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Elnöki előszó

A2020.évsokszempontbólkülönlegesvoltésnagybaneltértmindenkorábbiévtől.ATestületműködésénektizedik
évébenavilágjárványhatároztamegazéletünketcsakúgy,mintmindenmásszervezetésszemélyéletétisavilágban.
Ahirtelenésváratlanulránktörtváltozásegyolyanátállásrakésztetettbennünket,melyetkorábbanmégneméltünk
meg.AMagyarNemzetiBanképületeibetörténőbelépéstilalmaésajárványhatásainakcsökkentéseérdekébenelren-
deltkormányzatiintézkedésekidőlegesenarrakényszerítettekbennünket,hogyazeljárásainkegyiknagyelőnyétjelentő
személyességetfeladvaírásbelieljárássalrendezzükügyfeleinkjogvitáit.Márciusésjúliusközöttnéhányhónaponátnem
voltmeghallgatás,azügyintézéspostaiútontörténőírásbelikommunikációvalzajlott.Ezsokszolgáltatónálnehézséget,
többesetbenátmenetifennakadástokozottéskérték,hogyteremtsükmegavelükvalókommunikációdigitális,azaznem
papíralapúlehetőségét.Amegoldásonaugusztustólelkezdtünkdolgozniésa2021.évetmárilyenmódonindítottuk.

A2020.évfolyamán2989újügyérkezett.Azévelsőnapjánmégfolyamatbanvolt669üggyelegyüttesenígy3658ügy-
gyelfoglalkoztunk.Azérdemielbírálásraalkalmaskérelmekaránya80,2százalékvolt.Kérelmeiketlegtöbbentovábbra
ispostaiútonvagyaszemélyesügyfélszolgálatunkonkeresztüljuttattákelhozzánk,ugyanakkormegnőttazelektronikus
útonbeadottkérelmekszáma.AlegtöbbkérelmezőnkebbenazévbenisKözép–Magyarországterületénélőhonfitársunk
volt,őketazÉszak-alföldirégiólakosaikövették.

Akérelmezőktöbbségükbenpénzpiaciszolgáltatásokkalösszefüggőügyekkelkapcsolatosjogvitáikmiattkértéksegítsé-
günket,ezenbelülislegtöbbenhitelintézetekkelszembenpróbáltakigénytérvényesíteni,legnagyobbrészbenahitel-és
pénzkölcsönnyújtáspénzügyiszolgáltatássalkapcsolatban.Améltányosságikérésttartalmazókérelmezőiigények93
százalékaisapénzpiaciszolgáltatásokatérintette.Abiztosításokkalösszefüggőjogvitákarányábanésdarabszámábankis
mértékűcsökkenéstörtént.Mintkorábbanis,elsősorbanakötelezőgépjárműfelelősségbiztosításokésavagyonikárok
vitásügyeikerültekaTestületelé.Abefektetésiszolgáltatásokkalésapénztárakkalkapcsolatosvitákszámaezévbensem
voltjelentős,azelőzőévihezképestazonosmértékvolttapasztalható.

ATestület606esetbenhagyottjóváegyezséget,25kötelezéstés6ajánlásthozott.Ebbenazévbenisdicsérendővolt
alegtöbbszolgáltatóegyezségrevalóhajlandósága.ATestületáltaljóváhagyottegyezségentúltovábbi303megállapodás
született,ezeknélazügyeknélafelekazeljárásmegszüntetésétkérték.92ügybenvontákvisszaakérelmezőkkérelmüket
aszolgáltatóvaltörténőtovábbiegyeztetésérdekében,reményeinkszerintszinténegyezségetlétrehozva.

Köszönömmindenpénzügyiszolgáltatónakéskérelmezőnek,hogypartnervoltegyezségmegkötéséhez.Bízombenne,
hogymindenegyezséggelsikerülhozzájárulnunkszolgáltatóésügyfeleközöttahosszútávúéskölcsönösenelőnyös
partnerikapcsolatfenntartásához.

 dr.KovácsErika
 elnök 
	 Pénzügyi	Békéltető	Testület
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I.  Működés

1. A TESTÜLET MŰKÖDÉSE, SZERVEZET ÉS IRÁNYÍTÁS

Apénzügyibékéltetéséletrehívásánakgondolatatöbbekközöttannakérdekébenfogalmazódottmeg,hogyapénzügyi
szolgáltatókügyfeleikszámárafórumotteremtsenjogvitákrendezéséreéssegítségetnyújtsonegyezséglétrehozatala
céljábólszakmailagjólfelkészült,tapasztalt,apénzügyekbenjártasjogászokésközgazdászokközreműködésével,egyszerű,
gyorsésköltségkímélőeljárásban.AMagyarNemzetiBankjóvoltábólolyanfórumállrendelkezésre,aholafelekszemé-
lyesenistalálkozhatnakegymással,szabadbelátásukszerintfejthetikkivéleményüket,mondhatjákelaleírtakhozképest
azüggyelösszefüggőmondanivalójukatésegyezségetköthetnekakáraTestületáltaljóváhagyva,akárközvetlenülis.

ATestülettevékenységénekcéljaapénzügyiszervezetekáltalnyújtottszolgáltatásokatigénybevevőkjogosérdekeinek
védelmeésapénzügyiközvetitőrendszerrelszembeniközbizalomerősítése.Ajogosérdekfontosszempont,ugyanisennek
megítéléseképezialapjátaTestületdöntéseinek,demagánakabékéltetésnekis.

ATestületmindeneszközzelpróbáljagyorsítaniazeljárásait.Folyamatosinformatikaifejlesztésekethajtvégreügynyilván-
tartórendszerében,annakfunkcióitbővítve.Ameghallgatásokalkalmávalazügyfelekkézhezkapjákazokatazokiratokat
(jegyzőkönyv,egyezségetjóváhagyóésegyébhatározatok),melyekazeljáráseredményekéntkeletkeznek,megtakarítva
ezzelapostázásidőigényétésköltségét.Azegyügyrefordítottidőigényattólfüggő,hogymilyenesélylehetegyezség
megkötésére.Acélnemaz,hogyaTestületúgynevezettsajátjogúdöntéseket–ígykötelezéstvagyajánlást–hozzon,
hanemaz,hogyafelekmagukjussanakelakonszenzusigéshozzáklétreaztolyantartalommal,aminekikalehetőlegjobb.

Az elnök

ATestületetatörvényszerinthatévrekinevezhetőelnökeképviseliaMagyarNemzetiBankszervezeténbelüléskívül,
gondoskodikannak jogszerűműködéséről, irányításáról.Mandátumának lejártautánhatévreújrakinevezhetőakár
többszöris.Eztörtént2020.február10-én,amikorakorábbielnökújabbhatévrekapottmandátumot.Azelnökötaz
MagyarNemzetiBankelnökenevezikiésgyakoroljafölötteamunkáltatóijogokat.MegbízatásaésazMNB-velfennál-
lómunkaviszonyamegszűnhetamegbízatásiidőtartamelteltével,lemondással,felmentéssel,összeférhetetlenségének
kimondásával,illetvehalálával.AzelnökötazMNBelnökefelmentheti,haolyanmagatartásttanúsított,amelyazMNB
rendeltetésszerűműködésétakadályozta,illetve,haszáznyolcvannapontúlnemképeselegettenniamegbízatásából
eredőfeladatainak.Azelnöktörvénybenmeghatározottfeladatainakellátásasoránnemutasítható.

ATestületműködésénekrendjétahonlaponközzétettelnökiutasításbanazelnökhatározzameg,őjogosultmegállapítani
abelsőműködésalapvetőszabályait,döntielabelsőszervezetifelépítést,határozindokoltesetbenazegyesügyekeljárási
határidejénekegyalkalommal,legfeljebb30naposmeghosszabbíthatóságakérdésében,deabeérkezőésaTestületáltal
tárgyalandóügyeketáltalábancsakutólagismerimeg.Gondoskodikazügyteherosztályokközöttiegyenlőelosztásárólés
irányításijogosítványaivannakaTestületheztartozóvalamennyimunkatársvonatkozásában.Atestületitagokatszakmai
kérdésekbenéskonkrétügyekbennembefolyásolja,nemutasítja,azonbangondoskodikarról,hogyugyanazonügyben
aszakmaitartalmatilletőenugyanazadöntésszülessen.Azelnökgondoskodikarrólis,hogyabeérkezőéskezelendő
ügyekszámánakfigyelembevételével,megfelelőlétszámúmunkaerőmindenkorrendelkezésreálljonahhoz,hogyatör-
vényihatáridőktartásávalazügyeklezárulhassanak.

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

Ahivatalbiztosítjaatestületiműködésteljesadminisztrációját.Magábafoglaljaahivatalvezetőt,ajogireferens,abékél-
tetésiszakértő,aszóvivőésazasszisztensmunkakörökbenfoglalkoztatottmunkatársakat.Ahivataltahivatalvezetővezeti,
akiazelnököttávollétébenhelyettesíti,gondoskodikazadminisztratívfeladatokidőbentörténőellátásáról,ahelyettesíté-
sekmegszervezéséről,kiszignáljaazügyeketazosztályokra,lehetőségszerintgondoskodvaazügyteherosztályokközötti
egyenlőeloszlásáról,működtetiazügynyilvántartórendszert,vezetiazirattárazást,gondoskodikaziratmintákmeglété-
rőlésnaprakészállapotbantartásáról.ApereseljárásokkalösszefüggésbenkapcsolatottartaHatóságiperképviseleti
főosztállyal,gondoskodikazadatszolgáltatásról.Kapcsolatottartmásbékéltetőtestületekkel,azMNBfogyasztóvédelmi
hatóságiterületeivelésaTestületügyfélszolgálatátisellátóÜgyfélszolgálatiInformációsKözponttal.

Ahivatalazosztályok,ígyazeljárótanácsoktagjainakmunkájátsegíti,végziatevékenységhezszükségesadminisztrációt,
munkatársairésztvesznekaTestületműködtetésévelkapcsolatosegyébfeladatokbanis.Abeérkezettkérelmeketahivatal
hatáskörszempontjábólvizsgálja.AmennyibenaTestülethatáskörénekhiányaakérelemtartalmaalapjánhiánypótlás
nélkülmegállapítható,akérelmethatáskörhiányábanelutasítja.Azelutasítóhatározatotazelnök,ahivatalvezetővagy
egyosztályvezetőírjaalá.Amennyibenahatáskörhiányahiánypótlásnélkülnemállapíthatómeg,ahivatalvezetőjeaz
ügyetvalamelyosztályraszignálja.Ahivatalfeladataatestületitagoktehermentesítésemindenolyanügyben,amelynem
érdemiügyintézéstjelent,ésahivatalimunkatársakáltalellátható.Ahivatalbanzajlikazügyfelekírásbelitájékoztatása,
aközérdekűadatigénylésekretörténőválaszadás,ahonlapkarbantartásánakfeladatai,konferenciák,szakmaiesemények
szervezése,asajtóvalvalókapcsolattartásaTestülettevékenységétérintőtémákban.

Ahivatalmunkatársaiazeljárásáltalánosszabályairólbárkinekkérésreésírásbantájékoztatástadnak.EgyebekbenaTes-
tületügyfélszolgálatifeladataitazMNBközpontiügyfélszolgálatátisjelentőÜgyfélszolgálatiInformációsKözpontlátjael.

A testületi tagok

ATestületjogiegyetemivégzettséggelésjogiszakvizsgávalés/vagyközgazdaságiegyetemivégzettséggelrendelkezőtagok-
bóláll.Atestületitagokkétosztálybaszerveződnek.Mindkétosztályfoglalkozikpénzpiaci,biztosításiügyekkel.Atörvényi
elszámolássalösszefüggőjogorvoslatiésapénztárakkalkapcsolatosügyeketazonbancsakazegyikosztály,abefektetési
szolgáltatásokkalésahatáronátnyúlóésazonlineplatformonkeresztülbenyújtottügyeketpedigcsakamásikosztály
intézi.Azosztályokmunkájátazosztályvezetőkszervezik,akikfelelősekazért,hogyarájukszignáltügyekhatáridőbenés
ajogszabályirendelkezéseknekmegfelelőenelintézésrekerüljenek.Azosztályvezetőkjelölikkiazadottügybeneljáróta-
nácsoktagjaitvagyazegyszemélybeneljárótagot.Nyomonkövetikafolyamatbanlévőügyeket,betartatjákahatáridőket.
Gondoskodnakamunkateherarányoselosztásáról,beszámolnakazelnöknekaműködéssoránszerzetttapasztalatokról,
feldolgozzáketapasztalatokat,szükségeseténfogyasztóvédelmijelzést,jogszabályalkotásravagymódosításravonatkozó
javaslatottesznek.Azeljárótanácsokszemélyiösszetételenemállandó,munkaszervezésivagyakadályoztatásiokokmiatt
azeljárásokfolyamánisváltozhatnak.AtörvényikötelezőelszámolástjelentőügyekbenjogszabályielőírásokánaTestület
mindenesetbenháromtagútanácsbanjárel,ahagyományosúgynevezett„általános”ügyekbenazegyszemélyieljárás
jellemzőazügyeknagyobbszámánál.

Azeljárótanácsokmindenesetbenháromfőbőlállnak,lehetőségszerintegyközgazdászéskétjogászalkotegytanácsot,
melyetazügyekértfelelőstag,alevezetőelnökésajegyzőkönyvvezetőifeladatokatellátótagalkotja.Mindentaglehet
levezetőelnök,jegyzőkönyvvezetőésügygazda-előadóismás-máseljárásban,ügyben.Ameghallgatásokalkalmávalaz
eljárótanácsbanelőadókéntkijelölttagismerimegazügyetésannakirataitalegalaposabban,deatöbbitaggalkonzul-
tálvaalakítkiatanácsegyegységesszakmaivéleményt.Egytestületitagjárelazötvenezerforintotmegnemhaladó
összegrevonatkozó,továbbáazegyszerűmegítélésűfogyasztóikérelmetjelentőésaméltányosságikérelmettartalmazó
pénzügyifogyasztóijogvitákban.Azosztályvezetőaszignáltügyekbenvizsgálja,hogyazegyedülitestületitagkénttörténő
eljárásfeltételeifennállnak-e.Haigen,azosztálytagjaiközülkijelöliazegyedüleljárótestületitagot.Azosztálybármely
testületitagjailyentagkéntkijelölhető.Akijelöléstazosztályvezetőjeakadályoztatásfennálltaeseténmegváltoztathatja.
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Létszám

2020.január1-jénazaktívállományilétszám–azelnökötisideértve–24fővolt.2019.július1-jétőlegyfőtestületitag
tartósantávolvan.2020.júliushónapbanbelsőáthelyezésselegyfőtestületitagkollégacsatlakozottazegyikosztályhoz,
ígyazaktívmunkavállalóilétszám25főlett.

