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Elnöki előszó

A2021.évbenünnepelteTestületünkfennállásának10.évfordulóját.Atízévalatt53.858ügyfordultmegnálunk,28.890
meghallgatásttartottunk,közel25.000eljárástvittünkvégigírásban,9.000egyezségethagytunkjóváésösszesen82
munkatárssaldolgoztunkazévekalatt.Folyamatos informatikaifejlesztésekethajtunkvégreannakérdekében,hogy
eljárásainkgyorsabbak,lehetőségszerintminélkevesebbpapírtigénylőek,nyilvántartásainkésstatisztikáinkpontosak
legyenek.2021.január1-tőlbevezettükapénzügyiszolgáltatókkaltörténőteljesmértékbenelektronikuskommunikációt.
2022.január3-tólapénzügyifogyasztóknakváliklehetővékérelmeikelektronikusútontörténőbenyújtásaéshozzánk
intézendőközléseikhonlapunkonkeresztülvalóonlineeljuttatása.

Sajnosebbenazévbenis–2020-hozhasonlóan–nagyrésztavilágjárványhatároztamegazéletünket.AMagyarNemzeti
Banképületeibetörténőbelépésátmenetitilalmaésajárványhatásainakcsökkentéseérdekébenelrendeltintézkedések
időlegesenarrakényszerítettekbennünket,hogyazeljárásainkatazévegyrészébenírásbanbonyolítsuk.

A2021.évfolyamán2.976újügyérkezett.Azévelsőnapjánmégfolyamatbanvolt531üggyelegyüttesenígy3.507ügy-
gyelfoglalkoztunk.Azérdemielbírálásraalkalmaskérelmekaránya79százalékvolt.Kérelmeiketlegtöbbentovábbrais
postaiútonvagyaszemélyesügyfélszolgálatunkonkeresztüljuttattákelhozzánk,demegnőttazelektronikusútonbeadott
kérelmekszámais,melynektovábbinövekedésétahonlapunkonlehetővéváló,gyorsésegyszerűonlinelehetőségtől
várjuk.AlegtöbbkérelmezőnkebbenazévbenisKözép–Magyarországterületénélőhonfitársunkvolt.

Akérelmezőktöbbségükbenpénzpiaciszolgáltatásokkalösszefüggőügyekkelkapcsolatosjogvitáikmiattkértéksegít-
ségünketebbenazévbenis,legtöbbenhitelintézetekkelszembenpróbáltakigénytérvényesíteni,legnagyobbrészben
ahitel-éspénzkölcsönnyújtáspénzügyiszolgáltatássalkapcsolatban.Améltányosságikérésttartalmazókérelmezői
igények91százalékaisapénzpiaciszolgáltatásokatérintette.Abiztosításokkalösszefüggőjogvitákdarabszámában13
százalékoscsökkenéstörtént.Mintkorábbanis,elsősorbanakötelezőgépjárműfelelősségbiztosításokésavagyonikárok
vitásügyeikerültekaTestületelé.Abefektetésiszolgáltatásokkalésapénztárakkalkapcsolatosvitákszámaezévbensem
voltjelentős,azelőzőévihezképestazonosmértékvolttapasztalható.

ATestület666esetbenhagyottjóváegyezséget,5kötelezéstésegyajánlásthozott.Ebbenazévbenisdicsérendővolt
alegtöbbszolgáltatóegyezségrevalóhajlandósága.ATestületáltaljóváhagyottegyezségentúltovábbi318megállapodás
született,ezeknélazügyeknélafelekazeljárásmegszüntetésétkérték.Akérelmezők104ügybenvontákvisszakérelmüket
aszolgáltatóvaltörténőtovábbiegyeztetésérdekében,reményeinkszerintszinténegyezségetlétrehozva.

Köszönömmindenpénzügyiszolgáltatónakéskérelmezőnek,hogypartnervoltegyezségmegkötéséhez2021-benis.
Bízombenne,hogymindenegyezséggelsikerülhozzájárulnunkszolgáltatóésügyfeleközöttahosszútávúéskölcsönösen
előnyöspartnerikapcsolatfenntartásához.

 dr.KovácsErika
 elnök 
	 Pénzügyi	Békéltető	Testület
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I.  Működés

1. A TESTÜLET MŰKÖDÉSÉNEK 10 ÉVE

APénzügyiBékéltetőTestületaPénzügyiSzervezetekÁllamiFelügyeletérőlszóló2010.éviCLVIII.törvényrendelkezése
által2011.július1-jénjöttlétreéskezdtemegműködését.EztmegelőzőennemvoltpénzügyibékéltetésMagyarországon.
Apénzügyitárgyújogvitákkalafogyasztókkorábbanalakóhelyükszerintilletékesbékéltetőtestületekhezfordulhattak,
hanemakartakbíróságiutatválasztani,mertbíztakaszolgáltatóvalvalógyorsmegegyezésben.Apénzügyitárgyúpere-
ketbársokanválasztottákésválasztjákmégmais,ezekbonyolultak,hosszúakésköltségesek.Azilyenperekazesetek
többségébenszakértőbevonásávaldönthetőkel.

Apénzügyibékéltetéséletrehívásánakgondolataannakérdekébenfogalmazódottmeg,hogyapénzügyiszolgáltatók
ügyfeleikkelvalóegyüttműködésekikényszeríthetőlegyen,hogyszakmailagjólfelkészült,tapasztalt,apénzügyekbenjártas
jogászokésközgazdászokműködjenekközreapénzügyitárgyújogvitákban,egyszerűen,gyorsanésköltségkímélőmódon.
Azilyeneljárásokjellemzője,hogygyorsakésingyenesek.Olyanfórumállrendelkezésre,aholafelekszabadbelátásuk
szerint–egykissegítséggel–egyezségetköthetnekésezáltalabíróságiutatelkerülveabíróságiszervezetrendszertis
tehermentesítik.Amikorapénzügyijogvitákmegoldásaismégazáltalánosbékéltetésrendszerébenzajlott2010-ben,
összesen880kérelmezővetteigénybeeztalehetőséget.

2011-benaTestületműködésénekelsőfélévealattmár1.196fogyasztóikérelemérkezettésmégebbenazévben857
ügyleiszárult,hételjárótanácsmunkájánakeredményeképpen.696ügyfolytbankokkaléspénzügyivállalkozásokkal
szemben.Abankokkalszembenfolytügyek80%-ahitel-éspénzkölcsönnyújtásatárgyábanindultésáruvásárlásiköl-
csönnel,folyószámlahiteltartozásokkal,személyikölcsönökkeléshitelkártyatartozásokkalvoltkapcsolatos.Apénzügyi
vállalkozásokkalszembeniigényekgépjárműkölcsönökreéspénzügyilízingszolgáltatásokravonatkoztak.Azelőterjesztett
igényekalapjánafogyasztókleggyakrabbanakövetkezőketkérték:felmondotthitelekkapcsánhiteltartozáskönnyítést,
felmondotthiteltartozásjogszerűségénekvitatása,folyósításijutalékfelszámításánakvitatása,gépjárműhitellelkapcsolatos
értékesítésvitatása,hátralékmiattiszerződésmódosításkérése,futamidőhosszabbításkérése,valamintjelzálogbejegyzés
törlésénekkérése.Azelsőfélévesműködéseredménye214egyezség,39ajánlásés10kötelezéslett203meghallgatással
lefolytatotteljárásban.

A2012.évvoltapénzügyibékéltetéselsőteljeséve,ekkorjelentősenmegnőttazügyekszáma.A3.224ügyfelepénzpiaci
szereplőkkelszembeni,amásikfeleatőkepiacot,abiztosításokatésapénztárakszolgáltatásaitérintővolt.Apénzpiacon
szolgáltatástnyújtókkalszembeniügyek70százalékaahitel-éspénzkölcsönnyújtással,ezenbelülisgépjárműhitellel
voltkapcsolatos.EbbenazévbenazigényekaNETrendszerbetörténőfelvételésazállamikamattámogatásokkérését,az
alkalmazottárfolyamokvitatását,árfolyamrögzítésrevonatkozóigényeket,azárfolyamgátszabályalkalmazásának,adeviza
alapúszerződéseklezárásánakvagyforintosításánakkérésétjelentették.Abiztosításokkalkapcsolatosügyekbenelsősor-
banaunit-linkedéletbiztosításokelszámolásával,atűz-ésegyébvagyonikárokkal,aCASCOésfelelősségbiztosításokkal
kapcsolatosügyekjelentekmeg.Ebbenazévben847egyezségszületettés76ajánlástés24kötelezésthozottaTestület
1822meghallgatástkövetően,éshatszolgáltatóvalszembenösszesen6,3millióforintösszegűPSZÁFbírságkiszabására
kerültsoraszolgáltatóiegyüttműködésikötelezettségvalamilyenmegszegésemiatt.

2013-banújabb4.320ügybenkezdeményeztekeljárástapénzügyifogyasztók.Ezévbenisahitel-ésapénzkölcsön,vala-
mintapénzügyilízingésagépjárműfinanszírozáspénzügyiszolgáltatássalvoltkapcsolatosalegtöbbügyésakérelmekben
foglaltigényekisazelőzőévhezvoltakhasonlók.Újabbigénykéntjelentmegazárfolyamréstisztességtelenségérevaló
hivatkozássalaszerződésekérvényességénekvitatásaésasemmisségrevalóhivatkozás,valamintadósságrendezésiigé-
nyekavéltvagyvalóstöbbletfizetésekokán.1.185egyezség,75ajánlásés14kötelezésttartalmazóhatározatszületett.

2013.szeptembervégénmegszűntaPénzügyiSzervezetekÁllamiFelügyelete.AzáltalakorábbanellátottfeladatokataMa-
gyarNemzetiBankvetteát2013.október1-jén.ATestületszámáraezaszervezetiváltozásugyanaműködéstérdemben
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nembefolyásolta,mégisjelentősvolt.AzótaaMagyarNemzetiBankszervezetikereteiközött,azonbelülönállóésfüg-
getlenbelsőszervezetkéntműködikaMagyarNemzetiBankrólszóló2013.éviCXXXIX.törvény96-130.§szabályainak
megfelelően.MűködésifeltételeinekbiztosításárólésfinanszírozásárólaMagyarNemzetiBankgondoskodikésvállalja,
hogyezáltaliselősegítiapénzügyiközvetítőrendszerhatékonyműködését,avitáskérdésekgyors,ingyenesésmindenki
számáraalehetőségekszerintilegmegnyugtatóbbmegoldását.

2014.január1.ésdecember31.között4.181újügyérkezett,melyeknagyrészehitel-éspénzkölcsönnyújtássalösszefüggő
fizetéskönnyítésreirányulóigénytjelentett.Azügyszámnövekedéseaztmutatta,hogyegyrésztadevizaalapúhitelekkel
kapcsolatbanakorábbinálsokkaltöbbigényfogalmazódottmegmindaszolgáltatóknál,mindaTestületelőtt,másrészt
aTestületirányábamegnyilvánultegyfajtatársadalmibizalomis,mertműködésekiszámíthatóésszakmaialapúvoltlét-
rejöveteleóta.Akiszámíthatóságésaszakmaiságafelekszámáraalapvetőértékvoltésmaisaz,mertbiztonságotnyújt.
ATestülettevékenységénekcéljaapénzügyiszervezetekáltalnyújtottszolgáltatásokatigénybevevőkjogosérdekeinek
védelmeésapénzügyiközvetítőrendszerrelszembeniközbizalomerősítése.Ajogosérdekfontosszempont,ugyanis
ennekmegítéléseképezialapjátaTestületdöntéseinek,demagánakabékéltetésnekis.Ezazévmásszempontbólisfor-
dulópontotjelentett,hiszenaTestületújelnökkelésakorábbinálnagyobblétszámbanéseltérőszemélyiösszetételben
folytattaműködését.LétrejöttaTestülethivatala,melyaműködésadminisztratívtámogatásátvolthivatottbiztosítani.
Belsőinformatikaifejlesztésekindultakelésegyújabbjogszabályikörnyezetbenismegkellettfelelni.Felkellettkészülni
atörvényielszámolássalkapcsolatoskorábbannemvoltfeladatra.

A2015.évkomolyfeladateléállítottaaTestületet.Ezvoltazelsőolyanév,amikormárnemcsakahagyományosbékéltetés
voltateendő,hanemegyegyszeriésspeciálisfeladatellátása,elvégzéseisabékéltetésitevékenységvitelévelpárhuza-
mosan.Azegyesfogyasztóknakkorábbannyújtottforintésdevizaalapúhitelektekintetébena2014.évmásodikfelében
megalkotott,kihirdetettéshatálybalépettjogszabályok,törvényekésMNBelnökirendeletekalapjánaTestületlettatör-
vényielszámolásésforintosításeredményeképpenelőállójogvitákjogorvoslatánakelsődlegesfóruma.Aműködéselső
négyévébenösszesen12.921fogyasztóikérelemérkezett,2015-benazújügyekszáma20.353volt.Olyanügymennyiség
megfelelőelintézésérekellettkészenállni,melyazelőzőnégyévbenegyüttesensemvolt.Újszabályokszülettek,melyek
újmunkaszervezést,jelentősszervezetiváltozást,akorábbitóleltérőmunkamódszert,nagyobblétszámot,informatikaiés
fizikaiinfrastruktúrafejlesztést,nemutolsósorbankomolyszakmaifelkészüléstigényeltek.ATestületjellegeésszerepe
nagymértékbenmegváltozott,megtörténtazújjászervezése,osztályokalakultakamármeglévőhivatalmellett,elkészült
éshasználatbakerültegyújügynyilvántartórendszer,melybenmindenügyésmindeniratelektronikusantárolhatóés
kereshető.Megalkotásrakerültazelszámolásikalkulátoratörvényielszámoláshozkapcsolódóügyekhez,újkérelemnyom-
tatványokszülettek.Márnemcsakbékéltetészajlott,hanemazonjelentősentúlmutatódöntéshozatalisezzelegyedülálló
gyakorlatotteremtveazalternatívvitarendezésben.

Azújszerepésanagyfeladatszükségessétette,hogyaTestületáltalánosműködésétszabályozóMNBtörvénybeliszabá-
lyokismódosuljanakazteredményezve,hogyazügyekakorábbinálgyorsabbanésnagyobbmennyiségbenaháromtagú
tanácsbantörténőtárgyalásmellettegytagésegyjegyzőkönyvvezetőáltalisintézhetőklegyenek.

EttőlazévtőlkezdődőenaTestületmárúgynevezettméltányosságiügyekkelisfoglalkozott.Lehetőségéhezképestrendelke-
zésrekívántállniazönhibájukonkívülkötelezettségeiketteljesíteninemtudópénzügyifogyasztóknakissegítveőketabban,
hogyügyükbenapénzügyiszolgáltatókmegfontolhassák,tudnak-e,akarnak-eméltányosságiszempontúdöntésthozni.

2015.és2018.közöttatörvényielszámoláskeretében16.791elszámolásiésforintosításiügyetintézettaTestület,ebből
13.914ügyazelszámoláshelyességénekmegállapítása,2.245ügyazelszámolásikötelezettségmegállapítása,622ügy
apanaszeljáráslefolytatásárakötelezésirántikérelemmelindultésfolytle.

2016-banaTestületjelenlegihelyére,aBudapestXIII.kerületVáciút76.számalattiCapitalSquareIrodaházbaköltözött,
melynekföldszinténtalálható13tárgyalójábantartjaazótaisameghallgatásokat.Ebbenazévbenkezdteelhasználnimás
európaitársaivalegyüttazEurópaiBizottságáltalfejlesztettonlineOVRPlatformot,melyazonlinemegkötöttpénzügyi
szolgáltatásiszerződésekkelösszefüggőjogvitákbanállazügyfelekrendelkezésére.Ettőlazévtőlkezdődőenérződöttaz
úgynevezett„fairbankiszabályok”hatásaésezmegmutatkozottaTestületelékerülőügyekszámábanis,melyeztköve-
tőenlassan,defokozatosancsökkent.
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2017.január1-tőlazMNBtörvénybevezetteakötelezőjogszabályialávetésintézményét,melyabékéltetésterületén
eddigegyedülálló.Atörvényvonatkozórendelkezésekötelezőenírjaelő,hogyaTestületkötelezésttartalmazódöntést
hoz,hanincsafelekközöttegyezség,apénzügyiszolgáltatónemtettalávetést,szolgáltatóijogsértésés/vagyszerződés-
szegésegyértelműenazonosíthatóésafogyasztóigényeazegymillióforintosösszeghatártnemhaladjameg.Eszabályazt
acéltszolgálja,hogyerősödjönapénzügyiszolgáltatókmegegyezésihajlandóságaéshajogsértéstvagyszerződésszegést
követtekel,akkorönkéntesenegyezzenekmegügyfelükkel.

ATestület2011.július1.és2021.június30.között53.858ügyetkezelt.Azelőttefolyóeljárásokbanazáltalajóváhagyott
ésazeljárásonkívülmegkötöttegyezségekszámafolyamatosannő,aTestületajánlásainakéskötelezéseinekszámafo-
lyamatosancsökken,bírságkiszabásárapedigegyetlenesetbensemkerültsorazutóbbiévekben.

Aszolgáltatókmegegyezésrevonatkozóhajlandóságaésképességenövekszik,azügyekmintegy40százalékábanszületik
akérelmezőkszempontjábólpozitíveredmény.Avitatottügyekbenafogyasztókavonatkozószabályokategyrejobban
ismerik.AMagyarNemzetiBanktörekvése,hogyapénzügyiszolgáltatókatabbaaziránybaterelje,hogyazokjobban
törődjenekügyfeleikigényeivel,jobbanmegismertessékvelükazáltalukigénybevennikívántszolgáltatásokravonatkozó
szabályokatéssegítsékőketaszolgáltatásokkalkapcsolatospanaszaikmegoldásábanis,eredményrevezetett.Apénz-
ügyifogyasztóktudatosabbaklettek,jobbanodafigyelnekarra,hogymelypénzügyitermékmilyentulajdonsággalbír,
jobbanértikezekjellemzőitésműködését,jobbanmegtudjákfogalmazniigényeiketésegyrejobbminőségbenkészítik
elkérelmeiket.

AfogyasztókésfőlegafiatalokszámárapénzügyiismeretekterjesztésévelaTestületisrendelkezésreállegyrésztazzal,
hogymindenolyanügyben,melybenmegszüntetőhatározatkészül,azeljárótagelmagyarázzaazadottpénzügyiszol-
gáltatásjellemzőit,felhívjaafigyelmetatudnivalókraéshasznosinformációvalsegítiafogyasztókat.Másrészttámogatja
afiatalokpénzügyiismeretszerzésétiskorábbanpénzügyiesetversenyekszervezésévelésszakmaitámogatásával,pályá-
zatokkiírásávalésdíjazásával,szakmaigyakorlatilehetőségekbiztosításávalduálisképzésbenésazonkívülis.Továbbá
alternatívvitarendezésiversenyekhezszakértőisegítségnyújtásával.Jelenlegis,márharmadikévebiztosítjaaPénzügyi
JogiAkadémiaelőadássorozatszakmaiprogramjátaBudapestInstituteofBankingszervezésében,aholeddigközelnégy-
százfiatal–részbenegyetemista,részbengyakorlóésmárvégzettjogászésközgazdász–kapottapénzügyekvilágáról
naprakészésagyakorlatbanishasználhatóismereteket.

ATestületnégyalkalommal–2016-2019.között–szervezettévesországoskonferenciátalternatívvitarendezéstárgyában,
amelyekenmindenévbenmástémaköréfelépítve,azOrszágosBíróságiHivatallalközösenésaWoltersKluwerHungary
Kft.támogatásávalpróbáltaaszakmabelieketösszefogniésazalternatívvitarendezésenbelülazegyesszakterületeken

1. ábra
Beérkezett kérelmek 2011. július 1. és 2021. június 30 között (db)
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Elszámolással és forintosítással kapcsolatos ügyek

Beérkezett ügyek 2011.július 1.- 2021.június 30. között  (db)
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felmerültaktualitásokatbemutatni.Akonferenciasorozatsajnosapandémiahelyzetmiattmegszakadt,dehamarosan
folytatódhat.

A10évszéperedményeketéssikerekethozott,melyannakaszakmaimunkánakvoltköszönhető,melyetaTestület
kötelékébendolgozókollégákésatámogatóterületekmunkatársaiezidőalattkifejtettek.Aközelötvennégyezerügyet
összesennyolcvankétkollégaközreműködésévelsikerülteredményrevinnia10évalattaközelhuszonkilencezermeg-
hallgatássalmegtartotteljárásbanésaközelhuszonötezer írásbelieljárásban.Alegnagyobberedménytamegkötött
kilencezeregyezségjelentette.

2. A 2021. ÉVI MŰKÖDÉS, SZERVEZET ÉS IRÁNYÍTÁS

ATestülettevékenységénekcélja2021-benisazvolt,hogyapénzügyiszervezetekáltalnyújtottszolgáltatásokatigénybe
vevőkjogosérdekeinekvédelmeésapénzügyiközvetítőrendszerrelszembeniközbizalomerősödjön.ATestületminden
eszközzelpróbáljagyorsítaniazeljárásait.Folyamatosinformatikaifejlesztésekethajtvégreügynyilvántartórendszerében,
annakfunkcióitbővítve.2021-benkétfontosfejlesztéstörtént.

ATestület2021.január1-tőlkezdődőenkizárólagazMNBelektronikusügyintézéstbiztosítóinformációsrendszerében,
azERArendszerbenelérhetőfelületen,a„Pénzügyi	Békéltető	Testület	e-ügyintézés”	szolgáltatássegítségéveltartkapcso-
latotapénzügyiszolgáltatókkal.Aszolgáltatókazitttalálhatóelektronikusűrlapokonnyújtjákbeközléseiket,aTestület
döntései,felhívásai,tájékoztatásaiésegyébközléseipedigakézbesítésitárhelyenvalóelhelyezésselkerülnekkézbesítésre
aszolgáltatókrészére.Azévfolyamánszerzetttapasztalatokszerintezazelektronikuskommunikációbeváltottaahozzá
fűzöttreményeket.

Egymásikfejlesztésazévvégévelfejeződöttbeésakövetkezőévbenvezeteredményre.2022.január3-tólegyszerűbbé
válikazügyintézésafogyasztók,kérelmezőkszámáraisaTestületelőttindítandóeljárásokkalösszefüggésben.Awww.
penzugyibekeltetotestulet.huwebcímenelérhetőPBTonlineügyintézésfelületenegyszerűenésgyorsanlehetújkérelmet
benyújtanivagyegyfolyamatbanlévőügybenbeadványtkészíteniéseljuttatni.Eztafejlesztéstazelektronikusügyintézés
irántinövekvőigényektettékszükségessé.Egyolyanújfelületjönlétre,amelyapénzügyifogyasztóijogvitarendezésére
irányulóvagyméltányosságikérelmek,illetveafolyamatbanlévőügyekbentovábbinyilatkozatok,okiratok,mellékletek
elektronikusútontörténőegyszerűésgyorsbenyújtásátteszi lehetővé.Azújszolgáltatásbiztosítjaamárbeküldött
beadványokmegtekintését,illetveazokatakérelmeketésbeadványokatistároljaezarendszer,amelyekkitöltésemég
nemfejeződöttbe.Akérelmezőkazügyfélkapusbelépésiadataikkalérhetikelaszolgáltatást.Akiknemrendelkeznek
ügyfélkapuval,beadványaikattovábbraiseleljuttathatjákaTestülethezpostaiútonvagyszemélyesenleadhatjákaMa-
gyarNemzetiBankközpontiügyfélszolgálatán,aBudapestXII.kerületKrisztinakrt.6.címenvagyakormányablakokban.

ApandémiaebbenazévbenisbefolyásoltaaTestületműködését.Március8-tólmeghallgatásokraátmenetilegnemke-
rülhetettsor,amárkitűzöttmeghallgatásokkalérintettügyfelekerrőltelefononésírásbanisértesítéskaptak.AMagyar
NemzetiBankelnökeaMagyarKormányáltalkihirdetettveszélyhelyzetmárcius8-tólkezdődőszigorításáratekintettelés
annakidőtartamaalattbelépésitilalmatírtelőazMNBazonépületeibe,melyekbenügyfélforgalomzajlik,ígyaszemélyes
ügyfélszolgálatésameghallgatásoktartásaisszünetelt.Azekkorfolyamatbanvolteljárásokatírásbelieljáráskéntfoly-
tatódtak,amárcius8.utánérkezettújügyekírásbanindultakésfolytatódtakegészenmájus28-ig.Május31-tőlújrasor
kerülhetettmeghallgatásokraaVáciút76.földszintjéntalálhatótárgyalókban,amegszokotthelyen.Abelépésfeltétele
atesthőmérsékletmérésmegnyugtatóeredménye,maszkhasználataéskézfertőtlenítésvoltak,azazazügyfeleikrészére
abelépésakkorvoltengedélyezett,haatesthőmérsékleteredményenormálállománybanvolt,akihelyezettkézfertőt-
lenítőkhasználatamegtörténtésabelépniszándékozószemélyszájmaszkotviselt.Azépületbentörténőtartózkodás
idejealattaszájmaszkhasználataésatávolságtartásszabályainakbetartásamindvégigkötelezővolt.Atárgyalótermek
fertőtlenítésemindenmeghallgatástkövetően,azügyfélváróterületénektisztításaésfertőtlenítéseameghallgatások
időtartamaalattrendszeresenmegtörtént.Anyárfolyamánésszeptember,októberhónapokbanhelyreálltakorábban
megszokottrendésnemvoltszükségóvintézkedésekre,azonbannovember3-tólezekfokozatosanismétbevezetésre
kellett,hogykerüljenek.

www.penzugyibekeltetotestulet.hu
www.penzugyibekeltetotestulet.hu
https://era.mnb.hu/ERA.WEB/NaturalPersonServices/Current?code=PBT
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Az elnök

ATestületetatörvényszerinthatévrekinevezhetőelnökeképviseliaMagyarNemzetiBankszervezeténbelüléskívül,
gondoskodikannakjogszerűműködéséről,irányításáról.Mandátumánaklejártautánhatévreújrakinevezhetőakártöbb-
szöris.Eztörtént2020.február10-én,amikorakorábbielnökújabbhatévrekapottmandátumot.AzelnökötaMagyar
NemzetiBankelnökenevezikiésgyakoroljafölötteamunkáltatóijogokat.MegbízatásaésazMNB-velfennállómunkavi-
szonyamegszűnhetamegbízatásiidőtartamelteltével,lemondással,felmentéssel,összeférhetetlenségénekkimondásával,
illetvehalálával.AzelnökötazMNBelnökefelmentheti,haolyanmagatartásttanúsít,amelyazMNBrendeltetésszerű
működésétakadályozza,illetve,haszáznyolcvannapontúlnemképeselegettenniamegbízatásábóleredőfeladatainak.
Azelnöktörvénybenmeghatározottfeladatainakellátásasoránnemutasítható.

ATestületműködésénekrendjétahonlaponközzétettelnökiutasításbanazelnökhatározzameg,őjogosultmegálla-
pítaniabelsőműködésalapvetőszabályait,eldönteniabelsőszervezetifelépítést,határozniindokoltesetbenazegyes
ügyekeljárásihatáridejénekegyalkalommal,legfeljebb30naposmeghosszabbíthatóságakérdésében,deabeérkezőés
aTestületáltaltárgyalandóügyeketáltalábancsakutólagismerimeg.Gondoskodikazügyteherosztályokközöttiegyenlő
elosztásárólésirányításijogosítványaivannakaTestületheztartozóvalamennyimunkatársvonatkozásában.Atestületi
tagokatszakmaikérdésekbenéskonkrétügyekbennembefolyásolja,nemutasítja,azonbangondoskodikarról,hogy
ugyanazontermészetűügybenaszakmaitartalmatilletőenugyanazadöntésszülessen.Azelnökgondoskodikarrólis,
hogyabeérkezőéskezelendőügyekszámánakfigyelembevételével,megfelelőlétszámúmunkaerőmindenkorrendelke-
zésreálljonahhoz,hogyatörvényihatáridőktartásávalazügyeklezárulhassanak.

AzelnökközvetlenjogokatgyakorolahivatalvezetőésazosztályvezetőkmunkakörifeladatainakteljesítéseésaTestülethez
tartozóvalamennyimunkatársvonatkozásábanis.Biztosítjaésbiztosíttatjaazoperatívműködésszakmai,technikaiés
tárgyifeltételeit,évenkéntjavaslatotteszaTestületfeladataihozmértszükségeslétszámára.Meghatározzaameghall-
gatásiszünetekidőpontjátésidőtartamát,megállapítjaaszabadságokkiadásánakrendjét.Azelnökötakadályoztatása
eseténahivatalvezetőhelyettesíti.

A hivatal

Ahivatalbiztosítjaatestületiműködésteljesadminisztrációját.Magábafoglaljaahivatalvezetőt,ajogireferens,abékél-
tetésiszakértőésazasszisztensmunkakörökbenfoglalkoztatottmunkatársakat.Ahivataltahivatalvezetővezeti,akiaz
elnököttávollétébenhelyettesíti,gondoskodikazadminisztratívfeladatokidőbentörténőellátásáról,ahelyettesítések
megszervezéséről,kiszignáljaazügyeketazosztályokra,lehetőségszerintgondoskodvaazügyteherosztályokközötti
egyenlőeloszlásáról,működtetiazügynyilvántartórendszert,vezetiazirattárazásmunkálatait,gondoskodikaziratmin-
tákmeglétérőlésnaprakészállapotbantartásáról,aktualizálásáról.Apereseljárásokkalösszefüggésbenkapcsolatottart
aHatóságiperképviseletifőosztállyal,gondoskodikazadatszolgáltatásról.Kapcsolatottartmásbékéltetőtestületekkel,
azMNBfogyasztóvédelmihatóságiszakterületeivel,azadatvédelmitisztviselővelésaTestületügyfélszolgálatátisellátó
ÜgyfélszolgálatiInformációsKözponttal.

Ahivatalazosztályok,ígyazeljárótanácsoktagjainakmunkájátsegíti,végziatevékenységhezszükségesadminisztrációt,
munkatársairésztvesznekaTestületműködtetésévelkapcsolatosegyébfeladatokbanis.Abeérkezettkérelmeketahiva-
talakérelemtartalmaalapjánhatáskörszempontjábólvizsgálja.AmennyibenaTestülethatáskörénekhiányaakérelem
tartalmaalapjánhiánypótlásnélkülmegállapítható,akérelmethatáskörhiányábanelutasítja.Azelutasítóhatározatotaz
elnök,ahivatalvezetővagyegyosztályvezetőírjaalá.Amennyibenahatáskörhiányahiánypótlásnélkülnemállapítható
meg,ahivatalvezetőjeazügyetvalamelyosztályraszignálja.Ahivatalfeladataatestületitagoktehermentesítésemin-
denolyanügyben,amelynemérdemiügyintézéstjelentésahivatalimunkatársakáltalellátható.Ahivatalbanzajlikaz
ügyfelekírásbelitájékoztatása,aközérdekűadatigénylésekretörténőválaszadás,ahonlapkarbantartásánakfeladatai,
konferenciák,szakmaieseményekszervezése,asajtóvalvalókapcsolattartásaTestülettevékenységétérintőtémákban.

Ahivatalmunkatársaiazeljárásáltalánosszabályairólbárkinekkérésreésírásbantájékoztatástadnak.EgyebekbenaTes-
tületügyfélszolgálatifeladataitazMNBközpontiügyfélszolgálatátisjelentőÜgyfélszolgálatiInformációsKözpontlátjael.
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A testületi tagok

ATestület jogiegyetemivégzettséggelés jogiszakvizsgávalés/vagyközgazdaságiegyetemivégzettséggelrendelkező
tagokbóláll.Atestületitagokkétosztálybaszerveződnek.Mindkétosztályfoglalkozikpénzpiaciésbiztosításiügyekkel
is.Atörvényielszámolássalösszefüggőjogorvoslatiésapénztárakkalkapcsolatosügyeketazonbancsakazegyikosztály,
abefektetésiszolgáltatásokkal,ahatáronátnyúlóésazonlineOVRplatformonkeresztülbenyújtottügyeketcsakamásik
osztályintézi.Azosztályokmunkájátazosztályvezetőkszervezik,akikfelelősekazért,hogyarájukszignáltügyekhatár-
időbenésajogszabályirendelkezéseknekmegfelelőenelintézésrekerüljenek.Azosztályvezetőkjelölikkiazadottügyben
eljárótanácsoktagjaitvagyazegyszemélybeneljárótagot.Nyomonkövetikafolyamatbanlévőügyeket,betartatják
ahatáridőket.Gondoskodnakamunkateherarányoselosztásárólosztályaikonbelül,beszámolnakazelnöknekaműködés
soránszerzetttapasztalatokról,feldolgozzáketapasztalatokat,szükségeseténfogyasztóvédelmijelzést,jogszabályalkotásra
vagymódosításravonatkozójavaslatottesznek.

Azeljárótanácsokszemélyiösszetételenemállandó,munkaszervezésivagyakadályoztatásiokokmiattazeljárásokfolya-
mánisváltozhatnak.AtörvényikötelezőelszámolástjelentőügyekbenjogszabályielőírásokánaTestületmindenesetben
háromtagútanácsbanjárel,abékéltetésiügyekbenazegyszemélyieljárásajellemzőazügyeknagyrészében.

Azeljárótanácsokmindenesetbenháromfőbőlállnak,lehetőségszerintegyközgazdászéskétjogászalkotegytanácsot,
melyetazügyértfelelőstag,alevezetőelnökésajegyzőkönyvvezetőifeladatokatellátótagalkotja.Mindentaglehetlevezető
elnök,jegyzőkönyvvezetőésügygazda-előadóismás-máseljárásban,ügyben.Ameghallgatásokalkalmávalazeljárótanácsban
előadókéntkijelölttagismerimegazügyetésannakirataitalegalaposabban,deatöbbitaggalkonzultálvaalakítkiatanács
egyegységesszakmaivéleményt.Azosztályvezetőaszignáltügyekbenvizsgálja,hogyazegyedülitestületitagkénttörténő
eljárásfeltételeifennállnak-e.Haigen,azosztálytagjaiközülkijelöliazegyedüleljárótestületitagot.Azosztálybármely
testületitagjailyentagkéntkijelölhető.Akijelöléstazosztályvezetőjeakadályoztatásfennálltaeseténmegváltoztathatja.

Létszám

2021.január1-jénazaktívállományilétszám–azelnökötisideértve–25fővolt.Július1-jétőlegyfőtestületitagtartós
távollétutánvisszatért,ígyazaktívmunkavállalóilétszám26főlett.Atestületitagokszáma–azelnökötésahivatalvezetőt
isideszámítva–18fő,ahivatalbanahivatalvezetőnélkül8főmunkatársdolgozik.

Meghallgatások helyszíne

ATestületmeghallgatásairaaBudapestenaXIII.kerületVáciút76.alattiCapitalSquareIrodaházDrávaiutcaibejáratafelől,
aföldszintentalálható13tárgyalóbavárjaügyfeleit.Atárgyalótermekmindegyikekényelmesésotthonoskörnyezetet
biztosítazügyfelekszámáraahhoz,hogyügyeikbenkötetlen,demégisszabályozottkeretekközöttkifejthessékegymás-
nakésaTestületeljárótagjánakvagytagjainakszólómondanivalójukat.Azügyféltérbenkényelmeskörülményekközött
várakozhatnakameghallgatásokra,közbentájékoztatókisfilmekvetítéseáltaltudakozódhatnakapénzügyitermékekkel
kapcsolatostudnivalókról,esetlegeskockázatokról,veszélyekrőlésazaktualitásokról.

ATestületlevelezésicímeelszámolásiügyekben:1539Budapest,Pf.:670,békéltetésiügyekben:1525Budapest,Pf.:172.
ATestületrészéreküldöttiratokszemélyesátvételeaMagyarNemzetiBankközpontiügyfélszolgálatánlehetségesaBu-
dapestXII.kerületKrisztinakrt.6.címen.AmeghallgatásokhelyszínénnemtudaTestületlehetőségetbiztosítaniiratok
átvételére,azokaközpontiügyfélszolgálatonadhatókle.ATestülettelkapcsolatosügyekbenaközpontiügyfélszolgálaton
lehetségesaszemélyesügyintézés.
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3.  JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET ÉS A MŰKÖDÉSI REND

ATestületműködéseaMagyarNemzetiBankrólszóló2013.éviCXXXIX.törvény96-130.§-banfoglaltszabályokon,vala-
minta2014.éviXL.törvény21-22.§-banfoglaltszabályokonalapszik.Ezutóbbijogszabály21.§.(2)bekezdéseszerint
aMagyarNemzetiBankrólszólótörvénybenfoglaltszabályokataTestületműködésevonatkozásábana21-22.§-ban
foglalteltérésekkelkellalkalmazni,azazafogyasztóikölcsönszerződésekérvénytelenszerződéseskikötéseiretekintettel
szükségeselszámolásokhozésegyesilyenszerződésekmódosulásához,forintraátváltásáhozkapcsolódóügyekbenspe-
ciálisszabályokirányadók.EnnekmegfelelőtartalmúaTestületMűködésiRendjeis.

ATestületMűködésiRendjétazelnöka2/2014elnökiutasításbanállapítottameg,melynekegységesszerkezetbefoglalt
szövegeésazegyesmódosításokaTestülethonlapjánolvashatók.Jogszabályváltozásokvagybelsőokok,ígyaTestület
saját,jogszabályikeretekenbelülidöntésemiattmódosulhat.Amódosításokat–átruházotthatáskörben–apénzügyi
közvetítőrendszerfelügyeletéértésafogyasztóvédelemértfelelősalelnökhagyjajóvá.

AMűködésiRendazévsoránakövetkezőkmiattmódosult:

1.A2021.január1-ihatállyaltörténtmódosítástöbbfejezettöbbpontjátisérintette,céljaazvolt,hogylehetővétegye
akorábbanmegszokottpostaiútmellettafelekkeltörténőkommunikációtelektronikusútonis,valaminta8.fejezet
módosításávaláltalánosszabálytírjonelőavészhelyzetbenazMNBáltalelrendeltbelépésitilalomesetére.Január1-től
apénzügyiszolgáltatókkalakommunikációazMNBelektronikusügyintézéstbiztosítóinformációsrendszerében,az
ERArendszerenkeresztül,a„Pénzügyi	Békéltető	Testület	e-ügyintézés”	szolgáltatássegítségéveltörténik,aszolgáltatók
elektronikusűrlapokonnyújtjákbeközléseiket,aTestületdöntései,felhívásai,tájékoztatásaiésegyébközléseipedig
akézbesítésitárhelyenvalóelhelyezésselkerülnekkézbesítésreaszolgáltatókrészére.

2.2021.december30-ánkihirdetésrekerültaMűködésiRend7.és16.pontjának2022.január3-tóltörténőmódosítá-
sa,melyszerintegyrésztlehetővéválik,hogyakérelmezőkakorábbanmegszokotteljárásindításimódokmellettegy
újabblehetőségethasználjanak,azazaTestülethonlapjánelérhető„PBT	Online	Ügyintézés”alkalmazáshasználatával
kérelmeiketelektronikusútonésahonlaponmegtalálhatónyomtatványokkitöltésévelésaszükségesiratokcsato-
lásávaliseljuttathatják.Másrészta16.pontmódosításávaltájékoztattukügyfeleinket,hogyaMagyarNemzetiBank
ügyfélszolgálataújhelyreköltözött,ajövőbenaXII.kerületKrisztinakrt.6.címenvárjaaszemélyesügyintézéstigénylő
fogyasztókatésszolgáltatókat.

ATestületműködésénekalapjátésjogikeretétaMagyarNemzetiBankrólszóló2013.éviCXXXIX.törvényszabályaintúl
„Afogyasztóijogvitákbíróságieljárásonkívülirendezésérehatáskörrelrendelkezőtestületekrevonatkozóelvek”-rőlszóló
98/257/EKBizottságiAjánlás,valamintaműködéseurópaiegységesalapjátjelentőszabályokattartalmazó,„Afogyasztói
jogvitákalternatívrendezéséről”szóló213/11/EUirányelvbenfoglaltakadják,melyekakövetkezők:

1. Függetlenség

ATestületaMagyarNemzetiBankszervezetikereteinbelülműködő,deszakmailagfüggetlen,nemutasíthatószervezet,
melyfüggetlenségnemcsakmagáraaTestületre,hanemannakelnökéreéstagjairaisvonatkozik.ATestületelnöke6évre
kinevezettvezető,akinekmegbízatásacsakazMNBtörvénybenfoglaltesetekbenszűnhetmeg.–MNBtörvény96.§(2),
97.§(2),100.§(1),(2),(4)és101.§(4)

2. Átláthatóság

AvégzetttevékenységérőlésműködésénekszabályairólaTestületfolyamatosantájékoztatástadkérésreéskérésnélkülis
ahonlapján(www.mnb.hu/bekeltetes;www.penzugyibekeltetotestulet.hu)valamintévesjelentéseiben.–MNBtörvény
99.§,115.§és129-130.§

www.mnb.hu/bekeltetes
www.penzugyibekeltetotestulet.hu
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3. Kontradiktórius eljárás 

Azeljárásbanbiztosítottaz,hogyafelekameghallgatásokalkalmávalszemélyesenmegjelenjenekésálláspontjaikat
szóbanésírásbaniskifejtsék,akérelmekkelérintettpénzügyiszolgáltatókpedigegyüttműködésrekötelezettek.–MNB
törvény108.§

4. Hatékonyság

Azeljárásgyors,ahiánytalankérelembeérkezésétőlszámított75naponbelüliidőpontraameghallgatáskitűzésemeg-
történik,azeljárás90naponbelülbefejeződik.Eztahatáridőtazelnökügyenkéntegyalkalommal,maximum30nappal
hosszabbíthatjameg.Azeljárásértsemakérelmezőnek,semapénzügyiszolgáltatónakfizetnienemkell,azdíjmentes,de
afelmerültköltségeket(utazással,postázássalstb.összefüggő)afelekmagukviselik.–MNBtörvény106.§(3)és112.§(5)

5. Jogszerűség 

ATestületmindentagjajogiegyetemidiplomávalésjogiszakvizsgávalés/vagyközgazdaságiegyetemidiplomávalrendel-
kező,apénzügyiszektorvalamelyterületénés/vagybíróságongyakorlatotszerzettéstapasztaltmunkatárs,valamennyien
aMagyarNemzetiBankalkalmazottai.Munkájátmindenkiavonatkozójogszabályokismeretébenésfelhasználásával,
szakszerűenvégzi.Atagokazáltalukvittügyekbenfüggetlenekéspártatlanok.–MNBtörvény97.§(1),(3)és98.§(4)-(7)

6. Szabadság 

Ameghozottdöntéseknemérintikafogyasztóknakaztajogát,hogybírósághozforduljanak,aTestületajánlásaivalés
kötelezésttartalmazóhatározataivalszembenugyanisatörvénybiztosítjaabírósági jogorvoslat lehetőségét.–MNB
törvény116-117.§

7. A képviselet lehetősége

Azeljárásokbanakérelmezőkmeghatalmazottnélküliszemélyesmegjelenéseés/vagymeghatalmazottáltaliképviselete
lehetséges.Meghatalmazottbármelytermészetesvagyjogiszemély,továbbájogiszemélyiséggelnemrendelkezőszer-
vezetislehet.Akérelmezőazeljárásbanameghallgatásonakkorisszemélyesenvehetrészt,hamagátmeghatalmazottal
képviselteti.Apénzügyiszolgáltatókmeghatalmazottképviselőikútjánvesznekrésztazeljárásokban,meghatalmazottjaik
aszervezetalkalmazottaivagyállandó,illetveesetimeghatalmazássalrendelkezőügyvédek.–MNBtörvény110.§.

4.  ÜGYTÍPUSOK, ELJÁRÁSOK

ATestülettöbbügytípusbaniseljár,ezekközösjellemzője,hogyvalamennyipénzügyifogyasztóijogvita,melyalapotad
aTestületeljárására.AkétalapvetőcsoportbasorolhatóügyekegyikcsoportjaazMNBtörvényhatályaalátartozóügyek,
összefoglalóelnevezése:általános ügyek.Amásikazelszámolással és forintosítással kapcsolatos ügyek,melyekaz
elszámolásitörvényekhatályaalátartoznak.Azáltalánosügyekcsoportjábatovábbinégyféleügytípustartozik.
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Belföldi békéltetési ügyek

ATestületeljárásaingyenes,eljárásidíj,illetékfizetésikötelezettségnemterheli.Mindenkérelmezőeljárhatszemélyesen
vagyképviseletéremeghatalmazástadhatbárkimásnak,ígynemcsakjogiképviselőrészére.Azeljárásbanafogyasztói
kérelemmegküldésévelapénzügyiszolgáltatótválasziratbenyújtásárahívjafelazeljárótestületvagytagéshetvenöt
naponbelülszemélyesmeghallgatásttart.AszemélyesmeghallgatáshelyszíneaBudapestXIII.kerület,Váciút76.szám
alattiCapitalSquareIrodaházföldszintjénekvalamelyiktárgyalója.Aszemélyesmeghallgatásonlehetőségnyílikafelek
közöttiszemélyesegyeztetésre.Ameghallgatásonapénzügyiszolgáltatóképviselőjénekrészvételekötelező.Akérelmező
eldöntheti,hogyjelenkíván-elenniszemélyesenés/vagymeghatalmazottjaútján.Aszemélyesjelenlétakérelmezőkszá-
máranemkötelező,távolmaradásukazeljáráslefolytatásátnemakadályozza,azonbanazegyezséglétrejöveteletávollét
eseténkiseséllyeltörténhetcsakmeg,ígyjavasoltaszemélyesrészvétel.

Azeljárás lefolytatásárakilencvennapáll rendelkezésre,amelynekkezdetétahiánytalankérelembeérkezésétőlkell
számítani.Ezanapabefogadásnapja.Azeljárásihatáridőbenemszámítbeazazidőtartam,amelyakérelemhiányainak
pótlásávaltelik,illetveaTestületnyáriéstélimeghallgatásiszüneteinekidőtartamasem.Akilencvennaposhatáridőt
aTestületelnökelegfeljebbharmincnappalmeghosszabbíthatja.Azeddigigyakorlatszerintazügyekáltalában60-70
napalattbefejeződnek,vagyisakárkéthónaponbelülisegyezségjöhetlétreapénzügyiszolgáltatóval.ATestületafelek
közöttiegyezségetjóváhagyja,haazmegfelelajogszabályoknak.Módvanarrais,hogyafelekeljárásonkívülállapodja-
nakmeg(kváziegyezség).IlyenkoregyezségüktartalmátnemkellmegismertetniükaTestülettel,igaz,arrajóváhagyást
semkérhetnek.

Méltányossági ügyek

2015.ótatárgyalaTestületúgynevezettméltányosságiügyeket.Azerrevonatkozóigénytadevizaalapúhitelekkelösz-
szefüggőnagymértékűeladósodás,éskésőbb2016-banés2017-benabankokéspénzügyivállalkozásokáltalihitel-és
kölcsönportfólióátruházásokteremtettékmeg.Olyanügyleteklehetnekméltányolhatóak,amelyekbenakérelmezősze-
mélyivagyanyagikörülményeiretekintettelarrakériapénzügyiszolgáltatót,hogyaszerződésbenfoglaltakhozképest
kedvezőbbfeltételekkelteljesíthessefizetésikötelezettségét.Ezlehetafizetésikötelezettségmérséklése,elengedése,
aszerződésmódosítása,lezárása,dejelenthetaszerződésifeltételektőleltérőfizetésikondíciókirántiigénytis.Méltá-
nyosságieljárástakkorislehetkezdeményezni,haaköveteléskapcsánfizetésimeghagyáskibocsátásárakerültsorvagy
azadottügybenvégrehajtásivagybíróságieljárásvanfolyamatban.Azigényjogalapjátvagyösszegszerűségétazonban
ebbenazeljárásbannemlehetvitatni.ATestületméltányossággyakorlásáranemkötelezhetiapénzügyiszolgáltatót,így
azilyenügyekeredményecsakegyezségvagymegszüntetéslehet,ajánlásvagykötelezésazilyenügyekbennemhozható.

2. ábra
Ügytípusok – általános ügyek

ÜGYTÍPUSOK A PÉNZÜGYI BÉKÉLTETŐ
TESTÜLET ELŐTTI ELJÁRÁSBAN

Általános ügyek

Belföldi
békéltetési

ügyek
Méltányossági

ügyek
Határon átnyúló

békéltetési
ügyek

Online
pénzügyi
jogviták

Elszámolással
és forintosítással

kapcsolatos ügyek



MAGYAR NEMZETI BANK

JELENTÉS A PÉNZÜGYI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET ÉVES TEVÉKENYSÉGÉRŐL • 202116

Határon átnyúló ügyek

AmennyibenegyfogyasztóazEurópaiUnióban,Izlandon,LiechtensteinbenvagyNorvégiában(EGTtagállamok)lakikés
panaszamagyarországiszékhelyűésazMNBfelügyeletijogkörébetartozópénzügyiszolgáltatóvalkapcsolatos;vagyma-
gyarországilakóhellyelvagytartózkodásihellyelrendelkezőfogyasztónakvanvitásügyeegyEGTtagállambeliszékhelyű,
telephelyűpénzügyiszolgáltatóvalszemben,aFIN-NEThálózat–melynekaTestületistagja–tudsegíteni.Külföldiille-
tőségűpénzügyiszolgáltatóeseténazeljárásmegindításánakfeltétele,hogyakülföldiszolgáltatóalávetésinyilatkozatot
tegyen.AFIN-NETazEurópaiGazdaságiTérség(azEU-tagországok,valamintIzland,LiechtensteinésNorvégia)országa-
ibanabíróságokonkívülműködőpénzügyivitarendezőfórumokhálózata,melyafogyasztókésapénzügyiszolgáltatók
közöttijogvitákkezelésévelfoglalkozik.AhálózatotazEurópaiBizottságalapította2001-ben.Ahatáronátnyúlópénzügyi
vitákrendezésébenaFIN-NETáltalösszefogottfórumokeljárásaisegítikafogyasztókat.Amennyibenjogvitakeletkezik
egyikországfogyasztójaésegymásikországbanműködőpénzügyiszolgáltatóközött,aFIN-NETtagszervezeteksegítik
afogyasztótamegfelelőfórummalvalókapcsolatfelvételben,valamintellátjákaszükségesinformációkkalazadotteljárás 
kapcsán.

AFIN-NETkérelemnyomtatványátésszabályaitahatáronátnyúlóügyekbenaTestületnekazeurópaivitarendezésiháló-
zathozvalócsatlakozása,2012.január1.ótalehethasználni.Azeljárásnéhányszabálytekintetébenkülönbözikabelföldi,
azazahazaijogalapjánlefolytatotteljárásokszabályaitól,így:

•külföldiszolgáltatóvalszembenieljárásmeginduláshozalávetésszükségesés
•alávetéshiányábanafogyasztónakcsaktájékoztatásadhatóazeljárásrólésarról,hogymilyenmásfórumhozfordulhat;
•eljárásmegindításakizárólagFIN-NET(FinancialDisputeResolutionNetwork)kérelemnyomtatványonafogyasztóáltali
kezdeményezésre(szigorúformakényszer);

•azeljáráskizárólagírásbeli,meghallgatástazeljárótanácskezdeményezhet,ehhezmindkétfélbeleegyezésekell;
•azeljárásnyelveangol,deakérelmezőköltségviselésemellettaszerződésnyelveislehet;
•eljárásihatáridőhosszabbításaegyalkalommal90nappallehetséges.

Online pénzügyi jogviták

Amennyibenafogyasztóéspénzügyiszolgáltatójaközöttlétrejöttonlineszolgáltatásiszerződésselkapcsolatbanmerülfel
pénzügyifogyasztóijogvita,azEurópaiUnióonlinevitarendezésiplatformhonlapjánkeresztülkezdeményezhetafogyasztó
jogvitátnembíróságieljáráskeretében.PénzügyifogyasztóijogvitaeseténcsakaPénzügyiBékéltetőTestületfolytathatle
eljárástéshozhatdöntéstafogyasztóésapénzügyiszolgáltatóközöttivitásügyben.Afogyasztónakazonlinevitarendezési
folyamatelindításáhozregisztrálniakellazEurópaiBizottságáltalműködtetettelektronikusfelületen.Ezavitarendezési
forma2016.február15-tőlállrendelkezésreamagyarfogyasztókszámára.

AzEurópaiParlamentésaTanács2013.május21-i524/2013/EUrendelete(afogyasztóijogvitákonlinerendezéséről)
felhatalmazásaalapjánazEurópaiBizottságelindítottaazeurópaionlinevitarendezésiplatformot,melyahttps://webgate. 
ec.europa.eu/odrcímenérhetőel.EzaplatformazEurópaiUnióbantartózkodásihellyelrendelkezőfogyasztókésaz
EurópaiUnióbanletelepedettszolgáltatókközötti,onlineszolgáltatásiszerződésekbőleredőkötelezettségekkelkapcso-
latbanfelmerülőjogviták,ígyapénzügyifogyasztóijogviták,bíróságieljárásonkívülirendezéséreszolgál.Fogyasztónak
azOVRalapjánazatermészetesszemélyminősül,„akinemkereskedelmi,üzletivagyszakmaicélbólveszigénybepénz-
ügyiszolgáltatást”.Onlineszolgáltatásiszerződésnekminősülmindenolyanpénzügyiszolgáltatásiszerződés,amelynek
értelmébenaszolgáltatóvagyaszolgáltatóközvetítőjeegyweboldalonvagyegyébelektronikuseszközönkeresztülkínál
valamilyenszolgáltatást(ígybiztosítást,személyikölcsönt,számlanyitáststb.),ésafogyasztóazadottweboldalonvagy
egyébelektronikuseszközönkeresztülrendelimegaztvagykötarraszerződést.

AplatformazEurópaiUnióösszeshivatalosnyelvén,–ígymagyarnyelveniselérhető-,ésameglévőtagállamialternatív
vitarendezésirendszerekreépültiszteletbentartvaatagállamokhagyományait.Céljatöbbekközöttannakbiztosítása,
hogyazEurópaiParlamentésaTanács2013/11/EUirányelve(afogyasztóijogvitákalternatívrendezéséről)20.cikkének
(2)bekezdéseszerintjegyzékbevettvalamennyialternatívvitarendezésifórumcsatlakozhassonaplatformhozésezzel

https://webgate.ec.europa.eu/odr


MűKöDÉS

JELENTÉS A PÉNZÜGYI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET ÉVES TEVÉKENYSÉGÉRŐL • 2021 17

lehetővéváljonazonlineszerződésekbőlfakadóösszesjogvitabíróságieljárásonkívülionlineésegységeselvekszerinti
gyorsrendezése.ANemzetiFejlesztésiMinisztérium2016.február9.napjánbejelentetteazEurópaiUnióBizottságának,
hogyaPénzügyiBékéltetőTestületazirányelvnekmegfelelőenpénzügyitárgyújogvitákalternatívvitarendezésifóruma-
kéntműködőtestületMagyarországon,ennekmegfelelőenbekerültavitarendezésitestületeknyilvántartásába:https://
webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show.ATestületazonlineszerződésekkelösszefüggőpénzügyi
fogyasztóijogvitákesetébenmindbelföldi,mindhatáronátnyúlóügyekbeneljárhat.

Elszámolással és forintosítással kapcsolatos ügyek

A2015.ótafoglalkozikaTestülettörvényirendelkezésnélfogvaahitelintézetekéspénzügyivállalkozásokkötelezettségeit
jelentő,hitel-éskölcsönügyletekkelösszefüggőelszámolásiésforintosításiügyekkel.

5.  BELFÖLDI ÉS NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK

ATestületBudapestenkívülnincsjelen,meghallgatásokatcsakafővárosbantart.Ezértfontosakazokabelföldikapcsolatok,
melyekegyrésztafogyasztóktájékoztatásábansegítenek,másrésztlehetővéteszik,hogyminéltöbbkérelmezősegítséget
kapjon,mindaTestülethezvalóforduláskérdésében,mindáltalánosfogyasztóvédelmikérdésekben,haerreszükségevan.

A kormányablakok

Azországbanműködőkormányablakokaz86/2019.(IV.23.)kormányrendelet7.számúmelléklet17.pontbanemlített
feladatkörébenállapénzügyifogyasztókrendelkezésére:„17.	Pénzügyi	fogyasztóvédelmi	panaszok,	közérdekű	bejelentések,	
a	Pénzügyi	Békéltető	Testület	közigazgatási	hatósági	eljárásnak	nem	minősülő	eljárására	irányuló	kérelmek	továbbítása”.	
AkormányablakokmindenmegyébenésBudapestenis,vagyisazországegészterületénsegítenekaTestülethezküldendő,
benyújtandókérelmekkitöltésében,átveszikésingyenesentovábbítjákakérelmeketaMagyarNemzetiBankközponti
iktatója,majdazonkeresztülaTestületrészére.KözvetítenektovábbáazMNBrészéreszántfogyasztóijelzésekátvétele
éstovábbításakapcsánis.AkormányablakokbandolgozóügyintézőkszámáraazMNBésaTestületoktatásianyagot
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készítettésjuttatelrendszeresen,éventefelülvizsgálvaésaktualizálvaannaktartalmát.Akormányablakokáltalnyújtott
ezenszolgáltatástakérelmezőkmárjólismerikésegyregyakrabbanveszikigénybe.Akormányablakokcíme,adataiés
elérhetőségeazMNBhonlapjánkívülawww.kormanyablak.huhonlaponismegtalálható.

A Pénzügyi Navigátor Tanácsadó Irodahálózat 

AtanácsadóirodahálózatotazMNBhozta létreazzalacéllal,hogyabbanazesetben is lehetőség legyenszemélyes
ügyintézésre,havalakiafővárostóltávolélésnemállmódjábanfelkeresniazMNBügyfélszolgálatátBudapestenaXII.
kerületKrisztinakrt.6.számalatt.Amegyeszékhelyekenműködőirodáküzemeltetésétapénzügyiintézményektőlés
szolgáltatóktólfüggetlencivilpartnerekvégzik.Atanácsadókjáratosakapénzügyikérdésekésproblémákkezelésében,
tudásukatésfelkészültségüketoktatásokéstovábbképzésekgarantálják,amirőlrendszeresvizsgákonkellszámotadni-
uk.Azingyenestanácsadásokalkalmávalrészletestájékoztatástnyújtanakakülönbözőszolgáltatásokjellemzőiről,az
egyeskonstrukciókelőnyeirőléskockázatairól.Értelmezikazegyediszerződéseket,segítenekahivatalosdokumentumok,
kérelmekmegfogalmazásábanésbenyújtásábanaTestülethezis,illetveamegfelelőfórumokhozirányítjákapanaszos
ügyekkelhozzájukfordulókat.

APénzügyiNavigátorTanácsadóIrodahálózatnakamegyeszékhelyekenműködikirodája,deaszakértőktartanakkihelye-
zetttanácsadásokatszámostovábbitelepülésen.Azegyesirodákraésazúgynevezettkitelepülésekrevonatkozóadatok
azMNBhonlapjánelérhetők:https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/tanacsado-irodak

AMagyarNemzetiBankrészérőlafogyasztókjelentőssegítségetkapnakaPénzügyi Navigátor Füzetek általis.Ezekben
atájékoztatókisfüzetekbenegy-egypénzügyitermékközérthetőmagyarázataszerepel.Nyomtatottformábanabankfió-
kokbanésaTestületügyfélterében,valamintazMNBügyfélszolgálatánérhetőkel,elektronikusformábanitttalálhatók:
https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/penzugyi-navigator-fuzetek

AzMNBaPénzügyiNavigátorFüzetekenkívülfilmek,alkalmazásokéskeresők,valamintmobilapplikációkformájábanis
segítiapénzügyekbeneligazodnikívánóügyfeleket.AfüzetekésatájékoztatókisfilmekaTestületetésannakmunkájátis
bemutatják,továbbásegítségetjelentenekapénzügyekbankokat,biztosítókat,befektetésivállalkozásokatésapénztárakat
érintőbármelykérdésben.APénzügyiNavigátorszolgáltatásokszinténazMNBhonlapjántalálhatókmeg:https://www.
mnb.hu/fogyasztovedelem/penzugyi-navigator-filmekéshttps://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/penzugyi-navigator-
alkalmazasok.

Pénzügyi fogyasztóvédelmi szervezetek 

Acivilszervezetekközülnéhányapénzügyifogyasztóktájékoztatásávaléssegítésévelisfoglalkozik.EgyikilyenaMagyar 
Máltai Szeretetszolgálat HitelS Programja.

Amásikolyancivilszervezet,melyhezapénzügyifogyasztókbizalommalfordulhatnakésamelyapénzügyifogyasztók
számáranyújtpontosismereteketéssegítiazérdeklődőketapénzügyekkelkapcsolatban,adebreceniszékhelyűcivil
szervezet,aFogyasztóvédők Magyarországi Egyesülete,aFOME. AzEgyesületafogyasztóiérdekekvédelméntúlkiemelt
figyelmetszentelafogyasztóvédelmiszakemberekképzésére,afogyasztóvédelmiszakmatudományosműveléséreis.
Ingyenestanácsadássalsegítahozzáfordulóknak.Honlapján–http://www.fome.hu–isbárkitájékozódhatbármely
pénzügyikérdésbenésírásbanistanácsotkérhetpénzügyekben.

www.kormanyablak.hu
https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/tanacsado-irodak
https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/penzugyi-navigator-fuzetek
https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/penzugyi-navigator-filmek
https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/penzugyi-navigator-filmek
https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/penzugyi-navigator-alkalmazasok
https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/penzugyi-navigator-alkalmazasok
http://www.fome.hu
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Nemzetközi kapcsolatok

ATestületazelőzőévekhezhasonlóana2021.évbenisnagyhangsúlytfektetettnemzetközikapcsolataiápolásáraésaz
egyreszélesebbkörűnemzetköziegyüttműködésbenvalórészvételre.Ezatörekvésamármeglévőnemzetköziszervezeti
tagságokonkívüla2016.februárjábanbevezetettOnlineVitarendezésiPlatformhoz(OVR-platform)valócsatlakozásban
ésennekarendszernekahasználatábanismegnyilvánult.Azeddigiévektapasztalataiegyértelműbizonyítékaiannak,
hogyanemzetköziszintűegyüttműködésjelentősmértékbenképesnövelniapénzügyibékéltetéssikerességétésha-
tározottanjavítjaabékéltetőmechanizmusok,eljárásokminőségét.ATestületnemzetközitevékenységébentovábbra
iskiemeltszerepettöltbeaFIN-NETésazINFONetworkhálózatokkal,valamintazabbanrészesegyesszervezetekkel
külön-különismegvalósulókapcsolat.

Financial Network

AFIN-NEThálózatazEurópaiGazdaságiTérség(azEurópaiUniótagállamai,valamintIzland,LiechtensteinésNorvégia)
területénműködőeurópairendszer,afogyasztókésapénzügyiszolgáltatókközöttkialakulthatáronátnyúlópénzügyi
fogyasztóijogvitákalternatívvitarendezésérelétrejöttszervezet.Azelnevezésangolnevénekrövidítéséből–Financial
DisputeResolutionNetwork–származik.Ahálózat2001-benjöttlétreazEurópaiBizottságdöntésealapjánésmáramár
többmint60olyanszervezetettömörít,melyekvalamilyenmódonalternatívvitarendezéssel,ígybékéltetéssel,döntőbí-
ráskodássalvagymediációvalfoglalkoznakatagállamokvalamelyikében.AFIN-NETabbansegítafogyasztóknak,hogyha
egymásiktagállambanműködőpénzügyiszolgáltatóval–bankkal,biztosítóval,befektetésivállalkozássalstb.–jogvitájuk
támad,aztazadottországalternatívvitarendezésifórumánaksegítségéveloldhassákmeg.Ahatáronátnyúlójogvitával
kapcsolatbanmindentag,ígyamagyarPénzügyiBékéltetőTestületiskötelesbárkikérésérehaladéktalanulírásbanvagy
másmegfelelőformábantájékoztatástadniaFIN-NETműködéséről,apénzügyiszolgáltatásitevékenységgelösszefüggő
határonátnyúlópénzügyifogyasztóijogvitaelbírálásárahatáskörrelésilletékességgelrendelkező,aFIN-NET-benrészt
vevőmásEGTállambelialternatívvitarendezésifórumrólésannakeljárásáról.Mindentagfolyamatosstatisztikaiadat-
szolgáltatástteljesítazelőtteindulthatáronátnyúlóügyekkelkapcsolatoseljárásokrólazEurópaiUniónakésjogosult
ahálózattagjainakegymásközöttikapcsolattartásátelősegítőintranetesadatbázishasználatára.

ABREXITaPénzügyiBékéltetőTestülethezbenyújtottügyeketisérintette.2020.január31-énazEgyesültKirályságkilépett
azEurópaiUnióból.AzEgyesültKirályságbanlakóhellyelrendelkezőfogyasztókésazottszékhellyelrendelkezőpénzügyi
szolgáltatókakilépésrőlszólómegállapodáskeretébenelfogadottátmenetiidőszakvégéig,azaz2020.december31-ig
továbbraisaFIN-NEThálózatalternatívvitarendezésifórumainaksegítségévelrendezhettékhatáronátnyúlójogvitáikat.
2020.december31.ótaFIN-NETtagalternatívvitarendezésifórumnemrendezhetEgyesültKirályságbanlakófogyasztókat
vagyazEgyesültKirályságbanhonospénzügyiszolgáltatótérintőjogvitákat.Azegyesültkirályságbelifogyasztóknemtud-
nakaTestületelőttsemhatáronátnyúlópénzügyivitákatkezdeményezni,illetveaTestületelőttazEgyesültKirályságban
honospénzügyiszolgáltatókellensemindíthatóeljárás.AFIN-NETszervezetérőlésműködésérőlbővebbtájékoztatást
a www.ec.europa.euhonlapontalálhatnakazérdeklődők.

Aszervezet2021-benaszokásoskétalkalom,azazatavasziésőszibrüsszeliüléshelyettonlineformábanszerveztemeg
tagjainakösszejövetelét.Azonkívül,hogyakétrendesplenárisalkalomisilyenformábanmegtartásrakerült,egytovábbi
közgyűlésenisrésztvettekatagok,valamintwebináriumokatisszervezettahálózattitkárságakülönbözőszakmaité-
mákban.Azelsőközgyűlésrefebruárbankerültsor.AFIN-NETlogo-játaBizottsághivatalosanmegváltoztatta.AFINNET
kéréséreatagokazújlogo-tsajátfelületeikenismegjelenítették.Afebruáritalálkozónbemutatásrakerülta2020/1828
irányelvafogyasztókkollektívérdekeinekvédelméreirányulóképviseletikeresetekről.Azirányelvcéljaannakbiztosítása,
hogyajogsértésmegszüntetéséreirányulóintézkedésekésajogorvoslatiintézkedésekmeghozatalairántiképviseletike-
resetekrevonatkozóanuniósésnemzetiszintenafogyasztókrendelkezéséreálljonlegalábbegy,hatékonyéseredményes
eljárásimechanizmusvalamennyitagállamban.Ajogalkotókreményeiszerintezzelmegnőakereskedőkhajlandóságaarra,
hogyalternatívvitarendezéskereteiközöttlezárjákjogvitáikat.Kihangsúlyozandó,hogyezazirányelvjelentőseneltéraz
amerikai„classaction”-től.Mivelmindabíróságieljárások,mindaközigazgatásieljárásokhatékonyanéseredményesen

www.ec.europa.eu
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szolgálhatjákafogyasztókkollektívérdekeinekvédelmét,atagállamokmérlegelésijogkörébetartozikeldönteni,hogy
egyképviseletikeresetbíróságieljárás,közigazgatásieljárás,vagymindkettőformájábanindíthatólegyen-e,avonatkozó
jogterülettőlvagyazérintettgazdaságiágazattólfüggően.AzIrányelvvelkapcsolatbanfelmerültegyEurópaiOmbudsman
létrehozásánakakérdéseisahatárokonátnyúlóképviseletikeresetekvonatkozásában,melyrőlaBizottságlegkésőbb
2028.június26-igdönt.AmásiknagytémakörazEurópaiBizottság2020.szeptemberébenelfogadottújdigitálispénzügyi
csomagjavolt,mellyelaBizottságelőkívánjasegíteniazEUpénzügyiszektoránakdigitálistranszformációját.

Amásodikonlineplenáristalálkozóraáprilisbankerültsor,amelynekközpontitémájaaközösségifinanszírozásról(crowd
funding)szólórendeletvolt,melynekcéljaazújfinanszírozásiforrásokhozvalókönnyebbhozzájutáselősegítése.Aszabá-
lyozáscéljaakülönbözőnemzetiszabályokhelyettazegységes,közösségiszabályokbevezetése.Aszabályozásnemfedi
leaközösségifinanszírozásteljesterületét,fajtáit,ígynemterjedkipéldáulazadományalapúközösségifinanszírozásra.
Kiterjedazonbanabefektetésiéshitelezésitípusúközösségifinanszírozásra.Arendeletközösbefektető-ésfogyasztóvé-
delmiszabályokatfogalmazmeg,melyet2020.novemberébenfogadtakel,azalkalmazásárapedig2021novemberéig
kaptakhaladékotatagállamok.AmásiknagytémakörazEUazonnalifizetéseklehetővétételételősegítőjavaslatavolt:
azEurópaiUnióisszeretneegyegységesazonnalifizetésirendszertbevezetni,melyhatáronátnyúlóazonnalifizetéseket
islehetővétennemajd,melyeszközzelakártyahasználatvagyakészpénzhasználatmellettialternatívátnyújtanaafo-
gyasztókszámára.

Azősziplenáristalálkozónovemberbenszinténonlineformábanvoltmegtartva,melyentájékoztattákatagokatarról,hogy
aFIN-NEThálózatrákerültazeurópaitájékoztatásitérképre:https://european-union.europa.eu/contact-eu/meet-us_en.
AfogyasztókezenatérképentájékozódvakönnyebbentalálhatnakráaFIN-NEThálózattagjaira.Azüléskétlegfontosabb
témaköreazEurópaiBankszövetség(EBA)általkidolgozottkétajánlásvolt:azegyika	Hitelnyújtásra	és	a	Hitelmonitoro-
zásra	vonatkozó	iránymutatások,amásikpedigazIránymutatások	a	panaszok	kezeléséről	az	értékpapírágazat	(ESMA)	
és	a	bankszektor	(EBH)	számára.

AtapasztalatcsereelősegítiaTestületmunkájátéselővetítiafokozatosdigitalizációirányátapénzügyiszektorban,melyhez
folyamatosanalkalmazkodásszükséges,ésamelynekfontosrészeahatárontányúlójogvitákeseténatagokkalvalónem-
zetköziegyüttműködés.ATestületelőttindulthatáronátnyúló,úgynevezettFIN-NETügyekkelkapcsolatostapasztalatok
aIV.fejezetbenolvashatók.

ABizottsághoza2016.évbenlejelentett,azEurópaiParlamentésaTanács2013/11/EUIrányelve(2013.május21.)
afogyasztóijogvitákalternatívrendezéséről,valaminta2006/2004/EKrendeletésa2009/22/EKirányelvmódosításáról
(fogyasztóialternatívvitarendezésiirányelv,AVR)irányelvnekmegfelelőeurópaialternatívvitarendezésifórumoknépes
találkozója.AzAVRAssembly2018.júniusábankerültelőszörmegrendezésreBrüsszelben,melyenaTestületisrésztvett.
Amásodikkonferencia2021.szeptemberébenapandémiáratekintettelonlineformábankerültmegtartásra.Amegbeszé-
lésekközéppontjábankétéveésmostisazAVRIrányelvésazOVRrendeletmúltjánaktapasztalatai,jelenénekésjövőjé-
nekkérdéseiálltak.Akétnapigtartókonferenciacéljamostisazvolt,hogymegismerjékegymástakülönbözőalternatív
vitarendezésifórumoktagjai,tanulmányozzákakülönbözővitarendezésimegoldásokat,tapasztalatokatcseréljenek,és
közösengondolkodjanakazon,hogyanlehetneméghatékonyabbáésprofesszionálisabbátennitevékenységüketamai,
egyreinkábbonlinevilágban.Akülönbözőalternatívvitarendezésimódszerekbemutatásánkívülmegvitatásrakerült
azoksokfélesége,országspecifikusjellemzői.FontosnaktartjaaBizottságisadigitalizációt,ésahatékonyságérdekében
amesterségesintelligenciabevonásátazeljárásokfolyamatábaahatékonyságnöveléseérdekében.Azonbantudjákazt
is,hogyavitarendezésemberioldalamegkell,hogymaradjon,sokfogyasztószeretnévalóságos,létezőemberekkelmeg-
oldaniaproblémáit.Akétnaptanulságaleginkábbazvolt,hogyazalternatívvitarendezéshatékonyságánakbiztosítása
érdekébennemkerülhetőkmega21.századtechnológiaivívmányai.

Afogyasztóknakjobbankellenebízniukazalternatívvitarendezésbenéstöbbetkellenehasználniukazt.Adigitalizáció
ahatékonyságkulcsa,melynekelsőszintjeazonlineeljárás,másodikszintamesterségesintelligenciaalkalmazása.Kiemel-
tenfontosazeljárásokegyszerűségénekésátláthatóságánakbiztosítása.Amaivilágbanafórumokeljárásánakalkalmassá
kellválniukarra,hogyazeljárásbanrésztvevőfelekamobiltelefonjaikonkeresztülisrésztvehessenekazeljárásban,
kérelmeketésegyébdokumentumokatnyújtsanakbe,folyamatosanfigyelemmelkísérveazügyállását.Természetesen
mindezeketahagyományoskapcsolattartásimódszerekmegtartásamellettkellbiztosítani.Ehhezazonbanszükséges

https://european-union.europa.eu/contact-eu/meet-us_en
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amegfelelőinfrastruktúrakialakítása,hogyezekmagvalósíthatóklegyenek,például,hogyakérelmekegyszerűen,online
módonbenyújthatóklegyenekésateljeseljáráskövethetőlegyenmindkétfélszámára.

International Network Financial Services

ATestület2012. január1-tőlteljes jogútagjaavilágpénzügyiombudsmanjaittömörítő, jelenlegötkontinenstöbb,
mint félszáztagszervezetétszámláló INFONetworkhálózatnak is.Mindentagjáról, ígyamagyarPénzügyiBékéltető
Testületrőlszólóinformációkathonlapjánrendszeresenmegjelenteti(www.networkfso.org).AszervezetetLondonban,
2007.szeptember26-ánazUSA,NagyBritannia,Új-Zéland,Írország,KanadaésAusztráliaegyüttműködésévelhozták
létre,céljaatagországokbanlegfőképpenapénzügyiszektorterületénműködőalternatívvitarendezésimechanizmusok
összehangolása,egyátfogórendszerkidolgozásavolt.Aszervezettagjainégyrégiótalkotnak,Eurázsia,Afrika,Amerika
ésAusztráliarégióit.Atagokáltalelfogadotthatalapvetőelvszerintműködik:függetlenség,pártatlanság,hatékonyság,
méltányosság,átláthatóságéselszámoltathatóság.

Aszervezetenbelüliegyüttműködésazalternatív,azazabíróságonkívülivitarendezésimodellekkialakítása,magatar-
tásikódexeklétrehozása,azinformációstechnológiahasználatánaktovábbfejlesztése,bizonyosismétlődőkérdésekés
problémákrendszerszintűkezelése,ahatáronátnyúlópanaszokegységesésgördülékenymegoldása,atovábbképzési
lehetőségekésirányokmegosztásacéljábólésérdekébentörténik.Aszervezetahangsúlytanemzetközistandardok
szerintkialakítottfogyasztóvédelmialapelvekérvényesítésérehelyezi,amelynekbiztosítékaiafüggetlenéspártatlan
alternatívvitarendezésifórumok.AszervezetKözép-ésKelet-Európavonatkozásábankülönösfigyelmetfordítarégió
országaiközöttiinformációcseréreéskonzultációra.

AzINFONetwork2021.tavaszánésőszénonlineformábantartottaatagoktalálkozásánakteretadóéveskonferenciáját,
melyreaTestületismeghívástkapottésamelyenrésztisvett.Ahálózattitkárságaáltalszervezettszakmaiwebináriumok
rendszeresrésztvevőjeisvolt.ATestületa2021.évbenisrendszeresenhozzájárultazINFONetworkTitkárságaáltal
havontakészítetthírlevélhez,melyatagokravonatkozóújdonságokról,változásokról,történésekrőlszámolbe.Egyedi
megkeresésekreisválaszolt,melymegkeresésekmástagokáltalkezdeményezettenvalamelyszakmaiés/vagyeljárásikér-
désre,témáravonatkoznak,illetvekíváncsiakvoltakazezekkelkapcsolatosmagyargyakorlatra.AugusztusbanaTitkárság
általkiküldött,atagoktevékenyégérevonatkozórészleteskérdőívmegválaszolásábanisközreműködött.
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II.  Eljárások, eredmények

1.  AZ ÁLTALÁNOS ÜGYEK SZÁMOKBAN

2021.január1.napján531általános,azazbelföldibékéltetési,méltányossági,határonátnyúlóésonlinevitarendezési
platformonkeresztülbonyolítottügyvoltfolyamatban*,2.976újkérelemérkezett,ígyösszesen3.507ügykezelésére
kerültsor.

Abeérkezettkérelmekszámáraegészévbenhatássalvoltakaveszélyhelyzetiintézkedések.ApandémiamiattaTestület
azegészségügyikrízissúlyosságáhozalkalmazkodvaalakítottaeljárásait.Ajárványharmadikhullámábanmárcius8-tól
belépésitilalomvoltérvénybenajegybankazonépületeibe,melyekbenügyfélforgalomzajlott.Afolyamatbanvoltel-
járásokírásbanfolytaktovább,azeztkövetőenközzétettkormányrendeletalapjánkésőbbazokazügyekis,amelyeknél
akérelmezőehhezhozzájárult.Hakérelmezőúgydöntött,hogymégismeghallgatástszeretneésnemjárulthozzáazeljárás
írásbelifolytatásához,azeljárásszünetelt,ésezazidőszaknemszámítottbeleazeljárásiidőbe.Május31-tőlismételten
személyesmeghallgatásoktartásávaltárgyaltaapénzügyifogyasztóijogvitákat.

Abeérkezettáltalánosügyekmegoszlásaügytípusonkéntakövetkezővolt:
•2.262belföldibékéltetésiügy
•3onlinevitarendezésiplatformon(OVR)érkezettügy
•677méltányosságiügy
•34határonátnyúlóügy

*Afolyamatbanlévőügyekszámaazelőzőévijelentéshezképest1üggyelkevesebb,melynekokaügyösszevonásvolt.

4. ábra
Beérkezett kérelmek száma havi bontásban
(db)
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2. A KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA

Ajárványegyikérzékelhetőhatásavolt,hogyegyretöbbkérelmezőéltazelektronikuskérelembenyújtáslehetőségével.
Jelentősennőttazoknakakérelmeknekaszáma,melyeketÁNyKnyomtatványonésügyfélkapunvagymeghatalmazott
útjánhivatalikapunkeresztülelektronikusanjuttattakelaTestülethez.Alegtöbbkérelemazonbantovábbraispostaiúton
érkezettvagyszemélyesenkerültleadásraazMNBKrisztinakörútiÜgyfélszolgálatán.

5. ábra
Beérkezett kérelmek ügytípus szerint
(db)

2021.
év

2020.
év

Beérkezett kérelmek ügytípus szerint  

76,1%; 2 265 db 22,7%;
677 db

1,2%;
34 db

1,3%;
35 db

 18,7%;
596 db80%; 2 358 db

Belföldi békéltetési és online ügyek 
Méltányossági ügyek 
Határon átnyúló ügyek 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

6. ábra
A kérelmek benyújtásának módja

40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2021.
év

75,9%;
2 259 db
75,9%;

2 259 db
2,6%;
76 db
2,6%;
76 db

5,5%;
163 db
5,5%;

163 db
16,0%;
475 db
16,0%;
475 db

0,1%; 3 db0,1%; 3 db

0,1%; 4 db0,1%; 4 db
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369 db
12,3%;
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170 db
5,7%;

170 db
3%;

87 db
3%;

87 db
78,7%;

2 352 db
78,7%;

2 352 db
2020.

év

A kérelmek benyújtásának módja

Papír alapon postai úton és ügyfélszolgálaton keresztül
Kormányablakon keresztül
Pénzügyi Navigátor Tanácsadó Irodán keresztül
Elektronikusan ügyfélkapun, hivatali kapun keresztül
Online (OVR) platformon keresztül
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ApandémiakövetkeztébenésakorlátozásokhatásakéntaPénzügyiNavigátorTanácsadóIrodahálózatszakértőinekase-
gítségétkevesebbenvettékigénybe,ésakormányablakokonkeresztüliskevesebbenkértékkérelmüktovábbítását.

3. A KÉRELMEZŐK LAKÓHELY SZERINTI MEGOSZLÁSA

Évekótaváltozatlan,hogyalegnagyobbaránybanaBudapestenésPestmegyébenélőkfordultakaTestülethezmegoldást
keresveapénzügyifogyasztóijogvitájukra.Azösszeskérelmezőhözviszonyítottarányukazelőzőévi42,4százalékról41,6
százalékracsökkent,emellettaKözép-dunántúlirégióbantörténtmégcsökkenés.

ABudapestenésPestmegyébenlakóhellyelrendelkezőkérelmezőkáltalbenyújtottkérelmekarányaaTestületmegala-
kulásaótamindenévbenmeghaladtaaKSHáltalszámítottösszlakosságiarányt.EbbenazévbenaBékésésKomárom
Esztergommegyeterületénélőkeseténisezvolttapasztalható.

7. ábra
Pénzügyi Navigátor Tanácsadó Irodák által előkészített kérelmek
(db)
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Pénzügyi Navigátor Tanácsadó Irodák
által előkészített kérelmek (db)

Pénzügyi Navigátor Tanácsadó Irodák
által előkészített kérelmek (db)

2020. év 175 db
2021. év 163 db
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8. ábra
Beérkezett kérelmek megoszlási aránya a kérelmezők lakóhelye szerint régiónként
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Beérkezett kérelmek a 
kérelmezők lakóhelye 

szerint 

2020. év 2021. év
Összlakosság 

aránya KSH adatÜgyszám Összes ügyszám 
arányában Ügyszám (db) Összes ügyszám 

arányában
Bács-Kiskun 96 3,23% 97 3,26% 5,14%
Baranya 90 3,02% 96 3,23% 3,67%
Békés 95 3,19% 105 3,53% 3,36%
Borsod-Abaúj-Zemplén 143 4,81% 169 5,68% 6,50%
Budapest 791 26,58% 766 25,74% 17,72%
Csongrád-Csanád 103 3,46% 113 3,80% 4,07%
Fejér 114 3,83% 97 3,26% 4,30%
Győr-Moson-Sopron 106 3,56% 101 3,39% 4,92%
Hajdú-Bihar 187 6,28% 161 5,41% 5,41%
Heves 91 3,06% 83 2,79% 3,00%
Jász-Nagykun-Szolnok 75 2,52% 78 2,62% 3,74%
Komárom-Esztergom 65 2,18% 97 3,26% 3,08%
Nógrád 59 1,98% 57 1,92% 1,93%
Pest 477 16,03% 474 15,93% 13,46%
Somogy 60 2,02% 72 2,42% 3,09%
Szabolcs-Szatmár-Bereg 119 4,00% 112 3,76% 5,60%
Tolna 58 1,95% 50 1,68% 2,19%
Vas 56 1,88% 74 2,49% 2,61%
Veszprém 96 3,23% 79 2,65% 3,51%
Zala 91 3,06% 73 2,45% 2,72%
Külföldi 17 0,57% 22 0,74%
Ügyek összesen 2 989 100% 2 976 100% 100%

4. A FOGYASZTÓI JOGVITÁKBAN ÉRINTETT SZOLGÁLTATÓK 

AlegnagyobbszámbanahitelintézetekésabiztosítókügyfeleifordultakaTestülethez.Abiztosítókkalkapcsolatosügyek
arányacsökkent,ahitelintézetekkelésaköveteléskezelőkkelkapcsolatosügyekarányanövekedett.

9. ábra
A pénzügyi szolgáltatók típusai a kérelmekben

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 
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A pénzügyi szolgáltatók típusai a kérelmekben 

Hitelintézet 
Biztosító 
Pénzügyi vállalkozás – követeléskezelő 
Pénzügyi vállalkozás – követeléskezelő nélkül 
Egyéb pénzügyi szolgáltató 
Nem pénzügyi szolgáltató 
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1 117 db
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35,3%;

1 056 db
19,4%;
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19,4%;
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3,2%;
97 db
3,2%;
97 db

3,0%;
91 db
3,0%;
91 db 47 db47 db

3,7%;
110 db
3,7%;

110 db
1,7%;
51 db
1,7%;
51 db 58 db58 db

22,4%;
666 db
22,4%;
666 db

30,9%;
920 db
30,9%;
920 db

39,3%;
1 171 db
39,3%;

1 171 db
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Azegyesszolgáltatókazegyesügytípusokvonatkozásábanazalábbiakszerintvoltakérintettek:

Apénzpiaciszolgáltatásokhozkapcsolódóméltányosságiügyeklegnagyobbszámbanésaránybanaköveteléskezelőkkel
szembenindultak.

Az„egyéb”pénzügyiszolgáltatóikategóriábaabefektetésiszolgáltatók,abiztosításitöbbesügynökök,egészség-ésnyug-
díjpénztárak,alkuszok,apénzforgalmiintézmények,valamintapénzpiaciközvetítőkügyeitartoznak.

11. ábra
Az egyéb pénzügyi szolgáltatók

9,8%; 5 db

37%; 19 db

11,8%; 6 db

7,8%; 4 db

7,8%; 4 db
3,9%; 2 db 21,6%; 11 db

Befektetési szolgáltató
Biztosítási többes ügynök
Egészségpénztár
Nyugdíjpénztár
Alkusz
Pénzforgalmi intézmény
Pénzpiaci közvetítő

10. ábra
Ügytípusok aránya szolgáltató típusonként
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Egyéb
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vállalkozás –
követelés-

kezelő nélkül

Pénzügyi
vállalkozás –

követeléskezelő

Biztosító

Méltányossági ügyek
Határon átnyúló ügyek
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5.  KÉRELEMMEL ÉRINTETT TERMÉKEK

Akorábbiévekhezhasonlóan,alegtöbbkérelemapénzpiacitermékeket(1.833ügy)ésabiztosításipiactermékeit(939
ügy)érintetteAzelőzőévhezképestegyedülapénzpiacitermékekkelkapcsolatoskérelmekszámaésarányaemelkedett,
atöbbicsökkenéstmutat.

