben:

AzMNBKözpontiügyfélszolgálatmunkatársaiaTestületeljárásánakszabályairóltelefonosvagye-mailben
történtmegkeresésretelefononvagye-mailbentájékoztatástadnak.Folyamatbanlévőüggyelkapcsolatban
tájékoztatásnyújtásanemtörténik.

ATestületsajátügyfélszolgálatot2015.augusztus3-tólnemműködtet.

A Testület az alábbiak szerint érhető el:
–Sajáthonlapon:www.penzugyibekeltetotestulet.hu
–SzemélyesenazMNBközpontiügyfélszolgálaton:1013BudapestKrisztinakrt.39.
–Közvetlentelefonvonalonügyfélszolgálaton:06-1-489-9700
–Központitelefaxon:06-1-489-9102

A kérelmek az alábbi helyek bármelyikén leadhatók:
–kormányablakoknálszemélyesen
–azMNBKözpontiügyfélszolgálatán,BudapestI.ker.,Krisztinakrt.39.,földszint,személyesen
–elektronikusokiratkéntügyfélkapunkeresztülawww.ugyfelkapu.magyarorszag.huoldalon,haakérelmező
aszükségesazonosítóvalrendelkezik.

APénzügyiTanácsadóIrodahálózatirodáiban,azországban11helyen,személyesenállnakakérelmezőkrendel-
kezéséreésadnaksegítségetatanácsadókakérelmekhiánytalanelkészítéséhez.(www.penzugyifogyaszto.hu)

http://www.ugyfelkapu.magyarorszag.hu
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9. számú melléklet

AZ ALÁVETÉSI NYILATKOZATOK NYILVÁNTARTÁSÁNAK RENDJÉRŐL

AMagyarNemzetiBankrólszóló2013.éviCXXXIX.törvény(atovábbiakban:MNB	tv.)103.§(2)bekezdésé-
benfoglaltakalapjánaPénzügyiBékéltetőTestületazMNBtv.39.§-banmeghatározotttörvényekhatályaalá
tartozószemélyekvagyszervezetek(pénzügyi	szolgáltatók)általtett,azMNBtv.103.§(1)bekezdésszerinti
alávetésinyilatkozatokrólnyilvántartástvezet.Azalávetésinyilatkozatoknyilvántartásánakügyviteliszabálya-
itaTestületjelenszabályzatbanhatározzameg.

1.ApénzügyiszolgáltatókáltalaPénzügyiBékéltetőTestülethezbenyújtottalávetésinyilatkozatokrólaTes-
tületnaprakésznyilvántartástvezet.AnyilvántartásaTestületnélrendszeresítettésazintranetenelérhető
kezelőfellettelrendelkezőinformatikaikeretprogramban(atovábbiakban:nyilvántartás)történik.Anyil-
vántartásbanszereplőhatályosésnyilvánosadatokaTestülethonlapjánismegjelennek.

2.ApénzügyiszolgáltatókáltalaTestülethezbenyújtottalávetésinyilatkozatokazáltalánosiratkezelésiszabá-
lyokszerintiktatásraésszkennelésrekerülnekaMagyarNemzetiBanknálrendszeresítettiratkezelőrend-
szerben.Amennyibenvalamelyalávetésinyilatkozat iktatásaesetlegesennemtörténnemeg,aTestület
Hivatalagondoskodikazadottnyilatkozatiktatásáróléseztkövetőenannakajelenszabályokszerintinyil-
vántartásáról.

3.AziktatottalávetésinyilatkozatbanszereplőadatokataHivatalkijelöltmunkatársafeltöltianyilvántartás-
ba.Azadatfeltöltésnélrögzítenikell:

3.1.apénzügyiszolgáltatónevét;

3.2.apénzügyiszolgáltatószékhelyét;

3.3.apénzügyiszolgáltatótörzsszámát;

3.4.apénzügyiszolgáltatópiacibesorolását;

3.5.azalávetésinyilatkozatszolgáltatásokvagyösszeghatárszerintkorlátozásánaktényét,akorlátozástartalmát;

3.6.azalávetésinyilatkozatidőbelihatályát;

3.7.azalávetésinyilatkozatiktatószámát.