Atestületitagokszáma–azelnökötésahivatalvezetőtisideszámítva–17fő,ebbőlegyfőtartóstávollétben,ahivatalban
ahivatalvezetőnélkül9főmunkatársdolgozik.ATestületösszlétszámaígy25főaktívmunkavállalóés1főúgynevezett
jogiállományúmunkavállaló.

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.
ATestületrészéreküldöttiratokszemélyesátvételeaMagyarNemzetiBankközpontiügyfélszolgálatánlehetségesazI.
kerületKrisztinakrt.39.címen.AmeghallgatásokhelyszínénnemtudaTestületlehetőségetbiztosítaniiratokátvételére,
azokaközpontiügyfélszolgálatonadhatókle.ATestülettelkapcsolatosügyekbenaközpontiügyfélszolgálatonlehetséges
azügyintézés.

2.  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
szövegeésazegyesmódosításokisaTestülethonlapjánolvashatók.Jogszabályváltozásokvagybelsőokok,ígyaTestület
saját,jogszabályikeretekenbelülidöntésemiattmódosulhat.Amódosításokat–átruházotthatáskörben–apénzügyi
közvetítőrendszerfelügyeletéértésafogyasztóvédelemértfelelősalelnökhagyjajóvá.
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AMűködésiRendazévsoránakövetkezőkszerintmódosult:

1.2020.március16-ihatállyalmódosulta7.fejezet1.és4.pontja,melyszerint:e-mailbenelfogadásrakerültakérelem
visszavonásésírásbelieljárásravonatkozóhozzájárulás,demindenegyébkommunikációazügyfelekkelakorábban
ishasználtcsatornákonkeresztültörtént.Újszabálylett,hogyelnökihatáskörbenrendkívüli, indokoltéskivételes
helyzetben,amilyenavilágjárványokoztahelyzetis,azügyfelekbeleegyezésenélkülvagyakarataellenéreisírásbeli
eljárásrendelhetőel,egyébmásesetbenazírásbelieljárásratörténőáttérésazügyfelekerrevonatkozóegyetértése
eseténlehetséges.

2.2020.április20-ihatállyalaKormány130/2020(IV.17.)rendeletébenfoglaltaknakmegfelelőenmódosulta7.fejezet1.
pontja,valamintegyúj8.fejezetkerültbeleaMűködésiRendbe,amelyaveszélyhelyzetbenazemlítettkormányrendelet
hatályaalátartozóügyekbenírtaelőazírásbelieljárásokeltérő,speciálisszabályaitazalábbiakszerint:

–e-mailbenelfogadásrakerültakérelmezőktőlakérelemvisszavonása,valamintazírásbelieljárásravonatkozóhozzájá-
rulásésehozzájárulásmegtagadásárólszólónyilatkozat;

–írásbelieljáráslefolytatáshozcsakakérelmezőkegyetértésekellett,hogyhaahhoznemjárultakhozzá,akkorazeljárás
szünetelt,deaszünetelésidőtartamaazeljárásihatáridőbenemszámítottbele;

–mindeneljáráskizárólagírásbanfolyhatottésavégsőügyintézésihatáridőabefogadástólszámított180napvolt.

Afentiekbenemlítettmódosítottszabályokazértszülettek,mert2020.március16-tóljúlius6-igcsakírásbelieljárásokat
tudottbonyolítaniaTestületapandémiaésazannakeredményeképpenmegszületettkormányzatiésnemzetibanki
intézkedésekneknyomán.Sajnosnemvoltmódazügyfelekkeltörténőszemélyestalálkozásokra,meghallgatásoktartá-
sára.Július6-tólazonbanismétsorkerülhetettmeghallgatásokra,azonbanaMagyarNemzetiBanképületeireirányadó
beléptetésiszabályokbetartásamellett.Ígymindenérkezőszámárakötelezővoltegynyilatkozatkitöltéseakoronavírussal
kapcsolatosesetlegesérintettségtárgyában,továbbákézfertőtlenítésbelépéselőttésúgyazügyféltérben,mintatárgyaló
termekbenisamásfélméterestávolságtartás.Ameghallgatásokmegkezdéseelőttatárgyalókbanfertőtlenítésrekerült
sor,ennekidőigényétfigyelembevévekaptakértesítéstazügyfelekameghallgatásokkezdésiidőpontjáról.Akorona-
vírussalkapcsolatosesetlegesérintettségmiattnemléphetettbeaMagyarNemzetiBanképületeibeazaszemély,aki
abelépéstőlszámítottelmúlt14naptárinapbankülföldöntartózkodott,akiazelmúlt14naptárinapbankülfölditerületről
érkezettvagykoronavírussalfertőzöttszeméllyelérintkezett,továbbáakilázasés/vagymagánakoronavírusfertőzésjeleit
érzékelte.Anyilatkozattételikötelezettségaugusztus19-igfennállt,azonbanaugusztus24-től,illetveszeptember3-tól
újabbbiztonságiintézkedésekszülettekésvisszatértanyilatkozattételikötelezettségésamaszkkötelezőhasználatais.

2020.december10-énkerültkihirdetésreaMűködésiRendharmadikmódosítása,mely2021.január1-tőllépetthatályba.
Amódosítástöbbfejezettöbbpontjátisérintette,céljaaz,hogylehetővétegyeakorábbanmegszokottpostaiútmellett
afelekkeltörténőkommunikációtelektronikusútonis.2021.január1-tőlkezdődőenapénzügyiszolgáltatókkalaTestület
kizárólagazMNBelektronikusügyintézéstbiztosítóinformációsrendszerében(ERArendszer)elérhetőfelületen,a„Pénz-
ügyiBékéltetőTestülete-ügyintézés”szolgáltatássegítségéveltartkapcsolatot.Aszolgáltatókazotttalálhatóelektronikus
űrlapokonnyújtjákbeközléseiket,aTestületdöntései,felhívásai,tájékoztatásaiésegyébközléseipedigakézbesítési
tárhelyenvalóelhelyezésselkerülnekkézbesítésreaszolgáltatókrészére.ATestületakérelmezőkkelelektronikusúton,
ügyfélkapunkeresztülawww.magyarorszag.huésawww.mo.huoldalonistudkapcsolatottartani.Akérelmezőkkérelme-
iketelektronikusokiratkéntügyfélkapunkeresztülisbenyújthatjákazÁltalánosNyomtatványkitöltő(ÁNYK)programmal
történőkitöltéstkövetőenésaKözpontiAzonosításiÜgynök(KAÜ)használatávalvégrehajtottazonosításután.
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ATestületműködésénekalapjátésjogikeretétaMagyarNemzetiBankrólszóló2013.éviCXXXIX.törvényszabályaintúl
a98/257/EKBizottságiAjánlásszerintiműködésielvekadják,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.§

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

Azeljárásokbanakérelmezőkmeghatalmazottnélküliszemélyesmegjelenésevagymeghatalmazottáltaliképviselete
lehetséges.Meghatalmazottbármelytermészetesvagyjogiszemély,továbbájogiszemélyiséggelnemrendelkezőszer-
vezetislehet.Akérelmezőazeljárásbanameghallgatásonakkorisszemélyesenvehetrészt,hamagátmeghatalmazottal
képviselteti.Apénzügyiszolgáltatókmeghatalmazottképviselőikútjánvesznekrésztazeljárásokban,meghatalmazottjaik
aszervezetalkalmazottaivagyállandó,illetveesetimeghatalmazássalrendelkezőügyvédek.–MNBtörvény110.§
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3.  ÜGYTÍPUSOK, ELJÁRÁSOK

ATestülettöbbügytípusbaniseljár.Mindenügytípusközösjellemzője,hogyvalamennyipénzügyifogyasztóijogvita,
melyalapotadaTestületeljárására.Alapvetőenkétnagycsoportraoszthatókazügyektípusszerint.Egyikcsoportaz
MNBtörvényhatályaalátartozóügytípusokcsoportja,melyekösszefoglalóelnevezéseáltalános ügyek.Amásikcsoport
az elszámolással és forintosítással kapcsolatos ügyeké,melyeknemazMNBtörvény,hanemazelszámolásitörvények
hatályaalátartoznak.Azáltalánosügyekcsoportjábatovábbinégyféleügytípustartozik.

Belföldi békéltetési ügyek

ATestületeljárásaingyenes,eljárásidíj,illetékfizetésikötelezettségnemterheli.Mindenkérelmezőeljárhatszemélyesen
vagyképviseletéremeghatalmazástadhatbárkimásnak,ígynemcsakjogiképviselőrészére.Azeljárásbanafogyasztói
kérelemmegküldésévelapénzügyiszolgáltatótválasziratbenyújtásárahívjafelazeljárótestületvagytagéshetvenöt
naponbelülszemélyesmeghallgatásttart.AszemélyesmeghallgatáshelyszíneaBudapest,Váciút76.számalattiCapital
SquareIrodaházföldszintjénekvalamelyiktárgyalója.Aszemélyesmeghallgatásonlehetőségnyílikafelekközöttiszemé-
lyesegyeztetésre.Ameghallgatásonapénzügyiszolgáltatóképviselőjénekrészvételekötelező.Akérelmezőeldöntheti,
hogyjelenkíván-elenniszemélyesenés/vagymeghatalmazottjaútján.Aszemélyesjelenlétakérelmezőkszámáranem
kötelező,távolmaradásukazeljáráslefolytatásátnemakadályozza,azonbanazegyezséglétrejöveteletávolléteseténkis
eséllyeltörténhetcsakmeg,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.

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
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Méltányossági ügyek

2015.ótatárgyalaTestületúgynevezettméltányosságiügyeket.Azerrevonatkozóigénytadevizaalapúhitelekkelösz-
szefüggőnagymértékűeladósodáséskésőbb,2016-banés2017-benabankokéspénzügyivállalkozásokáltalihitel-és
kölcsönportfólióátruházásokteremtettékmeg.Olyanügyleteklehetnekméltányolhatóak,amelyekbenakérelmezősze-
mélyivagyanyagikörülményeiretekintettelarrakériapénzügyiszolgáltatót,hogyaszerződésbenfoglaltakhozképest
kedvezőbbfeltételekkelteljesíthessefizetésikötelezettségét.Ezlehetafizetésikötelezettségmérséklése,elengedése,
aszerződésmódosítása,lezárása,dejelenthetaszerződésifeltételektőleltérőfizetésikondíciókirántiigénytis.Méltá-
nyosságieljárástakkorislehetkezdeményezni,haaköveteléskapcsánfizetésimeghagyáskibocsátásárakerültsorvagy
azadottügybenvégrehajtásivagybíróságieljárásvanfolyamatban.Azigényjogalapjátvagyösszegszerűségétazonban
ebbenazeljárásbannemlehetvitatni.ATestületméltányossággyakorlásáranemkötelezhetiapénzügyiszolgáltatót,így
azilyenügyekeredményecsakegyezségvagymegszüntetéslehet,ajánlásvagykötelezésazilyenügyekbennemhozható.

Azáltalánosbékéltetésiügyektőlaméltányosságiügyekazalábbiakkalkülönböznek:

Határon átnyúló békéltetési ügyek

AmennyibenegyfogyasztóazEurópaiUnióban,Izlandon,LiechtensteinbenvagyNorvégiában(EGTtagállamok)lakikés
panaszamagyarországiszékhelyűésazMNBfelügyeletijogkörébetartozópénzügyiszolgáltatóvalkapcsolatos;vagyma-
gyarországilakóhellyelvagytartózkodásihellyelrendelkezőfogyasztónakvanvitásügyeegyEGTtagállambeliszékhelyű,
telephelyűpénzügyiszolgáltatóvalszemben,aFIN-NEThálózat–melynekaTestületistagja–tudsegíteni.Külföldiille-
tőségűpénzügyiszolgáltatóeseténazeljárásmegindításánakfeltétele,hogyakülföldiszolgáltatóalávetésinyilatkozatot
tegyen.AFIN-NETazEurópaiGazdaságiTérség(azEU-tagországok,valamintIzland,LiechtensteinésNorvégia)országaiban
abíróságokonkívülműködőpénzügyivitarendezőfórumokhálózata,melyafogyasztókésapénzügyiszolgáltatókközötti
jogvitákkezelésévelfoglalkozik.AhálózatotazEurópaiBizottságalapította2001-ben.Ahatáronátnyúlópénzügyiviták
rendezésébenaFIN-NETáltalösszefogottfórumokeljárásaisegítikafogyasztókat.Amennyibenjogvitakeletkezikegyik
országfogyasztójaésegymásikországbanműködőpénzügyiszolgáltatóközött,aFIN-NETtagszervezeteksegítikafogyasz-
tótamegfelelőfórummalvalókapcsolatfelvételben,valamintellátjákaszükségesinformációkkalazadotteljáráskapcsán.

AMI KÜLÖNBÖZIK

BE
ÉF

Ö
LD

I Ü
GY

M
ÉLTÁN

YO
SSÁGI

Ü
GY

FORMAKÉNYSZERVAN

VAN

IGEN

IGEN

NINCS

NINCS

NEM

NEM

ELJÁRÁSI AKADÁLY
A FOLYAMATBAN LEVŐ PER,

FMH VAGY VH ELJÁRÁS

A JOGALAP
ÉS ÖSSZEGSZERŰSÉG

VITAHÓTHATÓ

KÖTELZÉS ÉS AJÁNLÁS

Kötelező 150-es
nyomtatvány

Ajánlott 180-as
nyomtatvány



MAGYAR NEMZETI BANK

JELENTÉS A PÉNZÜGYI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET ÉVES TEVÉKENYSÉGÉRŐL • 202014

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,számlanyitást,stb.),ésafogyasztóazadottweboldalonvagy
egyébelektronikuseszközönkeresztülrendelimegaztvagykötarraszerződést.