Akérelemmelérintetttermékekügytípusonkéntimegoszlásaterénazideiévbenatavalyiévhezképestnemtörtént
érdemiváltozás.

12. ábra
A kérelemmel érintett termékek szektoronként

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

A kérelemmel érintett termékek szektoronként

Pénzpiac termékei
Biztosítási piac termékei
Befektetési piac termékei
Pénztári piac termékei
Nem pénzügyi termékek
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1 833 db
61,6%;

1 833 db
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939 db

2,4%;
71 db
2,4%;
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1 081 db

3,0%;
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3,0%;
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0,9%;
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13. ábra
A kérelemmel érintett termékek ügytípusonként

3,9%; 88 db

3%; 57 db

40,1%; 908 db
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6. A BEFOGADÁSI ARÁNY ALAKULÁSA

Abeérkezettkérelmek78,9százalékavoltbefogadható.EzazarányaPénzügyiNavigátorTanácsadóIrodahálózatközre-
működésévelkészültkérelmeknél90,5százalék,azügyfél-éshivatalikapunérkezetteknél80,9százalék,akormányablakok
általátvettkérelmeknél72,3százalék,azonlinevitarendezésiplatformonkeresztülérkezettügyekesetén66,7százalék 
volt.

Abefogadottáltalánosügyekenbelülazegyesügytípusokmegoszlásiarányaazalábbiakszerintalakult:

 

14. ábra
A befogadási arány az általános ügyekben
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A befogadási arány az általános ügyekben

Érdemben elbírált, befogadott ügyek
Érdemi elbírálásra nem alkalmas ügyek

15. ábra
A befogadási arány ügytípusonként
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7.  AZ ÉRDEMI ELBÍRÁLÁSRA NEM ALKALMAS ÜGYEK

ATestületazévsorán2.937ügyetzártle,melyből621ügyetnemtudottérdemielbírálásrabefogadni.Azelutasításokai
közöttváltozatlanulalegmagasabbahiánypótlásnemteljesítésemiattielutasításokszáma,ezazösszesáltalánoseljárás-
banelutasítottügy54százalék,méltányosságiügyeknél79,3százalékvolt.Ahatáronátnyúlóügyekeseténaszolgáltatói
alávetéshiányaeljárásiakadálynakminősül,ezértnemlehetazilyenügyeketérdembenvizsgálni.

Azáltalánosügyekközül253esetbennemérkezettválaszahiánypótlásifelhívásra,ezértezekazeljárásokmegszüntetés-
rekerültek.Ahiánypótlásraérkezettválaszokalapján112ügynemvoltalkalmasazérdemiügyintézésre,részbenmert
akérelmezőkaTestületelőttieljárásmegindításaelőttvitájukatnempróbáltákmegrendezniaszolgáltatóval,vagyisnem
voltmegelőzőpanaszeljárásésezértnemválaszoltakahiánypótlásifelhívásrasem.

Hiánypótlási felhívás nem, vagy hiányos teljesítése 2021.év

Időszakban befogadás nélkül lezárt ügyek 621

-ebbőlhiánypótlásutánelutasítva 365

Elutasítás okai:

HPfelhívásraválaszolt,ebből 112

-megegyezettaszolgáltatóval 3

-nemalkalmasabefogadásra 58

-nemigazoltaapanaszt 51

HPfelhívásranemválaszolt,ebből 253

-megegyezettaszolgáltatóval 3

-nemvoltpanaszeljárás 42

-egyébokból 8

-azoknemismert 200

16. ábra
Elutasítási okok az érdemi elbírálásra nem alkalmas ügyeknél ügytípusonként
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Hiánypótlás után elutasítva

Belföldi békéltetési
és online ügyek

Méltányossági ügyek Határon átnyúló ügyek

Nincs hatáskör
Eljárási akadály
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Azérdemielbírálásnélküllezártáltalánosügyekszámátalezárásokaszerintakövetkezőtáblázatmutatja:

Érdemi elbírálás nélkül lezárt ügyek lezárási okok szerint Ügyszám Arány

1. Eljárási akadály miatti lezárási okok, ebből: 31 4,99%

1.1 afogyasztóakérelembenyújtásátmegelőzőennemkíséreltemegavitásügyrendezését
vagyeredménytelenülméltányosságikérelemmelélt(102.§(1)bek.)

5 0,81%

1.2 afelekközöttugyanabbólaténybelialapbólszármazóugyanazonjogiránt

1.2.1 a)aPénzügyiBékéltetőTestületelőtteljárástindítottak(107.§aa)pont)vagy 10 1,61%

1.2.2 b)közvetítőieljárástindítottak(107.§abpont),vagy 0 0,00%

1.2.3 c)pervanfolyamatbanvagyannaktárgyábanmárjogerősítéletethoztak(107.§ac)pont) 1 0,16%

1.3 afelekközöttugyanabbólaténybelialapbólszármazóugyanazonjogirántiügybenfizetési
meghagyáskibocsátásárakerültsor(107.§b)

5 0,81%

1.4 ajogvitakomolytalanvagyzaklatójellegű(107.§c)pont) 0 0%

1.5 ahatáronátnyúlópénzügyifogyasztóijogvitábanaszolgáltatóaTestületeljárásánaknem
vetettealámagát(126.§(1)bek.)

10 1,61%

2. azügynemminősülfogyasztóijogvitának,illetve,haaPénzügyiBékéltetőTestületegyébokból
nem rendelkezik hatáskörrelavitaelbírálására(107.§d)

225 36,23%

3. akérelmezőa104.§(5)bekezdésébenmeghatározotthiánypótlási felhívást–azerrenyitva
állóhatáridőben–nem teljesítette(107.§e)

365 58,78%

Összesen 621 100,00%

8.  AZ ÉRDEMI ELBÍRÁLÁST KÖVETŐEN LEZÁRT ÜGYEK EREDMÉNYEI

Abefogadottésérdembenelbíráltügyekszáma2.316volt,ebből606ügyegyezséggelzárult,ötkötelezésésegyajánlás
született.

Érdemi elbírálást követően lezárt általános ügyek eredménye

Lezárt ügyek eredménye Ügyszám 
(db) Arány

Egyezség 606 26,17%

Kötelezés 5 0,22%

Ajánlás 1 0,04%

Megszüntetőhatározat 1704 73,58%

Összesen 2 316 100,00%
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Eljáráson kívüli (kvázi) egyezségek és a Testület által jóváhagyott egyezségek

Ahatáronátnyúlóügyekeseténvoltalegmagasabbamegkötöttegyezségekaránya.Ahatáronátnyúlóügyek52,9száza-
léka,abelföldibékéltetésiésonlineügyek39,8százaléka,améltányosságiügyek40,9,6százalékaakérelmezőkszámára
kedvezőeredménnyelzárult,ideértveaTestületáltaljóváhagyottegyezségihatározatokontúlaformailagmegszüntetéssel
végződő,deafelekközöttazeljárásonkívülimegállapodástjelentőügyeketis.

17. ábra
Ügytípusok aránya a határozatoknál
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Egyezség Kötelezés Ajánlás Megszüntető
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18. ábra
Érdemben elbírált ügyek eredménye ügytípusonként
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507ügybenváltesedékessé,hogyapénzügyiszolgáltatókazegyezségbenfoglaltakteljesítésérőlvagyannakelmaradásáról
azMNBtörvénybenrögzítettvisszajelzésikötelezettségüknekelegettegyenek.Azegyezségihatározatteljesítését–felhí-
vásravagyanélkül–458esetbenigazoltákapénzügyiszolgáltatókéstovábbi5ügybennyilatkoztakúgy,hogyakérelmezők
mulasztásamiattnemtudtakelegettenniazáltalukvállaltaknak.Avisszajelzésekalapjánazegyezségihatározatok98,9
százalékakerültteljesítésre.A44ügybenfelhívásútjánszerzibeahiányzónyilatkozatokataTestület.

Kötelezések és ajánlások

ötkötelezőhatározatésegyajánlásszületett.

Azötkötelezőhatározatközülnégyjogszabályialávetésen,egyönkéntesalávetésenalapult.Apénzügyiszolgáltatók
általteljesített,illetvejogorvoslattalmegnemtámadottajánlásokatéskötelezéseketaTestületahonlapjánközzétette.
Azajánlástésnégyesetbenakötelezésbenfoglaltakatazérintettpénzügyiszolgáltatókmaradéktalanulteljesítették.Egy
esetbenapénzügyiszolgáltatóajogszabályialávetésenalapulókötelezésselszembenellentmondássalélt,ígyaTestület
aziratokatazügybenilletékesbíróságrészéremegküldte.Azajánláséskötelezőhatározatokkalérintettjogvitákafizetési
moratóriummal,jóvánemhagyottfizetésiműveletekkel,lakástakarék-pénztárimegtakarítássalésegyesetbenaszerző-
désbenfoglaltakszerintiteljesítésmódjávalvoltakkapcsolatosak.

AjánlásthozottaTestületegyamoratóriumhozkapcsolódójogvitában,melybenakérelmezőnagyobbösszegűelőtörlesz-
téstteljesített,ehhezaszükségesnyilatkozatotbenyújtotta,ésazösszegetrendelkezésreisbocsátotta.Aszolgáltatóaz
összegbőlelőszöramoratóriumitartozástegyenlítetteki,afennmaradóösszeggelviszontnemcsökkentetteatartozást
arrahivatkozással,hogyazelőtörlesztésinyilatkozatnemerreamoratóriumitartozássalcsökkentettösszegrevonat-
kozott.Ezazösszegtechnikaiszámlánmaradt,ésakésőbbiekbenfelmerülőrészleteketarrólbeszedteaszolgáltató.
Akérelmezőkérte,hogyazelőtörlesztéskéntbefizetettösszeggelatőketartozástcsökkentseaszolgáltatóavisszaigazolás
szerintiértéknappal.BárakérelemelsőrészemegalapozatlanvoltaPtk.szerintielszámolásisorrendmiatt,azonbanaz
értéknapkapcsánaTestületmegalapozottnaktaláltaakérelmet,ésajánlásthozott.ATestületálláspontjaszerintugyanis
önmagábanaz,hogyazelőtörlesztésreszánt(ésarrahatáridőbenmegfizetett)összegelszámolásasoránamoratórium-
bahelyezettösszegekkiegyenlítésemegelőzhetianemesedékestőketartozáscsökkentését,mégnemjelentiazt,hogy
aszolgáltatónaknekelleneelvégeznieateljesösszegrevonatkozóelőtörlesztéstakként,hogyamoratóriumbahelyezett
összegkiegyenlítésétkövetőenfennmaradóösszeget–azelőtörlesztésidíjlevonásátkövetően–fordítjaanemesedékes
tőketartozásra.Apénzügyiszolgáltatóteljesítetteazajánlásbanfoglaltakat.

Afizetésimoratóriumalattitartozásmegfizetésevoltaközpontikérdéseannakajogvitánakis,amelybenakérelmező
afutamidő-hosszabbítástabbólazokbólsérelmezte,hogybár2020szeptemberébenmegpróbáltakifizetniamoratóriumi
tartozását,azonbanezzelkapcsolatbanapénzügyiszolgáltatónemmegfelelőtájékoztatástadottneki;ugyanis–rögzí-
tetttelefonbeszélgetéssorán–aztafelvilágosítástkapta,hogyeztjanuárignemtudjamegtenni.ATestületkötelezést
tartalmazóhatározatábanaztrögzítette,hogyfigyelemmelajogszabályirendelkezésekreaKérelmezőnekamoratórium
időszakaalattislehetőségevoltésvanazeredetiszerződésifeltételekszerintteljesíteni,illetveamoratóriumbahelye-
zetttartozástmegfizetni.Azeljárássoránapénzügyiszolgáltatóiselismerte,hogyakérelmezőneklettvolnalehetősége
amoratóriumitartozástmegfizetni,ígyrészérevalóbannemmegfelelőtájékoztatástnyújtotttelefononazügyintéző.
Testülethatározatábankötelezteapénzügyiszolgáltatót,hogybiztosítsaannaklehetőségét,hogyakérelmezőa2020
szeptemberitartozástmegfizethesse,ésennekmegtörténteeseténteremtsenolyanhelyzetet,minthaaKérelmező2020.
szeptemberébenrendeztevolnaamoratóriumitartozást,azazazeredetifutamidőtállítsahelyre,afennmaradómorató-
riumitartozástengedjeel,ésakorrigálttőketartozásalapulvételévelállapítsameg2021.január1.napjátólkezdődően
afizetendőtörlesztő-részleteket.Apénzügyiszolgáltatóakötelezésbenfoglaltakatteljesítette.

Ajóvánemhagyottfizetésiműveletekkelösszefüggésbenindultazeljárás,melybenakérelmezőabankkártyájávalvégre-
hajtottésaKérelmezőbankszámlájánlekönyveltkéttranzakciótvitatta.Kérelmezőakifogásolttranzakciókkalkapcsolatban
bankkártyareklamációvalélt,amelyetapénzügyiszolgáltatóelutasítottarrahivatkozással,hogyatranzakciókesetében
abiztonságihitelesítésekmegtörténtek.PénzügyiszolgáltatóahitelesítőkódokatapplikációnkeresztülPUSHüzenetben
küldtemegakérelmezőrészéreésatranzakciókezeknekahitelesítőkódoknakazismeretébenésfelhasználásávaljöttek
létre.Kérelmezőnemvitatta,hogyakétinternetesvásárlássalkapcsolatosbiztonságikódotmegkapta,deállította,hogy
azokatnemadtameg.
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Apénzforgalmi jogszabályalapjánapénzügyiszolgáltatónakkellbizonyítania,hogyakifogásoltfizetésiműveleteket
aKérelmezőjóváhagyta.Akészpénz-helyettesítőfizetésieszközhasználataönmagábannembizonyítja,hogyaKérelmező
afizetésiműveletetjóváhagytavagyajogszabálybafoglaltkötelezettségétsúlyosangondatlanulmegszegte.ATestület
döntésekapcsánutaltarrais,hogyapénzforgalmiszolgáltatómentesülésérevonatkozószabályokkógensrendelkezések,
aztsemapénzforgalmiszolgáltatóegyoldalúanmeghatározottszerződésifeltételei,semafelekmegállapodásanem
ronthatjákle.Testületálláspontjaszerintapénzügyiszolgáltatósemafizetésiműveletjóváhagyását,semaKérelmező
súlyosangondatlankötelezettségszegésétnembizonyította.UtóbbikapcsánaTestületkiemelte,hogyazesetösszeskö-
rülményétértékelvelehetkétségetkizáróanésszemélyreszabottanmegállapítani,illetveazteldönteni,hogyvalakinek
amagatartásasúlyosgondatlannakminősül-e,vagysem.Az,hogyazinternetesvásárláslebonyolításáhozszükséges
valamennyiadatrendelkezésreállt,illetveatranzakciókezenadatokmegadásávalteljesültek,nemjelentikazt,hogy
aKérelmezőahitelesítőadatokmegőrzésrevonatkozókötelezettségétsúlyosangondatlanulmegszegtevolna.Fentiek
alapjánaTestületkötelezéstadottkiakérelmezőáltaljóvánemhagyottéseddigmegnemtérítettfizetésiműveletek
összegénekjóváírására,valamintafizetésiszámlatekintetébenamegterheléselőttiállapotothelyreállításáraazzal,hogy
ajóváírásértéknapjanemlehetkésőbbi,mintazanap,amikorajóvánemhagyottfizetésiműveletteljesítésemegtörtént.
Pénzügyiszolgáltatóakötelezésselszembenellentmondássalélt.

Egymásikügybenakérelmezőszámlakivonatáttekintésétkövetőenészlelte,hogyamegelőzőidőszakbantöbbalkalommal
különböző,külföldikereskedőnéltörtént,általanemkezdeményezettésáltalajóvánemhagyottvásárlásoktörténtek.
Kérelmező65darabfizetésiműveletetmegtérítésétkérte,valamintrendőrségifeljelentéstistett.PénzügyiSzolgáltató
aKérelmezőigényételutasította,mivelálláspontjaszerintaKérelmezősúlyosangondatlanulmegszegteapénzforgalmi
jogszabálybanfoglaltkötelezettségeit.Apénzforgalmitörvényalapjánjelenügybenabizonyításikötelezettségapénzügyi
szolgáltatótterhelte.ATestületálláspontjaszerintakészpénz-helyettesítőfizetésieszközhasználatántúlapénzügyiszol-
gáltatótovábbiértékelhetőbizonyítékotnemterjesztettelő,ezértaTestületmegállapította,hogyapénzügyiszolgáltató
nembizonyította,miszerintaKérelmezőahitelesítőadatokmegőrzésérevonatkozókötelezettségétsúlyosangondatlanul
megszegte.Abankkártyajogtalanhasználatáravonatkozó,Kérelmezőtterhelőkötelezettségsúlyosangondatlanmegsze-
gésekapcsánaTestületrészbenhelytadottapénzügyiszolgáltatóérvelésének.ATestületarraazálláspontrajutott,hogy
ajóváírósmsésATMtranzakciókalapjánaKérelmezőnemvoltabbanahelyzetben,hogyészleljeajóvánemhagyott
fizetésiműveleteket.UgyanakkornemvitatottanaKérelmezőrendelkezéséreálltapostaiútonkiküldöttszámlakivonat,
amelyetakérelmezőcsakasikertelenbankkártyásvásárlástkövetően,jelentőskésésseltekintettát.Mivelaszámlakivo-
natjogtalanterhelésektekintetébenegyértelműinformációttartalmaz,ezértannakfigyelmenkívülhagyása,valamint
ajogosulatlantranzakciókjelentőskésedelemmeltörténőbejelentése–jelenügybenvizsgáltkörülményekalapján–
kérelmezőtőlelvárhatógondosmagatartásnakfeltűnőelhanyagolásátjelentette,azazakérelmezősúlyosangondatlan
kötelezettségszegéseabankszámlakivonatrendelkezésreállásátkövetőenmegállapítható.FentiekalapjánaTestületkö-
telezéstadottkiakérelmezőáltaljóvánemhagyottéseddigmegnemtérített,akötelezésbenmeghatározottfizetési
műveletekösszegénekjóváírására,valamintafizetésiszámlatekintetébenamegterheléselőttiállapotothelyreállítására
azzal,hogyajóváírásértéknapjanemlehetkésőbbi,mintazanap,amikorajóvánemhagyottfizetésiműveletteljesítése
megtörtént.Pénzügyiszolgáltatóakötelezésbenfoglaltakatteljesítette.

Lakástakarékpénztárimegtakarítássalkapcsolatosegyikügybenakérelmezőhárommegtakarításiszerződésbőlszármazó
megtakarítástfelhasználvaszerettevolnakölcsönétvégtörleszteni.Akérelmezőtöbbalkalommalismegpróbáltaakifize-
tési,illetvevégtörlesztésifolyamatotelindítani,azonbanezcsakközelegyévmúlvavezetetteredményre.Azeljárássorán
afelmerültkamatokmegtérítésétkérte.Apénzügyiszolgáltatóelismerte,hogyazügyintézéselhúzódott,ésügyintézőihiba
istörtént,illetvevalóbankésedelmesenteljesítetteakérelmezőiigényt.ATestületakérelmezőigényétjogalapjábanmeg-
alapozottnak,azösszegszerűségtekintetébenrészbenmegalapozottnaktalálta,ésközelhetvenezerforintmegfizetésére
kötelezteazönkéntesalávetésttettpénzügyiszolgáltatót.Apénzügyiszolgáltatóakötelezésbenfoglaltakatteljesítette.

Atartozásmegfizetésévelkapcsolatbanfelmerülttöbbletköltségmegtérítésevoltavitatárgyaafogyasztóésakövete-
léskezelőközöttazalábbiügyben.Afelekközöttlétrejöttrészletfizetésimegállapodásszerintateljesítésmódjacsekkes
befizetésvagyátutalásvolt.Akérelmezőírásbanbejelentetteaszolgáltatónak,hogylakcímemegváltozott,egyúttalkérte
aszolgáltatótól,hogyacsekkeketazújlakcíméreküldjemeg.Aszolgáltatóalakcímváltozásátvezetéséhezformanyomtat-
ványkitöltésétkérteakérelmezőtőlésacsekkeketakérelmezőújlakcíménekbejelentéseellenérerégilakcíméreküldte
meg.Aszolgáltatóakérelmezőújlakcímétnemvezetteátanyilvántartásában.Csekkekhiánybábanakérelmezőarész-
leteketújlakcíménekátvezetéséigátutalássaltudtacsakteljesíteni,emiattazátutalássalfelmerülttöbbletköltségeinek
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amegtérítéséreéssérelemdíjmegfizetésérekértekötelezniaszolgáltatót.ATestületmegállapította,hogyakérelmező
arészletfizetésimegállapodásbanvállaltértesítésikötelezettségénekelegettett,tekintettelarra,hogyamegállapodás-
banazadatváltozássalkapcsolatosértesítésmódját,tartalmi,formaikövetelményeitaszolgáltatónemhatároztameg.
Aszolgáltatóbelsőszabályzatárahivatkozvakértekérelmezőtőlformanyomtatványonazadatváltozásbejelentését,ami
nemrészeafelekközöttlétrejöttmegállapodásnak.ATestületmegállapítottatovábbá,hogyaszolgáltatóapostaicsekken
történőfizetésimódotazújlakcímeátvezetéséignembiztosítottaakérelmezőnek,tekintettelarra,hogykérelmezőbeje-
lentettújlakcímére,majdlevelezésicímérenemküldtemegacsekkeket.Apostaicsekkfelhasználásávaltörténőfizetési
módotakérelmezőabbanazesetbentudtavolnagyakorolni,haapénzügyiszolgáltatóapostaicsekkeketrendelkezésére
bocsátja.AfentiekmiattaTestületkötelezteaszolgáltatót,hogyakérelmezővelmegkötöttrészletfizetésimegállapo-
dáshozkapcsolódóanazátutalássalfelmerülttöbbletköltségeketakérelmezőnektérítsemeg.Apénzügyiszolgáltató
akötelezésbenfoglaltakatteljesítette.

Megszüntető határozatok

1.704általánosügyzárultleeljárástmegszüntetőhatározattal.Ezekközül318ügybeneljárásonkívüli,úgynevezettkvázi
egyezségjöttlétreafelekközött265békéltetési,49méltányossági,és4határonátnyúlószolgáltatássalkapcsolatoseljárás-
ban.Abelföldibékéltetésiésonlineügyekben58esetben,méltányosságiügyekben46esetbenazeljárásmegszüntetését
afelekazértkérték,mertegymássalazeljárásonkívülkívántaktovábbiegyeztetéstfolytatni.

Améltányosságiügyekbenlefolytatotteljáráseredményekéntamegszüntetőhatározatok14százalékazárultkváziegyez-
séggelésazeljárások13százalékábanafelekközöttazegyeztetésekamegoldáskereséseérdekébenelkezdődtek.Ameg-
szüntetetteljárások30százalékábanaszolgáltatónemtettajánlatotakérelmezőméltányossággyakorlásárairányuló
kérelmére,24százalékábanpedigaszolgáltatóáltaltettegyezségiajánlatotakérelmezőnemfogadtael.

19. ábra
Megszüntetési okok a belföldi békéltetési és online ügyekben

8%;
105 db 20%;

265 db

25%;
336 db

38%;
506 db

4%; 58 db
5%; 70 db

Kvázi egyezség

Megszüntetési okok a belföli békéltetési és online ügyekben

Visszavonta a szolgáltat-
óval történő egyeztetés 
miatt
Visszavonta, mert 
tudomásul vette 
a PSZ álláspontját
Lehetetlen, mert további 
bizonyítási eljárásra lenne 
szükség
Megalapozatlan
Egyéb megszüntetési ok

20. ábra
Megszüntetési okok a méltányossági ügyekben

14%;
49 db

13%;
46 db

30%;
105 db

24%;
85 db

19%;
67 db Kvázi egyezség

Megszüntetési okok a méltányossági ügyekben

Visszavonta a szolgáltatóval 
történő egyeztetés miatt
A pénzügyi szolgáltató nem 
tett egyezségi ajánlatot
Kérelmező nem fogadta el 
a pénzügyi szolgáltató 
egyezségi ajánlatát
Egyéb megszüntetési ok
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Ahatáronátnyúlóügyekesetén4ügybenkerültsoreljárásonkívülimegegyezésre,további2ügybentovábbibizonyítási
eljárásszükségessége,2ügybenpedigmegalapozatlanságmiattszüntettemegaTestületazeljárást.

9. A HATÁROZATOK BÍRÓSÁGI MEGTÁMADÁSA

2021.január1-jénegypervoltfolyamatban,melyazévfolyamánaTestületáltalhozottdöntésnekhelytadóítélettel
lezárult.

Apernyertességgelzárultbíróságidöntésbenamásodfokúbíróságazelsőfokúítéletet–ahasonlótárgyúperekbenkiala-
kultbíróságigyakorlatnakmegfelelően–helybenhagyta.Amásodfokúbíróságmegállapította,hogyakérelmezőadataival
ismeretlenszemélyekvisszaéltek,alátszólagakérelmezőáltalindítottfizetésiművelethezszükségesinformatikaijóvá-
hagyásrólazőtudtaésbeleegyezésenélkülténylegesenmásokintézkedtek,ígyezajóváhagyásnemtekinthetőafizető
féláltalijóváhagyásnak.Amásodfokúbíróságegyebekbenosztottaazelsőfokúítéletbenírtakat,hogyazadottesetben
akérelmezősúlyosgondatlanságanemvoltmegállapítható.Ajogerősbíróságidöntéstkövetőenapénzügyiszolgáltató
aTestületáltalhozottajánlásbanfoglaltakatvégrehajtottasakérelmezőrészéreavitatotttranzakcióösszegétésannak
késedelmikamataitmegtérítette.

21. ábra
Megszüntetési okok a határon átnyúló ügyekben

33%;
4 db

33%;
4 db

17%;
2 db

17%;
2 db

Kvázi egyezség

Megszüntetési okok a határon átnyúló ügyekben

Lehetetlen, mert további 
bizonyítási eljárásra lenne 
szükség
Megalapozatlan
Egyéb megszüntetési ok

22. ábra
Új PBT peres ügyek 2014-2021
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10. A MEGHALLGATÁSOK SZÁMA

Azévsorán1.739személyesmeghallgatásrakerültsor,ebből1.735esetbenegytag,4esetbentanácsjártel.267olyan
eljárásvolt,melybena154/2021.(III.27.)ésa160/2021.(IV.1.)kormányrendeletalapjánazeljárásírásbanfolyt.További
151ügybenszüneteltazeljárásabbanazidőszakban,amikorszemélyesmeghallgatásokraajárványhelyzetmiattnem
kerülhetettsor.

Meghallgatások száma (db)

Összesen Egyes Tanácsos

Első meghallgatás 1 384 1381 3

Folytatólagos meghallgatás 355 354 1

Összes meghallgatás 1 739 1 735 4

11. ÁTLAGOS ÜGYINTÉZÉSI IDŐ

AzMNBtörvény112.§(5)bekezdéserendelkezikarról,hogyazeljárástannakmegindításátkövetőkilencvennaponbelül
bekellfejezni.EztahatáridőtaTestületelnökelegfeljebbharmincnappalhosszabbíthatjameg.Azátlagosügyintézési
időebbenazévben69napvolt,5nappalhosszabb,mintamegelőzőévben.

12. AZ ELSZÁMOLÁSI ÉS FORINTOSÍTÁSI ÜGYEK ALAKULÁSA

Január1-jénfolyamatbanlévőelszámolásiügynemvolt.Egyetlenújügyérkezett,melyeljárásmegszüntetőhatározattal
zárult.

Elszámolási ügyek ügycsoport szerint 2020. évben (db)

Az ügylezárás eredménye
151. ügytípus 

Helyeselszámolás
megállapítása

152. ügytípus 
Panaszeljárás
lefolytatására

történőkötelezés

153. ügytípus 
Elszámolási
kötelezettség
fennállásának
megállapítása

Összesen

Folyamatbanlévőügyekjanuár1-jén 0 0 0 0

Újügyek 1 0 0 1

Megismételtügyek 0 0 0 0

Lezártügyek 1 0 0 1

Folyamatbanlévőügyekdecember31-én 0 0 0 0

23. ábra
Átlagos ügyintézési idő
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A nemperes eljárások az elszámolási ügyekben

A2015-2021.évekközöttbeérkezettdeviza-,devizaalapúésforinthitelekkelkapcsolatosjogvitákszáma2.469dbvolt,
ebből2.465ügybenazeljáróbíróságokajogerősdöntésükrőlmártájékoztattákaTestületet.

Ajogerősenbefejezettösszesnempereseljárásközülazilletékesnemperesbíróságok604ügybenérdemivizsgálat
nélkülutasítottákelakérelmet.Azérdemifelülvizsgálateredményekénthozott1.861jogerősvégzés82százalékában
(1520ügyben)abíróságokhelybenhagytákaTestülethatározatait,újeljáráslefolytatására256ügyben(13,8%)kötelezte
abíróságaTestületet.
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III.  Szektoronkénti elemzés 

A) A PÉNZPIACI SZOLGÁLTATÁSOKKAL KAPCSOLATOS JOGVITÁK

AlegnagyobbszámbanapénzpiaciszektorügyeijelentekmegaTestületelőtt.Akérelmek61,6százaléka(1833ügy)va-
lamelypénzpiaciszereplőszolgáltatásávalkapcsolatosjogvitamiattindult.Alegtöbbpénzpiaciügyhitel-éspénzkölcsön
nyújtásátérintette,emellettapénzforgalmiszolgáltatásokarányaisjelentősvolt.

ATestületalezárt1833pénzpiaciügyközül346ügybenakérelem–hatáskörhiánya,eljárásiakadályvagyahiánypótlás
nemteljesítésemiatt–meghallgatástűzésenélkülelutasításrakerült.

Abefogadott1450kérelem27százalékában,395ügybenafelekegyezségetkötöttek.5ügybenkötelezés,1ügybenpe-
digajánláskiadásárakerültsor.További252ügybenafelekközötteljárásonkívüljöttlétreegyezség,illetveapénzügyi
szolgáltatókorábbiálláspontjátfelülvizsgálvaönkéntteljesítetteakérelmezőteljesigényét.Ezekbenazügyekbenafelek
közösvagyakérelmezőegyoldalúkérelméremegszüntetésrekerültazeljárás,akérelmezőigényeszámáramégismeg-
nyugtatórendezéstnyert.

összességébenapénzpiacotérintőkérelmekkörébenabefogadottügyek45százalékaakérelmezőkszámárapozitív
eredménnyelzárult.

Érdemielbírálástkövetőenlezártügyekdöntésitípusonkéntimegoszlását–azegyesügytípusokbanis–akövetkezőábra
mutatja.

24. ábra
Beérkezett pénzpiaci ügyek

0,1%; 1 db
0,2%; 4 db

1,4%; 26 db

58,4%;
1 070 db

33,3%;
611 db

6,6%;
121 db Hitel és pénzkölcsön

nyújtás

Beérkezett pénzpiaci ügyek

Pénzforgalmi szolgáltatás
Betétgyűjtés
Pénzügyi lízing
Egyéb pénzügyi 
tevékenység
Pénzügyi szolgáltatás 
közvetítése
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1.  HITEL- ÉS PÉNZKÖLCSÖN NYÚJTÁS

Abeérkezett1.070hitel-éspénzkölcsönnyújtássalkapcsolatosügyekközelfeleajelzáloghitelezésselvoltkapcsolatos,
emellettaszemélyikölcsönésgépjárműhitelügyekvoltakaleggyakoribbak.

ATestület1.052hiteléspénzkölcsönnyújtássalkapcsolatosáltalánosügyetzártle.Azérdembenelbírált812ügybőlaha-
tározattaljóváhagyottegyezségekszáma240volt,ami30százalékotjelent.Ezenkívül2kötelezésés1ajánlásisszületett.
További121ügybenafelekeljárásonkívülmegegyeztek.Akérelmezőkszempontjábólkedvezőenalakultügyekaránya
összesen44,8százalékottettki.

1.1.  Moratóriummal (fizetési haladék) kapcsolatos igények

Akoronavírusvilágjárványnemzetgazdaságotérintőhatásánakenyhítéseérdekébenszükségesazonnaliintézkedésekről
szóló47/2020.(III.18.)Korm.rendeletáltalbevezetettfizetésimoratóriummalkapcsolatosjogvitákmáramásodikévben
jelentkeztekaTestületelőtt.Afizetésimoratóriumtöbblépésben2021.október31-igtörténőmeghosszabbításaokán
afogyasztókszépszámmalfordultakaTestülethezaszolgáltatóiintézkedésekkelszembenikifogásaikkal.Esetenkénttéve-
senértelmeztékamoratóriummibenlétét,amoratóriumiidőszakrakamatmentességetfeltételeztek.Ahogyamegelőző
évben,úgymostisérintettékamegindítotteljárásokahitelkártya-ésfolyószámlahitelszerződéseket,áruhitelésszemélyi
kölcsönszerződéseket,valamintajelzálogkölcsönöketis.Afizetésimoratóriummalkapcsolatosügyekafolyószámlahitelek

25. ábra
Lezárt pénzpiaci ügyek ügytípusonként

55,0%;
797 db

17,4%;
252 db

27,7%;
401 db

53,0%;
508 db

21,5%;
206 db

25,5%;
245 db

58,8%;
284 db

9,1%;
44 db

32,1%;
155 db

62,5%;
5 db

12,5%;
1 db

25,0%;
2 db
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Lezárt pénzpiaci ügyek ügytípusonként

Egyezségek, kötelezések és ajánlások

Összes
pénzpiaci ügy

Belföldi békéltetési
és online ügyek

Méltányossági
ügyek

Határon
átnyúló ügyek

Eljárást megszüntető határozat közül a kvázi egyezségek
Eljárást megszüntető határozatok a kvázi egyezségek nélkül

26. ábra
Beérkezett, hitel- és pénzkölcsönnyújtási ügyek

46,9%;
502db

26,0%;
278 db

3,9%;
42 db

2,8%; 30 db
2,0%; 21 db 0,6%; 6 db

8,6%;
92db

9,3%;
99 db

Jelzáloghitel

Beérkezett, hitel- és pénzkölcsönnyújtási ügyek

Személyi kölcsön
Gépjárműhitel
Folyószámlahitel
Áruhitel
Államilag támogatott hitel
Egyéb záloghitel
Egyéb hitel
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kivételével,bárkülönbözőmértékben,devalamennyiszerződéstípustérintették,ideértveahitelkártya-szerződéseket
is.Ahitelkártyaszerződésekbőleredő,amoratóriumjogintézményéhezköthetőügyekjelenpontban,mígahitelkártya
szerződésbőleredőegyéb,afizetésimoratóriumtémakörétnemérintőesetekapénzforgalomiszolgáltatásokkörében
kerülnekbemutatásra.

Hitelkártya és folyószámlahitel

Amoratóriumiszabályokalkalmazásasorántöbbproblémamerültfel,akérelmezőknemcsakatartozásösszegszerűségét,
afelszámítottkamatotsérelmezték,hanemapontatlan,nemteljeskörűtájékoztatástis,sőtannakellenére,hogycsakaz
évmásodikfelébenlépetthatálybaahiteltörlesztésimoratóriumhozkapcsolódóegyesszerződésekelszámolásiszabályairól
szóló537/2021.(IX.15.)kormányrendelet,megjelentekazátszámítássalkapcsolatosügyekis.Azegyikügybenakérelmező
aztsérelmezte,hogyatörlesztőrészletekbeszedésérecsoportosbeszedésimegbízástadott,ennekellenéreapénzügyi
szolgáltatóa2020.márciushaviaktuálistartozássalafizetésiszámlájátnemterheltemeg,atartozástnemszedtebe,majd
arrakamatotszámoltfel.Akérelmezőhivatkozottarrais,hogyszámlájánaszükségesösszegrendelkezésreállt,illetőleg,
hogynemtudtaazt,hogyahitelkártyákraisvonatkozikamoratórium.Aszolgáltatóazügybenelőadta,hogyamoratórium
miattabeszedésekvalóbanleállításrakerültek,deerrőlértesítetteakérelmezőtSMS-ben,emellettaszükségesinformáci-
ókataszámlakivonatonisfeltüntette.Akérelmezőazonbannemlépettkiamoratóriumbólésegyedileg(átutalással)sem
rendezteatartozást,ígyazmoratóriumbakerültésaszolgáltatóaszerződésszerintikamatotfelszámította.Akérelmező
aTestületeljárásasoránafelszámítottkamatfelénekelengedésétkérte,amelyetaszolgáltatóteljesített.

Másikügybenishivatkozottarraakérelmező,hogyannakellenérevoltmoratóriumbanazügye,hogyaszámlájánrendelke-
zésreálltatartozásrendezéséhezszükségesösszeg.Aztnemvitatta,hogynemtettkilépő(opt-out)nyilatkozatot,azonban
sérelmezte,hogyaszolgáltatónemtájékoztattaamoratóriummalkapcsolatoshátrányokról.Aszolgáltatóazeljárássorán
ismertette,hogymikorésmilyentartalmútájékoztatólevelekkerültekmegküldésre,illetve,hogyakérelmezőmilyenegyéb
forrásból(pl.internetenmegjelentcikkekből)tudottvolnatájékozódniamoratóriummalkapcsolatban.Akérelmezőaz
eljárássoránakamategyrészénekelengedésétkérte,amelyreazonbanaszolgáltatónemlátottlehetőséget,azeljárás
megszüntetésrekerült.Többkérelmezőissérelmezte,hogyhiábateljesítettbefizetést,abefizetettösszeg„eltűnt”,vagy
kétszerterheltbeaszolgáltatóvalamelytételt,illetvekétszerakarjamegfizettetniatartozást.Aszolgáltatókezekbenaz
ügyekbenrészletesen,kimutatásokkalalátámasztvamutattákbeazegyesbefizetésekelszámolását,illetveamoratóri-
umbahelyezetttartozásalakulását,afelmerültkamatokat.ATestületelőttieljárásoksoránígymegállapítástnyert,hogy
nincsszóarról,hogyabefizetésekeltűntekvolnavagykétszerfizettetnénekmegvalamelytartozást,azonban–ahogy
azttöbbkérelmezőismegjegyezte–akimutatások,számlakivonatoknehezenvoltakáttekinthetők.Azokmegértésében
segítettekafelekjelenlétévelmegtartottszemélyesmeghallgatások,amelyekenaszolgáltatókrészletesmagyarázattal
tudtakszolgálniésafelmerültkérdéseketmegválaszolták.

A hitelkártya magas kamatozású pénzügyi termék, ezért szükséges a fogyasztóknak fokozott figyelemmel követni 
a tartozás alakulását. A Testület javasolja, hogy a fogyasztók rendszeresen ellenőrizzék hitelkártya-számlakivonatai-
kat, vizsgálják meg a tartozás alakulását, szenteljenek külön figyelmet a moratóriumi tartozásaik aktuális állásának. 
A fizetési haladékkal kapcsolatban mind a bankok, mind az MNB honlapján számos összefoglaló, hasznos információ 
jelent meg az elmúlt időszakban, javasoljuk azok áttekintését. Ha pedig bármilyen kérdés merül fel a fogyasztóban, 
mielőbb vegye fel a kapcsolatot bankjával.

Szeptemberhónapbanlépetthatálybaazelszámolásiszabályokról(átszámításról)szólókormányrendelet,ésaTestület
előttieljárásokbangyorsanmegisjelentekazezzelkapcsolatoskifogások,mertazátszámításafolyamatbanlévőügyeket
isérintette.Afolyamatbanlévőügyekbenisfigyelemmelkellettlenniarra,hogyazátszámításésamoratóriumlezárása
milyenhatássalvanaszerződésre,valamintafennállótartozásra.Aztisszemelőttkelletttartani,hogyakérelmezőkérte-e
éskérhette-eamoratóriumbanmaradást(azazajogszabályáltalmeghatározottvalamelykiemelttársadalmicsoportba
tartozik-e),vagyakérelmezőszerződésekapcsánamoratórium2021.október31.napjánvégetért.Nemnélkülözhették
tehátezekazügyekazátszámítássalkapcsolatoskérdésektisztázását,hiszenezeknemcsakatartozásösszegére,hanem
akérelmezőáltalmegkötnikívántmegállapodásfeltételeireiskihatássallehettek.Azegyikügybenakérelmezőafelgyűlt
tartozástszerettevolnarészletekben,alacsonykamatmellettrendezni.Azelsőmeghallgatásonafelekegyeztettékugyan
álláspontjaikat,deabanknemlátottlehetőségetazegyezségkötésre.AkérelmezőkérelméreaTestületújabbmeghall-
gatásttűzöttésamásodikmeghallgatásidőpontjáramármegtörténtazátszámítás,amelyatartozásjelentős(százezer
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forintotmeghaladóösszegű)csökkenéséteredményezte.Aszolgáltatónemzártakiannakalehetőségétsem,hogyakár
(akorábbi12hónapnál)hosszabbidőreistudrészletfizetéstbiztosítani.Akétmeghallgatásközöttakérelmezőkörülmé-
nyeibeniskedvezőváltozástörtént.Kérte,hogyaszolgáltatóakülönbözőalternatívákról(pl.:atörlesztésiidőszakhossza,
ahavirészletösszege)részleteskalkulációkatkészítsenaszámáraésannakismeretébendönthessenamoratóriumból
történővéglegeskilépéséről.

Javasolja a Testület, hogy az a fogyasztó, aki 2021. november 1. napját követően is élt a fizetési haladék lehető-
ségével, a kilépési nyilatkozat megtétele előtt egyeztessen bankjával annak következményeiről (pl. a tartozást meg 
tudja-e fizetni egyösszegben, vagy részletfizetésre van-e lehetőség). A döntés meghozatala során megfontolásra 
javasoljuk azt a körülményt is, hogy a hatályos jogszabályi rendelkezések alapján a moratóriumba történő újbóli 
belépésre, az abba való visszalépésre már nincs lehetőség.

Áruhitellel kombinált hitelkártya

Mégbonyolultabbazáruhitellelkombinálthitelkártya-szerződésrevonatkozóügyek.Azáruhitelszerződésekesetében
amoratóriumbevezetésétkövetőenesedékesséválórészletekreterjedtkiafizetésihaladék.Amennyibenkombinált
szerződésselrendelkezikafogyasztó,annakegyrésztazakövetkezménye,hogyakétügylettípus(ésazokrészletszabá-
lyai)elkülönülnekegymástól,másrészt–ahogyaztatapasztalatokismutatják–problémássáválikazügyfelekszámára
akimutatásokáttekintése.Különösenigazezazokbanazesetekben,aholnemegy,hanemkettő,vagyakártöbbáruhitel
iskapcsolódikugyanahhozahitelkártyához,vagyaholazegyikáruhitelrekiterjedamoratórium,amásikáruhitelremár
nem,például,ha2020.március18.utánkötöttékaszerződést,illetőlegfolyósítottákakölcsönt.Azegyikilyenügyben
akérelmezősérelmezte,hogybáramoratóriumidőszakaalattfolyamatosanteljesítettbefizetést,apénzügyiszolgáltató
abefizetéseitnemazáruhitel-tartozásra,hanemahitelkártya-tartozásraszámoltael,ezáltalavisszafizetendőösszeg
jelentősenemelkedett.Azeljárássoránapénzügyiszolgáltatóelismerte,hogyazáruhitel-tartozásraaszerződésszerint
elvártösszeghezképest,közel30.000,-Ft-taltöbbbefizetéstörtént,egyezségiajánlatábanennekvisszatérítésétvállalta.
Akérelmezőazajánlatotelfogadta,ígyajogvitátafelekegyezséggeltudtákrendezni.

Személyi kölcsön

Aszemélyikölcsönszerződésekkelkapcsolatbanbenyújtottkérelmekegyarántvonatkoztakafelgyűlttartozásösszegével
kapcsolatoskifogásokra,illetveafutamidő-hosszabbításvitatására.Ezutóbbiproblémakapcsánazügyekjelentősrészében
azképezteavitatárgyát,hogyafutamidőmiértnemcsakamoratóriumbantöltöttidővelhosszabbodikmeg.Bárebben
akérdésbenszámostájékoztatóelérhető,afogyasztókegyrészeszámáratovábbrasemegyértelműafutamidőszámítás
módszere.Afutamidő-hosszabbításnemegyegyszerűösszeadásbóláll.Afelgyűltmoratóriumikamattartozástahátralé-
vőfutamidőreszétkellosztani,ennekkövetkeztébenahavitörlesztőrészletnekegyrészeamoratóriumikamattartozást
fogjafedezni.Ezvégsősoronazteredményezi,hogyatörlesztőrészletkisebbrészefordíthatótőkecsökkentésre,ake-
vésbécsökkenőtőkemiattpedigafelszámítottügyletikamatsemtudakorábbimértékbencsökkenni.Afutamidőtehát
hosszabbidőveltolódikki,mintamoratóriumbantöltöttidő.Egyikügybenakérelmezőaztsérelmezte,hogybárhárom
hónapigvoltmoratóriumbanazügye,apénzügyiszolgáltatóafutamidőthathónappalhosszabbítottameg.Aszolgáltató
aválasziratában,majdameghallgatásonisrészletesenismertetteafutamidőszámításmenetét.Akérelmezőkérte,hogy
abanktájékoztassa,hogyazeredetifutamidővisszaállításaeseténmennyivelemelkedneatörlesztőrészletösszege.
Aszolgáltatóeztvállalta.Egymásikügybenakérelmezőaztsérelmezte,hogybártettamoratóriumbólvalókilépésre
vonatkozónyilatkozatot,deakilépésutánapénzügyiszolgáltatótovábbrasemszedtebearészleteket,holottőcsoportos
beszedésimegbízástadott.Apénzügyiszolgáltatóacsoportosbeszedésekelmaradásáratekintettelegyezségiajánlatot
tett.Afelekazegyezséggelolyanhelyzetettudtaklétrehozni,minthaaszerződés(akérelmezőszándékánakmegfelelő-
en)moratóriummalnemlettvolnaérintett.Többügybeniselőfordult,hogyafogyasztók–annakellenéresérelmezték
acsoportosbeszedéselmaradását–általukiselismertennemtettekkilépőnyilatkozatot.

A Testület javasolja a fogyasztóknak, hogy abban az esetben is, ha csoportos beszedési megbízást adnak a részle-
tek beszedésére, a beszedések tényleges megtörténtét minden esetben ellenőrizzék a számlakivonatokon a jövőbeni 
esetleges félreértések vagy hibák elkerülése érdekében.
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Jelzálogkölcsön

Apénzügyiszolgáltatókrészérőlnagyfokúkompromisszumkészségvolttapasztalhatóamoratóriummalkapcsolatbanki-
alakultjogviták,sérelmeshelyzetekrendezéseiránt.Különösenigazvoltezajelzálogkölcsönökre.Apozitívhozzáállásés
megoldáskeresésnemcsakazegyezségiajánlatoknagyszámábanmutatkozottmeg,hanemtapasztalhatóvoltameghallga-
tásokonlefolytatottszemélyestalálkozásoksoránis.Többesetben,bárformálisanegyezségnemjöttlétre,ajogvitamégis
rendeződöttvagyazért,mertazügyfeleikszámáraelfogadhatómagyarázattaltudtakszolgálniatartozásésafutamidő
alakulásakapcsánaszolgáltatók,vagymertkiderült,hogyvalójábanegyfélreértés,nempontosbankfiókitájékoztatás,
vagyakérelmezőtévesfeltevésevoltavalódiokaajogorvoslatkérésének.Amoratóriummalérintettügytípusokközül
kétségkívülajelzálogkölcsönökalkotjákalegjelentősebbcsoportot,nemcsakazért,mertafokozottmegterheléstjelentő
futamidő-hosszabbításdöntőenezeketaszerződéseketérintette,hanemazértis,mertezenügyletekmögöttibiztosítékok
(ingatlanfedezet,kezességstb.)jellegüknélfogvaérzékenyebbekésgyakranafogyasztóklakhatásátbiztosítóingatlan
aszerződésektárgya.Ajelzálogkölcsönökesetébenazügyekjelentősrészeafutamidő-hosszabbításhozkapcsolódott.
Előfordultolyanügy,amelybenakérelmező–általaiselismerten–egyhavirészletetnemfizetettmeg,amelyígymorató-
riumbakerült.Apénzügyiszolgáltatóazeljárássoránelismerte,hogyakérelmezőmár2020.ápriliselejénmoratóriumból
kilépésinyilatkozatottett,azonbanannakfeldolgozásakésedelmesentörténtmeg.Azáprilisirészletbeszedéseemiatt
elmaradt,azérintettösszegmoratóriumbakerült.Amoratóriumratekintettelutóbbapénzügyiszolgáltatóafutamidőt
meghosszabbította.Afelekegyezséggelrendeztékajogvitát,amelyazelmaradtrészletmegfizetésemellettafutamidő
díjmentesvisszaállításáteredményezte.Afutamidődíjmentesvisszaállításatöbbügybenvoltazegyezségtárgya,ésazis
előfordult,hogyamoratóriumitartozáskisrésze(általábannéhányezerforint)iselengedésrekerült.

ATestületáltaltartottmeghallgatásokonnemkötelezőakérelmezőirészvétel,mégissokkalhatékonyabb,haakérelme-
zőrésztveszameghallgatásonezáltallehetővétéveaközvetlenszemélyesegyeztetést.Amoratóriummal,ezenbelülis
afutamidő-hosszabbítássalkapcsolatosügyekközösjellemzője,hogyavitatotthelyzetrendezéseazátlagoshozképest
nagyobbmértékbenigényliakérelmezőiközreműködést.Afutamidővisszaállítástöbbesetbencsakúgylehetséges,ha
akérelmezővállaljaazelmaradtrészlet(ek)megfizetését,egyesesetekbenazeredetitörlesztőrészletnélmagasabbhavi
összegteljesítését.Areferenciakamathozkötöttkölcsönszerződésekkapcsánproblémakéntjelentkezettazis,hogyafo-
gyasztóksokesetbenazzalszembesültek,hogyahosszabbfutamidőmellettatörlesztőrészletismagasabbafutamidő
hosszabbításrólszólótájékoztatólevélszerintiösszegnél.Báravonatkozószabályokszerintafutamidőtúgykellettmeghosz-
szabbítani,hogyazújtörlesztőrészletnehaladjamegazeredetiszerződésszerintitörlesztőrészletet,azonbanareferencia
kamatváltozásábóleredőnövekedéstaszolgáltatókérvényesíthetik,tehátilyenesetbenemelkedhetatörlesztőrészlet.
Akérelmezőkazesetekjelentősrészébenmegértettékéselfogadtákaszolgáltatóérvelését.

FordultakkérelmezőkaTestülethezamoratóriumidőszakaalattteljesítettelőtörlesztéselszámolásánakvitatásaokán
is.Afogyasztókúgygondolták,hogyazelőtörlesztéstaszolgáltatónakelsődlegesentőkecsökkentésrekellfordítania.
Ezzelszembenaszolgáltatókálláspontjaazvolt,hogyelőszöramoratóriumitartozáskerülkiegyenlítésre,majdazezt
követőenfennmaradóbefizetéstfordítjáktőkecsökkentésre.Ezekakérelmekmegalapozatlanokvoltakésnemvezettek
akérelmezőszámárapozitíveredményreegyetlenesetbensem,ugyanisaszolgáltatójogszabályszerintjártelésnem
kötelesatőketartozástakamatvagyköltségtartozástmegelőzősorrendbenelszámolni.

1.2.  Jelzáloghitel

Ajelzáloghitelekközösjellemzője,hogyapénzügyiszolgáltatóingatlanonalapítottjelzálogjogfedezetemellettnyújt-
jaazt,amelylehetszabadfelhasználásúvagycélhozkötött.Utóbbiakközülalegismertebbszerződéstípusalakáscélú
jelzálogkölcsönszerződés.Jelzálogkölcsönnyújtásaeseténazadósokésazálogkötelezettekszemélyiköreáltalábanmeg-
egyezik,lehetőségvanazonbanarrais,hogyakölcsönfedezetétadóingatlantulajdonosa,mintzálogkötelezettdologi
adósjáruljonhozzáingatlanazálogjoggaltörténőterheléséhez,ezzeltámogatvaazadóskölcsönfelvételét.Azálogjog
önállózálogjogkéntisalapítható.Adologiadószálogkötelezettnekakölcsönszerződésalapjánrendszerestörlesztőrészlet
fizetésikötelezettségenincs,akölcsönszerződésneknemalanya,azonban,haazadósnemteszelegetszerződésszerűen
fizetésikötelezettségénekésahitelezőafedezetetkívánjaérvényesíteni,úgytűrnikötelesingatlanaértékesítését.Ennek
elkerüléséreazálogkötelezettnekérdekébenállazadósteljesítésénekfigyelemmelkísérése.Azálogkötelezettrehátrányos
helyzeteteredményezhet,amennyibenazadósfizetőképességevagyfizetésihajlandóságanemállfenn,esetlegesennem
együttműködősemahitelezőpénzügyiszolgáltatóval,semadologiadóssal.Nincsannakakadálya,hogyaszemélyében
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nemadós(dologiadós)zálogkötelezettapénzügyiszolgáltatóvalegyüttműködvekeressenmegoldást.Erreahitelezők
isnyitottak.Többszörelőfordult,hogyazálogkötelezettaztsérelmezte,hogyapénzügyiszolgáltatónemtájékoztatta
megfelelőidőbenésrészletességgel.ATestületeljárásábanszembesültazzal,hogyazálogkötelezettjogaikorlátozottak,
akölcsönszerződésvonatkozásábansajátjogánnemtehetjognyilatkozatot,aszerződésmódosításátazadósbevonása
nélkülnemkérheti.

ATestületelőtteljárástkezdeményezőjelzáloghitelszerződéstkötöttadósokgyakranapénzügyiszolgáltatóáltalnyilván-
tartotttőke-éskamattartozásösszegét,akésedelmi-ésügyletikamatmértékét,afelszámítottdíjakat,költségeketvitatták.
Afogyasztókszámosesetbenrészleteskimutatástkértekanyilvántartotttartozásukróléskértékateljestartozásnak,vagy
egyrészénektörlését.Ritkábbanképeztejogvitatárgyátakövetelésjogalapjánakvitatása,deelőfordult,hogyakérelmező
arrahivatkozott,hogynemkötöttszerződéstapénzügyiszolgáltatóval,vagynemolyantípusúszerződéstkötött,amelyre
aszolgáltatóakövetelésétalapította.Többesetbenkifogásoltákafogyasztókaszerződésszolgáltatóáltaltörténtjogellenes
felmondását.Ezekbenazügyekbenakérelmekaszerződéseredetifeltételekkeltörténővisszaállításáraésafelmondás
miattfelszámítottkamatok,felmerültköltségektörlésérevagymegtérítéséreirányultak.

Érkeztekügyekakölcsönszerződésbőlfennállótartozásrészlegeselőtörlesztésévelésvégtörlesztésével(teljeselőtörlesztés)
kapcsolatban.Akérelmezőkpéldáulaztkifogásolták,hogyaszolgáltatónemadottpontostájékoztatástaszerződésvégtör-
lesztésseltörténőlezárásáhozszükséges,megfizetendőösszegről,vagyhibástartozásigazolástadottarészükre,ígyaszer-
ződéslezárásáranemtudottsorkerülni,amelyrészükrehátrányoskövetkezménnyeljárt,kártokozott(pl.többletkamat
fizetésikötelezettségeteredményezett).Többesetbenajogvitatárgyátapénzügyiszolgáltatóáltalazadósvégtörlesztési
szándékánakteljesüléséhezközöltmegfizetendőtartozásösszege,afelszámítottvégtörlesztésidíjmértéke,összegevagy
adíjfelszámításánakjogalapja,továbbáalakás-előtakarékosságiszerződésbőleredőmegtakarításbetörlesztéseképezte.
Előtörlesztésteljesítéseeseténistöbbesetbenvitattákafogyasztókazelőtörlesztésidíjjogalapját,összegét,valamint
azelőtörlesztésvégrehajtásátkövetőenmeghatározotthátralévőfutamidőhosszát.Voltakolyankérelmek,amelyekben
akérelmezőazelő-,illetvevégtörlesztés–pénzügyiszolgáltatóvalamelymulasztásamiatti–meghiúsulásaokánterjesztett
előigényt.Azesetekegyrészébenazeljárásmegszüntetésrekerült,mertmegállapíthatóvolt,hogyazelőtörlesztéshez/
végtörlesztéshezszükségesírásbelikérelem/igénybejelentés,azelőtörlesztésértéknapjárakérttartozásigazolásbenyújtá-
sánakahiánya,vagyazelő/végtörlesztéshezszükségesteljespénzbelifedezethiányamiatt,ésnemapénzügyiszolgáltató
mulasztásaokánhiúsultmegazelőtörlesztés,illetveavégtörlesztés.Afelekegyezségévelzárultazazügy,amelybenaké-
relmezőazértfordultaTestülethez,mertbárazelőtörlesztésinyilatkozatbenyújtásasoránjelezte,hogyatörlesztőrészlet
változatlanultartásamellettfutamidő-rövidítéstiskér,abankeztnemteljesítette.Apénzügyiszolgáltatóálláspontjaszerint
afutamidőrövidítésekülönbírálatalapjánszerződésmódosításkeretébentörténik,szerződésmódosításidíjmegfizetése
mellett.Akérelmezőálláspontjaszerintszerződésesrendelkezésbiztosítszámáralehetőségetarra,hogyelőtörlesztés
eseténafutamidőrövidítésétválassza.Afelekközöttijogvitaakérdésesszerződésesrendelkezésértelmezésekapcsánállt
fenn.Egyezségükbenegyebekmellettmegállapodtakabban,hogyapénzügyiszolgáltatóamegjelöltértéknappalelvégzi
azelőtörlesztést,ésafutamidő-rövidítésselkapcsolatbanelkészítiaszerződésmódosítást.

Jogvitátkeletkeztetettazazelutasítottpanasz,amelyszerintnemaszerződésbenkikötöttkedvezményesmértékűügyleti
kamatotalkalmaztaabank,továbbáajelzálogjogtörléséhezésbejegyzéséhez,afedezetkiengedéséhezésafedezetcse-
réhezvalóhozzájárulástmegtagadta.Aközelmúltbanfolyósítottkölcsönökkapcsántöbbeljárásbanaszerződéskötést
megelőzőhitelbírálat,vagyafolyósításelhúzódása,illetőlegvalamelydíj,vagyköltségvonatkozásábanadotttájékoztatás
véltvagyvalóshiányosságamiattkeletkezettkármegtérítéseirántiigénytfogalmaztakmegafogyasztók.Azelhangzott
tájékoztatássalkapcsolatbanismétproblémátjelentett,hogyabankfiókbanszóbanelhangzottaktartalmánakrekonstruálá-
sárautóbbnemvoltlehetőség.Többesetbenakérelmezővisszavontaakérelmét,mertaszolgáltatóazigényétteljesítette.

Olyankérelmekisbenyújtásrakerültek,amelyekbenakérelmezőapénzügyiszolgáltatóáltalmegbízottértékbecslőáltal
készítettértékbecslésbenfoglaltakatkifogásoltaésazalapjánkívántigénytérvényesíteniapénzügyiszolgáltatóvalszemben.
Akérelmezősérelmeztetöbbekközött,hogyazingatlanadásvételiszerződésbenmegállapodottvételárazingatlanvalós
értékéhezképesttúlzottvoltéserrenemmutatottráaszakértőazértékbecslésben.Abankálláspontjaszerintkérelme-
zőpanaszamegalapozatlanvolttöbbekközöttazért,mertafüggetlenszakértőazértékbecsléstapénzügyiszolgáltató
megbízásábólakérelmezőáltalbenyújtottkölcsönigényléshezkapcsolódóhitelbírálatérdekébenvégezteel.Rámutatott
arra,hogykérelmezőaszakvéleményelkészítésénélkorábbanvásároltamegazingatlantazáltalakialkudottvételárért,
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ígyakérelmezőlakásvásárlásátapénzügyiszolgáltató,vagyazáltalamegbízottszakértőnembefolyásolhatta.Azeljárás
akérelemmegalapozatlanságaokánmegszüntetésrekerült.

Akérelmezőknéhányesetbenadevizaalapúkölcsönszerződés,illetveegyesszerződésifeltételekésafelmondásér-
vénytelenségérehivatkozvakívántakigénytérvényesíteniapénzügyiszolgáltatókkalszemben.Aztsérelmezték,hogy
apénzügyiszolgáltatóknemnyújtottakkonkréttájékoztatástaszerződésmegkötéseelőttazügyletárfolyamkockázatáról,
nemmértékfelmegfelelőenügyfeleikteherviselőképességét.Előfordult,hogy–tévesen–atartozásforintraátszámítá-
sánaktudtákbeasérelmezettfennállótartozásösszegét.Akérelmezőkjellemzőenegyezségiajánlatotistettekajogvita
rendezéseérdekében.

Azelmúltévekhezképestcsökkenőmértékben,detovábbraismegjelentakérelmekbenazazálláspont,melyszerint
atörvényielszámolásnakazárfolyamváltozáskedvezőtlenhatásánakrendezéséreiskikellettvolnaterjednie.Akérelmeket
olyanszámításraalapozták,amelynincsösszhangbansemavonatkozószerződéses,semajogszabályirendelkezésekkel,
ígyazoknematénylegesenfennállótartozástmutatják.

Akorábbiévekhezképestcsökkentazonügyekszáma,amelyekbenakérelmezőkalakáscélúállamitámogatássalösz-
szefüggésbenkeletkezettszerződésekkel–kiegészítőkamattámogatásmellettnyújtottkölcsön,megelőlegezőkölcsön
(lakásépítési-,lakásvásárlásikedvezmény)–kapcsolatbankifogásoltákaszolgáltatókeljárását.Amiattalakultkiajogvita,
mertakérelmezőnemteljesítettealakáscélúállamitámogatásokrólszóló12/2001.(I.31.)Korm.rendeletben,illetve
aszerződésbenfoglaltakat(példáulazépítésimunkálatokathatáridőbennemfejeztebe,illetveeztnemtudtaigazolni,
vagyagyermekvállalásteljesítéséreelőírthatáridőelteltésavállaltgyermeknemszületettmeg).Ajogszabályalapjánilyen
helyzetbenaszolgáltatóamegelőlegezetttámogatásösszegétvisszavonjaésannakmegfizetéséreszólítjafelazigénybe
vevőt.Azegyeztetéstkövetőenakérelmezőktöbbesetbenvisszavontákakérelmüketvagyafelekközösenkértékazeljárás
megszüntetését,melynekokaazvolt,hogy–akáraMagyarÁllamkincstármegkeresésével–továbbkívántakegyeztetni.

Aszolgáltatóktörekedtekajogvitákbékésrendezésére,illetveazüggyelkapcsolatosálláspontokmeghallgatásontörténő
részletesegyeztetésére,akérelmezőkpedigjelentősszámbanvisszavontákakérelmet,melynekokagyakortavoltaz,hogy
aTestületelőttmegkezdettegyeztetéstfolytatnikívánták,vagymertválasztkapottakérelmezőafelmerültkérdéseireés
elfogadtaapénzügyiszolgáltatóálláspontját.

1.3.  Személyi kölcsön

Aszemélyikölcsönafogyasztókkörébenváltozatlanulkedvelt,jólátlátható,tulajdonságaiismertek.Ennekellenéreapénz-
ügyiszolgáltatóktöbbintézkedéseissérelmesvoltafogyasztókszámáraésvitáshelyzetekiskeletkeztek.Akérelmezők
többesetbenvitattákapénzügyiszolgáltatókáltalközölttartozásösszegét.Ezekazeljárásokafelekközöttiegyeztetést
követőenakérelemvisszavonásávalvagyazeljárásfelekközöskérelméretörténőmegszüntetésévelzárultak,tekintettel
arra,hogyaszolgáltatóamegjelöltigénytteljesítettevagyaTestületeljárásánkívülkívántákfolytatniafelekazegyeztetést.
Nagyobbszámbanérkeztekkérelmekakölcsönökvégtörlesztéséhezkapcsolódóan.Többügybenkifogásoltákakérelme-
zők,hogyakölcsönvégtörlesztése,vagyisafennállótartozásteljesmegfizetésekapcsánaszolgáltatódíjatszámítottfel,
holottarendelkezésreállódokumentumokésazigényléssoránkapotttájékoztatásalapjánavégtörlesztésidíjmértéke
0%.Kértékajogosulatlanullevontvégtörlesztésidíjvisszatérítését.Voltolyaneset,aholpanaszeljárássoránaszolgáltató
aztatájékoztatástnyújtotta,hogyaHirdetménynekmegfelelőmértékűvégtörlesztésidíjkerültterhelésre,deazeljárás
soránfelülvizsgáltaálláspontjátésúgynyilatkozott,hogyaszerződésadminisztrációshibakövetkeztébenrosszulkerült
rögzítésreanyilvántartásábanésatévesenterheltvégtörlesztésidíjjóváírásárólintézkedett.

A 2021. évben lezárt jelzáloghitel ügyek eredménye

495 db
ELINTÉZETT ÜGY

409 db (83%)
ebből ebből

ÉRDEMBEN ELBÍRÁLT ÜGY EGYEZSÉG, KÖTELEZÉS,
AJÁNLÁS ÉS MEGEGYEZÉS

144 db (35%)
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Afennállótartozásrészbenielőtörlesztésérevagyvégtörlesztésreirányulószándékeseténfokozottkörültekintésselja-
vasolteljárni.Érdemeselőzetesentájékozódniafeltételekről,ígykülönösenafennállótartozáspontosösszegérőlés
avégtörlesztésidíjról.Megfontolandóinformációtbeszerezniarról,hogyfelmerül-edíj,haigen,milyenmértékűvagy
összegű.Atartozásrészbenvagyteljesmértékbentörténőkiegyenlítéséreirányulószándékotnéhánynappalafizetés
tervezettnapjaelőttírásbanbekelljelenteniapénzügyiszolgáltatónálésigazolástkellkérniafennállótartozáspontos
összegérőlavégtörlesztésvárhatóidőpontjáravonatkozóan.Sokesetbenaztsérelmeztékakérelmezők,hogyatartozás
végtörlesztéseellenéreakövetkezőhavitörlesztőrészletislevonásrakerült.Ezekbenazesetekbenakérelmezőelőzete-
sennemjelentettebevégtörlesztésiszándékátésazátutaltösszegnemvoltelegendőateljestartozásrendezésére,így
apénzügyiszolgáltatóahavitörlesztőrészletekkiegyenlítésérefordítottaanagyobbösszegűbefizetést.

A Testület javasolja a fogyasztóknak, hogy elő- vagy végtörlesztés tervezésekor tanulmányozzák a vonatkozó szerző-
déses kikötéseket és előzetesen egyeztessenek a hitelt nyújtó szolgáltatójukkal az aktuális feltételekről, a követendő 
ügymenetről és az esetlegesen megmaradó tartozás pontos összegéről.

Néhányügyahagyatékotterhelőörökölttartozássalkapcsolatbanindultaszemélyikölcsönnelösszefüggésben.Ezeknek
azügyeknekazörökhagyóhalálautánfelszámítottkamatokatvitatták,deelőfordult,hogyaszolgáltatóáltalközöltteljes
tartozásttúlzottnaktartottaakérelmező.Egyikügybenakérelmezőaztsérelmezte,hogyelhunytházastársánaktöbb
személyikölcsönszerződésbőleredőennagyösszegűésmagaskamatozásútartozásamaradtfenn,melyazelhúzódóha-
gyatékieljárásmiatttovábbnövekedett.Akérelmezőazelhalálozásidőpontjábanfennállótartozásösszegétvisszafizette,
azaztkövetőenfelszámítottkamatotazonbanvitatta.Ezazügyegyezséggelzárult.Ajogszabályirendelkezésekalapjánaz
örökösöknemazelhalálozásnapjánfennállókövetelésselfelelnekaszolgáltatófelé,hanemamegfizetésnapjánfennálló
tartozással.

Közeli hozzátartozó elhalálozása estén a hagyatéki eljárás jogerős lezárása előtt az örökhagyó által felvett és még 
vissza nem fizetett kölcsönre vonatkozóan javasolt a törlesztés teljesítéséhez szükséges adatok kikérése. A pénzügyi 
szolgáltató a közeli hozzátartozó írásbeli kérelemre tájékoztatást nyújt a fennálló tartozás összegéről és jogcíméről, 
az azt alátámasztó adatokról, az esedékes havi törlesztőrészletről, a törlesztésre szolgáló számlaszámról, valamint 
a hátralévő futamidőről.

Aszemélyikölcsönspeciálistípusaababavárókölcsön,amelynekfelvételérejogszabálybanmeghatározottszemélyikör
jogosult.Ababavárótámogatásrólszóló44/2019.(III.12.)kormányrendeletalapjánnyújtotttámogatássalkapcsolatban
érkezettkérelmekbentöbbnyireatörlesztésszüneteltetésévelkapcsolatbansérelmeztékapénzügyiszolgáltatókeljárását.
Többségbenegyezségjöttlétreazügyekbenvagyaszolgáltatóteljesítetteakérelembenfoglaltigényt,sokeljárásban
aszemélyesegyeztetéstkövetőenakérelmezőkvisszavontákakérelmetazzal,hogyeljárásonkívülkívánnakegyeztetni
ésmegállapodniaszolgáltatójukkal.

Többszolgáltatókínálszemélyikölcsönthitelfedezetibiztosítással.Egyezséggelzárultazazügy,amelybenazeredetiadós,
akérelmezőknéhaiédesapjaelhalálozott.Ahaláltényétazegyikörökösjelentettebeahitelezőnél.Ahalálesetiszolgáltatási
igénybejelentődokumentumotkésőbbegyörököstársanyújtottabe,azonbanazigényelbírálásáhozszükségesdokumentu-
mokatnemcsatoltamegfelelően.Egyharmadikörököstársméltányosságikérelmetnyújtottbe,amelybenkérteabiztosítás
érvényesítését.Abiztosítóhiánypótlásifelhívástkövetőenazigénytelutasította,azonbanerrőlapénzügyiszolgáltatóaz
örökösöketnemtájékoztatta.Egyévvelkésőbbírásbanfelkérteőketatartozásmegfizetésére.AkérelmezőkaTestülethez
benyújtottkérelemükbensérelmeztékakésedelemmiattkeletkezetttöbbletkövetelést,akamatokelengedésétésannak
lehetővétételétkérték,hogyahalálpillanatábanfennállóösszegmegfizetésévelzárhassákleazügyletet.Azügyben
aszolgáltatóegyezségiajánlatottett,akérelmezőkaztelfogadták.Arraisvoltpélda,hogykérelmezőatartozástvitatva
arrahivatkozott,hogyaszolgáltatóakölcsönkérelemvizsgálataésjóváhagyásasoránmegsértetteajövedelemarányos
törlesztőrészletéshitelfedezetiarányokszabályozásárólszóló32/2014.(IX.10.)MNBrendeletbenfoglaltakat,nemmérte
felakérelmezővalóskörülményeit,„bemondásalapján”nemigazoltadatokalapjánkötöttemegaszerződést.Másügyben
atörlesztőrészletetaszolgáltatónemakölcsönszerződésbenírtakszerintállapítottameg,deazeljárássoránakorrekció
megtörtént.Többesetbenelőfordult,hogyaztállítottaakérelmező,hogynemőírtaaláaszerződéstéserrehivatkozással
kérteazügyletlezárását,akövetelésveleszembentörténőérvényesítésénekmellőzését.Ezekazügyek–egyezséghiá-
nyában–megszüntetésrekerültek,mertaTestületeljárásábanszéleskörűbizonyításlefolytatásáranincslehetőség,de
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azilyenügyekírásszakértőkirendelését,tanúkmeghallgatásátésegyéb,nemokiratibizonyítékokatigényelnek,melyek
beszerzéséreésfelhasználásáraaTestületeljárásiszabályainembiztosítanaklehetőséget.

1.4.  Gépjárműhitel

Azévekkelezelőttdevizaalaponlétrejöttgépjárművásárlásátfinanszírozószerződésekegyrészénélakölcsönforintosítá-
sátkövetőenmeghatározotttörlesztőrészletösszegét,afutamidőmeghosszabbításátvitatták.Többügybenaszerződést
biztosítóvételijoglejáratárahivatkozvaatörzskönyvkiadásátkértékazérintettpénzügyiszolgáltatótól.Adevizaalapon
létrejött,majdforintosítottkölcsönszerződésekhezkapcsolódóanatartozásösszegénekvitatásatárgyábanérkezetttöbb
kérelemis.Aztsérelmezték,hogyannakellenérejelentősafennállótartozásösszege,hogyagépjárművásárláskoriértékét
meghaladóösszegetmármegfizettek,deaszolgáltatónemvettefigyelembeagépjárműforgalmiértékénekacsökkenését.
Aszerződéskötéskorkapotttájékoztatástistöbbesetbenkifogásoltákakérelmezők.

Bármiisvoltakérelembenelőadottindok,azesetekjelentősrészébenavitásügykeletkezésénekhátterébenakérelme-
zőknéljelentkezőfizetésinehézségekálltak.

Pozitívéskövetendőpéldaapénzügyiszolgáltatóegyüttműködő,korrekteljárásáraazazügy,amelybenamárfelmondott
gépjárműhitelszerződésbőleredőtartozásrendezéséreafelekírásbanrészletfizetésimegállapodástkötöttek.Akérelmező
afizetésképtelenségétjelezteakövetelésbehajtásávalmegbízottvállalkozásnak,amelynekmunkatársávalfolyamatosan
tartottaakapcsolatotésszóbanmegállapodtakatörlesztésfolytatásáról.Akérelmezőteljesítetteaszóbelimegállapo-
dásbanfoglaltakat,ennekellenérearrólkapotttájékoztatást,hogytovábbraisnagyösszegűtartozásaállfenn,mivelaz
írásbanlétrejöttrészletfizetésimegállapodásbanfoglaltakatnemhatáridőbenteljesítette,erretekintettelaszolgáltató
azírásbanlétrejöttmegállapodástfelmondta.Azeljárásbanaszolgáltatóegyeztetettazáltalamegbízottvállalkozással,
afelekaTestületelőttegyeztettek,sennekeredményekéntakérelmezőnevénnyilvántartottügylezárásrakerültaké-
relmezőteljesmegelégedésére.

Agépjárműhitelekesetébenis,bárkevesebbszer,detovábbraismegjelentakérelmekbenazazálláspont,melyszerint
atörvényielszámolásnakazárfolyamváltozáskedvezőtlenhatásainakrendezéséreiskikellettvolnaterjednie.

1.5.  Folyószámlahitel

Afolyószámlahitelekkelkapcsolatosanindultügyekszámaelenyészővolt.Akérelmezőkakérelmekbenvitattákapénz-
ügyiszolgáltatóáltalközöltteljestartozást,afelszámítottkamatvagyvalamelyköltségjogalapját,összegétéskértékazok
jóváírását,eseténkéntkárigénnyeléltek,továbbáaköveteléselévülésérehivatkozássalkértékatartozástörlését.

1.6.  Áruhitel

Azáruhitellelkapcsolatosjogvitáksajátossága,hogyazeljárástárgyátképezőkölcsöntacsaládokegyszeri,nagyobbössze-
gűkiadásaikfinanszírozásacéljábóligénylik.Azáruhitelegyszerűésazonnalimegoldástjelentazoknakafogyasztóknak,

A 2020. évben lezárt személyi kölcsön ügyek eredménye

266 db
ELINTÉZETT ÜGY

218 db (82%)
ebből ebből

ÉRDEMBEN ELBÍRÁLT ÜGY EGYEZSÉG ÉS MEGEGYEZÉS

127 db (58%)

A 2021. évben lezárt gépjárműhitel ügyek eredménye

105 db
ELINTÉZETT ÜGY

82 db (78%)
ebből ebből

ÉRDEMBEN ELBÍRÁLT ÜGY EGYEZSÉG ÉS MEGEGYEZÉS

38 db (46%)
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akiknekalacsonyabbösszegűéstörlesztőrészletű,rövidfutamidejűhitelrevanszükségükegykonkréttermékmegvásár-
lásához,szolgáltatásigénybevételéhez.Abefizetésekettöbbnyirekészpénzátutalásimegbízással(postaicsekkel)teljesítik.
Azígyteljesítettösszegeknemmindenesetbenérkeznekbeaszerződésbenrögzítettfizetésihatáridőig,mertáltalában
apostaifeladáskornemveszikfigyelembe,hogyennélafizetésimódnálhosszabbátfutásiidővelkellszámolniazegyéb
fizetésimódokhoz,példáulbankiátutalás,csoportosbeszedésimegbízásképest.Akésedelmesteljesítésazonbanakérel-
mezőtartozásánaknövekedéséhezvezet.Előfordult,hogyakérelmezőaztsérelmezte,hogygyakrankésedelmesenkapta
megabefizetéshezszükségeskészpénzátutalásimegbízásokat,valamintazt,hogyáruhiteléneka0%-oskamatozású,havi
fixösszegűtörlesztőrészleteellenéremás-másösszeggelkitöltöttpostaicsekketkapottésezértnemtudtahatáridőre
teljesíteniatörlesztést.Aváltozótörlesztőrészletabbólképződött,hogyazigényeltáruhiteltörlesztőrészleteugyanfix
volt,deakérelmezőhitelfedezetibiztosítástiskért,ennekhavidíjaahavitörlesztőrészletekbebeépítésrekerültésmeg-
emelteafizetendőösszeget,továbbáakérelmezőegyhavirészletmegfizetésévelelmaradt,ezértkerültrészéreafixhavi
részletnélmagasabbösszegrőlkiállításraacsekk.Adottügybenkérelmezőneknemszámítottfelapénzügyiszolgáltató
késedelmidíjatacsekkesetlegeskésőikézhezvételemiatt.

A Testület javasolja, hogy ha észlelik, hogy a postai csekkek késői kézhezvételét követően csak késedelmesen tud 
megvalósulni a fizetés, fontolják meg más fizetési mód választását. A befizetés időpontjának megválasztásakor le-
gyenek figyelemmel arra, hogy a teljesítés napja a befizetett összeg beérkezésének napja és nem a postára adás 
időpontja lesz.

2. BETÉTGYŰJTÉSSEL ÉS PÉNZFORGALOMMAL KAPCSOLATOS 
SZOLGÁLTATÁSOK

Abetétgyűjtésselkapcsolatban121,apénzforgalmiszolgáltatásokatérintően611kérelemérkezett.Ezutóbbinövekedett
azelmúltévekhezképest.Alegtöbbügytovábbraisafizetésiszámlákhozkapcsolódóvolt,dejelentősahitelkártyákkal
ésbetétikártyákkalkapcsolatosügyekszámais.Azévsoránmegfigyelhetővoltajóvánemhagyottfizetésiműveletek-
hezkapcsolatbanbenyújtottkérelmekszámánaknagyarányúnövekedése,gyakorlatilagezokoztaapénzforgalmiügyek
számánaknövekedését.

ATestület619pénzforgalmiszolgáltatássalkapcsolatosügyetzártleazévvégéig.Azérdembenelbírált530ügybőlaha-
tározattaljóváhagyottegyezségekszáma134volt,ez25,3százalékotjelent.Kettőkötelezésszületett.További110ügyben
azeljárásamiattkerültmegszüntetésre,mertafelekeljárásonkívülmegegyeztek.Akérelmezőkszempontjábólkedvezően
alakultügyekarányaígyösszesen46,4százalékottettki.

Apénzpiaciszektortérintőügyek6,6százalékábanfordultakafogyasztókaTestülethezaszolgáltatókbetétgyűjtéssel
kapcsolatostevékenységétkifogásolóproblémáikorvoslásaérdekében,összesen121ügyben.Ezek93százalékának,113
ügynekatárgyalakás-előtakarékosságibetétszerződésvolt.

27. ábra
Beérkezett, pénzforgalmi szolgáltatási ügyek

Beérkezett, pénzforgalmi szolgáltatási ügyek

41,1%;
251 db

36,0%;
220 db

1,1%; 7 db0,2%; 1 db

21,6%;
132 db

Fizetési számla
Betéti (debit) kártya
Hitelkártya
SZÉP kártya
Egyéb
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ATestület96betéttelkapcsolatosügyetzártle.Azérdembenelbírált84ügybőlahatározattaljóváhagyottegyezségek
száma14volt,1kötelezésszületett,és20ügybenazeljárásamiattkerültmegszüntetésre,mertafelekeljárásonkívül
megegyeztek.Akérelmezőkszempontjábólkedvezőenalakultügyekarányaígyösszesen42százalékottettki.

2.1.  Betéti szolgáltatások 

Lakás-előtakarékossági betét

Alakástakarékpénztárakkalszembenkezdeményezetteljárásoka2019.és2020.évekbendöntőenalakástakarékpénztárakról
szóló1996.éviCXIII.törvénytmódosító2018.éviLXIII.törvényáltalbevezetettváltozásokhozkapcsolódtak.2021-ben
asúlypontáttevődöttakiutalással,alakáscélúfelhasználássalkapcsolatosproblémákraésaszámlanyitásidíjakkalkap-
csolatosigényekre.Eznemjelentiazt,hogymegszűntekvolnaazállamitámogatássalkapcsolatosigények,mertahogy
azelőzőévekben,úgy2021-benisszámosfogyasztófordultaTestülethezamiatt,mertegyáltalánnemkapottvagynem
ateljesállamitámogatásösszegétkaptamegbefizetéseiután.

Anemrendszeresbetételhelyezésselkapcsolatosügyekévrőlévrevisszatérőenjelentkeznek.Ezenkérelmeknekavizsgálata
soránabefizetésekténylegesteljesítésénekidőpontjaaközpontikérdés.Alakástakarékpénztárakrólszólótörvénykógens
rendelkezéseirögzítikamegtakarításiévbenbetétkéntelhelyezettösszegrejáróállamitámogatástateljesítettbefizetés
százalékosmértékében.Ezakérelmezőkelőttnemismertszabályozáskülönbözőmértéketrendelamegtakarításiévmeg-
határozottszakaszábanteljesítettbefizetésekre.Akérelmezőkszámáranehezenelfogadhatóésértelmezhetőelőírások
alapjánabefizetésekévenbelülirendszertelenségehátrányoslehetaszámukra,mertazadottmegtakarításiévharmadik
ésnegyediknegyedévébenazigényelhetőállamitámogatásmértékecsökkenésazettőlvalóeltérésrenincslehetőség.

A Testület továbbra is javasolja a fogyasztóknak, hogy az állami támogatásra jogosult szerződésük esetében befi-
zetéseik során legyenek arra figyelemmel, hogy a megtakarítási év nem egyezik meg feltétlenül a naptári évvel, il-
letve az állami támogatás a megtakarítási évben teljesített befizetés után igényelhető. Válasszák meg helyesen 
a megtakarításaik elhelyezésének időpontját ennek tudatában. 

Aszerződésenmegjelöltkedvezményezettés/vagylakás-előtakarékoskodóadóazonosítójelénekfoglaltságához,illetve
akedvezményezettszemélyénekmódosításáhozkapcsolódóigényekszámajelentősencsökkent,detovábbraiselőfordul-
takolyanügyek,amelyekaszerződésbenkedvezményezettkéntmegjelöltszemélymegtakarításiidőalattielhalálozásával
voltakkapcsolatosak.Akérelmezőksérelmezték,hogynincslehetőségarra,hogyelhunytkedvezményezettjogánjárjon
aszerződésreállamitámogatáslegalábbisarraazidőszakranem,amelyalattakedvezményezettmégéletbenvolt.Ilyen
esetekbenalakástakarékpénztáralakás-előtakarékoskodóadóazonosítójelétvehetifigyelembe.Nemcsakakedvezmé-
nyezettelhalálozásavagyanemrendszeresbetételhelyezéscsökkentheti,akárnullázhatjaleazállamitámogatásösszegét,
hanemarosszulelőterjesztettfelmondásis.Ennekjellemzőenarosszulmegválasztottfelmondásinyomtatványazoko-
zója.Többolyanügyisvolt,amelybenakérelmezőkarrólszámoltakbe,hogytévedésbőlnemamegfelelőnyomtatványt
töltöttékkiésígy–mivelszándékukellenérelakáscélúfelhasználásnélkülikifizetéstkértek–azállamitámogatástól
elestek.EzekbenazesetekbenaTestületeljárásánakmegindításátmegelőzőenaszerződéslezárásraésamegtakarítás
államitámogatásnélkülkifizetésrekerült,éssajnosnincslehetőségazállamitámogatásvisszaállításáraakésőbbiekben.

28. ábra
Beérkezett, betétgyűjtéssel kapcsolatos ügyek

93,4%;
113 db

6,6%;
8 db

Lakás-előtakarékossági 
betét

Beérkezett, betétgyűjtéssel kapcsolatos ügyek

Hagyományos betét
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A Testület javasolja a fogyasztóknak, hogy a szerződés megszüntetése során is körültekintően járjanak el. Aláírás 
előtt minden esetben olvassák végig az nyilatkozatokat, dokumentumokat. Kérdés esetén kezdeményezzenek 
egyeztetést a pénzügyi szolgáltatóval.

Többkérelmezősérelmezte,hogyakiutalásifolyamatelhúzódott,amelymiattkárakeletkezett.Azérvényesítenikívánt
kárigényekkülönbözőekvoltak.Abbanazesetben,haazügyféllakáskölcsönelőtörlesztésérekívántafordítaniamegta-
karítást,azelhúzódásmiattfelmerültkamatokmegtérítésétkérte,deelőfordultolyanügyis,aholalakásfelújításokán
tapasztaltidőközbenbekövetkezőépítőanyagáremelkedésmiattitöbbletköltségképezteavita,majdazegyeztetéstár-
gyát.Azegyik,akifizetéselhúzódásamiattfelmerülttöbbletkamatfizetésikötelezettségbőleredőkármegtérítéseiránt
indultügybenaTestületakérelmezőigényétjogalapjábanmegalapozottnak,azösszegszerűségtekintetébenrészben
megalapozottnaktaláltaésközelhetvenezerforintmegfizetésérekötelezteapénzügyiszolgáltatót.Szinténakiutalás
elhúzódásavoltatárgyaannakazügynek,amelybenakérelmezőalakás-előtakarékosságiszerződésbőleredőmegta-
karításbetörlesztésétkövetőenvégtörleszteniszerettevolnaakölcsönét.Abetétkifizetéseazonbanelhúzódott,ennek
következtébenakérelmezőavégtörlesztésifolyamatotiskésőbbtudtacsakelindítani,ezértigényttartottafelmerült
többletkamatokmegtérítésére.Afelekebbenazügybenegyezséggeltudtákrendezniajogvitát,apénzügyiszolgáltató
nyolcvanezerforintmegfizetésétvállalta.