4.Amennyibenapénzügyiszolgáltatóazalávetésinyilatkozatotvisszavonjavagyannaktartalmátmódosítja,
úgyazadottváltozástaHivatalkijelöltmunkatársaavisszavonástvagymódosításttartalmazóiktatottnyi-
latkozatTestülethezérkezésétőlszámított8naponbelülátvezetianyilvántartásban.

5.Amennyibenvalamelyalávetésinyilatkozatottettpénzügyiszolgáltatójogutódnélkülmegszűnikéserről
aTestületanevezettszolgáltatótólvagyegyébhivatalosforrásbóltudomástszerez,aHivatalkijelöltmun-
katársaanevezettpénzügyiszolgáltatótekintetébenazalávetésinyilatkozatidőbelihatályátajogutódnél-
külimegszűnésnapjávallezárja.

6.Amennyibenvalamelyalávetésinyilatkozatottettpénzügyiszolgáltatójogutódlássalszűnikmegésameg-
szűnésről,illetveajogutódlásrólanevezettszolgáltatóvagyajogutódtájékoztatjaaTestületet,aTestület
anyilatkozattartalmánakmegfelelőenmódosítjaanevezettpénzügyiszolgáltatónyilvántartásbanszerep-
lő,alávetésrevonatkozóadatait,illetveazalávetésinyilatkozatjogutódáltalimegerősítésénekhiányában
az alávetési nyilatkozat időbeli hatályát amegszűnésnapjával lezárnak tekinti.Amennyibena jogutód
ajogutódlássalmegszűnőpénzügyiszolgáltatóáltaltettalávetésinyilatkozatotmegerősítiésmagáranézve
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kötelezőérvényűnekelfogadja,úgyezentényaTestülethonlapjánkülönfigyelemfelhívószövegeshírként
isközzétételrekerül.

7.ATestületazalávetésinyilatkozatottettpénzügyiszolgáltatókcégadataitfélévente,alezártfélévetkövető
hónap10.napjáigellenőrziésamennyibenészleli,hogyazadottszolgáltatócégadataibanváltozáskövet-
kezettbe,úgyeztaváltozástanyilvántartásonátvezeti.

8.Azalávetésinyilatkozatotvagyannakmódosítását,visszavonásáttartalmazóokiratotaHivatalkijelöltmun-
katársaanyilvántartásbananyilatkozattartalmánakmegfelelőmódosításátkövetőenazáltalánosiratkeze-
lésiszabályoknakmegfelelőenirattárbahelyezi.

10. számú melléklet

ADATGYŰJTÉS, AZ ADATVAGYON KEZELÉSÉNEK SZABÁLYAI

1.ATestületműködésesoránakérelmezőktőlésapénzügyiszolgáltatóktólkapottadatokatügynyilvántar-
tórendszerébe(PBTInforendszer)rögzítiéstároljaatevékenységecéljánakmegvalósulásáhozszükséges
mértékbenésideig,avonatkozójogszabályokelőírásainakbetartásával.Csakolyanszemélyeséskülönleges
adatotkezel,amelyazadatkezeléscéljánakmegvalósulásáhozelengedhetetlenésacélelérésérealkalmas.

2.Azadatokabékéltetésitevékenységvégzésénekcéljántúlmenőenstatisztikaicélokatisszolgálnak.Agyűj-
töttésazügynyilvántartórendszerbentároltadatokakérelmezőkáltalszolgáltatottadatokból,ahiánypót-
lásalkalmávalbekértadatokból,valamintapénzügyiszolgáltatókáltalküldöttéskértadatokbólállnakössze.