AplatformazEurópaiUnióösszeshivatalosnyelvén,ígymagyarnyelvenis,elérhetőésameglévőtagállamialternatív
vitarendezésirendszerekreépültiszteletbentartvaatagállamokhagyományait.Céljatöbbekközöttannakbiztosítása,
hogyazEurópaiParlamentésaTanács2013/11/EUirányelve(afogyasztóijogvitákalternatívrendezéséről)20.cikkének
(2)bekezdéseszerintjegyzékbevettvalamennyialternatívvitarendezésifórumcsatlakozhassonaplatformhozésezzel
lehetővéváljonazonlineszerződésekbőlfakadóösszesjogvitabíróságieljárásonkívülionlineésegységeselvekszerinti
gyorsrendezése.ANemzetiFejlesztésiMinisztérium2016.február9.napjánbejelentetteazEurópaiUnióBizottságának,
hogyaPénzügyiBékéltetőTestületazirányelvnekmegfelelőenpénzügyitárgyújogvitákalternatívvitarendezésifóruma-
kéntműködőtestületMagyarországon,ennekmegfelelőenbekerültavitarendezésitestületeknyilvántartásába:https:// 
webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show.	Aplatformaktiválásánakanapja2016.február15.
volt,enaptólkezdődőenaTestületiskészenállazonlinepénzügyifogyasztóiszerződésekbőleredőpénzügyifogyasztói
jogvitákonlinekezelésére,akérelmekeplatformonkeresztülifogadására.ATestületazonlineszerződésekkelösszefüggő
pénzügyifogyasztóijogvitákesetébenmindbelföldi,mindhatáronátnyúlóügyekbeneljárhat.

https://webgate.ec.europa.eu/odr
https://webgate.ec.europa.eu/odr
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show
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Elszámolással és forintosítással kapcsolatos ügyek

A2015-benújfeladatotkapottaTestület,melynekvégzésétajogalkotótörvénnyelrendelteel,törvénytalkotottahi-
telintézetekéspénzügyivállalkozásokkötelezettségeirőlahitel-éskölcsönügyletekkelösszefüggőelszámolásárólés
forintosításról.EhhezkapcsolódóantöbbMNBrendeletszületettatörvénybenfoglaltakgyakorlatilebonyolításánakse-
gítéseérdekében.Ezekkelpárhuzamosanazelszámolássalkapcsolatosjogvitákrendezéseérdekébenalkotottszabályok
jogorvoslatifórumávátettékaTestületet.

4. A BELFÖLDI KAPCSOLATOK

ATestületBudapestenkívülnincsjelen,meghallgatásokatiscsakafővárosbantart.Ezértfontosakazokabelföldikap-
csolatok,melyekegyrésztafogyasztóktájékoztatásábansegítenek,másrésztlehetővéteszik,hogyminéltöbbkérelmező
segítségetkapjon,mindaTestülethezvalóforduláskérdésében,mindáltalánosfogyasztóvédelmikérdésekben,haerre
szükségevan.

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”

AkormányablakoktehátmindenmegyébenésBudapestenis,vagyisazországegészterületénsegítenekaTestülethez
küldendő,benyújtandókérelmekkitöltésében,átveszikésingyenesentovábbítjákakérelmeketaMagyarNemzetiBank
központiiktatója,majdazonkeresztülaTestületrészére.KözvetítenektovábbáazMNBrészéreszántfogyasztóijelzések
átvételeéstovábbításakapcsánis.AkormányablakokbandolgozóügyintézőkszámáraazMNBésaTestületoktatási
anyagotkészítettésjuttatelrendszeresen,éventefelülvizsgálvaésaktualizálvaannaktartalmát.

ÜGYTÍPUSOK A PÉNZÜGYI BÉKÉLTETŐ
TESTÜLET ELŐTTI ELJÁRÁSBAN

Általános
ügyek

a 151. ügycsoport: helyes
elszámolás megállapítása

152. ügycsoport:
panaszeljárás lefolytatás

153. ügycsoport: elszámolási
kötelezettség fennállásának

megállapítása

Elszámolással és forintosítással
kapcsolatos ügyek
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ATestülettapasztalataiszerintakormányablakokáltalnyújtottezenszolgáltatástakérelmezőkmárjólismerikésegyre
gyakrabbanveszikigénybe.Akormányablakokcíme,adataiéselérhetőségeazMNBhonlapjánkívülawww.kormanyablak.
huhonlaponismegtalálható.

A Pénzügyi Navigátor Tanácsadó Irodahálózat 

AtanácsadóirodahálózatotazMNBhoztalétreazzalacéllal,hogyabbanazesetbenislehetőséglegyenszemélyesügyinté-
zésre,havalakiafővárostóltávolélésnemállmódjábanfelkeresniazMNBügyfélszolgálatátBudapestenaKrisztinakrt.
39.számalatt.Amegyeszékhelyekenműködőirodáküzemeltetésétapénzügyiintézményektőlésszolgáltatóktólfüggetlen
civilpartnerekvégzik.Atanácsadókjáratosakapénzügyikérdésekésproblémákkezelésében,tudásukatésfelkészültsé-
güketoktatásokéstovábbképzésekgarantálják,amirőlrendszeresvizsgákonkellszámotadniuk.Azingyenestanácsadások
alkalmávalrészletestájékoztatástnyújtanakakülönbözőszolgáltatásokjellemzőiről,azegyeskonstrukciókelőnyeirőlés
kockázatairól,értelmezikazegyediszerződéseket,segítenekahivatalosdokumentumok,kérelmekmegfogalmazásában
ésbenyújtásábanaTestülethezis,illetveamegfelelőfórumokhozirányítjákapanaszosügyekkelhozzájukfordulókat.

APénzügyiNavigátorTanácsadóIrodahálózatnakamegyeszékhelyekenműködikirodája,deaszakértőkrendszeresen
tartanakkihelyezetttanácsadásokatszámostovábbitelepülésen.Azegyesirodákraésazúgynevezettkitelepülésekre
vonatkozóadatokazMNBhonlapjánelérhetők: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

Civil szervezetek

Acivilszervezetekközülnéhányapénzügyifogyasztóktájékoztatásávaléssegítésévelisfoglalkozik.EgyikilyenaMagyar 
Máltai Szeretetszolgálat HitelS Programja.Hogymiveléshogyan,errőlkaphatmindenérdeklődőinformációtaszervezet
honlapján:http://hitels.maltai.hu/

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

ATestület–azelőzőévekhezhasonlóan–a2020.évbenisnagyhangsúlytfektetettnemzetközikapcsolataiápolására
ésazegyreszélesebbkörűnemzetköziegyüttműködésbenvalórészvételre.Ezatörekvésamármeglévőnemzetközi
szervezetitagságokonkívüla2016.februárjábanbevezetettOnlineVitarendezésiPlatformhoz(OVR-platform)valócsat-
lakozásbanésennekarendszernekahasználatábanismegnyilvánult.Azeddigiévektapasztalataiegyértelműbizonyítékai
annak,hogyanemzetköziszintűegyüttműködésjelentősmértékbenképesnövelniapénzügyibékéltetéssikerességétés
határozottanjavítjaabékéltetőmechanizmusok,eljárásokminőségét.ATestületnemzetközitevékenységébentovábbra
iskiemeltszerepettöltbeaFIN-NETésazINFONetworkhálózatokkal,valamintazabbanrészesegyesszervezetekkel
külön-különismegvalósulókapcsolat.

FIN-NET

AFIN-NEThálózatazEurópaiGazdaságiTérség(azEurópaiUniótagállamai,valamintIzland,LiechtensteinésNorvégia)
területénműködőeurópairendszer,afogyasztókésapénzügyiszolgáltatókközöttkialakulthatáronátnyúlópénzügyi
fogyasztóijogvitákalternatívvitarendezésérelétrejöttszervezet.Azelnevezésangolnevénekrövidítéséből–Financial
disputeResolutionNetwork–származik.

AFIN-NEThálózata2001-benjöttlétreazEurópaiBizottságdöntésealapjánésmáramártöbbmint60olyanszervezetet
tömörít,melyekvalamilyenmódonalternatívvitarendezéssel,ígybékéltetéssel,döntőbíráskodássalvagymediációval
foglalkoznakatagállamokvalamelyikében.AFIN-NETabbansegítafogyasztóknak,hogyhaegymásiktagállambanmű-
ködőpénzügyiszolgáltatóval–bankkal,biztosítóval,befektetésivállalkozássalstb.–jogvitájuktámad,aztazadottország
alternatívvitarendezésifórumánaksegítségéveloldhassákmeg.Ahatáronátnyúlójogvitávalkapcsolatbanmindentag,
ígyamagyarPénzügyiBékéltetőTestületiskötelesbárkikérésérehaladéktalanulírásbanvagymásmegfelelőformában
tájékoztatástadniaFIN-NETműködéséről,apénzügyiszolgáltatásitevékenységgelösszefüggőhatáronátnyúlópénzügyi
fogyasztóijogvitaelbírálásárahatáskörrelésilletékességgelrendelkező,aFIN-NET-benrésztvevőmásEGTállambelial-
ternatívvitarendezésifórumrólésannakeljárásáról.Mindentagfolyamatosstatisztikaiadatszolgáltatástteljesítazelőtte
indulthatáronátnyúlóügyekkelkapcsolatoseljárásokrólazEurópaiUniónakésjogosultahálózattagjainakegymásközötti
kapcsolattartásátelősegítőintranetesadatbázishasználatára.

ABREXITaPénzügyiBékéltetőTestülethezbenyújtottügyeketisérinti.2020.január31-énazEgyesültKirályságkilépett
azEurópaiUnióból.AzEgyesültKirályságbanlakhellyelrendelkezőfogyasztókésazottszékhellyelrendelkezőpénzügyi
szolgáltatókakilépésrőlszólómegállapodáskeretébenelfogadottátmenetiidőszakvégéig,azaz2020.december31-ig
továbbraisaFIN-NEThálózatalternatívvitarendezésifórumainaksegítségévelrendezhettékhatáronátnyúlójogvitáikat.

2020.december31.napjátkövetőenazonbanFIN-NETtagalternatívvitarendezésifórumnemrendezhettöbbéEgyesült
KirályságbanlakófogyasztókatvagyazEgyesültKirályságbanhonospénzügyiszolgáltatótérintőjogvitákat.Ezaztjelenti,
hogyazegyesültkirályságifogyasztóknemfognaktudniaPBTelőttsemhatáronátnyúlópénzügyivitákatkezdeményezni,
illetveaTestületelőttazEgyesültKirályságbanhonospénzügyiszolgáltatókellensemindíthatóeljárás.

AFIN-NETszervezetérőlésműködésérőlbővebbtájékoztatástawww.ec.europa.euhonlapontalálhatnakazérdeklődők.

AFIN-NET2020-baniskétalkalommal–tavasszalésősszel–terveztemegtartanitagjairészvételévelfélévesközgyűlé-
seit.AkorábbiévekbenmindkétplenárisülésreBrüsszelbenkerültsor,azonbanaCOVIdjárványratekintettelatavaszi
közgyűléselmaradt.

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

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

- az Ön országában működik 
- a pénzügyi szolgáltató országában működik 

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

 

Telefonszám (napközbeni 
elérhetőség) 

 

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

 

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

 

Az ország, ahol a pénzügyi 
szolgáltató irodája működik 

 

A panasz adatai 
Rövid összefoglalás a panaszról 
 
 
 
 
 

 

A panasz alapjául szolgáló tények 
keletkezésének időpontja 

 

Szerződés száma, adatai  
Panaszbejelentés időpontja a 
pénzügyi szolgáltató felé  

 

A pénzügyi szolgáltató utolsó 
válaszának időpontja 

 

 

 
 
 
 
 

 
FIN-NET formanyomtatvány határon 
átnyúló pénzügyi jogvita rendezésére 
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Az őszi FIN-NET plenáris ülésre2020.októberébenonlineformábankerültsor,melyenaTestületszinténrésztvettés
amelynekközpontitémájaaCOVIdjárványvolt.Azüléstazírországi„TheFinancialServicesandPensionsOmbudsman”
(továbbiakban:FSPO)nyitottamegegyőtérintőjogesettel,amelyügynekatémájaszerinteakártöbbFIN-NETtagotis
érinthetagyakorlatban.Aszóbanforgóügyetegykisvállalkozás,egyírkocsmatulajdonosaindítottaamiatt,hogyaCOVId
járványmiattahelyiönkormányzatáltaltavasszalelrendeltkaranténalattnemnyithatottki.Apénzügyiszolgáltatóegy
biztosító,melynélavállalkozásbiztosítástkötötttöbbekközöttannakérdekében,hogyhabármelyoknálfogvaavállal-
kozástkáréri,akkorabiztosítóabiztosításalapjánszolgáltatástteljesítsen.Jelenlega„businessinterruption”klauzula
miattszeretnéavállalkozás,hogyabiztosítófizessen.Aklauzulaúgyszól,hogybiztosításieseményakkorkövetkezikbe,
amennyibenahelyszínenvagyannak25mérföldeskörzetébenjárványtörkiésemiattacégnemtudműködni.Mivel
afeleknemkötöttekazeljárássoránegyezséget,emiattazFSPOazügybendöntéstkívánthozni.Abiztosítóazonbanazzal
érveltazeljárássorán,hogyhasonlóügybenaLegfelsőbbBíróságelőttmárfolyamatbanvaneljárás(nemakonkrétfelek
között,csakhasonlótémakörben),emiattazFSPOjelenügybennemjárhateleljárásiakadálymiatt,valamint,hamégis
eljár,akkorabíróságdöntésétmegkellvárnia,illetvefigyelembekellvennie.Azzalisvédekezettabiztosító,hogyamikor
azáltalánosszerződésifeltételeketírták,akkornemláthattákelőre,hogyegyszeregyilyenjárványbefogkövetkezni,
mintaCOVId19.Jelenlegazügybenvárjákabíróságidöntést.Ennekazügynekazértistulajdonítanakilyenfontosságot,
hiszenezekajogiérvektovábbgyűrűzhetnekatermészetesszemélyfogyasztókáltalbenyújtottügyekbeis.

AFIN-NETnagyhangsúlytfektetatagokközöttiszakmaikommunikációrais,amelynekcélja,hogyatagokminéljobban
megismerhessékegymásműködését,ésalegjobbgyakorlatokatelsajátíthassák,ezáltalhatékonyabbátegyékmindasaját
működésüket,mindpedigatöbbitaggalvalóegyüttműködést.EnnekkeretébenaBancad’Italiamellettműködőalternatív
vitarendezésifórumaCOVId-alkapcsolatoseddigitapasztalataitosztottamegatagokkalésindítványozta,hogyatöbbi
tagisszámoljonbeeddigitrendekről,melyetajelenlegivilágjárványkövetkeztébenazegyesvitarendezésifórumokaz
eljárásaiksorántapasztalnak.