Érkeztekolyankérelmekis,amelyekalakás-takarékpénztárimegtakarításlakáscélúfelhasználásávalvoltakkapcsolatosak.
Azegyikügybenakérelmezőaztsérelmezte,hogyapénzügyiszolgáltatónemfogadjaellakáscélúfelhasználáskéntaközeli
hozzátartozójaáltalkötöttkölcsönszerződéselőtörlesztését.Apénzügyiszolgáltatóaztkifogásolta,hogyakölcsönszerződés
tárgyátképezőingatlanbesorolásanemvoltmegfelelő.Akérelmezőazeljárássoránbenyújtottaapénzügyiszolgáltató
általkérthatóságiigazolást,amelyetaszolgáltatóelfogadottésintézkedettakifizetésiránt.

TöbbkérelmezőfordultszámlanyitásidíjjalkapcsolatosigényévelaTestülethez.Ezekazügyektúlnyomórészbenmegala-
pozatlanságokánmegszüntetésrekerültek.Aszerződésesrendelkezésekamegfizetettszámlanyitásidíjjalkapcsolatban
egyértelműekvoltak.Azáltalánosszerződésifeltételekszerintamegfizetettszámlanyitásidíjnemjártvissza.Egymásik
ügybenakérelmezőaszerződésmódosításkörülményeitkifogásoltaéskérteaszerződésmódosításokánbeterheltszám-
lanyitásidíjkülönbözetvisszatérítését.Apénzügyiszolgáltatóvállaltaaközelkilencvenezerforintosösszegvisszatérítését
ésegyezségetkötött.

Többügybenfelmerült,hogyakérelmezőamegtakarításiösszeglakáscélúfelhasználásátnemigazoltaaszolgáltatófelé,
holottezjogszabálybanrögzítettkötelezettsége.Azügyekjelentősszámábanajogvitaamiattalakultki,mertakérelme-
zőáltalbenyújtottszámlákkeltevagyingatlanvásárláseseténavételárrészmegfizetésénekidőpontjanemfeleltmeg
avonatkozójogszabályrendelkezésének.Azeljárásoksoránaszolgáltatókáltalábanarrahivatkoztak,hogyattólnem
térhettekel.Azegyeztetéseredményekéntakérelmezőknéhányesetbentudomásulvettékaszolgáltatóálláspontjátés
kérelmüketvisszavonták,egyébesetbenazeljárásakérelemmegalapozatlanságaokánmegszüntetésrekerült.Egyesetben
aszolgáltatóazeljárássoránarróltájékoztattaakérelmezőt,hogylehetőségevanaszámlákellenértékénekfelhasználását
aszolgáltatóközreműködésévelkirendeltértékbecslőáltalkészítettértékbecslésseligazolni.Akérelmezőaszolgáltató
általkínáltlehetőségetelfogadvaakérelmétvisszavonta.

Ahagyományosbetétekhezkapcsolódóanérkezettkérelmekszámaelenyészővolt.Jellemzőenalekötöttbetétutánjóváírt
kamatösszegétvagyakamatmértékétvitattaakérelmező,amelyabbóleredt,hogyazakciós,magasabbmértékűkamat,
akérelmezőálláspontjávalellentétben,nemalekötésteljesidőtartamáravonatkozott.Voltolyanügyis,aholakérelmező
apénzügyiszolgáltatóáltalfelszámítottköltségeketvitatta.

A 2021. évben lezárt lakás-előtakarékossági betét ügyek eredménye

90 db
ELINTÉZETT ÜGY

80 db (89%)
ebből ebből

ÉRDEMBEN ELBÍRÁLT ÜGY EGYEZSÉG, KÖTELEZÉS 
ÉS MEGEGYEZÉS

35 db (44%)
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2.2.  Fizetési számla

Afizetésiszámlákkalkapcsolatosügyekszámakismértékbenemelkedettakorábbiévekhezképest.Továbbraisaszámlák
megszüntetésével,azún.„alvószámlákkal”,adevizaátutalásimegbízásokkal,ahatóságiátutalásokkalésatévesutalá-
sokkalkapcsolatosjogvitákvoltakaleggyakoribbügyeink.

Aszámlamegszüntetésselkapcsolatosügyekbenmegmutatkozott,hogyazügyfelektovábbrasincsenektisztábanapénz-
forgalmiszolgáltatásikeretszerződéslétrejöttéreésmegszüntetésérevonatkozószabályokkal,azzal,hogyaztcsakírásban
lehetmegszüntetniésaszerződésekmegszüntetése,megszűnéseeseténafelekkötelesekegymássalelszámolni.Azel-
számolásafelmondássalegyidejűlegvagy–haafelekakeretszerződésbenfelmondásiidőtkötöttekki–afelmondási
időutolsónapjáigtörténik.Haamegszüntetésmáskénttörténik,ezazteredményezheti,hogyaznemjoghatályos,így
amegnemszüntetettszámlákratovábbraisdíjakatszámítfelaszámlavezetőésesetlegcsakévekkelkésőbbszembesül
azügyfélaszámlánfelhalmozódotttartozással.Ahitelintézetekáltalábanakölcsönszerződésekmegkötésévelegyidejű-
legelvárják,hogyazadósügyfélnálukbankszámlávalrendelkezzen.Akölcsönszerződésmegszűnésévelazonbannem
szűnikmegautomatikusanabankszámlaszerződés,ezértszükséges,hogyannakmegszüntetésétazügyfélkülönírásban
kezdeményezze.Többolyanügyvanmindenévben,melyekbenazügyfélúgygondolta,hogyavégtörlesztésselminden
szerződésemegszűnt,ezértalakcímváltozásátsemjelentettebe.Aszámlavezetőhiábaküldöttszámlakivonatot,érte-
sítéstatartozásról,aztakérelmezőnemkaptameg.Végülfelmondtaaszámlaszerződést,majdegyköveteléskezelőre
engedményezteakövetelést.

Aszámlamegszüntetéskapcsántöbbolyanesetfordultelő,melyekbenazügyféláltalbenyújtottbankszámlamegszün-
tetésérevonatkozókérelmetapénzügyiszolgáltatónemteljesítette,mertabankszámlántartozásálltfenn.Apénzügyi
szolgáltatóarrahivatkozott,hogyafizetésiszámlaszerződéselválaszthatatlanrészétképezőÁltalánosSzerződésiFelté-
telekbenszerepel,hogyabankszámlacsakatartozásrendezéseutánszüntethetőmeg.Azeljárásbantisztázódott,hogy
apénzügyiszolgáltatóazügyfélkeretszerződésfelmondásáravonatkozójogosultságánakgyakorlásátnemkorlátozhat-
ja,ígykötelesakeretszerződésfelmondásáravonatkozójognyilatkozatotelfogadnifüggetlenülattól,hogyafelmondás
tárgyátképezőfizetésiszámláhozfennállótartozásvagyegyébteherkapcsolódik-e,vagysem.Máskérdés,hogyhavan
tartozás,aztmegkellfizeni.Azilyenjogvitákmindenesetbenegyezséggelzárultak,mertapénzügyiszolgáltatókbelátták,
hogykorábbigyakorlatuknemfeleltmegapénzforgalmiszolgáltatásnyújtásárólszóló2009.éviLXXXV.törvény(Pft.)17.
§-ábanfoglaltaknak.

Érdemes tudni a fogyasztóknak, hogy a felmondási idő kikötésének hiányában a keretszerződést bármikor, azon-
nali hatállyal – díj-, költség- vagy egyéb fizetésikötelezettség-mentesen – felmondhatják. Egy hónapnál hosszabb 
felmondási időt a pénzforgalmi szolgáltató nem köthet ki. A keretszerződés felmondása, megszűnése esetén a fe-
lek kötelesek egymással elszámolni. Fontos, hogy a fizetési számlára vonatkozó keretszerződést minden esetben 
írásban kell felmondani.

Többkérelemérkezettahatóságiátutalásimegbízáspénzügyiszolgáltatóáltaliteljesítésévelkapcsolatban.Ezekbenaz
ügyekbenaztkifogásoltákakérelmezők,hogyértesítésükésjóváhagyásuknélkültörténtabankszámlaterhelése,valamint
ateljesítéstkövetőenabankszámlánmaradtegyenlegösszegszerűségétisvitatták.Akérelmezőkáltalábannemismerik
azonfizetésimegbízássalkapcsolatosjogszabályokat,melyekkötelezettségetírnakelőapénzügyiszolgáltatóknak.Abí-
róságivégrehajtásrólszóló1994.éviLIII.törvény(Vht.)különfejezetbentartalmazzaéselkülönítiamunkabérreésegyéb
járandóságokra(IV.fejezet),valamintapénzforgalmiszolgáltatóáltalkezeltösszegekre(V.fejezet)vonatkozóvégrehajtási
szabályokat.Apénzforgalmiszolgáltatónálkezelt,természetesszemélytmegilletőpénzösszegekvonatkozásábanaVht.
rendelkezéseibőlmegállapítható,hogyavégrehajtásalólimentességtekintetébennincsjelentőségeaszámlánlévőösszeg
eredetének.Aszámlavezetőkneknemkell,illetvenemislehetazokatvizsgálni.

Sokjogvitakeletkezettadevizaátutalásimegbízásokkalkapcsolatosanis.Voltolyaneset,melybenamegbízáskitöltése,
egyesrovatainakértelmezéseokozottproblémát.Aproblémátáltalábanazokozta,hogyhiányzikapénzforgalmijogszabály-
bóladevizaátutalásibizonylatminta,annaktartalmimeghatározása.Sokpénzügyiszolgáltatósemkészítilyendokumen-
tumot,pedigazsegítségetnyújtanaazügyfeleknekaforintátutalásimegbízásnállényegesenkisebbtételszámbanadott
devizaátutalásimegbízásokesetén.Aholvanilyen,ottistöbbesetbennincshozzákitöltésiútmutató,pedigaszükséges
adattartalomittmás,mintaforintátutalásimegbízásoké,továbbáolyanfogalmakisszerepelnek,melyeknemminden
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esetbenismertekazügyfelekelőtt.Ajogvitákjelentősrészébenakérelmezőarrahivatkozott,hogyabankfiókbankapott
szóbelitájékoztatásalapjánjártelelfogadvaabankfiókiügyintézőszakmaitanácsait,vagynemmegfelelőtájékozódás
utánadtamegamegbízását,vagynemismerteavonatkozódíjtételeket,szabályokat.Sajnosabankfiókbanelhangzottak
utóbbnemigazolhatók,nemhasználhatóksemmilyenbizonyítékkéntakérelmezőállításainakalátámasztására.

Újtípusújogvitakéntjelentkeztekazokadevizaátutalásimegbízások,melyeksoránazutalásösszegeabankszámladeviza-
nemétőleltérődevizanembentörténtésateljesítésekoralkalmazottárfolyambólakérelmezőnélárfolyamkülönbözetből
eredőenveszteségjelentkezett.Voltolyaneset,amikoranetbankonmegadottdevizaátutalásimegbízásnálmegjelentaz
árfolyamravonatkozótájékoztatás,azonbanakérelmezőatranzakcióteljesítésétkövetőennagyobbösszegbentörtént
terheléstlátottabankszámláján.Akérelmezőfigyelmenkívülhagytaazt,hogyamegbízásmegadásakormegjelenőárfo-
lyamtájékoztatójellegűésateljesítésekorérvényesárfolyamontörténikabankszámlaterhelése.Lehetőségvandeviza
átutalásimegbízásazonnaliteljesítéséreis,azonbanilyenesetbenmindigfigyelnikellapénzügyiszolgáltatóvonatkozó
hirdetményivagykondícióslistaszerintiszabályát.Ezeknélamegbízásoknálazazonnaliteljesítésnélalkalmazottárfo-
lyamra,amegbízásbenyújtásáraáltalábanbefogadásiidőthatároznakmeg,abefogadásiidőutánmegadottmegbízások
esetébenpedigmárszinténateljesítéskorérvényesárfolyammalvégzikelaterhelést.

Adevizaátutalásimegbízásokutánfelszámítottdíjtételekkelkapcsolatbanistöbbjogvitamerültfel.Apénzügyiszolgálta-
tókhirdetménye,kondícióslistájatartalmazzaadíjtételeket,valamintaztis,hogyaközvetítőbankáltalfelszámítottdíjak
terhelésemegtörténik.Nemvoltérthetőésnemvoltelfogadhatóakérelmezőkszámára,hogymiértszükségesközvetítő
bankotigénybevenni,főlegkétmagyarországibankközöttidevizaátutalásesetében.Ezekbenazesetekbenakérelme-
zőknehezményezték,hogynemkaptakelőzetestájékoztatástarról,hogyaközvetítőbankmilyendíjatfogfelszámítani.
Ezekbenazügyekbenmegállapíthatóvolt,hogyapénzügyiszolgáltatókaPft.szerintitájékoztatásikötelezettségüknek
elegettettek,azonbanaPft.szerinttájékoztatásnaknemkellkiterjedniearraazesetre,haafizetésiműveletteljesítése
nemEGT-állampénznemébentörténik.

ElőfordultakazEgységesEuroFizetésiövezet(SEPA)kereteinbelüli,úgynevezettSEPAátutalásokkalkapcsolatosjogvi-
tákis.AzEGT-n(azEurópaiUniótagállamai,Izland,Liechtenstein,Norvégia)belülieuro-bantörténőutalásokönállóés
szabványosítottfizetésiforma,melybelföldifizetésnekminősülazEgységesEuroFizetésiövezetben,azazazutalásdíja
megegyezikabelföldiforintátutalásdíjával.ASEPAátutaláseseténateljesösszeg–aközvetítőidíjaklevonásanélkül–jut
elakedvezményezettszámlájára,demindkétfélasajátbankjának(pénzforgalmiszolgáltatójának)díjátviseli.Ezekbenaz
ügyekbenakérelmezőkálláspontjaazvolt,hogyabankszámlatípusáravonatkozóbankihirdetménynemfelelmeg„az
EurópaiUniónbelüli,határokonátnyúlófizetésekegyesdíjairólszóló,módosított924/2009/EKRendelet”,2019.december
15-tőlalkalmazandómódosítása(2019/518Rendelet)általelőírtkötelezőharmonizációnak.Azilyenjellegűjogvitákban
afelekegyezségetkötöttekésapénzügyiszolgáltatójóváírtaazügyfélszámlájánavitatottdíjterhelést.

Többügyérkezettazúgynevezettprémiumszámlákkalkapcsolatban.Aprémiumszámláktekintetébenapénzforgalmi
szolgáltatókszámosfeltételtelőírhatnak.Általábantöbbfeltételközüllehetválasztanivagyazokközültöbbegyüttestel-
jesítéseeseténérhetőelaprémiumkedvezmény.Alegjellemzőbbfeltétel,hogyabankszámlárahavontameghatározott
összegűjóváírásnakkellérkezni,ezenkívülvagymeghatározottbefektetésiösszeggelkellrendelkezni,vagymeghatározott
összegűbankkártyavásárlástkellazadottidőszakbanvégrehajtani.Ajogvitákegyrészétazokozta,hogyazügyfélnem
figyeltafeltételekteljesítésénekmérésivagymegfigyelésiidőszakára,azazannakkezdőésvégdátumára.Lehet,hogy
amérésivagymegfigyelésiidőszakatárgyhónapotmegelőzőhónapvalamelyiknapjátólatárgyhónapmeghatározott
napjáigterjedt,ígyamegfigyelésiidőszaknemegyezikmeganaptárihónappal.Haafeltételteljesítéseezenidőszakon
kívülesik,apénzügyiszolgáltatófelszámítjaahirdetményvagykondícióslistaszerintidíjtételt.Ekkorszembesülnekaz
ügyfelekazzal,hogydíjmentesszámlahirtelenjelentős,többezer,vagyakártízezerforintszámlavezetésidíjjalkerült
megterhelésre.Előfordultolyaneset,hogyaprémiumszámlafeltételeazvolt,hogymeghatározottösszegűbefektetéssel
rendelkezzenazügyfél,deabankfiókbanegyéletbiztosításiszerződéskötésrebeszéltékrá,ígyaztgondolta(elmondása
szerinterrőlnemkapotttájékoztatást),hogyezzelabefektetésénekösszegenemcsökkent,majdfélévelteltével–ami-
korvégignézteabankszámlakivonatait–szembesültazzal,hogyhavontatízezerforintosszámlavezetésidíjjalterhelték
abankszámláját.Azesetektöbbségébenmegegyezésselzárultakazilyenjogvitákis.
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A Testület javasolja a fogyasztóknak, legyenek figyelemmel arra, hogy a prémium számlák a kedvezmények érvé-
nyesítése érdekében havi odafigyelést igényelnek, hogy az elvárt feltételek a megfigyelés időszakában teljesítve let-
tek-e. Figyelni kell arra, hogy ne forduljon az elő, hogy az ingyenes számlavezetés hátránnyá válik és nagyösszegű 
díjterhelés történik a prémium bankszámláján.

Többjogvitakeletkezettabból,hogyakérelmezőktévesbankszámlaszámotadtakmegegyátutaláskezdeményezésekor
ésmiutánahibátészlelték,azarrateljesítettutalásvisszatérítésétkérték.Avisszatérítésiigénytapénzügyiszolgáltatók
joggalutasítottákel,hiszenamegbízásbanmegadott,akérelmezőáltaljóváhagyottadatokkaltörténtamegbízásáltaluk
valóteljesítése.Közreműködtekavisszahíváskérésébenéshaavisszautalásavisszahívásikérésrenemtörténtmeg,
mindenesetbentovábbisegítségetnyújtottakésegyüttműködtekakedvezményezettszámlavezetőbankjával.

Az átutalási megbízások megadása során, minden esetben célszerű kiemelt figyelmet fordítani arra, hogy az átuta-
lás adatait, a kedvezményezetti számlaszámot, az átutalás devizanemét leellenőrizzük, és figyelemmel kövessük az 
átutalás teljesítését. Amennyiben azt észleljük, hogy az átutalás nem a szándékainknak megfelelően történt meg, 
úgy haladéktalanul jelezzük ezt a megbízást felvevő, számlavezető bankunk felé.

2.3.  Betéti és hitelkártya, ATM használat

Betéti kártyák 

Abetétikártyákkalkapcsolatosjogvitákszámajelentősnövekedéstmutatott.Abetétikártyákkalkapcsolatosügyektöbb
mintfelétajóvánemhagyottfizetésiműveletekkel,bankicsalásokkalkapcsolatosügyekképezték.Továbbraisjelentős
voltazATM-bőlkészpénzfelvétellelésATM-bekészpénzbefizetésselkapcsolatosügyekszáma,ezekazügyekegynegyedét
jelentették.AzingyeneskészpénzfelvétellelkapcsolatbanmindösszeegyetlenügykerültaTestületelé.

AzATMbankjegykiadóautomatánkeresztülkezdeményezettkészpénzfelvétellelkapcsolatosjogvitákakorábbiéveksajá-
tosságaitmutatták.Ezenjogvitákbanakérelmezőkaztsérelmezik,hogyazigényeltösszegetnemvagynemteljesösszegben
adtakiazautomata,illetveaténylegesenfelvettösszegtőleltérőösszegetterheltaszámlavezetőbankakészpénzfelvétel
után.Azegyikügybenakérelmezőnekakészpénzfelvételsoránazautomataazegyiktízezerforintosbankjegyhelyett
abankjegycsomagfedlapjátadtaki,ésaztazautomata10.000Ft-oscímletkéntvetteszámításba.Akérelmezőazeljárásban
bemutattaafedlapot,ésmegállapítástnyert,hogyazATM-bena10.000Ft-oscímletűbankjegyekettartalmazókazetta
készpénzzelvalófeltöltésesoránemberimulasztásmiattabankjegyekközékeveredettabankjegykötegfedlapja.Erre
figyelemmelabankavitatottösszegetjóváírtaakérelmezőszámláján.Egymásikügybenakérelmező100.000Ftössze-
getpróbáltfelvenniazautomatából,melyetaznemadottki.Ennekellenéreabankbeterhelteazösszegetaszámláján.
Akártyareklamációseljárásnemvezetettsikerre,ezértazügyfélaTestülethezfordult.ATestületeljárásában–apanasz-
kezelésiiratokáttekintésétkövetően–kiderült,hogyakártyareklamációseljárássoránhelytelenidőpontotrögzítettek
atranzakcióidőpontjaként,ennekalapjánegymásik,ténylegesensikerestranzakcióadataitvizsgálták.Aténylegesigazolt
időpontismeretébenabankfelülvizsgáltaazügyet,megállapítástnyert,hogyazadottkészpénzfelvételvalóbansikertelen
volt.Abankazösszegetjóváírtaazügyfélszámláján.

Ezeknekazügyeknekafontostanulsága,hogyakártyareklamációseljárásésapanasztételsoránvalamennyifontos
adatotmegkelladniésvalamennyibizonyítékotbekellmutatniaszámlavezetőhitelintézetrészéreannakérdekében,
hogyavizsgálatsoránmegfelelőenfeltárhatólegyenazATMtranzakciósikerességevagyesetlegessikertelensége.Fontos
azis,hogyareklamációalehetőleghamarabbkerüljönbejelentésre.Anemzetközikártyatársaságiszabályokalapján,

A 2021. évben lezárt fizetési számla ügyek eredménye

258 db
ELINTÉZETT ÜGY

221 db (86%)
ebből ebből

ÉRDEMBEN ELBÍRÁLT ÜGY EGYEZSÉG, KÖTELEZÉS 
ÉS MEGEGYEZÉS

108 db (49%)
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aszámlavezetőbanknakcsakegybizonyoshatáridőnbelülvanlehetőségeakártyareklamációseljárásmegindítására,és
abanknakalehetőleghamarabbmegkellkezdeniazügyintézést.

AMagyarNemzetiBankáltal2021szeptemberébenkiadottvezetőikörlevélszerint2022.január1-tőlelvárásafizetőfél
pénzforgalmiszolgáltatójávalszemben,hogyajóvánemhagyott,vagyjóváhagyott,dehibásanteljesültfizetésiművelet
helyesbítéséreirányulókérelembeérkezésétkövetőegymunkanaponbelülkezdjemegazügyféligényénekelbírálásához
szükségesintézkedésekmegtételét,ígypéldául,hogymegindítsaanemzetközikártyatársaságiszabályokszerintireklamáci-
óseljárást.Haazonbanazügyfélkéslekedikazigényénekbejelentésével,aszámlavezetőbanknakmárnemleszlehetősége
azeljárásmegindítására,ezjelentősenmegnehezíti,sokesetbenlehetetlennétesziazügyféligényénekérvényesítését.

ATM használat

AzelmúltidőszakbanszámosbanküzembehelyezettolyanATM-eket,melyekahagyományosborítékoskészpénzbefizetés
helyettmárlehetőségetbiztosítanakazonnalikészpénzbefizetésreis.Azazonnalikészpénzbefizetéskényelmesésgyors
módjaakártyáhoztartozófizetésiszámláratörténőbefizetésnek,melyneksoránabefizetettösszegaszámlánazonnal
jóváírásrakerül.Azazonnalibefizetésazonbancsakforintbankjegyekbefizetésétteszilehetővé.Azautomatanemfogadja
elasérült,meghajtottbankjegyeket,idegenpapírdarabokat,ezeketvisszaadja,amennyibenhamisnakvéltbankjegyet
érzékel,aztbevonja.Abefizetéssoránezekbenazesetekbenkülönösfigyelmetkellfordítaniarra,hogyazautomatába
helyezettbankjegyekösszegeéscímletemegegyezik-eazautomataáltalajóváhagyástmegelőzőenmegjelenítettösszesí-
tőnszereplőadatokkal.Amennyibenabefizetéssoránbármilyeneltérést,problémamerülfel,aztérdemesszámlavezető
banknakhaladéktalanuljelezni.

AzATM-ekkelkapcsolatosügyekbenapénzügyiszolgáltatókazeljárásoksoránálláspontjukatazautomatajournalsza-
lagjával,rovancsolásijegyzőkönyvévelésazATMhibanaplójávaltámasztottákalá,melyhiteltérdemlőéskizárólagos
bizonyítékazilyenügyekben.

Érdemes tudniuk a pénzügyi fogyasztóknak, hogy az ATM-ből történő készpénzfelvétellel kapcsolatos problé-
mák esetén a kártyareklamációs eljárás és a panasztétel során valamennyi fontos adatot meg kell adni és va-
lamennyi bizonyítékot be kell mutatni a számlavezető hitelintézet részére annak érdekében, hogy a vizsgálat 
során megfelelően feltárható legyen az ATM tranzakció minden részlete, így megállapítható legyen annak sikeres-
sége vagy esetleges sikertelensége. Fontos, hogy a reklamáció a lehető leghamarabb kerüljön bejelentésre, mert 
a számlavezető banknak rövid határidőn belül van csak lehetősége a kártyareklamációs eljárás megindítására. 

TöbbvisszaterhelésieljárássalkapcsolatosüggyelfordultakaTestülethezakérelmezők.Ezeknekajogvitáknakazalapját
azképezte,hogyabankkártyásvásárlásokkalkapcsolatbansokanaztészlelték,hogyolyanárukkalvagyszolgáltatásokkal
kapcsolatosterheléstörténtabankszámlán,melyetnemigényeltvagynemvettátafogyasztó.Apénzügyiszolgáltatók
ilyenesetekbenúgynevezettchargebackeljárást,azazvisszaterhelésieljárástindítanakavitatotttranzakcióra,azazvisz-
szaterhelikazösszegetakereskedőbankjára.Amennyibenakártyatársaságáltalmeghatározotthatáridőignemérkezik
elutasítás,apénzügyiszolgáltatónálmaradavisszaterheltösszegésígyjóváírhatóazügyfélszámláján.Haakereskedő
bankjaelutasítástküldachargebackre,mertpéldáulakereskedőmegfelelőenigazoljaazárumegrendelésétésateljesítést,
apénzügyiszolgáltatóiselutasítjaapanaszt,apénzpedigakereskedőszámlájánmarad.Achargebackeljárásmegindí-
tásánakfeltétele,hogyakérelmezőigazoljaazt,hogynemigényelteaszolgáltatástvagynemrendeltemegazárut,vagy
aztnemvetteátésvisszaküldésrekerültakereskedőnek.Haazeljáráshozakérelmezősemmilyendokumentumotnem
tudbemutatnivagykéslekedikigényebejelentésével,apénzügyiszolgáltatónemtudjamegindítaniazeljárást,hiszenaz
ilyeneljárásokcsakatranzakciótkövető120naponbelülindíthatókmeg.

A 2021. évben lezárt betéti (debit) kártya ügyek eredménye

131 db
ELINTÉZETT ÜGY

121 db (92%)
ebből ebből

ÉRDEMBEN ELBÍRÁLT ÜGY EGYEZSÉG, KÖTELEZÉS 
ÉS MEGEGYEZÉS

38 db (31%)
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APSD297.cikk(1)bekezdésétahazaijogbaátvevőPft.55/C.§(1)bekezdéseértelmébenapénzforgalmiszolgáltatók-
nakerősügyfélhitelesítéstkellalkalmazniukmindenolyanügyletesetében,amikorafizetőfélonlineférhozzáfizetési
számlájához,elektronikusfizetésiműveletetkezdeményez,illetvebármelyműveletetolyantávolicsatornánkeresztülhajt
végre,amifizetésselkapcsolatoscsalásokraésmásvisszaélésekreadhatmódot.Ajogszabályháromesetetszabályoz:
a)amennyibenaszámlavezetettügyfélhozzáféraszámlájához,vagyispéldáulbelépaszámárabiztosítottinternetbanki
felületreavagymobilbankba;b)bármilyenelektronikuscsatornánfizetésimegbízástad(példáulafizetésikártyájátPOS
terminálonhasználjavagyinternetbankonkeresztüladfizetésimegbízást;c)bármilyenolyanegyébeset,melynemesik
aza)vagyb)pontokalá,azonbanvisszaélésekreadhatokot(ilyenlehetpéldáulazügyfélfizetésikártyájáhoztartozólimit
módosítása,vagyazügyféltájékoztatásáhozhasználtmobiltelefonszámmegváltoztatása).Ezenszigorúelőírásokalólazon-
banfelmentéstadnakmeghatározottszabályok,amelyek–apénzforgalmiszolgáltatóválasztásátólfüggően–lehetővé
teszikakötelezőerősügyfélhitelesítésalólimentesülést.A30EURalattiösszegekesetébennemkellerősügyfélhitelesítést
végezni.ATestülettöbbolyanügyetistárgyalt,melyneksoránafogyasztóvitattaazerősügyfélhitelesítésmegvalósulását,
illetveapénzforgalmiszolgáltatóazerősügyfélhitelesítésmegtörténtérefigyelemmelutasítottaelakérelmezőigényét.

Hitelkártyák 

Ahitelkártyákhozkapcsolódójogvitákugyanazokatasajátosságokatmutatták,mintazelmúltévekben.Azelőterjesztett
kérelmekbenakérelmezőkaszerződésérvényességétvagyakamatmértéket–ezáltalafennállótartozásmértékét–vitatták
vagyaszerződésfelmondásakapcsántörténőelszámoláskörülményeitsérelmezték,deelőfordultolyanesetis,melynek
soránazügyfélaztsérelmezte,hogyapénzügyiszolgáltatóáltalatranzakciókrólésafennállótartozásrólküldöttSMS-ek
nemadnakmegfelelőtájékoztatástazelvégzetttranzakciókról,azokesetlegesenkésveisérkeznek.

Azügyekjelentősrészetovábbraisahitelkártyáktulajdonságainaknemvagynemmegfelelőismeretéhez,avisszafi-
zetésikötelezettségnemmegfelelőteljesítéséhezésezáltalmagaskamatfizetésikötelezettséghez,késedelmidíjakhoz
kapcsolódott.Afogyasztókáltalábanmégmindignemismerikvagynemhelyesentudjákahitelkártyáksajátosságait.
Sokesetbenapénzügyiszolgáltatóügyintézőjeáltaladottnemmegfelelő,hiányostájékoztatásbanláttákennekokát,
sokszornyilatkoztakúgy,hogynemolvastákelavonatkozószerződésifeltételeketvagybárelolvasták,azoknemvoltak
egyértelműek,mégsemkérdeztek.

Avásárlóikártyákkalkapcsolatosjogvitákbansokesetbenazvoltaprobléma,hogyafogyasztófélretájékozódottvolt
vagyelkerülteafigyelmét,hogyavásárlói(pontgyűjtő)kártyaegybenhitelkártyais.Akérelmezőkezekbenazügyekben
többesetbennemértették,hogyhaakártyátnemhasználták,afelszámítottdíjakmiatttartozásukmikéntkeletkezett.
Apénzügyiszolgáltatókajogvitarendezéseérdekében–afennállótartozásnagyságrendjétőlfüggően–gyakranegyezségi
ajánlatottettek,ígyazeljárásokegyezséggelzárulhattak.

Gyakorihivatkozásvoltapénzügyiszolgáltatókrészéről,hogyatartozásra,atranzakciókravonatkozóSMS-ekcsaktájé-
koztatójellegűek,ahivatalosbizonylataatranzakcióknakmindenesetbenaszámlakivonat.Sokesetbenbebizonyosodott
azonban,hogyakérelmezőkkizárólagazSMS-ekbőltájékozódnak,számlakivonatukatnemkövetikfigyelemmel,ésez
félreértésekreadhatottokot.

Többesetbenelőfordult,hogyakérelmezőkérteahitelkártyaszerződésmegszüntetését,deateljestartozásátnem
rendezte.Ahitelkártyaszámlánatartozáshónaprólhónapraemelkedett.EzenjogvitákesetébenafelekTestületelőtti
eljárásbanmegegyezésretörekedtekéstöbbesetbenrészbenielengedésbenésrészletfizetésbenvagyteljeselengedésben
állapodtakmeg.Ahitelkártyaszámláklezárásaígymegtörténhetett.örökölthitelkártyatartozássalkapcsolatosügyekben
mindigazokozottgondot,hogymireajogerőshagyatékátadóvégzésjogerőreemelkedettésazörökösszemélyekiderült,
addigazelhalálozásidőpontjábanfennállttartozásösszegejelentősenmegnőtt.Ahagyatékiügyekbenazatapasztalat,
hogymindapénzügyiszolgáltatók,mindazörökösöktörekedtekamegegyezésreéssokesetbensikerültmegegyezniük
afennállótartozásnakvagyegyrészénekmegfizetésévelkapcsolatbanegymássalaTestületelőtt.

Előfordultakhitelkártyáhozkapcsolódóvisszatérítésikedvezményekkelkapcsolatosügyekis.Sokesetbenazügyfelek
számáraabankihirdetményalapjánnemazonosíthatóbeegyértelműen,hogypontosanmelyárukvásárlására,szolgál-
tatásokigénybevételérevonatkoznakavisszatérítésfeltételei.Akedvezményjóváírásasoránapénzügyiszolgáltatókáltal
figyelembevettúgynevezettMCC-kódoknemállapíthatókmegavásárlástmegelőzően,akereskedőkarravonatkozóan
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nemtudnaktájékoztatástnyújtani.Azegyiktipikusügybenahirdetményalapjánaszolgáltatóarészvételiszabályzatban
meghatározottMCC-kóddalrendelkezőüzletekbentörténővásárlásokeseténalap,azaz1%-,illetveakciós–2%–mértékű
visszatérítéstbiztosított.Akérelmezőazeljárássoránegyrésztkifogásolta,hogyegy,álláspontjaszerintmegfelelőkóddal
rendelkezőüzletbentörténtvásárlásautánazakcióshelyettcsakazalapkedvezményreváltjogosulttá,másrésztsérelmezte,
hogycsakévvégénszerezhettudomástarról,hogymelyvásárlásokutánkaptameganagyobbmértékűvisszatérítést.
Kérte,hogyaszolgáltatólegalábbahaviszámlakivonatonadjoninformációttételesfelsorolásformájábanarról,hogy
melyikvásárlásrakerülkedvezményjóváírásraannakérdekében,hogyellenőrizhetőlegyen,hogymelyiküzletbentörtént
vásárlásokutánjárazakcióskedvezmény.Aszolgáltatóazeljárássoránegyrésztfelajánlottaakifogásoltvásárlásutánjáró
kedvezménykülönbözeténekjóváírását,másrésztúgynyilatkozott,hogyahitelkártyaszámlakivonataihozkapcsolódóan
akérelmezőáltaljelzettmódosításáhozszükségesfejlesztéseketmegkezdte,afejlesztésekmegvalósulásáigakérelmező
türelmétésmegértésétkérte.Avisszatérítésekkelkapcsolatosügyekjelentősrészénélapénzügyiszolgáltatókrészéről
együttműködésvolttapasztalható,ígyafelekközöttegyezségjöhetettlétre.

A fogyasztók figyelmébe ajánlja a Testület, hogy a hitelkártyák nem optimális használata magas kamat- és költségterhet 
okozhat. Tanulmányozzák a hitelkártyákra vonatkozó tájékoztatásokat a szolgáltatók honlapján és tájékoztató anyaga-
iban! A hitelkártya igénylése és használata során mindvégig körültekintően járjanak el és kellő alapossággal ismerjék 
meg a szerződéses feltételeket, ideértve a kondíciós listát is. 

A pénzügyi szolgáltatóktól elvárt, hogy az ügyfelek számára áttekinthető, érthető módon fogalmazzák meg a szerződést, 
ideértve az annak részét képező általános szerződési feltételeket, hirdetményeket és kondíciós listákat, továbbá, hogy 
ügyintézőik teljes körű és pontos tájékoztatást adjanak mind a személyes, mind a telefonon történő megkeresések  
során.

2.4.  Visszaélések, csalásos ügyek

Afizetésiszámlával,valamintakészpénz-helyettesítőfizetésieszközzelelkövetettvisszaélésekmiattbenyújtottfogyasztói
igényekszámajelentősemelkedéstmutatott.Azévsorán116olyankérelemérkezettvalamilyenvisszaélésselkapcsolatban,
amelyafizetésiszámlákkal,abetéti-illetvehitelkártyákkalkapcsolatosügyekszámánaknövekedésébenmutatkozottmeg.

Akérelmezőkezenesetekbenazáltalukjóvánemhagyottfizetésiműveletekmiattkezdeményeztekeljárástapénzforgalmi
szolgáltatójukkalszemben.Avisszaéléssoránalkalmazottmódszerekakorábbiévekhezhasonlóanrészbenismétlődtek,
mintabankok,közműszolgáltatóknevébenküldöttadathalásze-mailek,vagyacsomagküldőSMS-ek.Jelentősvoltahamis
bankihívásokkalelkövetettvisszaélésesügyekszámais.Ahamisbankihívássalelkövetettvisszaéléssajátossága,hogy
ismeretlenszemélyekmagukatbankialkalmazottaknakkiadva,egynemlétezővisszaélésmegakadályozásárahivatkozással
keresnekmegtelefononembereketésveszikráőketbankiadataikkiadására,illetveonlinebankolásrahasználtkészü-
lékekretávolihozzáféréstbiztosítóprogramoktelepítésére.Ilyenprogramokatsajnossokanannakellenéretelepítették
eszközeikre,hogyaprogramfunkciójátismertékvolna,aztatelepítéstmegelőzőenellenőriztékvolna.Atávolihozzáférés
megteremtésévelacsalókteljesmértékbenátvettékakontrolltazonlineeszközökfelett.

Számosesetbenacsalókhatározottéssürgetőfellépésénekhatásáraazügyfelekkiszolgáltattákbankkártyájukvala-mennyi
adatát,majdabankkártyájukkalkezdeményezettvásárlásokat–abbanahitben,hogybiztonságoshelyrekerülapénzük
–jóváhagytákvagyafizetésiműveletengedélyezéséhezszükségesjóváhagyókódotbediktáltákacsalóknaktelefonon
keresztül.Jelentősösszegűvisszaélésresokszorazértvoltlehetőség,mertazügyfelekakorábbialacsonyösszegbenbe-
állítottvásárlásilimitet–acsalókkérésére–megemeltékvagyaszámlákközöttátvezetésekkeltovábbifedezetetbizto-
sítottak.Azügyfelektöbbesetbenacsalókáltaldiktáltadatokkalátutalásimegbízásokatrögzítettekasajátonlinebanki
felületeiken,majdjóváhagytákaztszinténazzalaszándékkal,hogyapénzüketígyhelyezikbiztonságba.Ezekaműveletek

A 2021. évben lezárt hitelkártya ügyek eredménye

219 db
ELINTÉZETT ÜGY

182 db (83%)
ebből ebből

ÉRDEMBEN ELBÍRÁLT ÜGY EGYEZSÉG ÉS MEGEGYEZÉS

98 db (54%)
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akártöbbóránkeresztülistartottak.Azügyektanúságaszerintsajnosazügyfelekjelentősrészeapszichikainyomásmiatt
alegalapvetőbbellentmondásokrasemfigyeltfel,végrehajtottaacsalókutasításait.

Azelkövetéseksoránszámos,egymástólmerőbeneltérőkörülménytlehetettazonosítaniúgy,mint:

•atelefonálócsalónemaszámlavezetőbankjánakanevébenhívtafelazügyfelet,deamikorazügyfélkérdésreelmondta
aszámlavezetőbankjánaknevét,egyszerűen„átkapcsolták”azügyfeletehhezabankhoz(Tudnikell,hogyabankok
közösügyfélszolgálatotnemvezetnek.);

•abankkártyavalamennyiadatának,ajóváhagyóvagyazonosítókódokvagyaszámlaegyenlegbediktálásaacsalókáltal
hivatkozottvisszaélésekmegakadályozásaérdekében,legalábbiserrevalóhivatkozássaltörtént(Abankoksohanem
kérnekilyenadatokat.);

•azügyfeletkonkrétvisszaélésmiatthívtákfel,mégisolyanvásárlásokravettékrá,amelyeknincsenekösszefüggésben
akezdeményezetthívásbanelhangzottakkal;

•acsalókelőadásaszerintvisszaélésekmegakadályozásaérdekébenameglévőszámlaegyenleg„biztonságosfiókba”,másik
számláratörténőhelyezésevalósulmeg,abankkártyavagyonlinehozzáférésfelfüggesztése,tiltásahelyett;különösen
gyanús,haabiztonságbahelyezésténylegesenvásárlásjóváhagyásátjelenti,azutaláskezdeményezéseszámlavezető
bankonkívülre,ügyfélhelyettmáskedvezményezettnevérevagyközleménybenszokatlanjelöléssel(„ajándék”vagy
azonosítószámok)történik;

•bankkártyalimitekmegemeléseafizetésiszámlánlévőpénz„védelme”érdekében.

APft.felelősségiéskárviselésiszabályaiszerintazügyfelekajóvánemhagyottésjóváhagyott,dehibásanteljesítettfizetési
műveletekhelyesbítésétkérhetikabankjuktól.Helyesbítésikérelemesetébenabankokatterheliannakbizonyítása,hogy
avitatottfizetésiműveletetazügyféljóváhagytavagyakifogásoltfizetésiművelet,azügyfeletértkárazügyfélszándé-
kos,illetvesúlyosangondatlankötelezettségszegésévelvanösszefüggésben.ATestületmindenügyben–azeljárásadta
keretekközött–atényállásteljesfeltárásáratörekszik,egyedilegmegvizsgáljaésértékeliazösszesfeltártkörülményt.
Figyelembevesziazügyfelekáltaltanúsítottmagatartást,ígyafizetésiműveletkezdeményezésében,jóváhagyásában,
adatokkiadásábanvalóközreműködését,illetveazelvárhatógondosság,akellőkörültekintéshiányát,annaksúlyosságát.

Afogyasztókegyiklegfontosabbkötelezettsége,hogyakészpénz-helyettesítőfizetésieszközt(bankkártya)akeretszer-
ződésbenfoglaltakszerintköteleshasználniésakészpénz-helyettesítőfizetésieszközésannakhasználatáhozszükséges
személyeshitelesítésiadatai(PINvagymPINkód)biztonságbantartásaérdekébenazadotthelyzetbenáltalábanelvár-
hatómagatartástkötelestanúsítani.Mindezolyanalapvetőbiztonságielvárás,amelysúlyosangondatlanmegszegése
abankokfelelősségalólimentesüléséteredményezheti.Afizetésiműveletekéseszközöktechnológiájánakfolyamatos
fejlődéséretekintettelakötelezettségtartalmaváltozik,devanszámosolyanelvárás,amelyállandó,ígypéldáulabankok
sohanemkérikelabankkártyavalamennyiadatátsemazonosításhoz,semakártyaletiltásához,nemkérnekhitelesítő
vagyinternetesvásárlásokatjóváhagyókódokat.

Afogyasztókkötelesekapénzforgalmiszolgáltatójukrészérehaladéktalanulbejelenteni,haészlelikakészpénz-helyettesítő
fizetésieszközbirtokukbóltörténőkikerülését,ellopását,valamintazokjogosulatlanvagyjóvánemhagyotthasználatát.
Ejogszabályirendelkezéscéljaannakalehetőségnekamegteremtése,hogyabankoknakreálisesélyelegyenarra,hogy
megtehessékaszükségesbiztonságiintézkedéseketatovábbijogosulatlanhasználatmegakadályozásaérdekében.Elemi
biztonságielőírás,hogyabankoktólkapott,rövidszövegesüzeneteket(SMS)azügyfelekátolvassákésakapottjóváhagyó,
hitelesítőkódokatcsakakkorhasználják,haazigazodikazáltalukkezdeményezetttranzakcióhoz.SzámosesetbenazSMS,
azabbanszereplőadatokkörültekintőelolvasásaeseténazügyfélfelismertevolnaavisszaéléstésanemkívántfizetési
műveletmegakadályozhatólettvolna.

ATestületelőttismertvisszaéléseksoránacsalókazügyfelekettámadjákéskülönbözőmódszerekkelveszikráőketolyan
magatartásokra,amelyekrévénazügyfeleksajátmagukmondanaklebiztonságukról.Afizetésiműveletekpénzforgalmisa-
játosságukratekintettelügyféloldalrólisigénylikakellőkörültekintést,azésszerűfigyelmet.Abankokemellettfolyamato-
santájékoztatásokattesznekközzéhonlapjaikon,illetveelektronikusúton(e-mail,mobilalkalmazások,számlakivonatokhoz
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melléklettájékoztatókstb.)isfelhívjákügyfeleikfigyelmétavisszaélésekre,azokkülönbözőtípusaira.Számosesetben
jelennekmegfigyelemfelhívások,cikkek,közzétételekazegyesinternetesportálokonvagyegyébfelületen.

AvisszaélésekhezkapcsolhatóügyekegyrészébenaTestületeredményesentudottabbanközreműködni,hogyafelek
egyezségrejussanak,deszámosesetbenmegállapította,hogyafizetésiműveletazügyfelekjóváhagyása,illetvesúlyos
gondatlankötelezettségemiattteljesülhetett,ígyabankokatjóváírásikötelezettségnemterhelhette.Azegyikjóvánem
hagyottfizetésiművelettelkapcsolatosjogvitábankötelezőhatározatothozott,melybenkötelezteapénzügyiszolgáltatót,
hogytérítsemegakérelmezőrészéreazáltalajóvánemhagyottéseddigmegnemtérítettfizetésiműveletekösszegét,
250.000Ft-ot,valamintafizetésiszámlatekintetébenamegterheléselőttiállapototállítsahelyreazzal,hogyajóváírás
értéknapjanemlehetkésőbbi,mintazanap,amikorajóvánemhagyottfizetésiműveletteljesítésemegtörtént.Azel-
járásbanarendelkezésreállóinformációkalapjánmegállapította,hogyapénzügyiszolgáltatónembizonyította,hogy
akérelmezőafizetésiműveleteketjóváhagyta,valamintakérelmezőkifogásoltbankkártyahasználatimagatartásaapénz-
forgalmiszolgáltatásnyújtásárólszóló2009.LXXXV.törvény(Pft)40.§(1)bekezdésébeütközik.Abizonyítássikertelensége
aPft.43.§(1)és45.§(3)bekezdésealapjánapénzügyiszolgáltatóterhérevoltértékelendő.Aszolgáltatóakötelezéssel
szembenellentmondássalélt.

Banki hívások során körültekintően járjunk el, a bankkártya, azonosító adatok, illetve kód kiadására irányuló ké-
réseket minden esetben kezeljük kellő óvatossággal! Bármilyen gyanús kérés esetén szakítsuk meg a hívást és ha-
ladéktalanul vegyük fel a kapcsolatot a bankunkkal! Ismertelen, nem azonosított személyek részére ne engedjünk 
távoli hozzáférését online bankoláshoz használt eszközeinkre! Figyeljünk a számlavezető banktól kapott SMS-ek, 
egyéb üzenetek tartalmára!

3.  MÉLTÁNYOSSÁGI ÜGYEK 

Abeérkezett677méltányosságiügyközül616(91%)kapcsolódottpénzpiaciszolgáltatásokhoz.Apénzpiaciméltányossági
ügyekenbelülahitel-éspénzkölcsönnyújtástérintőtermékeket504ügybenképeztékakérelemtárgyát,melyektermék-
csoportokszerintimegoszlásátmutatjaakövetkezőábra.

Améltányosságiügyekbenakérelmezőszemélyivagyanyagikörülményeiretekintettelkériapénzügyiszolgáltatótól
aszerződésbenmeghatározottfeltételeknélkedvezőbbteljesítéslehetőségénekbiztosítását.Méltányosságikérelem-
benakövetelésjogalapja,összegszerűsége,illetőlegaperesvagynempereseljárásbanelbírált igényeknemtehetők
vitássá,ugyanakkorbármelyeljárásfolyamatbanlétealattvagylezárásautánisindíthatóméltányosságieljárásafelek
jogviszonyábankialakultrendezetlenhelyzetmegállapodássaltörténőmegoldásaérdekében.Akérelmezőkérhetifize-
tésikötelezettségénekmérséklését,elengedését,szerződésénekmódosítását,lezárását,illetveaszerződésifeltételektől
eltérőfizetésteljesítéséneklehetőségét.Méltányossággyakorlásáraapénzügyiszolgáltatónemkötelezhető,magadönti
el,hogygyakorol-eméltányosságotéshaigen,aztmilyenfeltételekkelteszi.ATestületazilyenügyekbensemkötelező
határozatot,semajánlástnemhozhat,egyezséglétrehozatalaérdekébenközvetítafelekközött.Egyezséghiányábanaz
eljárástmegszűnteti.

29. ábra
Beérkezett méltányossági ügyek a hitel- és pénzkölcsönnyújtást érintő termékeknél

Lakáscélú jelzáloghitel

Bérkezett méltányossági ügyek  
a hitel- és pénzkölcsönnyújtást érintő termékeknél

Ingatlan jelzáloghitel

Szabadfelhasználású 
jelzáloghitel

Személyi kölcsön

Áruhitel
Folyószámlahitel

Gépjárműhitel

Államilag támogatott hitel
Egyéb hitel

28,2%;
142 db

25,2%;
127 db

10,9%;
55 db

10,9%;
55 db

7,5%;
38 db

3,2%;
16 db

2,6%;
13 db 0,4%;

2 db
11,1%;
56 db
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Abenyújtottméltányosságikérelmektöbbmint70%-aköveteléskezelőkkelszembenérkezett,azügyektöbbségénél
a jogelődpénzügyiszolgáltatófelmondtaapénzügyiszolgáltatásnyújtásárairányulókorábbiszerződéstakérelmező
nemszerződésszerűteljesítésemiatt,atartozásezáltallejárttáésegyösszegbenesedékesséváltésaztkövetőenkerült
engedményezésre.Aköveteléskezelőksokesetbenhangsúlyozták,hogyafelmondásratekintetteljogosultakatartozás
egyösszegbentörténőteljesítéstkövetelni.Ennekellenéretúlnyomórésztnyitottakvoltakamegállapodásra.Akövetelés-
kezelőketérintőméltányosságiügyekközel88%-ahitel-éspénzkölcsönnyújtásáravonatkozószolgáltatástérintett,ezen
belülazügyekközel72%-átajelzálogkölcsönökbőlésaszemélyikölcsönökbőleredőtartozásoktettékki,deindultakügyek
hitelkártya,gépjárműhitel,áruhitelésfolyószámlahiteltartozás,valamintelenyészőszámbanfizetésiszámlaszerződésből,
betétikártyaszerződésbőléslakás-előtakarékosságiszerződésbőleredőigényekrendezéséreis.

Akérelmezőklegtöbbszörtartozásukteljesvagyrészbenielengedésétkérték,illetvekedvezményeskamatozásúvagy
kamatmentesrészletfizetésbiztosításátkezdeményezték,ezekhezgyakrantársultfolyamatbanlévővégrehajtásieljárásra
vonatkozóindítványis.Akérelmezőksokesetbenkértékapénzügyiszolgáltatóintézkedésétavégrehajtásieljárásszüne-
teltetéseésamárfoganatosítottjövedelemletiltásmegszüntetéseiránt.Egyeskérelmezőkennekérdekébenhajlandóak
voltakakárajövedelemletiltásbóltérülőösszegetmeghaladóhavibefizetéstisvállalni.Aszolgáltatókavégrehajtásieljárás
szüneteltetéséheznemmindenesetbenjárultakhozzá.Többesetbenakérelmezőazértfordultméltányosságikérelemmel
aszolgáltatófelé,mertjövedelmétterhelőletiltásmegélhetését,létfenntartásátveszélyeztette.Aszolgáltatóknéhány
esetbenláttaklehetőségetarra,hogyaletiltásösszegénekmérsékléseirántintézkedjenekabíróságivégrehajtófelé.
Végrehajtásieljárásfolyamatbanléteeseténaszolgáltatókszintemindenügybenazzalafeltételleltettekengedményt
atartozáskedvezményesrendezésére,hogyamegállapodásbanfoglaltösszegenfelülavégrehajtóköltségeitismegfizeti
akérelmező.Akérelmezőkakérésükjogalapjánakalátámasztásáraáltalábanbemutattákméltányolhatókörülményei-
ket.Hangsúlyozták,hogyafizetésikészségükfennáll,azonbanatartozásegyösszegűrendezésérevagynagyobbösszegű
részteljesítésrenincslehetőségük.Sokesetbenmégahavitörlesztőrészletösszegeismeghaladtateljesítőképességüket.
Amennyibenakérelmezőcsupánameghallgatásonjelöltemegpontosan,hogymilyenjellegűméltányossággyakorlására
kériapénzügyiszolgáltatót,aszolgáltatójelenlévőképviselőjeazesetektöbbségébenérdembennemtudottarranyilat-
kozni.Akonkrétkérelemreengedélyezhetőkedvezményekrőlatársaságokabelsőszabályzatukszerintelvégzettegyedi
vizsgálatalapjánhoztakdöntést.Ezekbenazesetekben–afelekkéréséreisfigyelemmel–vagyfolytatólagosmeghallgatás
tűzésérevagyazeljárásírásbantörténőfolytatásárakerültsor.Ritkábbanelőfordult,hogyakérelmezőafelekközötti
továbbiegyeztetésérdekébenvisszavontaakérelmét.

ATestülettapasztalataszerintajelzáloghiteltermékekkörébenegyébkölcsöntartozásokhozviszonyítva,nehezebben
születtekegyezségek.Ennekokarészbenazvolt,hogyafennállókövetelésnagysága,amögötteállófedezetiingatlan
értékeésakérelmezőáltalvisszafizetnikívántösszegközöttsokszoráthidalhatatlanvoltaszakadék,vagyolyanalacsony
összegűhavitörlesztőrészletmegfizetésétvállaltaakérelmező,amellyelafennállótartozásbelátható,ésszerűidőnbelül
nemtérültvolnamegapénzügyiszolgáltatóáltalelvártarányban.Azegyikegyezséggelzárultügybenakérelmezőés
néhaiházastársa,mintadóstársakdevizaalapúhiteltvettekfel.Aszerződésfelmondásátkövetőenabankengedmé-
nyezteakövetelését.Afelekközöttrészletfizetésimegállapodásvolthatályban.AkérelmezőaTestülethezelőterjesztett
kérelmébenelőadta,hogyamegváltozottanyagi,egészségügyiésszemélyikörülményeiretekintettelarészletfizetést
amegállapodásfeltételeivelnemtudjateljesíteni,kértealacsonyabbhaviösszegűtörlesztésengedélyezését.Apénzügyi
szolgáltatókiemelkedőenegyüttműködővolt,azügybentöbbegyezségiajánlatottett,amelyekközülakérelmezőtu-
dotthelyzeténekmegfelelőkonstrukciótválasztani.Szinténjelzáloggalfedezettkövetelésekkapcsánjelentkezettgyakori
problémaként,hogytöbbkötelezettvettrésztazalapügyletben,deaszolgáltatóvalaméltányosságieljárástmegelőző-
encsakazegyikkötelezettkötötttartozásrendezésimegállapodást,amelynekhatályaatöbbikötelezettrenemterjedt
ki.Ilyentényállásmellettaszolgáltatóamegállapodásteljesítéseutánfennmaradótartozásmegfizetéséretovábbrais
igényttartottamegállapodásonkívülállószemélyektől.Többkötelezetteseténcélszerű,havalamennyienrésztvesznek
atartozásrendezésimegállapodásban.

Alegtöbbjelzáloghitelesügybenakérelmezőérthetőokbólszerettevolnaelkerülniacsaládlakhatásátbiztosítófedezeti
ingatlanértékesítését.Annakmegtartásaésabíróságivégrehajtáselkerülésecéljábólnagyobbösszegűelső,vagyutolsó
részletvállalásamelletthosszabbfutamidejűrészletfizetésreiskötöttekegyezségetafelek.Másmegoldásilehetőség
hiányábangyakranállapodtakmegafelekabban,hogyafedezetiingatlanértékesítésébőlbefolyóvételárbólkerülsor
atartozásrendezéséreatartozásrészbenielengedésemellett.Azingatlantulajdonosaáltaliértékesítéséreakörülmények
figyelembevételéveltöbbesetbenhosszabbhatáridőtengedélyezettaszolgáltató.
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A Testület javasolja a fogyasztóknak, hogy amennyiben a fedezeti ingatlan értékesítése elkerülhetetlenné vá-
lik, törekedjenek megállapodásra a pénzügyi szolgáltatóval, így a bírósági végrehajtási eljárás megelőzhető és az 
ingatlan piaci viszonyok mellett értékesíthető.

Ajelzálogkölcsönöktárgyábankezdeményezettügyekkisebbrészefennálló,„élő”kölcsönszerződéshezkapcsolódóan
indult.Ezekközösjellemzőjevolt,hogyazadósamárlátható,aközelijövőbenbekövetkezőfizetésigondjaikezelése
érdekébenkezdeményezteazeljárást,amelybenatartozásrészbenielengedésétvagyegyébfizetéskönnyítést,ígyhosz-
szabbfutamidőt,alacsonyabbösszegűhavitörlesztőrészletet,késedelmikamatelengedéstkértapénzügyiszolgáltatótól
aszerződésfelmondásánakelkerüléseérdekében.Apénzügyiszolgáltatókazátstrukturálási,egyébfizetéskönnyítési
lehetőségekrőláltalánostájékoztatástadtakaTestületeljárásasorán,azonbanalehetőségekteljeskörűmegismerése
érdekébenaszolgáltatóügyfélszolgálatánakvagyfiókjánakfelkeresésétjavasoltákakérelmezőnek.Amennyibenafizetési
problématartósnakígérkezik,hatályosügyletekesetébenismegoldástjelenthetafedezetiingatlanpiaciértékesítése,
amelyjelentősköltségmegtakarítástbiztosíthatazadósnak.

Aszemélyikölcsönökkelkapcsolatosméltányosságikérelmektöbbségébenafelekrészletfizetésre,tartozásrészbeniel-
engedésrekötöttekegyezséget.

Gépjárműhitelhezkapcsolódóügyekbenakérelmezőfizetésihajlandóságaeseténapénzügyiszolgáltatókáltalábannyi-
tottakvoltakazegyezségkötésremindatartozásegyösszegűrendezésére,mindrészletfizetésreirányulókérelemese-
tén.Afelekkötöttekegyezségetarravonatkozóanis,hogyagépjárművisszavételétésforgalmiértékénekbeszámítását
követőenafennmaradótartozástrészletekbenfizetimegakérelmező.Többesetbenelőfordult,hogyafelekközöttaz
eljárásbanmegtörténtakapcsolatfelvétel,elindultazegyeztetés,melyetazeljárásonkívülfolytattak.

Apénzügyiszolgáltatókjelentősrészeegyüttműködőmagatartásttanúsított.Aköveteléskezelőkkelszembenieljárásokban
sajnosnemritkánelőfordult,hogyafelajánlottkönnyítéslehetőségévelnemtudtakélniazadósok,mertacsökkentett
összegismeghaladtateherbíróképességüket.Tapasztalhatóvolt,hogyrendkívüleltérőazegyesszolgáltatókgyakorlata
afizetéskönnyítésilehetőségekbiztosítása,méltányossággyakorlásaterén.Fizetéskönnyítésleginkábbakamattartozás
mérséklésébenvagyelengedésében,illetvekönnyített(példáulkamatmentes)részletfizetésilehetőségbiztosításában
nyilvánultmeg.Azadósoktöbbesetbensérelmezték,hogyaköveteléskezelőhosszabbidőn(éveken)keresztül–vélelmük
szerintszándékosan–nemjelezte,hogytartozásttartnyilván,majdmielőttazelévülésbekövetkezettvolna,felszólítást
küldött,márakésedelmikamatokmiattjelentősenmegnövekedettösszegmegfizetésérevonatkozóan.Nemvitatták,
hogyazeljárásjogszerű,azonbanálláspontjukszerinteznemtisztességes,nemfogyasztóbarátésrendkívülhátrányos
következménnyeljárhatazegyébkéntisnehézanyagihelyzetbenlévőadósokranézve.Számosesetbenegyezségkeretében
jelentőselengedésrekerültsor,azonbannemkizárólagazelengedésösszegénekmértékejellemziazeljáráseredményes-
ségét.Kérelmezőivisszajelzésekisigazolják,hogyegyelengedésnélkülirészletfizetésimegállapodásiseredményezheti
azt,hogyelmaradavégrehajtás,alakottingatlanárverezése,végkifejletkéntakilakoltatás.

A Testület javasolja, hogy az adós lehetőségeihez mérten addig is teljesítsen önkéntes befizetést, amíg a méltányos-
sági kérelme elbírálásra kerül. Amennyiben fizetési hajlandóságot mutat, nagyobb eséllyel nyer kérelme pozitív 
elbírálást bármely szolgáltató által.

Améltányosságkérelembárkisszámban,deérkezettlakás-előtakarékosságibetétekhezkapcsolódóanis.Ezekbenaz
ügyekbenalakáscélúfelhasználásigazolásanemvagynemhatáridőbentörténtmeg,ezállamitámogatásvisszafizetési
kötelezettségetkeletkeztetettakérelmezőkterhére.Avisszafizetéselmaradásamiattapénzügyiszolgáltatókfizetési
meghagyáskibocsátásátkérték.Bárezeknekazügyeknekatartozás(államitámogatásmegvonás,illetvefelmerültkölt-
ségek)vitatásavoltatárgya,afizetésimeghagyásoseljárásratekintettel,akérelmeketaTestületkizárólagméltányossági
kérelemkénttudtabefogadni.Azegyik,kedvezőenzárultügybenakérelmezőelismerteazállamitámogatásegyrészének
visszafizetésérevonatkozókötelezettségét,azonbansérelmezte,hogyapénzügyiszolgáltató–afizetésimeghagyásos
eljáráskezdeményezéseelőtt–nemmegfelelőentájékoztattapéldáulavisszafizetendőösszegről.Báraszolgáltatóáltal
visszaköveteltállamitámogatástmegfizette,afelmerültdíjköveteléstazelőzményekmiattsérelmezte.Afelekazeljárás-
banegyezségetkötöttek,amelyafizetésimeghagyásoseljárássoránfelmerültdíjköveteléselengedésérevonatkozott.
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Méltányosságikérelemkéntkerültelőterjesztésreazazigényis,amelyalakáscélúfelhasználássalkapcsolatosszámla
elfogadásávalvoltkapcsolatos.Akérelmezőnapelemtelepítésrekívántafelhasználniamegtakarítását.Báraberuházásra
vonatkozószámlakiegyenlítéseakiutalástkövetőentörtént,azonbanaszámlatöbb,mintfélévvelakiutalásidőpontja
előttkerültkibocsátásra,ígyaztapénzügyiszolgáltatónemfogadtael.Akérelmezőméltánytalannaktartotta,hogyemiatt
azállamitámogatástvisszakellfizetnie.Afelekameghallgatásonegyeztettékálláspontjukat,aszolgáltatóazonbannem
látottlehetőségetméltányossággyakorlására.

ATestületeljárásánaklényegielemeafelekköztiszemélyesegyeztetéslehetőségénekbiztosítása.Különösenigazez
améltányosságieljárásokesetében.Ameghallgatásokonfolytatottpárbeszédeknagymértékbenhozzájárultakazeljárások
eredményeskimeneteléhez.Többszörelőfordultaz,hogyakérelmezőmeghallgatástólvalótávolmaradásalehetetlenné
tetteafelekközöttipárbeszédkialakulásátésígyazegyezséglétrejöttét.

A Testület javasolja, hogy méltányossági ügyekben a kérelmezők számoljanak azzal, hogy egy számukra kedve-
ző egyezség létrehozatala nagy valószínűséggel csak személyes jelenlétükkel és meghallgatás megtartásával le-
hetséges. A csak írásban történő kommunikáció esetén nem remélhetnek olyan eredményt, mint amit személyes 
találkozás alkalmával el lehet érni. Lehetőség szerint ne sajnáljanak fáradtságot és utazási költséget a személyes 
megjelenés érdekében áldozni.

Azérdemiügyintézéssoránbefejezett483pénzpiaciméltányosságiügyközül155esetbenegyezségjöttlétre,éstovábbi
44ügybeneljárásonkívülszületettmegegyezésafelekközött.

4.  KÖVETELÉSKEZELŐKKEL SZEMBENI ÜGYEK

ATestülethezbenyújtottkérelmek22,4százaléka,vagyis666ügyaköveteléskezelőitevékenységetvégzőpénzügyivál-
lalkozásokkalszembenérkezett,jellemzőenpénzpiacitermékekhezkapcsolódóan.

A 2021. évben lezárt pénzpiaci méltányossági ügyek eredménye

597 db
ELINTÉZETT ÜGY

483 db (82%)
ebből ebből

ÉRDEMBEN ELBÍRÁLT ÜGY EGYEZSÉG ÉS MEGEGYEZÉS

199 db (41%)

30. ábra
Követeléskezelők ügyei a pénzpiaci termékeknél

85,2%;
530 db

13,7%;
85 db

1,1%; 7 db

2,4%; 15 db7,9%; 49 db
3,5%; 22 db

33,0%; 205 db

28,5%; 177 db

10,0%; 62 db

Pénzügyi lízing
Pénzforgalmi szolgáltatás
Hitel- és pénzkölcsön nyújtás Áruhitel

Követeléskezelők ügyei a pénzpiaci termékeknél

Gépjárműhitel
Folyószámlahitel
Jelzáloghitel
Személyi kölcsön
Egyéb hitel
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AköveteléskezelőtársaságoktevékenységénekazonrészétilletőjogvitáktartoznakaTestülethatáskörébe,amelyekaz
MNBáltalfelügyeltpénzügyiszolgáltatókáltalengedményezett,pénzügyitárgyúszolgáltatásnyújtásárairányulószerződé-
sekbőleredőkövetelésekkelkapcsolatosak,vagyismelyeknélazalapulszolgálójogiszonypénzügyiszolgáltatásijogviszony.
Azengedményezéslényege,hogyazengedményes,azazaköveteléskezelőazengedményező,azazakorábbipénzügyi
szolgáltatóhelyébelépésválikazáltalamegvásároltkövetelésjogosultjává.Afogyasztóapénzügyiszolgáltatókközött
létrejöttügyletneknemalanya,azengedményezésbekövetkeztéhezahozzájárulásáranincsszükség.Amennyibenarról
megfelelőértesítéstkap,úgyatovábbiakbanazújszolgáltatórészérekellelegettenniefizetésikötelezettségének.Ez
azonbannemeredményezhetijogaicsorbulását,hiszenakorábbanveleszerződöttszolgáltatóvalszembenikifogásait
ajövőbenisfelhozhatja.ATestületelékerültügyekbenajogelődpénzügyiszolgáltatótöbbségébenfelmondtaazalapul
szolgálópénzügyiszolgáltatásravonatkozószerződéstazadósnemszerződésszerűteljesítésemiatt,ezáltalatartozás
lejárttáésegyösszegbenesedékessévált.Eztkövetőentörténtmegazengedményezés.

Azelőzőévekhezhasonlóanazvolttapasztalható,hogyakérelmezőkavelükszembentámasztottkövetelésekelévülésére
hivatkoztak.Néhánynemkívánatosesettőleltekintveazelévülésikifogáselőterjesztésekoraköveteléskezelőkrészlete-
senismertettékazazzalkapcsolatosvéleményüket.Ezegyarántjelentetteazelévülésbekövetkezténekvitatásátvagy
annakelismerését.Többköveteléskezelőalakítottkijógyakorlatotazelévülésikifogásokkezelésekapcsán.Amennyiben
aköveteléskezelőakifogástérdembennemkívántavitatni,mertpéldáulnemálltakrendelkezéséreazelévüléstmegsza-
kítóintézkedésekmegtételétalátámasztódokumentumok,úgymáraTestülethezbenyújtottválasziratábannyilatkozott,
hogynemkívánjaatovábbiakbanavitatottköveteléstérvényesíteniakérelmezővelszembenésgondoskodottazügylet
lezárásáról.Eztakérelmezőszámárakedvezőnyilatkozatottöbbesetbenazálláspontjukrészleteskifejtésenélkültették
megaszolgáltatók.Azeljárásoksorántapasztalhatóvoltolyan–akérelmezőnekszinténkedvező–szolgáltatóigyakorlat
is,amelyalapjánaTestületelőtttartottszemélyesegyeztetésutánvállaltaaköveteléskezelőazügyletlezárását.

Egyespénzügyiszolgáltatókrészérőltanúsítottmagatartásazonbannemeredményezettmegnyugtatóhelyzetetakérel-
mezőknek.Ezekbenazesetekbenapénzügyiszolgáltatónemismerteelazelévülést,azügyletetnemzártaleésnem
tettegyértelműnyilatkozatotavárhatóintézkedésről.EzzelafogyasztókrasérelmeshozzáállássaltalálkozottaTestület
olyanhelyzetbenis,amikoregyebekbenapénzügyiszolgáltatóazállításátnemtudtaalátámasztani,vagykifejezetten
elismerte,hogynincsabirtokábanelévüléstmegszakítójogcselekménytigazolódokumentum,ilyenintézkedésáltala
nemvitatottannemtörtént.

Többesetbenfordultelő,hogyakérelmezőalaptalanuléltelévülésikifogással.Ebbenakörbenvisszatérőentapasztal-
hatóvoltazazindokolás,amelyszerintakérelmezővelszembenazértnemszakadtmegazelévülés,mertnemértesült
aszolgáltatókövetelésérőlamiatt,mertapénzügyiszolgáltatópostaiküldeménye„nemkereste”jelzésselvisszaérkezett
hozzá.Ezazálláspontazonbantéves.Akérelmezőterhéreesik,hogynemvetteátaküldeményt.Magatartásávalönmaga
akadályoztamegajogosultigényérőlvalótudomásszerzését.

Aköveteléskezelőkáltalmegvásároltkövetelésekalapjogviszonyaleggyakrabbanjelzálog-ésszemélyikölcsönvolt.Jelentős
számbankeletkeztekjogvitákhitelkártyaszerződésbőleredőköveteléskapcsán,deazeljárásokérintettekgépjárműhitelből,
áruvásárlásikölcsönből,folyószámlahitelből,fizetésiszámla-ésbetétikártyaszerződésbőleredőtartozástis.Akövete-
léskezelőkkelszembenindítottbékéltetésieljárásokbanismegjelentatartozás–különbözőokokból–történőérdemi
vitatása.Bárafizetésimoratóriumafelmondottügyletekrenemvonatkozott,áttételesenaköveteléskezelőkkelszemben
kezdeményezetteljárásokbanismegjelentajogszabályáltalbiztosítottfizetésihaladékravalóhivatkozás.Azegyikügyben
akérelmezőaztsérelmezte,hogyaköveteléskezelővelrészletfizetésimegállapodástkötött,amelyet–néhányhónapkivé-
telével–rendszeresenteljesített,amegállapodásmégisfelmondásrakerült.Előadta,hogyabbanahiszembenvolt,hogy
erreazügyletéreisvonatkozikamoratórium,ezértnemteljesítettnéhányhónapigbefizetést.Utóbbszembesültazzal,
hogynemígyvanésbefizetteazelmaradtrészleteket.Aköveteléskezelőújmegállapodástküldöttrészére,aztazonban
nemfogadtael.Azeljárássoránaköveteléskezelőhivatkozottarra,hogyamegállapodásnemteljesítéseeseténateljes
tartozás,ésnemamegállapodásbanméltányosságbólcsökkentettösszegválikesedékessé.Atartozásalakulásárólkészített
részleteskimutatásbólazismegállapíthatóvolt,hogyazelteltidőalattatartozástkülönböződíjakésköltségeknövelték.
Ezutóbbiaktöbbszázezerforintottettekki,amelyösszegmegfizetésétőlaköveteléskezelőazeljárásbaneltekintett,és
azígycsökkentetttartozásmegfizetésérekötöttekafelekegyezséget.
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A Testület javasolja a fogyasztóknak, hogy amennyiben ismert tartozásuk van, minél előbb vegyék fel a kapcsola-
tot a szolgáltatóval. Kérdés esetén ne hagyatkozzanak feltevésekre, hanem elsődlegesen a követeléskezelőtől kér-
jenek felvilágosítást, lehetőleg később is bizonyítható módon, így írásban, rögzített telefonbeszélgetés keretében. 
Rendszeresen kérjenek tájékoztatást a tartozásuk aktuális összegéről, még akkor is, ha részletfizetési megállapodás 
jött létre. Amennyiben a tartozás összegét nem tartják megfelelőnek, kérjenek a befizetéseiknek az elszámolásáról 
és tartozásaik alakulásáról részletes kimutatást és azt vessék össze a rendelkezésére álló bizonylatokkal, mint a befi
zetést igazoló postai csekkek, számlakivonatok stb.

Afennállótartozásösszegétvitatókérelmektárgyábanfolytatotteljárásokigazolták,hogyhaafelekszándékaaproblémás
ügybékésrendezéséreirányulfontosafelekközöttiszemélyesegyeztetés.EzaTestületáltaltűzöttmeghallgatásokon
biztosítható,denemkizártaköveteléskezelőkelőttsem.ATestületelőttiegyeztetéstkövetőenazügyekszámosesetben
akérelmezőkvisszavonónyilatkozatáratekintettelvagyafelekközöskérelméremegszüntetésrekerültek,mertaszolgáltató
amegjelöltigénytteljesítettevagyaTestületeljárásánkívülfolytatnikívántákazegyeztetéstamindkettőjükszámáraelő-
nyösegyezségeljárásonkívülilétrehozatalaérdekében.Azeljárásilyenmódontörténőmegszüntetésemindkétfélszámára
kedvező,mertutóbbnemképeziakadályátannak,hogyafelekismétigénybevegyékügyükbenaTestületközreműködését.

Egyesesetekben,ameghallgatásonjelenlévőszolgáltatóiképviselőfelhatalmazásanemterjedtkiakérelmezővelvaló
érdemiegyeztetésre,adottesetbenpéldáulakorábbiegyezségiajánlatrészleteinek(akárateljesítésihatáridő,akár
afizetendőrészlet)módosítására.Azérdemiegyezkedésreiskiterjedőfelhatalmazásnagymértékbenelősegítiazeljárás
gyorséseredményeslefolytatását,avitásügymindkétfélszámárakedvezőmegoldását.

Aköveteléskezelőkkelszembentámasztottigényekesetenkéntakövetelésalapjátjelentőszerződésfelmondásánakvélt
vagyvalósjogszerűtlenségébőleredtek,vitattákafogyasztókakövetelésengedményezésénekjogszerűségét,valamint
aszolgáltatóáltalérvényesítenikívántjárulékokmértékétvagyösszegétis.Másesetbenakérelmezőnemértettegyet
abefizetettösszegjogcímszerintielszámolásával.Tévestájékoztatásrahivatkozássalkárigénytfogalmaztakmeg.Egyik
kérelmezőaztsérelmezte,hogyapénzügyiszolgáltatónemtettelegetavégrehajtófeléfennállójelentésikötelezettségé-
nek,ígyakérelmezőtúlfizetésbekerültéskérteakülönbözetösszegénekvisszafizetését.Apénzügyiszolgáltatóelismerte
atúlfizetéstényétésafelekmeghallgatásonfolytatottegyeztetésénekköszönhetőenavisszafizetésakadályaelhárult.
Együgyben,amelybenapénzügyiszolgáltatóaköveteléseösszegétafelekközöttkorábbanlétrejöttmegállapodásfel-
mondásávalkívántaalátámasztani,megegyeztekafelek.Azegyezségalapjánaszolgáltatóamegállapodásbanfoglaltak
szerintszámoltaelakérelmezőbefizetésétésazügyetlezárta.Aköveteléskezelőazeljárásbannemtudtaigazolniafel-
mondásánakjogszerűségét,felmondásiokkéntnemvalósindokotjelöltmeg.

Többügybenakérelmezőadóstársként,zálogkötelezettkéntvagykészfizetőkezeskéntvettrésztazügyletben,azonban
azadóshalálavagynemteljesítésekövetkeztébentőleköveteltékafennállótartozásrendezését.

Akérelmezőkjellemzőenateljestartozáselengedésétkértékarrahivatkozással,hogynemvolttudomásukahátralékról
vagyakövetelésengedményezéséről.Apénzügyiszolgáltatókezekbenazesetekbenigazolták,hogyakérelmezőrészére
megküldtékakövetelésengedményezésrőlazértesítés,illetveafizetésifelszólítást.Jogvitarendezéséreindultbékélte-
tésieljárásokbanapénzügyiszolgáltatóálláspontjánakkérelmezőáltalimegismerését,indokainakmegértésétkövetően
afelekegyeztetésegyakranméltányosságiszempontokmenténfolyttovább.Azegyüttműködésttanúsítószolgáltatók
ésképviselőiksokszortörekedtekarra,hogymegvilágítsákaszolgáltatószempontjaitésközösenkeressenekmegoldást
kérelmezőproblémájáraamindkétfélszámáraelfogadhatókeretekközött.

Atartozáselengedésére,mérséklésére,illetveegyébkedvezménynyújtásárairányuló,követeléskezelőkkelszembenimél-
tányosságieljárásokatgyakrannemlehetettazelsőmeghallgatástkövetőenazügyetlezárni.Többszörelőfordult,hogy
akérelmezőelőzetesennem,csakameghallgatásontettemegkonkrétajánlatátatartozásrendezésérevagyaszemélyes
egyeztetéssoránlényegesenmegváltoztattakorábbiajánlatát.Ezekbenahelyzetekbenapénzügyiszolgáltatómeghall-
gatásoneljáróképviselőjeazeseteknagyobbrészébenazelőterjesztettigényvizsgálatátvállalta,anyilatkozattételre
határidőtkért.Akorábbiévekhezhasonlóanafeleknyilatkozatairaisfigyelemmelfolytatólagosmeghallgatástűzésére
kerültsorvagyazeljárásírásbanfolytatódott.



SZEKTORONKÉNTIELEMZÉS

JELENTÉS A PÉNZÜGYI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET ÉVES TEVÉKENYSÉGÉRŐL • 2021 63

Számosügybenképeztekifogástárgyátabíróságivégrehajtótevékenysége,például,haakérelmezőakövetelésvégrehajtási
eljárásbanközöltösszegévelnemértettegyet.AvégrehajtóintézkedéseitaTestületnemvizsgálhatta,azonbannemvolt
annakakadálya,hogyakérelmezőaTestületeljárásábanegyeztessenapénzügyiszolgáltatóvalasérelemorvoslásáról,
amelytöbbesetbensikerreisvezetett.

Azeljárásokbanaköveteléskezelőktúlnyomórészeegyüttműködőmagatartásttanúsított.Nemritkánaziselőfordult,
hogyatartozásrendezésérekülönbözőalternatívákatisfelajánlottak,ígyegyösszegűfizetéseseténaköveteléslezárása
jelentőselengedéssel,kamatmentesrészletfizetésstb.,azonbantöbbesetbenafelajánlottfizetéskönnyítésilehetőséggel
nemtudtakélniazadósok,mertacsökkentettösszegismeghaladtateherbíróképességüket.

ATestülettapasztalataszerintnéhánypénzügyiszolgáltatóhozzáállásamegváltozottaméltányosságikérelmekkelkap-
csolatosan.Aváltozásmindpozitív,mindnegatíviránytjelentett,mertaszolgáltatókegyikrészemaximálisanfogyasztó-
barátésnyitottvoltamegoldáskeresésére,mígmásokmerevenelzárkóztakakövetelésösszegétcsökkentőkedvezmény
nyújtásától,példáulkamatmentesrészletfizetésbiztosításától.Aköveteléskezelőkegyüttműködésiszándékánakhiánya
olykor-olykorazírásbeliésaszóbelinyilatkozataikbanistükröződött.

A Testület javasolja a fogyasztóknak, hogy ismerjék meg a Magyar Nemzeti Banknak a fogyasztóval szembeni 
követeléskezelési tevékenységről szóló 2/2019. (II.13.) számú ajánlását. 

5.  ELSZÁMOLÁSI ÜGYEK

Együgybenadódottfeladatazúgynevezettárfolyamrésreésegyoldalúszerződésmódosításravonatkozó,a2014.éviXL.
törvényszerintitörvényielszámolássalösszefüggésben.

ATestületegyilyenspeciálisfelülvizsgálatieljárástfolytatottle,mertazügybenabírósága2020.évbenkötelezteaz
elszámolássalérintettpénzügyiintézménytarra,hogyújelszámolástkészítsenafogyasztószámára.Azelkészítettelszá-
molástazügyféltovábbrasemfogadtael,ezértpanaszeljárástkezdeményezettazelszámolástkészítőszolgáltatónál,majd
asikertelenpanaszkezelésieljárástkövetőenaTestülethezfordultahelyeselszámolásmegállapításárairányulóigényével.

Apénzügyiszolgáltatóazeljárássoránérdemikiegészítéseketvégzettazelszámoláson,ígyaTestületmegállapította,
hogyazújelszámolásvalóbankészültéserretekintettel,avonatkozójogszabálybanfoglaltaknakmegfelelően,azeljárást
megszüntette.

B)  TŐKEPIACI SZOLGÁLTATÁSOKKAL KAPCSOLATOS JOGVITÁK

Abefektetésivállalkozásokrólésazárutőzsdeiszolgáltatókról,valamintazáltalukvégezhetőtevékenységekszabályairól
szóló2007.éviCXXXVIII.törvényhatályaalátartozópénzügyiszolgáltatókkalszemben71újkérelemérkezett.Abenyúj-
tottkérelmekszámaakorábbiévhezképestmindabefektetésiszolgáltatásokkalkapcsolatosjogviták,mindakiegészítő
befektetésiszolgáltatásoktekintetébencsökkent.Acsökkenésleginkábbabefektetésitevékenységekrevonatkozóésazon
belülisamegbízásokteljesítésemiattikérelmekszámavisszaesésérevezethetővissza.

A 2021. évben lezárt követeléskezelőkkel szemben indított ügyek eredménye

665 db
ELINTÉZETT ÜGY

495 db (74%)
ebből ebből

ÉRDEMBEN ELBÍRÁLT ÜGY EGYEZSÉG KÖTELEZÉS ÉS
MEGEGYEZÉS

250 db (51%)
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63ügyfejeződöttbe,ebből42ügybenérdembenissorkerültakérelmekvizsgálatára,21ügybenakérelemhatáskörhiá-
nya,eljárásiakadályvagyahiánypótlásnemteljesítésemiattmeghallgatástűzésenélkülelutasításrakerült.Abefogadott
kérelmek26százalékában,11ügybenafelekegyezségetkötöttek.További5ügybeneljárásonkívüljöttlétreegyezség,
illetveapénzügyiszolgáltatókorábbiálláspontjátfelülvizsgálvaönkéntteljesítetteazigényt.Atőkepiacotérintőkérelmek
körébenabefogadottkérelmek38százalékaakérelmezőszámárapozitíveredménnyelzárult.

Érdemielbírálástkövetőenlezárttőkepiaciügyekdöntésitípusonkéntimegoszlását–azegyesügytípusokbanis–akö-
vetkezőábramutatja.

Abefektetésiszolgáltatásokatérintőügyekbenamegbízásokteljesítésemiattindultjogvitákalapja,hogyakérelmező
álláspontjaszerintapénzügyiszolgáltatónemvagynemügyfelemegbízásainakmegfelelőenjártelésennekkövetkeztében
azügyfélkártszenvedettvagyelmaradthasznakeletkezett.Azeljárásoksoránatényállásokáltalábantisztázhatókvoltak
abenyújtottdokumentumok,valamintafeleknyilatkozataialapján.Amennyibenajogvitaalapjátapénzügyiszolgáltató
hibája,mulasztásaokozta,aTestületeljárásasoránafelekközöttegyezségjöttlétrevagyafelekeljárásonkívülmegál-
lapodtak.Alegtöbbesetbenigazolástnyert,hogyapénzügyiszolgáltatóafelekközöttfennállószerződésfeltételeinek
megfelelőenjártel,ezekakérelmeknemvoltakmegalapozottak,ígyaTestületazeljárástmegszüntette.

Abefektetésitanácsadássoránfelmerülőjogvitákkezdeményezőikétfőcsoportraoszthatók.Azelsőbeazúgynevezett
aktívbefektetőktartoznak.Idesorolandókazokabefektetők,akikbefektetéseikkezelésébenaktívszerepetvállalnak,en-
neksoránközvetlenkapcsolatottartanakfennabefektetésivállalkozásüzletkötőjével.Azügyfélésapénzügyiszolgáltató

31. ábra
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8%;
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közöttbefektetésitanácsadásnyújtásáravonatkozószerződésállfenn.Ezekbenazesetekbenajogvitaalapjátazképezi,
hogyakérelmezőálláspontjaszerintabefektetésiszolgáltatóalkalmazottjanemadolyanátfogóismertetőt,amelyalap-
jánabefektetésieszközökkockázatafelmérhetőlenne,azügyfélezérthozolyandöntéseket,melyeredményeképpen
árfolyamveszteségetszenvedel.Veszteségeinekkeletkezésemiattapénzügyiszolgáltatótokoljaésezértkériakeletkezett
anyagihátrányánakmegtérítését.Amásodikcsoportbaazokajogvitáktartoznak,melyeketolyanfogyasztókkezdemé-
nyeznek,akikabefektetéseikheznemértenek.Ebbenazesetkörbenafogyasztóésapénzügyiszolgáltatóközöttnem
állfennbefektetésitanácsadásnyújtásárairányulószerződés,azonbanafogyasztókabbanahiszembenvannak,hogy
apénzügyiszolgáltatóalkalmazottjabefektetésitanácsotnyújtésabefektetésitanácsminőségéértapénzügyiszolgáltató
felelősségetvállal.

Gyakranmerülnekfelakülönbözőbefektetésijegyekmegvásárlásávalösszefüggő,amiattkeletkezőjogvitákAbefekte-
tésijegyekegyrészejelentősebbenmagasabbkockázatothordoz,mintazállampapírokvagyabankibetétek,azonban
ezekrőlakockázatokrólafogyasztókálláspontjaszerintabankiügyintézőnemmegfelelőentájékoztat,ígycsakkésőbb
szembesülnekazzal,hogyabefektetésijegyekenárfolyamveszteségetszenvednekel.Ittnehézségetjelent,hogyapénz-
ügyiszolgáltatóalkalmazottjaésafogyasztóközöttabefektetésidöntésekmeghozatalelőttlezajlottbeszélgetéseknem
rekonstruálhatók,ígyazeljárásbancsakokiratibizonyítékokhasználhatókfel,amelyekaztigazolják,hogyaszükséges
tájékoztatásokatafogyasztókmegkapták.Ilyenesetekbeniselőfordul,hogyapénzügyiszolgáltatókazesetösszeskörül-
ményétfigyelembevéve,üzletpolitikaialaponafogyasztótértárfolyamveszteségegyrészétmegtérítik.Azeljárásokban
többszöriskiderült,hogyafogyasztóabefektetésijegymögöttállóbefektetésialapteljesítményemiattszenvedettel
árfolyamveszteségetésszámáraérthetetlenvolt,hogyabefektetésialapegypozitívpiacikörnyezetbenmiértalul-tel-
jesítő.Ezekbenazeljárásokbanérdemidöntésnemvolthozható,mertabefektetésialapokszakmaitevékenységének
vizsgálatáranemlehetséges.