3.Agyűjtöttéstároltadatokkülönösenazalábbiak:
a)akérelmezőneve,lakóhelyevagytartózkodásihelye
b)afogyasztóijogvitávalérintettpénzügyiszolgáltatóneve,székhelye:
c)akérelmezőálláspontjánakleírásaalapjánakérelmezettüggyelkapcsolatosvalamennyiadat
d)akérelmezőáltalelőterjesztettbizonyítékokbanfoglaltadatok,információk
e)azelutasítottpanaszkapcsántudomásárajutottinformációk,adatok
f)apénzügyiszolgáltatóáltalszolgáltatottadatok,információk
g)képviselőkéntafelekmeghatalmazásaalapjáneljárószemélyekadatai
h)azonokiratokbanfoglaltegyéb,harmadikszemélyrevonatkozóadatok,információk,amelyektartalmára

akérelmezőés/vagyapénzügyiszolgáltatóbizonyítékkénthivatkozik.

3.ATestületbiztosítja,hogyazérintettajogszabályikeretekközöttkezeltadataikezelésérőlrendelkezzen,
ígyazérintettszemélytájékoztatástkérhetaszemélyesadatainakkezeléséről,kérhetiszemélyesadatainak
helyesbítését,illetve–ajogszabálybanelrendelt,azazkötelezőadatkezelésekkivételével–azoktörlését,
valamint–haarratörvényfelhatalmazza–tiltakozhatszemélyesadatainakkezeléseellen.Atájékoztatás
ingyenes.

4.ATestületahatályosmagyar jogszabályokbanésazEurópaiUniókötelező jogiaktusaibanszabályozott
feladataiellátásáhozszemélyeséskülönlegesadatokatkezelhet.TörvényivagyazEurópaiUniókötelező
jogiaktusánalapulófelhatalmazáshiányábanazadatkezelésalapjáulkizárólagazérintettmegfelelőtá-
jékoztatásánalapuló,önkénteséshatározott–különlegesadateseténírásbeli–hozzájárulásaszolgálhat,
amelybenfélreérthetetlenbeleegyezésétadjaamegfelelőszemélyesadatokmeghatározottcélbóléskör-
bentörténőkezeléséhez.Ahozzájárulásmegszerzésesoránazérintettetkifejezettenfigyelmeztetnikell
abeleegyezésönkéntességére.MiutánaTestületelőttfolyóeljárásokafogyasztónakminősülőmagánsze-
mélyek–azelszámolásikötelezettségmegállapításairántiigényekesetébenanemfogyasztónakminősü-
lő,nemmagánszemélykérelmezők-kérelmére,kezdeményezéséreindul,esetükbenazáltalukmegadott
személyesadatoktekintetébenhozzájárulásukatvélelmeznikell.
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5.ATestületügyviteliésnyilvántartásicélúadatkezelést,azelszámolássalkapcsolatosésa2014.éviXL.tör-
vényhatályaalátartozókérelmekalapjánindulteljárásokbanezentúlmenőenanemperesbíróságokré-
széreadattovábbítástvégez.

6.Azügyvitelhezkapcsolódóadatkezelésazügy(kérelem)nyilvántartásához(iktatásához),feldolgozásához
kapcsolódik.Alapvetőcéljaazadottügyhöztartozóeljárás lefolytatásához,azadatkezelésszereplőinek
azonosításáhozésazügybefejezéséhezszükségesadatokbiztosítása.Azügyvitelicélúadatkezeléssorán
aszemélyesadatokkizárólagazadottügyirataibanésazügyvitelinyilvántartórendszerekben(PBTInfoés
IRA,elszámolássalkapcsolatosügyekbenaPBTInfo2ésazIRA2rendszerekben)szerepelhetnek;kezelésük
ebbőlacélbólazalapulszolgálóiratokirattárbahelyezéséigtart.