Bancad’Italiaismertetteazeddigikormányzatiintézkedéseket,melyeketaCOVIdkövetkeztébenkormányukhozott.Ilyen
volttöbbekközöttahitelmoratóriumbevezetésenemcsakmagánszemélyek,hanemvállalkozásokrészéreisannakérde-
kében,hogyazüzletmenetfolytonosságátbiztosítsaavállalkozásokrészére,végülabankokszámáraannakérdekében,
hogyahitelezésiszektorzsugorodásátkompenzálják.Ahitelelérhetőségbiztosításaérdekébenállamihitelgaranciákat
biztosítanakagazdaságiszereplőknek,valaminttovábbiintézkedésekkéntaNemzetiBankajánlásokatbocsátottkitöbbek
közöttazátláthatóság,fogyasztóközpontúságbiztosítására.EzenkívülafogyasztóikérdésekkezeléséreaNemzetiBank
honlapjánállandótájékoztatással,helpdeskfelállításával,valamintaPénzügyiOmbudsmaneljárásiszabályainakátmeneti
felfüggesztésévelpróbáltakreagálni.Egységesvoltatagokbeszámolójaabbanakérdésben,hogyalegtöbbtagállam
bevezetettazolaszhozhasonlómoratóriumrendszert,amelyektartalmukbantértekelcsupánegymástól,azonbancél-
jukattekintvenem:vagyis,hogyafogyasztókatésagazdaságiszereplőketátsegítsékezenanehézidőszakon.Hasonlóak
voltakatapasztalatokabeérkezőkérelmekszámáttekintve,vagyisáltalánosnakmondható,hogyalegtöbbkérelem2020
tavaszánérkezett,majdjelentőscsökkenésvolttapasztalhatóanyáronésvárhatóanamoratóriumotkövetőenmegugrik
majdazügyszám.Egyetértettekatagokabbanis,hogyaCOVId-ravisszavezethetőügyekszámaazösszesbeérkezőügy
10%-átsemérteel.Megfogalmazódottazavárakozásis,hogyvalószínűlegaBREXITsokkalnagyobbhatássalleszazügyek
számára,mintajárvány.AFIN-NETtagoknagyjábólegységesekvoltakatekintetbenis,hogyatavaszikaranténkezdetétől
kezdveteljeslétszámbantávmunkában,otthonróldolgoznak.Egységestapasztalatvoltaz,hogysajnálatosmódonaCOVId
járvánnyalpárhuzamosanmegnőttacsalásokkalkapcsolatosügyekszámais.

AtapasztalatcsereelősegítiaPBTmunkáját,éselővetítiafokozatosdigitalizációirányátapénzügyiszektorban,melyhez
folyamatosanalkalmazkodásszükséges,ésamelynekfontosrészeahatárontányúló jogvitákeseténatagokkalvaló
nemzetköziegyüttműködés.

APénzügyiBékéltetőTestületelőttindulthatáronátnyúlópénzügyifogyasztóijogvitákkalkapcsolatostapasztalatokaIV.
Fejezetbenolvashatók. 
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INFO NETWORK

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.

AzINFONetwork2020.őszénonlineformábantartottaatagoktalálkozásánakteretadóéveskonferenciáját,melyre
aTestületismeghívástkapott,ésamelyenrésztisvett.ATestület,mintazINFONetworkegyiktagjaa2020.évbenis
rendszeresenhozzájárultazINFONetworkTitkárságaáltalhavontakészítetthírlevélhez,melyatagokravonatkozóújdon-
ságokról,változásokról,történésekrőlszámolbe.Egyedimegkeresésekreisválaszolt,valaminta2020.augusztusában
aTitkárságáltalkiküldött,atagoktevékenyégérevonatkozórészleteskérdőívmegválaszolásábanisközreműködött.
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II.  Eljárások, eredmények

Akorábbiévekgyakorlatátóleltérőn2020-banakoronavírusjárványmiattabelföldibékéltetésiügyekbenaveszélyhely-
zetidejéreelrendeltspeciálisszabályokszerintkellettazakkorfolyamatbanvoltügyeketlefolytatni.A130/2020(IV.17.)
kormányrendeletszabályoztaaTestületveszélyhelyzetalattieljárásátésállapítottamegazokataspeciálisszabályokat,
melyeketahatálybalépéseidőpontjábanfolyamatbanvoltügyekrekellettalkalmazni.Ezekszerint:

–aveszélyhelyzetkihirdetésérőlszóló40/2020.(III.11.)Korm.rendelettelkihirdetettveszélyhelyzetmegszűnéséigaMa-
gyarNemzetiBankrólszólótörvényszerintaPénzügyiBékéltetőTestület–amennyibenakérelmezőahhozhozzájárult
–írásbanfolytattaleazeljárást;

–haakérelmezőazeljárásírásbantörténőlefolytatásáhoznemjárulthozzá,ügyébenazeljárásaveszélyhelyzetmegszű-
néséigvagyamennyibenazeljárásmegfelelőlefolytatásáhozezszükségesvolt,aveszélyhelyzetmegszűnésétkövető
21.napigszünetelt,ésaszünetelésidőtartamaazeljárásihatáridőbenemszámítottbe;

–azírásbanfolyóeljárásokügyintézésénekvégsőhatáridejeabefogadástólszámított180napvolt.

1.  AZ ÁLTALÁNOS ÜGYEK SZÁMOKBAN

2020.január1.napján669folyamatbanlévőáltalános,azazbelföldibékéltetési,méltányossági,határonátnyúlóésonline
vitarendezésiplatformonkeresztülbonyolítottügyvoltfolyamatban.Ehheztovábbi2.989újkérelemérkezett,ígyössze-
sen3.658ügykezelésérekerültsorazévsorán.Aveszélyhelyzetiintézkedésekhatásaabeérkezettkérelmekszámában
ismegmutatkozott.Mígazévelsőháromhónapjábanazújkérelmekszámameghaladtaazelőzőévazonosidőszakában
érkezettekét,áprilistólkezdődőenegyetlenolyanhónapsemvolt,amikorazelőzőéviadatokatelértevolna.Abeérkező
ügyekethavibontásban–összehasonlítvaa2019.évvel–akövetkezőábramutatja.

Abeérkezettáltalánosügyekmegoszlásaügytípusonkéntakövetkezővolt:
–2.354belföldibékéltetésiügy
–596méltányosságiügy
–35határonátnyúlóügy
–4onlineplatformonkeresztülérkezettügy

1. ábra
Beérkezett kérelmek száma havi bontásban
(db)
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ATestületdecember31-ig3.126ügyetzártle,532ügymégfolyamatbanlévővoltazévutolsónapján,ígyannakelintézése
áthúzódotta2021-esévre.

2. A KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA

Azelőzőévhezképestlényegesentöbbkérelmezőéltazelektronikuskérelembenyújtáslehetőségével,azonbanváltozat-
lanulapostaiútonmegküldöttésaszemélyesenleadottkérelmekszámavoltameghatározó.

APénzügyiNavigátorTanácsadóIrodáktanácsadóinaksegítségétazelőzőévhezképestkevesebbenvettékigénybe,ennek
okaakoronavírusjárványmiattiszemélyesügyintézéskorlátozottságában,időlegesszünetelésébenrejlő.Ezzelfüggössze
aKormányablakokonkeresztültörténőbenyújtásarányszámánakcsökkenéseis.ATestületajövőbenisszeretnetámaszkod-
nimindaKormányablakok,mindapénzügyitanácsadókközreműködésére.Ennekérdekébenképeziéssegédanyagokkal
látjaelazottaniügyintézőket,hogyminélmagasabbszakmaiszínvonalasantudjanaksegíteniahozzájukfordulóknak.

2. ábra
Beérkezett kérelmek ügytípus szerint
(db)

2020.
év

2019.
év

Beérkezett kérelmek ügytípus szerint  

78,9%; 2 358 db 19,9%;
596 db

1,2%;
35 db

1%;
35 db

 20,3%;
686 db78,7%; 2 666 db

Belföldi békéltetési és online ügyek 
Méltányossági ügyek 
Határon átnyúló ügyek 

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

3. ábra
A kérelmek benyújtásának módja

40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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2 352 db
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170 db
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7,1%;

241 db
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252 db
5%;

186 db
5%;

186 db
79,9%;

2 705 db
79,9%;

2 705 db
2019.

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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3. A KÉRELMEZŐK LAKÓHELY SZERINTI MEGOSZLÁSA

AlegnagyobbaránybanváltozatlanulaBudapestenésPestmegyébenélőkkértékaTestületsegítségétpénzügyifogyasz-
tóijogvitájukmegoldásában.Azösszeskérelmezőhözviszonyítottarányukazelőzőévi42,7százalékról42,4százalékra
csökkent.A2019-esévhezképestaNyugat-dunántúli,azÉszak-alföldirégióeseténtörténtnövekedés.

ABudapestenésPestmegyébenlakóhellyelrendelkezőkérelmezőkáltalbenyújtottkérelmekarányaaTestületmegala-
kulásaótamindenévbenmeghaladtaaKSHáltalszámítottösszlakosságiarányt.2020-banZalamegyeésHajdú-Bihar
megyeterületénélőkeseténisezvolttapasztalható.

4. 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)
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2020. év 170 db
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5. ábra
Beérkezett kérelmek megoszlási aránya a kérelmezők lakóhelye szerint régiónként
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Beérkezett kérelmek megoszlási aránya a kérelmezők lakóhelye szerint régiós bontásban

2019. évi összes ügyszám arányában 
2020. évi összes ügyszám arányában 
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Beérkezett kérelmek a 
kérelmezők lakóhelye 

szerint 

2019. év 2020. év Összlakosság
aránya

KSH adatÜgyszám Összes ügyszám 
arányában Ügyszám Összes ügyszám 

arányában
Baranya 107 3,16% 90 3,01% 3,66%
Bács-Kiskun 123 3,63% 96 3,21% 5,27%
Békés 127 3,75% 95 3,18% 3,93%
Borsod-Abaúj-Zemplén 189 5,58% 143 4,78% 6,91%
Budapest 902 26,63% 791 26,46% 17,28%
Csongrád-Csanád 126 3,72% 103 3,45% 4,22%
Fejér 128 3,78% 114 3,81% 4,26%
Győr-Moson-Sopron 110 3,25% 106 3,55% 4,47%
Hajdú-Bihar 175 5,17% 187 6,26% 5,40%
Heves 81 2,39% 91 3,04% 3,11%
Jász-Nagykun-Szolnok 83 2,45% 75 2,51% 3,90%
Komárom-Esztergom 78 2,30% 65 2,17% 3,12%
Nógrád 60 1,77% 59 1,97% 2,04%
Pest 535 15,80% 477 15,96% 12,26%
Somogy 84 2,48% 60 2,01% 3,20%
Szabolcs-Szatmár-Bereg 153 4,52% 119 3,98% 5,59%
Tolna 49 1,45% 58 1,94% 2,33%
Vas 66 1,95% 56 1,87% 2,59%
Veszprém 85 2,51% 96 3,21% 3,58%
Zala 109 3,22% 91 3,04% 2,88%
Külföldi 17 0,50% 17 0,57%
Ügyek összesen 3 387 100,00% 2 989 100,00% 100,00%

4. A FOGYASZTÓI JOGVITÁKBAN ÉRINTETT SZOLGÁLTATÓK 

VáltozatlanulahitelintézetekésabiztosítókügyfeleifordultaklegnagyobbszámbanaTestülethez.Azegyesszolgáltató
típusokarányábanérdemielmozdulásnemtörtént.

6. ábra
A pénzügyi szolgáltatók típusai a kérelmekben
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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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Azegyesszolgáltatókazegyesügytípusokvonatkozásábanazalábbiakszerintvoltakérintettek:

Apénzpiaciszolgáltatásokhozkapcsolódóméltányosságiügyekközülegyrenagyobbaránybanaköveteléskezelőtársasá-
gokkalszembenindulnakeljárások.Az„egyéb”pénzügyiszolgáltatóikategóriábaabiztosítóegyesületekésbefektetési
szolgáltatók,abiztosításitöbbesügynökök,azalkuszok,nyugdíjpénztárakésegészségpénztárak,apénzpiaciközvetítőkés
apénzforgalmiintézményekügyeitartoznak.Azelőzőévhezképestszámottevőváltozásazalkuszokésanyugdíjpénztárak
eseténvolt.Azalkuszokarányában7százalékpontoscsökkenés,anyugdíjpénztáraknál10,3százalékpontosnövekedés
történt.

8. ábra
Az egyéb pénzügyi szolgáltatók

33%; 30 db

3,3%; 3 db
13,2%; 12 db11,0%; 10 db

17,6%; 16 db

3,3%; 3 db
13,2%; 12 db

5,5%;
5 db Befektetési szolgáltató

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

Az egyéb pénzügyi szolgáltatók

7. ábra
Ügytípusok aránya szolgáltató típusonként

1%; 9 db
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86%; 959 db

2%; 17 db
3%; 27 db

96%; 1 012 db
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Ügytípusok aránya szolgáltató típusonként

Belföldi békéltetési és online ügyek

Hitelintézet Nem
pénzügyi

szolgáltató

Egyéb
pénzügyi

szolgáltató

Pénzügyi
vállalkozás –
követelés-

kezelő nélkül

Pénzügyi
vállalkozás –

követeléskezelő

Biztosító

Méltányossági ügyek
Határon átnyúló ügyek
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5.  KÉRELEMMEL ÉRINTETT TERMÉKEK

Akorábbiévekhezhasonlóantovábbraisalegtöbbkérelemapénzpiacitermékekhezkapcsolódóanérkezett(1.711ügy),
eztkövettékabiztosításiügyek(1.081ügy).Azelőzőévhezképestegyedülapénztáripiactermékeivelkapcsolatosjogviták
darabszámaemelkedett.

Azalábbiábraakérelemmelérintetttermékekügytípusonkéntimegoszlásátmutatja.Érdemiváltozásatavalyiévhez
képestnemtörtént.