AzegyikbefektetésiügybenértelmezésikérdésmerültfelazMNBtv.81.§(2)a)pontszerintifogyasztófogalomtekinte-
tében,melyszerintfogyasztóaz,aki„önállófoglalkozásánésgazdaságitevékenységénkívülesőcélokérdekébeneljáró
természetesszemély”.Azügybenabefektetésiszolgáltatóarrahivatkozott,hogybizonyosspeciális,nagykockázatúopciós
ügyletekesetén,haazokat–azügyletekszámosságaalapján–láthatólagüzletszerűen,sajátprofibefektetésiszakember
igénybevételévelvalósítjamegazügyfél,felvetheti,hogyazoknemasaját,hanemmáragazdaságitevékenységkörébe
esőcélokérdekébentörténtek.Akérdéskizárólagesetileg,azazügyenként,azösszeskörülményfigyelembevételével
vizsgálandóésvizsgálható.Azegyeskonkrétügyektekintetébenazüggyelérintettügyletekvalamennyikörülményének
együttesvizsgálataalapjándönthetőcsakelezakérdés.Enneksoránértékelnikellazügyletek,amegbízásoküzletszerű
jellegét,abefektetésitanácsadásmegvalósulásátvagyannakhiányát,azügyletekszámosságátésazezzelelérhető,
megcélzottprofitnagyságát,valamintazügyfélMiFID-tesztjébenszereplőinformációkatésnyilatkozatokategyaránt.

Akiegészítőbefektetésitevékenységekkelkapcsolatbankezdeményezettfogyasztóijogvitákkalérintettügyekkétfőcso-
portbaoszthatók.Azegyikcsoportbaaletétkezeléssel,amásikbaaTartósBefektetésiSzámlákkal(TBSZ)kapcsolatban
felmerültfogyasztóijogvitáktartoznak.Aletétkezelésselkapcsolatbankialakultfogyasztóijogvitákalapjátelsődlegesen
afogyasztókpénzügyiszolgáltatókáltalvezetettértékpapírszámlájántörténtdíjterhelésképezi.Többesetbensérelmezték,
hogyállampapírbefektetéseikutánazértékpapírjaiklejáratátkövetőenkisebbösszeghezjutottak,mintamireszámítot-
tak.Ennekoka,hogyapénzügyiszolgáltatóknálvezetettértékpapírszámláknakköltségevan,amitabefektetésieszközök
formájátólfüggetlenülazértékpapírszámlatulajdonosoknakmegkellfizetniük.Ezazokbanazesetekbenjelentkülönösen
nagyproblémát,amikorazértékpapírszámlátkisbefektetőnyitjakizárólagabbólacélból,hogyállampapírtvásároljon.

A Testület ajánlja, hogy amennyiben a fogyasztó állampapírt szeretne a portfoliójában tartani, érdemes lehet 
a Magyar Államkincstár által kínált számlavezetési lehetőséggel élni, amennyiben más befektetési eszközöket sze-
retne vásárolni, úgy a számlanyitás előtt a pénzügyi szolgáltatók költségeit tartalmazó hirdetményeit célszerű 
áttanulmányozni.

Azelértéktelenedettrészvényekmiattkialakulthelyzeteteredményező jogvitákkal istalálkozottaTestület.Azügyek
tényállásaszerintazértékpapírszámlatulajdonosaolyanrészvényekettulajdonolt,amelyeknekpiaciértéküknemvolt,
gyakorlatilagforgalomképtelennéváltak,deazértékpapírszámlátvezetőpénzügyiszolgáltatóaszámlavezetésmiattafo-
gyasztónakszámlavezetésidíjatszámoltfel.Afogyasztókszándékaarrairányult,hogyafeleslegesenőketterhelőköltségek
elkerüléseérdekébenapénzügyiszolgáltatószüntessemegazértékpapírszámlájukat.Ajelenlegijogiszabályozásalapján
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azonbanapénzügyiszolgáltatócsakakkortudjamegszüntetniazértékpapírszámlát,haaszámlánnincsértékpapír.Aszám-
latulajdonosnakarészvényeiketértékesítenivagytranszferáltatnikelleneehhez.Arészvényekforgalomképtelenségemiatt
azelsőútnemjárható,amásodikesetébenvalamelymásszolgáltatónálkelleneértékpapírszámlátnyitni,deakkorott
kerülneafogyasztóugyanilyenhelyzetbe.

Atartósbefektetésiszámlákkalkapcsolatbankialakultjogvitákgyökerétazilyenszámlákravonatkozóadózásiszabályok-
nakafogyasztókáltalinemteljeskörűismereteokozza.Amennyibenamegtakarítanikívánófogyasztóamegtakarítását
ilyenszámlánhelyezielésamegtakarítottösszegetbefekteti,akkorahatályosszemélyijövedelemadórólszóló1995.évi
CXVII.törvényáltalmeghatározottfeltételekszerintabefektetéseinelérthozamutánkedvezményesen(10%)vagyegy-
általánnemkelladóznia.Kedvezményesadókulcsalapjánkelladózni,haalekötésiidőszak3év,az5évesidőszakutolsó
napjátólkezdveadómentességetélvezabefektető.Sokestbenezafogyasztókoldalárólfélreértésekhezvezet.Azegyik
ilyenesetsoránafogyasztóTBSZ-tnyitott,majdmegtakarítását5évfutamidejűbetétbenhelyezteel.Abetétlejáratakor
amegtakarításátfelvetteéseztkövetőentapasztalta,hogyateljesadómentességnemvonatkozottrá.Ennekoka,hogy
atörvényalekötésiidőszakotabefizetésévétkövetőteljesnaptáriévbenállapítjameg.Abefizetéséveteháta„gyűj-
tőév”,vagymásterminológiával„felhalmozásiidőszak”,éseztkövetiateljes3,illetve5évidőtartamúlekötésiidőszak.
Aszámlárólkifizetéstagyűjtőévetkövető3.évvégénlehetúgykérni,hogyabefektetésekhozama10%-osadókulccsal
adózzon.Amennyibenkorábbankérünkkifizetést,úgyazáltalánosadókulcsfogahozamokravonatkozniésaTBSZmeg-
szűnik.A3.évetkövetőenaszámlatulajdonosnakjogábanállaszámlájárólrészösszegetfelvenniésaszámlájánmaradt
összegettovábbikétévremeghosszabbítani.Az5.évvégénaTBSZmegszűnik.

Fontos, hogy a fogyasztók a Tartós Befektetési Számla megnyitása érdekében megkötendő számlaszerződés  
megkötése előtt tanulmányozzák át a pénzügyi szolgáltatók által kiadott tájékoztatókat és a hatályos adójogi 
szabályokat.

C)  BIZTOSÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOKKAL KAPCSOLATOS JOGVITÁK

Abiztosításipiacszereplőivelszemben939kérelemkerültbenyújtásra,ezazévfolyamánbeérkezettkérelmek31,5
százalékátjelentette. Akérelmekarányaésabiztosításiágankéntimegoszlásaismegfeleltazelőzőévazonosadatainak.

Azügyekbiztosításiágankéntimegoszlásábanazelmúltévekbentapasztalttendenciafolytatásakénteltolódástapasztal-
hatóanem-életbiztosításiügyekirányába.Atárgyévbenazügyek85százalékaanem-életbiztosításokkal,15százalékaaz
életbiztosításokkalvoltkapcsolatos.Azágazatimegoszlástekintetébenisváltozásvoltmegfigyelhető.Azéletbiztosítások

A 2021. évben lezárt tőkepiaci szolgáltatással kapcsolatos ügyek eredménye
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területénnagymértékbencsökkentabefektetésiegységekhezkötöttéletbiztosításokkalkapcsolatosügyekszámaésará-
nya,anem-életbiztosításokterületénugyanezvolttapasztalhatóazegészségbiztosításokkalkapcsolatosügyekterületén.
Akétcsökkenéstmutatóágazatotleszámítvaatöbbiágazatügyszámajelentősennemváltozott.Abenyújtottkérelmek
többségeabiztosítókkalésbiztosítóegyesületekkelszembenérkezett(97%),abiztosításipiactöbbiszereplőjével,alku-
szokkal,biztosításitöbbesügynökökkelszembenindulteljárásokszámaelenyészővolt.Főkéntacsoportosbiztosításokkal
kapcsolatbanindultakolyaneljárások,melybenabiztosítómellettacsoportosbiztosításszerződőjekénthitelintézetis
résztvett.

Azügyekszolgáltatónkéntimegoszlása–akorábbiévekhezhasonlóan–tükröziazegyespénzügyiszolgáltatókpiacirésze-
sedését,továbbraisabiztosításipiaclegnagyobbszereplőivel,akompozitbiztosítókkal(azonbiztosítók,melyekegyaránt
foglalkoznakéletbiztosításiésneméletbiztosításitermékekkel)kapcsolatbanindultalegtöbbeljárás.Abeérkezőkérelmek
közelkétharmada(55,6%)azötlegnagyobbszolgáltatóvalszembenkerültbenyújtásra.Többszolgáltatóeseténüdvözlendő
gyakorlattávált,hogyazeljárásmegindulásátkövetőenközvetlenegyeztetéstkezdeményeztekafogyasztókkalésennek
folytánszámosesetbenönkéntteljesítettékakérelembenfoglaltakatvagykülönmegállapodásbanrögzítettékajogvita
rendezésérevonatkozóegyezségüket.Ennekfolytánazügyek10százalékábanafelekmégakitűzöttelsőmeghallgatást
megelőzőenmegállapodtak,illetveakérelmezőaszolgáltatóönkéntesteljesítésérefigyelemmelvisszavontakérelmét,
melynekalapjánmeghallgatásnélkülrendeződöttakérelmezőigénye.

Alezártügyek86százalékát,817ügyetaTestületérdembentárgyalt,133ügybenvoltkénytelenakérelmet–hatáskör
hiánya,eljárásiakadály(panaszeljáráshiánya,jogerősbíróságidöntés)vagyahiánypótlásnemteljesítésemiatt–meghall-
gatástűzésenélkülelutasítani.Abefogadottkérelmek24százalékában,összesen198ügybenafelekazMNBtv.120.§(1)
bekezdéseszerintvégrehajthatóegyezségetkötöttek.Biztosításiügybenkötelezésvagyajánlásnemszületett.További61
ügybenafelekközötteljárásonkívüljöttlétreegyezség,illetveapénzügyiszolgáltatókorábbiálláspontjátfelülvizsgálva
önkéntteljesítetteakérelmezőteljesigényét.Ezekbenazügyekbenafelekközösvagyakérelmezőegyoldalúkérelmére
megszüntetésrekerültazeljárás,azügyakérelmezőszámáramégismegnyugtatórendezéstnyert.Abefogadottkérelmek
31,7százalékaakérelmezőszámárapozitíveredménnyelzárult.

Érdemielbírálástkövetőenlezártbiztosításiügyekdöntésitípusonkéntimegoszlását–azegyesügytípusokbanis–akö-
vetkezőábramutatja.

Mindkétbiztosításiágbanáltalánostapasztalat,hogyafogyasztókkalmegkötöttbiztosításoknálalkalmazottáltalános
szerződésifeltételeket(általánoséskülönösbiztosításifeltételeket)aszerződéstmegkötőfogyasztókgyakrannemta-
nulmányozzákmegfelelőenát,aszerződéskötéssoráneljáróüzletkötő–sokesetbenhiányos–szóbelitájékoztatására
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hagyatkozvanincsenektisztábanaszerződéspontostartalmával.Gyakrancsakkésőbb,egykáreseménybekövetkeztekor
szembesülnekazzal,hogyazáltalukmegkötöttbiztosításmilyenkockázatokranyújtfedezetetésmilyenfeltételekkel,
illetve,hogyazadottbiztosításmilyeneseményeket,körülményeketzárkiatérítésköréből.Azéletbiztosításokterületén
sokesetbenelőfordult,hogyafogyasztócsakaszerződéslejártakor,hosszúévekenkeresztültörténődíjfizetéstkövetően
döbbentrá,hogyalejáratiösszegjóvalalacsonyabbvolt,mintamitaszerződéskötéskoradotttájékoztatásalapjánvárt.
Ezekbenazesetekben,hamegfelelőendokumentáltabiztosításifeltételekátadása,akérelmezőalappalnemtudhivat-
kozniarra,hogyafeltételeket–azajánlatidokumentációbanszereplőírásosnyilatkozataellenére–ténylegesennem
vetteát,vagyaztnemismertemeg.

Abiztosításiügyekjelentősrészébenajogvitakifejezettenvalamilyen,afelekközöttakáresemény(biztosításiesemény)
bekövetkezténektényével,körülményeinektényalapjávalkapcsolatbanálltfenn.Különössúllyalérvényesültekezekben
azügyekbenabizonyításrairányadóáltalánosszabályok,melyekszerintajogvitaeldöntéséhezszükségestényeketannak
afélnekkellbizonyítania,akinekérdekébenáll,hogyazokataTestületvalósnakfogadjael.Akövetkezetes,hosszúidő
ótafennállóbíróigyakorlatszerintabiztosításieseménybekövetkezténektényét,abiztosításieseményésakeletkezett
kárközöttiokozatiösszefüggést,valamintakárösszegszerűségétabiztosítottnakkellbizonyítania,mígamentesülésre
okotadókörülményekfennállásátabiztosítókötelesbizonyítani.FentielveketaTestületnekisalkalmazniakell.Számos
esetbenproblémátjelentett,hogyakérelmezőknemtudtákmegfelelőbizonyítékokkalalátámasztaniazáltalukhivatko-
zottbiztosításieseménykörülményeit.Sokszormerültfelazügyérdemieldöntéseszempontjábólolyanlényegikérdés,
amelynekmegítéléseszakértői(műszakiszakértői,árszakértői,orvosszakértőistb.)kérdés.MivelaTestületeljárásában
–azeljárásjellegérefigyelemmel–nincslehetőségfüggetlenigazságügyiszakértőkirendeléséreésszéleskörűbizonyítás
lefolytatására,ezekbenazesetekbenTestületkénytelenazeljárástmegszüntetni.

1. A NEM-ÉLETBIZTOSÍTÁSI ÁGHOZ TARTOZÓ ÜGYEK

Anem-életbiztosítássalkapcsolatosügyekösszesbiztosításiügyhözviszonyítottaránya,anem-életbiztosításiágazatok
egymáshozviszonyítottmegoszlásaazonosa2020-asadatokkal.Anem-életbiztosításiágbatartozóügyekbenabeérke-
zett800kérelemtöbb,mintkétharmadát(66,2%)továbbraisatűz-ésegyébvagyonikárokkalésakötelezőgépjármű
felelősségbiztosításokkalkapcsolatoskérelmekképezték.

806neméletbiztosításiügyzárultleazévvégéig.Azérdembenelbírált688ügybőlahatározattaljóváhagyottegyezségek
száma171darabvolt,éstovábbi52ügybenazeljárásamiattkerültmegszüntetésre,mertafelekeljárásonkívülmeg-
egyeztek.Akérelmezőkszempontjábólkedvezőenalakultügyekarányaígyösszesen32,4százalékottettki.

1.1.  Lakásbiztosítás

Abeérkezettbiztosításiügyekjelentősebbhányadaakorábbiévekkelazonosanalakosságivagyonbiztosításiszerződésekből
ésezenbelülisalakásbiztosításokkalkapcsolatosjogvitákbóleredt.Ezekjelentettékazösszesbiztosításiügyegyharmadát
(33%).Avihar-,felhőszakadás-,jégveréskárok,valamintegyéb,természeti(elemi)károkmellettatűz-ésrobbanáskárok,
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valamintabetöréseslopáskároktettékkiazügyektúlnyomótöbbségét.Abeérkezőkérelmekugyanazokatajellemzőket
mutatták,mintkorábban.

Továbbra isazakérdésképeztea legtöbbesetbenavitatárgyát,hogybeszélhetünk-eolyanbiztosításieseményről,
amelyreapénzügyiszolgáltatókockázatvállalásakiterjed,ahelyszínikárképigazolja-eabejelentettbiztosításiesemény
bekövetkeztét,abiztosításieseménymegvalósulásaeseténnemállnak-efennapénzügyiszolgáltatóteljesítésétkizáró
feltételek,igazolt-eakárösszeg,tisztázott-e,hogyabiztosításiszolgáltatásmilyenösszegűszolgáltatástteszlehetővé.
Afelekjogviszonyáraelsődlegesenafelekszerződése(azáltalánoséskülönösbiztosításifeltételek)azirányadó,különösen
afedezetbevontbiztosításieseményekésabiztosítókáltalnyújtottszolgáltatásiösszegmeghatározásatekintetében.
Azügyfelekszolgáltatásiigénytérvényesítenekabiztosítóvalszemben,ígyabizonyításikötelezettségalapvetőenazügy-
feleketterheli.Abiztosításieseménybekövetkeztét,valamintazazzalösszefüggésbenelszenvedettkártazügyfeleknek
kellbizonyítékkalalátámasztania.Célszerűakáreseményt,azelhárítást,afeltárástésahelyreállítástisrészletesendoku-
mentálni,egyeztetveakárszakértővel,abiztosítómunkatársaival.Adokumentálástlehetőlegfényképpel,videofelvétellel
érdemesvégezni.Adokumentációjó,hanagyonrészletes,mertakáreseményidőpontjátóltávolodvaabizonyításmár
egyrenehezebbéválik.Asérült,kiszerelttárgyakatafeltételekbenmeghatározottidőpontigmegkellőrizni,akárszakér-
tőnekbekellmutatni.Sokesetbenezentárgyakhiányaakadályozzaakáreseményfelderítését.Ahelyreállításkapcsán
részletesárajánlatot,tételesköltségvetéstérdemeskészíttetniannakérdekében,hogyahelyreállításpontostartalma
meghatározhatólegyen.Néhányesetben(pl.villámcsapásmásodlagoshatása)akáreseménybekövetkeztétszakvéle-
ménnyellehetségesbizonyítani,ennekelkészítésébenabiztosítókissegítségetnyújtanak.Abiztosítómentesüléséhez
szükségestényeketésakörülményeketabiztosítónakkellbizonyítani.Mentesülésiokszokottlenniafogyasztótterhelő
kárenyhítésiéskármegelőzésikötelezettségmegszegése.

Akérelmezőkegyrészetovábbrasincstisztábanazzal,hogyabiztosításiszerződésalapjánabiztosítónemmindenkárt
térítmeg,csakabbanazesetbennyújtszolgáltatást,haszerződésbenmeghatározottbiztosításieseménybekövetkezett.
Többügybenelőfordult,hogyakérelmezőúgyjelentettebeszolgáltatásiigényét,hogyabbanpontosannemhatározta
meg,hogymilyenbiztosításieseménybőleredakövetelése.Fontoslenne,hogyafogyasztóminélpontosabbanadja
megakárkeletkezésének időpontját,módját, továbbáazt,hogybiztosítottvagyontárgyábanmilyenkárkeletkezett,
éseztlehetőségszerintfényképfelvételekkeldokumentálja,hiszenaszolgáltatóezeninformációkbirtokábantudarra
vonatkozóannyilatkozni,hogymilyenszerződésifeltételekszerintibiztosításieseménykövetkezettbe,akárazzalössze-
függésbenkeletkezett-e,illetveakárösszegszerűségétmennyibenlátjaalátámasztottnak.Alakásbiztosításiszerződés
megkötéseelőttalaposanfelkellmérniazigényeinketéselvárásainkat,hogymegfelelőbiztosításkerüljönmegkötésre.
Alakásbiztosításiszerződésmegkötésétkövetőenisfolyamatosanfigyelemmelkellkövetnünkabiztosításmegfelelő-
ségét,haelkívánjukkerülni,hogyabiztosítóazalulbiztosítottságrafigyelemmelcsakrészben(arányaiban)térítsemeg
akárunkat.Időközönkéntezértszükségesáttekinteni,felülvizsgálniamegkötöttbiztosítást,azegyesvagyoncsoportokra
meghatározottbiztosításiösszegetésazingatlanunk,illetveingóságainkténylegesállapotátazesetlegesenbekövetkezett
gyarapodásokrafigyelemmel.

A Testület felhívja a fogyasztók figyelmét a körültekintő szerződéskötésre, a káresemény megfelelő rögzítésére, 
bejelentésére. A kárigény elbírálásához a pénzügyi szolgáltatók részére, a Testületnek az ilyen jogvitát jelentő el-
járásokban a bizonyíthatóság miatt egyaránt szükséges a kárigény megfelelően részletes leírása és bizonyítékokkal 
– mint például az árajánlat, számla, szakvélemény beszerzése stb. – történő alátámasztása.

Számosjogvitaabiztosítottingatlanalulbiztosítottságávalvoltkapcsolatos.2019.ótasokolyanügykerülTestületelé,
amelybenbárazügyfélaszerződéskötéskorhelyesenhatároztamegabiztosításiösszegetésabiztosítástfolyamatosan
indexálta,akárbekövetkezténekidőpontjábanabiztosítóaztállapítottameg,hogyabiztosításiösszeg(azingatlanmeg-
semmisüléseeseténazújraépítésiköltségszerződésszerintimaximuma)alacsonyabbvolt,mintaténylegeshelyreállítási
költség.Abiztosítókugyanévrőlévreafogyasztóiárváltozássalarányosanindexáljákabiztosításifedezeteket(ésadíjakat),
ezmégsemtudjalekövetnipéldáulazingatlanárakéskülönösenazépítőanyagárakésépítőiparivállalkozóidíjakelmúlt
évekbenbekövetkezettdrasztikusnövekedését.Ezértaháztartásivagyontöbbségealulbiztosítottlesz,azazazügyfélkár-
eseményeseténazzalszembesül,hogykáránakcsaktöredékétfedeziabiztosítókockázatvállalása.Haabiztosításiösszeg
abiztosítottvagyontárgyértékénélkisebb,abiztosítóakártabiztosításiösszegnekavagyontárgyértékéhezviszonyított
arányábantérítimeg,úgynevezettpro-rataalapon.
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Kívánatos, hogy a biztosítási feltételekben a biztosítási összeg meghatározásának alapelvei és az alulbiztosítottság 
jogkövetkezményei egyértelműen, figyelemfelhívásra alkalmas módon ismertetésre kerüljenek az egyes vagyon-
csoportokra vonatkozó sajátosságok figyelembevételével. Szükséges az arra való figyelemfelhívás is a szolgáltatók 
részéről ügyfeleik irányába, hogy a biztosítási összeg helyes megjelölése, az értékkövetés alkalmazása, az érték 
megváltozásával kapcsolatos változás bejelentése mindig a szerződő felelőssége.

Abiztosítóktöbbmódonisigyekeztekalkalmazkodniapandémiaokoztamegváltozotthelyzethez.Alakásbiztosítások
esetébenszintemindenbiztosítóbevezetteazelektronikuskárbejelentéslehetőségét,akárrendezésifolyamatdigitalizá-
lásátésabiztosításokkalkapcsolatos,abiztosítóügyfélportáljánkeresztülionlineügyintézést.Sokesetbenatechnológiai
fejlődésáltalbiztosítotteszközökigénybevételével,akárszakértőszemélyesjelenlétenélkülkerül lefolytatásramaga
akárfelmérésis.Akárszakértőkazügyféllelegyeztetve,azügyféláltalkészítettfotókkaldokumentáltvagyvideóhíváson
keresztülrögzítettkárképalapjánbíráltákelakárügyeket.

Akérelmezőkbensokszorbizalmatlanságalakultki,mertúgyvélték,hogyabiztosítónemkellőalapossággalvizsgáltaki
kárügyüket.Többkérelmező,akiknekviharkáreseménysoránkárosodottbiztosítottingatlanánaktetőszerkezete,sérel-
mesnektalálta,hogyahelyszínikárszemlesoránakárszakértőnemkellőalapossággaldokumentáltafényképfelvételekkel
akeletkezettkárt(példáulakárszakértőnemmászottfelalétráraésnemkészítettközelrőlfényképeketakárosodott
tetőszerkezetről,abiztosítottingatlantnemmindenoldalárólkészítettfényképeketakárszakértőstb.).Többolyanfo-
gyasztóijogvitaiselőfordult,amelybenakérelmezőazérttudtasikerrelérvényesíteniakövetelését,mertkörültekintően
magaisfényképfelvételeketkészítettakárosodottvagyontárgyakrólközvetlenülakáreseménybekövetkezteután.Több
olyankérelemisvolt,amelybenakérelmezőazértnemtudtaaszolgáltatásiigényétsikerrelérvényesíteniaszolgáltatóval
szemben,mertaszerződésifeltételekbenrögzítetthatáridőntúl,késedelmesenjelentettebeigényét,akárhelyreállítása
részbenvagyegészbenmegtörtént,akárbiztosításieseménnyelvalóösszefüggéseutóbbnemvoltdokumentálható.Ilyen
esetvolt,amikorakérelmezőviharbiztosításieseménytjelentettbe,azonbanapárnappalkésőbbikárszemleidőpontjára
akárosodotttetőszerkezetteljesegészébenelbontásrakerültésmárazújtetőácsolataállt.Egymásikügybenabejelentett
vezetékesvízkárszemléjénekidőpontjáraafürdőszobábanajavításimunkálatokmárbefejeződtek.

Afogyasztóknincsenektisztábanazzal,hogyabiztosítottingatlanesetlegesfelújítása,átépítése,bővítéseeseténazadott
szerződésifeltételtőlfüggőenaszerződésmódosítását,pótdíjfizetésemellettépítkezésre,szerelésrevonatkozózáradék
szerződésretörténőrávezetésétkellkezdeményezniük.Amennyibenerrenemkerülsorésakárosodásaz(át)építési
munkákidőtartamaalattkövetkezikbe,úgyaszolgáltatásiigénynagyvalószínűséggelelutasításrakerülelsődlegesenarra
hivatkozva,hogyazáradékhiányábanakockázatviseléskörébőlkizárásrakerültekafelújítással,átépítésselkapcsolatos
károk.

Többesetbenalakultkivitaabiztosítottingatlanlakottságáravonatkozóanis.Azingatlanlakottságaalapvetőenbefolyá-
soljaabiztosítókockázatát,anemállandóanlakottingatlanokeseténabiztosítottcsakkésőbbképesészlelniakárt,amely
korlátozzaakárenyhítéslehetőségétésvégsősoronsúlyosbíthatjaabekövetkezőkárokat.Aproblémakörkülönössúllyal
jelentkezikavezetékesvíz-ésabetöréseslopáskároknál.Aszolgáltatókakárszemléntapasztaltakalapján,gyakranvitatják
abiztosítottingatlanlakottságátakáreseményidőpontjáravonatkozóanpéldáulmertazingatlannemrendelkezikamin-
dennapihasználatrajellemzőberendezéssel,fűtetlen,raktározásra,tárolásrahasználják,abiztosítottakárbejelentéssorán
vagymegbízottjaakárszemlénnyilatkozik,hogyabiztosítottingatlantállandójelleggelnemhasználták.Akérelmezőknek
ilyenesetekbenrendszerintalakcímkártyával,aközműszolgáltatókrendszeresfogyasztástigazolódokumentumaival,az
adotttelepülésenvalótartózkodástigénylőelfoglaltság(tanulóivagymunkaviszony)bizonyításával,szomszédokírásbeli
tanúnyilatkozatávalvanlehetőségükalakottságalátámasztására.Amennyibenazeljárássoránazingatlanlakottságátnem
sikerülbizonyítani,aszolgáltatókazadottügytőlésaszerződésesfeltételrendelkezéseitőlfüggőenaszolgáltatásiigényt
teljesenelutasíthatjákvagykármegosztástalkalmazhatnak.

Betöréseslopáskároknáláltalábanabiztosítottingatlanvédelmiszintje,azeltulajdonítottvagyontárgyakbiztosítottsága
vagyakárösszegeavitatárgya.Alakásbiztosításiszerződéseklopáskárnáláltalábanazingatlanvédelmiszintjéhezkötik
atérítésmértékétésakárosultaknakkellbizonyítaniuk,hogyabiztosítottingatlanmilyenvédelmiszintnekfeleltmeg
akáreseményidőpontjában,nekikkellbizonyítaniazeltulajdonítottvagyontárgyaikmeglététésértékétis.Többeljárásban
semvoltakakérelmezőkazzaltisztában,hogyaszerződőáltalszerződéskötéskorválaszthatóankülönbözőfeltételekkelés
limittelvállalnakkockázatotabiztosítókáltalános(ablak)üvegkárraéskülönlegesüvegkárra(biztonságiüveg,üvegbútor,
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zuhanykabin,főzőlap,meghatározottnégyzetméternélnagyobbegybefüggőüvegfelület,üvegfal).Előfordult,hogyaké-
relmezőigényeszerintnemvoltmegtérülés,mertigényekülönlegesüvegkárnakminősültésnemrendelkezettfedezettel
akülönlegesüvegkárra,ígykáránakcsakegytöredékéttérítettemegabiztosító,mertabiztosításiösszegabiztosított
vagyontárgyértékénélkisebb,azazalulbiztosítottvolt.

Jellemzőjogvitaatársasházitöbblakásoslakóépületekvagyonbiztosításainakésazegyeslakásokravonatkozókülönbiz-
tosításoknakazegymáshozvalóviszonya.Előfordult,hogyakérelmezőtársasházilakásábankeletkezettkárraatársasház
biztosításaterhérejelentettbekárigényt.Abiztosításieseménybekövetkezteugyannemvoltvitásafelekközött,apénz-
ügyiszolgáltatókifizetéstteljesített,azonbankérelmezőtovábbiszolgáltatásiigénytterjesztettelőalakásábankeletkezett
ingóságkárrais.Atársasházbiztosításakizárólagazépületbenesettkárokatfedezte,azingóságokranemterjedtki,ezért
akérelmezőingóságaibankeletkezettkárranemlehetettkifizetéstteljesíteni.

Amennyiben háztartási ingóságra vagy különleges biztosítási eseményre szeretnénk biztosítási szolgáltatást igény-
be venni, célszerű külön a lakásra biztosítást kötni, mert a társasház biztosítása nem nyújt teljeskörű szolgáltatást 
a lakásokban bekövetkezett minden kárra, csak bizonyos részeket érintő károkra.

Sokvoltavillámcsapásmásodlagoshatásamiattikárokszámais.Ilyenkárokakkorkövetkeznekbe,haavillámcsapás
indukcióshatásamiattazelektromoshálózatbankeletkezőtúlfeszültségazelektromosháztartásikészülékekbenkárt
okoz.Avitákáltalábanabbólfakadtak,hogyösszefüggésbehozható-eakárosodásavillámtevékenységgelvagysem.
Számosbiztosításitermékpontosanmeghatározza,hogyabiztosítottingatlantólmaximálisanmilyenmesszeérhetföldet
avillámcsapásannakérdekében,hogyazazokozatiösszefüggéstekintetébenobjektívtámpontotnyújtson.Azeljárások
soránaszolgáltatókcsatoltákakockázatviseléshelyérevonatkozómeteorológiailekérdezéseketésamennyibenavillám-
tevékenységmegállapíthatóvolt,teljesítettékakérelmezőiigényt.

Többkérelemérkezetta2020.december29-ihorvátországiföldrengésselösszefüggőföldrengéskárokkalkapcsolatban.
AföldrengéshatásaMagyarországonisérezhetővolt,azonbanabiztosításitermékekeltérőszabályaialapjánbizonyos
térségekbennemérteelaszerződésszerintiintenzitástaföldrengés,állítottákabiztosítókéselisutasítottákazilyen
igényeket.Előfordultolyankárügy,melynélakérelmezőaSzeizmológiaiIntézetigazolásávaligazolta,hogyakockázatvi-
selésihelyenaföldrengésintenzitásaeltértapénzügyiszolgáltatóáltalbeszerzettadatoktól.Azeljárássoránapénzügyi
szolgáltatófelülvizsgáltaálláspontjátésafelekegyezségetkötöttek.

AbiztosításiügyekelbírálásaaTestületeljárásábannemmindig lehetséges.Azeljárásegyszerű,gyors,hatékonyés
költségkímélőmódontörténőlefolytatásánakjellegébőladódóanszéleskörűbizonyításlefolytatásáranincslehetőség.
Adöntésekafelekáltalrendelkezésrebocsátottiratokésnyilatkozatokalapjánszületnek.Előfordulhat,hogyazokozati
összefüggés,abekövetkezettkármértékevagyatényállástisztásatovábbibizonyítástigényel,ígyhelyszíniszemlétvagy
függetlenszakvéleménybeszerzését,melyeknemszerezhetőkbe,mertazeljárásjogszabálykereteiteztúllépné.

ApénzügyiszolgáltatókazügybékéslezárásaérdekébenáltalábanegyüttműködnekafogyasztókkalésaTestülettel.
Nagyszámbanvezetettsikerreabekövetkezettkáreseményektényállásánakteljeskörűfeltárásáravonatkozóegyeztetés,
abiztosítókgyakranmódosítottákakárrendezésieljárássoránkialakított,ajogalapravagyabiztosításiszolgáltatásösz-
szegszerűségérevonatkozóálláspontjukat.Azegyezségkötéstnagymértékbenelősegítetteaz,haapénzügyiszolgáltató
részérőlkárszakértőisrésztvettameghallgatáson,akiakorábbikárszámítástazeljárássoránjogosultvoltfelülvizsgálni.

A 2021. évben lezárt lakásbiztosítási ügyek eredménye

313 db
ELINTÉZETT ÜGY

281 db (90%)
ebből ebből

ÉRDEMBEN ELBÍRÁLT ÜGY EGYEZSÉG ÉS MEGEGYEZÉS

95 db (34%)
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1.2.  Gépjármű-biztosítás

Akötelező	gépjármű-felelősségbiztosítássalkapcsolatbanelőterjesztettkérelmektovábbraisakötelezőgépjármű-felelős-
ségbiztosításrólszóló2009.éviLXII.törvényben(Gfbt.)meghatározottfedezetlenségiidőszakravonatkozófedezetlenségi
díjjal,akárokozóipótdíjjal,abonus-malusbesorolással,adíjtarifaváltozásával,illetveagépjárművekáltalokozottkárok
károsultjaiáltalelőterjesztettkártérítésiigényekkelvoltakkapcsolatosak.Afedezetlenségidíjjalkapcsolatosügyekjelen-
tősrészénélaszerződésdíjnemfizetésmiattimegszűnésétafogyasztókáltalhiányosanvagytévesenmegadottadatok
(e-mailcím,levelezésicím),illetveazelektronikuskommunikációmeggondolatlanmegválasztásaokozta.Azalacsonyabb
biztosításidíjeléréseérdekébenolyanfogyasztókishozzájárultakahhoz,hogyabiztosítóügyfélfiókonvagye-mailen
keresztültovábbítsaaszerződésselkapcsolatosdokumentumaikat,akikrendszeresennemellenőriztéke-mailjeiket,nem
rendelkeztekinternetelőfizetéssel,számítógéppel,okoseszközzel,ígynemértesültekadíjemelkedésről,díjfelszólításról,
aszerződéstörléséről,ésezvégsősoronabiztosításmegszűnésétésfedezetlenidőszakotokozott.Előfordultolyaneset
is,hogyaszerződő,gépjárművetüzembentartókérelmezőlakcímébenvagye-mailcímébentörténtváltozáséseztnem
jelentettebeabiztosítórészére.Ejogvitákelkerülhetőklettekvolna,haaszerződőfélkénteljárókérelmezőnagyobb
figyelmetfordítottvolnaarra,hogyabiztosításiajánlatmegtételekorolyanelektronikuskapcsolattartásicímetadmeg,
amelyreérkezőelektronikusküldeményeketfigyelemmeltudjakísérni,illetveakapcsolattartásiadataibanbekövetkezett
változást,illetveváltozásokatbejelentiabiztosítórészére.

Többesetbenvoltprobléma,hogyazajánlattételtkövetően,abiztosítóKKNyR-adatellenőrzésikötelezettségesoránbe-
bizonyosodott,hogyabiztosítottgépjárművelkorábbankártokoztak,melyetaszerződőnemtüntetettfelaztgondolva,
hogycsakalegutolsóbiztosításiévadatairelevánsak.Azadottajánlatbanfelnemtüntetettkáradatbefolyásoltaabiz-
tosításidíjat,errőlabiztosítómódosítottkötvénytésdíjbekérőtküldaszerződőrészére.Haakülönbözetidíjnemkerül
megfizetésre,úgyazaszerződésbiztosításiévfordulóelőttidíjhiányát,számosesetbenmegszűnésétokozhatja.Akötelező
gépjármű-felelősségbiztosításszigorújogszabályikörnyezetébőladódóanezekbenazügyekbenkevesebbegyezségszü-
letik,ugyanisabiztosítókafedezetlenségidíjatnemamagukrészéreszedikbe,aztelengedni,mérsékelninemtudják.
Továbbraissokügybensérelmeztékakérelmezőkapénzügyiszolgáltatókáltalkárokozásesetén–abonus-malusfokozat
hátrányosváltozásamellett–alkalmazottkárokozóipótdíjkiszabását,annakmértékét,illetveazt,hogyakifizetettkártérí-
tésvisszafizetéseeseténisterheliőketakárokozóipótdíj.Egykáreseménytkövetőenaszolgáltatókétrészletbenhajtotta
végreadíjemelést,előszörabonusfokozathátrányosváltozásamiattiemelkedésrőlértesítetteőket,ennekbefizetését
követőenaszolgáltatófedezetigazolástküldöttahátralévőbiztosításiidőszakravonatkozóan,majdhosszabbidőelteltével
akárokozóipótdíjkiszabásamiattiemelkedésrőlisértesítéstküldött.

Abiztosítókáltalegyreszélesebbkörbenalkalmazott,díjtarifábanfoglaltpótdíjszabályokéskülönösenakárokozóipótdíj
alkalmazásatorzítjaabonus-malusbesorolásjogszabálybanmeghatározottrendjétésannakabiztosításidíjakragyakorolt
hatását.Anevezettpótdíjszabályokgyakranafogyasztókszámárateljesmértékbenáttekinthetetlennéteszikadíjtarifákat.
Különösenjelentkezikezaproblémaabbanazesetben,haakárokozómegfizetiabiztosítóáltalakárosultnakkifizetett
kártérítésiösszeget.Abonus-malusrendeletalapjánhiábakerülhelyreállításraakorábbibonus-malusfokozat,akárokozói
pótdíjfolytánmegváltozikafizetendődíjmértéke.

Abiztosításidíjakváltozásaissokszorvoltjogvitatárgya,ittarrahivatkoztak,hogykártnemokoztak,bonusbesorolásuk
emelkedett,ennekellenéreabiztosításidíjukindokolatlanulmegnövekedett.EzekbenazeljárásokbanaTestületrészle-
tesennyilatkoztattaaszolgáltatókatahatályosésvonatkozódíjtarifarendelkezéseikalapjánabiztosításidíjszámításáról,
melyneklevezetéseeredményeképpenjobbanmegértettékabonyolultdíjtarifarendelkezésekrájukvonatkozórendelke-
zéseitéseltudtákkülöníteniamindenkitérintőéspiaciértékviszonyokatkövetőáremelkedést,illetveaszolgáltatóknál
üzletidöntésmiattmegváltozottkedvezményszabályokmiattidíjváltozást.Ezekbenazesetekbenakérelemmelérintett
szerződésközösmegegyezésseltörténőmegszüntetésébenegyeztekmeg,ígyakérelmezőkegymásikbiztosítónálked-
vezőbbdíjtételmellettköthettekújszerződést.

KiemelkedőszámbankerültekaTestületeléolyanügyek,melyekbenagépjárművekáltalokozottkárokkárosultjaiáltal
előterjesztettkártérítési igényekkelakárosultakközvetlenülakárokozógépjárműüzembentartójánakbiztosítójához
fordulnak.Ezekbenazügyekbenabiztosítottkárokozókártérítésifelelőssége,illetveazokozottkármértékevoltavita
tárgya.Azutólagosbizonyításinehézségekmiattazokbanazügyekbenjönlétrejóeséllyelegyezség,aholakárésakár-
helyszínpontosrögzítésemegtörténik,rendőrségihelyszíneléssel,videó-,illetvefényképfelvétellel,térfigyelőkamera,
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fedélzetikamerafelvételénekmegőrzésével,abalesetikárbejelentőnyomtatványhelyszínentörténőpontosésrészletes
kitöltésével,szemtanúknyilatkoztatásával,agépjárművekegyütteskárszemléjével.Akárosultakáltalábannincsenek
azzaltisztában,hogyakárigényükbenyújtásáhoznemkellmegvárniukakáreseménnyelkapcsolatbanesetlegesenindult
szabálysértési-vagybüntetőeljárásjogerősbefejeződését,abiztosítóugyanisnemköthetijogerőshatározathozakárté-
rítésteljesítését,aztcsakolyanokiratbemutatásátóltehetifüggővé,amelyakárbekövetkezésénekigazolásához,illetve
ateljesítendőkártérítésmértékénekmeghatározásáhozszükséges.

Sokesetbenafelekközöttnemakártérítésifelelősségkérdéses,hanemannakmértékevitatott,vagyisahelyreállítási
költségvagygazdaságitotálkáreseténagépjárműkárosodásidőpontjábanfennállóforgalmiértéke.Ennekmeghatáro-
zásánálabiztosítókazEUROTAXkalkulátorthasználják.Ezcsakakkorhozmegfelelőeredményt,haagépjárműadatait
(futásteljesítmény,használtságfoka,felszereltségstb.)megfelelőenrögzítik.Akérelmezőktöbbesetbensikeresenbi-
zonyítottákagépjárműtovábbiextrafelszereltségét,illetveabiztosítókárszakértőielemezték,értékeltékakérelmezők
általbemutatott–akárosodottgépjárművelazonosparaméterekkelrendelkezőgépjárművekrevonatkozó–használtautó
hirdetéseketis,melyekeredményekéntmódosításrakerültakárkoriértékésafelekközöttegyezségszületett.Ajogviták
egyrészeazértékcsökkenés(károkjavításautánesetlegfennmaradtesztétikai,használatiésforgalmiértéketcsökkentő
tényező)alkalmazhatóságávalfüggössze.Ateljeskártérítéselvealapjánakárokozóazértékcsökkenéstiskötelesmeg-
téríteniakárosultrészére.Azértékcsökkenésazonbannemautomatikusanjár,annakmegállapítása,illetveszámítása
szakkérdés,aholtöbbekközöttfigyelembekellvenniagépjárműkáridőpontbanfennállóértékét,akártérítésösszegét,
ajavítottelemekésajavításminőségét.

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződés kötése előtt, illetve biztosítóváltásnál a fogyasztóknak érdemes 
a biztosítók kínálatát nemcsak a biztosítók által megállapított alapdíjak, hanem a díj meghatározásánál alkalmaz-
ható valamennyi korrekciós tényező, így a károkozói pótdíjra vonatkozó rendelkezések alapján is összehasonlítani 
és a legkedvezőbbet választani.

ACASCObiztosításbóleredőpénzügyifogyasztóijogvitákszámaazutóbbiévekbengyakorlatilagállandónakmondható,
töredékeakötelezőgépjármű-felelősségbiztosításiügyekszámának.Azilyenügyektúlnyomótöbbségeösszegszerűségi
vitavolt,melybenahelyreállításszükségesköltségevoltatárgya.Akérelmezők–többekközött–sérelmezték,hogy
agépjárműjavításátkövetőenaszolgáltatókifogásoltaajavításiszámlatételeit,amunkadíjateltúlzottnaktalálta,azonban
előzetesennemtájékoztattaazokróladíjakról,amiketelfogad,illetveazokrólajárműjavítókról,amelyekkelapénzügyi
szolgáltatónakegyüttműködésimegállapodásavan.EzekbenazügyekbensokszoraTestületnemtudottérdemidöntést
hozni,mertagépjárművetértkárokösszegszerűségénekvagyazellopottgépjárműkárkoriértékénekmegállapítása
gépjárműműszakiszakértőikérdés.Számosesetbenazonbaneredményrevezetettafelekközöttibékéltetés,közösneve-
zőrejutottakagépjárműEUROTAXbesorolásának,felszereltségénekés–végsősoron–kárkoriértékénekmegállapítása,
valamintajavítássalfelmerültésszámlávaligazoltköltségekmértéketekintetében.Többesetbenjogvitamerültfelaz
alkalmazottbonusfokozattalkapcsolatbanis.ACASCObonustekintetébenannaksajátosságaifolytánabiztosítókakö-
telezőgépjármű-felelősségbiztosításoknálalkalmazottbonus-malusbesorolástóleltérőszabályokatállapítanakmeg,ez
sokszorfélreértésekhezvezetnekaszerződőknél.ACASCOszerződésdíjkedvezményeinekszabályaitaBiztosításiFeltételek
tartalmazzák.Aszerződésdíjaikapcsánérvényesítetttovábbikedvezményeketsokszorabiztosítóbelsőszabályzatairende-
zik.Abiztosítóüzletpolitikaialapondíjkedvezménybenrészesítipéldáulazonügyfeleit,akiknálakötötteklakásbiztosítási
szerződést,vagykötelezőgépjárműfelelősségbiztosításiszerződésükhosszabbidejebalesetmentes.

1.3.  Baleset- és betegségbiztosítás

Abaleset- és betegbiztosításokkal összefüggésbenbenyújtott kérelmek száma jelentősen csökkent a korábbi évek-
hezképest.ATestülethezazévsoránmindössze40ilyentárgyúkérelemkerültbenyújtásra.A jogvitákugyanazokat

A 2021. évben lezárt gépjármű biztosítási ügyek eredménye

305 db
ELINTÉZETT ÜGY

258 db (85%)
ebből ebből
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asajátosságokatmutatták,mintazelőzőévekben.Azügyekbentovábbraisfőkéntazegészségkárosodásvagyhaláleset
balesetijellege,azegészségkárosodásmértéke,akorábbimeglévőbetegségekkelvalóok-okozatiösszefüggésekfennál-
lásavagyannakhiányavoltajogvitatárgya.Ekérdésekeldöntésetöbbnyireorvosszakértőikérdés,melyekbenaTestület
nemtudállástfoglalni.

Amennyibenabiztosításcsoportosbiztosításkéntkerültmegkötésre,avitakiegészülatájékoztatásikötelezettséggel
összefüggőkérdésekkel.Számosesetbenhivatkoznakazügyfelekarra,hogynemkaptakkellőtájékoztatástacsoportos
biztosításfeltételeiről,illetveazabbanbekövetkezettesetlegesváltozásokról.Abiztosítótájékoztatásikötelezettsége
csoportosbiztosításeseténaszerződőfél(egybankvagyegymunkáltató)irányábaállfenn,mígabiztosítottirányába
aszerződőfeletterheliatájékoztatásikötelezettség.Ezekbenazeljárásokban–aszerződéskötéskörülményeinektisztázása
érdekében–acsoportosbiztosításszerződőjekéntabankisrésztvettazeljárásban.

Többeljárásbanisszükségesvoltakérelmezőkrészérőlasérülésbalesetijellegénekalátámasztása,valamilyenkülső
behatásmegléténekigazolása,mertaszerződésesfeltételeknéláltalábanarándulás,rosszlépéskövetkeztébenlétrejött
sérülésekkizárásrakerülnek.Többolyanesetisvolt,aholazorvosidokumentumokbanrögzítésrekerült,hogyabeteg
elmondásaszerintbarátifocizás,virágátültetésközbenmegbicsaklottalába,illetvemegrándultakeze,deaszolgáltató
abalesetmegtörténtétnemtaláltaigazoltnak.Azistöbbalkalommalelőfordult,hogyabiztosítókabiztosítottsúlyos
gondatlanságára,ittasságárahivatkozva,amentesülésrevonatkozórendelkezésekalapjánnemnyújtottakszolgáltatást.
AzilyeneljárásokbanaTestületnekazesetösszeskörülményétvizsgálvakelletteldöntenieajogvitát,sokesetbenazon-
banatovábbiszéleskörűbizonyításieljáráslefolytatásánakszükségességemiattazeljárásfolytatásalehetetlenvolt.Több
ügybenakérelmezőműtétiéskórházinapitérítésirántiszolgáltatásiigényelutasításávalvoltkapcsolatos.Apénzügyi
szolgáltatókazeljárássoránhivatkozásukat,melyszerintaszerződésnemterjedkiabiztosítottmármeglévőésdiag-
nosztizált,kezeltbetegségévelkapcsolatoseseményekre,illetveakérelmezőnelvégzettműtétnemtartozikatéríthető
műtétekkategóriájába,azeljárássoránfenntartották.Azilyenügyekbenegyezségnemjöttlétre.

1.4.  Egyéb nem életbiztosítások

Azutazásibiztosításokkalésútlemondási(sztornó)biztosításokkalkapcsolatbanbenyújtottkérelmekszámajelentősen
csökkent,enneknyilvánvalóokaapandémiamiattbevezetettutazásikorlátozásokvoltak.Azutazásibiztosításokkülföl-
diutazássoránváratlanulbekövetkezőmegbetegedésre,balesetre,poggyászkárra,valamintabiztosításikötvényben
meghatározottegyébkockázatokranyújtanakfedezetet.Azutasbiztosítástmegkötőszerződőkszámoskonstrukcióközül
választhatnak,amelyekavállaltkockázatokésabiztosításiszolgáltatásokértékhatáránakmeghatározásábanegymástól
jelentőseneltérhetnek.Fontos,hogyafogyasztókapiacontalálhatóegymástóljelentőseneltérőkonstrukcióközülaz
utazásjellegének(családitengerpartinyaralás,síelés,sziklamászásstb.)megfelelőenmelyikterméketválasztják.Azilyen
típusúbiztosításiszerződéseketúgykötik,hogyaszerződéskötéstmegelőzőenakülönbözőbiztosítóktermékeitcsak
abiztosítási(limit)összegekvonatkozásábanhasonlítjákösszeésennekalapjánválasztjákkiamegfelelőnekhittbiztosí-
tást.Aszerződésesfeltételtletöltik,deannakhosszáratekintettelazabbanfoglaltrészletesszabályokatmárnemismerik
meg.Ígyfordulhatelő,hogycsakakáreseménytkövetően,aszerződésesfeltételmegismerésekorszembesülnekazzal,
hogynematermékismertetőbenszereplő,abiztosításiösszegekettartalmazótáblázatlegnagyobbtételeleszirányadó
esetükre,hanemaszerződésesfeltételrészletesszabályaialapjánakonkrétkockázathoz(példáulhelikopteresmentéshez)
rendeltesetlegesenjóvalalacsonyabbösszeg.

Azutasbiztosításokegyikkülönfajtájaazútlemondásibiztosításvagymásnévensztornóbiztosítás.Ezekabiztosítások
arraazesetrenyújtanakvédelmet,haazutasalefoglaltutazásátvalamilyen,biztosításifeltételekbenmeghatározottokból
(betegségmiatt)nemtudjamegkezdeniésazadottutazástkénytelenlemondani.Alemondásokzömmelapandémiamiatt
történtek,aszolgáltatókazonbanaszerződésesfeltételeikbenajárványokkalkapcsolatoskáreseményeketakockázatviselés

A 2021. évben lezárt baleset- és betegségbiztosítási ügyek eredménye
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körébőlkizárták.Abiztosítóktöbbutasbiztosításitermékemárkifejezettentartalmazfedezetetajárványhelyzetbőleredő
kockázatokra.

Az utasbiztosítás megkötése során célszerű, hogy az utazás jellegének (síelés, búvárkodás, extrém sportok) megfe-
lelő utasbiztosítást válasszon a szerződő, mert az utasbiztosítások a speciális veszélyekre csak kifejezett rendelkezés 
esetén nyújtanak fedezetet.

Abiztosításokkalkapcsolatosjogvitákrészétképeztékmégakülönfélehitelek,személyikölcsönök,hitelkártyákmellékötött
csoportoshitel-vagytörlesztésibiztosítások,aholabiztosítóarravállalkötelezettséget,hogyazadóskeresőképtelensége
vagymunkanélküliségeesetére,meghatározottidőtartamraátvállaljaabiztosítottólatörlesztőrészletekfizetését.Több
hitelbiztosításiterméktartalmazélet-,illetvebetegségbiztosításifedezetetis,aholabiztosítottrokkanttáválásavagy
halálaeseténabiztosítóakárateljestartozástisátvállalja.Ezekbenazügyekbenavitáskérdésáltalábanazvolt,hogy
abiztosítotthalálavagymaradandóegészségkárosodásaegy,abiztosítókockázatviselésénekkezdeteelőttmárfennállott
betegségrevagysérülésrevezethető-evissza.

Atermékbiztosításokkalkapcsolatosügyekszámaazelőzőévhezképestnemváltozott.Akészülékbiztosításaműszaki
készülékek,berendezések,ezenbelülamobiltelekommunikációseszközökhasználatasoránazelőrenemlátható,aké-
szülékrekívülrőlhatókáreseményekkövetkeztébenhirtelenfellépőésagyártóáltaljótálláskörébennemjavítandóká-
rokat(sérülés,törés,megsemmisülés)térítimegabiztosításiszerződésbenmeghatározottesetekben.Anagyobbértékű
műszakieszközökre,ígykülönösenamobiltelefonokrakötöttkészülékbiztosításokgyakrantartalmaznaklopásesetére
vonatkozókockázatot is.Akiterjesztettgaranciabiztosításokakészülékgyárigaranciaidőntúlibelsőmeghibásodása
esetérenyújtanakfedezetet.Azilyenügyekbenagyárigaranciaésakiterjesztettgaranciaegymáshozvalóviszonyavolt
avitakérdés.Számosesetbenagyártóáltalbiztosított(regisztrációhozvagyegyébfeltételhezkötött)meghosszabbított
garanciakiüresítetteakiterjesztettgaranciabiztosításkockázatikörét.Másesetekbenvéleményeltérésvoltafelekközött
abbanatekintetben,hogyakiterjesztettgaranciabiztosításidőbelihatálya,tartamaaszerződéskötéstőlvagyagyári
garanciamegszűnésénekidőpontjátólkezdődik.Atermékbiztosításiügyekbenazérintettbiztosítóktovábbraisnagyfokú
hajlandóságotmutattakazeljárásbanegyezségetkötni,miutánatelefonoskárbejelentésesetlegeshiányosságaipótlásra,
tisztázásrakerültekameghallgatássorán.Abefogadotttermékbiztosításiügyektöbbmintfelébenafelekközöttegyezség
jöttlétrevagyakérelmezőabiztosítóteljesítésérefigyelemmelvisszavontakérelmét.

2.  ÉLETBIZTOSÍTÁSOK

Azéletbiztosítássalkapcsolatoskérelmekabiztosításiszektorhozkapcsolódókérelmek15százalékáttettékki,amely–
azutóbbikétévtendenciájátfolytatva–jelentőscsökkenéstmutat.Azéletbiztosításiszerződésekkelkapcsolatosügyek
közöttabefektetésiegységekhezkötöttéletbiztosításokszámánakjelentőscsökkenésevoltmegfigyelhető.Ezeknekaz
ügyeknekaszámaazelőzőévihezképestafeléreesettvissza.Ahagyományoséletbiztosításokésanyugdíjbiztosítások
számaváltozatlanvolt.

36. ábra
Beérkezett életbiztosítási ügyek

43,2%;
60 db

43,2%;
60 db

12,9%;
18 db

0,7%; 1 db

Hagyományos életbiztosítás

Beérkezett életbiztosítási ügyek

Befektetési egységhez 
kötött életbiztosítás

Egyéb

Nyugdíjbiztosítás 
(egyéni és csoportos)
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144életbiztosításiügyzárultleazévfolyamán.Azérdembenelbírált129ügybőlahatározattaljóváhagyottegyezségek
száma27voltéstovábbi9ügybenazeljárásamiattkerültmegszüntetésre,mertafelekeljárásonkívülmegegyeztek.
Akérelmezőkszempontjábólkedvezőenalakultügyekarányaígyösszesen28százalékottettki.

2.1.  Hagyományos életbiztosítás

Ahagyományoskockázatiéletbiztosításoknála jogvitákdöntőtöbbségetovábbra isahalálesetiszolgáltatás jogalapi
elutasításávalvoltkapcsolatos.Ittisérvényesazabiztosításokesetébenfennállóalapvetés,hogyabiztosítóakockázatvi-
seléskezdetétkövetőenbekövetkezőbiztosításieseménykéntszabályozotteseményektekintetébenteljesítszolgáltatást.
Azéletbiztosításiszerződésekcsaknemmindenesetbenkizárjákakockázatviseléskörébőlazokatahaláleseteket,ame-
lyekokaakockázatviseléskezdeteelőttmárfennállottbetegségvagyegészségiállapot.Akérelemmegalapozottságának
eldöntésetöbbnyireorvosiszakkérdésvolt,ezértolyanügyekbentudottegyezséglétrejönni,aholazelhunytbiztosított
hozzátartozójahozzájárultabeteg-életútlekérdezéséhez,benyújtottaaháziorvosidokumentumokat,akórházizárójelen-
téseket,esetlegaboncolásijegyzőkönyvetanéhaibiztosítottvonatkozásában,ígypontosanmeghatározhatóvoltahalál
oka,illetveahalálhozvezetőbetegségkialakulásánakidejeakockázatviseléskezdetéhezképest.

Ahagyományoséletbiztosításokkörébenavegyeséletbiztosításokkal,tehátakockázatiéselérésiszolgáltatástisnyújtó
életbiztosításokkalkapcsolatosjogvitákképeztékaTestületelékerülőügyekmásiklegjelentősebbszeletét.Avegyes
életbiztosításokkalkapcsolatbanakérelmektöbbségeazelérésiszolgáltatásösszegszerűségérevonatkozott.Azelérési
szolgáltatásmegállapításakörébenalkalmazotthozamszámításalapjátazéletbiztosításidíjtartalékképezi,mértéke–
jellegénélfogva–előzetesennemállapíthatómeg,aszerződőkszámáraannakpontosszámításimódjanemismerhető
meg,ahozamszámítás,ahozampontosmértékeafogyasztókszámáranemellenőrizhető.Jellemzővitakérdésatechnikai
kamatszámításimódja,annakvetítésialapja,azéletbiztosításonérvényesítettköltségekmértékeis.

Temetésibiztosításbóleredőenkétügybőlfakadóanindulteljárás,melyekközülazegyikbenafelekegyezségetkötöttek,
amásikbantovábbibizonyításieljáráslefolytatásáralettvolnaszükségaszerződéskötéskörülményeivelkapcsolatban.
Azegyikügybenatemetésibiztosítástekintetébenvitásvolt,hogyazelhunytszemélybiztosítottnakminősült-e,ugyanis
abiztosítottiköraszerződőközelihozzátartozóitöleltecsakfel.Mivelazelhunytszemélynemminősültközelihozzátarto-
zónak,ígyakérelemmegalapozatlannakbizonyult.Amásikügybenakérelmezőfelmondottszerződésétafelekegyezség
keretébenhelyreállítottákazeredetifeltételekkel.

2.2.  Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás

Amígakorábbiévekbenazéletbiztosításokkalkapcsolatosügyektöbb,mint felétazúgynevezett„unit-linked”élet-
biztosításoktettékki,ezazarány43százalékraesettvissza.Márazelmúltévekbenismegmutatkozottazatendencia,
hogyaTestületelé–akorábbiévekgyakorlatávalellentétben–csakelenyészőszámbankerülnekfrissen,1-2évenbelül
megkötöttunit-linkedéletbiztosításokkalkapcsolatosjogviták.AbenyújtottkérelmekazMNBáltalmeghirdetettetikus
életbiztosításikoncepciókeretébenkibocsátott,abefektetésiegységekhezkötöttéletbiztosításokrólszóló8/2016.(VI.30)
számúMNBajánlástmegelőzőidőszakbanértékesítettbiztosításitermékekkelvoltakkapcsolatosak.Azajánlásalapján
kialakítottéletbiztosításitermékekkelkapcsolatosjogvitákcsakritkánkerültekaTestületelé.Megfigyelhetővolt,hogy
azajánláskibocsátásátkövetőenkialakítottbiztosításitermékekmársokkalátláthatóbban,figyelemfelhívásraalkalmas
módontartalmazzákaköltségstruktúrabemutatásátésaköltségekpontosszámítását.Aszerződők–megfelelőgondos-
ságmellett–máraszerződéskötéskorfeltudjákmérni,hogymilyenköltségvonzatokkaljárazadottéletbiztosítás,így
megfelelődöntésttudnakhozniaszerződésmegkötéseelőtt.

A 2021. évben lezárt hagyományos életbiztosítási ügyek eredménye

56 db
ELINTÉZETT ÜGY

50 db (89%)
ebből ebből

ÉRDEMBEN ELBÍRÁLT ÜGY EGYEZSÉG ÉS MEGEGYEZÉS

16 db (32%)
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Akorábbanmegkötötthosszú,nemritkán10-20éveszólószerződésekkelösszefüggésbenakérelmezőkrészérőltovábbra
isgyakorihivatkozásvolt,hogyaszerződéskötéssoránnemtájékoztattákőketmegfelelőenabiztosításjellemzőiről,így
különösenaköltségelvonásokmértékéről,avisszavásárlásiösszegszámításárólésarról,hogyabefektetésikockázatotők
viselik.Nehézségetjelentettezenügyekben,hogyafelvettajánlatidokumentációritkakivételektőleltekintveteljeskörűen
tartalmaztaafogyasztónyilatkozatait,melyszerintmegismerteéselfogadtaatermékfeltételeit,ennekkörébenavissza-
vásárlásitáblátésbefektetéstekintetébenfennállókockázatvállalását.Abefizetettbiztosításidíjatabefektetésiegysé-
gekhezkötöttéletbiztosításitermékektúlnyomótöbbségénéljelenlegisjelentősköltségek,levonásokterhelik.Azegyik
legjelentősebbilyentételaszerzésiköltségekfedezetéülszolgáló,akezdetiegységekcsökkentésévelfelszámított(kezdeti)
költség.Abiztosítástezenfelülafeltételekbenmeghatározotttovábbielvonásokterhelik,mintpéldáulakockázatibiztosítás
díja,akezelésiköltség,átváltásiköltség,alapkezelésiköltségstb.Akérelmezőkgyakranvitattákafelszámítottköltségek
mértékét,azokjogosságát,valamintaköltségstruktúratisztességességét.

Ezekabiztosításitermékekhosszúvagyélethosszigtartótartamrajönneklétreésavisszavásárlásiérték,mintmaradékjog
abiztosítástartamábólelteltidőfüggvényébenkerülmeghatározásra.Tipikusproblémátjelentett,hogyamennyibenaz
életbiztosításannakvisszavásárlása,vagydíjnemfizetésmiattatartamlejárataelőttmegszűnt,akkoraszerződőrészére
sokesetbenazáltalabefizetettösszegnéljelentősenalacsonyabbösszegkerültkifizetésre.Jelentősaránytképviseltek
azunit-linkedéletbiztosításokkörébenazegyszeridíjasszerződések.Többesetbenabiztosítómeghatározotteszközalap
portfolióválasztásaeseténhozam-éstőkegaranciátvállal,amennyibenaszerződőatartamalattanevezettportfoliótnem
változtatjameg,eszközalapváltástnemvégez.Ezeknélatermékeknélgyakranjogvitáhozvezetett,hogyaszerződésben
vállalthozamgaranciátabiztosítóazeszközalapbannyilvántartottbefektetésiegységekárfolyamatekintetébenvállalta,
amiabefektetésiegységekdarabszámánakcsökkenésévelmegvalósulófolyamatosköltségelvonásokmiattnemazonos
abefizetettbiztosításidíjakravetítetthozammal.Atermékeklejáratiszolgáltatásánakösszegegyakranalighaladtameg
abefizetettbiztosításidíjakösszegét.Ezekbenazügyekbencsakkivételesesetbenjöttlétreegyezség.

A Testület javasolja a fogyasztóknak, hogy csak akkor válasszanak befektetési egységekhez kötött életbiztosítá-
si terméket, ha részletesen tanulmányozták a termék költségstruktúráját, megfelelő befektetési ismeretekkel 
rendelkeznek és a választott portfolió alakulását nyomon követik a tartam alatt. 

2.3.  Nyugdíjbiztosítás

Anyugdíjbiztosításokkalkapcsolatbanmindössze18kérelemérkezett.ATestületelékerültnyugdíjbiztosításokkalkapcso-
latosügyekbenajogvitákalejáratiszolgáltatásösszegszerűségével,azérvényesítettadókedvezménnyelésavisszavásárlási
összegelszámolásávalvoltakkapcsolatosak.Előfordultakolyanügyekazegyszeridíjastermékkörében,melyeknélaké-
relmezőkáltalhivatkozotttájékoztatássalellentétbenabiztosítóadójogiszabályozásalapjánnemvoltjogosultalejárati
szolgáltatásegyösszegűkifizetésére,aztkizárólagjáradékszolgáltatáskéntfolyósította.

A 2021. évben lezárt befektetési egységhez között életbiztosítási ügyek eredménye

67 db
ELINTÉZETT ÜGY

60 db (90%)
ebből ebből

ÉRDEMBEN ELBÍRÁLT ÜGY EGYEZSÉG ÉS MEGEGYEZÉS

15 db (25%)

A 2021. évben lezárt nyugdíjbiztosítási ügyek eredménye

20 db
ELINTÉZETT ÜGY

18 db (90%)
ebből ebből

ÉRDEMBEN ELBÍRÁLT ÜGY EGYEZSÉG ÉS MEGEGYEZÉS

4 db (22%)
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D) A PÉNZTÁRI SZOLGÁLTATÁSOKKAL KAPCSOLATOS JOGVITÁK 

ApénztáriszolgáltatásokatérintőügyekszámaaTestületösszesügyszámáhozviszonyítvaakorábbiévekhezhasonlóan
elenyészővolt.

ValamennyipénztáriszolgáltatássalkapcsolatosügyetaTestületérdembentárgyalnitudta.Afelek2ügybenegyezséget
kötöttek,ígyazügyek33százalékaakérelmezőkszámárapozitíveredménnyelzárult.

Érdemielbírálástkövetőenlezártpénztáriügyekdöntésitípusonkéntimegoszlásátakövetkezőábramutatja.

Egészségpénztár

Azegészségpénztárakkalszembenkezdeményezetteljárásokbanakérelemtárgyátazegészségügyiszűrővizsgálatigény-
bevételéneklehetőségével,valamintapénztárikártyacseréjévelfelmerültköltségfelszámításánakvitatásávalkapcsolatos
igényképezte.Egyikügybenakérelmezőaztsérelmezte,hogyazegészségpénztárnakfelróhatóokbólnemtudtaigénybe
venniazesedékesegészségügyiszűrővizsgálatot.AfelekvégüljogvitájukataTestületelőttieljárásbanegyezséggelren-
dezték,aköltségviseléstárgyábanafeleknemkötöttekegyezséget,azeljárásmegszüntetésrekerült.

37. ábra
Beérkezett pénztári ügyek

44%;
4 db

56%;
5 db

Nyugdíjpénztár

A beérkezett pénztári ügyek

Egészségpénztár

38. ábra
Lezárt pénztári ügyek ügytípusonként

66,7%;
4 db

33,3%;
2 db

67%;
4 db

33%;
2 db
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Lezárt pénztári piaci ügyek ügytípusonként

Egyezségek, kötelezések és ajánlások

Összes pénztári
piaci ügy

Belföldi békéltetési
és online ügyek

Eljárást megszüntető határozat közül a kvázi egyezségek
Eljárást megszüntető határozatok a kvázi egyezségek nélkül
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Önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár

Azönkénteskölcsönösnyugdíjpénztárakhozköthetőügyekbenakérelmezőktöbbesetbenissérelmeztékazegyösszegű
nyugdíjszolgáltatásigénybevételévelkapcsolatbanaszolgáltatókáltala2020.ésa2021.évbenelérthozamokmértékét,
illetveazt,hogyazegyösszegűnyugdíjszolgáltatásikérelmükbefogadásaelőttnemkaptaktájékoztatástavárhatóankifi-
zetésrekerülőösszegről.Akérelmezőkakkéntnyilatkoztak,hogyamennyibenmegkaptákvolnaaszükségestájékoztatást,
úgyannakismeretébenmásdöntésrejutottakvolna,ígypéldáulegyéninyugdíjszámlájukonelértmegtakarításuknak
csakegyrészérejelentettekvolnabeszolgáltatásiigénytvagyazegészösszegettovábbraisazegyéninyugdíjszámlájukon
tartottákvolna.Apandémiakövetkeztébenkialakultgazdaságihelyzetésbefektetőikörnyezetérzékenyenérintetteaz
önkéntesnyugdíjpénztárakbefektetéseit,ígyapénztártagokegyéninyugdíjszámláinakhozamátis.Akérelmezőka2019.
december31-eikedvezőadatokbanbízvaa2020.évbenés2021.évbennagyobbhozamotreméltek.

ATestülettapasztalataszerintakérelmezőknemvoltakfigyelemmelarra,hogyazönkéntesnyugdíjpénztáraknálnincs
hozamgaranciaésakorábbiévekbenelértkedvezőeredményeksemjelentenekgaranciátajövőrenézve.Azegyösszegű
nyugdíjszolgáltatásiigénybenyújtásátkövetően,illetőlegakifizetéstmegelőzőenaszolgáltatókatnemterhelitájékoztatási
kötelezettségarravonatkozóan,hogyapénztártagmekkoraösszegűkifizetésreszámíthatazegyéninyugdíjszámlájánelért
megtakarításaután.Azönkéntesnyugdíjpénztárakjogszabályielőírásszerintakifizetéstkövetőenküldenekelszámolási
értesítőtapénztártagokrészére.

A Testület javasolja a fogyasztóknak, hogy nyugdíjszolgáltatási igényük benyújtását megelőzően körültekintően tájéko-
zódjanak szolgáltatójuknál egyéni nyugdíjszámlájuk aktuális egyenlegéről és annak ismeretében hozzák meg döntésüket 
a megtakarításuk egyösszegű nyugdíjszolgáltatásként történő kifizetésére vonatkozó igény benyújtásáról.
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IV. A határon átnyúló pénzügyi jogviták

ATestületkorábbigyakorlatáhozhasonlóanahatáronátnyúlóügyekszámaatöbbiügyszámáhozviszonyítvaelenyésző
volt.Akorábbiévekfolyamatosannövekvőtendenciájátkövetőenazutóbbiháromévbenstabilizálódnilátszikazügyszám,
a2019.évbenérkezett34kérelemhezképesta2020.évben32,a2021.évben34újkérelemérkezett.2021.évben36
ügykerültlezárásra,6ügymaradtfolyamatbanazévvégével.A36lezártügyből21esetbenmagyarországi,15esetben
külföldilakóhellyelrendelkezőfogyasztónyújtottbekérelmet.Azeljárás18ügybenhitelintézettel,3ügybenpénzforgalmi
szolgáltatóval,3ügybenpénzügyivállalkozással,2ügybenbefektetésiszolgáltatóval,együgybenköveteléskezelővel,és
9ügybenbiztosítóvalszembenindult.

Amagyarországiszolgáltatókkalszembenjelentősrészbentartósankülföldönmunkátvállalómagyarállampolgárokkez-
deményeztekeljárást,illetvehatárontúlélőmagyaroktólszármazottakérelem.Akérelmezettszolgáltatókésazigé-
nyekjellegenemtérteljelentősenazáltalánoseljárásbantapasztaltaktól,hitel-vagykölcsönszerződésekkelkapcsolatos
ügyletekkel,bankkártyatranzakciókkal,befektetésiegységekhezkötöttéletbiztosításokkal,utazásibiztosítással,ingatlan
biztosítással,pénzátutalással,felszámolttranzakciósdíjakkalösszefüggőkérelmekérkeztek.

HétügybenaTestületnemrendelkezetthatáskörreltekintettelarra,hogyakérelmezőnempénzügyifogyasztóijogvita
tárgyábanfordulthozzánk,vagyBREXIT-telérintettpénzügyiszolgáltatóvalszembenkívántamegindítaniazeljárást,vagy
akérelmezettpénzügyiszolgáltatóésakérelmezőközöttnemálltfennszerződésesjogviszony,vagyakérelmezőnem
minősültfogyasztónak.Eljárásiakadály10ügybenmerültfel,aholarrólkelletttájékoztatniakérelmezőt,hogyapénz-
ügyiszolgáltatónemtettalávetésinyilatkozatot,ezértnincs lehetőségazérdemieljárás lefolytatására.Akérelmező
nemfolytatottleaTestületeljárásánakkezdeményezéseelőttpanaszeljárástapénzügyiszolgáltatóvalkétügyben,ezért
akérelemelutasításrakerült.Utóbbiesetekbenazérdemieljáráselőfeltételeinemteljesültek,mivelakérelmezőknem
tettekmaradéktalanulelegetahiánypótlásifelhívásbanfoglaltaknakazzal,hogynemigazoltákapanaszeljárásmegtör-
téntét,illetvenemisválaszoltakaTestülethiánypótlásifelhívására.Ahiánypótláselmaradásamiattelutasítottügyeknél
akérelmezőkmindenesetbentájékoztatástkaptakarról,hogyhiánytalankérelembenyújtásávalaTestületeljárását
ismételtenkezdeményezhetik.

17ügybenérdemihatározathozatalára,ebből12esetbenazeljárásmegszüntetésérekerültsor.Amegszüntetésrekerült
ügyekből3esetbenlehetetlennekbizonyultazeljárásfolytatása,mertaszükséges,nemokiratibizonyításieljárásnemvolt
lehetséges.További4ügybenakérelmezővisszavontaakérelmétarratekintettel,hogyapénzügyiszolgáltatóazeljárás
soránteljesítetteakérelmébenfoglaltakat,illetveafelekeljárásonkívülmegállapodtakajogvitavéglegesrendezésé-
ben.Háromesetbenszükségtelennekbizonyultazeljárásfolytatása,mivelapénzügyiszolgáltatóidőközbenteljesítette
akérelembenfoglaltteljesigényt.Kétesetbenakérelmezőkérelmemegalapozatlannakbizonyult,ígyszinténazeljárás
megszüntetésénekvolthelye.

39. ábra
Szolgáltatók a lezárt határon átnyúló ügyekben

8%;
3 db

6%; 2 db
3%; 1 db

50%;
18 db

25%;
9 db

8%; 
3 db Hitelintézet

Szolgáltatók típusai a lezárt határon átnyúló ügyekben

Biztosító
Pénzforgalmi szolgáltató
Pénzügyi vállalkozás
Befektetési szolgáltató
Nem pénzügyi szervezet
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Azérdemihatározatokközül5esetbenkerültsoregyezségmegkötésére.Akérelmezőkkétesetbenkülföldiilletőségűek
voltak,akikmagyarországipénzügyiszolgáltatókkalszembennyújtottákbekérelmüket,háromesetbenakérelmezők
magyarországiilletőségűekvoltak,akikkülföldiilletőségűpénzügyiszolgáltatóvalszembenkezdeményeztekeljárást.Az5
kérelembőlháromügybenbefektetésiegységekhezkötöttéletbiztosításiszerződéssel,együgybenhiteltartozásfennálló
összegénekvitatásávalésrendezésévelkapcsolatban,együgybenértékpapírszámlánlévőörökségkiadásávalkapcsolat-
banérvényesítettekigényt.ATestületkorábbitapasztalataszerintalegtöbbesetbenakülföldiszolgáltatóknemvetették
alámagukataTestületeljárásának.Ezatendencia2018-2021.közöttpozitívanváltozott,azérintettkülföldipénzügyi
szolgáltatókegyrészebeküldteazalávetésinyilatkozatát,ígyaTestületezekbenazesetekbenérdemidöntésthozhatott.
örömteliváltozásvolt,hogyamagyarországiszékhelyűpénzügyiszolgáltatókkétesetbenistettekegyezségiajánlatot,így
azEGTterületénélőmagyarállampolgárfogyasztókszámáraisegyezségetjóváhagyóhatározattalzárulhattakazügyek.

Abefektetésiegységekhezkötöttéletbiztosításiszerződésekkelkapcsolatosanaztsérelmezték,hogyszerződéskötéselőtt
nemkaptakmegfelelőtájékoztatástaköltségekrőlésaszerződésévesindexálásáról,aszerződésköltség-ésdíjszerkezete
átláthatatlanvoltszámukra,illetveaztcsakévekkelkésőbbismertékmeg.Sérelmeztéktovábbá,hogyszerződéskötéskor
nemkaptaktájékoztatástarról,hogyarendszeresdíj„dinamizálásakor”apénzügyiszolgáltatóugyanakkoraköltségel-
vonástfoganatosítadíjnövekménytekintetében,mintegyújonnankötöttszerződésesetén,valamintnemrendelkeztek
információvalbefektetéseikállásáról,hozamárólsem.Apénzügyiszolgáltatóazeljárásoksoránakérelmezőkigényének
jogosságátnemismerteel,ugyanakkorazügybékésmegoldásaérdekébenmindenesetbenegyezségiajánlatottett.
Azegyezségiajánlatábanvállalta,hogyakérelmezőkáltalaszerződésrebefizetettdíjakatvisszatéríti,ésaszerződéstmeg-
szünteti.Akérelmezőkapénzügyiszolgáltatóegyezségiajánlatát–egykivételtőleltekintve–mindenesetbenelfogadták.

Azutazásibiztosításiszerződésektekintetébenakérelmezőkaztsérelmezték,hogyakülföldibiztosítókizárásrahivatko-
zott,nemismerteelakáreseménytbiztosításieseménykéntvagynemaszerződésbenmegállapítottösszegűbiztosítási
díjatfizettekiszámukra.Azeljárássoránapénzügyiszolgáltatóújrafelülvizsgáltaakáreseményt,azonbannemtudott
egyezségiajánlatottennitekintettelarra,hogyakérelmezőkérelmenemvoltmegalapozott,ezekbenazesetekbenmeg-
szüntetésrekerültekazügyek.

AzEgyesültKirályságbanszámosolyanpénzügyiszolgáltató(bank,biztosító,befektetésiszolgáltatóstb.)működik,amelyek-
kelMagyarországonélőszemélyekszerződéseskapcsolatbanvannak.Számosottélőfogyasztóisállilyenjogviszonyban
magyarországipénzügyiintézménnyel.AzEgyesültKirályságFINNETtagságaazEurópaiUnióbóltörténőkiválássalmeg-
szűnt.Január1-tőlazEgyesültKirályságbanszékhellyelrendelkezőpénzügyiszolgáltatókkalszembenamagyarfogyasztók
kizárólagazEgyesültKirályságbankezdeményezhetnekpanaszeljárástésalternatívvitarendezésieljárástis.Ugyanezigaz
ellenkezőesetben:azottélőfogyasztókamagyarországiszékhelyűpénzügyiszolgáltatókkalszembenijogvitábancsak
aTestületnéljárhatnakel,hapanaszeljárásukeredménytelenésalternatív,perenkívülivitarendezésilehetőségetkeresnek.
Azilyenfogyasztókszámáratehátmegszűntazalehetőség,hogyeldöntsék,hogy–választásukszerint–nálunkvagyaUK
FinancialOmbudsmanService-nélkeresnekjogorvoslatot.

Abrexitáltalteremtettújhelyzetreapénzügyiszolgáltatókkülönbözőképpenreagáltakahatárontúliügyfeleikérdekeit
isszemelőtttartva.Azok,akikszélesügyfélkörrelrendelkeztekazEU-ban,alapvetőenkétfőmódjátválasztottákügyfeleik
megtartásának.Azegyik,hogyújvállalatlétrehozásávalszékhelyüketáthelyeztékazunióterületére,ésafogyasztókat
átirányítottákezencégekhez.EkkortehátazEU-bólkikerülőbritcégkeresettegyerrealkalmasunióstagállamot,amelyben
azottanipénzügyifelügyeletengedélyével,ahelyiésEU-sjogszabályokbetartásávalfolytattaazEU-nbelülitevékenységét.
Abrexitetkövetőenolyanesetiselőfordult,hogyazegyesültkirályságbeliszolgáltatóamagyarügyfelekkiszolgálására
hazánkbanleányvállalatothozottlétreésazügyfeleketezaszervezetvetteátabrexitetkövetően.Fontostudni,hogy
aMagyarországonbejegyzettleányvállalatokkalésfióktelepekkelszembenafogyasztóugyanúgykezdeményezheteljárást
aTestületelőtt,mintbármelymásmagyarországiszékhelyűszolgáltatókkalszemben.

A 2021. évben lezárt határon átnyúló ügyek eredménye

36 db
ELINTÉZETT ÜGY

17 db (47%)
ebből ebből

ÉRDEMBEN ELBÍRÁLT ÜGY EGYEZSÉG ÉS MEGEGYEZÉS

9 db (53%)
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V. Az Online Vitarendezési Platformon 
bonyolított ügyek

NégykérelemérkezettazOVR-platformon,melybőlegyhiteltermékkelkapcsolatosügybenazeljárástaTestületnem
azOVR-platformonkeresztülfolytattale,hanemáltalánoseljáráskeretébentekintettelarra,hogyazügytárgyátképező
szerződésnemminősültonlineszerződésnek.

AháromOVR–platformonkezeltügybőlkettőabiztosításiterületetérintette,egyATM-készpénzfelvétellelvoltkapcsola-
tos.Azegyikbiztosításiügyegészségbiztosítással,amásikkötelezőgépjárműfelelősségbiztosítássalvoltösszefüggésben.
Akötelezőgépjárműfelelősségbiztosítássalérintettügybenakérelmezőnemtettelegetahiánypótlásikötelezettségének,
emiattkérelmeelutasításrakerült.Azegészségbiztosítássalkapcsolatosügybenegyezségszületett.Ezutóbbiügybenaz
eljárásiidő37napvolt.

Továbbiegyolyanügykerültlezárásramelyetakérelmezőméga2020.évbennyújtottbe.Ebbenakötelezőgépjármű
felelősségbiztosítássalérintettügybenegyezségjöttlétre,azeljárásiidő110napvolt.Akérelmezőapénzügyiszolgáltatónál
rendelkezetttöbbgépjárműrevonatkozóanbiztosításiszerződéssel,melyekkezelésétazonlineügyfélportálonkeresztül
intézte,aszerződéseketbiztosításiügynöksegítségévelkötötte.Mindenegyesszerződéskötéseseténazalkuszáltallét-
rehozottújfelhasználónévésazonosítósegítségévellehetettbelépniafiókokba,melyekösszevonásánaklehetőségére
egytelefonbeszélgetéssoránapénzügyiszolgáltatóügyintézőjeisfelhívtaakérelmezőfigyelmét.Azösszevonásranem
kerültsorilyenirányúkérelmezőikérelemhiányában,időközbenazonbanteljesenátláthatatlannáváltakaszerződésekés
afizetésikötelezettségekkérelmezőszámára,márnemlehetettkövetni,hogymelyikszerződéséremennyitkellbefizetnie
ésmikor.Meglepődött,amikorazegyikszerződésevonatkozásábankiderültszámára,hogyazdíjnemfizetésselmegszűnt,
emiattfedezetlenségidíjaésegyébköltségekeletkezett.Azügybenapénzügyiszolgáltatófenntartottaálláspontját,misze-
rintmegfelelőentájékoztattaakérelmezőtaszerződésselkapcsolatban,afelekközöttelektronikuskapcsolattartásvolt.
Azügybenajogvitabékéslezárásaérdekébenálláspontjátfenntartvaegyezségiajánlatottett,melyszerintagépjármű
forgalombahelyezésénekköltségétmegfizeti.Akérelmezőmérlegelveazeljárásbanelőadottérveketésbizonyítékokat,
elfogadtaapénzügyiszolgáltatóegyezségiajánlatát.

Amásik,egészségbiztosítássalkapcsolatosügybenakérelmezőazértfordultaTestülethez,mertméhmiómaeltávolítását
célzóegynapossebészetibeavatkozásköltségénekmegtérítésérevonatkozóigényétapénzügyiszolgáltatóelutasította.
Apénzügyiszolgáltatóálláspontjaazvolt,hogyarendelkezésreállóadatokalapjánamiómaműtétremeddőségikezeléssel
kapcsolatosankerültsorésameddőséggelkapcsolatosigényekreapénzügyiszolgáltatóaszerződésalapjánnemvállal
kockázatot.ATestületeljárásáravalótekintettelapénzügyiszolgáltatófelülvizsgáltaálláspontjátésegyezségiajánlatot
tett,melyszerintüzletpolitikaiszempontokatismérlegelvevállaltaazegynapossebészetibeavatkozásköltségénekmeg-
térítésétaKülönösBiztosításiFeltételekbenmeghatározottösszeghatárig.Akérelmezőapénzügyiszolgáltatóegyezségi
ajánlatátelfogadta,ígyezazügyisegyezséggelzárulhatott.

összefoglalvaelmondható,hogyazonlinevitarendezésapénzügyiszolgáltatásokkapcsánfelmerülővitákrendezésének
egyszerű,hatékony,gyorsésingyenesformája,olyanalternatívmegoldásapénzügyivitákbíróságonkívülirendezésére,
melynekelőnye,hogyföldrajzitávolságtólfüggetlenülgyorsanésegyszerűenlehetőségnyílikavitarendezésre.Ezarend-
szerleegyszerűsítiésmegkönnyítiafelek,illetveafelekésazeljárófórumközöttikommunikációt,ezáltalfelgyorsítva
avitarendezésmenetét,növelveakonfliktuskezeléshatékonyságát.

Apénzügyiszektorbanabiztosításiterületérintettleginkábbazonlineszerződéskötésekvonatkozásában.Ajövőben
azonbanvárható,hogyatöbbipénzügyiágazatbanisemelkednifogazonlinelétrejövőszerződésekszámaésezáltalaz
onlinevitarendezésiügyekéis.



AZONLINEVITARENDEZÉSIPLATFORMONBONyOLÍTOTTÜGyEK
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ABREXITazOVR-platformonkeresztülbenyújtottügyeketisérintette.Január1-tőlazOVR-platformonsemlehettöbbé
egyesültkirályságbelifogyasztókatvagypénzügyiszolgáltatókatérintőjogvitákatrendezni.