7.Anyilvántartásicélúadatkezelésajogszabályokbanelőremeghatározottadatkörökalapjángyűjtöttadat-
fajtákbólálló,belsőnyilvántartásbanszereplőadatállománythozlétreazadatkezelésidőtartamaalatt,biz-
tosítvaazadatokkülönbözőjellemzőkalapjántörténővisszakereshetőségét,lekérdezhetőségét.Azadatok
statisztikaicéltisszolgálnak,ígyezekbőlheti,havistatisztikákkészülnekésaTestületMNBtörvényszerinti
évesjelentéseállössze.Astatisztikaszempontokazadatgyűjtéséskezeléseredményealapjánkülönösen
azalábbiak:
1)Elutasítottkérelmekszáma
2)Elutasításoka
3)Egyezséggelzárultügyekszáma
4)Kötelezésttartalmazóhatározatokszáma
5)Ajánlásokszáma
6)Meghallgatásutánelutasítottkérelmekszáma
7)MegtámadottPBTdöntésekszáma
8)Bíróságidöntésekszáma
9)Határonátnyúlópénzügyifogyasztójogvitásügyekszáma,érintettszolgáltatók
10)Kérelmektárgya
11)Eljárástkezdeményezők(kérelmek)megoszlásalakóhelyszerint
12)Kérelmekmegoszlásaérintettszolgáltatókszerint
13)Kérelmezettpénzügyiszolgáltatástípusok

8.Akezeltadatottörölnikell,haazadatkezelésejogellenes;azadathiányosvagytéves,ésezazállapotjog-
szerűennemorvosolható,feltéve,hogyatörlésttörvénynemzárjaki;azadatkezeléscéljamegszűnt,vagy
azadatoktárolásánaktörvénybenmeghatározotthatáridejelejárt;illetve,haaztabíróságelrendelte.Ava-
lóságnaknemmegfelelőadatotaTestület–amennyibenaszükségesadatokrendelkezésreállnak–köteles
helyesbíteni.Azadathelyesbítésérőlvagytörlésérőlazérintettentúlmindazokattájékoztatnikell,akiknek
azadatottovábbították(példáulelszámolásiügyekbenanempereseljáráslefolytatásáraatörvényszerint
hatáskörrelrendelkezőbíróságok),kivéve,haatájékoztatáselmaradásaazadatkezeléscéljáratekintettel
azérintettjogosérdekeitnemsérti.

9.AzérintettaMagyarNemzetiBankadatvédelmifelelősénéltiltakozhatszemélyesadatánakkezeléseel-
lenazInfotv.21.§-banmeghatározottakszerint.Ezesetbenazadatvédelmifelelőshaladéktalanulértesíti
aTestületelnökét.Azelnök15naponbelüldöntésamennyibenatiltakozásindokolt,aTestületHivatala
kötelesazadatkezelést(továbbiadatfelvételt,adattovábbítást)megszüntetni,valamintatiltakozásról,és
azannakalapjántettintézkedésekrőlértesítenimindazokat,akikrészéreatiltakozássalérintettszemélyes
adatottovábbította,akikkötelesekintézkedniatiltakozásijogérvényesítéseérdekében.

10.Azadatgyűjtéssoránkeletkezettadatvagyonkezeléséért,astatisztikaiésnyilvántartásicélúadatállomá-
nyért,valamintazeszabályzatbanésazadatkezelésrevonatkozójogszabályirendelkezésekbetartásáért
aTestületelnökefelelős.





JELENTÉS A PÉNZÜGYI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET

ÉVES TEVÉKENYSÉGÉRŐL

2015

Nyomda:Prospektus–SPLkonzorcium

8200Veszprém,Tartuu.6.




	Elnöki előszó
	1. A testület szervezete, irányítása, működése, jogszabályi környezete 2015-ben
	2. Belföldi és nemzetközi kapcsolatok
	3. A békéltetési (általános) ügyekkel összefüggő 2015. évi tevékenység 
	4. Az elszámolási ügyekkel összefüggő 2015. évi tevékenység
	5. A határon átnyúló pénzügyi fogyasztói jogviták és tapasztalatai 
	1. Számú melléklet
	2. számú melléklet
	3. számú melléklet
	4. számú melléklet
	5. számú melléklet
	6. számú melléklet
	7. számú melléklet
	8. számú melléklet
	9. számú melléklet
	10. számú melléklet
	11. számú melléklet