9. 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

2020.
év

2019.
év

57,2%;
1 711 db
57,2%;

1 711 db
36,2%;

1 081 db
36,2%;

1 081 db

3,0%;
89 db
3,0%;
89 db

3,0%;
100 db
3,0%;

100 db

0,7%;
23 db
0,7%;
23 db

81 db81 db

36,9%;
1 250 db
36,9%;

1 250 db
57,1%;

1 933 db
57,1%;

1 933 db

0,9%;
26 db
0,9%;
26 db

82 db82 db

10. ábra
A kérelemmel érintett termékek ügytípusonként

2,9%; 69 db

4%; 86 db

43,9%; 1 036 db

48,4%; 1 142 db

1,1%; 25 db
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A kérelemmel érintett termékek ügytípusonként

Pénzpiac termékei
Biztosítási piac termékei
Befektetési piac termékei
Pénztári piac termékei
Nem pénzügyi termékek

Belföldi békéltetési
és online ügyek

Méltányossági ügyek Határon átnyúló ügyek
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6. A BEFOGADÁSI ARÁNY ALAKULÁSA

Abeérkezettkérelmek80,2százaléka–hiánypótlássalvagyanélkül–befogadhatóésazeljárásmegindíthatóvolt.Ezaz
arányaPénzügyiNavigátorTanácsadóIrodahálózat(PNTI)közreműködésévelkészültkérelmeknél93százalék,azügyfél-
éshivatalikapunérkezetteknél82százalék,akormányablakokáltalátvettkérelmeknél83százalék,azonlineplatformon
keresztülérkezettügyek100százalékavolt.

Abefogadottáltalánosügyekenbelülazegyesügytípusokmegoszlásiarányaazalábbiakszerintalakult:

11. 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

12. ábra
A befogadási arány ügytípusonként

19,6%;
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A befogadási arány ügytípusonként

Érdemben elbírált, befogadott ügyek

Belföldi békéltetési
és online ügyek

Méltányossági ügyek Határon átnyúló ügyek

Érdemi elbírálásra nem alkalmas ügyek
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7.  AZ ÉRDEMI ELBÍRÁLÁSRA NEM ALKALMAS ÜGYEK

ATestület619ügyetnemtudottérdemielbírálásrabefogadni.Azelutasításokaiközöttváltozatlanulalegmagasabb
ahiánypótlásnemteljesítésemiattielutasításokszáma,ezazösszesáltalánoseljárásbanelutasítottügy57,8százaléka.
Ahatáskörhiányamiattielutasításaránya35százalék,eznemváltozottazelmúltévhezképest.Ahatáronátnyúlóügyek
eseténtovábbraisaszolgáltatóialávetéshiányamiattnemtudtaérdembenvizsgálniaTestületazügyektöbbségét.

Azáltalánosügyekben370esetbenhiánypótlásnemteljesítésevagynemkellőteljesítésemiattkerültmegszüntetésreaz
eljárás.243esetbennemérkezettválaszahiánypótlásifelhívásraakérelmezőktől.ATestületezenkérelmezőkkeltelefo-
nonfelvetteakapcsolatot,hogykiderüljönaválaszelmaradásánakoka.Akérelmezőkközülsokanúgynyilatkoztak,hogy
ahiánypótlásifelhívásbóltudtákmeg,hogyaTestületelőttieljárásmegindításaelőttvitájukatelőszöraszolgáltatóval
kellmegpróbálniukrendezni,ezértnemválaszoltakahiánypótlásifelhívásra.

Hiánypótlási felhívás nem, vagy hiányos teljesítése 2020.év

Időszakban befogadás nélkül lezárt ügyek 619

-ebbőlhiánypótlásutánelutasítva 370

Elutasítás okai:

HPfelhívásraválaszolt,ebből 127

-megegyezettaszolgáltatóval 8

-nemalkalmasabefogadásra 62

-nemigazoltaapanaszt 57

HPfelhívásranemválaszolt,ebből 243

-megegyezettaszolgáltatóval 6

-nemvoltpanaszeljárás 40

-egyébokból 20

-azoknemismert 177

13. ábra
Elutasítási okok az érdemi elbírálásra nem alkalmas ügyeknél ügytípusonként

2,9%; 14 db

41,2%;
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Elutasítási okok az érdemi elbírálásra nem alkalmas ügyeknél ügytípusonként 

Hiánypótlás után elutasítva

Belföldi békéltetési
és online ügyek

Méltányossági ügyek Határon átnyúló ügyek

Nincs hatáskör
Eljárási akadály
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Azérdemielbírálásnélküllezártáltalánosügyekszámátalezárásokaszerintakövetkezőtáblázattartalmazza:

Érdemi elbírálás nélkül lezárt ügyek lezárási okok szerint Ügyszám Arány

1. Eljárási akadály miatti lezárási okok, ebből: 33 5,33%

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

10 1,62%

1.2 afelekközöttugyanabbólaténybelialapbólszármazóugyanazonjogiránt

1.2.1 a)aPénzügyiBékéltetőTestületelőtteljárástindítottak(107.§aa)pont)vagy 7 1,13%

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

1.2.3 c)pervanfolyamatbanvagyannaktárgyábanmárjogerősítéletethoztak(107.§ac)pont) 3 0,48%

1.3 afelekközöttugyanabbólaténybelialapbólszármazóugyanazonjogirántiügybenfizetési
meghagyáskibocsátásárakerültsor(107.§b)

1 0,16%

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

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

12 1,94%

2. azügynemminősülfogyasztóijogvitának,illetve,haaPénzügyiBékéltetőTestületegyébokból
nemrendelkezikhatáskörrelavitaelbírálására(107.§d)

216 34,89%

3. akérelmezőa104.§(5)bekezdésébenmeghatározotthiánypótlásifelhívást–azerrenyitva
állóhatáridőben–nemteljesítette(107.§e)

370 59,77%

Összesen 619 100,00%

8.  AZ ÉRDEMI ELBÍRÁLÁST KÖVETŐEN LEZÁRT ÜGYEK EREDMÉNYEI

ATestületazévfolyamán2.507ügyetzártleérdemielbírálástkövetően.606egyezség,25kötelezésés6ajánlásszületett,
amiabefogadásutánlezártügyrevetítve25,4%-osaránytjelent.

Érdemi elbírálást követően lezárt általános ügyek eredménye

Lezárt ügyek eredménye Ügyszám 
(db) Arány

Egyezség 606 24,17%

Kötelezés 25 1,00%

Ajánlás 6 0,24%

Megszüntetőhatározat 1870 74,59%

Összesen 2 507 100,00%

ATestületidéntöbbkötelezéstésajánlásthozott,mintamegelőzőévben.
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Jóváhagyott és eljáráson kívüli (kvázi) egyezségek

Amegkötöttegyezségekarányaahatáronátnyúlóügyekeseténvoltalegmagasabb.Ahatáronátnyúlóügyek54,5szá-
zaléka,abelföldibékéltetésiésonlineügyek38,3százaléka,améltányosságiügyek43,6százalékaakérelmezőkszámára
kedvezőeredménnyelzárult,ideértveaTestületáltaljóváhagyottegyezségihatározatokontúlaformailagmegszüntetéssel
végződő,deafelekközöttazeljárásonkívülimegállapodástjelentőügyeketis.

14. ábra
Ügytípusok aránya a határozatoknál

1,3%; 8 db

26,2%;
159 db

72,4%;
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Ügytípusok aránya a határozatoknál 

Belföldi békéltetési és online ügyek

Egyezség Kötelezés Ajánlás Megszüntető
határozat

Méltányossági ügyek
Határon átnyúló ügyek

15. ábra
Érdemben elbírált ügyek eredménye ügytípusonként

60,4%;
1 515 db

14,2%;
355 db

39,6% 38,3% 43,6%
54,5%

25,4%;
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1 206 db

14,3%;
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Érdemben elbírált ügyek eredménye ügytípusonként 

Egyezségek, kötelezések és ajánlások

Összes
általános 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
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A2020.éviegyezségekközül512ügybenváltesedékessé,hogyapénzügyiszolgáltatókelegettegyenekazMNBtörvény-
benrögzítettvisszajelzésikötelezettségüknekazegyezségbenfoglaltakteljesítésérőlvagyannakelmaradásáról.Felhívásra
vagyanélkül435esetbenazaválaszérkezett,hogyteljesítettékazegyezségihatározatot.Aszolgáltatók6ügybennyilat-
koztakúgy,hogyakérelmezőkmulasztásamiattnemtudtakelegettenniazáltalukvállaltaknak.Avisszajelzésekalapján
azegyezségihatározatok98,6százalékakerültteljesítésre.Afennmaradó71ügybenaTestületfelhívásútjánszerzibe
ahiányzónyilatkozatokat.

Kötelezések és ajánlások

ATestületapénzügyiszolgáltatókterhére6ügybenajánlástés25ügybenkötelezőhatározatothozott.Apénzügyiszolgálta-
tókáltalteljesített,illetvejogorvoslattalmegnemtámadottajánlásokatéskötelezéseketaTestületahonlapjánközzéteszi.

AzajánlásokközülnégyesetbenazérintettpénzügyiszolgáltatókelfogadtákaTestületálláspontjátésahatározatban
foglaltakatmaradéktalanulteljesítették.Egyesetbenazajánláshatályonkívülhelyezése irántapénzügyiszolgáltató
keresetikérelmetnyújtottbe.AzügybenelsőfokoneljáróFővárosiTörvényszékapénzügyiszolgáltatókeresetételuta-
sította.Abíróságítéletébenmegállapította,hogyaTestületajánlásaajogszabályoknakmegfelel,ezértannakhatályon
kívülhelyezésérenemlátottindokot.Azítéletnemjogerős.

Egyesetbenapénzügyiszolgáltatóazajánlásellenjogorvoslattalneméltésazajánlásbanfoglaltakatsemteljesítette.
ATestületazMNBtv.119.§(1)bekezdéseszerintjártel,azazapénzügyiszolgáltatótnevesítveközzétettehatározatát
ahonlapon.

A25kötelezésből2önkéntesalávetésen,23jogszabályialávetésenalapult.A25kötelezésből23ügybenapénzügyiszolgál-
tatóelfogadtaaTestületálláspontjátésakötelezésbenfoglaltaknakelegettett.Kétügybenaszolgáltatóellentmondással
éltajogszabályikötelezésselszemben,ígyazeljáráspereseljárássáalakult.Abíróságazügyekbendöntéstmégnemhozott.

A6ajánlásahiteléspénzkölcsönnyújtás,apénzforgalmiszolgáltatás,valamintabaleset-ésbetegségbiztosításszolgáltatá-
sokkalkapcsolatbanszületett,a25kötelezésahiteléspénzkölcsönnyújtás,alakás-előtakarékosságibetét,apénzforgalmi
szolgáltatás,akötelezőgépjármű-felelősségbiztosítás,azutasbiztosítás,valamintazegészségpénztáriszolgáltatássalvolt
összefüggő.

Megszüntető határozatok

1.870általánosügyzárultleeljárástmegszüntetőhatározattal.Ezekközül355ügybeneljárásonkívüli(úgynevezettkvázi)
egyezségjöttlétreafelekközött279békéltetési,72méltányossági,további4határonátnyúlószolgáltatássalkapcsolatos
eljárásban.Abelföldibékéltetésiésonlineügyekben62esetben,mígméltányosságiügyekben30esetbenazeljárás
megszüntetésétafelekazértkérték,mertegymássalazeljárásonkívülkívántaktovábbiegyeztetéstfolytatni.

16. ábra
Megszüntetési okok a belföldi békéltetési és online ügyekben

9%;
134 db 19%;

279 db

21%;
316 db

42%;
624 db

4%; 62 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
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Améltányosságiügyekbenlefolytatottközvetítőieljáráseredménye,hogyamegszüntetőhatározatok19százalékakvázi
egyezséggelzárultésazeljárások8százalékábanafelekközöttazegyeztetésekamegoldáskereséseérdekébenelkez-
dődtek.Amegszüntetetteljárások27százalékábanaszolgáltatóáltaltettegyezségiajánlatotakérelmezőnemfogadta
el.Amegszüntetetteljárások31százalékábanaszolgáltatónemtettazeljárásbanajánlatotakérelmezőméltányosság
gyakorlásárairányulókérelmére.

Ahatáronátnyúlóügyekesetén4ügybenkerültsoreljárásonkívülimegegyezésre,további6ügybentovábbibizonyítási
eljárásszükségességemiattvoltkénytelenaTestületamegszüntetésre.

9.  JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK, A HATÁROZATOK BÍRÓSÁGI MEGTÁMADÁSA

ATestületáltalhozottdöntésekkelszembenaMagyarNemzetiBankrólszólótörvénykétféle,azelszámolásitörvény
elszámolásiügyekbenegyharmadiktípusújogorvoslatilehetőségetbiztosít.ATestületmegalakulásaóta,2011.július
1-től–azMNBtörvény116.§(2)(3)bekezdéseszerint–vanjogilehetőségarra,hogyakötelezésttartalmazóhatározat
ésazajánlásellenhatályonkívülhelyezéstlehetkérniaFővárosiTörvényszéktől.Ezafélrészéretörténtkézbesítésétől
számítotttizenötnaponbelüllehetséges,ha:
a)atanácsösszetételevagyeljárásanemfeleltmegetörvényrendelkezéseinek,
b)aTestületneknemvolthatásköreazeljárásra,
c)akérelemmeghallgatásnélkülielutasításánaklettvolnahelye.

17. ábra
Megszüntetési okok a méltányossági ügyekben

19%;
72 db

8%;
30 db

31%;
113 db

27%;
99 db

15%;
57 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

18. ábra
Megszüntetési okok a határon átnyúló ügyekben

29%;
4 db

43%;
6 db

14%;
2 db

14%;
2 db

Kvázi egyezség

Megszüntetési okok a határon átnyúló ügyekben

Lehetetlen, mert további 
bizonyítási eljárásra lenne 
szükség
Megalapozatlan
Egyéb megszüntetési ok
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2017.január1.ótaaTestületegyezséghiányábanakkoriskötelezésttartalmazóhatározatothozhat,haazadottügyben
érintettpénzügyiszolgáltatóalávetésinyilatkozatotnemtett,deakérelemmegalapozottésafogyasztóérvényesíteni
kívántigénye–semakérelemben,semakötelezésttartalmazóhatározatmeghozatalakor–nemhaladjamegazegymillió
forintot.Ezazúgynevezettkötelezővagyjogszabályialávetés,melyalapjánameghozotthatározattalszembenafentiek-
tőleltérőjogorvoslatilehetőségvan.EztajogorvoslatilehetőségetazMNBtörvény121-122.§-aibanfoglaltszabályok
biztosítják,melyekkimondják,hogyazérintettpénzügyiszolgáltatóahatározatközlésétőlszámított15naponbelül
ellentmondássalélhet,éshaazkellőidőbenérkezettésnincselutasításiok(vagyisaztaTestületnemutasítjael),akkor
azelőterjesztettellentmondásfolytánazeljárásperréalakul,melybenaTestületfélkéntnemveszrészt.Jogszabályon
alapulókötelezéstazemlítettjogszabályhelyhatálybanléteótaaTestületmártöbbügybenishozott,néhánnyalszemben
jogorvoslatbenyújtásáraissorkerült.