A 2021. évben lezárt Online Vitarendezési Platformon keresztül érkezett ügyek eredménye

3 db
ELINTÉZETT ÜGY

2 db (67%)
ebből ebből

ÉRDEMBEN ELBÍRÁLT ÜGY EGYEZSÉG

2 db (100%)
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VI. A testületi tagok által írt szakmai cikkek

AMagyarNemzetiBankszámoseszközzelsegítiapénzügyifogyasztókatapénzügyipiacáltalkínáltkülönbözőtermékek
ésszolgáltatásokterületéntörténőeligazodásban.Ennekegyikformájaaz,hogyrendszeresenjelentetmegkülönböző
témákbanolyanszakmaicikkeket,melyekegyrésztazismeretterjesztéstszolgálnak,másrésztmegtörténteseteketállítva
azolvasóelé,tanulságulszolgálhatnakmindenkiszámára.

NéhányévemárazilyenszakmaicikkekírásátaTestületiskötelezettségénekérziésrendszeresenjelentetmegkülön-
böző,elsősorbanaktuálispénzügyi tudnivalókat tartalmazócikkeket.2021-ben15 ilyencikk jelentmeg,melyekben
szóltunkabankszámlákmegcsapolásánakveszélyeiről,afizetésihaladékkalkapcsolatoskérdésekről,azegyesmegta-
karításiformákkalkapcsolatoshasznostudnivalókról,ahitelfedezetibiztosításokkötésénekelőnyeiről,arról,hogymely
esetekbenéshogyanfordulhatnakafogyasztókaTestülethez,hogymilyenhatássalvoltapandémiaazeljárásainkra
éshogyanbefolyásoltaezeklefolyását.Kétcikkisszóltakötelezőgépjárműfelelősségbiztosítássalkapcsolatosésmin-
dengépjárműtulajdonosszámárahasznoskérdésekről,adtunkarravonatkozóinformációtis,hogymiateendő,haegy
bankszámlátmárnemkívánunktovábbhasználni,tudósítottunkadevizaalapúhitelekkelösszefüggőutóéletrőlésarról,
hogy2021-benismégmilyenproblémákkalszembesültekazilyenhitelekkelkorábbanrendelkezőfogyasztókéspersze
ajogvitákáltalaTestületmagais.TájékoztattunkaBREXIThatásávalösszefüggőésazuniósállampolgárokéspénzügyi
vállalkozásokesetlegesjogvitájátérintőkérdésekről,azonlinemegkötöttpénzügyiszolgáltatásokkalkapcsolatosfogyasztói
vitarendezésieljárásokonlinerendezésétszolgálólehetőségről,arról,hogymilyenváratlanpénzügyitartozásoklehetnek
öröklésesetén,valamintabankiprémiumszámlákkülönbözőkedvezményeinekárárólis.

Efejezetbenatestületitagokáltalmegírtszakmaicikkeketszerepelnek,melyekanapi.hu,apénzcentrum.hu,origo.hu,
vg.huésazindex.huportálokonelektronikusformábanjelentekmeg.

 
DR. TARPAI LAJOS TAMÁS: 

Megakadályozhatjuk bankszámlánk megcsapolását

Mit tegyek, ha a bankszámlámon gyanús tranzakciók történnek? A legjobb válasz a megelőzés, azaz tegyünk meg mindent 
a pénzünk védelme érdekében a csalók ellen. A pénzügyi intézmények folyamatosan közzéteszik honlapjaikon az újabb 
és újabb csalásokkal kapcsolatos figyelmeztetéseiket, megelőzéssel összefüggő tájékoztatásaikat. Internetes portálokon 
szintén találhatunk hasznos információkat a folyamatosan jelen lévő adathalászati kampányokról és a legújabb csalárd 
elkövetési módokról. Érdemes odafigyelni a figyelmeztetésekre, mert ezzel megelőzhetjük a későbbi kényelmetlenséget. 

Abankoksohasemkérnektelefononvagye-mailbenazügyfelektőlbankkártyaadatokat,illetveazonlinebankoláshoz
szükségesazonosítóadatokat!Ezakkorisigaz,haacsalókennekérdekébenazáltalukabanknevébenküldötte-mailben
zárolássalvagyabankszámkánkfelfüggesztésévelriogatnak.Hagyanútfogunk,alegjobb,haalehetőlegrövidebbidőn
belülfelvesszükakapcsolatotabankunkügyfélszolgálatával.Továbbibiztonságilépések:

•Habankkártyávalfizetünk,győződjünkmegakereskedő,szolgáltatóhonlapjánakvalódiságáról!Nézzükmegazinternetes
vásárlástellenőrzőbiztonságikódtartalmát,sazt,hogyegyeznek-eazadatokazáltalunkkezdeményezettvásárlással.

•Legyünkrésen,haegyszámunkraismeretlenszemélybankkártyaadatokkiadásáravagyvalamilyenprogramtelepítésére
kérbennünketafizetésiműveletteljesítéseérdekében.Bankunkügyfélszolgálatátelőzetesenfelhívvamindiggyőződjünk
megakérésvalódiságáról!



ATESTÜLETITAGOKÁLTALÍRTSZAKMAICIKKEK
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•Olvassukátésellenőrizzükazegyesbankikényelmiszolgáltatások(számlakontrollés/vagykártyakontroll)keretében
kapottSMSüzeneteket!

•Rendszeresentekintsükátaszámlatörténeteketésszámlakivonatokat!

Minélhamarabbészleljükésjelentjükbankunknakacsalárdtranzakciókat,annálhatékonyabbanlehetatovábbikárokat
megelőzni,illetvemegakadályozni.Kellőóvatosságéskörültekintésmellettiselőfordulhat,hogyismeretlenszemély(ek)
megcsapoltákabankszámlánkat.Ebbenazesetbenhaladéktalanuljelentsükbeatörténteketapénzforgalmiszolgálta-
tónknak(vagyisbankunknak)!Egyúttaltiltsukleabankkártyánkat,módosítsukazonlinebankoláshozhasználtadatokat,
valamintkérjükazáltalunkvitatotttranzakciókhelyesbítését,jóváírását.Fontosabejelentéskorkellőrészleteséggelvá-
laszolniazügyintézőkérdéseire,ezugyanisjelentősenmegkönnyítiazelkövetéskörülményeinektisztázását,egyúttal
segítségetisnyújtatovábbibankiintézkedésekhez.

Ajóvánemhagyottfizetésiműveleteksoránellopottpénzekösszegekülönbözőlehet.Célszerűennekellenéreazösszeg-
határtólfüggetlenül–szinténhaladéktalanul–mindigrendőrségifeljelentéstistenni.Arendőrségnyomozatiésható-
ságieszközeisegíthetnekazelkövetőkmegtalálásában,sazeltulajdonítottösszegvisszaszerzésében.Jogszabályalapján
apénzforgalmiszolgáltatókabejelentéstkövetőenazonnalmegkezdikazügykivizsgálását,enneksoránabejelentővel
továbbikapcsolatfelvételreésegyeztetésreissorkerülhet.Apénzforgalmiszolgáltatókakivizsgáláseredményérőlálta-
lában30naponbelülértesítikazügyfeleket.Amennyibenafogyasztóiigénytelutasítják,aztapénzforgalmiszolgáltató-
nakindokolniakell,egyúttaltájékoztatniakellazügyfeleketatovábbijogorvoslatilehetőségekről.Ajóvánemhagyott
fizetésiműveletekreajogszabályspeciálisfelelősségiéskárviselésiszabályokathatározmeg.Apénzforgalmiszolgáltatók
–kivéve,haadotthelyzetbenésszerűokbólcsalásragyanakszanakéserrőlírásbantájékoztatjákazMNB-t–kötelesek1
munkanaponbelülmegtéríteniajóvánemhagyottfizetésiműveletösszegét,ésamegterheléselőttiállapotothelyre-
állítaniazügyfélszámláján.Ezugyanakkornemjelentifeltétlenülazügyvéglegeslezárását,aztakivizsgáláseredménye
határozzameg.Azolyan,jóvánemhagyottfizetésiműveleteknélviszont,amelyekafizetőfélbirtokábólkikerültvagy
ellopottkészpénz-helyettesítőfizetésieszközzel(pl.bankkártyával)történtek,vagyakészpénz-helyettesítőfizetésieszköz
jogosulatlanhasználatábólerednek,aszámlatulajdonos15ezerforintnakmegfelelőösszegigviseliaztakárt,amelyet
acsalárdtranzakcióbejelentésmegtételétmegelőzőenszenvedettel.

Bizonyosesetekbenazügyfeleknekmégennyikártsemkellmagukravállalniuk.Ilyenszituációlehet,haabankkártyátúgy
loptákel,úgykerültkiazügyfélbirtokábólvagyhasználtákaztjogosulatlanul,hogyazügyfélafizetésiműveletteljesítését
időbenmégnemészlelhette.Előfordulhatugyanakkorolyaneset,amikorakivizsgáláseredményekéntapénzforgalmi
szolgáltatóvégülarraakövetkeztetésrejut,hogyteljesegészébenmentesülafelelősségalól,ésazelszenvedettkártvégül
kizárólagazügyfélnekkellviselnie.Ajogosulatlanfizetésiműveletekmegakadályozásábanugyanisszükségvanazügyfelek
körültekintőmagatartásárais.Kötelesekennekkeretében–többekközött–abankkártyájukat,azonlinebankoláshoz
használtbiztonságikódjaikatapénzforgalmikeretszerződésben,szabályzatokbanfoglaltakszerinthasználni,mindenek-
előttbiztonságosantárolni.Joggalvárhatóelpéldául,hogyazügyfelekbankkártyájukPIN-kódjátméghozzátartozóikkal
seosszákmeg,sazonlinebankoláshozszükségeskódokatiskizárólagazhasználja,akiarrajogosult.

Akárokenyhítése,illetveatovábbijogosulatlanfizetésiműveletekmegakadályozásaérdekébenemellettazisjogoselvá-
rás,hogyazügyfelekhaladéktalanulbejelentsék,haészlelikakészpénz-helyettesítőfizetésieszközbirtokukbóltörténő
kikerülését,ellopását,valamintjogosulatlanvagyjóvánemhagyotthasználatát.Leginkábbakkortudjukészlelniajogo-
sulatlanhasználatot,harendszeresenéskörültekintőenellenőrizzükabankszámlánkforgalmát(különösenakkor,hacsak
haviszámlakivonatrévéntudjukeztmegtenni).Amennyibenafentikötelezettségekbármelyikétazügyfél–bizonyítható
módon–súlyosangondatlanul(netánszándékosan)megszegi,ajóvánemhagyottfizetésiműveletbőleredőkártkizárólag
nekikellviselnie.Ajogszabályszerinttipikusanilyenkötelezettségszegés,haafizetőfélakészpénz-helyettesítőfizetési
eszközhasználatáhozszükségesszemélyeshitelesítésiadataitarranemjogosultharmadikfélrészéreátadjavagymeg-
ismerhetővéteszi.Asúlyosangondatlankötelezettségszegésbizonyításaapénzforgalmiszolgáltatástnyújtóintézmény
kötelezettsége.Ezmindenesetbenegyedileg,azügyösszeskörülményealapjántárhatófelésbírálhatóel.



MAGYAR NEMZETI BANK
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Afelelősségiéskárviselésiszabályokalapjánösszességébenlehetségesajóvánemhagyottfizetésiműveletekösszegé-
nekjóváírására.Ezviszontnemjelentiazt,hogyfogyasztókéntnincsfeladatunkacsalárdtranzakciókmegakadályozása
érdekében.Mindezállandókihíváseléállítjaazabbanrésztvevőfeleket,amelyalkalmazkodóképességetésodafigyelést
igényelazügyfelektőlis.Tájékozódjunkéslegyünkrésen!

 
DR. JAKAB ÁGNES – DR. RÓZSAVÖLGYI ORSOLYA: 

Sok egyezséget kötöttek a bankok a moratóriumos vitákban

A pénzügyi intézmények gyakorta hajlottak az egyezségre vagy a problémák méltányos rendezésére ügyfeleikkel 
a pénzügyi békéltetők előtt a törlesztési moratóriumhoz kötődő ügyekben a fizetési stop első évében. Tipikus jogvita 
volt a moratóriumba belépéskor vagy épp a fizetés újrakezdésekor egyes törlesztések megfelelő elszámolása vagy 
a hitelkártyák felhalmozódott kamatainak rendezése. A moratórium kezdete előtt lejárt záloghitel-szerződés viszont 
nem kerülhetett a moratórium védőernyője alá, s az ügyfél azt sem szabhatta meg, hogy a bank a tőke- vagy kamat-
tartozásra fordítsa-e a moratórium alatt teljesített esetleges befizetéseit.

A törlesztésimoratórium bevezetését követően a Testület előttmegindított első eljárásokban a jogviták döntően
atörlesztőrészletekbeszedéséhez,illetveazokelmaradásáhozkapcsolódtak.EzeketazügyeketaTestületazügyfelek
kérelménekvisszavonásaokánszüntettemeg,mertidőközbenmegoldódottavitáshelyzet.Magaaproblémaazonban
–amoratóriumbóltörténőévközbenikilépésekmiatt–későbbismétfelmerült.Többügybenafelekabékéltetőtestü-
letelőtttartottmeghallgatásonegyeztettékálláspontjukat,enneksoránahitelezőatartozásalakulásátisrészletesen
ismertethette.Báratörlesztőrészletekbeszedésénekelmaradásavalóbantudkellemetlenségetokozniafogyasztóknak,
különösenazokbanazesetekben,amikoraszolgáltatóutóbbegyszerretöbbhavirészletetkísérelmegabankszámláról
beszedni,aTestületelékerültügyekbenabeszedéselmaradásamiattpénzügyihátrány/többletköltségnemmerültfel.
Akérelmezők–eztfelismerveéselfogadva–visszavontákakérelmeiket.

Szinténvisszatérőproblémavoltajelzálogkölcsön-szerződésekelőtörlesztése.Ezekbenazügyekbenakérelmezőbelépett
amoratóriumba,ámennekidőszakaalattelőtörlesztett.Eztkizárólagazeredetitőketartozásánakcsökkentésérekérte
elszámolni,úgymond„kihagyva”azidőközbenamoratóriumidőszakaalattkeletkezettkamatot,költséget.Egyikkonkrét
esetbenpl.akérelmezőtöbbelőtörlesztésinyilatkozatotnyújtottbe,éshavontaatörlesztőrészlettelközelmegegyező
befizetéseketteljesített.Apénzügyiszolgáltatóazonbanelőszöramoratóriumkapcsánfelmerültkamatésdíjtartozást
egyenlítetteki.EztazálláspontotaPBTisosztotta.Afizetésimoratóriumigénybevételénélugyanisváltozatlanulazeredeti
szerződésesfeltételekirányadóakafelekközöttijogviszonyra.Azaz–hacsakahitelezőésazügyfélköztiszerződésnem
teremtjogosultságotarra,hogyazügyféláltalmegszabottsorrendbenkerüljönsorabefizetéselszámolására–amora-
tóriumrólszólókormányrendeletalapjánerreapénzügyiszolgáltatónaknincskötelezettsége.

Ekormányrendeletugyanisnemteremtegyfajta„alanyijogot”arra,hogyamoratóriumidőtartamaalattibefizetéseikap-
csánazügyfélhatározzameg,hogyapénzügyiszolgáltatóaztmireszámolhatjael.Emiattígyaszerződés,adottesetben
pedigaPolgáriTörvénykönyvrendelkezéseiazirányadóak.Utóbbiszabályapedigazadósteljesítésénekelszámolására,
hogyhaapénzügyiszolgáltatómásképpnemrendelkezett,akkorazabefizetéstelőszöraköltségre,majdkamatra,végül
atőketartozásraszámoljael.

Speciálisesetetjelentettekazokazügyek,amelyekbenakérelmezőéltamoratóriummal,majdamoratóriumalattigény-
bekívántavenniahárom-vagytöbbgyermekescsaládoklakáscélújelzáloghitel-tartozásainakcsökkentésérevonatkozó
támogatást(Jtcsrkormányrendelet).Atámogatásigénybevételénekfolyamatasoránakormányhivatalokkeresikmeg
apénzügyiszolgáltatókatatartozásadatokközléseérdekében.

Előfordultolyanügy,amelynélamoratóriumbahelyezetttartozástapénzügyiszolgáltatónemközölteakormányhivatal
megkeresésére.Emiattazutóbbiáltalmegállapítotttámogatásösszegesemtartalmaztaazt,annakmegfizetésétazonban
apénzügyiszolgáltatómégiselvártaazadottügyféltől.ATestületelőttieljárásbanahitelezőésazadósvégülegyezséggel
tudtákrendeznieztajogvitát.Apénzügyiszolgáltatóugyanisolyanhelyzetbehoztaakérelmezőt,minthaamoratóriumi
összeglejelentéseismegtörténtvolna,azazeltekintettannakmegfizetésétől.
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Egymásikügyfélaztsérelmezte,hogykézizálogkölcsön-szerződésekapcsánbekívántlépniamoratóriumba,azonbanazt
apénzügyiszolgáltatónembiztosítottaaszámára.Azeljárássoránazadósnemvitatta,hogyazálogszerződésfutamideje
amoratóriumbevezetésekormárlejárt,ésaszerződésúgynevezetttürelmiidőbenvolt.

Azálogszerződésekeseténafutamidőlejártátkövetőenkezdődőtürelmiidőalattazálogtárgykényszerértékesítésemég
nemtörténhetmeg.Ezazidőszakbiztosíttehátlehetőségetazálogkötelezettnek,hogymeghatározottdíj,kamatmeg-
fizetésemellettmégkiválthassaazálogtárgyat.Mivelazonbanaszerződésfutamidejemárlejárt,azügyfélnemélhetett
amoratóriumlehetőségével.

Gyakrabbanfordultelőjogvitaapénzügyibékéltetőkelőttahitelkártya-tartozásokkalkapcsolatban.Alegtöbbesetben
aproblémátazeredményezte,hogyazonhitelkártya-szerződésekesetében,aholahavitartozástcsoportosbeszedéssel
fizettékmeg,abeszedésekleállításamiattatartozáskiegyenlítése2020.március,áprilishónapfolyamánnemtörtént
meg.Így,haakérelmezőnemintézkedettegyedileg(átutalással)atartozásrendezéséről,akkoratartozásamoratóri-
umhatályaalákerült.Nagyonfontosannakszemelőtttartása,hogyamoratóriumáltalbiztosítotthaladéknemjelent
kamatmentesidőszakot,továbbá,hogyahitelkártyamagaskamatozásútermék.Ezértehiteltípusesetében(is)kiemelt
jelentőségevanannak,hogyafogyasztóknyomonkövessékatartozásokmegfizetésénekmegtörténtét.APBTelékerült
ügyekbenezsajnoselmaradt,ésamikorakérelmezőkértesítéstkaptakatartozásukegyenlegéről,akkormárnagyobb
összegűkamatterhelteazt.Azérintettpénzügyiszolgáltatókabékéltetésieljárássoránfenntartottákálláspontjukat,
miszerintmegfelelőenjártakel.Ennekellenéretöbbegyezségisszületettezekbenazügyekbenisazadósokkalúgy,hogy
afelszámítottkamategészétvagyegyrészételengedték.

HitelkártyatartozásamiattfordultaTestülethezméltányosságikérelemmelazazügyfélis,akiafelhalmozottösszegnagy-
ságátsérelmezte.Akérelmezőahitelkártya-szerződésekapcsánéltafizetésihaladéklehetőségével,azonbana2020.
március18-ánfennállótartozásánaknagyösszege,ésahitelkártya-szerződéséhezkapcsolódójelentősmértékűkamat
együttesenatartozástovábbi,igenjelentősnövekedésétokozta.Emiattamoratóriumelső8hónapjaalattmárközel
kétszázezerforinttovábbikamatkeletkezett.

Azügybenafelekegyezségetkötöttek,amelynekrészevolt–amoratóriumalattikamatelengedésemellett–azis,hogy
azügyfélmegkezdiamoratóriumbahelyezetttartozásvisszafizetését.Moratóriummalkapcsolatosügyekbenritkaamél-
tányosságikérelem,deahogyepéldaismutatja,lehetesélyegyezségetkötniilyenesetbenis.Amoratóriumegyévealatt
atémakapcsánaTestületelékerültvitásügyekbenkiemelkedőenmagasvoltazegyezségek,illetveaformálisanegyez-
ségkötésselugyannemjáró,deakérelmezőrenézvekedvezőkimenetelűeljárásokszáma.Atapasztalatokaztmutatják,
hogy–méghafelismerülnekproblémák,nehézségek–apénzügyiszolgáltatókazesetekjelentősrészébenegyüttműködők
éskompromisszumkészekaproblémákrendezésére.Igazvoltezazokraazügyekreis,amelyekugyanközvetlenülnem
amoratóriummalkapcsolatbanindultak,deannakigénybevételehatássalvoltahelyzetvéglegesrendezésére.ATestület
azelékerülővitáshelyzetekbenajövőbenismindenesetbenmegkísérelegyezségetlétrehozniafelekközött,hogyezáltal
akialakultsérelmekbékésúton,mindkétfélszámáraelfogadhatómódonrendeződhessenek.

 
DR. ÁGAI GYÖRGY: 

Időtáv, kockázat és a szerződés tartalma: erre figyeljünk a megtakarításnál

Súlyos veszteségeket szenvedhetünk el befektetett pénzünknél, ha nem értjük meg, hogy pénzügyi ismereteinkhez 
képest ésszerűtlenül nagy kockázatot vállalunk, nem figyelünk a megfelelő lekötési periódus kiválasztására, vagy 
éppen túlontúl bíztunk abban a „kedves ismerősben”, aki álmaink befektetési ajánlatával kecsegtet. Igaz történetek 
az MNB-nél dolgozó pénzügyi békéltetőktől.

Kockázatnélkülnincsgyőzelem.Eztsokszorhalljukapénzügyivilágbanis,decsakritkánjuteszünkbe,hogyafordítottja
isigaz:kockázatnélkülnincsbukássem.Mindenkiszeretnébiztonságbantudnimegtakarítását,deanyereséggondolata
isottmunkálafejében.Vannakolyanokis,akiklegszívesebbenotthontartjákpénzüketabbanahiszemben,hogyaz
alegbiztonságosabb.Majdegybetöréseslopásutánfelismerik,hogyezmégsemvoltolyanjódöntés.Aholpénzvan,ott
kockázatis.Habiztonságbanakarjuktudnimegtakarításainkat,alegjobbmegoldásazállampapírokvásárlása.Amegtaka-
rítókegyrészénekazonbannemelégabiztonság,nyereségetisszeretnénekelérni.Epillanatbanjelenikmegakockázat,
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aminemcsakprofitottudhozni,hanemveszteségetis.Mittegyünk,mirefigyeljünk,haelhagyjukazállampapírokadta
biztonságosterületet?Vannakjólképzettamatőrbefektetők,akikszilárdcélokkal,technikaitudássalrendelkeznekmeg-
takarításaikkezeléséreAtöbbségnemilyen.Háromfontosszempontraérdemesfigyelni,hogytisztábanlegyünkazzal,
milyenveszélyekleselkednekrájuk:azidőtávra,akockázatraésabefektetésiformára.

Nézzükazelsőt!Jelenlegazingatlanpiaconsokanterveziklakásukeladásátésegymásiknakamegvételét.Nevezzük
lakásvásárlófogyasztónkatL.V-nek.L.V.eladtalakásátéskomolyangondolkodikegymásikmegvételében.Akorábban
kapottvételárrendelkezéséreáll,demégnincskiszemeltingatlana.Apénzétnemszeretnéotthontartani,ezértfelkeresi
bankját.Abankoktöbbségénélmárbefektetésitermékeketislehetvásárolni,ígykönnyűhelyzetbenvan.Szakemberre
isszükségevan,akitabankfiókbanmegtalál.Rövidenelmondjamitszeretne,mireabankimunkatársbemutatnéhány
befektetésijegyet,amelyeknekazutóbbiidőbenjóhozamavolt.Abeszélgetéssoránahozamokegyrenagyobbhangsúlyt
kapnak.L.V.számolésarraakövetkeztetésrejut,hogyalegjobbhozamúbefektetésvalamilyeningatlanalapbefektetési
jegyénekmegvásárlása.Megisvásároljaőket.Párhónapmúlvamegtaláljaálmainakingatlanát,lefoglalózzaésavételár
többirészétabefektetésijegyeinekértékesítésévelszeretnékiegyenlíteni.Bemegyabankfiókba,megadjaazeladási
megbízástésekkortapasztalja,hogyabefektetésijegyeinekvisszaváltásakorún.büntetőjutalékotvontleabank.Apa-
naszkezelésieljárássoránkiderül,hogyeztjogszerűentette,mertazingatlanalapokbefektetésijegyeinekegymeghatá-
rozottidőnbelülivisszaváltásaeseténezaszerződésesfeltételekben,hirdetménybenisszereplőeljárás.Epéldarámutat
arra,hogyafogyasztónakfontostisztábanlennie,hogyazadottbefektetésitermékmilyenidőtávrafelelmegneki.Sok
befektetésesetébenazún.tartásrajavasoltidőszakotismeghatározzák,amitabefektetésidöntésekmeghozatalakor
fontosfigyelembevenni.

Következőfogyasztónkakockázatszerető,K.Sz.Ősikeresvállalkozó,komolyszabadpénzzel(likviditással)rendelkezik,
sszeretiakihívásokat.Barátikörébenemlítették,milyensokpénztlehetkeresnipénzügyibefektetésekterületén,sőt
ajánlottaknekiegybrókercégetis.K.Sz.felkeresiacéget,kitöltiaszükségeskérdőíveket,sbiztosítanakszámáraegy
személyeskapcsolattartótis.Előszörcsakkisebbvolumenbenkezdelkereskedniahazaipiacon,majdakapcsolattartóval
történtbeszélgetésekutánmegpróbáljaanemzetközibefektetéseketis.Ezektöbbségenyereséges,ígyaztlátja,hogy
kisebbenergiabefektetésmellettisszépenlehetkeresni.Akapcsolattartóisazttapasztalja,hogyazügyfélaktívésbátor.
Ezértegyrekockázatosabbterületeketismertetmegvele.K.Sz.meghallgatjaőt,azonbanadevizapiacok,opciókésegyéb
derivatívügyletekterületénszakismerettelnemrendelkezik,deeddigitapasztalataialapjánbízikakapcsolattartóban.Így
megadjaamegbízásokatezentügyletekvégrehajtásárais.Sajnosazonbanapiacoknemabbaaziránybamennek,amelyet
felvázoltakneki.Jelentősún.tőkeáttételesügyleteivannak(ezeknélegyeuróvalvagydollárralakárharminc-ötvenszer
annyipénztlehetmegmozgatni),amelyeketcsakkomolyveszteséggeltudlezárni.K.Sz.ésabrókercégközöttmegromlik
akapcsolat.Vitaalakulkiközöttük,kifelelatetemesveszteségért.K.Sz.átnéziazáltalaaláírtszerződéseket,visszahallgatja
ahanganyagokatésrákelldöbbenniearra,hogynemtörténtszerződésszegés:amegbízásokatőadtameg,függetlenül
attól,hogyakapcsolattartóishatározottanpártoltaazügyletekmegkötését.K.Sz.csakazzalérvelhet,hogyezekhez
azügyletekheznemért,megbízottakapcsolattartóban.Esajnoseléggyakoriesetaztjelzi,hogyakockázatosügyletek
nemcsaknagynyereségethozhatnak,hanemszörnyűbukástis.Amennyibenkockázatszeretőkvagyunk,képesnekkell
lennünkszembenézniutóbbivalis.Snemszabadolyanterületekremerészkedniapénzügyipiacokon,amelyeknélnem
rendelkezünkszakismerettel.

Harmadikfőszereplőnkazóvatosmegtakarító.ó.M. időskisnyugdíjas.Pármillióforintmegtakarítássalrendelkezik.
Ezcsaládjánakmindenpénze,amelyetazegyikbanknálbetétkéntszokottlekötni.Eddigilekötéselejárt,ezértbemegy
abankfiókjába.Jólismeriabankidolgozókat,hiszenrendszeresenjáralakóhelyemellettibankfiókbapénzügyeinekin-
tézésemiatt.Apultmögöttrégiismerőseül,ezértmegkérdezimilyenlekötésttudnanekiajánlani.Abankialkalmazott
felvázolja,hogyabetétikamatokalacsonyak,devanegyjólekötés5évre.ó.M.megkérdi,hatörténikvalamiváratlan
eseményazéletében,kitudja-evenniapénzét.Azalkalmazottigennelválaszolésmárcsináljaisapapírokat.ó.M.aláírja
azalkalmazottáltalkinyomtatottéselébetettdokumentumokat.Szerencsérejóegészségnekörvend,ígylegközelebb5év
múlvakérdezráamegtakarítására.Ekkortudjameg,hogyabefizetettmegtakarításaszintesemmitnemkamatozott,és
hogyvalójábanbefektetésiegységekhezkötöttéletbiztosításiszerződéstkötöttabankfiókban.ó.M.vitábaszállpénzéért
abankkal,dekeserűenkellrádöbbennie,hogyigazábólegybiztosítótársasággalállszerződésben,nemisahitelintézettel.
Errőlírtalászerződést,skapottévesértesítőketis.Sajnosnemfoglalkozottvelük,mertbízottjóismerősében.
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Etörténetekközöspontja,hogynemegyediek,másrésztpedigabizalomrólszólnak.Azéletmásterületeinsikeresemberek
apénzügyekvilágábansokszorelbizonytalanodnak,elvesztikóvatosságukatvagyéppennincsidejükéskedvükolvasniés
megérteniazajánlottszolgáltatáslényegét,előnyeit,hátrányait.Egy-kétjóvagyhatározottszóhatásárameghoznakdön-
téseket,amelyekkövetkeztébenveszteségériőket.Amikorapénzügyeinketkezeljük,gondoljunkarra,amikorbemegyünk
egyélelmiszerboltbatejfölért.Megnézzükméretét,gyártóját,szavatosságiidejét,összetételét.Apénzügyeinkterületén
isvalamihasonlótkellenetenni,smégjobb,haelőzetesenszerzünkmélyrehatóbbtudást,megismerve,megértveaz
igénybevennikívántszolgáltatástartalmát.Mertazértatejfölvásárlásmégiscsakegyszerűbb,mintegybefektetésés
apénzügyekvilága.

 
DR. SEBESTYÉN ÁDÁM: 

Józan ész kell a kölcsön mellett a hitelfedezeti biztosításhoz is

Minél hosszabb a felvett banki kölcsön futamideje, annál nagyobb az esély, hogy – pl. betegség, munkahelyvesztés, csa-
ládi tragédia miatt – bajba kerülhet az adós a törlesztéssel. A hitelfedezeti biztosítás ilyenkor vállalja át a hitelrészletek 
terheit egy időre vagy akár a teljes tartozásra. A biztosítók viszont sokszor (pl. a szerződéskötéskor ismert betegségnél, 
közös megegyezéses munkahelyi elbocsátásnál) nem fizetnek. Ezért e biztosítást is legalább olyan körültekintően kell 
megkötni, mint a hitelszerződést.

Ahitelfedezetibiztosításokkülönfélehitelek,személyikölcsönök,hitelkártyamelléköthetők,jellemzőencsoportosbiz-
tosításként.Utóbbijellemzője,hogyabiztosításiszerződésnemabiztosítóésbiztosítottközött,hanemabiztosítóésegy
abiztosításkapcsánérdekelttársaság(ahitelfedezetibiztosításoknálpl.egybank)közöttjönlétre.Azügyfelekcsatlakozási
nyilatkozattalválnakabiztosításiszerződésbiztosítottjává,vagybizonyosesetekben,példáulbizonyoshitelkártya-szerződé-
seknélautomatikusan,magávalabankkártyaszerződésmegkötésével.Azadotthitelintézetazonügyfeleinekajánlhatjafel
acsatlakozást,akikkelhitelezésijogviszonybanáll,abiztosítástehátszorosankapcsolódikahitelszerződéshez.Haahitel-
vagykölcsönszerződésmegszűnik,abiztosítottijogviszonyisvégetér.Ahitelfedezetibiztosításokkedvezményezettje,vagyis
abiztosítószolgáltatásánakjogosultjaahitelintézet,amelyacsoportosbiztosítástköti.Abiztosítóígyazügyfélhelyett
közvetlenülnekifizetimegaszerződésbenmeghatározottösszeget.Abiztosításdíjátáltalábanahavitörlesztőrészletvagy
ateljeshitelösszegszázalékábanhatározzákmeg,melyetahitelintézetszedbeabiztosítottólésfizetimegabiztosítófelé.

Ahitelfedezetibiztosításazadós–szerződésbenmeghatározottokbólbekövetkező–fizetésképtelenségénekkockázatát
csökkenti,melyesetbenabiztosítóazadóshelyettahitelintézetrészérefizetimegrészbenvagyteljesenafennállóhi-
teltartozást.Abiztosítófizetésikötelezettségénekeseteit,satérítésrészletesfeltételeitabiztosításszerződésifeltételei
tartalmazzák.Nagyonfontostehátacsatlakozásinyilatkozataláírásátmegelőzőenrészletesentanulmányozniefeltéte-
leket!Példáulazt,hogymilyenélethelyzetekbensegítabiztosítás,milyenfeltételekéskizárókörülményekvannak,és
mindeztmilyendíjfejében.Csakezekismertébendönthetőel,hogyérdemes-ecsatlakozniazadotthitelfedezetibiztosí-
táshoz.Alegtöbbesetbenabiztosítóaztvállalja,hogyazadóshalála,rokkantsággaljáróegészségkárosodásaeseténfizet
abankrészére,vagykeresőképtelensége,munkanélküliségeeseténbizonyosidőtartamonkeresztülálljafeléazesedékes
törlesztőrészleteket.Azadóshalálatermészetesenönmagábanisegyóriásitragédiaacsaládnak,azonbanafájdalommel-
lettmégafennállóhiteltistovábbkellfizetnieazörökösöknek.Ebbenazesetbenkifejezettennagysegítségetjelenthet,
haakölcsönszerződéshezhitelfedezetibiztosításkapcsolódik,mivelabiztosító–aszerződésbenmeghatározottfeltételek
esetén–ateljestartozástmegfizetiabankrészére.Mivelebiztosításokorvosivizsgálat,egészséginyilatkozatnélküljön-
neklétre,abiztosítókizárjaatérítéskörébőlazokatahaláleseteket,amelyekolyanbetegséggelállnakösszefüggésben,
amelyekabiztosításlétrejöttekormármegvoltakabiztosítottnál.Ennekigazolásáraabiztosítóbekériazörökösöktől
abiztosítottkorábbibetegségeireésahalálokáravonatkozóorvosidokumentációt,ésennekvizsgálataalapjándöntiel,
hogymegtéríti-eahitelintézetfeléafennállótartozást.

Számosesetbensajnosazörökösöknemismerikazokatazinformációkat,amelyekreszükségükvanazeredményesigény-
bejelentéshez,igényérvényesítéshez.Sokszorazzalsincsenektisztában,hogyazadotthitelhezkapcsolódottegyáltalán
hitelfedezetibiztosítás.Egykölcsönmegöröklésekoremiattfeltétlenülérdemesahitelintézettőltájékoztatástkérnierről!
Szinténhatalmasmegterheléstokozhategycsaládéletében,haacsaládfenntartóhitelfelvevőmaradandóegészségkároso-
dástszenved.Ahitelfedezetibiztosításokjelentősrészeaszerződésbenmeghatározottmértéketelérőrokkantságesetén
ismegfizetiateljesfennállótartozástazadóshelyett.Atérítésfeltételéülmeghatározottegészségkárosodásmértéke
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biztosításonkéntváltozólehet.Szinténeltérő,hogycsakbalesetbőleredővagybármilyenokbólbekövetkezőrokkantság
eseténnyújttérítéstabiztosító.Egyeshitelfedezetivagytörlesztésibiztosításoknálabiztosítótartósmunkanélküliség
eseténfizetimegahavitörlesztőrészleteketazadóshelyett.Ennekidőtartamaazonbanáltalábanmaximum6-12hónap
lehet.Fontostényezőviszont,hogyabiztosítottmunkaviszonyamilyenmódonszűntmeg.Alegtöbbbiztosítónálugyanis
kizárótényezőlehet,haamunkaviszonyamunkavállalófelmondásávalvagyközösmegegyezésselérvéget.

Megeshet,hogyabiztosítottmunkaviszonyaténylegesenlétszámcsökkentés,átszervezésmiatt,azonbanformálisanafelek
közösmegegyezésévelszűnikmeg.Ilyenkoráltalábanabiztosítóikifizetésfeltétele,hogyabiztosítottamunkaviszony
megszűnésérőlszólódokumentummaligazolja,hogyamunkaviszonyközösmegegyezésseltörténőmegszüntetésére
abiztosításifeltételekbenmeghatározottokokvalamelyike,példáulcsoportoslétszámleépítés,átszervezés,vagyamun-
káltatómegszűnésemiattkerültsor.Hasonlóancsakidőszakoskönnyítéstjelentabiztosítottrészéreabetegségmiatti
keresőképtelenségrevonatkozóbiztosítás.Ittisabiztosításfeltételeitartalmazzák,hogymilyenbetegségekeseténés
mennyiideigfizetiabiztosítóatörlesztőrészleteket.Akeresőképtelenségokátésidőtartamátorvosiiratokkalkelligazolni.
Mindamunkanélküliségre,mindabetegségmiattikeresőképtelenségrevonatkozóbiztosításokeseténabiztosítóksok
esetbenvárakozásiidőtésönrésztírnakelő.Ezaztjelenti,hogyabiztosításhozcsatlakozástkövetően60-90naponbelül
nemnyújttérítéstabiztosítóezekbenazesetekben,mígatovábbiesetekbenisamunkanélküliségvagykeresőképte-
lenségelsőidőszakában(általábanelső60napjában)abiztosítottnakmagánakkellmegfizetnieatörlesztőrészleteket.
Minélhosszabbegykölcsönfutamideje,annálnagyobbavalószínűségeannak,hogyatörlesztésidőtartamaalattvalami-
lyennemvárt,afizetéstmegnehezítőeseménybekövetkezik.Acsoportoshitelfedezetibiztosításokdíjaáltalábanjóval
alacsonyabb,mintegyhasonlókockázatokramegkötöttegyedikockázatiéletbiztosításvagybalesetbiztosításdíja.Ettől
függetlenüladíjaktekintetébenjelentőseltérésektapasztalhatókfőkéntannakfüggvényében,hogymelykockázatokra,
váratlanélethelyzetekrenyújtfedezetetazadottbiztosítás.

Abiztosításmegkötéséttöbbesetbenkamatkedvezménnyelisösztönzikahitelintézetek,éstöbbszolgáltatáscsomagot
isajánlanakazügyfeleiknek.Acsatlakozástmegelőzőenfeltétlenülérdemesrészletesenáttanulmányozniabiztosítás
feltételeit,abiztosításidőszakidíjait,hogyeltudjukdönteni:milyenszolgáltatáscsomagravanszükségünkésannakdíja
aránybanáll-eaváratlanhelyzetekesélyével.

 
SZABÓ PÉTER: 

Jöhet a pénzügyi békéltetés, ha a bank elutasítja panaszunkat

Csak a tavalyi évben bő 3600 pénzügyi fogyasztó ügyében járt el a Pénzügyi Békéltető Testület. Ez az MNB-n belül mű-
ködő alternatív vitarendezési lehetőség a polgári peres bíróságnál gyorsabb, ingyenes és egyszerűbb a problémájukkal 
bankjuknál vagy biztosítójuknál hiába kilincselők számára. A pénzügyi békéltetők előbb egyességet próbálnak létre-
hozni a vitás felek között, ám ha ez nem sikerül, a pénzügyi intézmény számára kötelezést vagy ajánlást is hozhatnak.

Miisazapénzügyifogyasztóijogvita?Kiapénzügyifogyasztó?Ajogpontosdefiníciójaszerintolyantermészetesszemély,
akiamagánszférájával(vagyisnemavállalkozásával,gazdaságitevékenységével)összefüggőpénzügyeitintézibankkal,
biztosítóval,követeléskezelővelvagybármilyenegyébpénzügyiintézménnyel.Pénzügyifogyasztóijogvitaakkoralakul
ki,haapénzügyiintézményelutasítjaügyfelebenyújtottpanaszátésafeleknemtudnakegyetértésrejutni.Szerencsés
esetbenmáraszóbanvagyírásbanbenyújtottpanasz–esetlegegyméltányosságikérelem–nyománrendeződikavitás,
problémáshelyzet.Azügyfélmegnyugodhat,igényeteljesült,apénzügyiszolgáltatópedigazügyfélelégedettségére
alapozvaakárújabbszerződéseketisköthetvele,sígytovábbfejleszthetiüzletikapcsolatát.

Agyakorlatbanazonbannemmindenesetbenalakulnakadolgokazideálisforgatókönyvszerint.Mittehetazügyfél,
haapénzügyiszolgáltatóválaszanemmegnyugtatóaszámáraéskeresni,érvényesítenikívánjavalós(esetlegcsakvélt)
igazát?Természetesenelmehetabíróságra.Vanazonbanavitarendezésénekegyéb,alternatívmódja,amelyegyszerűbb,
gyorsabb,költségmentesmegoldásilehetőségetkínálaperenkívül,ezpedigaTestületeljárása.ATestületaMagyar
NemzetiBank(MNB)szervezetikereteinbelül,deszakmailagfüggetlenegységként2011ótavégzitevékenységétapénz-
ügyiterületenkialakultjogvitákbékésrendezése,vagyisegyezséglétrejötténekelősegítéseérdekében.Eznemcsupán
ahétköznapiértelembenvett„békéltetésre”terjedki,hiszen,haafeleknemállapodnakmeg,aTestülethozdöntéstaz
ügyben.Edöntés–azügyfélmegalapozott,jogszerűnekbizonyulóigényeesetén–apénzügyiszolgáltatóravonatkozó
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kötelezésvagyajánlásislehet(előbbiakárvégrehajtható,utóbbiszövegepediganyilvánosságelétárható,haapénzügyi
intézményesetlegnemakarnávégrehajtaniazokat).

ATestületműködésénekhatékonyságátazMNB-törvénybenfoglaltjogkörebiztosítja.Apénzügyibékéltetőksokoldalúan
ésfolyamatosanképzett,tapasztalatokkalrendelkező,szakvizsgázottjogászok,közgazdászok.Atagokszemélyükbenis
függetlenek,vagyisdöntéseiktekintetébennemutasíthatóakéspártatlanok.

Fontoshangsúlyozni,hogyaTestületeljárásátmegkellelőznieapénzügyiszolgáltatóvaltörténőközvetlenegyeztetési
kísérletnek,panaszeljárásnak.Azügyfélcsakakkorfordulhat–azerreszolgálóformanyomtatványkitöltésével–aTes-
tülethez,hapanaszkezelésikísérletesikertelennekbizonyult(pénzügyiintézményeelutasítottapanaszát,méltányossági
kérelmételutasította).Ajogszabályszerintamagyarországipénzügyiszolgáltatók30naponbelülkötelesekválasztadniaz
ügyfélpanaszokra.Haeznemtörténikmeghatáridőben,ebbenakivételesesetbenapanaszelutasításnélkülközvetlenül
ismegkereshetőaTestület.AzehhezszükségesformanyomtatványokelérhetőkazMNB,illetveközvetlenülaTestület
honlapján(www.mnb.hu/bekeltetes)hozzáférhetőekazMNBbudapestiügyfélszolgálatán,amegyeszékhelyekenműködő
PénzügyiNavigátorTanácsadóIrodákban.Természetesenapénzügyiszolgáltatókisköteleseketémábantájékoztatást
nyújtani.Segítségetnyújtanakmindezekbenakormányablakokis,deszükségeseténmagaaPBTismegküldiamegfelelő
formanyomtatványtazérdeklődőügyfélnek.

ATestületahozzáfordulófogyasztóügyétalapesetben–márhaeztapandémiáshelyzetmegengedi–abíróságitár-
gyaláshozhasonlóúgynevezettmeghallgatáskeretébentárgyalja(jelenlegegyhelyen,Budapesten).Ameghallgatáson
apénzügyiszolgáltatónakkötelező,azeljárástkezdeményezőnekcélszerűamegjelenés.Utóbbitávolmaradásaeseténaz
eljárásírásbanbonyolódiktovább.Atapasztalatokszerintalevelezésútjánfolytatottírásbelieljáráslényegesenkevésbé
hatékony,mintameghallgatáskeretébentörténőközvetlenegyeztetés.Személyestárgyaláskeretébenszámoskérdés
azonnaltisztázható,elválaszthatókalényegeséslényegtelenmomentumok.Békéltetésrőlvanszó,ígytereadódikaz
emocionálismegnyilvánulásoknak,asérelmekkibeszélésének,a„gőzkieresztésének”is.

ATestületműködésétvalójábanekettősségjellemzi.Egyfelőlszakmai(pénzügyi,jogi,gazdasági,számszakistb.)problé-
mákatvizsgáléstisztáz,másrészrőlkonfliktustkezel,aproblémákemberioldaláraisfigyelmetfordítésmegoldástkeres,
illetvetörekszikarra,hogyhozzásegítseafeleketareálismegoldásközöskialakításához.Alternatívvitarendezésifórum,
vagyisazeljárásabíróságiútelkerülésétcélozza.EzitthonésEurópa-szerteiskívánatosút.Aközvetítésrőlszólóuniós
irányelvösztönziajogviták–ideértveafogyasztóijogviták–egyezséggeltörténőrendezését,stovábbiszámosegyéb
irányelv,jogszabálytartalmazazalternatívvitarendezésrevonatkozózáradékot.Evitarendezésiformakörébetartozik
amediáció,arbitráció,választottbíráskodás,békéltetésstb.is.Eljárásaiskettősjellegű.Elsőszakaszábanmediációsjelleget
mutat(aszakmaialaponműködőtestületegyezséglétrejötténekelősegítéseérdekébenközvetítafelekközött).Második,
végsőstádiumbanviszontarbitrációsjellegű,teháthanincsmegállapodás,döntésthozazügyben.MindazonáltalaPBT
nembíróság,nemhatóság,nemfolytatleteljeskörűkivizsgálást:agyors,90–120naponbelüllezárteljárásakeretében
nincslehetőségepl.széleskörűbizonyításieljáráslefolytatására,tanúmeghallgatásra.

ATestület2020.évrevonatkozóÉvesJelentése(aTestülethonlapjánazévesjelentésekközzétételrekerülnekminden
évben)szerintazelmúltévbentöbbmint3.600ügyettárgyalt.Ezektúlnyomótöbbsége(92%-a)hitelintézeteket,bizto-
sítókatésköveteléskezelőketérintett,denyugdíj-ésegészségpénztárakkal,befektetésiszolgáltatókkalésegyébpénzügyi
intézményekkelszembenisfolytakeljárások.Azügyfelekáltalkezdeményezettbelföldibékéltetésikérelmek42százaléka
bizonyultmegalapozatlannak.Azérdembenelbíráltügyek40százalékazárultakérelmezőügyfélszámárakimutathatóan
kedvezőeredménnyel,azonbanezentúlmenőenmégszámosesetbenmagaazeljáráskezdeményezésearrakésztette
apénzügyiszolgáltatót,hogykorrigálja,illetveelfogadhatómódonindokoljaálláspontját,rendezzekapcsolatátügyfelével.
Ilymódonezekaproblémákismegoldódtak.

 
DR. CSERÉPI JUDIT – KARDOS-NAGY TÜNDE: 
Farkasszemet akarnak nézni a bankkal az ügyfelek

A pénzügyi békéltetés a bírósági perhez képest alternatív módon, gyorsan és ingyen rendezheti az ügyfél, illetve 
a bank, biztosító vagy egyéb pénzügyi intézmény közti jogvitákat. Nagyon sok fogyasztó személyesen akarja rendezni 

www.mnb.hu/bekeltetes
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panaszát intézményével szemben és – a folyamatos párbeszéd lehetősége miatt– ezek az eljárások hatékonyabbak is 
a levelezésnél. A járvány megnehezítette mindezt, ám a Pénzügyi Békéltető Testület (ahol már újra indultak a személyes 
meghallgatások is) ebben az időszakban is mindenre talált biztonságos megoldást.

ACOVID19járvánnyalelőálltújhelyzetnyománaTestületfokozatosan,azegészségügyikrízissúlyosságáhozalkalmazkodva
alakította,alakítjaeljárását.Ennekegyikközpontieleme,hogyafelekelsősorbanszemélyesmeghallgatástartásával,meg-
egyezésselrendezzékügyüket.Azeljárásikeretekajárványhelyzetretekintettelfolyamatosanváltoztak,változnak.Tavaly
márciuselejétőlapénzügyibékéltetésimeghallgatásokra(ezapénzügyiintézménnyelvalóegyeztetés,tárgyalásneve)
érkezőmindenügyfélnekírásbelinyilatkozatotkelletttennieesetlegesCOVIDérintettségéről,vagykülfölditartózkodásáról
ameghallgatástmegelőző14napravonatkozóan.Pozitívnyilatkozataeseténakitűzöttmeghallgatásonnemvehetettrészt,
aztkéréséreaPBTelhalasztottavagytávollétébenmegtartotta.AveszélyhelyzetkihirdetésenyománaPBTakoronavírus
terjedésénekcsökkentése,megakadályozásaérdekébenmárcius17-tőlátmenetilegnemtartottmeghallgatásokat.

Afolyamatbanlévőügyekírásbelieljáráskénttermészetesenfolytatódtak.Azügyfelekkelvalókommunikációésaszemé-
lyeskontaktusokcsökkentéseérdekébenaTestületMűködésiRendje2020.március16-ihatállyalmódosult,ígyaTestület
akérelemvisszavonásátésazírásbelieljárásravonatkozóhozzájáruláste-mailútjániselfogadtaazügyfelektől.Minden
egyéb,érdemikommunikációazügyfelekkelaszokásoscsatornákonkeresztültörtént.Tavalyáprilis20-i-hatállyalakor-
mánykülönrendeletetadottkiaPBTveszélyhelyzetalattieljárásáról.Ennekmegfelelőenakormányrendelethatályaalá
tartozóügyekbenazírásbelieljáráslefolytatáshozcsakakérelmezőkegyetértésekellett.Haeznemvoltmegazeljárást
szüneteltették,amelynekidőtartamanemszámítottbeleazeljárásihatáridőbe.Akormányrendeletemellettazérintett
időszakbanazügyintézésihatáridőt180napraemelte.Báraveszélyhelyzet időtartamáramegváltozottszabályokaz
ügyekátlagosügyintézésiidejétmegnövelték,ezeknagytöbbségébenaPBTazkorábbanrendelkezéséreálló90napos(s
szükségesetén30nappalmeghosszabbítható)határidőalattletudtafolytatnieljárásait.Hangsúlyozandó,hogyapénz-
ügyibékéltetésieljárásokígy–ajárványelőttésannakidőszakábanis–jellemzőensokkalgyorsabbanlezárulnak,mint
ahasonlóbíróságipolgáripereseljárások.

AveszélyhelyzetországosfeloldásátkövetőenaTestület2020.július6-tól–természetesenamegfelelőbiztonságiintéz-
kedésekbetartásával–ismétszemélyesmeghallgatásokattartott.AmeghallgatásraérkezőügyfelekrészéreaTestület
biztosítottaazelőírásoknakmegfelelőtávolságtartást,kézfertőtlenítésilehetőségetésatárgyalókatvalamennyimeghall-
gatástkövetőenfertőtlenítették.Abeléptetéssoránazügyfeleknyilatkozattételikötelességekiegészültazérintésnélküli
eszközöstesthőmérsékletellenőrzéssel,illetveaszájmaszkhasználatánakelőírásával.

AMűködésiRend2021.január1-jétőlismétmódosult,annakérdekében,hogylehetővétegye(azaddigmegszokottpostai
útmellett)afelekkeltörténőelektronikuskommunikációkibővítését.EzévtőlígyaPBTapénzügyiszolgáltatókkalazMNB
elektronikusügyintézéstbiztosítóinformációsrendszerében(ERA-rendszer)elérhetőfelületentartkapcsolatot.Afogyasz-
tókkal(kérelmezőkkel)pedig–annakválasztásaszerint–elektronikusúton,Ügyfélkapunkeresztülvagypostaiútonzajlik
akommunikáció.AjárványharmadikhullámanyománazMNBidénmárcius8-tólbelépésitilalmatírtelőajegybank
azonépületeibe,melyekbenügyfélforgalomzajlik.InnentőlkezdveaTestületismétírásbanfolytattaafolyamatbanlévő
eljárásokat,illetve–egyeztkövetőenközzétettkormányrendeletalapján–azokatis,amelyekhezakérelmezőhozzájárult.

Haegyügyfélúgydöntött,hogymégismeghallgatástszeretneésnemjárulthozzáazeljárásírásbelifolytatásához,azel-
járásszünetelt,sezazidőszaknemszámítottbeleazeljárásiidőbe.ATestülettagjaiazírásbelieljárásoksoránismindent
elkövettek,hogyazügyekmindkétfélszámáramegnyugtatóanzáruljanak,elsődlegesenafelekmegegyezésételősegítve.
Bárazírásbanlefolytatotteljárásoknyilvánvalóannélkülöztékafelekszemélyesegyeztetéséneklehetőségét,aTestület
előttebbenazidőszakbanisnagyszámúegyezségszületett.Bárajárványidőszakalattavírushelyzetsúlyosságáhozigazodó
szabályozásikörnyezetfolyamatosanváltozott,apénzügyibékéltetőkateljesidőtartamalattfenntartottákazökkenőmen-
tesműködést,afogyasztóijogokhatékonyérvényesítését.Azebbenazidőszakbanbevezetettváltozásokrugalmasabb
ügyintézéstteszneklehetővéazügyfeleknekésszéleskörbenbővítettékazelektronikusügyintézéslehetőségét.

Elkezdődöttazügyfelekszámáraegyszerűbb,ajelenlegiügyfélkapusbenyújtáshozképestkönnyebbenkezelhetőonline
felületkialakításais.Ezenmáraközeljövőbenmégegyszerűbbéválikakérelmekbenyújtásaésaszükségesmellékletek
csatolása.Azelektronikusügyintézésrevalóigénymértékétjóljellemzi,hogyazelmúltkétévbenakétszereséreemelkedett
aTestülethezelektronikusútonbenyújtottkérelmekszáma.Avírusidőszakbantörténteljárási,ügyviteliéselektronikus
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kommunikációravonatkozómódosításokhosszútávúhatásakéntvárhatóanszámottevőencsökkennifogazügyeklefoly-
tatásánakidőtartama.Ígyazügyfelekakorábbinálisgyorsabbeljáráskeretébenegyeztethetikjogvitájukatapénzügyi
szolgáltatókkal.AjárványharmadikhullámánaklecsengésétkövetőenaTestület2021.május31-tőlismételtenszemélyes
meghallgatásoktartásávaltárgyaljaapénzügyifogyasztóijogvitákat.Afogyasztóknakezáltalismétlehetőségevanaban-
kok,biztosítók,befektetésiszolgáltatókképviselőivelszemélyesenegyeztetniproblémáikat.Enneknyománapandémia
előttiidőszakbanmegszokottmódon,afogyasztókszintekivételnélkülrésztvettekameghallgatásokon.

 
SZABÓ PÉTER:  

Tippek, ha nem bírjuk fizetni tovább a bankhitelt

A pandémia sokak számára világossá tette: bárkinél előállhat olyan váratlan helyzet, amikor meginoghat biztosnak 
vélt jövedelmi helyzete és nem tudja fizetni rendszeres kötelezettségeit. Ha a hiteltörlesztéssel kerülünk bajba, legalább 
valamennyit fizessünk havonta, működjünk együtt a bankkal, keressük az átmeneti fizetéskönnyítő megoldásokat, 
végső szalmaszálként pedig akár kérjünk méltányosságot a pénzügyi békéltetők segítségével.

Alegtöbbproblémakapcsánalegjobbmegoldásamegelőzés.Mielőttbankiügyfélkéntbelevágnaahitelfelvételbe,tá-
jékozódjon,mérjefelateherbíróképességétésaztisgondoljavégig,hogyegyváratlan,kritikushelyzetbenmilyenreális
kilábalásilehetőségeiadódnának!Számíthat-erokoni,barátisegítségre,van-eakkoramozgósíthatóanyagitartaléka,ami
átmenetilegsegítségetjelenthet?Sokakszámáraezekreakérdésekreaválasznemleges:nincssegítség,nincstartalék,és
ezértisváltszükségesséahitelfelvétel.Azeladósodáskordábantartásaazonbanmindenkiszámáralehetőség.Ahitelinté-
zeteket–pontosanakorábbiidőszaknegatívtapasztalatai,pl.adevizahiteleseladósodástapasztalataialapján–jogszabály
köteleziarra,hogyügyfeleiketóvjákatúlzotteladósodástól,deeznemcsökkentiazegyénfelelősségét.

Mégkörültekintőhitelfelvételmellettiselőállhatnakazonbannehézségek.Rendkívülfontos,hogyegyilyenélethelyzetbe
kerültadósjódöntésekethozzon,„nedugjaafejétahomokba”.Tanulmányozzaátaszerződését,vizsgáljameg,hogy
afinanszírozónakmilyenlehetőségetbiztosítazesetlegsokévvelkorábbanaláírtszerződés,mikakikötöttbiztosítékok.
Vegyekomolyanazesetlegesfelszólítóleveleket.Hamárlátjaaproblémát,keressemegfinanszírozójátszemélyesen
vagytájékozódjonazonlinefelületeken.Informálódjonarról,hogyazadotthitelintézet,követeléskezelőmilyenkonkrét
fizetéskönnyítésilehetőségetbiztosít,ugyanisjelentőseltéréslehetahitelezőkrugalmassága,üzletpolitikájaterén.Mind-
ezekentúlisérdemesszemelőtttartaninéhányalapelvetésszéleskörbenalkalmazhatómegoldást.Méghanehézis,de
fizessenhavontaannyit,amennyittud,legyenegyüttműködő.Apénzügyiintézményekafizetőképességmellettafizetési
hajlandóságotisfigyelembeveszikakkor,amikormérlegelikaszerződésfelmondásának,abiztosítékaikérvényesítésének
alehetőségét.Ugyancsaklényegesszempontatanúsítottfizetőkészségegyfizetéskönnyítésikérelembírálatasorán.Tájé-
kozódjonafinanszírozójától,vagypéldáulazMNBfogyasztóvédelmihonlapjárólamindenkoriaktuális,otthon-,adós-és
családvédelmilehetőségekről,ajogszabályokáltalbiztosítottkonstrukciókrólis.Azadósnaklehetőségevanarra,hogy
szerződésmódosításiigénnyel,vagyméltányosságikérelemmelkeressemegafinanszírozópénzügyiintézményt,azonban
ezesetbenisérdemesarealitásokatszemelőtttartani.Ahitelintézeteknemjótékonyságiintézmények:tevékenységüket
üzletialaponvégzik,lehetőségeiketatársadalomegészénekérdekébenjogszabályokisbehatárolják.(Itttalánelegendő
példakéntcsakabetétesekvédelménekvagyapénzügyirendszerstabilitásánakaszükségességéreutalni.)Azadósemellett
kezdeményezhetiafutamidőhosszabbítását.Ezahavitörlesztőrészletekcsökkenéséveljár,bárelépésnyománazévek
soránösszesenfizetendőkamatösszegisszükségszerűenmagasabblesz(mertazügyféltovábbhasználjaabankpénzét).

Apandémiáshelyzeteredményekéntszéleskörbenismerttéváltafizetésimoratóriumintézménye.Áthidalómegoldásra,
átmenetifizetéskönnyítésre,apandémiátólfüggetlenül,azintézményesmoratóriumiidőszakletelteutánisvanelvile-
hetőség.Ajogszabályalapjánbiztosítottmoratóriumidőszakánaklezárásátkövetőenugyanahavitörlesztésitehernem
növekedhet,deérdemesfelkészülniarra,hogyafutamidő,vagyisatörlesztésiidőszakmeghosszabbodik,szükségessé
válikakorábbanmegnemfizetett,felhalmozódottkamatokmegfizetéseis.Azadósegyedimegállapodás(tőketörlesztés
felfüggesztése,átütemezés,átmenetitörlesztőrészlet-csökkentésstb.)érdekébenmegkereshetiafinanszírozót,stájékoz-
tathatjaapénzügyihelyzetéről,kéréséről,javaslatáról.Aszerződésmódosítássalkialakítottegyeditörlesztésimoratórium
esetébenazonban–akonkrétmegállapodásbanfoglaltaknakmegfelelően–egykésőbbiidőszakbanakárnövekedhet
isatörlesztésiteher.Azadósnakmindenképptörekedniekellarra,hogyelkerüljeaszerződésfelmondását.Felmondás
eseténateljestartozásmegfizetéseegyösszegbenesedékesséválik.Ezaztisjelenti,hogyakésedelmikamatokatmár

http://www.mnb.hu/fogyasztovedelem
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nemcsakahátralékostartozásra,hanemazegésztőketartozásrafelszámítják,sígy–haazügyfélnemtudfizetni–atel-
jestartozásösszegegyorsnövekedésnekindulhat.Egyesetlegesjogieljárásköltségeimégtovábbiterheketróhatnakaz
adósra.Legrosszabbesetbenakárteljesvagyona(ingatlana,gépkocsijastb.)isveszélybekerülhet.

Hamárfelmondtákaszerződésétésengedményeztékatartozástegyköveteléskezelőre,eznemfeltétlenüljelentiazt,
hogykedvezőtlenebbéválikazadóshelyzete.Sőtbizonyosesetekben,aköveteléskezelőknagyobbmozgástererévén,
akárkedvezőbbhelyzetiselérhető(pl.részlegestartozás-elengedés,kamatcsökkentés,afelhalmozódottkamattartozás
elengedése,„kamatmegállítás”,kamatmentesrészletfizetésstb.).Éshamárbekövetkezettaz,amireadóskéntsenkisem
gondolszívesen,ésazügybenfizetésimeghagyásos,peres,vagyvégrehajtásieljárásindul,mégebbenazesetbenisvan
lehetőségarra,hogyellentmondással,kifogássaléljen,illetvemegállapodjonatartozásról.Haapénzügyiintézménnyel
történtközvetlenegyeztetésnemvezeteredményre(haafizetéskönnyítésikérelmetelutasítja,vagyarranemválaszol),
azadósazMNB-nbelülműködőTestületméltányosságieljárásátkezdeményezheti.Azerrevonatkozókérelemforma-
nyomtatványaielérhetőekpéldáulazMNB,illetveközvetlenülawww.mnb.hu/bekeltetes honlapon,hozzáférhetőek
amegyeszékhelyekenműködőPénzügyiNavigátorTanácsadóIrodákban,deszükségeseténaTestülethivatalaismegküldi
amegfelelőformanyomtatványt.Méltányosságieljárásabbanazesetbenisindulhat,haazügybenegyébkéntmárfizetési
meghagyásosvagyvégrehajtásieljárásindult.Apénzügyibékéltetőkeljárásaingyenes,jogiképviselőközreműködése
semszükséges.

ATestületközbenjárásánakkezdeményezésetermészetesennemgaranciaarra,hogyakívánteredménymindeneset-
benelérhető.Azeljárásmégisjóesélytteremtarra,hogyreálisfeltételekkelmegállapodásjöjjönlétreafelekközött.
ATestülethonlapjánközzétett2020.évibeszámolószerintazelmúltévbenapénzpiaciméltányosságiügyek44százaléka
zárultegyezséggelésafelekmegegyezésével,mígaköveteléskezelőkkelszembenindítottügyek49százalékavégződött
akezdeményezőadósokszámárakedvezőeredménnyel.

 
DR. BARITSA KATALIN: 

Amikor elbukhatjuk új kötelező gépjármű-felelősségbiztosításunk bónuszát

Sokan tudják, hogy az évek során megszerzett kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási bonust átvihetjük az új szer-
ződésre is. Egy csapásra elveszítjük viszont a kedvező lehetőséget, ha előző kgfb-szerződésünk díjnemfizetés miatt 
szűnt meg vagy ha legalább két évig nem vásároltunk új autót. A buktatókról szólnak a jegybank pénzügyi békéltetői 
esettörténetei is.

Akötelezőgépjármű-felelősségbiztosítás(kgfb)körébenajogalkotóabonus-malusrendszerműködtetésévelismotiválni
igyekszikagépjárműüzembentartókatakármentesközlekedésre.Arendszerlényege,hogyazegyedikgfbszerződés
megkötésekorabiztosítóadíjmegállapításakorfigyelembeveszi,hogyazadottmagyarországitelephelyűgépjárműüzem-
bentartójamilyenkártörténetiadatokkalrendelkezik.AzMNB-nbelülműködőPénzügyiBékéltetőTestületnélgyakran
fordulnakelőolyanügyek,amelyeketémátérintik.

Egynemrégibenlezártügysokakszámáratanulságoslehet.Akérelmező2019.februárjábanúgydöntött,hogyatulaj-
donábanállószemélygépkocsiteladja,ezértaztegyközeliautókereskedésbeadtabeértékesítéscéljából.Azért,hogyaz
értékesítésidejealattsemaradjonautónélkül,vásároltegyújat,amelyrebiztosításialkuszonkeresztülkgfbszerződési
ajánlatottettabiztosítójánál.Arégiautószerződésérevonatkozóadatokazonbanebbennemszerepeltek,abiztosító
ezértA00bonus-malusbesorolássalvettekockázatbaazújszemélygépkocsit.Körülbelülfélévmúlvamegérkezettarégi
személygépkocsikötelezőgépjármű-felelősségbiztosítójátólazértesítőazújbiztosítóhozarról,hogyaszerződőelőző
biztosítását júliusbandíjnemfizetésiokkaltörölték.AtörlésiértesítőszerintatulajdonosbonusbesorolásaB10volt.
Azújszemélygépkocsifelelősségbiztosítójaekkorlekérteakártörténetinyilvántartásbólazadatokat,ezutánelutasította
azüzembentartókérelmét,amelybenújszemélygépkocsijaszerződésénekbonusbesorolásátB10-rekértemódosítani.
Azelutasításokaazelőzőkgfbszerződésdíjnemfizetésmiattimegszűnésevolt.Azérintettbiztosítókgfb-revonatkozó
szerződésifeltételeiszerintugyanis–ahatályosjogszabályirendelkezéseknekmegfelelően–adíjnemfizetésmiattmegszűnt
szerződésbonusbesorolásanemvihetőátegymásikszerződésre.Akérelmezőabiztosításiévfordulótkövetőenarróltájé-
koztattaújjárművénekbiztosítóját,hogyrégiszemélygépkocsijáteladta,ésismételtenkértebonusbesorolásánakB10-re
történőmódosítását.Abiztosítóekkorújbólellenőrizteakártörténetinyilvántartásbanazadatokat,azonbanakorábbi

http://www.mnb.hu/bekeltetes
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indokkalismétA00besorolásbatette.Azérintettbiztosítóazegyeztetéssoránaztismegállapította,hogyakérelmezőrégi
autójátannakeladásaelőttkétalkalommalideiglenesenaforgalombólkivonták.Mindezekutánafogyasztópanasszalélt
újszemélygépkocsijánakbiztosítójánálabonusbesorolásmiatt,deeredménytelenül.EzutánfordultkérelemmelaTestü-
lethezkérveújkgfb-szerződésmódosításátB10-esbesorolásra.Abékéltetőeljárásbanabiztosítótovábbraiselzárkózott
ettől.Azzalérvelt,hogyakgfbszerződésdíjnemfizetésseltörténtmegszűnésiokonakésőbbiideiglenesforgalomból
történtkivonástényesemmitsemváltoztatott.Abiztosítóazújjárműegyévesszerződésesévfordulójautániscsak
B1-reemelteannakbónuszbesorolását(ráadásulaztiscsakkésve,igaz,azutánvisszamenőlegabiztosításiévfordulótól
számítva).Abiztosítóésazügyfélapénzügyibékéltetőkelőttsemtudtakmegállapodásrajutni,ezértaPBTazeljárást
megalapozatlanságokánmegszüntette.Akérelmezőazeljárássoránnemtudtabizonyítani,hogyjogosultérvényesíteni
akorábbanmegszerzettB10besorolásátújszemélygépkocsijánakkötelezőgépjármű-felelősségbiztosításánális.ATestület
ígykénytelenvoltazeljárástlezárni.

Azügyegyiktanulsága,hogyhaegyügyfélnek(azazajárműüzembentartójának)márvanegyhatálybanlévőkgfb-jeegy
személygépkocsira,sújkötelezőbiztosítástkötegymásikautóra,akkorannakbonus-malusbesorolásaA00lesz.Agépjár-
műüzembentartónakarégiautóértékesítésekorfontostudnia,hogykötelezőgépjármű-felelősségbiztosításanemszűnik
meg,ésdíjfizetésikötelezettségesemszünetelazzal,haazautótértékesítésreautókereskedésbeadja.Ajogszabályúgy
rendelkezik,hogymindenmagyarországitelephelyűgépjárműüzembentartójakötelesagépjárműüzemeltetésesorán
okozottkárokrabiztosításiszerződéstkötniésaztdíjfizetésselhatálybantartani.Ezakötelezettségazérintettgépjármű
üzembentartójátterheli.

Ajelenlegiszabályozásszerintajárműnyilvántartásbanszereplőgépjárműakérelembenmeghatározottidőtartamra,
delegfeljebbegyévreazüzembentartókéréséreideiglenesenkivonhatóaforgalomból.Ennekidőtartamáraakgfbdíj
fizetésikötelezettségeszünetel.Haagépjárművetakivonásnapjátólszámítottegyévenbelülnemhelyezikújbólfor-
galomba,akkorakgfbszerződésazegyévesidőszaklejártátkövetőnappalmegszűnik.Akorábbiszabályozásalapján
elégvoltagépjárművethathónaprakivonatniaforgalomból.Eztkövetőnappalakgfbszerződésvalóbanmegszűnt,ha
akivonásidejénbelülnemkezdeményeztékagépjárműújbóliüzembehelyezését.Azújszabály2016.január1-jétőlél.
Agépjárműismételtforgalombahelyezésévelkapcsolatbanfontos,hogyakgfbdíjfizetésikötelezettségagépjárműújbóli
forgalombahelyezésévelfolytatódik.Fontostanulságamégazesetnek,hogymilyenjogkövetkezménnyelisjár,haazelőző
kgfbszerződésdíjnemfizetésiokkalszűnikmeg.Ezesetbenagépjárműüzembentartójánaknemcsakfedezetlenségidíj
–azazaMagyarBiztosítókSzövetségeáltalközpontilagmegállapított,a„normál”kgfb-díjnálmagasabbtarifa–fizetési
kötelezettségekeletkezikazokraanapokra,amelyekenaforgalombanlévőgépjárműveérvényeskötelezőgépjármű-fe-
lelősségbiztosítássalnemrendelkezett,hanemszámolniakellazzalis,hogyazelőzőkgfb-jévelkapcsolatbanmegszerzett
bonusbesorolásátnemtudjaérvényesíteniazújautójánál.Ilyenesetekbenabiztosítóamásikgépjárműremegkötött
kgfbbesorolástA00-banfogjamegállapítani.

Egymásikbonusbesorolástárgyábanindultügyhátterétisolyankötelezőgépjármű-felelősségbiztosítássalkapcsolatos
jogszabályirendelkezésadja,amelytalánkevésbéismertagépjárművetüzemeltetőkkörében.Ennekismeretenélkül
azonbankönnyenkellemetlenmeglepetésérhetiőket.Közismert,hogyabonus-malusbesorolásakgfbszerződőjének,
agépjárműüzembentartójánakszemélyéhezésaszerződésselérintettgépjárműkategóriáhozfűződik.Ajelenlegisza-
bályozásszerintabonus-malusrendszerakövetkezőgépjárműkategóriákraterjedki:személygépkocsi,motorkerékpár,
autóbusz,tehergépkocsi,vontatóésmezőgazdaságivontató.Azazonbanmárkevésbétudott,hogyegyidőbelikorlátis
létezikazelőzőkötelezőbiztosítássalmegszerzettbonusbesorolásújszerződésnéltörténőérvényesítésére.Afogyasztó
autójátújkgfbszerződésénekmegkötéseelőttévekkelkorábbaneladta.AzértékesítésmiattazelőzőB10besorolású
kgfbszerződés–úgynevezettérdekmúlással–megszűnt.Eztkövetőenmunkáltatójátólszemélyeshasználatraegycéges
autótkapott.Évekkelkésőbbújszemélygépkocsitvásárolt,amelyreújkgfb-tkötött.Meglepetésseltapasztalta,hogy
biztosítójaabonusbesorolásátB10helyettA00-banállapítottameg.Évekenáthiábaközlekedettkármentesenacéges
személygépkocsival,azígyelértbonusbesorolásamunkáltatóját,mintgépjárműüzembentartójátillette.Abékéltetési
eljárástkérelmezőügyfélazújkgfb-nélmegpróbáltaazévekkelkorábbaneladottgépjárművelmegszerzettB10bonusbe-
sorolástérvényesíteni,azonbannemjártsikerrel.Ajogszabályszerintugyanisabiztosítóazüzembentartóáltalugyanazon
gépjárműkategóriáramegszerzettbonusbesorolástakkorveszifigyelembe,hanemteltelkétévazelőzőkgfbmegszű-
nésétől.Márpedigakérelmezőnemtudtaigazolni,hogykétévesidőintervallumonbelülmagyarországitelephelyűautó
üzemeltetőjelettvolna.Ezértabiztosítóazújkgfb-néljogszerűenA00-banállapítottamegabesorolást.
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Afentiesetekjelzik,hogyelőfordulhatnakolyanhelyzetek,amikoragépjárműüzembentartójanemtudjaérvényesíteni
akorábbanmegszerzettkedvezőbonusbesorolásátújkötelezőgépjármű-felelősségbiztosításiszerződésénél.Kellőtájé-
kozottsággalazonbanafentiektöbbnyireelkerülhetőek.

 
DR. NAGY OLGA:  

A kgfb kárigények károsultjainak bizonyítási nehézségei 

A gépjármű tulajdonosok rémálma, hogy más hibájából balesetet szenvednek és a károkozó biztosítója az érvényes 
kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződés ellenére nem, vagy nem teljes mértékben téríti meg az okozott kárt. 
A bizonyítás terhe a károsult vállát nyomja, amelynek ráadásul számos buktatója lehet. Szerencsés esetben nem kerü-
lünk ilyen helyzetbe, de ha mégis, akkor nem árt tisztában lenni, hogy mire kell ilyenkor figyelni.

Akötelezőgépjármű-felelősségbiztosításról(kgfb)szólótörvényszerintbaleset,ütközéseseténakárokozóbiztosítója
kötelesafelelősségkérdésénekvizsgálatáraésabiztosítottgépjárműüzemeltetésesoránokozottésmegalapozottkárté-
rítésiigényekkielégítésére.Agyakorlatbanezaztjelenti,hogyakárosultnakkellbizonyítania,hogyjogosultakártérítésre.
Abiztosítókárrendezésieljárásasoránabenyújtottbizonyítékokatmegvizsgálvadöntakárigényekmegalapozottságáról.
Éppezértakáreseménytkövetőelsősokkutánakárosultnakérdemesnagyonkörültekintőeneljárnia,mertezzelmeg-
könnyíthetisajáthelyzetét.

AMagyarNemzetiBank(MNB)kereteinbelülműködőPénzügyiBékéltetőTestülethezgyakranfordulnakolyankáro-
sultak,akiknemelégedettekkgfb-velkapcsolatoskárigényükelbírálásával.Ezekjellemzőenabizonyításinehézségekkel
kapcsolatosproblémákbólerednek.ATestületelőttlezajlottegyikeljárásbanazügyfélnekazautópályánközlekedveegy
másikjárműhátulrólnekiütközött,semiattgazdaságitotálkárkeletkezett.Akárokozóérvényeskgfb-velrendelkezett,
ezértakárosultkárigénnyelfordultannakbiztosítójához:agépjárműkárésegybérgépjárműköltségénekmegtérítését
éselmaradtjövedelmemegfizetésétkérte,merthónapokignemrendelkezettgépjárművel,amiközlekedésétésmunka-
végzésétisakadályozta.

Abiztosítóakárosultgépjárműkárátmegtérítette,azonbanabérgépjárműköltségeésazelmaradtjövedelmeirántiigényét
elutasította.ATestületeljárásábankiderült,hogyakárosultabérgépjárműköltségrevonatkozókárigényétnemigazolta
bérletiszerződéssel,számlával,ezértakértnélalacsonyabbösszegben,úgynevezettátalányközlekedésitöbbletköltséget
térítettszámáraabiztosító30napra.Azelmaradtjövedelemrevonatkozóigényétsemtámasztottaaláakárosult,így
abiztosítóakárenyhítéséretettlépéseketseláttaigazoltnak.Abiztosítóaztisjelezte,hogyakárosultakáreseményt
követőencsaktöbbmintegyhónapmúlvanyújtottabeazírásbelikártérítésiigényét,akésedelmesigényérvényesítés-
bőleredőkártpedignekikellviselnie.Akárosultelmondásaszerintarendőrségszabálysértésihatározatáravárt,ami
akárokozófelelősségétigazolja.Abékéltetőeljárásbanafelekvégülközösenkértékazeljárásmegszüntetését,azzal,
hogyakárosultazelmaradtjövedelemigényigazolásáratovábbidokumentumokatbocsátabiztosítórendelkezésére,
abiztosítópedigfelülvizsgáljaazügyet.

Tanulságtehát,hogyakárosultnakakárigénybenyújtásáhoznemkellmegvárniaazesetlegesenindultszabálysértési-vagy
büntetőeljárásjogerősbefejeződését,ugyanisabiztosítósemköthetiehhezakártérítést.Szolgáltatásateljesítésétcsak
olyanokiratbemutatásátóltehetifüggővé,amelyabiztosításieseménybekövetkezésénekigazolásához,illetveateljesí-
tendőszolgáltatásmértékénekmeghatározásáhozszükséges.

Akárosultakáreseményt30naponbelülkötelesbejelenteniabiztosítónak.Akárokozónakisvanjelentésikötelezettsége
akáreseményről:megkelladniaakárrendezéshezszükségesadatokatésismertetniekellalényegeskörülményeket.Ha
akáreseménnyelkapcsolatoshatósági(rendőrségi)eljárásindul,azaztlefolytatószervetisszükségesmegjelölni.Mind-
ezeket5munkanaponbelülírásbankellmegtennie.Fontosmég,hogyakárosultnakmindentmegkelltennieakárok
enyhítéséértésatovábbikárokelkerüléseérdekében.

Egymásikügybenazügyfélautójávalszabályszerűenelőznikezdettegyjárművet,akikörültekintésésindexhasználatanél-
külbalrakanyarodott,ennekkövetkeztébenakétjárműösszeütközött.Akanyarodójárművezetőjeahelyszínenelismerte
afelelősségét.Azügyfélakárokozóautóbiztosítójánálbenyújtottaakárigényét.Akárokozóazonbanakárrendezésieljárás
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soránfelelősségelismerőnyilatkozatátvisszavontaésabalesettelkapcsolatbanúgynyilatkozott,hogyőkörültekintéstés
indexhasználatátkövetőenmármegkezdteabalrakanyarodást,amikorakárosultnagysebességgelelőzésbekezdett,
ezértabalesetetmárnemtudtaelkerülni.Abiztosítókármegosztástalkalmazott,akárosultkárigényétcsakrészben
térítettemeg.Utóbbinemfogadtaelezt,sazeljárásbanteljeskáramegtérítésétkérte.Azeljárásbanfényderültarrais,
hogyabalesethelyszínén,abalesetbenérintettjárművekmögötthaladójárművezetőjemegállt,felajánlottaasegít-
ségét.Aszemtanúnevétéselérhetőségétazonbannemkérteelakárosult,illetvemivelakárokozófelelősségelismerő
nyilatkozatottett,arendőrségetsemértesítette.Akárosultakárrendezésieljárássoránkérteugyanabiztosítót,hogy
ellenőrizzeahelyszínentalálhatótérfigyelőkamerafelvételeit,azonbanabiztosítónakerrenincslehetősége.Afelekaz
eljárássoránnemegyeztekmeg,akárosultbizonyításinehézségeiretekintettelvisszavontaakérelmét.

Ajogszabályirendelkezésekalapjánabiztosítóakártérítésikövetelésekjogosságátabiztosítottfelelősségrevonatkozó
nyilatkozatábanfoglaltakésarendelkezésreállótényekésadatokösszevetésealapján,abiztosítottkártérítésifelelős-
ségéhezmértenkötelesmegállapítani.Agyakorlatbanezaztjelenti,hogyabiztosítónincskötveabiztosítottjanyilat-
kozatához,arendelkezéséreállóbizonyítékokalapjándöntielazügyet. Jelenesetbenezkármegosztáshozvezetett.
Afelelősségkérdésénekeldöntésébendöntőjelentőségelehetabalesethelyszínénrögzítetttényeknek:részletesen
kitöltöttbalesetibejelentőnyomtatványnak;pontosrajznakagépjárművekbalesetetközvetlenülmegelőzőhelyzetét,
majdabalesetiszituációtisszemléltetve;szemtanúneveéselérhetőségerögzítésének;fénykép,esetlegvideófelvétel
készítésénekakárképről;fedélzetikameraifelvételekkimentésének;nemutolsósorbanarendőrségértesítésének,aki
akártérfigyelőkamerakutatástisvégezhet.

Akadolyanhelyzetis,amikorabalesetbenrésztvevőkközöttnemakártérítésifelelősségkérdése,hanemannakmértéke
avitatott.Azügyfélatulajdonábanésüzembentartásábanlévőjárművelközlekedésibalesetetszenvedett,akárokozó
ahelyszínenelismerteakárfelelősségét.Akárrendezésakérelmezőcascoszerződésénekterhérekezdődöttmeg.Abiztosító
gazdaságitotálkártállapítottmeg,majdakáranyagotmegküldteakárokozókötelezőgépjármű-felelősségbiztosítójához,
érvényesítvemegtérítésiigényét.Akárosultakárkoriértéketésaroncsértéketilletőeniselfogadtaacascobiztosítóér-
tékelését.Akárokozókötelezőgépjármű-felelősségbiztosítójánálazonbanvitattaakárkoriértéketéstovábbi500.000Ft
gépjárműkár,valamintacascoönrészmegfizetésétkérte.Ezutóbbitmegistérítetteabiztosítóarészére.

AkárosulteztkövetőenfordultaTestülethez,további500.000Ftgépjárműkármegfizetésérekértekötelezniakárokozó
biztosítóját,arrahivatkozva,hogyahasználtautópiaconakárosodottgépjárműhözhasonlóparaméterekkelrendelkező
gépjárművetakifizetettkártérítésiösszegértnemtudvásárolni.Akárokozóbiztosítójaazeljárásbanarrahivatkozott,
hogyarészéremegküldöttkárszámítástérdembennemvizsgáltafelül.Azalapkárfelvétellefolytatásáraugyanisadirekt
biztosító(jelenesetbenakérelmezőcascobiztosítója)voltjogosult,azelsődlegesadatokkalőrendelkezett.Akárszakmai
értékelésekabiztosítóknállényegébenazonossztenderdekalapjántörténnek,ezértakárrendezésieljárássoránakárosult
kárigényérecsakacascoönrésztfizettemeg.Afelekazeljárásábanakárkoriértékfelülvizsgálatátkövetőenmegegyeztek,
abiztosítógépjárműkárratovábbi362.000Ftkártérítéstnyújtottakárosultrészére.

Gazdaságitotálkáresetén,vagyhaakárosultgépjárműhelyreállításaműszakiokokbólnemlehetséges,abiztosítóakáro-
sodásidőpontjábanfennállóforgalmiértékmaradványértékkel(roncsértékkel)csökkentettösszegétalapulvéveköteles
megtéríteniakárosultkárát.AkárosodásidőpontjábanfennállóforgalmiértékmeghatározásánálabiztosítókazEUROTAX
kalkulátorthasználják.Ezazonbancsakakkorhozmegfelelőeredményt,haagépjárműadatait(pl.:futásteljesítményt,
használtságfokát,felszereltségetstb.)megfelelőenrögzítik.Ebbenazesetbenakárosultazeljárássorántovábbiextra
felszereltségetbizonyított.Abiztosítókárszakértőjeiselemezte,értékelteakárosodottgépjárművelazonosparaméte-
rekkelrendelkezőhasználtautóhirdetéseket,amelyszinténmódosítottaakárkoriértéket.

Afentiesetekisrámutatnak,hogyhagépjárműbalesetetszenvedünk,károsultkéntérdemesnagyonkörültekintően
eljárnunk,ésmindenténytpontosandokumentálni,mertezakésőbbikárrendezésbensegítségünkrelehet.
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DR. TARPAI LAJOS TAMÁS: 
Okosan zárjuk le a bankszámlánkat, ha nem akarunk újabb költségeket

Pár hüvelykujjszabályt érdemes betartani, ha egyoldalúan felmondanánk bankszámlaszerződésünket. Írásban kell 
kinyilvánítani döntésünket, figyelnünk kell a számlához kötődő kiegészítő szerződésekre, sőt, ha van, egyeztetni kell 
a számla társtulajdonosával is. Mindezek révén nem lesz szükség további bonyolult ügyintézési folyamatra és nem kell 
azzal szembesülnünk, hogy a bankszámlánkon jelentős tartozás halmozódott fel a nem megfelelő megszüntetés miatt.

Mamárnehezenképzelhetőel,hogyafogyasztókpénzügyeiketnefizetésiszámlán(régebbinevén:bankszámlán)és
ahozzákapcsolódószolgáltatásokonkeresztülbonyolítsákle.Korántsemtipikusviszont,hogyalegelsőalkalommalmeg-
nyitottbankszámlaésahozzákapcsolódószámlacsomagváltozatlanformábanhosszúévekenkeresztülmaradnameg.
Afogyasztókváltozóigényeik,abankokesetlegmegváltozófeltételeiésdíjaimiattdönthetnekúgy,hogyabankszámláikhoz
kapcsolódószámlacsomagotmódosítják,vagyazokatmegszüntetikésmáshitelintézetnélkötnekújbankszámlaszerződést.

Afizetésiszámla,fizetésiműveletekteljesítéséreszolgáló,apénzforgalmiszolgáltató(bank)egyvagytöbbügyfelene-
véremegnyitottszámla,ideértveabankszámlátis.Afizetésiszámlanyitásaésvezetése,valamintazahhozkapcsolódó
pénzforgalmi,betétiésegyébszolgáltatásoktárgyábanafogyasztóésabankkeretszerződéstköt.Ezolyan,pénzforgalmi
szolgáltatásnyújtásáravonatkozómegállapodás,amelyegyadottidőszakrameghatározzaakeretszerződésenalapuló
fizetésimegbízások,illetvefizetésiműveleteklényegesfeltételeit,közteafizetésiszámlamegnyitásátis.Afizetésiszámla-
szerződéstehátlényegébenapénzforgalmikeretszerződésrésze.Apénzforgalmiszolgáltatásikeretszerződés,ígyafizetési
számlaszerződés(bankszámlaszerződés)iscsakírásbanszüntethetőmeg.

Akeretszerződésekegyoldalúmegszüntetésére,felmondásáraazügyfélésapénzforgalmiszolgáltató(amileggyakrab-
banbank)isjogosult.Felmondásiidőkikötésénekhiányábanazügyfélakeretszerződéstbármikor,azonnalihatállyal
felmondhatja.Amennyibenfelmondásiidőtkötnekki,annakidőtartamaeltérőazügyfelekésapénzforgalmiszolgáltatók
esetén.Azügyfélfelmondásasoránafelmondásiidőazegyhónapotnemhaladhatjameg,mígapénzforgalmiszolgáltató
felmondásaeseténkéthónapnálrövidebbfelmondásiidőkikötésesemmis–kivéve,haazügyfélakeretszerződésben
foglaltkötelezettségétsúlyosanvagyismételtenmegszegte.Akeretszerződést–hacsaknemhathónapnálrövidebbideje
kötötték–azügyféldíj-,költség-vagyegyébfizetésikötelezettség-mentesenmondhatjafel.Apénzforgalmiszolgáltató
viszontmárellenértékrejogosultazügyféltől,haazfélévnélrövidebbidejefennállókeretszerződéstmondfel.Azellen-
értéknemhaladhatjamegafelmondásténylegesésközvetlenülfelmerülőköltségeit(errőlapénzforgalmiszolgáltatónak
azügyfélfeléelszámolásikötelezettségevan).

Abankszámlamegszüntetésérecsakaszámlatulajdonosjogosult,ígyközöstulajdonúbankszámlaeseténerrőlaszám-
latulajdonosokcsakegyüttesenrendelkezhetnek.Közöstulajdonúbankszámlákesetén–azáltalánosszerződésifeltétel
alapján–arraislehetmód,hogyegyrésztafelekközösmegegyezésselmegállapodjanakbármelyikfélszámlatulajdonosi
státuszánakmegszüntetéséről.Másrésztazislehetséges,hogyvalamelyikszámlatulajdonos–aszámlaszerződésmeg-
szüntetésenélkül–magáranézveegyoldalúanfelmondjaaközösszámlamegállapodást.Ebbenazesetbenabankszámla
afelmondássalnemérintettszámlatulajdonoskizárólagosrendelkezésealákerül.Azügyfelekemellettszámosesetben
abankszámláikhozkapcsolódóanrendelkezőtvagymeghatalmazottatisbejelentenek.Abankszámlamegszüntetésére
azonbanőknemlesznekjogosultak.

Fontoshangsúlyozni,hogyönmagábanabankszámlahasználatánakmellőzése,mindenpénzelviteleabankszámlárólnem
szüntetimegabankszámlaszerződést.Aszámlavezetésivagybankkártyadíjakatilyenesetekbentovábbraisfelszámítják
abankok.Őkugyanjogosultakarra,hogyabankszámlaszerződéstazonnalihatállyalfelmondjákadíjfizetésikötelezettség
megszegése,valamintazesedékes,demegnemfizetettdíjtartozásesetén,azonbanazutóbbiracsakjelentősebbdíjtar-
tozáseseténszokottsorkerülni.Ennekelkerüléseérdekébenafunkciójátvesztettbankszámlánkat(avonatkozóbanki
feltételeknekmegfelelően)mindenképpenszüntessükmeg!Abankoktólrészletestájékoztatástkaphatunkakeretszer-
ződésmegszüntetésénekmenetéről,sarról,hogyafizetésiszámlafelmondásamilyenhatássalvanafizetésiszámlához
kapcsolódószolgáltatásokra,példáulamegtakarításainkraésakapcsolódóhiteleinkre.Aszemélyesbankfiókiügyintézés,
aszámlamegszüntetésszóbelibejelentéseazonbannemadmentességetazalól,hogyaszerződésmegszüntetésérecsak
írásbankerülhetsor.Ezesetbenisalákellírnitehátaszükségesokiratokat.



ATESTÜLETITAGOKÁLTALÍRTSZAKMAICIKKEK

JELENTÉS A PÉNZÜGYI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET ÉVES TEVÉKENYSÉGÉRŐL • 2021 99

Afizetésiszámlafelmondásánakszámosjárulékoshatásavan.Alakosságihiteltermékek(pl.folyószámlahitel,lakásvásárlási
célúhitelek)számosmódonkötődhetnekazügyfelekbankszámláihoz.Többekközöttakölcsönökfolyósításaazügyfél
hiteltnyújtóbanknálvezetettbankszámlájáratörténik,valamintazegyeskölcsönökhözkapcsolódókamatkedvezmények
igénybevételénekfeltétele,hogyazügyfélhitelszerződésébenszereplőbankszámlájárahavontaegymeghatározottösszegű
jóváírásérkezzen.Sajnos,számosesetbenélazügyfelekrészérőlaza„vélelem”,hogyalakáshitelvégtörlesztésseltörténő
megszüntetésévelegyidejűlegabankkalkötötthitelszerződéshezkapcsolódóbankszámlamegszüntetéseisautomatiku-
sanmegtörténik.Mivelilyenesetekbenténylegesenkétkülönbözőjogviszonyrólvanszó(egykölcsönszerződésrőlésegy
bankszámlaszerződésről),akölcsönszerződésmegszűnésemellett,akeretszerződésnekmegfelelően,különírásbankell
kezdeményezniabankszámlaszerződésmegszüntetésétis.

Alegtöbbesetbenabankszámlánkhozkapcsolódhatnakmégbankkártya,biztosításvagyinternetesésmobilszolgáltatások
is.Abankszámla,illetveapénzforgalmikeretszerződésmegszüntetéseezeketaszolgáltatásokatisérinti.Afizetésiszámla
felmondásávalmindazokraaszolgáltatásokravonatkozószerződésekmegszűnnek,amelyeknekfeltételevoltafizetési
számlamegkötése.Abankkártya-tranzakciókelszámolásánakspecialitása,hogyatranzakciókkönyveléseamárvégrehaj-
tottbankkártyaműveletekhezképestcsakkésőbbiidőpontbantörténikmeg.Bankokáltalelvárt,hogyazügyfélmegfelelő
fedezetetbiztosítsonabankszámáraamegszűnésnapjáigmárvégrehajtott,demégelnemszámolttranzakciókbóleredő
kifizetésekreésazazokhozkapcsolódóbankköltségekre.

Aszámlaszerződésmegszüntetésekorafelekkötelesekegymássalelszámolni,ennekkeretébenazügyfélafennállótarto-
zását,mígabankbankszámlapozitívegyenlegetkötelesrendezni.Abankszámlaszerződésfelmondásakorabankszámlán
alapulóköveteléseklejárttáválnak,azelszámoláskeretébenabankszámlánjóváírják,illetveráterhelikazelőjegyzettka-
matokatésköltségeket,valamintafelmondásnapjáigesedékesszámlavezetési/csomagdíjat.Azelszámolássoránabank
kizárólagakeretszerződésnekmegfelelőenésténylegesenteljesítettszolgáltatásarányosellenértékérejogosult.Azel-
számolásafelmondássalegyidejűleg,vagyhaafelekakeretszerződésbenfelmondásiidőtkötöttekki,afelmondásiidő
utolsónapjáigtörténikmeg.Azelszámoláseredményeképpenkeletkezőpozitívegyenlegetazügyfélkészpénzbenveheti
felvagymásfizetésiszámlárautaltathatjaát.Amennyibenaszerződésmegszűnésénekesetéreaszámlatulajdonosnem
rendelkezikapozitívegyenlegről,aztabankokegyerrecélranyitott,nemkamatozószámláravezetikát,aholamegbízás
nélküliügyvitelszabályaiszerintkezeliklegfeljebbazelévülésiidővégéig,ahirdetményükbenmeghatározottbankkölt-
ségekfelszámításamellett.

 
SZABÓ PÉTER: 

Felszín alatt parázsló devizahiteles jogviták

Bár a törvényi elszámolás és forintosítás, az idő múlása és a jogszabályi környezet változása révén közel húsz év után 
ma társadalmi szinten már nem égető a deviza alapú hitelezési probléma, szűk körben a konstrukció pénzügyi utóha-
tása még több adóst terhel. Ma közülük azok fordulnak a pénzügyi békéltetőkhöz, akik a felvételkori és forintosítási 
árfolyam különbözetét sem tudják fizetni bankjuknak vagy a követeléskezelőnek. Ők a Pénzügyi Békéltető Testület 
segítségével tető alá hozott egyezségben vagy méltányosságban reménykedhetnek.

Adeviza-,illetveadevizaalapúhitelekközelkétévtizeddelezelőttterjedtekelamagyarországihitelpiacon.Az„olcsónak”
gondolt,osztrákmintárabevezetettdevizahitelekaforintalapútámogatottlakáshitelekkivezetésénekkövetkeztében
válhattakhosszúidőreegyeduralkodóváahazailakosságihitelezésben.Aforintosítás,illetveajogszabályikörnyezetvál-
tozásarévénezekazügyletekmáragyakorlatilagkikerültekapénzügyirendszerből,deszűkkörbenakonstrukciópénzügyi
utóhatásamégterheliazadósokat.Adevizaalapúhitelolyanhitelforma,aholazadósszámlájánakölcsönösszegének
ajóváírása(afolyósítás)ésatörlesztésforintbantörténik,illetvetörtént,azonbanakölcsönbankiforrásavalamilyen,
akárösszetettbankiművelettelbevontdeviza(„devizavoltazügyletmögött”).Ígyazadóstartozásaisdevizábanállt
fenn,alapvetőenésjellemzőenabbanvoltnyilvántartva,ennekmegfelelőenazesedékestörlesztőrészletekösszegének
megállapításaértelemszerűenadevizábanfennállótartozásalapulvételéveltörtént.

Aképetárnyalja,hogypéldáulegyesbankileányvállalatokesetébenazelsődlegesnyilvántartásforintalapontörtént,amö-
göttesdevizanyilvántartástazanyabankvégezte,ígyolyanbizarrhelyzetiselőállhatott,hogya„devizábannyilvántartott
tartozás”nyilvántartásaaközvetlenhitelnyújtónáltechnikailagforintalapontörtént.Természetesenazárfolyamváltozás
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göngyölítetteredményénekavezetésevalamilyenmegnevezéssel(pl.árfolyamgyűjtő,árfolyamkülönbözet,sőtkreatív
megnevezéssel:kamatváltozás2,stb.)ezekbenazesetekbenismegtörtént.Adevizábanjegyzetthitelekelőnyeaforint
alapúhitelekkelszembenaviszonylagalacsonykamatmértékvolt.Létezettviszontegyolyankockázat,melyaforint
alapúhiteknélnemállfenn,nevezetesenazárfolyamkockázat,vagyisazatényező,hogyahitelalapjáulszolgálódeviza
árfolyamváltozásánakkövetkeztébenaforintbankifejezett(tőke)tartozásösszege isváltozott.Aforinterősödéseaz
adottdevizávalszembenafennállótartozásésatörlesztőrészletösszegétcsökkentette,aforintgyengüléseatartozásés
atörlesztőrészletekösszegéneknövekedéséteredményezte.

Továbbiköltségtényezőtjelentettazeladásiésavételiárfolyamközöttikülönbség(azúgynevezettárfolyamrés).Abank
ahitelfolyósításánálvételiárfolyamonkonvertáltazadottdevizanemből(azadósnakforintravoltszüksége,forintban
kellettkiegyenlítenieafinanszírozotteszköz–autó,lakás,stb.–vételárátezértkvázifelkínáltaahitelfelvételbőleredő
devizájátabanknak,akiaztavételiárfolyamánmegvette),mígatörlesztésnélbankieladásiárfolyamkerültalkalmazásra
mivelazadósokjövedelmerendszerintforintbanálltrendelkezésre,forintbólvettékmegatörlesztéshezszükségesdeviza
összegét.Bár2001-tőladevizaliberalizációmárteljeskörűvolt,néhányévigmégnemterjedtelszéleskörbenadevizaalapú
konstrukció.Ahitelpiaconugyanisakkorazállamilagtámogatottforintalapúlakáshitelekvoltakazuralkodók.2003.után
azonbanúgyítéltemegazakkorigazdaságpolitika,hogyakamattámogatásokösszegénekévitízmilliárdosnagyságrendje
költségvetésiszempontbólnemvállalható.Ezértazállamfokozatosankivezetteatámogatotthiteleket,amiahitelezési
piacjelentősvisszaesésétvetítetteelő.Ezrosszuljöttakülfölditulajdonúkereskedelmibankoknak,akikaddigrajelentős
összegeketinvesztáltakahiteleketterítőfiókhálózatbővítésébe,profitotakartakrealizálni,éstermészetesennehezmé-
nyeztealakosságisahitellehetőségekbeszűkülését,miveltovábbrais„olcsópénzzel”kívántaanyagitermészetűigényeit
kielégíteni.Azértékesítésioldalinyomásésapiacikereslettalálkozott,apénzügypolitikaésazintézményrendszernem
szabottkorlátokat,ígyakorábbanAusztriábanmárelterjedtsvájcifrankalapúhitelekléptekaforintkölcsönökhelyére.
Amodellazosztrákpiacróljött:azottanibankokakilencvenesévekbenelőszörahatárközelébenélőésSvájcbandolgozó
osztrákállampolgároknaknyújtottakilyenhiteleket.Ahazaipiactóleltérőenottakonstrukciónaknemisvoltjelentős
kockázata,mertasvájcifrankalapútermékekadósaifrankbankaptákafizetésüket.Akintlévőségeiktermészetesfedezete
tehátrendelkezésreálltárfolyamkockázatnélkül.

2004.és2010.közöttmeredekennövekedettMagyarországonaháztartásokdevizahitelállománya,azújhitelfelvételek
döntőhányadasvájcifrankalapontörtént.Adevizaalapúhitelezésgyakorlatilagszámottevőproblémáknélkülműködött
hozzávetőleg2008-ig.Ekkorazonbanakibontakozóvilággazdaságiválsághatására,illetveasvájcifrankárfolyamának
tartósésegyirányúelmozdulása(aforintgyengülése)következtébenahazaiadósoktörlesztőrészleteikb.2009-tőlnöve-
kedésnekindultakés2010-2011-reegyesesetekbendrámaimértékűvéváltak.Azárfolyamváltozásbólszármazóproblé-
máttetézte,hogyaválsághatásáraakamatszintisemelkedett.Azadósoknemritkánolyanhelyzetteltaláltákszemben
magukat,hogytöbbévesszerződésszerűtörlesztésutánafennállótartozásforintbankifejezettösszegetúlszárnyaltaaz
eredetikölcsönösszeget,vagyahavitörlesztőrészletösszegelényegesenmeghaladtaatörlesztésrefordíthatószabad
jövedelemösszegét.2011-12-readevizaalapúhitelekbőlszármazóanomáliákamagyartársadalomegyiklegsúlyosabb,
sokszázezerembertérintőproblémájáváváltak.Avázolthelyzetkövetkeztébenegyretöbbpénzügyifogyasztóérezte,
vélteúgy,hogyaszerződése„nemtisztességes,érvénytelen,nemjöttlétre,uzsorás,másszerződéstleplez,megtévesztő”
stb.éskifogásolta,hogynemkapottérdemifelvilágosítástakockázatokról.

Mindezekmiattdinamikusnövekedésnekindultavéltvagyvalósproblémákkalabírósághozfordulókszámaésmegala-
kulásátólkezdvehasonlójelenségettapasztaltazMNB-benműködő,abíróságiénálegyszerűbb,gyorsabbésingyenes
vitarendezésilehetőségetkínálóPénzügyiBékéltetőTestület(PBT)is.Abíróságokatrendkívülinehézségekeléállították
adevizaalapúhitelekkelkapcsolatbanindítottperek.Tekintettelarra,hogyegyesbíróságokonmás-másítéletekszülettek
lényegébenazonostényállásmellett,ajogbiztonságérdekébenelengedhetetlennéváltaKúriaállásfoglalása.AKúriapol-
gárijogegységihatározataimegerősítettékazokatabíróságidöntéseket,melyekszerintadevizaalapúhitelszerződések
alapvetően(haegyébhibábannemszenvednek)érvényesek.

Akérdésesidőszakbanahitelekkelkapcsolatbanbenyújtottkérelmekjelentősrészeabbólazálláspontbólkiindulvafo-
galmaztamegigényét,hogyaszerződéssemmis.Aszerződésérvénytelenségénekmegállapításabíróságihatáskör,így
ezekbenazügyekbenaPBTafizetéskönnyítésilehetőségekfeltárásában,ilyentartalmúegyezségeklétrehozásábantu-
dottsegítségetnyújtaniakérelmezőknek.AKúriajogegységihatározatai(6/2013PJEés2/2014PJE)ajogalkotószámára
egyértelműhelyzetetteremtettek.A2014.éviXXXVIII.törvénykimondtaazárfolyamréssemmisségétésakülönnemű
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árfolyamokalkalmazásahelyettazMNBárfolyam-alkalmazását írtaelő.A jogszabályapénzintézeteketelszámolásra
kötelezteazegyoldalszerződésmódosítás(gyakorlatilagakamatemelés)ésazárfolyamrés(tehátnemazadósokárfo-
lyamváltozásbóleredőteljesvesztesége)tekintetében.

A2014.éviXL.törvénymeghatároztaazelszámolásalapelveitéskimondta,hogyafogyasztóiköveteléstúgykellkiszámí-
tani,minthaameghatározottmódonkiszámítotttúlfizetéseketatúlfizetésidőpontjábanelőtörlesztéskéntteljesítették
volna.Ajogszabályrendelkezettazelszámolásfelülvizsgálatárólis.SikertelenpanaszkezelésieljáráseseténaPBTeljárását
kellettkezdeményeznieafogyasztónak,amennyibenálláspontjátfenntartotta.A2014.éviLXXVII.törvény(aforintosítási
törvény)értelmébenafogyasztóikölcsönszerződésekatörvényerejénélfogva,meghatározott,kedvezményesárfolyamon
módosultak.A2015.éviCXLV.törvénypedigegyes,akkormégmegnemszűntdevizaalapúkölcsönszerződésekre,első-
sorbanagépjármű-kölcsönszerződésekreiskiterjesztetteaforintosításikötelezettséget.Aforintosításeredményekéntés
azismétforintalapúbankikihelyezésiaktivitásnyománadevizaalapúhitelekmáragyakorlatilageltűntekarendszerből,
azonbanazárfolyamváltozásutóhatásaegyszűkebbkörbenmégérzékelhető.Ajogszabályalapjánugyanisaforintosítás
kedvezményesárfolyamontörtént,azonbanezazárfolyamazaktuálispiaciárfolyammalösszevetvevoltkedvezményes.
Afolyósításkoriárfolyamésaforintosítássoránalkalmazottárfolyamközöttikülönbözetazérintettadósokszámárareali-
záltárfolyamveszteségeteredményezett,magyarán:azeredetilegfelvetthitelösszeghezképest,azegyeskonstrukcióktól
isfüggően,mégmindigmagasvolt(lehetett)egyesadósokteljestartozásánakösszege.

Ezekazállományok–törlesztésesetén–máralényegesenlecsökkentek,deamég„kinemfutott”ügyletekesetében
léteznek,esetlegköveteléskezelőknéllandoltak.Azoknakazadósoknak,akiknekebbőleredőentörlesztésinehézségeik
vannak,panasszal,vagyméltányosságikérelemmelfordulhatnakapénzügyiintézményhez.Akérelem,illetvepanaszel-
utasításaeseténaTestületeljárásakezdeményezhetőajogvitarendezése,illetveegyméltányosegyezségimegállapodás
létrejötténekelősegítéseérdekében.

 
DR. CSERÉPI JUDIT: 

A brexit hatása a határon átnyúló pénzügyi fogyasztói jogvitákra

Különös aktualitást ad a határon átnyúló pénzügyi fogyasztói jogviták és a brexit kérdéskörének a Magyarországon 
nagyságrendileg félmillió felhasználóval rendelkező Revolut közelmúltbeli bejelentése, mely szerint a Revolut Bank 
szolgáltatásait hazánkban is elérhetővé teszi. Mit jelent a brexit és milyen lehetőségei vannak az ügyfeleknek, ha 
határon átnyúló szolgáltatóval szemben próbálják jogvitájukat peren kívül rendezni.

AzEgyesültKirályságbanszámosolyanpénzügyiszolgáltató(bank,biztosító,befektetésiszolgáltatóstb.)működik,ame-
lyekkelMagyarországonélőszemélyekszerződéseskapcsolatbanvannak.Ezenkívülszámosottélőfogyasztóisállilyen
jogviszonybanmagyarországipénzügyiintézménnyel.AzEgyesültKirályság2020.február1-jétőlnemtagjaazEurópai
Uniónak,„harmadikország”lett.Eztkövetőenmégazelmúltévvégéigegyúgynevezettátmenetiidőszakbanazuniós
jogotalkalmazta.Idéntőlazonbanmárúgykellkezelni,mintbármelymás,azEurópaiUnióbanemtartozóállamot.Pénz-
ügyielszámolási,anyagiproblémájaeseténabrexitelőttafogyasztóeldönthette,hogyalakóhelyeszerintilletékes,vagy
apénzügyiszolgáltatószékhelyeszerintilletékesalternatívvitarendezésifórumhozfordul,mivelmindaPénzügyiBékéltető
Testület,mindpedigazUKFinancialOmbudsmanServiceisaFIN-NEThálózattagjavolt.

MiazaFIN-NET?AzEurópaiGazdaságiTérség(azEU-tagországok,valamintIzland,LiechtensteinésNorvégia)országa-
ibanabíróságokonkívülműködőpénzügyivitarendezőfórumokhálózata,melyafogyasztókésapénzügyiszolgáltatók
közöttijogvitákkezelésévelfoglalkozik.AhálózatotazEurópaiBizottságalapította2001-ben.APénzügyiBékéltetőTestület
2012.január1.ótatagja.AzEgyesültKirályságFIN-NETtagságaazEurópaiUnióbóltörténőkiválássalmegszűnt.2021.
január1.napjátólazEgyesültKirályságbanszékhellyelrendelkezőpénzügyiszolgáltatóvalszembenamagyarfogyasztók
kizárólagazEgyesültKirályságbankezdeményezhetnekpanaszeljárástésalternatívvitarendezésieljárást.Ugyanezigaz
ellenkezőesetben:azottélőfogyasztókamagyarországiszékhelyűpénzügyiszolgáltatókkalszembenijogvitábancsak
aPénzügyiBékéltetőTestületnéljárhatnakel,hapanaszeljárásukeredménytelenésalternatív,perenkívülivitarendezési
lehetőségetkeresnek.
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Afogyasztókszámáratehátmegszűntazalehetőség,hogyeldöntsék,hogy–választásukszerint–aPBT-nélvagyaUK
FinancialOmbudsmanService-nélkeresnekjogorvoslatot.Abrexitáltalteremtettújhelyzetreapénzügyiszolgáltatók
különbözőképpenreagáltakahatárontúliügyfeleikérdekeitisszemelőtttartva.Azok,akikszélesügyfélkörrelrendelkez-
tekazEU-ban,alapvetőenkétfőmódjátválasztottákügyfeleikmegtartásának.Azegyik,hogyújvállalatlétrehozásával
székhelyüketáthelyeztékazunióterületére,ésafogyasztókatátirányítottákezencégekhez.EkkortehátazEU-bólkikerülő
britcégkeresettegyerrealkalmasunióstagállamot,amelybenazottanipénzügyifelügyeletengedélyével,ahelyiés
EU-sjogszabályokbetartásávalfolytattaazEU-nbelülitevékenységét.ErretalánalegismertebbpéldaaRevolut,amely
magyarországiügyfeleinekszerződéseitátetteazEU-nbelülreaLitvániábanműködőRevolutPaymentsUAB-hoz,amely
aRevolutLtd.leányvállalata.Ugyanilyen,LitvániábanhonosleányvállalatiformábanvalósulmegaRevolutBankUABmű-
ködéseis,amelyazEurópaiKözpontiBankengedélyévelésaLitvánNemzetiBankfelügyeletealattlátjaeltevékenységét.

Szerződésesjogvitaeseténamagyarországiügyfél,akinekszerződéseátkerültaRevolutvalamelyiklitvánszékhelyűle-
ányvállalatához,panaszátcsakottjelezheti.Haatársaságválaszaszámáranemmegfelelő,akkorválaszthat,hogyalitván
FIN-NET-benregisztráltvitarendezésifórumhoz,vagypedigaPénzügyiBékéltetőTestülethezfordul.Eszervezetekaha-
táronátnyúlópénzügyifogyasztóijogvitákravonatkozószabályokkeretébenkísérlikmegrendezniafelekközöttijogvitát.

AFIN-NETeljárásnéhányszabálytekintetébenkülönbözikahazaijogalapjánlefolytatotteljárástól.Azeljárásmegindítá-
sánakmindigelőfeltétele,hogyapénzügyiszolgáltatóalávetésinyilatkozatottegyen,amiazeljárásnakésazeljárásban
hozandódöntésnekazelfogadásátegyüttesenjelenti.EnnekhiányábanaPBT-nektájékoztatásiésakérelmezőkérésére
továbbküldésifeladatavan.Tájékoztatniakellafogyasztótarról,hogykiazeljárásrahatáskörrelésilletékességgelrendel-
kező,aFIN-NET-benrésztvevőmásEGTállambelialternatívvitarendezésifórum.Tájékoztatnikelltovábbáazeljárására
vonatkozószabályokról,különösenaszolgáltatóvalvalóelőzetesegyeztetésszükségességérőlésazeljárásmegindítására
előírthatáridőkről.Haafogyasztókéri,elkelljuttatniazáltalakitöltöttFIN-NET-benhasználtkérelemnyomtatványtaz
eljárásrahatáskörrelésilletékességgelrendelkezőFIN-NETtagszervezethez.ARevolutPaymentsUABésaRevolutBank
UABesetébenezalitvánfórum.

Alávetésinyilatkozatesetén,haakérelemmegalapozott,egyezségazonbannemszületik,kötelezéshozható.Amennyiben
nemmegalapozott,azeljárástaTestületmegszűnteti.Azáltalános,belföldiügyekrevonatkozószabályokkalszemben
azeljárásmindenesetbenírásbanfolyik.Kivételesesetben,mindkétfélhozzájárulásávalkezdeményezhetiaTestület
meghallgatástartását.AzeljárásihatáridőtaTestületelnökeegyalkalommal90nappalmeghosszabbíthatja,ígyazma-
ximum180naponbelülfejeződikbe.ATestület–afogyasztókérésére–kötelesekazonanyelveneljárniéshatározatát
hitelesmásolatbanazonanyelvenmeghozni,amelyajogvitávalérintettszerződés,illetveajogvitávalérintettpénzügyi
szolgáltatásitevékenységetvégzőszemélyvagyszervezetésafogyasztóközöttikommunikációnyelve.AzeljárástaFIN-
NEThivatalosformanyomtatványával lehetkezdeményezni,amelyetaPBThonlapjáról,valamintaFIN-NEThivatalos
honlapjárólislelehettölteni.

Abrexitetkövetőenolyanesetiselőfordult,hogyazegyesültkirályságbeliszolgáltatóamagyarügyfelekkiszolgálására
hazánkbanleányvállalatothozottlétreésazügyfeleketezaszervezetvetteátabrexitetkövetően.AMagyarországon
bejegyzettleányvállalatokkalésfióktelepekkelszembenafogyasztóugyanúgykezdeményezheteljárástaTestületelőtt,
mintbármelymásmagyarországiszékhelyűszolgáltatókkalszemben.Ezesetbenazeljárássoránapénzügyiszolgáltatónak
kötelezőegyüttműködni,aPBTáltalmeghallgatásrakitűzöttidőpontonmegjelenni,válasziratotbenyújtani.Azeljárás
eredményeakérelemmegalapozottságaesetén lehetegyezség,kötelezésttartalmazóhatározatvagyajánlás, illetve
amennyibenakérelemnemmegalapozotteljárástmegszüntetőhatározat.ApéldáravisszatérvetehátaRevolut-ügyfelek
jövőbelialternatív,perenkívülijogérvényesítésilehetőségeisfüggattól,hogyaRevoluttovábbraisaLitvániábanbejegyzett
társasághatáronátnyúlópénzügyiszolgáltatásitevékenységkeretébenvégzi-etevékenységét,vagy–aMagyarNemzeti
Bankjavaslatánakmegfelelően–hazaileánybankkéntfolytatjamajd.HatáronátnyúlószolgáltatáseseténaFIN-NET-eljárás
keretébenszűkebblehetőségekállnakazügyfelekrendelkezésére,leánybankkéntazonbanaMagyarországonbejegyzett
pénzügyiszolgáltatókkalazonosmódonfolyhatnaaTestületperenkívüli,alternatívvitarendezésieljárása.

https://www.mnb.hu/bekeltetes/kerelem-es-egyeb-nyomtatvanyok/kerelem-nyomtatvany
https://ec.europa.eu/info/file/fin-net-complaint-form_en
https://ec.europa.eu/info/file/fin-net-complaint-form_en
https://www.mnb.hu/sajtoszoba/sajtokozlemenyek/2021-evi-sajtokozlemenyek/litvaniaban-intezhetik-problemas-ugyeiket-a-revolut-bank-ugyfelei
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DR. CSERÉPI JUDIT: 
A pénzügyi fogyasztói jogviták online rendezése

Az online vitarendezés a pénzügyi szolgáltatások kapcsán felmerülő viták rendezésének egyszerű, hatékony, gyors és 
ingyenes formája, olyan alternatív megoldás a pénzügyi viták bíróságon kívüli rendezésére, melynek előnye, hogy 
földrajzi távolságtól függetlenül nyílik lehetőség a vitarendezésre. Ez a rendszer leegyszerűsíti és megkönnyíti a felek 
közötti, illetve a felek és az eljáró fórum közötti kommunikációt, ezáltal felgyorsítva a vitarendezés menetét, növelve 
a konfliktuskezelés hatékonyságát.

2021.február15-énünnepelteötödikszületésnapjátazEurópaiParlamentésaTanácsfogyasztóijogvitákonlinerende-
zésérőlszólórendeletealapjánlétrehozotteurópaionlinevitarendezésiplatform,azOVRPlatform.Tekintettelarra,hogy
ezenkeresztülaPénzügyiBékéltetőTestületeljárásaiskezdeményezhető,ígyazmár5évestapasztalattalrendelkezikaz
onlinevitarendezésselkapcsolatosan.

MiisazOVRPlatformvalójában?Egyonlinebékéltetésifórum,melyazEurópaiUnióbantartózkodásihellyelrendelkező
fogyasztókésazEurópaiUnióbanletelepedettszolgáltatókközötti,onlineszolgáltatásiszerződésekbőleredőkötelezett-
ségekkelkapcsolatbanfelmerülőjogviták,ígyapénzügyifogyasztóijogvitákbíróságieljárásonkívülirendezéséreszolgál.
Vagyismindenolyanesetben,amikorazonlinetérbenszerződéstkötegyfogyasztó,akkor–azegyébfeltételekfennállása
esetén–azOVRPlatformonkeresztül,onlinerendezhetiajogvitájátaszolgáltatóval.Ahhoz,hogyatestületérdemben
foglalkozzonazüggyeltovábbifeltételekisszükségesek.Belföldijogvitákeseténazegyiklegfontosabb,hogypénzügyi
tárgyúlegyenésmindafogyasztómindpedigapénzügyiszolgáltató(példáulbank,biztosítóstb.)lakóhellyel,tartózkodási
hellyelrendelkezzenMagyarországon.Határonátnyúlójogvitákeseténaplatformonkeresztülieljárásmegindításához
legalábbazegyikfélnekmagyarországiilletékességűnekkelllennie,mígamásiknakazEurópaiGazdaságiTérségbenkell
lakóhellyel,tartózkodásihellyelvagyszékhellyelszükségesrendelkeznie.APBTkizárólagmagánszemélyfogyasztótól
származókérelmekkelfoglalkozhat,éscsakabbanazesetben,haannakbenyújtásátmegelőzőenafogyasztómegkereste
panaszávalapénzügyiszolgáltatótésazelutasítottaapanaszát,vagyarraatörvénybenmeghatározotthatáridőnbelül
nemválaszolt.

Azalternatívvitarendezésifórumokonkeresztülafogyasztógyorsabban,pereseljárásigénybevételenélkülrendezheti
konfliktusátaszolgáltatójával,nemcsakidőt,hanempénztiskímélve.APénzügyiBékéltetőTestületeljárásaingyenes
továbbáajogvitaelbírálásáraszolgálóhatáridőmaximum90nap,amiindokoltesetbenmeghosszabbítható30nappal.
AzOVRPlatformonkeresztülindítotteljáráseseténkisemkellkelniakarosszékbőlavitarendezéshez.Onlineregisztrá-
ciótkövetően–aszükségesalátámasztódokumentumokelektronikusfeltöltéséneklehetőségével–márrögzíthetőis
apanaszafelületen.Amennyibenapénzügyiszolgáltatónemoldjamegidőközbenajogvitát,akkoratestületnélkell
eljárniaazügyben.Manapságafogyasztókjelentősrészerendelkezikszámítógéppel,számítógépesismeretekkelésha
valakionlinevásárol,nemokozgondotazsem,hogyugyanúgyonlinekeressenmegoldástvitájarendezésére.Akipedig
ahagyományosutatválasztja,aztermészetesenpostaiútonvagyügyfélkapunkeresztülisbenyújthatjakérelmétatestü-
lethezonlinekötöttszerződésérevonatkozójogvitávalkapcsolatosan.Avilághálótleginkábbazokrészesítikelőnyben,akik
nemszeretnénekszemélyesenmegjelenniegymeghallgatáson,hanemírásban,azOVRPlatformonkeresztüllevelezve
kívánjákbizonyítaniigazukat.Aplatformhasználatávaltehátnemmerülnekfelutazásiéslevelezésiköltségeksem,hiszen
mindenonlinezajlik.Fontosviszont,hogyakérelmetbenyújtószemélyidőnkéntellenőrizze,hogyérkezett-eatestülettől
valamilyenfelhívásvagypedigamásikfélálláspontja,amiremeghatározotthatáridőnbelül–szinténazOVRPlatformon
keresztül–reagálniakell.

Mireszámítsonaz,akiazOVRPlatformonkeresztülnyújtjabekérelmét?Aregisztrációtkövetőenajánlottminden,az
üggyelkapcsolatoskérdésreválaszolni,hiszenminéltöbbinformációállrendelkezésremárazeljárásmegindításakor,annál
gyorsabbleszazügyintézés.Ideálisesetbenmégapanasztalátámasztódokumentumokcsatolásaisgyorsítjaazügyvitelt.
Azonlinebenyújtottkérelemelőszörapanaszoltfélhez,apénzügyiszolgáltatóhozfogmegérkezni,akieldöntheti,hogy
megoldja-eebbenafázisbanazügyetvagyhozzájárulahhoz,hogyaTestületfoglalkozzonazzal.Ahozzájárulástkövetően
kerülajogvitaatestülethez,melyaplatformonkeresztülfelvesziakapcsolatotafelekkelannakérdekében,hogyelsősor-
banegyezségjöhessenlétreközöttük.APBTonlinelevelezésseloldjamegazügyet,haszükségestovábbiiratokatbekérve
afelektől.Avonatkozóhatározatot–legyenszóegyezségjóváhagyásáról,eljárástmegszüntetőhatározatrólvagypedig
ajánlásrólvagykötelezésről–szinténazOVRPlatformonkeresztüljuttatjaelazérintettekrészére.Afelület–avégleges
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törléstmegelőzően–hathónapigtartjanyilvánazügyelektronikusaktájátésazannaksoránrendelkezésreálltadatokat,
dokumentumokat.AzonlinevitarendezésiplatformhasználatárólésaTestületeljárásáról,továbbirészletesinformáció
a MagyarNemzetiBankhonlapjántalálható.

Mikazeddigitapasztalatok?Azelmúltéveksoktapasztalattalszolgáltakmindatestület,mindafogyasztók,mindpedig
apénzügyiszolgáltatókszámáraisazOVRPlatformműködésérevonatkozóan.Afelületfelhasználóbarát,könnyenkezel-
hető,egyszerűfelépítésű.összességébenelmondható,hogylegtöbbszörabiztosításiterületetérintőkérelmekjutottak
elazonlineplatformontörténővitarendezésre.Enneklehetségesoka,hogyleginkábbabiztosítások,azonbelülisaz
utasbiztosításokésakötelezőgépjárműfelelősségbiztosításokterénterjedtelszéleskörbenazonlineszerződéskötés,
emiattnagyobbaránybankeletkezhetonlinefogyasztóijogvitais.

APénzügyiBékéltetőTestületelsősorbanarratörekszik,hogylehetőlegegyezséggelzáruljonafelekközöttijogvita,azon-
banamennyibenmegalapozottakérelem–azesetösszeskörülményétőlfüggően–kötelezéstvagyajánlástishozhat.
AzOVRPlatformonkeresztülindultügyekbenafelekközötttöbbalkalommalegyezségjöttlétre.Azonbanelőfordultolyan
esetis,aholatestületkötelezésttartalmazóhatározatothozott,melyetaszolgáltatóazabbanfoglaltakszerintteljesített.
Azeddigiötévalapjánáltalánosságbanelmondható,hogyapénzügyiszektorbanabiztosításiterületérintettleginkább
azonlineszerződéskötésekvonatkozásában.A2019.ótafennállóCOVIDjárványazonlinetérfeléterelteafogyasztókat,
ígyaszerződéskötéseketis.Ajárványidejealattmegkötöttonlineszerződésekbőleredőesetlegespénzügyijogvitákat
azOVRPlatformonkeresztül–aTestületsegítségével–gyorsan,költséghatékonyanésbiztonsággalmeglehetoldani.

 
DR. LAKÓ ANITA – DR. RÓZSAVÖLGYI ORSOLYA: 

Gazdag örökség helyett váratlan banki tartozás

Mit tehet az örökös, ha évekkel a hagyaték megszerzését követően kap egy fizetési felszólítást egy olyan tartozásról, 
amiről esetleg nem is tudott? Vagy ha a tartozás az eltelt idő alatt jelentősen megnövekedett? Van-e egyáltalán lehe-
tősége, még a jogerős hagyatékátadó végzés kézhezvétele előtt arra, hogy a megörökölt tartozás kapcsán intézkedjen, 
és ha igen mit tehet? Egyáltalán, mire kell figyelnie egy örökösnek, ha a hagyatéki tartozások kapcsán a jövőbeni vitás 
helyzeteket el akarja kerülni?

Ahagyatékelfogadásávalazörökösnemcsakazörökhagyóvagyontárgyait,hanemesetlegestartozásaitismegszerzi.
Utóbbiakpedigsokesetbenvalamelybank,vagyköveteléskezelőfeléállnakfenn.Amennyibenahagyatékjogerősátadását
követőenazörökösésakövetelésjogosultja(bank,illetveköveteléskezelő)közöttjogvitakeletkezik,azörökös–ered-
ménytelenpanaszeljárástkövetően–aPénzügyiBékéltetőTestülethez(PBT)fordulhat.Azelmúltévekbenerreszámos
példavoltésazeljárásoksoránjónéhányegyezségisszületett.

Azegyikleggyakrabbanfelmerülőprobléma,hogyabankvagyaköveteléskezelőakárévekkelajogerőshagyatékátadó
végzésutánkerestemegazörököst.APBTelőttieljárásbanszámosalkalommalhivatkoztakarraakérelmezők,hogynem
tudtakarról,hogyazörökhagyónaktartozásavolt,azahagyatékátadóvégzésbennemszerepelt,ráadásultöbbévtelt
elazöröklésóta.

Ígytörténtezabbanazügybenis,aholakérelmező–többekközött–sérelmezte,hogyatartozásahagyatékiterhek
közöttnemvoltfeltüntetve,továbbáazédesanyjahalálautántöbbmintegyévtizeddelkerestemegaköveteléskezelő
atartozásrendezésemiatt,ráadásulszerinteakövetelésmárelisévült.Aköveteléskezelőazeljárássoránkifejtette,hogy
az,haahitelezőiigénytahagyatékieljárássoránnemjelentibe,aznemzárjakiafennállótartozásérvényesíthetőségét.
Aköveteléselévülésétugyanakkorelismerte,bármegjegyezte,hogyazelévüléscsupánannakbíróságiútontörténőér-
vényesíthetőségétbefolyásolja.Végülafelekegyezséggelrendeztékajogvitájukat,aköveteléskezelőlezártaazügyletet,
éseltekintettatartozásmegfizetésétől.

Fontostehátszemelőtttartani,hogyhaajogosultaköveteléséthagyatékihitelezőiigénykéntnemjelentibe,ettőlaz
nemválikjogszerűtlenné,nemszűnikmeg,vagyiskésőbbiskövetelhető.

http://www.mnb.hu
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Visszatérőproblématovábbá,amikorahagyatékieljárássoránazörökösökegyezségetkötnek,ésenneksorán–azörök-
részekingyenesátengedésekövetkeztében–ateljesörökségetcsakazegyikörökösszerzimeg.Jogvitaabbóladódhat
ilyenkor,haahagyatékátadásátkövetően–akárévekmúltával–abankvagyaköveteléskezelőazoktólazörökösöktől
(is)követeliatartozást,akikazegyezségkeretébenörökségüketátengedték,úgymondnemkaptaksemmit.Gyakran
hivatkoznakarraakérelmezőkilyenesetben,hogy„nemisörököltem”,illetve„lemondtamazörököségről,miértnekem
kénefizetnem.”

Azilyenegyezségekeseténún.közbensőjogszerzésistörténik,vagyishiábaengediátazörökrészétazörökös,atarto-
zásértakkorishelytkellállnia.Azegyikilyenügybenakérelmezősérelmezte,hogyabankrajtapróbáljabehajtanikét
követelésétis,annakellenére,hogyőésatöbbiörököstársegymássalegyezségetkötött,amialapjánavagyontcsakaz
egyikőjükkaptameg.Azeljárássoránakérelmezőaközbensőjogszerzéstésannakjogkövetkezményeitelismerte,de
mégissérelmesnektartottahelyzetét,hiszen–végsősoron–ősemmitsemkapottazörökségből.Afelekegyezséget
kötöttek,amelyakövetelésegykisrészénekmegfizetésérevonatkozott.

Egymásikügybenakérelmezőszinténegyezségetkötöttörököstársával,akiígyahagyatékottörvényesöröklésésin-
gyenesengedményezésjogcímén,akérelmezőközbensőjogszerzésénekmegállapításamellettmegszerezte.Ahagyaték
részétképeztetöbbekközöttegyingatlan,amelyazörökhagyóáltalfelvettkölcsönfedezetevolt.Abankeztkövetően
akérelmezőtőlkövetelteatartozásmegfizetését,mivelakérelmezőnemutasítottavisszaazörökségetésörökösként
felelősséggeltartozikahagyatékitartozásokért.Azügybenvégrehajtásieljárásisindultakérelmezővelszemben,mígaz
azörököstárs,akivégsősoronazingatlantmegszerezte,elzárkózottatartozásrendezésétől.Afelekameghallgatáson
egyeztetnitudtákálláspontjaikat,enneksoránapénzügyiszolgáltatóattóltettefüggővéavégrehajtásieljárásszünetel-
tetését,haazörököstárssaliseltudnakindulniazérdemiegyeztetésekatartozásmegfizetéséről.

Ezekazesetekisrámutatnakarra,hogynagyjelentőségevanahagyatékieljárássorántettnyilatkozatoknak.Aköztudat-
banelterjedtekkelellentétbenígyhavalakiegyáltalánnemszeretneörökölni(semvagyont,semtartozást)akkoregyez-
séghelyettvisszakellutasítaniaazörökséget.Érdemestehátegyedilegvégiggondolni,hogykétmegoldásközülmelyik
amegfelelőbbazörökségnekatöbbiörököstárssalvalórendezésére.

Előfordul,hogyazörökösöknematartozásértvalóhelytállásukat,hanemannakösszegét–példáulazörökhagyóhalála
utánfelhalmozódottkamattartozásösszegét–sérelmezikaPBT-nél.Egyesetbenazzalfordultideegykérelmező,hogy
azelhunytférjnektöbbszemélyikölcsönszerződésmiattnagyösszegű,magaskamatozásúhiteltartozásamaradtfenn,
amelyetazelhúzódóhagyatékieljárásjelentősenmegnövelt.Azelhalálozásidőpontjábanfennállótartozástcsaládise-
gítséggelugyanvisszafizette,ahiteleketterhelőhatalmaskamatokatazonbannemtudtaelfogadni.Bárezazügyafelek
egyezségévelzárult,voltolyanesetis,aholegyezséghiányában,akérelemmegalapozatlanságamiattaPBT-nekmegkellett
szüntetnieazeljárást.Abíróigyakorlatszerintazörökhagyóáltalkötöttkölcsönszerződésbőleredőjogokéskötelezettségek
egészbenszállnakátazörökösre,ezértazörökösazeredetikölcsönszerződésbenkikötöttkamatokkaltartozikkésede-
lemeseténésazörökhagyóáltalvállaltegyébterhekisráhárulnak.Azörökösöktehátnemahalál,hanemamegfizetés
napjánfennállókövetelésseltartoznakabanknak.Lehetőségvanazonbanarra,hogyahitelszámlánfennállótartozás
csökkentésevagyakárateljesmegfizetéseérdekébenazörökhagyóközelihozzátartozója,ahagyatékieljáráslefolytatá-
sáigbefizetéstteljesítsen.Azadottbanknakazörökhagyóközelihozzátartozójaírásbelikérelmeeseténmárahagyatéki
eljárásvégeelőtttájékoztatástkellnyújtaniaatartozásról,azesedékeshavitörlesztőrészletről,atörlesztésreszolgáló
számlaszámról,valamintahátralévőfutamidőről.Ezenadatokbirtokábantehátazörökhagyóközelihozzátartozója(pl.
arészletekteljesítésével)elkerülhetiatartozásjelentősmegnövekedését.Többkérelmezőviszontarrólpanaszkodottaz
eljárásoksorán,hogyazörökhagyóhalálautánfelkerestékugyanabankfiókot,ésszerettékvolnatörleszteniakölcsönt,
deaztatájékoztatástkaptákazügyintézőktől,hogysemmilyeninformációvalnemszolgálhatnak,mígbenemmutatják
ajogerőshagyatékátadóvégzést.Amennyibenezttapasztalják,akkormindenesetbenírásbankérjékafentiadatokat.

Azörökhagyószerződéséhezesetlegesenkapcsolódóhitelfedezetibiztosítássalkapcsolatbaniscélszerűminélelőbbintéz-
kedni.Ahitelfedezetibiztosításlényege,hogyabiztosítókifizetiabiztosításiesemény(pl.azelhalálozás)bekövetkeztekor
fennállótartozástazelhunythelyett.

APBTelékerültegyikügybenakérelmező,mintörökösmárahagyatékátadóvégzésmeghozatalátmegelőzőenmegkereste
mindabankot,mindabiztosítótahitelfedezetibiztosításérvényesítéseérdekében.Abiztosítóugyanteljesített,azonban
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azáltalamegfizetettösszegnemvoltelegendőabankáltalnyilvántartotttartozásra.Emiattafelekközöttafennmaradó
tartozáskapcsánjogvitaalakultki.Abank,majdakövetelésengedményezésétkövetőenaköveteléskezelő,afennmaradó
–ésazévekalattjelentősenmegnövekedett–tartozásmegfizetéséreszólítottafelakérelmezőt,mintazelhunytadós
örökösét,mígazatartozástörlésétésazügyletlezárásátkérteaPBT-től.Határozatábanatestületkötelezteakövete-
léskezelőtazügyletlezárására,ésmegállapította,hogyabanknemmegfelelőenjártel–többekközött–azelhalálozást
követőtörlesztőrészletek,valamintkényszerhitel-kamatokfelszámításakapcsán.Abiztosítótólbeérkezettösszegugyanis
meghaladtaaszerződésnekmegfelelőtartozásteljesösszegét,ígyazörököskérelmemegalapozottvolt.Aköveteléskezelő
akötelezésbenfoglaltakatteljesítette,ígyaPBTkevesebbmint4hónaposeljárásaegybő10évesjogvitáratettpontot.

VoltolyanesetisaPBTelőtt,aholajogvitaafelekközöttabbólszármazott,hogyakérelmezőazáltalaörököltingatlant
nemahagyatékátadóvégzésbenszereplőösszegért,hanemannálmagasabbáronértékesítette,sevételárbólegyenlítette
kiazörököltjelzáloghiteltartozását.Azörököskifogásaazvolt,hogyajelzáloghitelkapcsánérintettköveteléskezelőnem
ahagyatékátadóvégzésbenrögzítettösszeget,hanemafedezetiingatlanértténylegesenkapottvételáratvettefigye-
lembeatartozásrendezésérőltörténőmegállapodássorán.APBTszerintittazörököskérelmemegalapozatlanvolt.Bár
aPolgáriTörvénykönyvalapjánazörököselsődlegesenahagyatékitartozásokértahagyatéktárgyaivalésazokhasznaival
felelahitelezőknek,haviszontahagyatékivagyontárgymárnincsazörökösbirtokában,akkorannakértékeerejéigfelel
atartozásért.Ezpedigazértékesítésidőpontjaszerintiösszeg(vagyisaténylegesenkapottvételár)volt,nempedigaha-
gyatékátadóvégzésbenszereplőérték.

Mindenképpérdemestehátkellőkörültekintésseleljárniazörökölttartozásoknál,legyenszóakáregyévekkelkésőbb
felbukkanókövetelésről,vagyegy,ahagyatékieljárássorán jelentősenmegnövekedetttartozásról.Minélhamarabb
foglalkozikazörökösazörökölttartozással,minélelőbbnyújtjabepanaszát,vagykezdielazegyeztetéstapénzügyi
szolgáltatóval,annálkönnyebbenrendezhetőahelyzet.Amennyibenpedignemértegyetabankkalvagyaköveteléske-
zelővel,akkorsemabíróságiútazegyetlenlehetőség,hiszenabékéltetőeljárássoránafelekingyenesen,érdembenés
személyesenegyeztethetikálláspontjaikat,lehetőségetteremtveamegegyezésre.

 
RAJKI KLÁRA: 

Ára van a banki prémium számlák kedvezményeinek

A banki fejlesztések nyomán mára számlatermékek sokasága közül választhatja ki az ügyfél a pénzügyi szokásainak 
legmegfelelőbbet. Az, hogy melyik a legkedvezőbb neki, csak az egyes számlatermékeket összehasonlítva döntheti el. 
A választásban a banki kondíciós listákon túl segíthetnek az internetes számlaösszehasonlító programok és az MNB 
Bankszámlaválasztó programja is. Külön kedvezményeket kínálnak a prémium bankszámlák, ezek megszerzéséhez 
azonban esetleg többféle feltételt is teljesíteni kell.

Aprémiumszámlamegnyitásaelőttmindenesetbenérdemesalaposantanulmányozniazígértelőnyöketésazeléré-
sükhözszükségeskövetelményeket.Szintemindenprémiumszámlávaljárókedvezményfeltételekhezkötött:általában
többfeltételközüllehetválasztanivagyazokközültöbbegyüttesteljesítéseeseténérhetőelaprémiumkedvezmény.
Alegjellemzőbbbankikívánalom,hogyabankszámlárahavontameghatározottösszegűjóváírásnakkellérkeznie,meg-
határozottbefektetésiösszeggelkellrendelkeznivagyazügyfélnekegybizonyosvolumenűbankkártyásvásárlástkellegy
adottidőszakbanvégrehajtani.Demeghatározottösszegűingatlanfedezetűhitelisfigyelembevehetőaprémiumszámlához
tartozófeltételekteljesítésében.Afeltételekteljesítéseeseténabankokelsősorbaningyenesszámlavezetéstkínálnak
azügyfeleknek,aforintmellettakáradevizaszámlájukhozis.Továbbikedvezménylehet,hogyazelektronikuscsatornán
keresztülindítottmegbízásaiklesznekdíjmentesek,vagyajogszabályáltalbiztosítottingyenesATMkészpénzfelvételen
felültovábbiingyeneskészpénzfelvételtbiztosítanak.

Olyankedvezményiselőfordulhat,hogyabankkártyákéshitelkártyákévesdíjátengedikelvagykedvezménytadnakbe-
lőle.Eszámlákhozabankkártya–utalvaprémiumjellegre–jellemzőenarany(gold)plasztik,amelykülsőmegjelenésében
használatakorismutathatja,hogytulajdonosanemáltalánosszámlacsomaggalrendelkezik.Emellettszámosesetbenmég
azelektronikuscsatorna,amobilbankhasználatáértésakáramobilinformációértsemkérdíjatabank.Mindezekentúl
aprémiumszámláhozáltalábanazügyfeleknekkiemeltfigyelmet,azazsoronkívülikiszolgálástisbiztosítanak.Asok-sok
kedvezőfeltételmiértjelenthetmégisproblémát,miértfordulnakelőebbőljogvitákafelekközött?Mindaddig,amíg

https://alk.mnb.hu/fogyasztoknak/alkalmazasok/szvp
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akedvezményeketmegkapjaazügyfél,elégedettprémiumszámlájával,agondokviszontezekelvesztésévelmerülnekfel.
Utóbbiakkorkövetkezikbe,haazügyfélnemteljesítiakategóriáravonatkozókövetelményeket–akárazért,mertabank
eredetiajánlatakornemtanulmányoztakellőképpazokat.

Aprémiumbankszámlaszerződésmegkötésekorazügyféláltalábanmárrendelkezikegybankszámlávalésannakegyen-
lege,forgalmaalapjánkeresimegaszámlavezetőbankőt,éstájékoztatjaalehetőségéről,hogyprémiumügyfélléválhat.
Ezzelegyüttjárakategóriánakmegfelelő„nagyonkedvező”bankszámlaésszolgáltatáscsomag.

Előfordulazis,hogyabankfiókiügyintézéssoránajánljákaprémiumszámlát.Azajánlatkorjellemzőenaszámlakedvezmé-
nyesjellemzőirehívjákfelafigyelmet,hogyazmilyenmegtakarítást,milyenkiemeltszolgáltatástnyújtazügyfélszámára.
Természetesenmegkellemlíteniükaszámlaszerződésmegkötésekorvagyaztkövetőenteljesítendő(pl.bizonyos,emelt
összegűhavibankkártyatranzakció)feltételeketis,hiszenezekmeglétenélkülazügyfélnemlennejogosultaprémium
számlaáltalnyújtottkedvezményekre.

Mintmindenszerződésaláírásaelőtt,aprémiumszámláravonatkozóbankszámlaszerződésesetébeniskiemeltenfontos
avonatkozóhirdetmény,kondícióslistaésinformációmegfelelőalaposságúáttanulmányozása,megismerése!Aszámla-
szerződéstnemkellazelsőügyintézéskoraláírni,érdemestöbbbankkínálatátismegnézni,éscsakeztkövetőendönteni
annakaláírásárólvagyameglévőmódosításáról.Aszemélyesegyeztetéstkövetőentöbbbanknálmárlehetőségvanonline
számlanyitásravagyszerződéskötésre,ígyadöntéstkövetőennemszükségesabankfiókiszemélyesmegjelenéssem.

Fontosmérlegelniaztis,hogyazelvártbefektetésiösszeggeltartósanrendelkeznifog-eazügyfél,esetlegazegymásik
feltétellel(pl.havontaelvártösszegnekabankszámláratörténőutalással)helyettesíthető-e, illetveazelvártösszegű
bankkártyásvásárláshosszabbtávonteljesíthetőlesz-e.Haezeknekalegjellemzőbbfeltételeknekateljesítésemegvaló-
síthatónaklátszikhosszabbtávonis,akkoraprémiumszámlaegynagyonjóéskedvezőszámlaterméklesz.

Ajogvitákegyrészénekforrásaazis,hogyazügyfélnemfigyelafeltételekteljesítésénekmérésivagymegfigyelésiidősza-
kára,azazannakkezdőésvégdátumára.Lehet,hogyamérésivagymegfigyelésiidőszakatárgyhónapotmegelőzőhónap
valamelyiknapjátólatárgyhónapmeghatározottnapjáigterjed,vagyisamegfigyelésiidőszaknemegyezikmeganaptári
hónappal.Márpedig,haazügyfélrosszidőpontbanteljesítiafeltételeket,akkorabankfelszámítjaahirdetményvagy
kondícióslistaszerintidíjtételt.Ekkorszembesülnekazügyfelekazzal,hogyadíjmentesszámláthirtelenjelentős,több
ezer,vagyakártízezerforintosszámlavezetésidíjjalterheltékmeg.

AzMNBkereteinbelülműködő,sazilyenjogvitákrendezésérehivatottPénzügyiBékéltetőTestületnélelőfordultolyan
esetis,hogyaprémiumszámlafeltételeazvolt,hogymeghatározottösszegűbefektetésselrendelkezzenazügyfél.Abank-
fiókbanazonbanmeggyőztékegyéletbiztosításiszerződésmegkötéséről,melyrőlúgygondolta(elmondásaszerinterről
nemkapotttájékoztatást),hogyezzelabefektetésénekösszegenemcsökkent.Félévelteltévelabankszámlakivonatait
átnézveszembesültazzal,hogyhavonta10ezerforintosszámlavezetésidíjjalterheltékabankszámláját.Ezazesetjól
mutatjaannakfontosságát,hogyabankszámlakivonatotrendszeresenellenőriznikell,ígyelkerülhető,hogytöbbhónap
utánszembesüljönazügyfélazzal,hogynagyösszegűdíjterheléstörténtazelvártfeltételnemteljesülésemiatt.Hasonló
esetazzalkerülhetőel,haazügyfélamegfigyelésidőszakábanfolyamatosanfigyelemmelkiséri,hogyaprémiumszám-
lacsomaghozmegköveteltfeltételeketteljesítette-e,sakedvezményeléréseérdekébenazokatszerződésbenfoglaltak
szerintteljesíti.

Haaprémiumszámlakedvezményteljesítéséhezszükségesfeltételeketazügyféltöbbhónaponkeresztülsemtudja
teljesíteni,elsősorbannemabankszámlamegszüntetéseamegoldás.Azügyfélkezdeményezhetiaszámlatípusváltását.
Akorábbibankszámlaszámajellemzőenmegmarad,csakaszámla„felveszi”azújtípusjellemzőit,feltételeitésdíjtételeit.
Ezszerződésmódosítássaljárhat,aminekakárdíjaislehet.Ezazonbanmégmindigkisebbköltségetokoz,mintaprémium
számlafeltételeineknemteljesítésemiattimagasszámlavezetésidíjfelszámítása.
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1. SZÁMÚ MELLÉKLET

A 2020-ban bonyolított eljárásokkal érintett pénzügyi szolgáltatók

 Szolgáltató Általános ügyek 
ügyszám

Elszámolási és 
forintosítási 

ügyek
ügyszám

1 ErsteBankHungaryZrt. 195

2 OTPBankNyrt. 191

3 AEGONMagyarországÁltalánosBiztosítóZrt. 153

4 GeneraliBiztosítóZrt. 141

5 OTPFaktoringZrt. 138

6 GroupamaBiztosítóZrt. 115

7 IntrumZrt. 115

8 MKKMagyarKöveteléskezelőZrt. 115

9 AllianzHungáriaBiztosítóZrt. 113

10 TakarékbankZrt. 105 1

11 UNIONViennaInsuranceGroupBiztosítóZrt. 98

12 EOSFaktorMagyarországZrt. 96

13 RaiffeisenBankZrt. 95

14 BudapestBankZrt. 84

15 K&HBankZrt. 79

16 FundamentaLakáskasszaZrt. 69

17 CIBBankZrt. 66

18 K&HBiztosítóZrt. 46

19 MagyarCetelemBankZrt. 46

20 MKBBankNyrt. 46

21 ErsteLakástakarékZrt. 39

22 DunacorpFaktorházZrt. 37

23 UniCreditBankHungaryZrt. 36

24 SIGNALIDUNABiztosítóZrt. 33

25 GENERTELBiztosítóZrt. 32

26 MagyarPostaBiztosítóZrt. 30

27 UNIQABiztosítóZrt. 29

28 InHoldPénzügyiZrt. 28

29 KöBEKözép-európaiKölcsönösBiztosítóEgyesület 25

30 MomentumCreditPénzügyiZrt. 23

31 OTPJelzálogbankZrt. 22

32 TakarékKözpontiKöveteléskezelőZrt. 22

33 MerkantilBankZrt. 21

34 DEBT-INVESTPénzügyiSzolgáltatóésBefektetésiZártkörűRészvénytársaság 20

35 MagyarPostaÉletbiztosítóZrt. 17

36 OTPLakástakarékZrt. 17

37 ProvidentPénzügyiZrt. 17

38 SberbankMagyarországZrt. 17

39 ColonnadeInsuranceS.A.MagyarországiFióktelepe 16

40 WábererHungáriaBiztosítóZrt. 14
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 Szolgáltató Általános ügyek 
ügyszám

Elszámolási és 
forintosítási 

ügyek
ügyszám

41 MTBMagyarTakarékszövetkezetiBankZrt. 13

42 CofidisMagyarországiFióktelepe 11

43 CESSIOKöveteléskezelőZrt. 10

44 DELTAFAKTORPénzügyiZártkörűenMűködőRészvénytársaság 9

45 MagNetMagyarKözösségiBankZrt. 9

46 ErsteBefektetésiZrt. 8

47 GRÁNITBankZrt. 8

48 ARGENTAFAKTORPénzügyiSzolgáltatóZártkörűenMűködőRészvénytársaság 7

49 CIGPannóniaÉletbiztosítóNyrt. 7

50 LegalRestPénzügyiSzolgáltatóZrt. 7

51 MagyarBiztosítókSzövetsége 7

52 MetLifeEuroped.a.c.MagyarországiFióktelepe 9

53 MORGANHitelésFaktorPénzügyiSzolgáltatóZrt. 7

54 AgriaPortfólióPénzügyiTanácsadóésSzolgáltatóZrt. 6

55 AxFinaHungaryZrt.(LombardPénzügyi-ésLízingZrt.) 9

56 CIBLízingZrt. 6

57 NNBiztosítóZrt. 6

58 BNPParibasCardifBiztosítóZrt. 5

59 CentralFinanceZártkörűenműködőRészvénytársaság 5

60 ErinumCapitalPénzügyiSzolgáltatóZrt. 5

61 OneyMagyarországPénzügyiSzolgáltatóZrt. 5

62 Reg-FinancePénzügyiésSzolgáltatóZrt. 5

63 4LifeDirectKft. 4

64 FŐNIXFaktorKöveteléskezelőZártkörűenMűködőRészvénytársaság 4

65 MagyarPostaZrt. 4

66 MediCreditPénzügyiSzolgáltatóZrt. 4

67 Pannon2005FaktorésHitelZrt. 4

68 AssetCreditPénzügyiZártkörűenMűködőRészvénytársaság 3

69 BNPParibasCardifÉletbiztosítóZrt. 3

70 D.A.SJogvédelmiBiztosítóZrt. 3

71 DEFACTORINGPénzügyiSzolgáltatóZártkörűenMűködőRészvénytársaság 3

72 EurópaiUtazásiBiztosítóZrt. 3

73 InterPartnerAssistanceS.A. 3

74 InteractiveBrokersCentralEuropeZrt. 3

75 MagyarÜgyvédekKölcsönösBiztosítóEgyesülete 3

76 MKB-EuroleasingAutólízingSzolgáltatóZrt. 3

77 OTPMobilSzolgáltatóKft. 3

78 Q13PénzügyiZártkörűenMűködőRészvénytársaság 3

79 AEGONMagyarországönkéntesNyugdíjpénztár 2

80 BanifPlusBankZrt. 2

81 BÁTORPénzügyiZrt. 2

82 CREDIT-FAKTORPénzügyiZártkörűenMűködőRészvénytársaság 2

83 CreditfortePénzügyiSzolgáltatóésTanácsadóKft. 2
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 Szolgáltató Általános ügyek 
ügyszám

Elszámolási és 
forintosítási 

ügyek
ügyszám

84 CREDITIÁLPénzügyiSzolgáltatóZrt. 2

85 EconoserveManagementTanácsadóZártkörűenMűködőRt. 2

86 FoldanaKft. 2

87 GEMINIPénzügyiZártkörűenMűködőRészvénytársaság 2

88 INTER-FAKTORPénzügyiZártkörűenMűködőRészvénytársaság 2

89 KBCSecuritiesMagyarországiFióktelepe 2

90 LMGLINVESTPénzügyiZártkörűenMűködőRészvénytársaság 2

91 MAPFREASISTENCIAS.A.MagyarországiFióktelepe 2

92 MedicoverFörsakringsAB(publ)MagyarországiFióktelepe 2

93 O.F.SZ.OrszágosFizetésiSzolgáltatóZrt. 2

94 OTPPénztárszolgáltatóésTanácsadóZártkörűenMűködőRészvénytársaság 2

95 OverdraftHungaryKereskedelmiésSzolgáltatóZártkörűenMűködőRt. 2

96 PRÉMIUMönkéntesEgészség-ésönsegélyezőPénztár 2

97 RetailProdZrt. 2

98 SIGMAFAKTORINGZrt. 2

99 SopronBankBurgenlandZrt. 2

100 TITÁNFAKTORPénzügyiSzolgáltatóZártkörűenMűködőRészvénytársaság 2

101 ÁHFLízingPénzügyiZártkörűRészvénytársaság 1

102 ARGENTALÍZINGPénzügyiSzolgáltatóZrt.v.a. 1

103 BÁVPénzügyiSzolgáltatóZrt. 1

104 BenksPénzügyiSzolgáltatóésTanácsadóKft. 1

105 BHP-9PénzügyiSzolgáltatóZártkörűenMűködőRészvénytársaság 1

106 BKSBankAG 1

107 BUDA-CashBrókerházZrt."f.a." 1

108 BudapestMagánnyugdíjpénztár 1

109 BudapestOrszágosönkéntesKölcsönösNyugdíjpénztár 1

110 CapitalHitelházZrt. 1

111 CAR-GARANTIEVersicherungsAG 1

112 CIBBiztosításiAlkuszKft. 1

113 CIGPannóniaElsőMagyarÁltalánosBiztosítóZrt. 1

114 CitibankEuropeplc.MagyarországiFióktelepe 1

115 CREDITHOUSEMagyarországIngatlanfinanszírozásiZrt. 1

116 DEFENDInsuranceKft. 1

117 DíjbeszedőFaktorházZrt. 1

118 DRBDÉL-DUNÁNTÚLIRegionálisBankZrt."f.a." 1

119 EquilorBefektetésiZrt. 1

120 ExtremeDigitalZrt. 1

121 FinancialDevelopmentZrt. 1

122 FWULifeInsuranceAustriaAG 1

123 GarantiqaHitelgaranciaZrt. 1

124 GoldenburgGroupLimited 1

125 HungarianRealEstateFinancingZrt. 1

126 LDSZVagyonvédelmiKft. 1
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 Szolgáltató Általános ügyek 
ügyszám

Elszámolási és 
forintosítási 

ügyek
ügyszám

127 LombardZalaPénzügyiSzolgáltatóZártkörűenMűködőRészvénytársaság 1

128 MagyarPostaBefektetésiZrt. 1

129 MoneyGramInternationalLimited 1

130 MultifaktoringPénzügyiésSzolgáltatóZártkörűenMűködőRészvénytársaság 1

131 NetriskMagyarországElsőOnlineBiztosításiAlkuszKft. 1

132 NOVISPoistovnaa.s. 1

133 OTPIngatlanlízingZrt. 1

134 OTPOrszágosEgészség-ésönsegélyezőPénztár 1

135 OVBVermögensberatungÁltalánosBiztosításiésPénzügyiSzolgáltatóKft. 1

136 PatikaönkéntesKölcsönösKiegészítőEgészség-ésönsegélyezőPénztár 1

137 PayPal(Europe)S.ár.l.etCie,S.C.A. 1

138 PERUNZrt. 1

139 PKKöveteléskezelőZártkörűenMűködőRészvénytársaság 1

140 PolgáriBankZrt. 1

141 PorscheFinanceZrt. 1

142 QUANTISConsultingZrt. 1

143 R+VAllgemeineVersicherungAG 1

144 RaiffeisenbankRegionFürstenfeldeGen 1

145 SkandiaLebensversicherungAG 1

146 SPBBefektetésiZrt. 1

147 sPRINTERLÍZINGPénzügyiSzolgáltatóZártkörűenMűködőRészvénytársaság 1

148 TakarékJelzálogbankNyrt. 1

149 TimberlandCapitalAG 1

150 TimberlandCapitalManagementGmbH 1

151 TransferWiseLimited 1

152 UniCreditBankAG(TradenameHypoVereinsbank) 1

153 UniCreditJelzálogbankZrt. 1

154 UniCreditLeasingHungaryZrt. 1

155 VolksbankGraz-Bruckreg.Gen.m.b.H 1

156 WiseEuropeSA 1

Pénzügyi szolgáltatók összesen 2 918 1

Nempénzügyiszolgáltató 34

Nembeazonosíthatószolgáltató 24

Összesen 2 976 1
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2. SZÁMÚ MELLÉKLET

A Magyar Nemzeti Bank Ügyfélszolgálatának elérhetősége
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÜGYFÉLFOGADÁSI IDŐ TELEFONSZÁM/E-MAIL CÍM ÜGYFÉLSZOLGÁLAT CÍME

Magyar Nemzeti Bank
Ügyfélszolgálat

Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

8:00-17:00
8:00-17:00

10:00-17:00
8:00-17:00
8:00-14:00

06-80-203-776
országosaningyenesenhívható

ugyfelszolgalat@mnb.hu

1122Budapest,
Krisztinakrt.6.

www.mnb.hu/fogyasztovedelem/
elerhetosegek

A Magyar Nemzeti Bank partnereiként működő Pénzügyi Navigátor Tanácsadó Irodák elérhetősége
TANÁCSADÓ 

IRODA ÜGYFÉLFOGADÁSI IDŐ TELEFONSZÁM/E-MAIL CÍM ÜGYFÉLSZOLGÁLAT CÍME

Békéscsaba  
PénzügyiNavigátor
TanácsadóIroda

Hétfő:
Kedd: 
Csütörtök:

8:00-14:00
10:00-16:00
10:30-16:30

70/243-2840
bekescsaba@penzugyifogyaszto.hu

5600Békéscsaba,
Árpádsor2/6.fsz.

(AMunkaügyiKözpontügyfélterében)

Debrecen  
PénzügyiNavigátor
TanácsadóIroda

Hétfő:
Szerda:
Péntek:

8:00-14:00
11:00-17:00
8:00-14:00

52/504-329
debrecen@penzugyifogyaszto.hu

4025Debrecen,
Piacu.77.II.em.15.

Eger  
PénzügyiNavigátor
TanácsadóIroda

Hétfő:
Szerda: 
Péntek:

10:00-16:00  
9:00-15:00 
9:00-15:00

70/607-2191 
eger@penzugyitanacsadoiroda.hu

3300Eger,
Hadnagyutca6.II.em.34.

Győr  
PénzügyiNavigátor
TanácsadóIroda

Hétfő:
Szerda:
Csütörtök:

8:00-14:00
8:00-14:00

11:00-17:00

30/923-4942
gyor@penzugyifogyaszto.hu

9021Győr,
SzentIstvánút10/a
II.em.208-asiroda

Kaposvár  
PénzügyiNavigátor
TanácsadóIroda

Hétfőtől
Péntekig 8:00-16:00 82/950-906

tavoszkozpont@gmail.com
7400Kaposvár,
AdyEndreu.3.

Kecskemét  
PénzügyiNavigátor
TanácsadóIroda

Hétfő: 
Szerda:
Péntek:

11:30-17:30
8:30-14:30
8:30-14:30

30/958-8210
fogyasztovedelem.merkating@gmail.com

6000Kecskemét,
CsányiJánoskrt.14.

1.em.123.

Miskolc  
PénzügyiNavigátor
TanácsadóIroda

Hétfő: 
 Szerda:
Csütörtök:

8:00-14:00 
10:00-16:00  
8:00-14:00

30/487-3609
miskolc@penzugyifogyaszto.hu

3530Miskolc,Szemere
Bertalanu.2.I.em.10.

Nyíregyháza  
PénzügyiNavigátor
TanácsadóIroda

Hétfő: 
Szerda:
Csütörtök:

8:00-14:00 
10:00-16:00  
8:00-14:00

30/650-1029
nyiregyhaza@penzugyifogyaszto.hu

4400Nyíregyháza,
Széchenyiu.2.II.emelet

Pécs  
PénzügyiNavigátor
TanácsadóIroda

Hétfő:
Szerda:
Csütörtök:

8:00-14:00
8:00-14:00 

11:00-17:00

70/243-3356
pecs@penzugyifogyaszto.hu

7621Pécs,
Királyu.42.

Salgótarján 
PénzügyiNavigátor
TanácsadóIroda

Kedd:
Szerda:
Csütörtök:

9:00-15:00 
10:00-16:00  
10:00-16:00

32/780-845
salgotarjan@penzugyitanacsadoiroda.hu

3100Salgótarján,
Főtér1.II.em.4.
(SZMTszékház)

Szeged  
PénzügyiNavigátor
TanácsadóIroda

Hétfő:
Kedd:
Szerda: 

9:00-15:00 
9:00-15:00 

10:00-16:00

30/958-8210,62/484-384
fogyasztovedelem.gte@gmail.com

6723Szeged,
Alsókikötősor11/D.I.em.115.
(Inkubátorház-Mezőcityiroda)

Székesfehérvár 
PénzügyiNavigátor
TanácsadóIroda

Hétfő:
Szerda:
Csütörtök:

9:00-15:00 
11:00-17:00  
9:00-15:00

20/402-9669
fogyasztovedelem.merkating@gmail.com

8000Székesfehérvár,
MóriczZsigmondu.18.

I.em.202.

Szekszárd 
PénzügyiNavigátor
TanácsadóIroda

Kedd:
Szerda:
Csütörtök:

9:00-15:00 
9:00-15:00 
9:00-15:00

30/274-0828
pti@maltai.hu

7100Szekszárd,
AuguszImreutca9.II.emelet214.

iroda

Szolnok  
PénzügyiNavigátor
TanácsadóIroda

Hétfő:
Szerda:
Csütörtök:

10:00-16:00  
10:00-16:00
9:00-15:00

70/607-2186
szolnok@penzugyitanacsadoiroda.hu

5000Szolnok,
Szapáryutca19.fsz.8.

Szombathely  
PénzügyiNavigátor
TanácsadóIroda

Hétfő:
Kedd:
Szerda: 

12:00-18:00
10:00-16:00  
8:00-14:00

94/512-345
szombathely@penzugyitanacsadoiroda.hu

9700Szombathely,
GéfinGyulautca22.

http://penzugyifogyaszto.hu/
http://penzugyifogyaszto.hu/
http://penzugyifogyaszto.hu/
http://penzugyifogyaszto.hu/
http://merkating.hu/
http://penzugyifogyaszto.hu/
http://penzugyifogyaszto.hu/
http://penzugyifogyaszto.hu/
https://www.penzugyitanacsadoiroda.hu/
mailto:salgotarjan@penzugyitanacsadoiroda.hu
http://penzugyifogyaszto.hu/
http://merkating.hu/
https://maltai.hu/
http://merkating.hu/
https://www.pufogyaszto-tatabanya.hu/
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Tatabánya 
PénzügyiNavigátor
TanácsadóIroda

Hétfő:
Kedd:
Csütörtök:

8:30-16:30 
8:00-16:00

10:00-16:00 

20/506-0106
tatabanya@cpcontact.hu

2800Tatabánya,
Főtér8.

Veszprém 
PénzügyiNavigátor
TanácsadóIroda

Kedd:
Szerda:
Csütörtök:

9:00-15:00 
9:00-15:00 
9:00-15:00

70/502-7967
pti@maltai.hu

8200Veszprém,
óvárostér10.I.emelet

Zalaegerszeg 
PénzügyiNavigátor
TanácsadóIroda

Hétfő:
Szerda:
Péntek:

8:00-14:00
11:00-17:00
8:00-14:00

30/699-0056
zalaegerszeg@penzugyifogyaszto.hu

8900Zalaegerszeg,
TompaM.u.1-3.I.em.19.

https://www.pufogyaszto-tatabanya.hu/
http://merkating.hu/
http://penzugyifogyaszto.hu/
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3. SZÁMÚ MELLÉKLET

A Pénzügyi Békéltető Testület Működési Rendje

1. MŰKÖDÉSI ELVEK

APénzügyiBékéltetőTestület(atovábbiakban:PBTvagyTestület)aMagyarNemzetiBankrólszóló2013.éviCXXXIX.tör-
vényben(MNBtörvény)rögzítettszabályokalapjánaz98/257/EKBizottságiAjánlásnakmegfelelőműködésielvekszerint
végziazMNBtörvényszerintráruházottfeladatokat.AzAjánláshétalapelvetrögzít,ezekaPBTműködésénekelveiis
egyben,melyekkonkrétjogszabályirendelkezésekformájábanazMNBtörvénybenjelennekmeg:

1.Függetlenség
2.Átláthatóság
3.Kontradiktóriuseljárás
4.Hatékonyság
5.Jogszerűség
6.Szabadság
7.Képviseletlehetősége

1.  Függetlenség

APBT,mintTestületaMagyarNemzetiBankszervezetikereteinbelülműködő,deszakmailagfüggetlen,nemutasítható
szervezet,melyfüggetlenségnemcsakmagáraaTestületre,hanemannakelnökéreéstagjairaisvonatkozik.ATestület
elnöke6évrekinevezettvezető,akinekmegbízatásacsakazMNBtörvénybenfoglaltesetekbenszűnhetmeg.–MNB
törvény96.§(2),97.§(2),100.§(1)(2)(4)és101.§(4)

2.  Átláthatóság

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

3.  Kontradiktórius eljárás 

APBTeljárásábanbiztosítottaz,hogyafelekameghallgatásokalkalmávalszemélyesenmegjelenjenekésálláspontjaikat
szóbanésírásbaniskifejtsék.Akérelmekkelérintettpénzügyiszolgáltatókegyüttműködésrekötelezettek.–MNBtörvény
108.§

4.  Hatékonyság

APBTeljárásagyors,azelőttefolyóeljárásokbanahiánytalankérelembeérkezésétőlszámított75naponbelüliidőpontra
azeljárótanácsmeghallgatásttűzésazeljárást90naponbelülbeiskellfejeznie.EztahatáridőtaPBTelnökeügyenként
egyalkalommal,sajáthatáskörbenmeghozottdöntésealapjánmaximum30nappalhosszabbíthatjameg.Azeljárásért
semakérelmezőnek,semapénzügyiszolgáltatónakfizetnienemkell,aPBTeljárásadíjmentes,deafelmerültköltségeket
(hailyenvan)afelekmagukviselik.–MNBtörvény106.§(3)és112.§(5)

5.  Jogszerűség 

APBTmindentagjajogiegyetemidiplomávalésjogiszakvizsgávalés/vagyközgazdaságiegyetemidiplomávalrendelke-
ző,valamintapénzügyiszektorvalamelyterületénés/vagybíróságongyakorlatotszerzettéstapasztaltmunkatárs,és
aMagyarNemzetiBankalkalmazottja.Munkájátmindenkiavonatkozójogszabályokismeretébenésfelhasználásával,
szakszerűenvégzi.Azáltalukvittkonkrétügyekbenfüggetlenekéspártatlanok.–MNBtörvény97.§(1),(3)és98.§(4)-(7)

http://www.mnb/felügyelet/pbt
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6.  Szabadság 

APBTáltalmeghozottdöntéseknemérintikafogyasztónakaztajogát,hogybírósághozforduljon.APBTajánlásaivalés
kötelezésttartalmazóhatározataivalszembenatörvénybiztosítjaajogorvoslatlehetőségét.–MNBtörvény116-117.,
121-122.§

7.  Képviselet lehetősége

APBTelőttieljárásbanaszemélyeseljárásvagyameghatalmazottáltalieljárásislehetséges.Afelekbármelyikeválasztása
szerintmeghatalmazottútjániseljárhat.Meghatalmazottbármelytermészetesvagyjogiszemély,továbbájogiszemé-
lyiséggelnemrendelkezőszervezetislehet.AkérelmezőaPBTeljárásbanameghallgatásonakkorisszemélyesenvehet
részt,hamagátmeghatalmazottalkívánjaképviseltetni.–MNBtörvény110.§

2. A SZERVEZET

1.APBTszervezeteazelnökből,aPBTtagjaitmagábafoglalóosztályokból,valamintahivatalbóláll.APBTelnökeképviseli
aTestületet,gondoskodikannakjogszerűműködéséről.APBTelnökétahivatalvezetőhelyettesíti.

2.Atagokosztályokbaszerveződnek.Azosztályokategy-egytag,azosztályvezetőirányítja.Azosztályvezetőkszervezikaz
osztályokmunkájátésfelelősekazért,hogyahivataláltalazosztályraszignáltügyekhatáridőbenésajogszabályirendel-
kezéseknekmegfelelőenelintéződjenek.AzosztályoktagjaiaPBTtagjai,akikközülazosztályvezetőkjelölikkiazosztályon
belülazeljárótanácsoktagjaitkonkrétügyekben.Azeljárótanácsokszemélyiösszetételenemállandó.

Azosztályvezetőkfeladatai:
–kijelölikakonkrétügyekbeneljárótanácstagjaitésazeljárótanácselnökét;
–nyomonkövetikazeljárótanácsokáltalvittügyeketésbetartatjákahatáridőket;
–összeállítjákameghallgatásijegyzéket,meghatározzákameghallgatásokidőpontjátéshelyét,mindeztegymásközött
egyeztetik;

–gondoskodnakarról,hogyameghallgatásokonazeljárótanácsteljeslétszámbanjelenlegyen,ésszükségeseténahe-
lyettesítésmegoldhatólegyen,haeznemlehetséges,jelzikahivatalvezetőnekahelyettesítésiigényüketésaműködé-
sükhözszükségesmásegyébfeltételeket

–gondoskodnakamunkateherarányoselosztásáról;
–ismertetikatanácsoktagjaivalavezetőiértekezletekenelhangzottinformációkat
–javaslatottesznekatagokszabadságolásánakrendjére;
–beszámolnakaPBTelnökénekazosztályműködésesoránszerzetttapasztalatokról;
–elkészítikazosztályszakmaimunkájárólszólóösszegzést,feldolgozzákazügyektapasztalatait,jogalkotásraés/vagy
jogszabály-módosításravonatkozójavaslatottesznek;

–bírságkiszabásátkezdeményezikannakjogszabályifeltételeifennálltaesetén.

3.Ahivatalthivatalvezetővezeti,ahivatalmunkatársaiaszakértők,jogielőadó(k),aTestületsajtószóvivője,azasszisz-
tensekésagyakornok(ok).

Ahivatalvezetőfeladatai:
–ellátjaazelnökhelyettesítésévelkapcsolatosfeladatokat;
–vezetiahivatalt,gondoskodikazadminisztratívfeladatokidőbentörténőellátásáról,aszabadságokkiadásáról,ahe-
lyettesítésekmegszervezéséről;

–kiszignáljaazügyeketazosztályokra,lehetőségszerintgondoskodikazügyteheregyenlőelosztásáról;
–működtetiazügynyilvántartórendszert,vezetiazirattározást,gondoskodikaPBThonlapjánakaktualizálásáról;
–gondoskodikazévesjelentésekstatisztikairészénekösszeállításáról;
–azegységesjoggyakorlatkialakításaérdekébenösszehangoljaazeljárótanácsokáltalalkalmazottgyakorlatot;
–gondoskodikiratmintákmeglétérőlésnaprakészállapotbantartásáról;
–pereseljárásokkalösszefüggésbenkapcsolatottartaHatóságiPerképviseletiFőosztállyal,gondoskodikaperesnyilván-
tartásvezetésérőlésazadatszolgáltatásról;
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–amennyibenatestülethatáskörénekhiányaakérelembőlmegállapítható,gondoskodikakérelemelutasításárólvagy
azügyetazosztályraszignálja;

–gondoskodikjogszabályfigyelőkkészítéséről,szakmaiésnyelviképzésekszervezéséről
–kapcsolatottartmásbékéltetőtestületekkel,fogyasztóvédelmihatóságiszakterületekkelésazÜgyfélkapcsolatiInfor-
mációsKözponttal.

3. HATÁSKÖR, ILLETÉKESSÉG

1.APBThatáskörébetartozikaMagyarNemzetiBankáltalfelügyeltpénzügyiszolgáltatókésafogyasztókközöttazegyes
pénzügyiszolgáltatásokigénybevételeérdekébenlétrejöttjogviszonyokkalkapcsolatosvitásügy(apénzügyifogyasztói
jogvita)bíróságieljárásonkívülirendezése.APBTeljárótanácsaimegkísérlikafelekközöttiegyezséglétrehozatalátés
alétrejöttegyezségethatározattaljóváhagyják.Egyezséghiányábanajánlástvagykötelezésttartalmazóhatározatot
hozhatnakvagyazeljárástmegszüntetik.

2.APBTahozzábeérkezőméltányosságikérelmekkelisfoglalkozik.Azilyenkérelmekesetébenegyezséglétrehozatala
érdekébenközvetítapénzügyiszolgáltatóésakérelmezőközött.Egyezséghiányábanazügyetmegszüntetőhatározattal
lezárja.

3.Onlinepénzügyifogyasztóijogvitákkalkapcsolatoskérelmeketafogyasztóijogvitákonlinerendezésérőlszólóeurópai
parlamentiéstanácsirendeletben(továbbiakban:OVRrendelet)meghatározottonlinevitarendezésiplatformonkeresz-
tülisbenyújthatjaafogyasztó,aPBTebbenazesetbenazOVRrendelet,valamintjelenMűködésiRend12.fejezetében
foglaltakszerintjárel.AzOVRrendeletszövegétaMűködésiRend5.számúmellékletetartalmazza.