Aharmadikmegoldásazelszámolásitörvényalapjánazelszámolásiügyekbenabíróságelőttinempereseljárástrendeli
jogorvoslatilehetőségkéntafogyasztólakóhelyeszerintilletékestörvényszékterületénműködőjárásbíróságokelőtt.Ezek
anempereseljárásokírásbanzajlanak,személyesmegjelenéstnemigényelnekéseredményüklehetaTestülethatároza-
tánakjóváhagyása,annakhatályonkívülhelyezéseésaTestületújeljárásrautasítása(megismételteljárás)vagyhatályon
kívülhelyezésésújdöntésmeghozatala.Adevizaalapúésforinthiteleselszámolásiügyekkelszembenbenyújthatójogor-
voslatilehetőségekrőlésabíróságinempereseljárástmegindítóűrlapokrólazalábbilinkentájékozódhatnakazérintettek:
https://birosag.hu/polgari-eljaras/nyomtatvanyok/deviza-es-forinthitelek-elszamolasi-es-forintositasi-jogorvoslatai

2020.január1-jénhárompervoltfolyamatban,azévfolyamánmindháromlezárult.Egyújügyérkezett,ezenperre
figyelemmela2020.december31-énfolyamatbanlévőperekszámaegy.

A2020.december31-énfolyamatbanlévőéspénzforgalmitárgyúügybenaTestületszámárakedvezőítéletszületettaz
elsőfokúbíróságieljárásban.Abíróságafelpereskeresetételutasítvamegállapította,hogyapertárgyátképezőajánlás-
salérintettfizetésiműveletnemvoltakérelmezőáltaljóváhagyott,továbbánemvoltmegállapítható,hogyakérelmező
aműveletkapcsánsúlyosangondatlanuljártvolnael.Azítéletnemjogerős,ellenefellebbezésnekvanhelye.

2020-banháromügyetvéglegesen,aTestületetilletőenpernyertességgelzártleabíróság.Együgyben–aztkövetően,
hogyazajánlássalszembenipertkövetőfelülvizsgálatieljárásbanaKúria,mintfelülvizsgálatibíróságamásodfokú,jogerős,
aTestületszámárakedvezőtlenítéletethatályonkívülhelyezte–amásodfokúbíróságmegismételteljárásbanazelsőfokú
bíróságnakaTestületszámárakedvezőtlenítéletétmegváltoztattaésafelpereskeresetételutasította.Amásodfokúbíróság
mindenbenosztottaaTestületálláspontját.Kimondta,hogyaTestületnemhatóság;aTestületeljárásábannemsérültaz
egyenlőbánásmódelve,afelperesnekugyanislehetőségevoltálláspontjakifejtésére.Azeljárásbanafelperesnekkellett
volnabizonyítania,hogyaperbelijogvitávalérintettfizetésiműveleteketaTestülethezkérelemmelfordulókérelmező
jóváhagyta,demerteznemtörténtmeg.ATestületazonajánlása,miszerintafelperestérítsemegakérelmezőnekaz
általajóvánemhagyottfizetésiműveletekösszegét,ajogszabályoktartalmánakmegfelelt.

KétügybenamásodfokúbíróságaTestületszámárakedvezőelsőfokú ítéletethelybenhagyta.Amásodfokúbíróság
álláspontjaszerint,haakérelmezőadataivalismeretlenszemélyekvisszaélnekésazátutaláshozszükségesinformatikai
jóváhagyásrólakérelmezőtudtaésbeleegyezésenélkülténylegesenmásokintézkednek,eznemtekinthetőafizetőfél
általijóváhagyásnak,mégakkorsem,haafizetésiműveletlátszólagjóváhagyottfizetésiművelet.Amásodfokúbíróság
egyebekbenosztottaazelsőfokúítéletekbenírtakbólazt,hogyazadottesetekbenafelperesaTestületelőttieljárásokban
nembizonyította,hogyakérelmezőksúlyosangondatlanuljártakelazadottfizetésiműveletekkelkapcsolatban,illetve
azokatmegelőzően.
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10. A MEGHALLGATÁSOK SZÁMA

ATestület2185meghallgatást tartott,ebből2101esetbenegyeseljárásban,míg84esetbentanácsban jártel.216
olyaneljárásvolt,melybena130/2020.(IV.17.)kormányrendeletalapjánszemélyesmeghallgatástartásáranemkerült
sor,azeljárásírásbanfolytavonatkozóspeciálisszabályokalapján.2020.március16.és2020.július6.közöttnemvolt
meghallgatás.Nőttazonügyekszáma,aholatényállástovábbitisztázásamiattvagyegyezségreményébenfolytatólagos
meghallgatásraissorkerült.

Meghallgatások száma (db)

Összesen Egyes Tanácsos

Első meghallgatás 1 774 1 721 53

Folytatólagos meghallgatás 411 380 31

Összes meghallgatás 2 185 2 101 84

11.  ÁTLAGOS ÜGYINTÉZÉSI IDŐ

AzMNBtörvény112.§(5)bekezdéserendelkezikarról,hogyazeljárástannakmegindulásátkövetőkilencvennaponbelül
bekellfejezni.EztahatáridőtaTestületelnökelegfeljebbharmincnappalhosszabbíthatjameg.Aveszélyhelyzetmiatt
meghozottjogszabályirendelkezésekalapjánaveszélyhelyzetelrendeléséneknapjánfolyamatbanvolteljárásokbanaz
ügyintézésihatáridő180napvolt.Ezaszabály649ügyetérintett,melyeljárásokbanazátlagosügyintézésiidő113napvolt.

Aveszélyhelyzetiszabályokkalnemérintettjogvitáklezárásáraátlagosan66napravoltszükség.

19. ábra
Átlagos ügyintézési idő
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12.  AZ ELSZÁMOLÁSI ÉS FORINTOSÍTÁSI ÜGYEK ALAKULÁSA

2020.január1-jénegyfolyamatbanlévőelszámolásiügyvolt,melybenakérelmezőazelszámolásikötelezettségfenn-
állásánakmegállapításátkérte.Azévfolyamánkétújügyérkezett,illetveegyügyetúj(megismételt)eljáráskeretében
vizsgáltaTestület.Ezekmindegyikelezárultazévvégeelőtt.

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 1 1

Újügyek 2 0 0 2

Megismételtügyek 1 0 0 1

Lezártügyek 3 0 1 4

Folyamatbanlévőügyekdecember31-én 0 0 0 0

Az elszámolási és forintosítási ügyek eredménye

A4lezártügybőlegyesetbenkötelezésttartalmazóhatározatothozottaTestület,3ügybenazeljárásmegszüntetésre
került.Azelszámolásiügyekátlagosan99napalattkerülteklezárásra.

Az ügylezárás eredménye
151. ügytípus 

Helyeselszámolás
megállapítása

152. ügytípus 
Panaszeljárás
lefolytatására

történőkötelezés

153. ügytípus 
Elszámolási
kötelezettség
fennállásának
megállapítása

Összesen Arány

Egyezségihatározat 0 0 0 0 0%

Kötelezésttartalmazóhatározat 1 0 0 1 25%

Eljárástmegszüntetőhatározat 2 0 1 3 75%

Összes lezárt ügy 3 0 1 4 100%

A nemperes eljárások az elszámolási ügyekben

Adeviza-,devizaalapúésforinthitelekkelkapcsolatosjogvitákban2020-bannempereseljáráskezdeményezéséreirá-
nyulókérelemnemérkezett.Jogerősenbefejezettnempereseljárásról3ügybenkapottértesítéstaTestületazilletékes
bíróságoktól.

A2015-től2020.december31-igaTestülethezérkezettjogorvoslatiigényekszámaösszesen2.467dbvolt.Ebből2.458
ügybenazeljáróbíróságokajogerősdöntésrőlküldtektájékoztatást.ATestületnek9ügybennincstudomásaanemperes
eljáráslezárultárólésannakeredményéről.

A2015-2020.évekközöttjogerősenbefejezettösszesnempereseljárásközülazilletékesnemperesbíróságok603ügyben
érdemivizsgálatnélkülutasítottákelakérelmet.Azérdemifelülvizsgálateredményekénthozott1.855jogerősvégzés
82százalékában(1517ügyben)abíróságokhelybenhagytákaTestülethatározatait,újeljáráslefolytatására256ügyben
(14%)kötelezteabíróságaTestületet.
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III. Szektoronkénti elemzés

1. A PÉNZPIACI SZOLGÁLTATÁSOKKAL KAPCSOLATOS JOGVITÁK

2020-banisapénzpiaciszektorügyeijelentekmegalegnagyobbszámbanaTestületelőtt.Akérelmek57százaléka,vagyis
1711ügyvalamelypénzpiaciszereplőszolgáltatásávalkapcsolatosjogvitamiattindult.Alegtöbbpénzpiaciügyhitel-és
pénzkölcsönnyújtásátérintette,emelettapénzforgalmiszolgáltatásoktémaköreisjelentősaránybanképviselt.

ATestületalezárt1818pénzpiaciügyközül352ügybenvoltkénytelenakérelmet–hatáskörhiánya,eljárásiakadályvagy
ahiánypótlásnemteljesítésemiatt–meghallgatástűzésenélkülelutasítani.

Abefogadott1466kérelem24százalékában,357ügybenafelekegyezségetkötöttek.22ügybenkötelezés,4ügyben
pedigajánláskiadásárakerültsor.További277ügybenafelekközötteljárásonkívüljöttlétreegyezség,illetveapénzügyi
szolgáltatókorábbiálláspontjátfelülvizsgálvaönkéntteljesítetteakérelmezőteljesigényét.Ezekbenazügyekbenafelek
közösvagyakérelmezőegyoldalúkérelméremegszüntetésrekerültazeljárás,akérelmezőigényeszámáramégismeg-
nyugtatórendezéstnyert.

Összességébenapénzpiacotérintőkérelmekkörébenabefogadottügyek45százalékaakérelmezőkszámárapozitív
eredménnyelzárult.

Érdemielbírálástkövetőenlezártügyekdöntésitípusonkéntimegoszlását–azegyesügytípusokbanis–akövetkezőábra
mutatja.

20. ábra
Beérkezett pénzpiaci ügyek

0,1%; 1 db
0,2%; 3 db

0,8%; 14 db

61,3%;
1 048 db

29,7%;
508 db

8,0%;
137 db Hitel és pénzkölcsön

nyújtás

Beérkezett pénzpiaci ügyek

Pénzforgalmi szolgáltatás
Betétgyűjtés
Pénzügyi lízing
Egyéb pénzügyi 
tevékenység
Pénzügyi szolgáltatás 
közvetítése
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1.1. Hitel- és pénzkölcsönnyújtás

Apénzpiaciszektortérintőügyek61százalékaahitel-éspénzkölcsönnyújtássalvoltkapcsolatos.Akérelmekközelfele
ajelzáloghitelezésselkapcsolatbankeletkezett,továbbiügyekaszemélyikölcsönnel,agépjárműhitellel,afolyószámla-
hitellelésvégülazáruhitellelvoltakkapcsolatosak.Nagyszámbanvitattákakérelmezőkafennállótartozásösszegét,
akésedelmi-ésügyletikamatmértékét,lényegesenkisebbszámbanakövetelésjogalapját.Atartozásösszegénekésjog-
alapjánakvitatásamellettjelentősarányt,20százalékotképviseltekafizetésihaladékkal(moratórium)kapcsolatosjogviták.

ATestület1111hiteléspénzkölcsönnyújtássalkapcsolatosáltalánosügyetzártleazévvégéig.Azérdembenelbírált858
ügybőlahatározattaljóváhagyottegyezségekszáma209volt,ami24százalékotjelent.Ezenkívül5kötelezésés2ajánlás
isszületett.További166ügybenafelekeljárásonkívülmegegyeztek.Akérelmezőkszempontjábólkedvezőenalakult
ügyekarányaösszesen45százalékottettki.

1.1.1. Jelzáloghitel

Afogyasztókrészéreingatlanonalapítottjelzálogjogfedezetemellettnyújtotthitel-vagykölcsönügyleteknélkiemelkedő
aránybanvitattákakérelmezőkafennállótartozásösszegét,akésedelmi-ésügyletikamatmértékét,lényegesenkisebb
számbanakövetelésjogalapját.Többeljárásindultújkölcsönügyletekkapcsánahitelbírálatelhúzódása,ahitelbírálat
soránkapotttájékoztatásnemmegfelelővoltamiatt.Vitásügykeletkezettabbólis,hogyapénzügyiszolgáltatókése-

21. ábra
Lezárt pénzpiaci ügyek ügytípusonként

55,0%;
806 db

18,9%;
277 db

26,1%;
383 db

54,6%;
525 db

21,4%;
206 db

23,9%;
230 db

55,5%;
277 db

13,8%;
69 db

30,7%;
153 db

66,7%;
4 db

33,3%;
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

22. ábra
Beérkezett, hitel- és pénzkölcsönnyújtási ügyek

47,6%;
499db

24,4%;
256 db

5,3%;
56 db

3,7%; 39 db
1,0%; 10 db

7,5%;
79db

10,4%;
109 db

Jelzáloghitel

Beérkezett, hitel- és pénzkölcsönnyújtási ügyek

Személyi kölcsön
Gépjárműhitel
Folyószámlahitel
Áruhitel
Záloghitel
Egyéb hitel
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delmesenadtakia jelzálogjogtörléséhezhozzájárulónyilatkozatát,vagyannakkiadásáttovábbifeltételhezkötötte.
Kérelmetterjesztettekelőafogyasztókannakérdekébenis,hogyapénzügyiszolgáltatójáruljonhozzáafedezetiingatlan
tulajdonjogánakátruházásához,adóstárskiengedéséhez,afennállótartozásátvállalásához.Keletkeztekjogvitákazügy-
letekvégtörlesztéséhezkapcsolódón,továbbádíjakésköltségekvitatásatárgyában.Esetenkéntalakás-előtakarékossági
szerződésbőleredőmegtakarításbetörlesztésétvitattákakérelmezők.