4.APBTakérelmezőköveteléskezelőkkelszembenikérelmeivelkapcsolatoseljárást–azegyébjogszabályifeltételek
fennálltaesetén–akkorindítjameg,haegyértelműenazállapíthatómeg,hogyamegvásároltkövetelésazMNBáltal
felügyeltpénzügyiszolgáltatóésafogyasztóközöttpénzügyiszolgáltatásnyújtásaérdekébenlétrejöttjogviszonyból
ered.Egyébesetbenmegállapítjahatáskörénekhiányátésakérelmezőegyidejűértesítésemellettazügyetalakóhelye
szerintilletékesbékéltetőtestületnekküldimeg.

5.AbeérkezettkérelmekethatáskörszempontjábólaHivatalisvizsgálhatja.AmennyibenaTestülethatáskörénekhiánya
akérelemtartalmaalapjánhiánypótlásnélkülmegállapítható,akérelmethatáskörhiányábanelutasítja.Azelutasító
határozatotaTestületelnökevagyahivatalvezetőírjaalá.Amennyibenahivatalvezetőazügyetazosztályraszignálja,
azosztályvezetőáltalkijelölttanácsdöntahatáskörkérdésében.Ahatáskörvizsgálataeredményeképpenvagyérdemi
eljárásindulvagyakérelmetazeljárótanácshatáskörhiányábanelutasítjaésakérelmezőegyidejűértesítésével–
amennyibenezmegállapítható-ahatáskörrelrendelkezőszervezetnekmegküldi.

6.ATestületazországegészterületénilletékességgelrendelkezik.

4. AZ ELJÁRÓ TANÁCSOK 

1.Azosztályvezetőkazosztályokraszignáltügyekbentagjaikközüljelölikkiazeljárótanácselnökétéskéttagját.Haaki-
tűzöttmeghallgatásonazügyrekijelölttanácsvalamelytagjanemtudjelenlenni,ahelyettesítésrőlazosztályvezetők
gondoskodnak.Azeljárótanácskijelölésétazosztályvezetőmódosítja,havalamelytagesetébenkizárásnakvanhelye,
munkaviszonyaaMagyarNemzetiBankkalameghallgatástmegelőzőenmegszűntvagyamunkavégzésikötelezettségalól
felmentették,illetve,haakijelölttagtartóstávollétevagyakadályoztatásamiattakijelölésmegváltoztatásaszükséges.

2.Azeljárótanácsok3tagúak,atanácselnökébőléskéttovábbitagbólállnak.Atanácselnökevezetiameghallgatást,
akéttagközülazegyikazügyelőadójakéntkijelölttanácstag,amásiktagvezetiajegyzőkönyvet,vagyatanácselnöke
egybenazügyelőadójais.

3.Ajegyzőkönyvvezetőtanácstaggondoskodikarról,hogyameghallgatásonameghallgatásmegtartásáhozszükséges
iratmintákrendelkezésreálljanak,továbbáazajánlástéskötelezésttartalmazóhatározatokkivételévelírásbafoglalja
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atanácshatározatait,ajegyzőkönyvetafelekáltalegyeztetettenvéglegesíti,gondoskodikaláírásukrólésafelekszámára
ameghallgatásonkézbesíti,távollévőfélszámáragondoskodikannakkézbesítéséről.

4.Azügyelőadójakéntkijelölttanácstag:
–hatáskörvizsgálatotkövetőengondoskodikarról,hogy–hiánypótláseredményeképpenvagyanélkül–akérelem
érdembentárgyalhatólegyen;

–hatáskörhiányábanakérelmethaladéktalanulmegküldi–akérelmezőegyidejűértesítésemellett–ahatáskörrel
rendelkezőszervezetnek(áttétel)és/vagykérelmetelutasítóhatározatothoz;

–vizsgáljaazalávetésmeglétét,gondoskodikaszükségesiratokrendelkezésreállásáról;
–elkészítiaszükségesértesítéseket,gondoskodikazokszabályszerűségéről;
–értesítésbenkitűziameghallgatásidőpontját,annakhelyéről,atanácsösszetételéről,ameghallgatásmellőzésének
kezdeményezésérőlafeleketakérelemmásolatánakegyidejűmegküldésévelértesíti,azértesítéstbármelytanácstag
aláírhatja;

–azértesítésbenfelszólítjaapénzügyiszolgáltatótaválasziratbantörténőnyilatkozattételre,figyelmeztetiennekelma-
radásajogkövetkezményeire,felhívjaapénzügyiszolgáltatót,hogyameghallgatásonegyezséglétrehozatalárajogosult
vagyerrefelhatalmazottszemélyrészvételétbiztosítsa;

–válasziratmegküldésérenyitvaállóhatáridőeredményteleneltelteeseténfelszólítjaapénzügyiszolgáltatótegyütt-
működésikötelezettségénekteljesítésére;

–haladéktalanulmegküldiakérelmezőnekapénzügyiszolgáltatóválasziratánakmásolatát,amennyibeneznemlehet-
séges,aztrészéreameghallgatásonátadjaésaztismerteti;

–ahatáronátnyúlópénzügyifogyasztóijogvitaeseténtovábbítjaafogyasztónakaFIN-Net-benhasználtformanyom-
tatványonrögzítettkérelmetazeljárásrahatáskörrelésilletékességgelrendelkező,aFIN-Net-benrésztvevőmásEGT
állambelialternatívvitarendezésifórumhoz;

–ameghallgatásonképviseliatanácstöbbitagjávalelőzetesenegyeztetettszakmaiálláspontot;
–egyezséglétrehozatalátkísérlimeg,ennekeredménytelenségeesetén–amennyibenaztatanácsindokoltnakítéli–
elkészítiazajánlástvagykötelezésttartalmazóhatározatotésgondoskodikaziratokkézbesítéséről;

–aPBTügynyilvántartórendszerébenazügyrevonatkozóadatokat,információkatbevezeti,azokatnaprakészentartja.

5.Azeljárótanácselnöke:
–gondoskodikameghallgatások jogszerű lefolytatásánakrendjérőltörekedvea lehető legrövidebbidőtartamraés
alehetőleghatékonyabbműködésre;

–felelősatanácspecsétjénekhasználatáért;
–jelziazosztályvezetőknek,haameghallgatástapénzügyiszolgáltatóelmulasztja;
–továbbítjaakizárásirántikérelmetaPBTelnökének,amennyibenakérelemelkésett,jelziennektényét,amennyiben
aPBTelnökehelytadottakizárásikérelemnek,azeljárótanácselnökeírásbanértesítiafeleketazújtanácstagkijelölé-
séről.Megnyitjaameghallgatást,megállapítjaamegjelentszemélyekszemélyazonosságát,meggyőződikaképviseleti
jogmegfelelőigazolásáról,gondoskodikaszükségesadatokjegyzőkönyvberögzítéséről,aképviseletijogotigazoló
okiratnakaziratokhozcsatolásáról;

–figyelmeztetiamegjelenteket,hogyatárgyalásrendjétzavarókészülékameghallgatásonnemhasználható,ameg-
hallgatásonhangésképrögzítésenemlehetséges,gondoskodikameghallgatásrendjénekfenntartásáról,súlyos
rendzavaráseseténazonnalértesítiabiztonságimunkatársakat,szükségeseténarendőrséget;

–tájékoztatjaafeleketeljárásijogaikról;
–vezetiameghallgatást,megszabjaameghallgatásonteljesítendőcselekményekneksorrendjét;
–egyezségkötéshiányábannyilatkoztatjaamegjelenteketakérelembenésaválasziratbanfoglaltakfenntartásáról,
kiegészítéséről,felhívjaakérelmezőfigyelmétakérelemmódosításainak,kiegészítésénekkorlátaira;

–döntajegyzőkönyvkiegészítéséreirányulókérelemtárgyában;
–afeltételekteljesüléseeseténbefejezettneknyilvánítjaameghallgatást;
–ismételtenmegnyitjaameghallgatást,haameghallgatásbefejezésétkövetőenfontoskörülmény,kérdéstisztázása
végettnyilatkozatokbeszerzésecélszerűneklátszik;

–kihirdetiazeljárótanácsdöntését.
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5. AZ EGYEDÜL ELJÁRÓ TESTÜLETI TAG

1.Azötvenezerforintotmegnemhaladóösszegrevonatkozó,továbbáazegyszerűmegítélésűfogyasztóikérelmetje-
lentőésaméltányosságikérelmettartalmazópénzügyifogyasztóijogvitákbanegytestületitagiseljárhat.Akérelem
módosításaeztnembefolyásolja.	

Egyszerűmegítélésűügy:akérelemésmellékleteikéntcsatoltokiratokalapjánazügyténybeliésjogimegítélésenem
igényelszakmaikonzultációtvagykülönlegesfelkészüléstésazügyamindennapiéletbentömegesenelőfordulószol-
gáltatásbóleredőés/vagyjelentősszámbanjogvitáteredményezőtípusügy;

Méltányosságiügy:olyanügy,melybenakérelmezőszemélyivagyanyagikörülményeiretekintettelkériapénzügyi
szolgáltatótólaszerződésbenírtfeltételeknélkedvezőbbteljesítéslehetőségénekbiztosítását,ígykülönösenfizetési
kötelezettségénekmérséklését,elengedését,szerződésénekmódosítását,lezárását,illetveaszerződésifeltételektől
eltérőfizetésteljesítéséneklehetőségét.AméltányosságiügyekbenaTestületegyezséglétrehozatalaérdekébenköz-
vetítapénzügyiszolgáltatóésakérelmezőközött,alétrejöttegyezségethatározatávaljóváhagyja,egyezséghiányában
azügyetmegszüntetőhatározattal lezárja.Améltányosságieljárásbanafizetésimeghagyásos,peresvagybírósági
végrehajtásieljárásbanelbíráltigényekvitássánemtehetők.

2.Azosztályvezetőazosztályraszignáltügyekbenvizsgálja,hogyazegyedülitestületitagkénttörténőeljárásfeltételei
fennállnak-e.Haigen,azosztálytagjaiközülkijelöliazegyedüleljárótestületitagot.Azosztálybármelytestületitagja
ilyentagkéntkijelölhető.Akijelöléstazosztályvezetőakijelölttagakadályoztatásaeseténmegváltoztathatja.Azosz-
tályvezetőhatározathozatalelőttbármikorelrendelheti,hogyazügybenhárom-tagútanácsjárjonel.

3.Azegyedüleljárótestületitagameghallgatásongondoskodika jegyzőkönyvvezetéséről,aPBTmunkatársaiközül
jegyzőkönyvvezetőtvehetigénybe.Egyebekbeneljárásáraaműködésirendszabályaiértelemszerűenésmegfelelően
irányadók.Azegyedüleljárótestületitagotazeljáráslefolytatásasoránmindazonjogokmegilletikéskötelezettségek
terhelik,amelyekazeljárótanácsotmegilletikésterhelik.

6. ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG, ELFOGULTSÁG ÉS KIZÁRÁS

1.Azosztályvezetőahivatalvezetőjeáltalazosztályraszignáltügyekbennemjelölhetkiolyaneljárótanácsot,amelynek
valamelytagjavagyatagPolgáriTörvénykönyvszerintiközelihozzátartozójaazügybenérintettvagyérdekelt,vagyaké-
relemmelérintettszervezetegyolyanpénzügyiszolgáltató,amelynélatagközösháztartásbanélőközelihozzátartozója
alkalmazottvagyvezetőtisztségviselő,ígyigazgatóságivagyfelügyelőbizottságitag(hozzátartozóiösszeférhetetlenség).

2.Nemjelölhetőkiolyantanácstagazeljárótanácstagjává,akitőlazadottügyrészrehajlásmentesmegítéléseés/vagy
tárgyilagoselintézéseegyébokbólnemvárhatóel(elfogultság).Elfogultságotjelent,haatanácstagjaapénzügyiszol-
gáltatónálegyedielbírálásalapjánanyilvánosanmeghirdetettőljelentősmértékbeneltérőkondíciókmellettvettvagy
veszigénybebármilyenszolgáltatást.

3.Amennyibenahozzátartozóiösszeférhetetlenségvagyazelfogultságfennálltaellenérekijelöléstörténne,annakészle-
lésétőlszámított1munkanaponbelülazérintetttagköteleseztírásban,azosztályvezetővelésaPBTelnökévelközölni,
azosztályvezetőpedigköteleshaladéktalanulgondoskodniannakazonnalimegszüntetéséről.

4.Azeljárótanácstagjaellenafelekbármelyikekizárásikérelmetterjeszthetelő,haolyankörülményttudigazolni,amely
kétségetébresztatagfüggetlenségevagypártatlanságatekintetében.Azindokolássalellátottírásbelikizárásikérelmet
attólanaptólszámított3munkanaponbelülkellelőterjeszteni,amikorafélazeljárótanácsösszetételérőltudomást
szerzett.AkizárásikérelemrőlaPBTelnökedöntazérintetttestületitagilletékesosztályvezetőjénekjelenlétébentörténő
meghallgatásátkövetően.Haakizárásikérelemalapos,aPBTelnökefelkériazosztályvezetőt,hogyazügybenmásik
tanácstagotjelöljönki.Azújtanácstagkijelölésérőlafeleketazeljárótanácselnökeírásbanértesíti.
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5.Azeljárótanácsazontagja,akiaszemélyérevonatkozókizárásiokotmagajelentettebe,bejelentésénekelintézéséig
apénzügyifogyasztóijogvitaelbírálásábannemjárhatel.Egyébesetbenazérintetttanácstagtovábbraiseljárhat,de
abejelentéselintézéséigazérdemihatározatmeghozatalábannemvehetrészt.

6.APBTelnöke,tagjaiésahivatalmunkatársainemnyújthatnakbekérelmetaPBT-hez,apénzügyiszolgáltatóvalszem-
beniszerződésesjogvitáikatlehetőségszerintmagávalaszolgáltatóval,haezeredménytelen,egyébtörvényesúton
rendezheti.

7. A KÉRELMEK ELŐTERJESZTÉSE, VIZSGÁLATA ÉS A VÁLASZIRAT

1.Azáltalánosbékéltetésieljárásrairányulókérelmetaz1.sz.mellékleta)szerinti150.formanyomtatványonkell,amél-
tányosságikérelmetaz1.sz.mellékletb)szerinti180.formanyomtatványonlehetelőterjeszteniazalábbimódon:
–írásbanpapíralaponpostaiúton,kormányablakonvagyazMNBÜgyfélszolgálatánkeresztül;
–elektronikusformábanaPénzügyiBékéltetőTestülethonlapjánelérhetőPBTOnlineügyintézésalkalmazásonvagy
Ügyfélkapun(www.mo.hu)keresztül.

Azonlineútonmegkötöttszerződésekesetében(13.pont)azOVRrendeletszerintionlinevitarendezésiplatformon
keresztülelőterjeszthetőakérelem.

Ahatáronátnyúlópénzügyifogyasztóijogvitákesetén(11.pont)aFIN-NETkapcsolatfelvételiűrlapírásbanpapírala-
ponpostaiúton,kormányablakonvagyazMNBÜgyfélszolgálatánkeresztülnyújthatóbe,illetveelektronikusformában
aPénzügyiBékéltetőTestülethonlapjánelérhetőPBTOnlineügyintézésalkalmazásonkeresztül.

ATestületakérelmezőrészéreazáltalaválasztottkommunikációsútonkézbesítiaziratokat,ígypostaiútonkezde-
ményezetteljárásbanpostaikézbesítésútjánésannakszabályaiszerint,ÜgyfélkapunvagyaPBTOnlineügyintézés
alkalmazásonkeresztülbenyújtottkérelemmelindulteljárásbanazÜgyfélkapunakérelmezőtárhelyére.Amennyiben
akérelmezőazeljárássoránakapcsolattartásmódjátmegkívánjaváltoztatni,ilyenigényétÜgyfélkapunvagyaPBT
Onlineügyintézésalkalmazásonkeresztül,az1.sz.mellékletc)szerinti200.formanyomtatványhasználataáltaljelezheti,
másmódonérkezőkérelmenemleszteljesíthető.ATestülete-mailbencsakakérelmezőáltalelőterjesztett,akérelem
visszavonásáravonatkozónyilatkozatésakérelmezőazonnyilatkozatátfogadja,melyáltalhozzájárulazeljárásírásban
történőtovábbilefolytatásáhozvagyehheznemjárulhozzáéstudomásulvesziazeljárásszünetelését.

Abeérkezettkérelmetazügybeneljárótanácsmegvizsgálja.Haakérelemnemfelelmegatörvénybenfoglaltaknak,az
eljárótanácsakérelmet–annakbeérkezésétőlszámított15munkanaponbelül–ahiányokmegjelölésemellettés8
naposhatáridőbiztosításávalakérelmezőnekhiánypótlásravisszaküldi.Akérelemhiányos,hanemtartalmazza
a)akérelmezőnevét,lakóhelyétvagytartózkodásihelyét,
b)akérelmezőáltalkezdeményezettjogvitávalérintettpénzügyiszolgáltatónevét,székhelyét,
c)akérelmezőálláspontjánakrövidleírását,azaztalátámasztótényeketésazokbizonyítékait,
d)akérelmezőnyilatkozatátavitásügyrendezésénekmegkísérléséről,
e)azelutasítottpanasztésazelutasításttartalmazóiratot
f)akérelmezőnyilatkozatátarranézve,hogyazügybenközvetítőieljárástvagypolgáripereseljárástnemindított,
g)adöntésreirányulóindítványt,
h)azokatazokiratokat,illetveazokmásolatát,kivonatát,melyektartalmáraakérelmezőbizonyítékkénthivatkozik,
i)apolgárijogszabályaiszerintiteljescselekvőképességgelrendelkezőképviselőteljesbizonyítóerejűmagánokiratba
vagyközokiratbafoglaltmeghatalmazását,haakérelmezőmeghatalmazottútjánkíváneljárni,

j)amennyibenakérelemhezkülönlegesadatiskapcsolódik,akérelmezőnyilatkozatátarranézve,hogykérelmebe-
nyújtásávalegyidejűlegkülönlegesadatatekintetébenhozzájárulezekkezeléséhezésátadásáhozazMNBtörvény
rendelkezéseiszerint,

Amennyibenazelektronikusadathordozónvagyelektronikusútonbenyújtottkérelemvagymellékleteinemfelelnek
megaMagyarNemzetiBanknálhatálybanlévőbankbiztonsági,technológiaikövetelményeknekvagyazadatokkezelését,
nyomtatásátjelentősenmegnehezítikvagyazlehetetlen,azeljárótanács–elutasításvagyazadottiratokmellőzésének
terhével–felhívhatjaaKérelmezőtazelektronikusadathordozónbenyújtottiratokpapíralapontörténőbenyújtására.

http://www.mo.hu
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2.Azügybeneljárótanácsazeljárásmegindulásátólszámított8naponbelülmegvizsgáljaakérelmetannakmegítélése
érdekében,hogyazaTestülethatáskörébetartozik-e.Nincshatáskörakérelemelbírálására,ha
a)akérelmetbenyújtónemminősülfogyasztónak,
b)akérelmetnempénzügyiszolgáltatóvalszembennyújtottákbe,
c)akérelmetköveteléskezelővelszembennyújtottákbe,deakövetelésalapjáulszolgáló jogviszonynempénzügyi
szolgáltatásrairányult,

d)akérelemtárgyanempénzügyifogyasztóijogvita.
Hiánypótlásrakellakérelmezőnekakérelmetvisszaküldeni,haakérelemalapjánkétségetkizáróannemállapítható
meg,hogyannakelbírálásáraaTestületnekvan-ehatásköre.Ahiánypótlásmegtörténtétkövetőendönthetőel,hogy
atanácsazügyetérdembentárgyalja,vagyhatáskörhiányamiattáttételnekvagyakérelemelutasításánakvan-ehelye.

3.Azeljárótanácsmeghallgatástűzésenélkülelutasítjaakérelmet,ha
a)akérelembenyújtásátnemelőztemegakérelmezőkezdeményezésérepanaszánakkivizsgálásavagyakérelmező

korábbannemélteredménytelenméltányosságikérelemmelazérintettszolgáltatónál,
b)apanaszelutasításáranemkerültsor,
c)afelekközöttugyanabbólaténybelialapbólszármazóugyanazonjogirántpervanfolyamatbanvagyannaktárgyában
márjogerősítéletethoztak,továbbá,hakorábbanaTestületelőtteljárástindítottakésazdöntésselbefejeződött,
kivéve,haezenkorábbieljárásbanakérelmetahiánypótlásnemvagynemmegfelelőteljesítésemiattutasítottákel,
vagyakérelmezőakérelmétvisszavonta,vagyafelekközösenkértékazeljárásmegszűntetését,

d)azügybenolyanbüntetőeljárásvanfolyamatban,amelybenafogyasztópolgárijogiigényénekérvényesítésétiskéri,
vagyafelekközöttugyanabbólaténybelialapbólszármazóugyanazonjogirántfizetésimeghagyáskibocsátására
kerültsor,vagyafelekközvetítőieljárástindítottak,

e)ahiánypótlásraadotthatáridőeredménytelenülteltel,
f)akérelemahiánypótlástkövetőensembírálhatóel,
g)ajogvitakomolytalanjellegű,azazakérelmezőolyantartalmúnyilatkozatotteszvagymagatartásttanúsít,amely

nyilvánvalóannemajogvitaérdemirendezéséreirányul,ésegyértelműenalkalmatlanazeljárásmegindítására,
h)ajogvitazaklatójellegű,azazabeadványhangvétele,afélnyilatkozata,magatartása
i)jóerkölcsbeütköző,durva,személyeskedő,
j)aTestületnemrendelkezikhatáskörrelavita(kérelem)elbírálására.

Azeljárótanácsakérelmetmeghallgatástűzésenélkülelutasíthatja,haaztakérelmezőnemakérelemnyomtatványon
nyújtottabe,továbbáakérelemmellékleteitpapíralaponfelhívásrasemcsatolta.

4.Azeljárásihatáridőkahiánytalankérelembeérkezéséneknapjátólszámítanak.Haelutasításranemkerülsor,azeljáró
tanácselnökeameghallgatáskitűzöttidőpontjáról,helyérőlvagyameghallgatásmellőzésénekkezdeményezéséről,azaz
írásbelieljáráslefolytatásáratettjavaslatárólafeleketakérelemmásolatánakegyidejűmegküldésévelidőbenésírásban
értesíti.Haazeljárásírásbelilefolytatásáranemteszjavaslatot,azértesítésbenazeljárásmegindulásátólszámított75
naponbelülimeghallgatásiidőpontottűz.Ameghallgatásidőpontjátúgyhatározzameg,hogyapénzügyiszolgáltatót
érintőtöbbmeghallgatásralehetőségszerintazonosnaponésegymástkövetőenkerüljönsor.Azértesítésbenközölni
kellakijelölteljárótanácstagjainaknevét.

Ameghallgatásmellőzéséhez,azeljárásírásbantörténőlefolytatáshozmindkétfélírásbelihozzájárulásaszükséges.
Azeljárótanácselnökeafelekmeghallgatásontetthozzájárulónyilatkozataalapjániselrendelhetiazeljárásírásban
történőtovábbilefolytatását.Hafelekameghallgatáselőttnemjárulnakhozzáazeljárásírásbelilefolytatásáhozés
valamelyikfélameghallgatásonnemjelenikmeg,azeljárótanácsameghallgatásmegtartásátkövetőenafelekelőze-
teshozzájárulásanélkülislefolytathatjaazeljárástírásban.Azírásbanlefolytatotteljárásbanazeljárótanácsafelek
hozzájárulásanélkülahatározatmeghozataláigmeghallgatásttűzhetki.

Rendkívülihelyzetben,indokoltesetbenéskivételesenaTestületelnökedönthetúgy,hogyafelekhozzájárulásahiá-
nyábanvagyakarataellenéreisafolyamatbanlévőeljárásoktovábbifolytatásaírásbantörténjen.
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5.Amennyibenakérelembenyújtásátkövetőenakérelmezőelhalálozik,úgyazeljárótanácsazeljárásthatározatával
megszünteti.Akérelmezőjogutódjajogerőshagyatékátadóvégzésvagyöröklésibizonyítványbirtokábanjogosultúj
eljárástindítani.

Amennyibenakérelembenyújtásátkövetőenapénzügyiszolgáltatószemélyébenjogutódlástörténik,úgyazeljárás
–különpanaszeljáráslefolytatásanélkül–ajogutódpénzügyiszolgáltatóbevonásávalfolytatódiktovább,melyrőlata-
nácsazérintetteketértesíti.Ajogutódlástbármelyikérintettszolgáltatóbejelentheti.Azeljárótanácsrövidhatáridő
megjelölésévelfelhívjaajogutódpénzügyiszolgáltatótnyilatkozatánakmegtételére.Ugyanezenszabályokszerintlehet
eljárniakkoris,haaKérelmezőakérelembenyújtásátkövetőenértesülapénzügyiszolgáltatószemélyébenbekövet-
kezettjogutódlásról.

6.Apénzügyiszolgáltatókbeadványaikatazecélraszolgálóelektronikusútonkeresztülűrlapokhasználatávalnyújthatják
be.ATestületanekikszólóértesítéseket,felhívásokat,döntéseketazElektronikusÜgyintézésHitelesTárhely(EÜHT)
postaládábakézbesíti.Atárhelyretörténőelhelyezésrőlaszolgáltatóke-mailbenértesítéstkapnak.Átvételhiányában
akézbesítésitárhelyentörténtelhelyezéstkövető11.munkanaponaTestületaziratotkézbesítettnektekinti.Apénzügyi
szolgáltatókazMNBtörvény108.§szerintiírásbeliválaszirataikbanazesetlegesüzletititkottartalmazóésbizalmasan
kezelendőinformációtjelentőtartalmatkötelesekegyértelműenmegjelölni,továbbáazezttartalmazóokiratotvagy
adatotkülönbeadványkéntcsatolni.

7.Améltányosságikérelmeka180.nyomtatványhasználatával,valamintkézzelvagygéppelírtszabadszövegesbead-
ványkéntiselőterjeszthetők.

Améltányosságikérelemnektartalmazniakell
a)akérelmezőnevét,lakóhelyétvagytartózkodásihelyét,
b)azérintettpénzügyiszolgáltatónevét,székhelyét,
c)améltányosságikérelemalapjáulszolgálószemélyiésanyagikörülményekmegjelölését,éshavan,azazokatalátá-
masztóbizonyítékokat,

d)akérelmezőnyilatkozatátaméltányosságiigényerendezésénekmegkísérlésérőlapénzügyiszolgáltatónál,
e)azelutasítottméltányosságikérelmetésazelutasításttartalmazóiratot,vagyakérelmezőarravonatkozónyilatkozatát,

hogyapénzügyiszolgáltatóabenyújtástkövető30naponbelülnemválaszoltaméltányosságikérelmére,
f)améltányosságiigényteljesítésérevonatkozóindítványt,
g)azokatazokiratokat,illetveazokmásolatát,kivonatát,melyektartalmáraakérelmezőhivatkozik,
h)apolgárijogszabályaiszerintiteljescselekvőképességgelrendelkezőképviselőteljesbizonyítóerejűmagánokiratba

vagyközokiratbafoglaltmeghatalmazását,haakérelmezőmeghatalmazottútjánkíváneljárni,
i)amennyibenakérelemhezkülönlegesadatiskapcsolódik,akérelmezőnyilatkozatátarranézve,hogykérelmebe-
nyújtásávalegyidejűlegkülönlegesadatatekintetébenhozzájárulezekkezeléséhezésátadásáhozazMNBtörvény
rendelkezéseiszerint,

j)akérelmezőnyilatkozatátarravonatkozóan,hogyugyanabbólaténybelialapból,ugyanazonjogirántkorábbannem
terjesztettelőméltányosságikérelmet.

8. ELJÁRÁS A MAGYAR NEMZETI BANK ÉPÜLETEIBE BELÉPÉSI TILALOMMAL 
JÁRÓ VESZÉLYHELYZET IDŐTARTAMA ALATT 

AmennyibenaMagyarNemzetiBankelnökeaMagyarKormányáltalkihirdetettveszélyhelyzetidőtartamaalattbelépési
tilalmatírelőazMNBépületeibe,azeljárásokcsakírásbanfolyhatnak.

Azeljárásírásbantörténőlefolytatáshozafelekbeleegyezésére–hajogszabálymáskéntnemrendelkezik–nincsszükség.
Abelépésitilalommegszűntévelazeljárásazáltalánosszabályokszerintfolytatandóle.Azeljárásfolytatásrólafeleket
értesítenikell.
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9. A MEGHALLGATÁS

1.AzeljárótanácsokmeghallgatásaikataMagyarNemzetiBank1133Budapest,Váciutca76.(CapitalSquare)épület
földszintjéntalálhatótárgyalóhelyiségeibentartják.Meghallgatásokmindenmunkanaponvannak,ezekidőpontjátés
pontoshelyétegymásközöttelosztvaazosztályvezetőkhatározzákmeg.Ameghallgatástazeljárótanácselnökevezeti,
akimegszabjaazoknakacselekményeknekasorrendjét,amelyeketameghallgatásonkövetkeznek.Afélhezazeljáró
tanácstagjainkívülazellenérdekűfélésannakképviselőjeisintézhetkérdéseket.

2.Azeljárótanácselnökeameghallgatássoránbármikorfigyelmeztethetiafeleket,hanemavitásüggyelösszefüggő
kérdésfeltevésrevagytényelőadásrakerülsor.Azilyentények,adatokfigyelembevételétazeljárótanácsmellőzi.

3.Ameghallgatásnemnyilvános,kivéve,haameghallgatásnyilvánosságáhozmindkétfélhozzájárul.Ebbenazesetben
ameghallgatáson–korlátozottlétszámban–hallgatóságrésztvehet.Amaximumhallgatóilétszámotazeljárótanács
elnökeállapíthatjameg.

4.Ameghallgatásmegnyitásakorazeljárótanácselnöke–aszemélyazonosságigazolásáraalkalmasokiratmegtekinté-
sével–megállapítjaamegjelentszemélyekszemélyazonosságát,valamintmeggyőződikaképviseletijogmegfelelő
igazolásáról.Aszemélyiadatokatajegyzőkönyvbenazeljárótanácsameghallgatáselejénrögzíti,aszemélyiokmá-
nyokathaladéktalanulvisszaadja,aképviseletijogotigazolóokiratotajegyzőkönyvhözcsatolja,továbbámindezeket
ajegyzőkönyvbenisrögzíti.Havalamelyikfélameghallgatásonnemjelentmeg,afélértesítésérevonatkozótértivevény
alapjánmegkellállapítani,hogyértesítéseszabályszerűenmegtörtént-e.Haigen,ameghallgatástafélrészérőlelmu-
lasztottnakkelltekinteni.Haameghallgatásonbármelyikfélszabályszerűértesítésellenérenemjelenikmegvagynem
terjesztielőbizonyítékait,azeljárótanácslefolytatjaazeljárástésarendelkezésreállóiratokésadatokalapjándönt.

5.Haakérelmezőképviselőthatalmazmeg,ameghatalmazástteljesbizonyítóerejűmagánokiratbavagyközokiratba
kellfoglalni.Haakérelmezőésképviselőjeegyüttjelennekmegameghallgatáson,ameghatalmazásameghallgatás
jegyzőkönyvébeisrögzíthető.Haafélnevébenmegjelentmeghatalmazottvagytörvényesképviselőaképviseletijogát
nemigazolja,afélképviseletétameghallgatásonnemláthatjael.

6.Amegjelentszemélyekszemélyazonosságáról,valamintaképviseletijogigazolásárólvalómeggyőződésutánazeljáró
tanácselnökeameghallgatástmegnyitjaésfigyelmeztetiamegjelenteketarra,hogyameghallgatásrendjétzavaró
készülék,ígykülönösenmobiltelefonnemhasználható.Azeljárótanácselnökeafelekettájékoztatjaeljárásijogaikról,
a)akérelemkiegészítésénekszabályairól,
b)azegyezség,akötelezésttartalmazóhatározat,valamintazajánlásjogitermészetéről,arról,hogyazegyezségés

akötelezésttartalmazóhatározatönkénttörténőteljesítésénekelmaradásaeseténakérelmezőkérelmérebírósági
végrehajtásnakvanhelye,

c)aszolgáltatóáltaltettáltalánosvagyazadottügyrevonatkozóesetialávetésrőlésennekjogkövetkezményeiről,
d)ajogszabályialávetésrőléshaezazadottügybenalkalmazandó,ennekjogkövetkezményeiről,
e)arról,hogyazeljárásnemérintiazigényekbíróságiútonvalóérvényesíthetőségét.

7.Azösszegszerűennemmeghatározható,valamintcselekménymegtételérevagyattólvalótartózkodásrairányulóigé-
nyeketazeljárótanácsnullaforintraszólókéntértékeli.

Haakérelmezőegyeljárásbanegyjogviszonybóleredőtöbbigényétvagytöbbjogviszonybóleredőigényeitérvénye-
síti,azMNBtv.113.§(2)bekezdésszerintiértékhatármegállapításakor–ajárulékokfigyelmenkívülhagyásával–az
előterjesztettigényekegyüttesértékétkellfigyelembevenni.

Haakérelemelőre,vagypontosanmegnemhatározhatóösszegű(ígykülönösenkamattal,egyébidőszakonkéntfelszá-
mítandóösszeggelkapcsolatos)követelésreirányul,vagyezeketvitatja,azalávetésalkalmazásánálakamatvagymás
igényegynaptáriéviösszegeirányadó.
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8.Azeljárótanácsegyezségetkísérelmeglétrehozniafelekközött.Felhívjaafelekfigyelmétarra,hogyaközöttükfennálló
jogvitaleggyorsabbéslegegyszerűbbrendezésimódjaazegyezségkötés,így,haálláspontjaikközelítésévelmindkétfél
számáraelfogadhatóésjogszabálybanemütközőmódonrendezikaközöttükfelmerültjogvitát,aztatanácshatároza-
távaljóváhagyja.Haafelekközöttegyezségkötésrekerülsor,azegyezségetazeljárótanácsjóváhagyjaésajelenlévő
felekrészérekihirdetéstkövetőenírásban,ajegyzőkönyvbefoglaltanvagykülönokiratbanátadjaésameghallgatást
befejezettneknyilvánítja.Haajelennemlévőfélírásbanbenyújtottegyezségiajánlatátamásikfélelfogadja,azegyez-
ségettartalmazóhatározatotatávolmaradófélrészéreazeljárótanácskézbesíti.Haegyezségkötésremeghallgatáson
kívülkerülsor,azeljárótanácsazegyezségetazannaklétrejöttéhezszükségesutolsójognyilatkozatbeérkezésétől
számított15naponbelüljóváhagyjaéshatározatátkézbesíti.

9.Haegyezségmegkötésérenemkerülsor,azeljárótanácselnökenyilatkoztatjaamegjelenteketarról,hogyakérelem-
benvagyaválasziratbanfoglaltakattovábbraisfenntartják-e,aztszóbankívánják-ekiegészíteni.Akérelmezőfigyelmét
felhívjaakérelemmódosításának,kiegészítésénekkorlátaira.Atanácsnakelsőkéntafogyasztótkellnyilatkoztatnia,
eztkövetőenapénzügyiszolgáltatóképviselőjeadhatjaelőanyilatkozataalapjáulszolgálótényeketésbizonyítékokat,
írásbantettnyilatkozatánakkiegészítésétkérheti.Anyilatkozatokatéskiegészítéseketkövetőenazeljárótanácstagjai
azüggyelkapcsolatbanbármilyentovábbikörülményre,tényre,adatravonatkozótájékoztatástkérhetnekafelektől.
Azelőadotttényeket,adatokatszükségeseténigazolnikell.Haameghallgatásbármelyikszakaszábanfelmerülazegyez-
ségkötéslehetősége,azeljárótanácselnökekezdeményeziazegyezségmegkötését.Haehhezameghallgatásonjelen
nemlévőszemélyhozzájárulásaszükséges(ígykülönösenképviseletesetén),azeljárótanácselnökerövidszünetet
rendelhetelabbólacélból,hogyazegyezségkötéshezszükségesjóváhagyástafélvagyképviselőjerövidútonbeszerezze.

10.Ameghallgatásonaszabadbizonyításelveérvényesülazzal,hogy
a)valamennyibizonyításicselekménytameghallgatássoránlehetmegtenni,ígyhelyszíniszemléneknincshelye,
b)szakértőkirendelésérenemkerülsor,deafelekálláspontjukalátámasztásáraszakértőivéleményt–ameghallgatást

megelőzően–benyújthatnak,
c)ameghallgatássoránazeljárástnyilvánvalóanhátráltatószándékkalbenyújtottbizonyítékokatazeljárótanács
figyelmenkívülhagyhatja,

d)ameghallgatásonavonatkozótörvényielőírásokszerinthasználhatófelaminősítettadatottartalmazóokirat,
e)haazelőadotttény,adatbizonyítására,igazolásáranemkerülsor,azokatazeljárótanácsdöntésénekmeghozata-

lakorfigyelmenkívülhagyja.

11.Afeleknekameghallgatásonelőterjesztettközöskérelmérevagyajelenlévőfélkérelméreameghallgatáskivétele-
senfontosokból–ígykülönösenafelekegyezségrevalótörekvésemiatt–azújmeghallgatásidőpontjánakegyidejű
kitűzésévelelhalasztható.Azeljárótanácshivatalbóléscsakfontosokból,azokmegjelölésévelhalaszthatjaelameg-
hallgatást.Ameghallgatáselhalasztásanembefolyásoljaapénzügyibékéltetésieljárásbefejezésénektörvényivég-
határidejét.Haafelekameghallgatáselhalasztásátkövetőenegyezségetkötnekegymássalésegyúttalhozzájárulnak
azeljárásírásbelilefolytatásához,folytatólagosmeghallgatásmegtartásáranemkerülsor.

12.Haameghallgatássoránafelektovábbinyilatkozatotnemtesznekésazeljárótanácstagjainaksincstöbbkérdésük,
azeljárótanácselnöke–afelekerretörténőfigyelmeztetésétkövetően–ameghallgatástbefejezettneknyilvánítja.
Egyezségkötéshiányában–améltányosságikérelemalapjánindulteljáráskivételével–atanácstanácskozáscéljából
visszavonul.Haatanácskozássoránbármilyenolyankörülmény,kérdésmerülfel,amelyreafeleknyilatkozatátcél-
szerűbeszerezni,ennekbeszerzéseérdekébenazeljárótanácselnökeameghallgatástmegnyitja.Atanácsadöntését
afelekáltalírásbanésszóbanelőadottnyilatkozatokésarendelkezésrebocsátottbizonyítékokegyüttesértékelésével,
mérlegelésévelalakítjaki.Azeljárótanácszárttanácskozásutánszavazássalésegyszerűszótöbbséggelhozdöntést.

13.Azeljárótanácstagjaizárttanácskozásondöntenekarról,hogyegyezséghiányábanajánlást,kötelezéstvagyeljárást
megszüntetőhatározatothoznak.Döntenekarrólis,hogykihirdetik-eazilyenhatározatotvagyakihirdetésreújabb
meghallgatásonkerüljönsor.Utóbbiesetbenazírásbafoglalásameghallgatástkövetőtizenötnaponbelültörténik.
Haazügyjogiésténybelimegítéléseegyszerű,akötelezésttartalmazóhatározatotvagyazajánlástazeljárótanács
elnökeazadottmeghallgatásonhirdetiki.Akihirdetésnektartalmazniakellazeljárótanácsjogvitávalkapcsolatos
érdemidöntésétésannakrövidindokolását.Haazeljárótanácsameghallgatásonakötelezésttartalmazóhatározatot
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vagyazajánlástnemhirdetiki,akkorakövetkezőmeghallgatásidőpontjátszóbanközliafelekkel.Azeljárótanács
errőlazidőpontrólkülönírásbeliértesítéstnemküldafelekrészére.

Amennyibenahatározathozatalraazeljárásírásbelilefolytatásakeretébenkerülsor,úgyahatározatkihirdetésepos-
taivagyelektronikuskézbesítésútjántörténikazzal,hogyakihirdetésidőpontjaahatározatmeghozatalánaknapja.

14.Akötelezésttartalmazóhatározatvagyazajánlásírásbafoglalásáróléskézbesítésérőlazeljárótanácsgondoskodik.
Azírásbafoglaltajánlásvagykötelezésttartalmazóhatározatrendelkezőrészénektartalmazniakellarövid,tömör
döntést.

Amennyibenakérelemarrairányul,hogyazeljárótanácsállapítsameg,hogyakérelmezőnemtartozikvalamely
követelésselúgyazajánlásvagyakötelezésrendelkezőrészébenmegjelöliazonköveteléstmelynekmegfizetésére
nemkötelesakérelmező,továbbáfelhívjaapénzügyiszolgáltatót,hogy15naponbelülállítsonkiolyantartalmúnyi-
latkozatotésküldjemegakérelmezőrészére,amelyszerintakérelmezőfelénemérvényesítiamegjelöltkövetelést.

Azajánlásnakésakötelezésttartalmazóhatározatnaktartalmazniakelltovábbá
a)amegtartottmeghallgatáshelyét,idejét,azeljárótanácsmegjelölését,azügyszámát,
b)azeljárástárgyát,ajogvitábanérintettfelek,illetveképviselőiknevét,lakóhelyét(tartózkodásihelyét,székhelyét),

illetveajogvitábanelfoglalthelyüket,
c)azügybeneljárótanácstagjainaknevét,
d)haazeljárásmeghosszabbításárakerültsor,ennekatényét,
e)arendelkezőrésztartalmánakindokolását,
f)azarravonatkozótájékoztatást,hogyatanácshatározata,illetveajánlásanemérintiafogyasztónakaztajogát,hogy
igényétbíróságieljáráskeretébenérvényesítse,

g)tájékoztatástarról,hogyhatározattalszembenmilyenjogorvoslatnakvanhelye,
h)azírásbafoglalásidőpontját,
i)akötelezésttartalmazóhatározatbanaköltségekrőlésannakviselésérőlvalódöntést,
j)apénzügyiszolgáltatóönkéntesteljesítéseelmaradásánaklehetségesjogkövetkezményeirőlvalótájékoztatást.

15.Azeljárótanácsazeljárásthatározatávalmegszünteti,ha
a)akérelmezőakérelmétvisszavonja,
b)afelekazeljárásmegszüntetésébenmegállapodnak,
c)azeljárásfolytatásalehetetlen,
d)azeljárásfolytatásáraazeljárótanácsmegítéléseszerintbármelyokból–ideértveakérelemmegalapozatlanságát

is–nincsszükség,
e)ajelenMűködésiRend7.fejezet3.és5.pontjábanfoglaltvalamelykörülménytudomásárajut.

16.Ameghallgatásrólírásbelijegyzőkönyvkészül,egyébrögzítőeszközhasználatátkivételesesetbenazeljárótanács
elnökeengedélyezheti.Ajegyzőkönyvetazeljárótanácsegytagjakészíti,melybenrögzítenikell:
a)afelekésképviselőiknevét,eljárásijogállását,akérelmezőszemélyazonosítóadatait(anyjaneve,születésihelyeés

ideje,aszemélyazonosítóokmányánakszáma),lakóhelyét(tartózkodásihelyét),apénzügyiszolgáltatószékhelyét,
b)azeljárásijogokraéskötelezettségekrevonatkozótájékoztatásmegtörténtét,illetveazelhangzottfigyelemfelhí-

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

Azajánlásonésakötelezésenkívülazeljárótanácsbármelyhatározatajegyzőkönyvbeisfoglalható.
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Azeljárótanácstagjaivagyafelekanyilatkozatmegtételekorkérhetik,hogybizonyosnyilatkozataikszószerintkerül-
jenekajegyzőkönyvbe.Ameghallgatásbefejezésétmegelőzőenafelekmegtekinthetikazelkészültjegyzőkönyvetés
egyalkalommalasajátnyilatkozataikraészrevételttehetnek,arrakijavítástéskiegészítéstkérhetnek.

Akiegészítésikérelmetazeljárótanácselnökeelutasíthatja,haazazelhangzottakhozképestjelentősújdonságot
vagylényegeseneltérőinformációtnemtartalmaz.Avéglegesítettjegyzőkönyvreajegyzőkönyvetvezetőtanácstag
rávezetiaziktatószámot,majdegy-egypéldánytkézbesítajelenlévőfelekrészére.Atávollévőfélrészéreajegyző-
könyvetkézbesítenikell.

17.Ajogszabályialávetésenalapulókötelezésttartalmazóhatározatelleniellentmondásthatáridőbenbeérkezettnek
kelltekinteni,haazellentmondáselőterjesztésérenyitvaállóhatáridőutolsónapjánapénzügyiszolgáltatóajánlott
levélkéntaztpostáraadjaa15.fejezetbenmeghatározottcímre.

10. A REND FENNTARTÁSA ÉS AZ ELJÁRÁS IDŐTARTAMA

1.Ameghallgatásokrendjénekfenntartásárólazeljárótanácsokelnökeikötelesekgondoskodni.Ameghallgatásrendjét
megzavarófeletazeljárótanácselnökefigyelmeztetiarra,hogymagatartásaakadályozzaameghallgatásmegtartását,
ezért,haameghallgatásbefejezéseválikszükségessé,azeljárótanácsarendelkezésreállóadatokalapjándönt.Döntése
soránfigyelembeveszi,hogymelyikfélmagatartásamiattnemvoltmegtarthatóameghallgatás.Súlyosrendzavarás
eseténazeljárótanácstagjaiazonnalértesítikabiztonságimunkatársakat,szükségeseténarendőrséget.

2.Azeljárótanácsnakazeljárástannakmegindulásátkövető90naponbelülbekellfejeznie,azügyethatározattallekell
zárnia.Amennyibenezindokolt,azeljárótanácselnökeehatáridőlejártátmegelőzően,írásbelikérelemmelfordulhat
aPBTelnökéhezannakérdekében,hogyatörvényeslehetőségévelélveazeljárásihatáridőmeghosszabbításátenge-
délyezze.HaaPBTelnökeakérelemnekhelytad,azeljárástügyenkéntegyalkalommal30nappalmeghosszabbíthatja.

11. A HATÁRON ÁTNYÚLÓ PÉNZÜGYI FOGYASZTÓI JOGVITÁK ELTÉRŐ 
SZABÁLYAI

1.Apénzügyiszolgáltatásitevékenységgelösszefüggőhatáronátnyúlófogyasztóijogvitákeseténajeleneljárásirendben
foglaltszabályokatazebbenafejezetbenfoglalteltérésekkelkellalkalmazni.Határonátnyúlójogvitaaz,melyesetében
azérintettfogyasztólakóhelyevagytartózkodásihelyeMagyarországon,apénzügyiszolgáltatószékhelye,telephelye,
letelepedésihelyemásEGTtagállamvagyfordítva.

2.Apénzügyiszolgáltatásitevékenységgelösszefüggőhatáronátnyúlófogyasztóijogvitábanazeljárásmegindításának
továbbifeltétele,hogyapénzügyiszolgáltatóazadottjogvitábanaPBTeljárásánakalávessemagátésezzelannak
döntésétmagáranézvekötelezőnekismerjeel.Alávetéshiányábanazeljárótanács
a)tájékoztatjaakérelmezőtajogvitatekintetébenazeljárásrahatáskörrelésilletékességgelrendelkező,aFIN-Net-ben

résztvevőmásEGTállambelialternatívvitarendezésifórumról,
b)információtadazefórumeljárásáravonatkozósajátosszabályokról,ígykülönösenaszolgáltatássalvalóelőzetes

egyeztetésszükségességérőlésazadottesetbenazeljárásmegindításáraelőírthatáridőkről,
c)akérelmezőnekaFIN-Net-benhasználtformanyomtatványonrögzítettkérelmét–akérelmezőkérésére–továbbítja
azeljárásrahatáskörrelésilletékességgelrendelkezőmásEGTállambelialternatívvitarendezésifórumhoz.

3.Azeljárótanácsazeljárástmindenesetbenírásbanfolytatjale,deakörülményekmérlegelésealapjánkezdeményezheti
meghallgatástartásátis.Ameghallgatástartásáhozmindkétfélhozzájárulásátbekellszerezni.Azeljárótanácselnöke
ameghallgatásoseljárásbanazértesítésrevonatkozószabályokatalkalmazzaazzal,hogyameghallgatástartásának
kezdeményezéseeseténazértesítésbenahozzájárulásszükségességérekülönfelkellhívniaafelekfigyelmét.Írásbeli
eljáráseseténazértesítésbenameghallgatásidőpontjahelyettafelekkelazeljárásmegindításárólvalótájékoztatást
kellközölni.Haazeljárótanácselnökeazeljárástírásbanfolytatjale,azeljárótanácsakérelemmegalapozottságának
megállapításaérdekébenafelektőlhatáridőtűzésévelírásbelitájékoztatástvagydokumentumrendelkezésrebocsátását
kérheti.Afeleknyilatkozatait,álláspontjátazellenérdekűféllelközölnikelléslehetőségetkelladniszámáraálláspontja
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kifejtésére.Haazeljárótanácselnökeazeljárástírásbanfolytatjale,azeljárótanácshatározatátannakmeghozatalát
követőenhaladéktalanulkézbesítenikellafelekrészére.

4.Azeljárásnyelveazangol.Azeljárótanácshatározatátisezenanyelvenhozzameg,kivéve,haakérelmezőkéri,hogy
ajogvitávalérintettszerződésés/vagyazérintettszolgáltatóésközöttealkalmazottkommunikációnyelvéthasználja.

5.AzeljárásihatáridőtazeljárótanácselnökénekjavaslataalapjánaPBTelnökeindokoltesetbenésügyenkéntegyalka-
lommal90nappalhosszabbíthatjameg.

12. ELJÁRÁS AZ ELSZÁMOLÁSSAL ÉS A SZERZŐDÉSMÓDOSULÁSSAL 
KAPCSOLATOS ÜGYEKBEN

1.Azelszámolásiésszerződésmódosulássalkapcsolatosügyekre2014.éviXXXVIII.törvény,a2014.éviXL.törvény,valamint
a2014.éviLXXVII.törvényszabályaiirányadók.EzekbenazügyekbenaMűködésiRendszabályaitajelenfejezetben
foglalteltérésekkelkellalkalmazni.

2.Azelszámolássalésaszerződésmódosulássalkapcsolatosügyek(atovábbiakban:elszámolásiügy)alattazokatajogvi-
tákatkellérteni,melyekbenakérelmezőaMűködésiRendmellékletétképező151.sz.,152.szés153.sz.nyomtatvá-
nyokbanmeghatározottkérelmekelbírálásátkéri.Adöntésreirányulókérelemcsakanyomtatványokonmeghatározott
kérelmekreterjeszthetőelő.Amennyibenakérelmezőkérelmemástárgykörökreiskiterjedne,aztazeljárótanácsúgy
tekinti,minthaaztakérelmezőelősemterjesztettevolnaésezekbendöntéstnemhoz.

3.Akérelmezőapénzügyiszolgáltatópanasztelutasítólevelekézhezvételétőlszámított30naponbelülfordulhatkére-
lemmelaTestülethezvagyakkor,hapanaszáraapénzügyiszolgáltató60napelteltévelnemválaszolt.Amennyiben
akérelembenyújtásábanakadályoztatvavolt,azakadálymegszűnésétőlszámított30naponbelül,delegkésőbbapanasz
elutasításakézbesítésétőlszámított6hónaponbelülkezdeményezheteljárást.Azakadályoztatástényétésazakadály
megszűnésétakérelmezőnekigazolniakell.

4.A nyomtatványok használata kötelező. Amennyiben a kérelmező nem megfelelő és e célra rendszeresített
nyomtatványo(ko)nterjesztielőkérelmétvagyanyomtatványhiányosanlettbenyújtva,azeljárótanácsahiányok
megjelölésemellettés8naposhatáridőbiztosításávalfelhívjaaKérelmezőt,hogyamegfelelőnyomtatványonahiányok
pótlásávalnyújtsabekérelmét.Akérelemhiányos,haanyomtatványmindenszükségesrovatanemkerülkitöltésre,
haakérelmezőnemcsatoljaanyomtatványonmegjelöltvagyegyébként,azeljárótanácsáltalahiánypótlásbanbekért
mellékleteketvagyfelhívásranemnyilatkozikésezenkörülményazeljárótanácsmegítéléseszerintazeljáráslefolyta-
tását,azügyérdemielbírálásátnemteszilehetővé.

5.Egyelszámolásiügybentöbbkérelmezőis lehet.Amennyibenavitatottelszámolásalapjáulszolgálószerződésben
egynéltöbbhitelfelvevőkötelezettszerepel,akérelmetazelszámoláscímzettjeésacímzettkéntnemszereplő,deaz
elszámolásvitatásárajogosultegyszerrevagykülön-különiselőterjesztheti.
a)Amennyibenbármelyelszámolásvitatásárajogosulteltérőidőpontbannyújtbekérelmetésindíteljárást,akorábban

indított,folyamatbanlévőeljárástazeljárótanácsakésőbbindulteljárássalegyesítiésatovábbiakbanazeljárási
határidőketazegyesítésidőpontjánakalapulvételévelszámolja.

b)Amennyibenbármelyelszámolásvitatásárajogosultolyanelszámolásiügybennyújtbepanasztapénzügyiszolgál-
tatóhoz,amelymiattaTestületeljárásafolyamatbanvanéserrőlaTestületetértesítivagyezentényazeljárótanács
tudomásárajut,akkorazezenelszámolássalérintettfolyamatbanlévőügy(ek)etazeljárótanácsfelfüggeszti.Afel-
függesztésidőtartamaazeljárásihatáridőbenemszámítbele.Amennyibenafelfüggesztéstörvényifeltételeimár
nemállnakfenn,azeljárótanácsfolytatjaazeljárást.

6.Afelekazeljárásbanhatáskörikifogástnemterjeszthetnekelő.

7.Azeljárótanácselutasítjaakérelmetésazeljárástmegszünteti,ha
a)azügynemtartozikaz1.pontbanmegjelöltjogszabályokhatályaalá,
b)kérelembenyújtásátnemelőztemegakérelmezőkezdeményezésérepanaszánakkivizsgálásaazérintettszolgáltatónál,
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c)panaszelutasításáranemkerültsoratörvénybenmegállapítotthatáridőben,
d)kérelemelkésett,
e)akérelmezőahiánypótlástnemteljesítette,
f)kérelemahiánypótlástkövetőensembírálhatóel,
g)akérelmezőakérelmetvisszavonja,
h)akérelmezőésapénzügyiszolgáltatóegyüttesenkérikazeljárásmegszüntetését,
i)akérelemmegalapozatlan,
j)forintosításmellőzéséreirányulókérelemeseténazadóstársakbevonásasikertelen
k)bármelykérelmezőugyanazonokmiattnyújtbekérelmet,amelyokkalkapcsolatbanaTestületmárdöntésthozott

ugyanazonelszámolássalkapcsolatban,
l)apénzügyiszolgáltatóújelszámolástkészített,amellyelszembenönállójogorvoslatnakvanhelye

8.Azeljárótanácsakérelmetésmellékleteitmásolatbanvagyelektronikusúton,szükségszerintameghallgatásrólszóló
értesítésselegyüttmegküldiapénzügyiszolgáltatónakazzal,hogyválasziratát15naponbelülterjesszeelőésközvet-
lenülakérelmezőnekisküldjemeg.Apénzügyiszolgáltatótfelszólítjatovábbá,hogynyilatkozzonakérelmezőigényé-
nekjogosságáróléselektronikusadathordozónamegjelöltformátumbanésmódonküldjemegafogyasztóvalközölt
elszámolást,forintosításravonatkozótájékoztatástésazannakalapjáulszolgálóadatokat,illetveegyezségiajánlata
eseténaztrészletesenközölje.

9.Azeljárássoránkeletkezőiratokat–amennyibenazérintettfélehhezhozzájárul–azeljárótanácselektronikusvagy
másegyébútonismegküldheti.Agyorsabbügyintézésérdekébenapénzügyiszolgáltatókvalamennyikérelmezőjük
vonatkozásábanjogosultakkérniapostaiúttóleltérőkézbesítéstaTestülethozzájárulásával.

10.AkérelmeketaTestületháromtagútanácsbanésírásbelieljárásbanbíráljael,deazeljárótanácsdöntéseszerint
meghallgatásttarthat.Azeljárótanácskijelöléseazügyérdemielbírálásaelőttmegtörténik.

11.Írásbeliazeljárásabbanazesetben,haazeljárótanácsazügybenmeghallgatástnemtart.Azírásbelieljárásszabályai
ameghallgatástartásávalfolytatotteljárásszabályaivalegyeznekmegazalábbieltérésekkel:
a)azeljárótanácsírásbantájékoztatjaafeleketazeljárásmegindulásáról,
b)adöntéstmegelőzőenazeljárótanács

i)legalább8naposhatáridőtűzésévelfelhívjaazérintettfelet,hogytegyékmegérdeminyilatkozataikat,ellenkező
esetbenazügybenhatározatothoz;és/vagy

ii)közliahatározathozatallegkésőbbiidőpontját;afelhívásbanvagyaközlésbenmegjelölthatáridőntúlérdemi
nyilatkozatnemterjeszthetőelő.

12.Haazeljárótanácsmeghallgatásttart,ameghallgatásidőpontjátazeljárásmegindulásátólszámított75naponbelüli
időpontratűziki,afelekannakmódosításátnemkérhetik.Amennyibenakitűzötthatárnapotmegelőzőenafelek
közöttegyezségszületikésazerrőlszólóaláírtokiratotapénzügyiszolgáltatóazeljárótanácsrészéremegküldi,az
eljárótanácsaz írásbeliegyezségkézhezvételétkövető15naponbelülazegyezségetjóváhagyja,amennyibenaz
megfelelajogszabályoknak,ésameghallgatástmellőzi.

13.Azeljárótanácscsakegymeghallgatásttart.Ameghallgatásnemnyilvános,azeljárótanácsafelekésafelekkép-
viselőinkívülmásszemélyeknekatárgyalóterembentörténőtartózkodásátmegtilthatja.Azeljárótanácsjogosult
ameghallgatásonhalktanácskozással–afelekjelenlétében–döntésthozni.Ameghallgatásonkép-vagyhangfelvétel
nemkészíthető.

14.Ameghallgatásrólírásbelijegyzőkönyvkészül,egyébrögzítőeszközhasználatátazeljárótanácselnökeengedélyezheti.
Ajegyzőkönyvetazeljárótanácsegytagjakészítiésírjaalá.Ajegyzőkönyvazalábbiakatrögzíti:
a)afelekésképviselőiknevét,kérelmezőszemélyazonosítóadatait(születésihelyeésideje,személyazonosítóokmá-

nyánakszáma),lakóhelyét(tartózkodásihelyét),apénzügyiszolgáltatószékhelyét,
b)azeljárásijogokraéskötelezettségekrevonatkozótájékoztatásmegtörténtét,azelhangzottfigyelemfelhívásokat,
c)azegyezségkötésmegkísérlését,egyezségkötéseseténannakrögzítését,
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d)afeleknyilatkozataitegy-egymondatban,
e)azeljárótanácselnökénekameghallgatásvezetésévelkapcsolatosnyilatkozatait,figyelmeztetéseit,
f)ameghozotthatározatkézbesítésérevonatkozótényeket.

Ameghallgatásbefejezésétmegelőzőenajegyzőkönyvetvezetőtanácstagismertetiazelkészültjegyzőkönyvetésafelek
arraészrevételttehetnek.Avéglegesítettjegyzőkönyvrerávezetiaziktatószámot.Ajegyzőkönyvkézbesítésevagyameg-
hallgatásonazeredetiokiratfelekrészéretörténőátadással,vagypostaiútonéspapíralapon,vagyelektronikusútonés
formábantörténhet.Azeljárótanácshatározatátameghallgatásijegyzőkönyvbeisbelefoglalhatja,ebbenazesetben
ajegyzőkönyvetvalamennyitanácstagaláírja.

15.Azeljárótanácsazügybenegyezségethagyjóvávagykötelezésttartalmazóhatározatothoz,vagyakérelmetelutasítja
ésazeljárástmegszűnteti.Akötelezésttartalmazóhatározatapénzügyiszolgáltatótakkoriskötelezi,hasemáltalános,
semesetialávetésinyilatkozatotnemtett.

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

17.ATestületeljárásaingyenes,azeljárássalkapcsolatbanesetlegesenfelmerültfogyasztóiköltségekmegtérítésérenincs
mód,ilyenirányúkérelemnemterjeszthetőelő.

18.ATestületakötelezésttartalmazóhatározataitnemhozzanyilvánosságra.

19.ATestületdöntéseellenbármelyféljogorvoslatotkezdeményezhet.Azecélbólindítottbíróságinempereseljárás
lefolytatásairántikérelmetközvetlenülaTestülethezkellbenyújtani,deazügybenérintettfogyasztólakóhelyeszerint
illetékestörvényszékszékhelyénműködőjárásbíróságnak,BudapestenlakóhellyelrendelkezőfogyasztóesetébenaPesti
KözpontiKerületiBíróságnakkellcímezni.Ahivatalakérelmetazügyirataivalegyüttterjesztifelazilletékesbírósághoz.

13. ELJÁRÁS AZ ONLINE PÉNZÜGYI FOGYASZTÓI JOGVITÁKKAL KAPCSOLATOS 
ÜGYEKBEN

1.AmennyibenaPénzügyiBékéltetőTestületbeleegyezett,hogyazonlinevitarendezésiplatformonkeresztültovábbított
jogvitakapcsánalternatívvitarendezésieljárástfolytat,azonlinepénzügyiszolgáltatásitevékenységgelösszefüggő
fogyasztóijogvitákeseténajelenműködésirendbenfoglaltszabályokatazebbenafejezetbenfoglalteltérésekkel
kellalkalmazni.AmennyibenaTestületnemegyezikbeleajogvitaonlinevitarendezésiplatformonkeresztültörténő
rendezésébe,abbanazesetbenameghallgatásoseljárásszabályaitkellalkalmazni.

2.Azonlinevitarendezésieljárásírásbanzajlikazerreacélrarendszeresítettplatformonkeresztül,azeljárásmegindítá-
sárólatanácsértesítéstküldafelekrészére.Nemkerülsormeghallgatástartására,kivéve,haaztbármelyikfélkériés
ahhozamásikfélhozzájárul,vagyeljárótanácsakörülményekmérlegelésefolytánmeghallgatástartásátkezdeményezi
ésahhozmindkétfélhozzájárul.Amennyibenmeghallgatástartásárakerülsor,úgyazeljárásazerreirányulókérelem
beérkezésétkövetőenazáltalánosszabályokszerintfolytatódik.

3.Azeljárótanácsakérelemmegalapozottságánakmegállapításaérdekébenafelektől–határidőtűzésével–írásbelitá-
jékoztatástvagydokumentumrendelkezésrebocsátásátkérheti.Afeleknyilatkozatait,álláspontjátazellenérdekűféllel
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közölnikelléslehetőségetkelladniszámáraálláspontjakifejtésére.Azeljárótanácsazonlinevitarendezésiplatformon
keresztülmegküldöttdokumentumokátvételérőligazolásküldésétkérhetiafelektől.

4.Azeljárótanácsajogorvoslattalmegtámadhatóhatározatáthaladéktalanulpostaiútoniskézbesíttetiafelekrészére,
ajogorvoslatranyitvaállóhatáridőkapostaikézbesítéstőlszámítódnak.

5.AjelenfejezetbennemszabályozottkérdésekbenaMűködésiRendáltalánosszabályaimegfelelőenirányadóak.

14. DÖNTÉSEK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA

1.APBTkötelezésttartalmazóhatározataitésmeghozottajánlásaitaMagyarNemzetiBankhonlapjánbelülmegtalálható
sajáthonlapjánafeleknevénekmegjelölésenélkül(anonimmódon),ajogvitatartalmánakésazeljáráseredményének
leírásávalnyilvánosságrahozza,ajóváhagyottegyezségekrőlösszegzéstkészít.

2.HaaPBTvalamelyajánlásánakhatályonkívülhelyezésétbíróságelőttkérték,azajánlásapénzügyiszolgáltatónevé-
nekfeltüntetéséveladdignemhozhatónyilvánosságra,amígabíróságeljárásajogerősenbenemfejeződik.Ajogerős
lezárástkövetőenahatályábanfenntartottajánlásnyilvánosságrahozható.

3.Haapénzügyiszolgáltatóazajánlásbanfoglaltaknaknemteszelegetésazajánlásnakapénzügyiszolgáltatórészére
történtkézbesítésétőlszámított60napeltelt,valamint,haazajánláshatályonkívülhelyezésétnemkérték,azeljáró
tanácsajánlásaapénzügyiszolgáltatónevénekfeltüntetésévelnyilvánosságrahozható.Azeljárástkezdeményezőké-
relmezőnevenemnyilvános.

15. ELJÁRÁSI SZÜNET

1.APBTéventekétalkalommal,nyáronéstéleneljárásiszünetettart.Anyárieljárásiszünetjúliusésaugusztus,atéli
decemberésjanuárhónapbanesedékes.Azeljárásiszünetidőtartamaesetenként8–15munkanap,amelyidőtartamot
azeljárásihatáridőkszámításaszempontjábólfigyelmenkívülkellhagyni.

2.Azeljárásiszünetekpontosidejét,kezdőészáróidőpontjátaPBTelnökeazeljárásiszünetkezdetétmegelőzőenlegalább
egyhónappalaPBThonlapjánközzéteszi.”

16. ELÉRHETŐSÉGEK

A Testület elérhető:
Sajáthonlapján:www.mnb.hu/bekeltetes
Személyesen:azMNBközpontiügyfélszolgálatán,1013BudapestKrisztinakrt.39.
Telefonon:azügyfélszolgálat06-1-489-9700vagy+36-80-203-776számán
Postaiútonáltalánosésméltányosságiügyekben:1525BudapestPf.:172.
Postaiútonazelszámolással,szerződésmódosulássalkapcsolatosügyekben:1539Budapest,Pf.:670.
E-mailben:ugyfelszolgalat@mnb.hu
Elektronikusútonügyfélkapunkeresztül:www.magyarorszag.huéswww.mo.huoldalon
AzOVRrendeletszerintionlinemódonkötöttszolgáltatásiszerződésselkapcsolatbanazonlinevitarendezésiplatformon
keresztülahttps://webgate.ec.europa.eu/odroldalon.

A kérelmek benyújthatók:
–kormányablakoknálszemélyesen,
–azMNBKözpontiÜgyfélszolgálatán,BudapestI.ker.,Krisztinakrt.39.,földszint,személyesen,
–elektronikusokiratkéntügyfélkapunkeresztülawww.magyarorszag.huéswww.mo.huoldalon,
–postaiútona1525BudapestPf.172.(általánosbékéltetésiésméltányosságiügyek)ésa1539Budapest,Pf.:670. 
(azelszámolással,szerződésmódosulássalkapcsolatosügyek)címreeljuttatva.

www.mnb.hu/bekeltetes
www.magyarorszag.hu
www.mo.hu
https://webgate.ec.europa.eu/odr
www.magyarorszag.hu
www.mo.hu
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ATestületapénzügyi szolgáltatókkalazMNBelektronikusügyintézéstbiztosítóinformációsrendszerében(ERArendszer)
elérhetőfelületen,a„Pénzügyi	Békéltető	Testület	e-ügyintézés”	szolgáltatássegítségéveltartkapcsolatot,aszolgáltatók
azotttalálhatóelektronikusűrlapokonnyújtjákbeközléseiket,aTestületdöntései,felhívásai,tájékoztatásaiésegyéb
közléseiakézbesítésitárhelyenvalóelhelyezésselkerülnekkézbesítésreaszolgáltatókrészére.

AzMNBKözpontiÜgyfélszolgálatmunkatársaiaTestületeljárásánakszabályairóltelefonosvagye-mailbentörténtmeg-
keresésretelefonon,vagye-mailbentájékoztatástadnak.Folyamatbanlévőüggyelkapcsolatbantájékoztatásnyújtása
nemtörténik.
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1. számú melléklet a)

1A.1 Kérelmező neve: 

1A.2 Lakcíme vagy 
levelezési címe: 

1A.3 Születésének  
időpontja: 

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: 

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 www.penzugyibekeltetotestulet.hu oldalról, kitöltheti 
kézzel vagy géppel. A kitöltéshez segítséget kérhet a Magyar Nemzeti Bank 
Ügyfélszolgálatán (cím: 1122 Budapest, Krisztina krt. 6.), vagy az MNB partnereiként 
működő pénzügyi tanácsadó irodáktól, melyek elérhetőségeit a https://
www.mnb.hu/fogyasztovedelem/tanacsado-irodak oldalon találja meg. A kitöltött 
nyomtatványt megküldheti postai úton a levelezési címünkre (Pénzügyi Békéltető 
Testület 1525 Budapest, Postafiók 172.), vagy személyesen is benyújthatja az MNB 
Ügyfélszolgálatán, továbbá a Kormányablakoknál. Ez esetben a postaköltséget sem 
kell megfizetnie. A kérelmet az ügyfélkapun keresztül elektronikusan is benyújthatja 
(www.magyarorszag.hu).

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

1/7
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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: 

4. NYILATKOZAT AZ ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁT AKADÁLYOZÓ KIZÁRÓ OKOKRÓL:

A Pénzügyi Békéltető Testület akkor indíthatja meg az eljárást, ha az alábbiakban felsorolt kizáró okok egyike sem áll fenn. Fontos, 
hogy minden pontban jelölje be a válaszát.
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?  év  hó  napján

5.2 Kérjük jelölje X-szel, ha a panaszára/méltányossági kérelmére a pénzügyi 
intézmény 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?  

   év  hó   napján

.................

.................

.......... ..........

.......... ..........

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: 

TOVÁBBI SZOLGÁLTATÓ adatai (Kérjük, hogy ezt a pontot kizárólag abban az esetben töltse ki, ha további szolgáltatóval szemben 
kéri az eljárás megindítását.) 

2/7
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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 tárgyát képező szerződés 
azonosító száma: 

6.1.3. A kérelem tárgya szövegesen: 

6.1.4. A kérelem tárgya összegszerűen:     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 

3/7

Méltányossági kérelem: 6.1.2. ☐ 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): 

4/7
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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-szel 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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150-D Az A1. pont szerinti kérelmező neve: 
_________________________________________________________________ 

Születési időpontja: 

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

  ………………………………………………………………..………….                ……………………………………………………………………………….. 
 1A. pont szerinti Kérelmező aláírása*  1B. pont szerinti Kérelmező aláírása* 

* Tudomásul veszem, hogy a Pénzügyi Békéltető Testület a jelen kérelem alapján indult eljárásban, a kérelmemben megadott személyes
adataimat – ennek körében esetlegesen megadott különleges adataimat – az eljárás lefolytatásához szükséges mértékben, a szükséges
ideig kezeli, azokat harmadik személynek törvényi kötelezettség esetén átadhatja.

Aláírásommal hozzájárulásomat adom, hogy a Pénzügyi Békéltető Testület a jelen kérelem alapján indult  eljárásban a személyes adataimon túl 
megadott esetleges különleges adataimat is az eljárás lefolytatásához szükséges mértékben, a szükséges ideig kezelje, azokat harmadik 
személynek törvényi kötelezettség esetén átadja.

Tudomásul veszem továbbá, hogy amennyiben az érintett megítélése szerint az adatkezelés nem felelt meg a jogszabályi követelményeknek 
kezdeményezheti a Magyar Nemzeti Bank belső adatvédelmi felelősének eljárását, illetve bírósághoz fordulhat. Ezen felül a Nemzeti Adatvé-
delmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelé-
séhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Kelt, ........................................................ , ............... év ....................................hó......... napján
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1. számú melléklet b)

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

1A.1 Kérelmező neve: 

1A.2 Lakcíme vagy 
levelezési címe: 

1A.3 Születésének
időpontja: 1A.4 Telefonszáma: 

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

☐ adós ☐ készfizető kezes ☐ zálogkötelezett ☐ örökös ☐biztosított ☐ károsult

☐ egyéb:

1B.1 
További kérelmező 
neve:

1B.2 Lakcíme vagy 
levelezési címe: 

1B.3 Születésének
időpontja: 1B.4 Telefonszáma: 

1B.5 
☐ adós ☐ készfizető kezes ☐ zálogkötelezett ☐ örökös ☐biztosított ☐ károsult 

☐ egyéb:

2. A MEGHATALMAZOTT adatai:  (Ha meghatalmazott útján kíván eljárni, kérjük, szíveskedjék a MEGHATALMAZÁS nyomtatványt is kitöl-
teni és aláírni, két tanúval aláírattatni, továbbá azt eredeti példányban a méltányossági kérelem mellékleteként benyújtani.)

Meghatalmazott neve: 

2.2 Lakcíme vagy  
levelezési címe: 

2.3 Telefonszáma: 

3. PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ adatai: (Pénzügyi szolgáltatónak minősül a bank, az egyéb hitelintézet, a biztosító, a pénzügyi vállalkozás,
a pénztár és a befektetési szolgáltató. A követeléskezelő akkor tekinthető pénzügyi szolgáltatónak, ha a fogyasztóval szembeni követelése
pénzügyi szolgáltatáson alapul. Nem minősülnek pénzügyi szolgáltatónak a fogyasztói csoportok és azok szervezői, továbbá pl. a közüzemi és
hírközlési szolgáltatók sem.)

Pénzügyi szolgáltató neve:

3.2 Pénzügyi szolgáltató címe: 

180. MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM
Méltányossági ügy: olyan ügy, melyben a kérelmező személyi vagy anyagi körülményeire 
tekintettel kéri a pénzügyi szolgáltatótól a szerződésben írt feltételeknél kedvezőbb teljesítés 
lehetőségének biztosítását, így különösen fizetési kötelezettségének mérséklését, elengedését, 
szerződésének módosítását, lezárását, illetve a szerződési feltételektől eltérő fizetés teljesíté-
sének lehetőségét. A méltányossági ügyekben a Testület egyezség létrehozatala érdekében 
közvetít a pénzügyi szolgáltató és a kérelmező között, a létrejött egyezséget határozatával 
jóváhagyja, vagy egyezség hiányában az ügyet megszüntető határozattal lezárja. A méltányos-
sági eljárásban a fizetési meghagyásos, peres vagy bírósági végrehajtási eljárásban elbírált 
igények vitássá nem tehetők. 

Vonalkód helye 

ÜGYSZÁM:   

Benyújtandó 1 példányban a Pénzügyi Békéltető Testülethez 

Érkeztetés helye 

E nyomtatványt letöltheti a www.penzugyibekeltetotestulet.hu oldalról, kitöltheti kézzel vagy 
géppel. A kitöltéshez segítséget kérhet a Magyar Nemzeti Bank Ügyfélszolgálatán (cím: 1122 
Budapest, Krisztina krt. 6.), vagy az MNB partnereiként működő pénzügyi tanácsadó irodák-tól, 
melyek elérhetőségeit a https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/tanacsado-irodak oldalon 
találja meg. A kitöltött nyomtatványt megküldheti postai úton a levelezési címünkre (Pénzügyi 
Békéltető Testület 1525 Budapest, Postafiók 172.), vagy személyesen is benyújthatja az MNB 
Ügyfélszolgálatán, továbbá a Kormányablakoknál. Ez esetben a postaköltséget sem kell megfi-
zetnie. 

1/5 
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3.1 

Kérelmezői 
minősége:
Kérjük jelölje X-szel, hogy Ön
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180-A
Az 1A. pont szerinti kérelmező neve: Születési időpontja: 

4. Az ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS nyilatkozatok és adatok:
Tájékoztatjuk, hogy a Pénzügyi Békéltető Testület akkor indíthatja meg az eljárást, ha Ön korábban ugyanabban az ügyben méltányossági 
kérelmet még nem nyújtott be a Testülethez. Ez alól csak az jelent kivételt, ha a korábbi kérelme kapcsán nem került sor meghallgatás 
kitűzésére, illetve az eljárás során visszavonta azt, vagy a felek közösen kérték az eljárás megszüntetését. A Testület eljárását csak az után 
kezdeményezheti a fogyasztó, ha előzetesen megkísérelte az ügye rendezését a pénzügyi szolgáltatónál, de elutasító választ kapott, vagy a 
kérelemre nem érkezett válasz 30 napon belül. 

Kérjük nyilatkozzon arra vonatkozóan, hogy – ugyanabból a ténybeli 
alapból, ugyanazon jog iránt – korábban méltányossági kérelmet NEM 
terjesztett elő a Pénzügyi Békéltető Testületnél, kivéve ha a korábbi 
kérelme kapcsán nem került sor meghallgatás kitűzésére, illetve az 
eljárás során visszavonta a kérelmét, vagy a felek közösen kérték az 
eljárás megszüntetését.

☐ nyilatkozom

4.2 Mikor nyújtotta be a méltányossági kérelmét a pénzügyi 
szolgáltatóhoz? 

4.3 Kérjük jelölje X-szel, ha a méltányossági kérelmére a pénzügyi szolgál-
tató nem válaszolt, és annak átvételétől számított 30 nap már eltelt. ☐ igen

4.4 Mikor vette kézhez a pénzügyi szolgáltató válaszlevelét, amely a 
méltányossági kérelmének elutasítását tartalmazza? 

5. A  MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM TÁRGYA ÉS AZ OKOK BEMUTATÁSA:
5.1 A méltányossági kérelem tárgya szövegesen és összegszerűen: 

A kérelem tárgyát képező
szerződés azonosító száma:

5.1.2. A kérelem tárgya szövegesen: 

5.1.3. A kérelem tárgya 
összegszerűen:    Ft 

A méltányossági kérelem okának részletes bemutatása: 
Kérjük mutassa be, milyen személyi vagy anyagi körülményeire tekintettel kéri a pénzügyi szolgáltatótól a szerződésben írt feltételeknél 
kedvezőbb teljesítés lehetőségének biztosítását, így különösen fizetési kötelezettségének mérséklését, elengedését, szerződésének 
módosítását, lezárását, illetve a szerződési feltételektől eltérő fizetés teljesítésének a lehetőségét. Az állításait alátámasztó iratokat 
másolatban mellékelnie kell és a 6. pontban jelölnie szükséges, hogy mely dokumentumokat csatolta állítása alátámasztására. 

Kérjük jelölje X-szel, ha az 5.2 pontot a 180-A/1 pótlapon folytatja: ☐ igen 

4.1 

5.1.1.

5.2 

év hó napján

év hó napján
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180-A/1
PÓTLAP az 5.2 PONTHOZ
Az 1A. pont szerinti kérelmező neve: 

Születési időpontja: 

A méltányossági kérelem okának részletes bemutatása (5.2 pont folytatása): 
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6. A KÉRELEM MELLÉKLETEI:

Az eljárás megindításának feltétele, hogy az állítását alátámasztó iratokat másolatban mellékeli a kérelméhez. A 6.1-6.5. pontok esetén ele-
gendő a nyomtatványon X-szel megjelölni, hogy mellékeli az okiratot, míg a 6.6 pontnál kérjük, szíveskedjen felsorolni, milyen további 
okiratokat csatol.  

Mellékletek: 

6.1 A pénzügyi intézményhez Ön által benyújtott méltányossági kérelem mellékelem:☐ 
6.2 A pénzügyi intézmény levele a méltányossági kérelem elutasításáról mellékelem:☐ 

6.3 Amennyiben nem kapott választ a pénzügyi intézménytől a panaszára, akkor a panasz 
benyújtását igazoló irat (pl. feladóvevény a postai feladás igazolására)

mellékelem:☐ 

6.4 Kitöltött és aláírt meghatalmazás nyomtatvány eredeti példánya
(a kérelem 2. pontja esetén)

mellékelem:☐ 

6.5 A méltányossági kérelemmel érintett pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó jogviszonyt 
alátámasztó irat (pl.: szerződés, engedményezési értesítés, fizetési felszólítás)

mellékelem:☐ 

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

180-B
Az 1A. pont szerinti kérelmező neve: Születési időpontja: 

7. ALÁÍRÁS

Kelt év hó napján 

  ………………………………………………………………..………….     ……………………………………………………………………………….. 
    1A. pont szerinti Kérelmező aláírása*    1B. pont szerinti Kérelmező aláírása* 

*Tudomásul veszem, hogy a Pénzügyi Békéltető Testület a jelen kérelem alapján indult eljárásban, a kérelmemben megadott személyes 
adataimat – ennek körében esetlegesen megadott különleges adataimat – az eljárás lefolytatásához szükséges mértékben, a szükséges ideig 
kezeli, azokat harmadik személynek törvényi kötelezettség esetén átadhatja.

Aláírásommal hozzájárulásomat adom, hogy a Pénzügyi Békéltető Testület a jelen kérelem alapján indult eljárásban a személyes adataimon túl 
megadott esetleges különleges adataimat is az eljárás lefolytatásához szükséges mértékben, a szükséges ideig kezelje, azokat harmadik 
személynek törvényi kötelezettség esetén átadja.

Tudomásul veszem továbbá, hogy amennyiben az érintett megítélése szerint az adatkezelés nem felelt meg a jogszabályi követelményeknek 
kezdeményezheti a Magyar Nemzeti Bank belső adatvédelmi felelősének eljárását, illetve bírósághoz fordulhat. Ezen felül a Nemzeti Adatvédelmi 
és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezeléséhez 
fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.
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1. számú melléklet c)
 

1. AZONOSÍTÁSI adatok: 

1.1. Kérelmező neve:   
1.2. Kérelmező születésének időpontja:  

1.3. A Testülettől érkezett levélen vagy a PBT Online ügyintézés felületen a Be-
nyújtott beadványok menüpontban szereplő ügyiratszám, melyre bead-
ványt kíván küldeni: 
(Kérjük a főszám- alszám/év tagolást megtartani) 

 
 
_______________-____/_____ 

1.4. Beadvány tárgya:  
(Kérjük jelölje X-szel, 
hogy milyen tárgyú 
beadványt kíván kül-
deni) 

☐ Hiánypótlás ☐ Nyilatkozattétel 

☐ Nyilatkozat válasziratra ☐ Nyilatkozat egyezségi ajánlatra  

☐ Egyéb (kérjük szíveskedjen leírni) 
 
 

 

2. BEADVÁNY:  

2.1. Beadvány szövegesen:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kérjük jelölje X-szel, ha a 2.1. pontot a 200-A/1 pótlapon folytatja: ☐ igen 

 

2.2. Beadvány mellékletei: Kérjük, hogy lehetőség szerint pdf formátumban csatolja.  

 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

200. FOLYAMATBAN LÉVŐ ÜGYBEN  
BEADVÁNY BENYÚJTÁSA 

 
Ezt az űrlapot kizárólag elektronikus úton, a Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) használatával végrehajtott azonosítás 
után lehet benyújtani. Az űrlap segítségével a Pénzügyi Békéltető Testület eljárását elektronikus úton kezdeményező 
Kérelmező (vagy meghatalmazottja) megküldheti a további beadványait a Testület részére. Papír alapú kérelemmel 
indult eljárások esetén is benyújtható az űrlap a KAÜ-s azonosítást követően.  
 
A kitöltéshez segítséget kérhet a Magyar Nemzeti Bank Ügyfélszolgálatán (cím: 1122 Budapest, Krisztina krt. 6, tel.: 
+36 (80) 203-776.), vagy az MNB partnereiként működő pénzügyi tanácsadó irodáktól, melyek elérhetőségeit a 
https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/tanacsado-irodak oldalon találja meg.  

 
Benyújtandó a Pénzügyi Békéltető Testülethez, a Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) használatával vég-

rehajtott azonosítást követően  
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200-A/1 
PÓTLAP A 2.1. PONTHOZ 
Az 1.1. pont szerinti kérelmező neve: 
_________________________________________________________________ 

Születési időpontja: 
    

 

Beadvány szövegesen: (2.1. pont folytatása):  
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2. számú melléklet

5/5 

Csak abban az esetben szükséges kitölteni, ha meghatalmazott útján kíván eljárni! 

MEGHATALMAZÁS 

Lakcíme: 

Születési ideje:    Születési helye: 

ezúton meghatalmazom: 

Meghatalmazott neve: 

Lakcíme: 

Születés ideje: Születési helye:

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

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

……………………………………… 
Meghatalmazott aláírása* 

Előttük, mint tanúk előtt: 

Név: Név: 

Lakcím: Lakcím: 

Anyja neve: Anyja neve: 

Aláírás*: Aláírás*: 

*Tudomásul veszem, hogy a Pénzügyi Békéltető Testület a jelen kérelem alapján indult eljárásban a kérelmemben megadott személyes
adataimat az eljárás lefolytatásához szükséges mértékben a szükséges ideig kezeli, azokat harmadik személynek törvényi kötelezettség
esetén átadhatja.

Tudomásul veszem továbbá, hogy amennyiben az érintett megítélése szerint az adatkezelés nem felelt meg a jogszabályi követelményeknek 
kezdeményezheti a Magyar Nemzeti Bank belső adatvédelmi felelősének eljárását, illetve bírósághoz fordulhat. Ezen felül a Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok 
kezeléséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Alulírott: 

 Kérelmező 
(meghatalmazó) neve:

Pénzügyi szolgáltató
neve:

Pénzügyi szolgáltató
címe:

közötti méltányossági ügyben.

A meghatalmazás visszavonásig érvényes és kizárólag a fenti ügyre vonatkozik. 

Kelt,               

……………………………………....................................... …………………………………........................................
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3. számú melléklet

FIN-NET kapcsolatfelvételi űrlap több tagállamot érintő panaszok 
bejelentéséhez 

 
Az űrlap rendeltetése: Kérjük, akkor töltse ki az űrlapot, ha: 
 
o az Európai Gazdasági Térségbe (EGT) tartozó országok valamelyikében él (az EGT-

országok az uniós országokat, valamint Izlandot, Liechtensteint és Norvégiát foglalják 

magukban), 

o egy másik EGT-országban működő pénzügyi szolgáltatóval szemben szeretne panaszt 

tenni, 

o a kérdéses szolgáltatónál már reklamált, de nem elégedett azzal, ahogy az ügyét 

kezelték, és 

o tájékozódni kíván arról, melyik alternatív vitarendezési testület segíthet Önnek a jogvita 

peren kívüli rendezésében 

 
Az űrlap használata: Kérjük, hogy a szükséges információkat megadva töltse ki a lenti 
űrlapot, és azt e-mailben vagy postai úton küldje el: 
 
o vagy a saját országában működő megfelelő vitarendezési testületnek, 

o vagy a pénzügyi szolgáltató országában működő megfelelő vitarendezési testületnek 

 
Az egyes országokban működő vitarendezési testületek listája megtalálható a FIN-NET 
hálózat honlapján, ahol arról is tájékozódni lehet, pontosan mi tartozik az adott testületek 
hatáskörébe. Az ügy rendezését megkönnyíti, ha az űrlaphoz csatolja a tárgyhoz tartozó 
legfontosabb dokumentumok másolatát, különös tekintettel a reklamációt követően a 
kérdéses szolgáltatótól esetlegesen kapott írásbeli válaszlevélre. 
 

Nyelvválasztás: A FIN-NET hálózat tagtestületeinek listáján a megfelelő országra kattintva 
utánanézhet annak, milyen nyelveken lehet az ott működő különböző vitarendezési 
testületekhez panaszt benyújtani. Az űrlapot e nyelvek valamelyikén töltse ki. Így például ha 
olyan testülethez kíván fordulni a panaszával, melynek munkatársai franciául és angolul is 
tudnak, akkor vagy az angol, vagy a francia nyelvű kapcsolatfelvételi űrlapot válassza. Az 
űrlapot erről az oldalról lehet letölteni az elérhető nyelveken. 

 

A folyamat további lépései: Az a FIN-NET-tagtestület, amelyhez panaszát intézi, 
tájékoztatni fogja arról, hogy meg tudja-e oldani a kérdéses problémát, szükség esetén pedig 
továbbutalja az ügyet egy másik tagtestülethez. Elképzelhető, hogy a panaszt kivizsgáló 
testület munkatársai további információkat kérnek be Öntől, vagy megkérik, hogy töltse ki a 
testület saját panaszbejelentő űrlapját, megkönnyítve a számukra, hogy megfelelően 
mérlegelni tudják az ügyet. 
 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net/fin-net-network/members-fin-net-country_hu
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net/fin-net-network/members-fin-net-country_hu
https://ec.europa.eu/info/file/fin-net-complaint-form_hu
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FIN-NET kapcsolatfelvételi űrlap 
pénzügyi szolgáltatásokkal 
kapcsolatos, több tagállamot érintő 
panaszok bejelentéséhez
A többi nyelvi változat itt érhető el

Az Ön adatai
Lakóhely szerinti ország
Vezetéknév
Utónév
Állampolgárság
Teljes cím

Telefonszám napközben
E-mail-cím
A pénzügyi szolgáltató adatai
Teljes név
A cég típusa (pl. bank, 
biztosítótársaság)
A cég azon fiókjának a teljes címe, 
amellyel Ön kapcsolatban állt

A kérdéses fiók telefonszáma, 
faxszáma és e-mail-címe (fakultatív)
Az az ország, ahol a kérdéses fiók 
működik
A benyújtani kívánt panasszal kapcsolatos információk
A panasz rövid összefoglalása

A jogvita alapjául szolgáló történések 
időpontja
A szerződés hivatkozási adatai, pl. a 
biztosítási kötvény száma (kérjük, 
hogy lehetőség szerint csatolja a 
szerződés másolatát)
Annak a napnak a dátuma, amikor 
panaszt tett a szolgáltatónál (kérjük, 
hogy lehetőség szerint csatolja a
szolgáltatónak írt üzenet másolatát)
A szolgáltatótól utoljára kapott 
válaszüzenet dátuma (kérjük, hogy 
lehetőség szerint csatolja a válasz 
másolatát)
Kezdeményezett-e bármilyen más 
(bírósági, választottbírósági stb.) 
eljárást ugyanebben az ügyben?
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FIN-NET contact form for cross-border complaints 
 
When to use this form: Use this contact form if you: 
 
o live in one country of the European Economic Area (all EU countries plus Iceland, 

Liechtenstein and Norway) 

o have a complaint against a financial services provider in another country of the European 

Economic Area 

o have complained to the provider but are still dissatisfied and 

o want to find out which out-of-court dispute resolution body 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 body in either: 
 
o your own country or  

o the country of the financial services provider   

 
There is a list of dispute resolution bodies in each country, along with what they cover, on the 
FIN-NET website. It will help if you attach a copy of essential documents, in particular, any 
written response the provider has made to your complaint. 
 

Which language to use: See the list of FIN-NET members to find out which languages the 
different resolution bodies can handle. Choose one of these languages to fill in the form. For 
instance, if you decide to send the form to a FIN-NET member that can handle French and 
English, fill in the French or English version of the contact form. You can find the form in all 
available languages here. 

 

What happens next: The FIN-NET member will tell you whether they are able to resolve 
your problem, or they may refer you to another member of the network. The resolution body 
that actually looks at your complaint may ask you to provide additional information or first fill 
in its own complaint form so that it can assess your case properly. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net/fin-net-network/members-fin-net-country_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net/fin-net-network/members-fin-net-country_en
https://ec.europa.eu/info/file/fin-net-complaint-form_en
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FIN-NET contact form for cross-
border financial services
complaints
Other linguistic versions are available here

Information about you
The country you live in
Your surname
Your name(s)
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 the 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 (if
possible, please attach a copy of the
contract)
Date you complained to the provider
(if possible, please attach a copy of
your message to the provider)
Date of provider’s last response (if
possible, please attach a copy of the
response)
Have you filed any other procedure
(court, arbitration board…) about the 
same facts?
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4. számú melléklet

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK

Kormányablakok

AKormányablakokrólszóló515/2013.(XII.30.)Kormányrendelet3.számúmelléklet738.pontjaalapjánbármelykormány-
ablakokonkeresztülbenyújthatóaPénzügyiBékéltetőTestületeljárásárairányulókérelem.Akormányablakoklistájaés
elérhetőségeiazalábbilinkentalálhatómeg:

http://kormanyablak.hu/hu/kormanyablakok

Pénzügyi Navigátor Tanácsadói Irodahálózat

APénzügyiNavigátorTanácsadóIrodahálózataPénzügyiBékéltetőTestületegyüttműködőpartnere,melyrőlahttps://
www.mnb.hu/fogyasztovedelem/tanacsado-irodakweboldalontalálhatókinformációk.

http://kormanyablak.hu/hu/kormanyablakok
https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/tanacsado-irodak
https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/tanacsado-irodak
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5. számú melléklet

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 524/2013/EU RENDELETE

(2013. május 21.)

afogyasztóijogvitákonlinerendezéséről,valaminta2006/2004/EKrendeletésa2009/22/EKirányelvmódosításáról
(fogyasztóionlinevitarendezésiirányelv)

AZEURóPAIPARLAMENTÉSAZEURóPAIUNIóTANÁCSA,

tekintettelazEurópaiUnióműködésérőlszólószerződésreéskülönösenannak114.cikkére,tekintettelazEurópaiBizott-
ságjavaslatára,ajogalkotásiaktustervezetenemzetiparlamenteknekvalómegküldésétkövetően,tekintettelazEurópai
GazdaságiésSzociálisBizottságvéleményére(1),rendesjogalkotásieljáráskeretében(2),mivel:

(1)AzEurópaiUnióműködésérőlszólószerződés(EUMSZ)169.cikkének(1)bekezdése,valamint169.cikke(2)bekezdé-
séneka)pontjaelőírja,hogyazUniónakazEUMSZ114.cikkealapjánelfogadottintézkedésekkelhozzákelljárulnia
afogyasztóvédelemmagasszintjénekbiztosításához.AzEurópaiUnióAlapjogiChartájának38.cikkeelőírja,hogyaz
Uniópolitikáibanbiztosítanikellafogyasztókvédelménekmagasszintjét.

(2)AzEUMSZ26.cikkének(2)bekezdésealapjánabelsőpiacegyolyan,belsőhatároknélkülitérség,amelybenbiztosí-
tottazárukésszolgáltatásokszabadmozgása.Annakérdekében,hogyafogyasztókbizalommallegyenekabelsőpiac
digitálisdimenziójairánt,éskitudjákhasználniannakelőnyeit,gondoskodnikellarról,hogyazárukésszolgáltatások
onlineértékesítésekapcsánfelmerülővitákrendezéséreegyszerű,hatékony,gyorsésköltségkímélőeszközökálljanak
afogyasztókrendelkezésére.Ezahatárokonátnyúlóvásárlásokesetébenkülönösenfontos.

(3)Az„Egységespiaciintézkedéscsomag–Tizenkétmozgatórugóanövekedésserkentéséhezésabizalomnöveléséhez
–»Együttegyújfajtanövekedésért«”című,2011.április13-iközleményébenaBizottságazalternatívvitarendezés
jogiszabályozását–amelyazelektronikuskereskedelmidimenziótismagábanfoglalja–azontizenkétmozgatórugó
egyikekénthatároztameg,amelyekelőmozdítjákanövekedéstésazegységespiacirántibizalommegerősödését.

(4)Abelsőpiacszétaprózódásaakadályozzaaversenyképességésanövekedésfokozásárairányulótörekvéseket.Ezen-
kívülazUnió-szertevégrehajtotttermékértékesítésekésszolgáltatásnyújtásoksoránkeletkezőjogvitákrendezésére
szolgálóegyszerű,hatékony,gyorsésköltségkímélővitarendezésieszközökegyenetlenelérhetősége,minőségeés
ismertségeakadálytjelentabelsőpiaconbelül,ésaláássaafogyasztókéskereskedőkhatárokonátnyúlóvásárlásba
ésértékesítésbevetettbizalmát.

(5)AzEurópaiTanácsa2011.március24–25-iésoktóber23-ikövetkeztetéseibenfelkérteazEurópaiParlamentetés
aTanácsot,hogy2012végéigfogadjákelazegységespiacnakújlendületetadókiemeltintézkedésekelsőcsoportját.

(6)Abelsőpiacmindennaposvalóságkéntvanjelenafogyasztókéletében,példáulutazásaiksorán,vagyamikorvásárol-
nakésazárutkifizetik.Afogyasztókabelsőpiackulcsfontosságúszereplői,ésennekmegfelelőenkellgondoskodni
azigényeikről.Abelsőpiacdigitálisdimenziójaegyreinkábbnélkülözhetetlennéválikafogyasztókésakereskedők
számáraegyaránt.Egyregyakrabbanfordulelő,hogyafogyasztókonlinevásárlásokatbonyolítanakle,ésegyretöbb
kereskedőkínáljatermékeitonline.Afogyasztókésakereskedőkbiztonságotigényelnekatranzakciókonlinebonyolí-
tásasorán,ezértalapvetőenfontosameglévőkorlátoklebontásaésafogyasztóibizalommegerősítése.Amegbízható
éshatékonyonlinevitarendezéselérhetővéválásanagybanelősegítenéecélelérését.

(7)Azegyszerű,hatékony,gyorsésköltségkímélővitarendezésimegoldásoklehetőségenagymértékbennövelhetiafogyasz-
tókéskereskedőkegységesdigitálispiacbavetettbizalmát.Ennekellenéremindafogyasztók,mindakereskedőkamai
napigakadályokkalszembesülnek,habíróságieljárásonkívülimegoldásokatkeresnekkülönösenahatárokonátnyúló
onlineügyletekbőleredővitásügyeikrendezésére.Azilyenjellegűvitásügyekrendezéseígyegyelőregyakranelmarad.
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(8)Azonlinevitarendezésegyszerű,hatékony,gyorsésköltségkímélőmegoldástkínálazinternetesügyletekbőlfakadó
vitásügyekbíróságieljárásonkívülirendezésére.Egyelőreazonbannemállnakrendelkezésreolyanmechanizmusok,
amelyeklehetővéteszikafogyasztókéskereskedőkszámára,hogyavitásügyeketelektronikusútonrendezzék;ennek
következtébenkárériafogyasztót,akadálykeletkezikkülönösenahatárokonátnyúlóinterneteskereskedelemben,
ésakereskedőkegyenlőtlenfeltételekkelszembesülnek,ésígyhátránytszenvedazonlinekereskedelemáltalános
fejlődése.

(9)EnnekarendeletnekazUnióbantartózkodásihellyelrendelkezőfogyasztókáltalazUnióbanletelepedettkereskedőkkel
szembenkezdeményezett,afogyasztóijogvitákalternatívrendezésérőlszóló,2013.május21-i2013/11/EUeurópai
parlamentiéstanácsiirányelv(fogyasztóialternatívvitarendezésiirányelv)(3)hatályaalátartozójogvitákbírósági
eljárásonkívülirendezésérekellvonatkoznia.

(10)Annakbiztosításaérdekében,hogyazonlinevitarendezésiplatformotazolyanalternatívvitarendezésieljárások
céljáraisigénybelehessenvenni,amelyekakereskedőkfogyasztókkalszembenkezdeményezettjogvitákbírósági
eljárásonkívüli rendezésétteszik lehetővé,erendeletnekakereskedőkfogyasztókkalszembenkezdeményezett
jogvitákbíróságieljárásonkívülirendezéséreisvonatkozniakell,amennyibena2013/11/EUirányelv20.cikkének
(2)bekezdésévelösszhangbanjegyzékbevettalternatívvitarendezésifórumokilyenalternatívvitarendezésieljárást
iskínálnak.Erendeletnekazemlítettjogvitákrendezésérevalóalkalmazásaatagállamokszámáranemírhatelő
semmilyenkötelezettségetaz ilyeneljárásokalternatívvitarendezési fórumokáltali rendelkezésrebocsátásának
biztosításatekintetében.

(11)Jóllehetazonlinevitarendezésiplatformokkülönösenahatárokonátnyúlóinternetesügyleteketbonyolítófogyasztók
éskereskedőkszámárahasznosak,arendeletnekabelföldiinternetesügyletekreugyancsakalkalmazandónakkell
lennieannakérdekében,hogyazelektronikuskereskedelemterénvalóbanegyenlőversenyfeltételekjöhesseneklétre.

(12)Erendeletnemérinthetiapolgáriéskereskedelmiügyekbenvégzettközvetítésegyesszempontjairólszóló,2008.
május21-i2008/52/EKeurópaiparlamentiéstanácsiirányelvet(4).

(13)A„fogyasztó”meghatározásánakazokraatermészetesszemélyekrekellkiterjednie,akiknemkereskedelmi,üzleti,
hivatásbelivagyszakmaicélbóljárnakel.Amennyibenazonbanaszerződéstegyadottszemélyrészbenkereskedel-
mi,részbenazonkívülicélbólkötöttemeg(kettőscélúszerződések),ésakereskedelmiszempontolyankissúllyal
esikalatba,hogyazügyletáltalánoskontextusábannemjátszikmeghatározószerepet,azadottszemélyszintén
fogyasztónaktekintendő.

(14)Az„onlineadásvételivagyszolgáltatásiszerződés”meghatározásánakazonadásvételiésszolgáltatásiszerződésekre
kellkiterjednie,amelyekértelmébenakereskedővagyakereskedőközvetítőjeegyweboldalonvagyegyébelektronikus
eszközönkeresztülkínálmegvételrevalamilyenárutvagyszolgáltatást,ésafogyasztóazadottweboldalonvagyegyéb
elektronikuseszközönkeresztülrendelimegazárukatvagyszolgáltatásokat.Ezameghatározásazokraazesetekre
isérvényeskell,hogylegyen,amikorafogyasztóvalamilyenmobilelektronikuseszközön,példáulmobiltelefonon
keresztüllépbeaweboldalravagyveszigénybeegyébinformációstársadalmiszolgáltatást.

(15)Ezarendeletnemalkalmazandóafogyasztókéskereskedőkközöttiazonvitákra,amelyekaneminternetesúton
(offline)létrejöttadásvételivagyszolgáltatásiszerződésekkapcsán,illetvekereskedőkközöttmerülnekfel.

(16)Eztarendeleteta2013/11/EUirányelvvelegyüttkellértelmezni,amelyelőírjaatagállamokszámáraannakbizto-
sítását,hogyazUnióbantartózkodásihellyelvagyszékhellyelrendelkezőfogyasztókéskereskedőkközöttárukés
szolgáltatásokértékesítésévelkapcsolatbanfelmerülőmindenvitásügybenalternatívvitarendezésieljárástlehessen
igénybevenni.

(17)Atagállamoknakarrakellösztönözniükafogyasztókat,hogymielőttapanasztazonlinevitarendezésiplatformon
keresztülalternatívvitarendezésifórumeléterjesztik,valamelyerrealkalmasútonvegyékfelakapcsolatotakeres-
kedővelajogvitabékésrendezésecéljából.
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(18)Erendeletcéljaegyuniósszintűonlinevitarendezésiplatformlétrehozása.Azonlinevitarendezésiplatformotinteraktív
weboldalformájábankellmegvalósítani,amelyegyetlenbelépésipontonkeresztülmegközelíthetőazonfogyasztókés
kereskedőkszámára,akikonlineügyletekkelkapcsolatosvitáikatbíróságieljárásonkívülkívánjákrendezni.Azonline
vitarendezésiplatformnakáltalánostájékoztatástkellnyújtaniaafogyasztókéskereskedőkközöttonlineadásvételi
ésszolgáltatásiszerződésekkapcsánfelmerültjogvitákbíróságieljárásonkívülirendezéséről.Lehetővékelltennie
akereskedőkésfogyasztókszámára,hogypanaszaikatazUnióintézményeinekhivatalosnyelveinrendelkezésreálló
elektronikusűrlaponnyújtsákbe,csatolvaakapcsolódódokumentumokat.Aplatformnakapanaszokatazadottvitá-
banhatáskörrelrendelkezőalternatívvitarendezésifórumhozkelltovábbítania.Azonlinevitarendezésiplatformnak
díjmentesenműködtetniekellegyelektronikusügykezelőeszközt,amelylehetővétesziazalternatívvitarendezési
fórumokszámára,hogyavitarendezésieljárástafelekkelazonlinevitarendezésiplatformonkeresztülbonyolítsák
le.Azalternatívvitarendezésifórumokatnemszabadazonbankötelezniazügykezelőeszközhasználatára.

(19)ABizottságfeladataazonlinevitarendezésiplatformfejlesztése,működtetéseéskarbantartása,ésaBizottságbiztosítja
mindazokatatechnikaieszközöketéslétesítményeket,amelyekreaplatformműködéséhezszükségvan.Azonline
vitarendezésiplatformonegyelektronikusfordítóeszköznekisrendelkezésrekellállnia,amelyadottesetbenlehetővé
tesziafelekésazalternatívvitarendezésifórumszámáraazonlinevitarendezésiplatformonkeresztültovábbított
mindazoninformációklefordítását,amelyekreajogvitarendezéséhezszükségvan.Efunkciónakalkalmasnakkelllen-
niemindenszükségesfordításkezelésére,ésműködésénektámogatásáraazesetlegszükségesemberibeavatkozást
isbiztosítanikell.ABizottságnakazonlinevitarendezésiplatformontovábbátájékoztatniakellapanaszosfeleket
akapcsolattartópontoksegítségénekigénybevételévelkapcsolatoslehetőségrőlis.

(20)Azonlinevitarendezésiplatformnaklehetővékelltennieavitarendezésifórumokkaltörténőbiztonságosadatcserét,
éstiszteletbenkelltartaniaapáneurópaie-kormányzatiszolgáltatásoknakközigazgatásiszervek,üzletivállalkozásokés
polgárokrészéretörténőinteroperábilisnyújtásáról(IDABC)szóló,2004.április21-i2004/387/EKeurópaiparlamenti
éstanácsihatározat(5)alapjánelfogadottEurópaiInteroperabilitásiKeretrendszeralapelveit.

(21)Azonlinevitarendezésiplatformotmindenekelőtta2004/387/EKhatározatII.mellékletévelösszhangbanlétrehozott
„Európaönökért”portálonkeresztülkellhozzáférhetővétenni,amelyegészEurópárakiterjedő,többnyelvűonline
információsésinteraktívszolgáltatásokatkínálazUnióbanavállalkozásokéspolgárokszámára.Azonlinevitarendezési
platformotjólészrevehetőformábankellelhelyezniaz„Európaönökért”portálon.

(22)Azuniósszintűonlinevitarendezésiplatformnakameglévőtagállamialternatívvitarendezésifórumokrakellépülnie,
éstiszteletbenkelltartaniaatagállamokjogihagyományait.Azonlinevitarendezésiplatformonkeresztülbeérkező
panaszokbaneljáróalternatívvitarendezésifórumokezértsajáteljárásiszabályaikatalkalmazzák,beleértveaköltsé-
gekrevonatkozószabályokatis.Ezzelegyütterendeletezeneljárásokeredményességeérdekébenmegkívánállapítani
bizonyosközösszabályokat.Eszabályoktöbbekközöttannakbiztosításáraszolgálnak,hogyavitákrendezésenetegye
szükségesséafelekvagyképviselőikszemélyesmegjelenésétazalternatívvitarendezésifórumokelőtt,kivéve,haaz
eljárásiszabályaikelőírjákeztalehetőséget,ésafelekbeleegyeznek.

(23)Annakbiztosításával,hogya2013/11/EUirányelv20.cikkének(2)bekezdéseszerintjegyzékbevettvalamennyialter-
natívvitarendezésifórumcsatlakozzonazonlinevitarendezésiplatformhoz,lehetővékellválniaazonlineadásvételi
vagyszolgáltatásiszerződésekbőlfakadóösszeshatárokonátnyúlóvitabíróságieljárásonkívülionlinerendezésének.

(24)EzarendeletnemakadályozzaazUnióbanjelenlegműködőonlinevitarendezésifórumokvagymechanizmusok
egyikénekműködésétsem.Nemakadályozzatovábbá,hogyavitarendezésifórumokvagymechanizmusokolyan
onlinevitákkalfoglalkozzanak,amelyeketközvetlenülnyújtottakbehozzájuk.

(25)Mindentagállamonlinevitarendezésikapcsolattartópontokat jelölki,amelyekmindegyikének legalábbkéton-
linevitarendezésitanácsadóvalrendelkeznie.Azonlinevitarendezésikapcsolattartópontoknaktámogatniukkellaz
onlinevitarendezésiplatformonkeresztülbenyújtottvitákrészesfeleit,denemkötelezhetőkavitávalkapcsolatos
dokumentumoklefordítására.Atagállamokszámáralehetőségetkellbiztosítaniarra,hogyazonlinevitarendezési
kapcsolattartópontokkalkapcsolatosfelelősségüketátruházhassákazEurópaiFogyasztóiKözpontokHálózatánaksaját
országukbantalálhatóközpontjaira.Célszerű,hogyatagállamokéljenekezzelalehetőséggelannakérdekében,hogy
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azonlinevitarendezésikapcsolattartópontokteljesmértékbenkiaknázhassákazokatatapasztalatokat,amelyekaz
EurópaiFogyasztóiKözpontokHálózatánaksajátországukbantalálhatóközpontjaibanafogyasztókésakereskedők
közöttivitákrendezésénekmegkönnyítésetekintetébenfelhalmozódtak.Indokolt,hogyaBizottságlétrehozzaazonline
vitarendezésikapcsolattartópontokhálózatát,hogymegkönnyítseekapcsolattartópontokmunkájátésaközöttük
folytatandóegyüttműködést,valamint,hogyatagállamokkalegyüttműködésbenmegfelelőképzéstbiztosítsonaz
onlinevitarendezésikapcsolattartópontokszámára.

(26)AhatékonyjogorvoslathozésatisztességeseljáráshozvalójogazEurópaiUnióAlapjogiChartájának47.cikkében
megállapítottalapvetőjogok.Azonlinevitarendezésieljárásokcéljanemabíróságieljárásokhelyettesítése–ésazokat
nemishelyettesíthetik–,valamintnemfoszthatjákmegafogyasztókatésakereskedőketazonjoguktól,hogybíróság
előttkeressenekjogorvoslatot.Ezérterendeletsemmiképpensemakadályozhatjaafeleketazigazságszolgáltatási
rendszerigénybevételéhezvalójogukgyakorlásában.

(27)Azerendelethatályaalátartozóinformációkkezeléséreszigorútitoktartásigaranciákalkalmazandók.Azinformációk
kezelésétaszemélyesadatokfeldolgozásavonatkozásábanazegyénekvédelmérőlésazilyenadatokszabadáram-
lásárólszóló,1995.október24-i95/46/EKeurópaiparlamentiéstanácsiirányelvben(6),illetveaszemélyesadatok
közösségiintézményekésszervekáltaltörténőfeldolgozásatekintetébenazegyénekvédelméről,valamintazilyen
adatokszabadáramlásárólszóló,2000.december18-i45/2001/EKeurópaiparlamentiéstanácsirendeletben(7)
meghatározottszabályoknakmegfelelőenkellvégezni.Eszabályokatalkalmaznikellaszemélyesadatoknakaplat-
formbanérintettkülönbözőfelekáltalerendeletalapjánvégzettfeldolgozására,függetlenülattól,hogyegyedül,
vagymásilyenfelekkelközösenjárnak-eel.

(28)AzérintetteketaBizottságáltalközzétettáltalánosadatvédelminyilatkozatútjántájékoztatnikellszemélyesadataiknak
azonlinevitarendezésiplatformbanvalófeldolgozásáról–amihezabeleegyezésüketkellkérni–ésazefeldolgozás-
salkapcsolatosjogaikról,amelynyilatkozategyszerűésközérthetőnyelvenleírjaaplatformkülönbözőszereplőinek
felelősségealattvégrehajtottfeldolgozásieljárásokat,a45/2001/EKrendelet11.és12.cikkének,valaminta95/46/
EKirányelv10.és11.cikkeszerintelfogadottnemzetijogszabályoknakmegfelelően.

(29)Ezarendeletnemsértianemzetijogszabályokbanfoglalt,azalternatívvitarendezésrevonatkozóbizalmasinformá-
ciókezelésirendelkezéseket.

(30)Annakérdekében,hogyafogyasztókszélesköreelőttismertlegyenazonlinevitarendezésiplatformlétezése,az
Unióbanletelepedettésonlineadásvételivagyszolgáltatásiszerződésekbenérintettkereskedőknekaweboldalukon
aplatformravezetőelektronikuslinketkellelhelyezniük.Akereskedőknekfelkelltüntetniükaze-mailcímüketis,
amelyafogyasztókszámáraazelsőkapcsolatfelvételilehetőségetjelenti.Azonlineadásvételiésszolgáltatásiszerző-
désekjelentőshányadánakmegkötéseonlinepiaconkeresztültörténik,akiknekaközreműködéselehetővéteszivagy
megkönnyítiazonlineügyleteklétrejöttétafogyasztókésakereskedőkközött.Azonlinepiacokolyanonlineplatfor-
mok,amelyekenakereskedőkfelkínálhatjáktermékeiketésszolgáltatásaikatafogyasztóknak.Ezértezekreazonline
piacokraszinténvonatkozniakelleneazonkötelezettségnek,hogybiztosítsanakazonlinevitarendezésiplatformra
vezetőelektronikuslinket.Ekötelezettségnemérintia2013/11/EUirányelv13.cikkétazonkövetelménytilletően,
amelynekértelmébenakereskedőknektájékoztatniukkellafogyasztókategyrésztazadottkereskedőrevonatkozó
alternatívvitarendezésieljárásokról,másrésztarról,hogyvállalják-ealternatívvitarendezésieljárásokalkalmazását
afogyasztókkalfelmerültvitákrendezésére.Ezakötelezettségnemérintitovábbáafogyasztókjogairólszóló,2011.
október25-i2011/83/EUeurópaiparlamentiéstanácsiirányelv(8)6.cikke(1)bekezdésénekt)pontjátés8.cikkét.
A2011/83/EUirányelv6.cikke(1)bekezdésénekt)pontjaatávollévőkközöttivagyazüzlethelyiségenkívültörténő
szerződéskötéseseténelőírja,hogyakereskedőnek–mégmielőttaszerződésafogyasztóranézvekötelezővéválna
–tájékoztatniakellafogyasztótazon,bíróságieljárásonkívülipanasztételiésjogorvoslatimechanizmusokigény-
bevételéneklehetőségéről,amelyekkötelezőekakereskedőrenézve,valamintazezekigénybevételénekmódjáról.
Atagállamoknak–szinténafogyasztóitudatosságnöveléseérdekében–ösztönözniükkellafogyasztóiszervezeteket
ésgazdaságitársaságokatarra,hogyadjákmegazonlinevitarendezésiplatformhonlapjáramutatóelektronikuslinket.

(31)Azalternatívvitarendezési fórumokvonatkozóalkalmazásikörénekmeghatározásáraszolgálókritériumokfigye-
lembevételeérekébenaBizottságnakfelhatalmazástkellkapniaarra,hogyazEUMSZ290.cikkénekmegfelelően
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jogiaktusokatfogadjonelazoninformációtípusokravonatkozóan,amelyeketapanaszosnakazonlinevitarendezési
platformonelérhetőelektronikusűrlaponmegkelladnia.Különösenfontos,hogyaBizottságazelőkészítőmunka
soránmegfelelőkonzultációkatfolytasson,többekközöttszakértőiszintenis.Afelhatalmazásonalapulójogiaktusok
előkészítésekorésmegszövegezésekoraBizottságnakgondoskodniakellavonatkozódokumentumoknakazEurópai
ParlamentésaTanácsrészéretörténőegyidejű,időbentörténőésmegfelelőtovábbításáról.

(32)ErendeletvégrehajtásaegységesfeltételeinekbiztosításaérdekébenaBizottságravégrehajtásihatásköröketkell
ruházniazonlinevitarendezésiplatformműködésére,apanaszokbenyújtásánakmódjáraésazonlinevitarendezési
platformokkapcsolattartóinakhálózatánbelüliegyüttműködésrevonatkozóan.EzeketahatásköröketaBizottság
végrehajtásihatásköreinekgyakorlásáravonatkozótagállamiellenőrzésimechanizmusokszabályainakésáltalános
elveinekmegállapításárólszóló,2011.február16-i182/2011/EUeurópaiparlamentiéstanácsirendeletnek(9)meg-
felelőenkellgyakorolni.Apanaszbejelentésreszolgálóelektronikusűrlappalkapcsolatosvégrehajtásijogiaktusok
elfogadásasoránatanácsadóbizottságieljárástkellalkalmazni,tekintettelannaktisztántechnikaijellegére.Azonline
vitarendezésiplatformokkapcsolattartóinakhálózatánbelüliegyüttműködésmódjáravonatkozószabályokelfoga-
dásáraavizsgálóbizottságieljárástkellalkalmazni.

(33)ErendelettekintetébenaBizottságnakadottesetbenkonzultálniakellazeurópaiadatvédelmibiztossal.

(34)Mivelarendeletcélját,nevezetesenazt,hogyazonlinevitásügyekrendezéséreközösszabályokáltalszabályozott
európaionlinevitarendezésiplatformothozzanaklétre,atagállamoknemtudjákkielégítőenmegvalósítani,ésezért
azintézkedésléptékeéshatásamiattazuniósszintenjobbanmegvalósítható,azUnióintézkedésekethozhataz
EurópaiUniórólszólószerződés5.cikkébenfoglaltszubszidiaritáselvénekmegfelelően.Azemlítettcikkbenfoglalt
arányosságelvénekmegfelelőenezarendeletnemlépitúlacéleléréséhezszükségesmértéket.

(35)EzarendelettiszteletbentartjaazalapvetőjogokatésbetartjaazEurópaiUnióAlapjogiChartájában,különösen
annak7.,8.,38.és47.cikkébenelismertelveket.

(36)Azeurópaiadatvédelmibiztossalegyeztetésrekerültsora45/2001/EKrendelet28.cikkének(2)bekezdésévelössz-
hangban,ésazeurópaiadatvédelmibiztos2012.január12-énkinyilvánítottavéleményét

(10)ELFOGADTAEZTARENDELETET:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1. cikk

Tárgy

Erendeletcélja,hogyhozzájáruljonabelsőpiacéskülönösenannakdigitálisdimenziójamegfelelőműködéséhezama-
gasszintűfogyasztóvédelemmegvalósításarévénazáltal,hogylétrehozegyeurópaionlineplatformot,amelyelősegíti
afogyasztókéskereskedőkközöttijogvitákfüggetlen,pártatlan,átlátható,eredményes,gyorsésméltányos,bírósági
eljárásonkívülionlinerendezését.

2. cikk

Hatály

(1)EzarendeletazUnióbantartózkodásihellyelrendelkezőfogyasztókésazUnióbanletelepedettkereskedőkközötti,
onlineadásvételivagyszolgáltatásiszerződésekbőleredőkötelezettségekkelkapcsolatbanfelmerülőjogvitákbírósági
eljárásonkívülirendezésérealkalmazandó,amelyneksoránajogvitarendezésérea2013/11/EUirányelv20.cikkének
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(2)bekezdéseszerintjegyzékbevettalternatívvitarendezésifórumközreműködésévelésegyeurópaionlinevitaren-
dezésiplatformonkeresztülkerülsor.

(2)Ezarendeletalkalmazandóaz(1)bekezdésbenemlítettolyanjogvitákbíróságieljárásonkívülirendezésére,amelyet
valamelykereskedőindítottegyfogyasztóvalszemben,amennyibenafogyasztószokásostartózkodásihelyeszerinti
tagállamjogszabályailehetővéteszikazt,hogyezeketajogvitákatvalamelyalternatívvitarendezésifórumközremű-
ködésévelrendezzék.

(3)AtagállamoktájékoztatjákaBizottságot,hogyjogszabályaiklehetővéteszik-eaz(1)bekezdésbenemlített,valamely
kereskedőáltalegyfogyasztóvalszembenindítottjogvitáknakvalamelyalternatívvitarendezésifórumközreműködé-
sévelvalórendezését.Ahatáskörrelrendelkezőhatóságoknaka2013/11/EUirányelv20.cikkének(2)bekezdésében
említettjegyzékközlésekortájékoztatniukkellaBizottságot,hogymelyalternatívvitarendezésifórumokfoglalkoznak
azilyenjogvitákkal.

(4)Erendeletnekazecikk(1)bekezdésébenemlítettekszerinti,olyanjogvitákravalóalkalmazása,amelyetvalamelykeres-
kedőindítegyfogyasztóvalszemben,nemköteleziatagállamokatannakbiztosítására,hogyazalternatívvitarendezési
fórumokazilyenjogvitákbíróságieljárásonkívülirendezéséreirányulóeljárásokatbiztosítsanak.

3. cikk

Kapcsolatmásuniósjogiaktusokkal

Ezarendeletnemsértia2008/52/EKirányelvet.

4. cikk

Fogalommeghatározások

(1)Erendeletalkalmazásában:
a)„fogyasztó”:a2013/11/EUirányelv4.cikke(1)bekezdéséneka)pontjábanmeghatározottfogyasztó;
b)„kereskedő”:a2013/11/EUirányelv4.cikke(1)bekezdésénekb)pontjábanmeghatározottkereskedő;
c)„adásvételiszerződés”:a2013/11/EUirányelv4.cikke(1)bekezdésénekc)pontjábanmeghatározottadásvételi
szerződés;

d)„szolgáltatásiszerződés”:a2013/11/EUirányelv4.cikke(1)bekezdésénekd)pontjábanmeghatározottszolgáltatási
szerződés;

e)„onlineadásvételivagyszolgáltatásiszerződés”:olyanadásvételivagyszolgáltatásiszerződés,amelynekértelmében
akereskedővagyakereskedőközvetítőjeegyweboldalonvagyegyébelektronikuseszközönkeresztülkínálmeg-
vételrevalamilyenárutvagyszolgáltatást,ésafogyasztóazadottweboldalonvagyegyébelektronikuseszközön
keresztülrendelimegazárukatvagyszolgáltatásokat;

f)„onlinepiac”:abelsőpiaconazinformációstársadalommalösszefüggőszolgáltatások,különösenazelektronikus
kereskedelem,egyesjogivonatkozásairólszóló,2000.június8-i2000/31/EKeurópaiparlamentiéstanácsiirányelv
(11)(Elektronikuskereskedelemrőlszólóirányelv)2.cikkénekb)pontjábanmeghatározottszolgáltató,akiolyan
szolgáltatástnyújt,amelyegyonlinepiacweboldalánkeresztülonlineadásvételiésszolgáltatásiszerződésekmeg-
kötésétteszilehetővéfogyasztókéskereskedőkközött;

g)„elektronikusút”:elektronikusberendezéshasználataadatokolyanfeldolgozására(beleértveadigitálistömörítést)
éstárolására,amelyneksoránazadatoktovábbítása,átadásaésátvételeteljesegészébenvezetéken,rádióhullámon,
optikaivagyegyébelektromágnesesútontörténik;

h)„alternatívvitarendezésieljárás”(atovábbiakban:alternatívvitarendezésieljárás):azerendelet2.cikkébenemlített
jogvitákbíróságieljárásonkívülirendezéséreszolgálóeljárás;

i)„alternatívvitarendezésifórum”(atovábbiakban:alternatívvitarendezésifórum):a2013/11/EUirányelv4.cikke
(1)bekezdésének

h)pontjábanmeghatározottalternatívvitarendezésifórum;
j)„panaszosfél”:azafogyasztóvagykereskedő,akipanasztnyújtottbeazonlinevitarendezésiplatformonkeresztül;
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k)„ellenérdekűfél”:azafogyasztóvagykereskedő,akiellenpanasztnyújtottakbeazonlinevitarendezésiplatformon
keresztül;

l)„hatáskörrelrendelkezőhatóság”:a2013/11/EUirányelv4.cikke(1)bekezdéséneki)pontjábanmeghatározott
hatóság;

m)„személyesadat”:azonosítottvagyazonosíthatótermészetesszemélyre(„adatalany”)vonatkozóbármelyinfor-
máció;azazonosíthatószemélyolyanszemély,akiközvetlenvagyközvetettmódonazonosítható,mindenekelőtt
egyazonosítószámravagyaszemélyfizikai,fiziológiai,szellemi,gazdasági,kulturálisvagytársadalmiidentitására
vonatkozóegyvagytöbbtényezőretörténőutalásrévén.

(2)Akereskedőletelepedésihelyéta2013/11/EUirányelv4.cikke(2),illetve(3)bekezdésénekmegfelelőenkellmeg-
határozni.

II. FEJEZET

ONLINE VITARENDEZÉSI PLATFORM 

5. cikk

Azonlinevitarendezésiplatformlétrehozása

(1)ABizottságlétrehozegyonlinevitarendezésiplatformot,ésfelelannakműködtetéséért–azerendeletalkalmazásához
szükségesmindenfordításifeladatotisbeleértve–,fenntartásáért,finanszírozásáértésazadatbiztonságért.Azonline
vitarendezésiplatformnakfelhasználóbarátnakkelllennie.Azonlinevitarendezésiplatformlétrehozása,működtetése
ésfenntartásasoránbiztosítanikellafelhasználókadatainakvédelmétmáratervezésszakaszátólkezdve(„beépített
adatvédelem”),valamintbiztosítanikellazt,hogyazonlinevitarendezésiplatformlehetőségszerintmindenkiszá-
márahozzáférhetőésfelhasználhatólegyen,beleértveakiszolgáltatotthelyzetbenlévőszemélyeketis(„amindenki
számáratörténőtervezés”).

(2)Azonlinevitarendezésiplatformegyablakosügyintézésipontkéntműködikazonfogyasztókéskereskedőkszámára,
akikazerendelethatályaalátartozójogvitáikatbíróságieljárásonkívülkívánjákrendezni.Azonlinevitarendezésiplat-
formegyinteraktívweboldal,amelyelektronikusútonésdíjmentesenelérhetőazUnióintézményeinekvalamennyi
hivatalosnyelvén.

(3)ABizottságazonlinevitarendezésiplatformotadottesetbenhozzáférhetővétesziazokonahonlapjain,amelyeken
tájékoztatástnyújtanakazunióspolgároknakésvállalkozásoknak,mindenekelőtta2004/387/EKhatározatnakmeg-
felelőenlétrehozott„Európaönökért”portálon.

(4)Azonlinevitarendezésiplatformakövetkezőfeladatokatlátjael:
a)elérhetővétesziapanaszokbejelentéséreszolgálóelektronikusűrlapot,amelyetapanaszosféltöltkia8.cikknek

megfelelően;
b)tájékoztatjaazellenérdekűfeletapanaszról;
c)meghatározza,hogymelyikahatáskörrelrendelkezőalternatívvitarendezésifórum,illetvemelyekahatáskörrel
rendelkezőalternatívvitarendezésifórumok,éseljuttatjaapanasztahhozazalternatívvitarendezésifórumhoz,
amelynekigénybevételérőlafeleka9.cikkelösszhangbanmegállapodtak;

d)díjmentesenbiztosítegyelektronikusügykezelőeszközt,amely lehetővétesziazérintettfelekésazalternatív
vitarendezésifórumszámára,hogyavitarendezésieljárástazonlinevitarendezésiplatformonkeresztül,online
bonyolítsákle;

e)biztosítjaazérintettfelekésazalternatívvitarendezésifórumszámáraavitarendezéshezszükségesésazonline
vitarendezésiplatformonkeresztültovábbítottinformációkfordítását;

f)a10.cikkc)pontjábanemlítettinformációknakazalternatívvitarendezésifórumokáltaltörténőtovábbítására
szolgálóelektronikusűrlapotbiztosít;
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g)visszajelzésirendszertműködtet,amelylehetővétesziafelekszámára,hogyazonlinevitarendezésiplatformmű-
ködésével,illetveazadottvitátkezelőalternatívvitarendezésifórummalkapcsolatosvéleményüketkifejthessék;

h)nyilvánosanhozzáférhetővétesziazalábbiakat:
i.általánostájékoztatásazalternatívvitarendezésieljárásokról,mintabíróságieljárásonkívülivitarendezésegyik
módjáról;
ii.tájékoztatása2013/11/EUirányelv20.cikke(2)bekezdésénekmegfelelőenjegyzékbevettalternatívvitarendezési
fórumokról,amelyekazerendelethatályaalátartozójogvitákkezelésérehatáskörrelrendelkeznek;

iii.onlineútmutatóapanaszoknakazonlinevitarendezésiplatformonkeresztülibenyújtásáravonatkozóan;
iv.tájékoztatásazokrólazonlinevitarendezésikapcsolattartópontokról–beleértveezekelérhetőségétis–,ame-

lyeketatagállamokazerendelet7.cikkének(1)bekezdésévelösszhangbankijelöltek;
v.statisztikaiadatokazoknakavitáknakakimeneteléről,amelyeketazonlinevitarendezésiplatformonkeresztül
továbbítottakazalternatívvitarendezésifórumokhoz.

(5)ABizottsággondoskodikarról,hogya(4)bekezdésh)pontjábanszereplőinformációkpontosakésnaprakészeklegye-
nek,ésazokatvilágos,érthetőéskönnyenelérhetőmódontegyékközzé.

(6)Azokata2013/11/EUirányelv20.cikke(2)bekezdésénekmegfelelőenjegyzékbevettalternatívvitarendezésifórumo-
kat,amelyekazerendelethatályaalátartozójogvitákkezelésérehatáskörrelrendelkeznek,azonlinevitarendezési
platformonelektronikusanjegyzékbekellvenni.

(7)ABizottságvégrehajtásijogiaktusokútjánintézkedéseketfogadelazecikk(4)bekezdésébenmeghatározottfeladatok
ellátásánakmódjáról.Azemlítettvégrehajtásijogiaktusokatazerendelet16.cikkének(3)bekezdésébenemlített
vizsgálóbizottságieljárásnakmegfelelőenkellelfogadni.

6. cikk

Azonlinevitarendezésiplatformtesztelése

(1)ABizottságlegkésőbb2015.január9-igteszteliazonlinevitarendezésiplatformtechnikaifunkcióitésfelhasználóbarát
jellegét,valamintapanaszokbejelentéséreszolgálóűrlapot,többekközöttafordításszempontjából.Ateszteléstaz
onlinevitarendezésbenjártastagállamiszakértőkkel,valamintafogyasztókésakereskedőkképviselőivelkellelvé-
gezniésértékelni.ABizottságjelentéstnyújtbeazEurópaiParlamentnekésaTanácsnakateszteléseredményéről,
ésmeghozzaazesetlegesproblémákkezeléséreszolgálóintézkedéseketazonlinevitarendezésiplatformhatékony
működésénekbiztosításaérdekében.

(2)ABizottságazecikk(1)bekezdésébenemlítettjelentésbenismertetiazokatatechnikaiésszervezésiintézkedéseket
is,amelyeketannakérdekébenkívánmeghozni,hogyazonlinevitarendezésiplatformmegfeleljena45/2001/EK
rendeletbenmeghatározottadatvédelmikövetelményeknek.

7. cikk

Azonlinevitarendezéstsegítőkapcsolattartópontokhálózata

(1)Mindenegyestagállamkijelölegyonlinevitarendezésikapcsolattartópontot,amelyneknevétéselérhetőségétköz-
liaBizottsággal.AtagállamokazonlinevitarendezésikapcsolattartópontokfelelősségétátruházhatjákazEurópai
FogyasztóiKözpontokHálózatánaksajátországukbantalálhatóközpontjaira,fogyasztóiszervezetekrevagybármely
másszervezetre.Valamennyionlinevitarendezésikapcsolattartópontbanlegalábbkét,onlinevitarendezéstsegítő
tanácsadóműködik.
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(2)Azonlinevitarendezésikapcsolattartópontoktámogatástnyújtanakazonlinevitarendezésiplatformonkeresztül
benyújtottpanaszokkalkapcsolatosvitákrendezéséhez,akövetkezőfeladatokellátásarévén:
a)kérésreelősegítikafelekésahatáskörrelrendelkezőalternatívvitarendezésifórumközöttikommunikációt,ami

mindenekelőttakövetkezőketfoglalhatjamagában:
i.apanaszésadottesetbenavonatkozódokumentumokbenyújtásáhoznyújtottsegítség;
ii.azérintettfelekésazalternatívvitarendezésifórumokáltalánosjellegűtájékoztatásaazadásvételiésszolgáltatási
szerződésekkelkapcsolatosazonfogyasztóijogokról,amelyekavitarendezéstsegítőtanácsadókkalrendelkező
onlinevitarendezésikapcsolattartópontnakotthontadótagállambanérvényesíthetők;

iii.tájékoztatásazonlinevitarendezésiplatformműködéséről;
iv.magyarázatnyújtásaafeleknekakijelöltalternatívvitarendezésifórumokáltalalkalmazotteljárásiszabályokkal

kapcsolatban;
v.tájékoztatásapanaszosfélszámáraajogorvoslategyébeszközeiről,amennyibenazadottvitátazonlinevitaren-
dezésiplatformonkeresztülnemlehetrendezni;

b)afeladataikellátásasoránszerzettgyakorlatitapasztalataikalapjántevékenységükrőlkétéventejelentéstkészítenek
aBizottságnakésatagállamoknak;

(3)Azonlinevitarendezésikapcsolattartópontoknemköteleseka(2)bekezdésbenfelsoroltfeladatokellátásáraazoknak
avitáknakazesetében,amelyekbenafelekugyanabbanatagállambanrendelkeznekszokásostartózkodásihellyel.

(4)A(3)bekezdésellenéreatagállamokdönthetnekúgy,hogyanemzetikörülményekretekintettelazonlinekapcsolat-
tartópontnakelkellvégezniea(2)bekezdésbenfelsoroltfeladatokközülegyetvagytöbbetazonjogvitákesetében
is,amelyekbenafelekugyanabbanatagállambanrendelkeznekszokásostartózkodásihellyel.

(5)ABizottságlétrehozzaazonlinekapcsolattartópontokhálózatát,amelylehetővétesziakapcsolattartópontokegyütt-
működését,éshozzájárula(2)bekezdésbenfelsoroltfeladatokeredményességéhez.

(6)ABizottságéventelegalábbkétalkalommaltalálkozórahívjaösszeazonlinevitarendezésikapcsolattartópontokhá-
lózatánaktagjait,hogymegoszthassákegymássalalegjobbgyakorlatokat,ésmegvitathassákazonlinevitarendezési
platformműködésesorántapasztaltvisszatérőproblémákat.

(7)ABizottságazonlinevitarendezésikapcsolattartókközöttiegyüttműködésmódjáravonatkozószabályokatvégrehajtási
jogiaktusokútjánfogadjael.Azemlítettvégrehajtásijogiaktusokata16.cikk(3)bekezdésébenemlítettvizsgálóbi-
zottságieljáráskeretébenkellelfogadni.

8. cikk

Apanaszokbenyújtása

(1)Apanaszosfélazonlinevitarendezésiplatformhozapanaszokbejelentéséreszolgálóelektronikusűrlapkitöltésével
nyújthatbepanaszt.Apanaszokbejelentéséreszolgálóűrlapnakfelhasználóbarátnakésazonlinevitarendezésiplat-
formonkeresztülkönnyenelérhetőnekkelllennie.

(2)Apanaszosféláltalbenyújtottinformációnakelégségesnekkelllennieahatáskörrelrendelkezőalternatívvitarende-
zésifórummegállapításához.Ezeninformációterendeletmellékletetartalmazza.Apanaszosféldokumentumokat
csatolhatazűrlaphozpanaszánakalátámasztásához.

(3)Azonkritériumokfigyelembevételeérdekében,amelyekalapjána2013/11/EUrendelet20.cikkének(2)bekezdésével
összhangbanjegyzékbevettésazerendelethatályaalátartozójogvitákkalfoglalkozóalternatívvitarendezésifórumok
meghatározzáksajátilletékességiterületüket,aBizottságfelhatalmazástkaparra,hogyazerendelet17.cikkével
összhangbanfelhatalmazásonalapulójogiaktusokatfogadjonelazerendeletmellékletébenfelsoroltinformációk
kiigazításáravonatkozóan.
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(4)ABizottságapanaszokbejelentéséreszolgálóelektronikusűrlapkitöltésénekmódjáravonatkozószabályokatvégre-
hajtásijogiaktusokútjánhatározzameg.Azemlítettvégrehajtásijogiaktusokatazerendelet16.cikkének(2)bekez-
désébenemlítetttanácsadóbizottságieljáráskeretébenkellelfogadni.

(5)Apanaszokbejelentéséreszolgálóelektronikusűrlaponésannakmellékleteinmegadottadatokközülkizárólagaz
adatgyűjtéscéljaszempontjábólhelyes,lényegesésnemtúlzottmértékűadatokkerülnekfeldolgozásra.

9. cikk

Apanaszokfeldolgozásaéstovábbítása

(1)Azonlinevitarendezésiplatformhozbenyújtottpanaszokapanaszokbenyújtásáraszolgálóelektronikusűrlapvala-
mennyiszükségesrovatánakhiánytalankitöltéseeseténkerülnekfeldolgozásra.

(2)Haapanaszokbenyújtásáraszolgálóűrlapotnemtöltöttékteljesenki,apanaszosfeletértesítenikellarról,hogyapa-
nasztnemlehettovábbfeldolgoznimindaddig,amígahiányzóinformációkatmegnemadja.

(3)Apanaszokbenyújtásáraszolgáló,hiánytalanulkitöltöttűrlapbeérkezésétkövetőenazonlinevitarendezésiplatform
könnyenérthetőmódon,késedelemnélkültovábbítjaazellenérdekűfélszámáraazeféláltalválasztott,azUnióin-
tézményeinekegyikhivatalosnyelvénapanasztakövetkezőadatokkalegyütt:
a)tájékoztatásarról,hogyafeleknekmegkellegyezniükegyalternatívvitarendezésifórumról,amelyhezapanaszt

továbbítanikell,éshaafelekneknemsikerülmegállapodásrajutnivagyhaegyetlenhatáskörrelrendelkezőalternatív
vitarendezésifórumotsemsikerülazonosítani,apanasznemkerültovábbifeldolgozásra;

b)tájékoztatásapanaszkezelésérehatáskörrelrendelkezőalternatívvitarendezési fórumrólvagyfórumokról,ha
apanaszbenyújtásáraszolgálóelektronikusűrlapmegemlítivalamelyiket,vagyhaazonlinevitarendezésiplatform
azűrlaponszolgáltatottinformációkalapjánazonosítottilyet;

c)abbanazesetben,haazellenérdekűfélegykereskedő,annakafelkérésearra,hogy10naptárinaponbelülnyilat-
kozzonazalábbiakról:akereskedőafogyasztókkalfelmerülőjogvitákrendezésecéljábólegyadottalternatívvita-
rendezésifórumigénybevételévelkapcsolatoskötelezettségetvállal-e,vagyilyenkötelezettséghatályaaláesik-e,
valamintattólazesettőleltekintve,haakereskedőegyadottalternatívvitarendezésifórumigénybevételévelkap-
csolatoskötelezettséghatályaaláesik,hajlandó-eab)pontbanemlítettvalamelyalternatívvitarendezésifórumot
vagyfórumokatigénybevenni;

d)abbanazesetben,haazellenérdekűfélegyfogyasztó,ésakereskedőkötelesegyadottalternatívvitarendezési
fórumotigénybevenni,afogyasztófelkérésearra,hogy10naptárinaponbelülegyezzenbeleennekazalternatív
vitarendezésifórumnakazigénybevételébe,vagyhaakereskedőnemkötelesegyadottalternatívvitarendezési
fórumotigénybevenni,afogyasztófelkérésearra,hogyab)pontbanemlítettekbőlválasszonegyvagytöbbalter-
natívvitarendezésifórumot;

e)azellenérdekűfélletelepedésivagytartózkodásihelyeszerintitagállambanműködőonlinevitarendezésikapcsolat-
tartópontnevének,elérhetőségénekésa7.cikk(2)bekezdéséneka)pontjábanemlítettfeladatainakrövidleírása.

(4)A(3)bekezdésc)vagyd)pontjábanemlített,azellenérdekűféltőlszármazóinformációkkézhezvételétkövetőenaz
onlinevitarendezésiplatformkönnyenérthetőmódon,apanaszosféláltalválasztott,azUnióintézményeinekegyik
hivatalosnyelvénhaladéktalanulközliezzelaféllelazalábbiinformációkat:
a)a(3)bekezdésa)pontjábanemlítettinformációkat;
b)haapanaszosfélegyfogyasztó,akereskedőáltala(3)bekezdésc)pontjánakmegfelelőenmegjelöltalternatívvi-

tarendezésifórumravagyfórumokravonatkozóinformációt,valamintegyarravonatkozófelkérést,hogytíznaptári
naponbelülállapodjonmegazalternatívvitarendezésifórumról;

c)haapanaszosfélegykereskedő,akinemkötelesegyadottalternatívvitarendezésifórumotigénybevenni,akkor
afogyasztóáltala(3)bekezdésd)pontjánakmegfelelőenmegjelöltalternatívvitarendezésifórumravagyfóru-
mokravonatkozóinformációt,valamintegyarravonatkozófelkérést,hogytíznaptárinaponbelülállapodjonmeg
azalternatívvitarendezésifórumról;
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d)apanaszosfélletelepedésivagytartózkodásihelyeszerintitagállambanműködőonlinevitarendezésikapcsolattartó
pontnevének,elérhetőségénekésa7.cikk(2)bekezdéséneka)pontjábanemlítettfeladatainakrövidleírását.

(5)A(3)bekezdésb)pontjában,valaminta(4)bekezdésb)ésc)pontjábanemlítettinformációmagábanfogaljaazegyes
alternatívvitarendezésifórumokravonatkozókövetkezőadatokat:
a)azalternatívvitarendezésifórumneve,elérhetőségeéswebhelyénekcíme;
b)adottesetbenazalternatívvitarendezésieljárásdíjtételei;
c)azalternatívvitarendezésieljáráslefolytatásáhozhasználhatónyelvvagynyelvek;
d)azalternatívvitarendezésieljárásátlagosidőtartama;
e)azalternatívvitarendezésieljáráseredményénekkötelezővagynemkötelezőjellege;
f)azokaz indokok, amelyekalapjánazalternatívvitarendezési fórumegyadott jogvita rendezésételutasíthatja
a2013/11/EUirányelv5.cikkének(4)bekezdésévelösszhangban.

(6)Azonlinevitarendezésiplatformautomatikusanéshaladéktalanultovábbítjaapanasztahhozazalternatívvitarendezési
fórumhoz,amelynekigénybevételérőlafeleka(3)és(4)bekezdésselösszhangbanmegállapodtak.

(7)Azazalternatívvitarendezésifórum,amelyhezapanaszttovábbították,haladéktalanultájékoztatjaafeleketarról,
hogya2013/11/EUirányelv5.cikke(4)bekezdésévelösszhangbanhozzájárulvagyelutasítja,hogyajogvitávalfoglal-
kozzon.Azazalternatívvitarendezésifórum,amelybeleegyezett,hogyajogvitávalfoglalkozzon,tájékoztatjaafeleket
azeljárásiszabályzatárólis,valamintadottesetbenazadottvitarendezésieljárásköltségeiről.

(8)Haapanaszbenyújtásáraszolgálóűrlapbenyújtásátkövető30naponbelülafeleknemtudnakmegegyezniegyal-
ternatívvitarendezésifórumban,vagyhaazalternatívvitarendezésifórumelutasítja,hogyajogvitávalfoglalkozzon,
apanasztovábbifeldolgozásáranemkerülsor.Apanaszosfelettájékoztatnikellarról,hogyegyébjogorvoslatieszkö-
zökkelkapcsolatosáltalánosfelvilágosításértonlinevitarendezésitanácsadóhozfordulhat.

10. cikk

Vitarendezés

Azalternatívvitarendezésifórum,amelybeleegyezett,hogyfoglalkozikegyvitávalazerendelet9.cikkénekmegfelelően:
a)avitarendezésieljárásta2013/11/EUirányelv8.cikkéneke)pontjábanemlítetthatáridőnbelüllezárja;
b)nemkövetelimegafelekvagyképviselőikfizikaijelenlétét,kivévehaeljárásiszabályaielőírjákenneklehetőségét,és

afelekbeleegyeznek;
c)haladéktalanultovábbítjaazonlinevitarendezésiplatformfeléakövetkezőinformációkat:

i.apanasszalkapcsolatosügyiratbeérkezésénekidőpontja;
ii.ajogvitatárgya;
iii.avitarendezésieljáráslezárásánakdátuma;
iv.aziii.alpontbanemlítetteljáráseredménye;

d)nemkötelezhetőarra,hogyazonlinevitarendezésiplatformonkeresztülalternatívvitarendezésieljárástfolytasson.

11. cikk

Adatbázis

ABizottságmeghozzaaszükségesintézkedéseketegyolyanelektronikusadatbázislétrehozásaésfenntartásaérdekében,
amelybenaz5.cikk(4)bekezdéseésa10.cikkc)pontjaszerintfeldolgozottadatokattárolja,megfelelőenfigyelembe
vévea13.cikk(2)bekezdését.
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12. cikk

Aszemélyesadatokfeldolgozása

(1)Avitásügyekkelkapcsolatos,a11.cikkbenemlítettadatbázisbantároltinformációkhoz,ígyaszemélyesadatokhoz
kizárólagazazalternatívvitarendezésifórumférhethozzáa10.cikkbenemlítettcélokból,amelynekazadottvitás
ügyeta9.cikknekmegfelelőentovábbították.Ugyanezeninformációkhoz–kizárólaga7.cikk(2)és(4)bekezdésében
említettcélokból–azonlinevitarendezésikapcsolattartópontokishozzáférhetnek,haerreszükségvan.

(2)ABizottságazonlinevitarendezésiplatformhasználatánakésműködésénekellenőrzése,valaminta21.cikkbenemlített
jelentésekelkészítésecéljábólhozzáférésselrendelkezika10.cikkszerintfeldolgozottinformációkhoz.ABizottságaz
onlinevitarendezésiplatformotigénybevevőkszemélyesadataitkizárólagazonlinevitarendezésiplatformműködé-
séhezésfenntartásáhozszükségesmértékbendolgozzafel,többekközöttabbólacélból,hogynyomonkövesseaz
onlinevitarendezésiplatformnakazalternatívvitarendezésifórumokésazonlinevitarendezésikapcsolattartópontok
általihasználatát.

(3)Avitásügyekkelkapcsolatosszemélyesadatokatazecikk(1)bekezdésébenemlítettadatbázisbankizárólagannyiideig
lehettárolni,ameddigezazadatgyűjtéscéljánakeléréséhezvagyahhozszükséges,hogybiztosítanilehessen,hogyaz
érintettekgyakorolhassákvonatkozójogaikat,éshozzáférhessenekaszemélyesadataikhoz;azadatokatlegkésőbbhat
hónappala10.cikkc)pontjánakiii.alpontjávalösszhangbanazonlinevitarendezésiplatformfelétovábbítottvitásügy
lezárásánakidőpontjátkövetőenautomatikusantörölnikell.Azadatmegőrzésiidőszakazadottjogvitávalfoglalkozó
alternatívvitarendezésifórumvagyazonlinevitarendezésikapcsolattartópontáltalanemzetiadatfájlokbantárolt
személyesadatokraisérvényes,kivéve,haazalternatívvitarendezésifórumáltalalkalmazotteljárásiszabályokvagy
anemzetijogszabályokegyedirendelkezéseihosszabbmegőrzésiidőszakotirányoznakelő.

(4)Azerendelethatályaalátartozóadatkezelésitevékenységeitekintetébenvalamennyionlinevitarendezésitanácsadó
a95/46/EKirányelv2.cikkénekd)pontjaértelmébenadatkezelőnekminősül,ésbiztosítaniakellazt,hogyezekate-
vékenységekösszhangbanlegyenekazokkalanemzetijogszabályokkal,amelyeketa95/46/EKirányelvnekmegfelelően
azonlinevitarendezésitanácsadóvalrendelkezőonlinevitarendezésikapcsolattartópontnakotthontadótagállamban
fogadtakel.

(5)Azerendelethatályaalátartozóadatkezelésitevékenységeitekintetébenvalamennyialternatívvitarendezésifórum
a95/46/EKirányelv2.cikkénekd)pontjaértelmébenadatkezelőnekminősül,ésbiztosítaniakellazt,hogyezekate-
vékenységekösszhangbanlegyenekazokkalanemzetijogszabályokkal,amelyeketa95/46/EKirányelvnekmegfelelően
azalternatívvitarendezésifórumletelepedésihelyeszerintitagállambanfogadtakel.

(6)Azerendeletszerintikötelezettségeitésaszemélyesadatoknakazekötelezettségekkeretébenvalófeldolgozását
illetőenaBizottsága45/2001/EKrendelet2.cikkénekd)pontjaszerintiadatkezelőnekminősül.

13. cikk

Azadatoktitkosságaésbiztonsága

(1)Azonlinevitarendezésikapcsolattartópontokraazérintetttagállamjogszabályaibanaszakmaititoktartásvagyazazzal
egyenértékűmástitoktartásikötelezettségektekintetébenelőírtszabályokvonatkoznak.

(2)ABizottsága45/2001/EKrendelet22.cikkévelösszhangbanmeghozzaamegfelelőműszakiésszervezetiintézkedéseket
azerendeletkeretébenfeldolgozottinformációkbiztonságánakbiztosítására,beleértveazadatokhozvalóhozzáférés
megfelelőellenőrzését,egybiztonságitervetésabiztonságotérintőeseményekkezelését.
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14. cikk

Afogyasztóktájékoztatása

(1)AzUnióbanletelepedett,onlineadásvételivagyszolgáltatásiszerződésekbenérintettkereskedőknek,valamintaz
Unióbanletelepedettolyanonlinepiacoknakmegkelljeleníteniükahonlapjukonazonlinevitarendezésiplatformra
mutatóelektronikuslinket.Ennekalinknekafogyasztókszámárakönnyenelérhetőnekkelllennie.Azonlineadásvételi
vagyszolgáltatásiszerződésekbenérintett,azUnióbanletelepedettkereskedőknekmegkelladniukaze-mailcímüketis.

(2)AzUnióbanletelepedett,onlineadásvételivagyszolgáltatásiszerződésekbenérintettazonkereskedőknek,akikkö-
telesekegyvagytöbbalternatívvitarendezésifórumotigénybevenniafogyasztókkalfennállóvitáikrendezéséhez,
vagyerrekötelezettségetvállalnak,tájékoztatniukkellafogyasztókatazonlinevitarendezésiplatformlétezéséről,
valamintarrólalehetőségről,hogyazonlinevitarendezésiplatformfelhasználhatóavitáikrendezéséhez.Emellettaz
onlinevitarendezésiplatformramutatóelektronikuslinketkellmegjeleníteniükhonlapjukon,illetve,haazajánlatot
e-mailbenteszik,akkorazadotte-mailben.Eztazinformációtfelkelltüntetniadottesetbenazonlineadásvételivagy
szolgáltatásiszerződésáltalánosfeltételeiközöttis.

(3)Azecikk(1)és(2)bekezdésenemsértia2013/11/EUirányelv13.cikkét,valamintabíróságieljárásonkívülivitaren-
dezésieljárásokkalkapcsolatbanafogyasztóktájékoztatásáravonatkozó,egyébuniósjogiaktusokbanfoglaltazon
rendelkezéseket,amelyekecikkrendelkezéseinkívülalkalmazandók.

(4)Azalternatívvitarendezésifórumoknaka2013/11/EUirányelv20.cikkének(4)bekezdésébenemlítettjegyzékétés
annakfrissítéseitazonlinevitarendezésiplatformonközzékelltenni.

(5)Atagállamoknakgondoskodniukkellarról,hogyazalternatívvitarendezésifórumok,azEurópaiFogyasztóiKözpontok
Hálózatánakközpontjai,a2013/11/EUirányelv18.cikkének(1)bekezdésébenmeghatározotthatáskörrelrendelkező
hatóságok,ésadottesetbena2013/11/EUirányelv14.cikkének(2)bekezdésévelösszhangbankijelöltfórumokhon-
lapjukonfeltüntessékazonlinevitarendezésiplatformramutatóelektronikuslinket.

(6)Atagállamoknakösztönözniükkellafogyasztóiésvállalkozóiszövetségeketarra,hogyadjákmegazonlinevitarendezési
platformhonlapjáramutatóelektronikuslinket.

(7)Haakereskedőkkötelesekaz(1)ésa(2)bekezdés,valaminta(3)bekezdésbenemlítettrendelkezésekszerintitájé-
koztatástmegadni,ezeketazinformációkatlehetőlegegyüttkellmegadniuk.

15. cikk

Ahatáskörrelrendelkezőhatóságokszerepe

Azegyestagállamokhatáskörrelrendelkezőhatóságainakmegkellvizsgálniuk,hogyazadotttagállambanletelepedett
alternatívvitarendezésifórumokmegfelelnek-eazerendeletbenfoglaltkötelezettségeknek.
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III. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

16. cikk

Bizottságieljárás

(1)ABizottságmunkájátegybizottságsegíti.Ezabizottsága182/2011/EUrendeletszerintibizottság.

(2)Azebekezdésretörténőhivatkozáskora182/2011/EUrendelet4.cikkétkellalkalmazni.

(3)Azebekezdésretörténőhivatkozáskora182/2011/EUrendelet5.cikkétkellalkalmazni.

(4)Amennyibenazecikk(2)ésa(3)bekezdéseszerintibizottságavéleményétírásbelieljárásútjánalakítjaki,azírásbeli
eljárásteredménynélküllekellzárni,amennyibenavéleménykialakításáramegállapítotthatáridőnbelülabizottság
elnökeígydönt,vagyabizottságitagokegyszerűtöbbségeeztkéri.

17. cikk

Afelhatalmazásgyakorlása

(1)ABizottságazecikkbenrögzítettfeltételekmellettfelhatalmazástkapfelhatalmazásonalapulójogiaktusokelfogadására.

(2)ABizottságnaka8.cikk(3)bekezdésébenemlített,felhatalmazásonalapulójogiaktuselfogadásáravonatkozófelha-
talmazásahatározatlanidőreszól2013.július8-tólkezdődőhatállyal.

(3)AzEurópaiParlamentvagyaTanácsbármikorvisszavonhatjaazerendelet8.cikke(3)bekezdésébenemlítettfelhatal-
mazást.Avisszavonásrólszólóhatározatmegszüntetiazabbanmeghatározottfelhatalmazást.AhatározatazEurópai
UnióHivatalosLapjábanvalókihirdetésétkövetőnaponvagyahatározatbanmeghatározottkésőbbiidőpontbanlép
hatályba.Ahatározatnemérintiamárhatálybanlévő,felhatalmazásonalapulójogiaktusokérvényességét.

(4)ABizottságafelhatalmazásonalapulójogiaktuselfogadásátkövetőenhaladéktalanulésegyidejűlegértesítiarrólaz
EurópaiParlamentetésaTanácsot.

(5)Azerendelet8.cikke(3)bekezdéseszerinti,felhatalmazásonalapulójogiaktuscsakakkorléphatályba,haazEurópai
ParlamentnekvagyaTanácsnakajogiaktusrólvalóértesítésétkövetőkéthónaponbelülsemazEurópaiParlament,
semaTanácsnememeltkifogástafelhatalmazásonalapulójogiaktusellen,vagyhaazEurópaiParlamentésaTa-
nácsazidőtartamleteltétmegelőzőenegyarántarróltájékoztattaaBizottságot,hogynememelkifogást.AzEurópai
ParlamentvagyaTanácskezdeményezéséreezenidőtartamkéthónappalmeghosszabbodik.

18. cikk

Szankciók

Atagállamokmegállapítjákazerendeletmegsértéseeseténalkalmazandószankciókravonatkozószabályokat,ésminden
szükségesintézkedéstmegtesznekazokérvényesítéseérdekében.Azelőírtszankcióknakhatékonynak,arányosnakés
visszatartóerejűnekkelllenniük.
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19. cikk

A2006/2004/EKrendeletmódosítása

A2006/2004/EKeurópaiparlamentiéstanácsirendelet(12)mellékleteakövetkezőponttalegészülki:

„21.Afogyasztóijogvitákonlinerendezésérőlszóló,2013.május21-i524/2013/EUeurópaiparlamentiéstanácsirendelet
(HLL165.,2013.6.18.,1.o.):14.cikk.”

20. cikk 

A2009/22/EKirányelvmódosítása

A2009/22/EKeurópaiparlamentiéstanácsiirányelv(13)akövetkezőképpenmódosul:

1.Az1.cikk(1)és(2)bekezdésében,valaminta6.cikk(2)bekezdésénekb)pontjában„azI.mellékletbenfelsoroltirány-
elvek”szövegrészhelyébe„azI.mellékletbenfelsoroltuniósjogiaktusok”szövegrészlép.

2.AzI.mellékletcímébenaz„IRÁNyELVEKJEGyZÉKE”szövegrészhelyébeaz„UNIóSJOGIAKTUSOKJEGyZÉKE”lép.

3.AzI.mellékletakövetkezőponttalegészülki:

„15.Afogyasztóijogvitákonlinerendezésérőlszóló,2013.május21-i524/2013/EUeurópaiparlamentiéstanácsirendelet
(HLL165.,2013.6.18.,1.o.):14.cikk.”

21. cikk

Jelentések

(1)ABizottságéventejelentéstnyújtbeazEurópaiParlamentnekésaTanácsnakazonlinevitarendezésiplatformmű-
ködéséről,elsőalkalommalegyévvelaztkövetően,hogyazonlinevitarendezésiplatformmegkezdteműködését.

(2)ABizottság2018.július9-ig,ésazutánhároméventejelentéstnyújtbeazEurópaiParlamentnekésaTanácsnake
rendeletalkalmazásáról,elsősorbanarról,hogyapanaszokbenyújtásáraszolgálóűrlapfelhasználóbarát-e,éskikell-e
esetlegesenigazítaniazerendeletmellékletébenfelsoroltinformációkat.Ajelentéshezszükségeseténcsatolnikell
azerendeletkiigazításárairányulójavaslatokat.

(3)Haaz(1)és(2)bekezdésbenemlítettjelentéseketugyanabbanazévbenkellenebenyújtani,akkormindösszeegyetlen
közösjelentéstkellbenyújtani.

22. cikk

Hatálybalépés

(1)EzarendeletazEurópaiUnióHivatalosLapjábantörténőkihirdetésétkövetőhuszadiknaponléphatályba.

(2)Ezarendelet2016.január9-tőlalkalmazandó,kivéveakövetkezőrendelkezéseket:

a2.cikk(3)bekezdése,valaminta7.cikk(1)és(5)bekezdése,amelyek2015.július9-tőlalkalmazandók,

az5.cikk(1)és(7)bekezdése,a6.cikk,a7.cikk(7)bekezdése,a8.cikk(3)és(4)bekezdése,a11.cikk,a16.cikkés
a17.cikk,amelyek2013.július8-tólalkalmazandók.
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Ezarendeletteljesegészébenkötelezőésközvetlenülalkalmazandóvalamennyitagállamban.

KeltStrasbourgban,2013.május21-én.

azEurópaiParlamentrészéről
azelnök
M.SCHULZ

aTanácsrészéről
azelnök
L.CREIGHTON

(1)HLC181.,2012.6.21.,99.o.

(2)AzEurópaiParlament2013.március12-iálláspontja(aHivatalosLapbanmégnemtettékközzé)ésaTanács2013.
április22-ihatározata.

(3)LásdeHivatalosLap63.oldalát.

(4)HLL136.,2008.5.24.,3.o.

(5)HLL144.,2004.4.30.,62.o.

(6)HLL281.,1995.11.23.,31.o.

(7)HLL8.,2001.1.12.,1.o.

(8)HLL304.,2011.11.22.,64.o.

(9)HLL55.,2011.2.28.,13.o.

(10)HLC136.,2012.5.11.,1.o.

(11)HLL178.,2000.7.17.,1.o.

(12)HLL364.,2004.12.9.,1.o.

(13)HLL110.,2009.5.1.,30.o.
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MELLÉKLET

Apanaszokbenyújtásakormegadandóinformációk

1.apanaszosfélfogyasztóvagykereskedő-e;

2.afogyasztóneve,e-mailcímeéspostaicíme;

3.akereskedőneveése-mailcíme,weboldalaéspostaicíme;

4.adottesetbenapanaszosfélképviselőjénekneve,e-mailcímeéspostaicíme;

5.adottesetbenapanaszosfélvagyképviselőjeáltalismertnyelv(ek);

6.azellenérdekűféláltalismertnyelv,amennyibenezazadatrendelkezésreáll;

7.azonáruvagyszolgáltatástípusa,amelyhezapanaszkapcsolódik;

8.azárutvagyaszolgáltatástvalamelyhonlaponvagymáselektronikuseszközönkeresztülkínálta-efelakereskedőés
rendelte-emegafogyasztó;

9.amegvásároltárukvagyszolgáltatásokára;

10.azárukvagyszolgáltatásokvásárlásánakidőpontja;

11.közvetlenkapcsolatbalépett-eafogyasztóakereskedővel;

12.korábbanmárfoglalkozott-evalamelyalternatívvitarendezésifórumvagybíróságajogvitával;

13.apanasztípusa;

14.apanaszismertetése;

15.haapanaszosfélegyfogyasztó,amennyibenismert,azonalternatívvitarendezésifórumok,amelyeketakereskedő
kötelesigénybevenni,vagyamelyekigénybevételéreelköteleztemagáta2013/11/EUirányelv13.cikke(1)bekez-
désénekmegfelelően;

16.amennyibenapanaszosfélegykereskedő,melyalternatívvitarendezésifórumotkötelesigénybevenni,illetvemely
alternatívvitarendezésifórumigénybevételérevállaltkötelezettséget.
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6. 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: 1122 Budapest, Krisztina krt. 6.).  
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 
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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.) 
 
 
 
 
 

 

 



MAGYAR NEMZETI BANK

JELENTÉS A PÉNZÜGYI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET ÉVES TEVÉKENYSÉGÉRŐL • 2021176

 

 V.2.0                            10/12 

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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7. 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: 1122 Budapest, Krisztina krt. 6.).
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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8. 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: 1122 Budapest, Krisztina krt. 6.).  
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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 V2.0                        6/11 

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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9. számú melléklet

ALÁVETÉSI NYILATKOZATOK NYILVÁNTARTÁSI RENDJÉRŐL

AMagyarNemzetiBankrólszóló2013.éviCXXXIX.törvény(atovábbiakban:MNBtv.)103.§(2)bekezdésébenfoglaltak
alapjánaPénzügyiBékéltetőTestületazMNBtv.39.§-banmeghatározotttörvényekhatályaalátartozószemélyekvagy
szervezetek(pénzügyiszolgáltatók)általtett,azMNBtv.103.§(1)bekezdésszerintialávetésinyilatkozatokrólnyilvántar-
tástvezet.AzalávetésinyilatkozatoknyilvántartásánakügyviteliszabályaitaTestületjelenszabályzatbanhatározzameg.

1.ApénzügyiszolgáltatókáltalaPénzügyiBékéltetőTestülethezbenyújtottalávetésinyilatkozatokrólaTestületnaprakész
nyilvántartástvezet.AnyilvántartásaTestületnélrendszeresítettésazintranetenelérhetőkezelőfelülettelrendelkező
informatikaikeretprogramban(atovábbiakban:nyilvántartás)történik.Anyilvántartásbanszereplőhatályosésnyilvános
adatokaTestülethonlapjánismegjelennek.

2.Apénzügyiszolgáltatókáltalbenyújtottalávetésinyilatkozatokazáltalános iratkezelésiszabályokszerintkerülnek
szkennelésreésiktatásraaMagyarNemzetiBankiratkezelőrendszerében.Amennyibenvalamelyalávetésinyilatkozat
iktatásaesetlegesennemtörténnemeg,aTestületHivatalagondoskodikazadottnyilatkozatiktatásáróléseztkövetően
annakajelenszabályokszerintinyilvántartásáról.

3.AziktatottalávetésinyilatkozatbanszereplőadatokataHivatalkijelöltmunkatársa,annakbeérkezésétőlszámított8
naponbelülfeltöltianyilvántartásba.Azadatfeltöltésnélrögzítenikell:

3.1.apénzügyiszolgáltatónevét;

3.2.apénzügyiszolgáltatószékhelyét;

3.3.apénzügyiszolgáltatótörzsszámát;

3.4.apénzügyiszolgáltatópiacibesorolását;

3.5.azalávetésinyilatkozatkorlátozástényétéstartalmát;

3.6.azalávetésinyilatkozatidőbelihatályát;

3.7.azalávetésinyilatkozatiktatószámát.

4.Amennyibenapénzügyiszolgáltatóazalávetésinyilatkozatotvisszavonjavagyannaktartalmátmódosítja,úgyazadott
változástaHivatalkijelöltmunkatársaavisszavonástvagymódosításttartalmazóiktatottnyilatkozatTestülethezérke-
zésétőlszámított8naponbelülátvezetianyilvántartásban.

5.AmennyibenvalamelyalávetésinyilatkozatottettpénzügyiszolgáltatójogutódnélkülmegszűnikéserrőlaTestület
anevezettszolgáltatótólvagyegyébhivatalosforrásbóltudomástszerez,aHivatalkijelöltmunkatársaanevezettpénz-
ügyiszolgáltatótekintetébenazalávetésinyilatkozatidőbelihatályátajogutódnélkülimegszűnésnapjávallezárja.

6.Amennyibenvalamelyalávetésinyilatkozatottettpénzügyiszolgáltatójogutódlássalszűnikmegésamegszűnésről,illetve
ajogutódlásrólanevezettszolgáltatóvagyajogutódtájékoztatjaaTestületet,aTestületanyilatkozattartalmánakmeg-
felelőenmódosítjaanevezettpénzügyiszolgáltatónyilvántartásbanszereplő,alávetésrevonatkozóadatait.Amennyiben
aTestülethivatalbólészleli,hogyjogutódláskövetkezettbeéssemajogelődnemrendelkezettanyilatkozatáról,sem
ajogutódnemadotttájékoztatást,aTestületHivatalamegkeresiajogutódot,hogyajogelődnyilatkozatatekintetében
akérthatáridőelteltéigtegyenbejelentést.AbejelentéstartalmánakmegfelelőenaTestületHivatalaakorábbantett
alávetéstmódosítjavagyannakhatályátvisszavonásaeseténavisszavonásnapjávallezárja.
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7.ATestületazalávetésinyilatkozatottettpénzügyiszolgáltatókadataitéventeellenőrziésamennyibenészleli,hogyaz
adottszolgáltatóadataibanváltozáskövetkezettbe,úgyeztaváltozástanyilvántartásbanátvezeti.

8.Azalávetésinyilatkozatotvagyannakmódosítását,visszavonásáttartalmazóokirateredetipéldányátaHivatalkijelölt
munkatársaanyilvántartásbananyilatkozattartalmánakmegfelelőmódosításátkövetőenaMagyarNemzetiBank
általánosiratkezelésiszabályainakmegfelelőenirattárbahelyezi.
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10. számú melléklet

ADATGYŰJTÉS, AZ ADATVAGYON KEZELÉSÉNEK SZABÁLYAI

1.ATestületműködésesoránakérelmezőktőlésapénzügyiszolgáltatóktólkapottadatokatügynyilvántartórendszerébe
(PBTInforendszer)rögzítiéstároljaatevékenységecéljánakmegvalósulásáhozszükségesmértékbenésideig,avo-
natkozójogszabályokelőírásainakbetartásával.Csakolyanszemélyeséskülönlegesadatotkezel,amelyazadatkezelés
céljánakmegvalósulásáhozelengedhetetlenésacélelérésérealkalmas.

2.Azadatokabékéltetésitevékenységvégzésénekcéljántúlmenőenstatisztikaicélokatisszolgálnak.Agyűjtöttésaz
ügynyilvántartórendszerbentároltadatokakérelmezőkáltalszolgáltatottadatokból,ahiánypótlásalkalmávalbekért
adatokból,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,amelyektartalmáraakérelmező

és/vagyapénzügyiszolgáltatóbizonyítékkénthivatkozik.

4.ATestületbiztosítja,hogyazérintettajogszabályikeretekközöttkezeltadataikezelésérőlrendelkezzen,ígyazérintett
személytájékoztatástkérhetaszemélyesadatainakkezeléséről,kérhetiszemélyesadatainakhelyesbítését,illetve–
ajogszabálybanelrendelt,azazkötelezőadatkezelésekkivételével–azoktörlését,valamint–haarratörvényfelhatal-
mazza–tiltakozhatszemélyesadatainakkezeléseellen.Atájékoztatásingyenes.

5.ATestületahatályosmagyarjogszabályokbanésazEurópaiUniókötelezőjogiaktusaibanszabályozottfeladataiel-
látásáhozszemélyeséskülönlegesadatokatkezelhet.TörvényivagyazEurópaiUniókötelezőjogiaktusánalapuló
felhatalmazáshiányábanazadatkezelésalapjáulkizárólagazérintettmegfelelőtájékoztatásánalapuló,önkéntesés
határozott–különlegesadateseténírásbeli–hozzájárulásaszolgálhat,amelybenfélreérthetetlenbeleegyezésétadja
amegfelelőszemélyesadatokmeghatározottcélbóléskörbentörténőkezeléséhez.Ahozzájárulásmegszerzésesorán
azérintettetkifejezettenfigyelmeztetnikellabeleegyezésönkéntességére.MiutánaTestületelőttfolyóeljárások
afogyasztónakminősülőmagánszemélyek–azelszámolásikötelezettségmegállapításairántiigényekesetébenanem
fogyasztónakminősülő,nemmagánszemélykérelmezők–kérelmére,kezdeményezéséreindul,esetükbenazáltaluk
megadottszemélyesadatoktekintetébenhozzájárulásukatvélelmeznikell.

6.ATestületügyviteliésnyilvántartásicélúadatkezelést,azelszámolássalkapcsolatosésa2014.éviXL.törvényhatálya
alátartozókérelmekalapjánindulteljárásokbanezentúlmenőenanemperesbíróságokrészéreadattovábbítástvégez.

7.Azügyvitelhezkapcsolódóadatkezelésazügy(kérelem)nyilvántartásához(iktatásához),feldolgozásáhozkapcsolódik.
Alapvetőcéljaazadottügyhöztartozóeljáráslefolytatásához,azadatkezelésszereplőinekazonosításáhozésazügy
befejezéséhezszükségesadatokbiztosítása.Azügyvitelicélúadatkezeléssoránaszemélyesadatokkizárólagazadott
ügyirataibanésazügyvitelinyilvántartórendszerekben(PBTInfoésIRA,elszámolássalkapcsolatosügyekbenaPBTInfo2
ésazIRA2rendszerekben)szerepelhetnek;kezelésükebbőlacélbólazalapulszolgálóiratokirattárbahelyezéséigtart.

8.Anyilvántartásicélúadatkezelésajogszabályokbanelőremeghatározottadatkörökalapjángyűjtöttadatfajtákbólálló,
belsőnyilvántartásbanszereplőadatállománythozlétreazadatkezelésidőtartamaalatt,biztosítvaazadatokkülönböző
jellemzőkalapjántörténővisszakereshetőségét,lekérdezhetőségét.Azadatokstatisztikaicéltisszolgálnak,ígyezekből
heti,havistatisztikákkészülnekésaTestületMNBtörvényszerintiÉvesJelentéseállössze.Astatisztikaszempontokaz
adatgyűjtéséskezeléseredményealapjánkülönösenazalábbiak:
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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

9.Akezeltadatottörölnikell,haazadatkezelésejogellenes;azadathiányosvagytéves,ésezazállapotjogszerűennem
orvosolható,feltéve,hogyatörlésttörvénynemzárjaki;azadatkezeléscéljamegszűnt,vagyazadatoktárolásának
törvénybenmeghatározotthatáridejelejárt;illetve,haaztabíróságelrendelte.Avalóságnaknemmegfelelőadatot
aTestület–amennyibenaszükségesadatokrendelkezésreállnak–köteleshelyesbíteni.Azadathelyesbítésérőlvagy
törlésérőlazérintettentúlmindazokattájékoztatnikell,akiknekazadatottovábbították(példáulelszámolásiügyekben
anempereseljáráslefolytatásáraatörvényszerinthatáskörrelrendelkezőbíróságok),kivéve,haatájékoztatáselma-
radásaazadatkezeléscéljáratekintettelazérintettjogosérdekeitnemsérti.

10.AzérintettaMagyarNemzetiBankadatvédelmifelelősénéltiltakozhatszemélyesadatánakkezeléseellenazInfotv.
21.§-banmeghatározottakszerint.EzesetbenazadatvédelmifelelőshaladéktalanulértesítiaTestületelnökét.Azelnök
15naponbelüldöntésamennyibenatiltakozásindokolt,aTestületHivatalakötelesazadatkezelést(továbbiadat-
felvételt,adattovábbítást)megszüntetni,valamintatiltakozásról,ésazannakalapjántettintézkedésekrőlértesíteni
mindazokat,akikrészéreatiltakozássalérintettszemélyesadatottovábbította,akikkötelesekintézkedniatiltakozási
jogérvényesítéseérdekében.

11.Azadatgyűjtéssoránkeletkezettadatvagyonkezeléséért,astatisztikaiésnyilvántartásicélúadatállományért,valamint
azeszabályzatbanésazadatkezelésrevonatkozójogszabályirendelkezésekbetartásáértaTestületelnökefelelős.
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