Többesetbenishivatkoztakakérelmezőkakölcsönszerződésvélelmezettérvénytelenségére,elszámolásiigénytérvénye-
sítenipróbálvaapénzügyiszolgáltatókkalszemben.Gyakransérelmezték,hogyapénzügyiszolgáltatóknemnyújtottak
konkréttájékoztatástaszerződésmegkötéseelőttadevizaalapúkölcsönökárfolyamkockázatáról,nemmértékfelmeg-
felelőenügyfeleikteherviselőképességét.Előfordult,hogybártévesen,deaforintosításnaktudtákbeafennállótartozás
sérelmezettmértékét.Gyakorivolt,hogyazesetlegesfelmondástkövetőenaköveteléskezelőretörténőengedményezés
jogszerűségétvitatták.

Akérelmezőksokesetbennemtudtákelfogadni,hogyadevizaalaponfelvettkölcsönbőlfennállótartozásukközelazo-
nosösszegű,mintaszerződéskötéskormeghatározottforintösszegvolt.Arrahivatkoztak,hogyazelteltévekalattmár
megfizettékafelvetthitelforintösszegétésannakkamatait,ennekellenéremégisjelentőstartozásttartnyilvánvelük
szembenapénzügyiszolgáltató.Ezenindokokmenténvitattákafennállótartozásösszegét.

Előfordult,hogyakérelmezőkúgyvélték,illetveaztazelvárástfogalmaztákmeg,hogyatörvényielszámolásnakazárfo-
lyamváltozáshatásáraiskikellettvolnaterjednie,etekintetbeniselkellettvolnaszámolniaapénzügyiszolgáltatónak.
EsetenkénttalálkozottaTestületadevizaalapúügyletekhezkapcsolódóan„sajátos”elszámolásimódszertanraalapozott
kérelmezőiigényekkel.Ezekközösjellemzője,hogyolyanjellegűátszámítást,átértékelésttartalmaztak,amelyeknincsenek
összhangbansemakérelemmelérintettszerződésben,semajogszabálybanfoglaltakkal.Ezekaszámításokaztcélozták,
hogy„eltüntessék”,annuláljákaténylegesenfennállótartozásegyrészétvagyteljesegészét.Azátlagosfogyasztószámára
aszámításnehezen(vagyegyáltalánnem)értelmezhető,deszakszerűnektűntéseredményekéntakritikushelyzetben
lévőadósokatmegalapozatlanreményekkelkecsegtette,ennekkövetkeztébenakorábbinálmégkedvezőtlenebbhely-
zetbejuttatjavagyjuttatná.EzekbenazesetekbenaTestületfeladata–lehetőségszerint–avalósproblémaésareális
megoldásilehetőségekfeltárásavolt.

Akérelmezőkatartozásvitatásamellettméltányossággyakorlásátiskértékapénzügyiszolgáltatóktól.Sokesetbenjava-
soltákakérelmezőnekapénzügyiszolgáltatókfedezetiingatlansajátkézbőltörténőértékesítésétésabefolytvételárból
avégtörlesztéskezdeményezését,afedezetiingatlanalacsonyabbértékűingatlanratörténőcserélésétvagyafizetési
moratóriumotkövetőentovábbitörlesztésikönnyítést.Többesetbenafelekközösenkértékazeljárásmegszüntetését,
hogytovábbiegyeztetésttudjanakfolytatniatartozásrendezésérőlvagyakérelmezőmérlegelnitudja,hogyafelajánlott
lehetőségekközülmelyiketkívánjaigénybevenni.

Aszabadfelhasználásújelzálogkölcsönszerződésekkapcsánkezdeményezettegyikügytárgyaalakás-előtakarékossági
szerződésbőleredőmegtakarításbetörlesztésevolt.Azeljárássoránakérelmezőálláspontjátmegváltoztatvaelismerte,
hogyavonatkozójogszabályszerintnemtekinthetőlakáscélúfelhasználásnakaszabadfelhasználásúkölcsönelőtörlesz-
tése,azonbanméltányosságiokokbólkértea–lakás-előtakarékosságiszerződésszerintimegtakarításbóltörténőelő-
törlesztéshezszükséges–hitelintézetiigazoláskiadását.Apénzügyiszolgáltatóameghallgatásonrészletesenismertette
ajogszabályirendelkezéseket,egyúttalhangsúlyozta,hogyaszolgáltatónakméltányossággyakorlásáranincslehetősége.
Azeljárásmegszüntetésrekerült.

Előfordultolyanesetis,hogyafedezetiingatlanabankáltalkezdeményezettvégrehajtásieljárásbanárveréskeretében
értékesítésrekerültésakérelmezőarrahivatkozvavitattaapénzügyiszolgáltatóáltalnyilvántartotttartozásaösszegét,
hogyálláspontjaszerintapénzügyiszolgáltatónemszámoltaelavégrehajtáskeretébenmegtérültteljesösszeget.Kifo-
gásolta,hogyaszolgáltatónemavégrehajtóáltalátutaltösszegetkönyvelteleatartozásra,hanemannálalacsonyabb
összeget.Azeljáráskeretébenapénzügyiszolgáltatóismételtenmegvizsgáltaazügyletetésvállalta,hogyakülönbözeti
összegetmegfizetiakérelmezőnek.

Jogvitábatorkollottazazügyis,amelybenafelmondástkövetőenazügyletlezárásárólmegállapodástkötöttekafelek,
melynekrészétképezteakövetelésegyrészénekelengedése,illetveafennmaradórészengedményezése.Akérelmező
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szerintteljesítetteavállalását,azonbanapénzügyiszolgáltatónemintézkedettafennállótartozásengedményezése,
valamintavégrehajtásieljárásmegszüntetéseiránt.Avégrehajtásieljárásbanafedezetiingatlanértékesítésrekerült,
avégrehajtóapénzügyiszolgáltatónakfizettemegabefolytösszeget.Mivelazengedményezésezenidőpontignemtörtént
meg,afennmaradókövetelésjelentősencsökkent.Akérelmezőapénzügyiszolgáltatószerződésszegésemiattikártérítési
igénytkívántérvényesíteni.Afelekazeljárásranyitvaállóhatáridőteljeskihasználásávalegyeztettékálláspontjaikat,de
nemkötöttekegyezséget.

Előfordult,hogyakérelmezőaztkifogásolta,hogybáratartozásátmaradéktalanulmegfizette,apénzügyiszolgáltató
ajelzálogtörlőnyilatkozatotnemadtakirészére.Apanaszeljárássoránaztatájékoztatástkapta,hogytovábbiköltségtar-
tozásmiattnemállmódjábanaszolgáltatónakkiadniatörlésiengedélyt.Azeljárássoránaszolgáltatóelismerte,hogy
apanaszeljárásbantévesentájékoztattaakérelmezőtésaválasziratávalegyüttmegküldteatörlésiengedélyt, ígyaz
eljárásmegszüntetésrekerült.

Egykérelmezőatürelmiidősszerződésekapcsánsérelmezte,hogyelhúzódottalakástakarékpénztárimegtakarításbe-
törlesztése,továbbákifogásoltaatürelmiidőlejártátkövetőtörlesztőrészletösszegétis.Aszolgáltatóaválasziratbanés
ameghallgatásonisrészletesenismertetteatürelmiidőskonstrukciójellemzőit,illetvealakástakarékpénztárimegta-
karításbetörlesztésénekfolyamatát.Afelekaztisegyeztették,hogyaszerződésszerintikamatkedvezményakérelmező
szerződéseesetébenazelmúltidőszakbanhogyankerültérvényesítésreésennekmilyenhatásavoltatörlesztőrészletek
összegére.Akérelmezővisszavontaakérelmét,azeljárásmegszüntetésrekerült.

Másikügybenakérelmezőaztsérelmezte,hogyapénzügyiszolgáltatóaveleszembenfolyamatbanlévő,harmadikszemély
általindítottvégrehajtásieljárásbanbekapcsolódásirántikérelmetterjesztettelő,ennekkapcsánilletéketróttle.Abe-
kapcsolódásirántikérelemelutasításrakerült,azilletéketviszontnemtérítettevisszarészéreaszolgáltató.Akérelmező
hivatkozottarra,hogyabekapcsolódásirántikérelmetelutasítóbíróságivégzéstartalmazta,hogyazilletéketapénzügyi
szolgáltatóvisszaigényelhetiésmivelaztakérelmezőmegfizetteapénzügyiszolgáltatónak,azrészérevisszajár.Afelek
közöttlétrejöttegyezségkeretébenaszolgáltatóvállalta,hogyvisszaigényliazilletéketésannakvisszautalásátkövetően
megfizetiakérelmezőnekazilletéknekmegfelelőösszeget.

Avégtörlesztésidíjösszegétkifogásoltaazakérelmező,akiakérelmébenarrahivatkozott,hogyapénzügyiszolgáltató
aszerződésébenszereplőmértéketmeghaladóvégtörlesztésidíjatszámítottfel.Aszolgáltatóazeljárássoránarrahivatko-
zott,hogyahatályoshirdetményszerintidíjkerültfelszámításra,azonban–álláspontjánakfenntartásamellett–egyezségi
ajánlatottettakülönbözetiösszegvisszatérítésére,melyetakérelmezőelfogadott.

Előfordultolyanügyis,melybenakérelmezőaztsérelmezte,hogybáraszerződésszerintirészleteketmegfizette,apénz-
ügyiszolgáltatómégistartozásttartnyilván,ennekmegfizetésérefelisszólította.Azügybenapénzügyiszolgáltatóelis-
merte,hogyafutamidőtévesenkerültaszerződésbenfeltüntetésre,azonbanatartozásvisszafizetésétőlnemtekintett
el.Akérelmezővitattaaszerződésszerintifutamidőlejáratakorfennállótartozását,detekintettelarra,hogyakérelmező
atőketartozástésannakjárulékaitaszerződésbenrögzítettésatévesenszámítottfutamidőalattnemteljesmértékben
fizettevissza,azeljárásmegszüntetésrekerült.

Egymásikügybenakérelmezőkcéljaazvolt,hogylakástakarékpénztárimegtakarításbólelőtörlesztikakölcsöntartozást.
Panaszoltákapénzügyiszolgáltatóügyintézését.Előadásukszerintahitelszámlalezárásaelhúzódott,ráadásulcsakké-
sőbbkaptakarróltájékoztatást,hogyaszerződéskötéskornyújtottkedvezménytvégtörlesztéseseténvisszakellfizetniük.
Aszolgáltatóválasziratábanegyezségiajánlatottett,miszerint,haakérelmezővégtörlesztiakölcsönt,akedvezmény
visszafizetésétőleltekint,valamintutólagjóváírháromhónapraesőügyletikamatotéskezelésiköltséget.

Apénzügyiszolgáltatótkötelezőhatározathozatalávalzárultazazeljárás,amelybenakölcsönszerződéshezkapcsolódó
akcióshirdetményértelmezésevoltajogvitatárgya.Akérelmezőaztsérelmezte,hogyannakellenére,hogyazakciós
hirdetménybenmegjelöltidőszakonbelülkerültaláírásraakölcsönkérelem,akedvezménytnembiztosítottarészéreapénz-
ügyiszolgáltató.Aszolgáltatóálláspontjaszerintnemvoltelegendőazidőtartamonbelülialáírás,ahitelkérelemnekbeis
kellettvolnaérkeznieapénzügyiszolgáltatóhoz.Afelekközöttijogvitaazakcióshirdetményértelmezésébenállt.ATestület
kötelezésttartalmazóhatározatábankiemelte,hogyálláspontjaszerintapénzügyiszolgáltatóáltalmegfogalmazottakció
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feltételeinemegyértelműekabbanatekintetben,hogyazaláírás,azigénylés,vagyabefogadásmeghatározottidőtartamon
belüliteljesítéseszükségesakedvezményigénybevételéhez.Apénzügyiszolgáltatóteljesítetteakötelezésbenfoglaltakat.

Apénzügyiszolgáltatóáltalmegállapítotttörlesztőrészletösszegétvitattaegykérelmező,akikérelmébenarrahivatkozott,
hogyatörlesztőrészlete2019.szeptemberhónaptólarögzítettárfolyamalkalmazásiidőszakánakkezdőidőpontjátólszá-
mítotthatvanadikhónapbanesedékestörlesztőrészlet115százalékátmeghaladómértékbenmegnövekedett.Apénzügyi
szolgáltatóarrahivatkozott,hogyatörlesztőrészletetareferenciakamatváltozásaisbefolyásolja,valamintagyűjtőszámla
időszakvégérevonatkozójogszabálynemateljesfutamidőalatt,hanemcsakagyűjtőszámlaidőszakvégénekidőpontjában
rendelialkalmaznia115százalékostörlesztőrészletplafonravonatkozószabályt.ATestületkötelezésttartalmazóhatáro-
zatothozott,melybenkötelezteapénzügyiszolgáltatót,hogyamegjelöltidőszakbanahavitörlesztőrészletekösszegét,
legfeljebbarögzítettárfolyamalkalmazási időszakánakkezdőidőpontjátólszámítotthatvanadikhónapbanesedékes
törlesztőrészlet115százalékábanállapítsameg,aszerződésszerinthátralévőfutamidőterretekintettelhatározzameg.
Apénzügyiszolgáltatóakötelezésselszembenellentmondássalélt.

Akorábbiévekhezhasonlóantapasztalhatóvolt,hogyvoltolyanpénzügyiszolgáltató,akinekalakáscélúállamitámo-
gatásokrólszóló12/2001(I.31.)Korm.rendelethatályaalátartozóügyletek–kiegészítőkamattámogatásmellettnyúj-
tottkölcsön,adó-visszatérítésitámogatásésmegelőlegezőkölcsön(lakásépítési-,lakásvásárlásikedvezmény)–intézése
kapcsánalkalmazottgyakorlatanemmindenesetbenfeleltmegakormányrendeletszabályainak.Ajogszabályalapján
alakástámogatásikölcsönöknyújtását,atámogatásokmegállapításátahitelintézetekvégzikakormányrendeletáltal
meghatározotteljárásrendszerint.Akormányrendeletmeghatározzaazigénybevevőteljesítésénekelmaradásaesetén
irányadókötelezettségeket,ideértveavisszafizetésfeltételeitis.Apénzügyiszolgáltatóeljárásaazonbanezenrendelke-
zéseknektöbbesetbennemfeleltmeg.

IsmételtenkezdeményeztekeljárástezévbenisaTestületelőttapénzügyiszolgáltatókérelmezőnekkártokozómulasztása
okán.Egyilyenügybenapénzügyiszolgáltatóhosszabbidőnkeresztülnemtettlépéseketsematámogatásvisszaköve-
telése,sempedigafolyósítottösszegkölcsönnéátalakításairánt,majdakövetelésesedékesséválásátkövetőentöbbév
késedelemmelértesítetteazügyfelet,decsakakérelmezőkmegkeresésétkövetőenazakkorramárigenmagasösszegű
késedelmikamattalnövelttartozásról.

Együgybenafelekújlakásépítésecéljábólkötöttekkölcsönszerződéstakormányrendeletszerintikiegészítőkamattámo-
gatással,ennekalapjánakérelmezőköteleztemagátarra,hogyahitelcélalapjátképezőépítkezéstazelőírthatáridőben
befejezi.Aszerződésszerintihitelcélazonbannemvalósultmeg,azépítésimunkákhatáridőbennemkészültekel,abank
azonbanarendelkezésreállóhatáridőlejártátkövetőensemvontavisszaakamattámogatást.Akérelmezőnekajogo-
sulatlanuligénybevetttámogatáskapcsánközel13évrefelszámítottkésedelmikamattalnöveltösszegbenvisszafizetési
kötelezettségekeletkezett.ATestületdöntésébenafelszámítottkésedelmikamategyrészénekmegfizetésétajánlotta
apénzügyiszolgáltatónak.Apénzügyiszolgáltatóazajánlásbanfoglaltakatteljesítette.

KerültekaTestületeléolyanügyekis,amelyekbenakérelmezőkkérelmearrairányult,hogyapénzügyiszolgáltatótekint-
senelavisszafizetésiigénytől.Azokbanazesetekben,amelyekbenakérelmezőknemteljesítettékajogszabályban,illetve
szerződésbenfoglaltakat,példáulalakáscélmegvalósulását(lakásvásárlást/lakásépítést)követőenfennálló,alakáscélként
szolgálóingatlanbanlakóhelylétesítésikötelezettséget,vagyazépítésimunkálatokathatáridőbennemfejeztékbe,illetve
aztigazolninemtudták,akérelemteljesítésérenemvoltlehetőség,aTestületazeljárástmegszüntette.

Afelekközöttlétrejöttmegelőlegezőkölcsönszerződésbőleredő,ahitelcélmegvalósulásának,azazazingatlanfelépítésé-
nekigazolásatárgyábankialakultegyikjogvitásesetbenafelekközöttitöbbszöriszemélyesegyeztetésésaTestületaktív
közreműködéseeredményekéntegyezségjöttlétre.

A 2020. évben lezárt jelzáloghitel ügyek eredménye

560 db
ELINTÉZETT ÜGY

480 db (86%)
ebből ebből

ÉRDEMBEN ELBÍRÁLT ÜGY

184 db (38%)

EGYEZSÉG, KÖTELEZÉS,
AJÁNLÁS ÉS MEGEGYEZÉS. 
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1.1.2. Személyi kölcsön

Apénzügyiszolgáltatókáltalszemélyikölcsönszerződésalapjánügyletenkéntfolyósítottösszegajelzálogkölcsönökkel
összevetvealacsonyabb,avisszafizetésremeghatározottfutamidőrövidebb.Aszemélyikölcsönrégótaismertéskedvelt,
afogyasztókszéleskörébenelterjedt.Atermékkonstrukcióésmagaaszerződésisegyszerűbb,áttekinthetőbb,értelme-
zéseafogyasztókszámáraiskevésbéokozgondot.Azezzelkapcsolatosjogvitátjelentőügyekjelentősrészeakérelmezők
szempontjábólkedvezőeredménnyelzárult.

Aszemélyikölcsönökkelkapcsolatosvitásügyekgyakortaaszerződéskölcsöntnyújtópénzügyiszolgáltatóáltalifelmon-
dásátkövetőenkeletkeztekésaszerződésbőleredőennyilvántartottköveteléseknagyszámbanmárengedményezésre
kerültek,ígyakövetelésekjogosultjanemaszerződéstkötőhitelező,hanemvalamelyikköveteléskezelőtevékenységet
folytatópénzügyivállalkozásvolt.Azesetektárgyukattekintveváltozatosságotmutattak.ATestületelőttindítottügyekben
akérelmezőkatartozásfennállását,atartozásösszegszerűségét,abefizetésekelszámolásátvitattákéskértékaTestületet,
hogytörölje,illetőlegapénzügyiszolgáltatótkötelezzeavelükszembentámasztottköveteléstörlésére.

FordultakakérelmezőkaTestülethezolyankérelemmelis,amelybenazotthoniszolgáltatásjogszerűfelszámításátvitatták,
vagyörököltkölcsöntartozáslezárásátkérték.Voltolyankérelmező,akiaszerződésfelmondásátnemtartottajogszerűnek,
deelőtörlesztésnemteljesülésévelkapcsolatosjogvitaisszerepeltazügyekközött.

Azörökölttartozássalkapcsolatbanindulteljárásokbanelőterjesztettkérelmekbenissokesetbenatartozásmértékét,
afelszámítottkamatokatvitatták.Azügyekkörülményeibőlfakadóan,aszerződéstkötőadóssajnálatoselhalálozása,
esetlegesenahalálesetrőlapénzügyiszolgáltatóhosszabbidőeltelteutániértesülése,majdahagyatékieljáráslefolyta-
tásánakidőigényeokánafennmaradótartozásonjelentősösszegűkésedelmikamatkerültfelszámításra,amelyetapénz-
ügyiszolgáltatóazörökösselszembenérvényesítenikívánt.Voltolyanügy,aholakérelmezőelévülésrehivatkozott,ilyen
ügyekbengyakranszületettegyezség.

Hagyatéktárgyátképezőtartozásvoltatárgyaannakazügynek,amelybenakérelmezőknéhaiédesanyja,mintkészfizető
kezesvállaltkötelezettségetismerőseáltalkötöttszerződéskapcsán.Aszerződésnemfizetésmiattfelmondásrakerült,
ígyatartozásteljesösszegénekmegfizetéseazadósokrészérőlegyösszegbenesedékessévált.Tekintettelarra,hogyaz
adóselérhetetlennévált,akészfizetőkezes–kérelmezőkédesanyja–fizetteafennállóhiteltartozástrészletekbenhalá-
láig.Kérelmezőkahagyatékieljárássoránszembesültekezzelatartozással,ésszerettékvolna,haapénzügyiszolgáltató
azeredetitőkénekmegfelelőösszegáltaluktörténőteljesítésévelazügyetlezárja,amégnyilvántartotttartozásttörli.
Kérelmezőktöbbszörikérelmétapénzügyiszolgáltatóelutasította,afennállóteljestartozásrendezésétirányoztaelő.
KérelmezőkaTestülethezfordultakannakérdekében,hogyaTestületsegítseelőafelekközöttiméltányosmegállapodás
megkötésétazörökölttartozássalkapcsolatban.Afelekapénzügyifogyasztóijogvitavéglegeslezárásaérdekébenmeg-
állapodtakatartozás2/3-adrészénekkérelmezőkáltalimegfizetésében.

ATestületjavasoljaafogyasztóknak,hogyamennyibentudomásukrajut,hogyazörökhagyónaktartozásaállfenn
valamelypénzügyiszolgáltatónál,mielőbbvegyékfelakapcsolatotakövetelésjogosultjávalahalálesetbejelentése
ésamegteendő,megtehetőintézkedésekegyeztetéseérdekében.

Együgybenakérelmezőaztkifogásolta,hogynéhánykivételtőleltekintve,rendszeresenfizetteatörlesztőrészleteket,ennek
ellenéreapénzügyiszolgáltatóközléseszerintmégnagyösszegűtartozásaállfenn,amelyetafutamidőalattmegküldött
szolgáltatóiegyenlegközlőksemtámasztottakalá.Azeljárássoránaszolgáltatórészletesenismertetteakérelmezőtarto-
zásánakalakulását,valamintakérelmezőáltalhivatkozottegyenlegközlőkésértesítőktartalmát.Álláspontjaszerintatar-
tozásösszegemegfelelőenkerültmegállapításra.Ugyanakkoregyezségiajánlatottett,amelyegyhavitörlesztőrészletnek
megfelelőösszegelengedésérevonatkozott.Akérelmezőazajánlatotelfogadta.

Apénzügyiszolgáltatóeljárásátsérelmezteazakérelmező,akiazévsoránatörlesztőrészleteketrendszeresenteljesítette,
azonbanévvégénabankszámlájárólahavitörlesztőrészletmellettnagyobbegyösszegűlevonásrakerültsor.Akérelmező,
mivelezazegyszeriésváratlannagyobbösszegűbeszedéskomolymegterheléstjelentettszámára,kártérítésiigénytter-
jesztettelő.Azeljárássoránapénzügyiszolgáltatóelismerte,hogytévestörlesztőrészletekettartalmazókamatfordulós
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levélkerültkiküldésre,egyezségiajánlatottett,amelybenakérelmezőáltalkértkártérítéstöbbmintfelénekteljesítését
vállalta.Azigényeteljesítésekéntakérelmezőeztelfogadta.

Egymásikügybenakérelmezőaszemélyikölcsönevégtörlesztésekorszembesültazzal,hogybárelőtörlesztésikérelmet
nyújtottbeésazaláírtelőtörlesztésselkapcsolatosdokumentumonszereplőösszegetteljesítette,apénzügyiszolgáltató
közléseszerinttovábbibefizetéslettvolnaszükségesazügyletlezárásához.Sérelmezte,hogyaszolgáltatóvalfolytatott
egyeztetéssorántöbbeltérőösszegmerültfelmegfizetendőként.Aszolgáltatóválasziratábanrámutatottarra,hogy
akérdésesdokumentumonrögzítésrekerült,hogyazabbanszereplőadatoktájékoztatójellegűek,ismertette,hogyaké-
relmezőnekmekkoraösszegetlettvolnaszükségesteljesítenieavégtörlesztéshez,erreazösszegreegyezségiajánlatotis
tett,amitakérelmezőelfogadott.

ATestületjavasoljaafogyasztóknak,hogyvégtörlesztéseseténkellőkörültekintésseljárjanakel,aszükségesdoku-
mentumokattanulmányozzákát,győződjenekmegarról,hogypontosanmekkoraösszegbefizetéseeseténhajtható
végreavégtörlesztés.Amegfizetendőösszegrőlkérjenafogyasztóírásbeliigazolástapénzügyiszolgáltatótól.

Akérelmezőktöbbügybenhivatkoztakaköveteléselévülésére,tekintettelarra,hogyapénzügyiszolgáltatótöbbmint
ötév„hallgatás”utánszólítottafelőketteljesítésre.Előfordult,hogyapénzügyiszolgáltatómégaTestületáltalkitűzött
meghallgatásmegtartásátmegelőzően,máraválasziratábanjelezte,hogyazügyetlezárta,abbóleredőenakérelmezővel
szembentovábbiköveteléstnemérvényesít.Voltazonbanolyanesetis,aholapénzügyiszolgáltatóazérintettkövetelés
elévülésérevonatkozóannemtettegyértelműnyilatkozatot,azthangsúlyozta,hogyakövetelésesetlegeselévülésenem
jelentiannakmegszűnését,csupánazt,hogyakövetelésjogiútonnemérvényesíthető.

Aszemélyikölcsönszerződésbőleredőtartozásvitatásakörébenis,bárnemszámottevőarányban,demegjelentaszer-
ződésérvénytelenségérehivatkozóálláspont.

Aszemélyikölcsönökspeciálistípusaa2019-benhatálybalépettababavárótámogatásrólszóló44/2019.(III.12.)Kor-
mányrendeletalapjánnyújthatócélhoznemkötött,szabadonfelhasználhatókölcsön.Ababavárótámogatásakormány-
rendeletbenmeghatározottszemélyikörrészéreésfeltételekkelfolyósítható.Arendeletalapjánnyújtotttámogatással
kapcsolatbantöbbkérelemérkezett.Együgybenakérelmező10millióFtösszegbenkívántaigénybevenniakölcsönt,
elmondásaszerintelőzetesenfolyamatosanerrőlazösszegrőltárgyaltakapénzügyiszolgáltatóügyintézőjével.Benyújtották
akérelmet,amelyenszükségesvoltmegjelölniaszámukraelfogadhatólegkisebbkölcsönösszeget,amelyet2.5millióFt
összegbenrögzítettek.Aszerződésbenakölcsönösszegeként10millióFtszerepelt,azonbannagyságrendilegazösszegfele
kerültfolyósításra.Kérdéséreapénzügyiszolgáltatótólaztaválasztkapta,hogyaszerződésalapjánakölcsönkérelemben
megjelöltminimumésmaximumkölcsönösszegésfutamidőkereteiközöttimódosításraaszolgáltatósajáthatáskörben
jogosult,ajóváhagyottésfolyósítottösszegrőlafolyósításiértesítőbentájékoztattaakérelmezőt.Apénzügyiszolgáltató
azeljárássoránegyüttműködővolt,vállalta,hogyismételtenelvégziahitelbírálatot,erretekintettelatovábbiegyeztetés
érdekébenafelekközösenkértékazeljárásmegszüntetését.

KötelezésthozottaTestületabbanazbabavárókölcsönszerződésesügyben,melybenakérelmezőatörlesztésszünetel-
tetésénekkezdeményezésérevonatkozódokumentumot68nappalagyermekszületésétkövetőennyújtottabeapénz-
ügyiszolgáltatóhoz.Apénzügyiszolgáltatóatörlesztésszüneteltetéseirántikérelmetarrahivatkozvautasítottael,hogy
akormányrendeletbenésaszerződésbenakérelembenyújtásáraelőírt60naposhatáridőlejárt.Akérelmezőhivatkozott
arra,hogyálláspontjaszerintajogszabályatörlesztésszüneteltetésérevonatkozókérelembenyújtásánakhatárideje
tekintetébennemtartalmazagyermekszületésétőlkezdveszámított60naposjogvesztőhatáridőt.KérteaTestületet,
hogyatörlesztésszüneteltetésénekbeállításárakötelezzeapénzügyiszolgáltatót.Apénzügyiszolgáltatóazeljárásso-
ránfenntartottakorábbiálláspontját.AzeljárássoránaTestületrögzítette,hogyatámogatottszemélyekkötelezettsége
ajogszabálybanmegállapítotthatáridőkmegtartása,ugyanakkor–elfogadvaakérelmezőálláspontját–megállapította,
hogyafelekáltallétrejöttszerződés,illetveahivatkozottjogszabályatörlesztésszüneteltetésérevonatkozókérelem
benyújtásánakhatáridejetekintetébennemtartalmazottagyermekszületésétőlkezdveszámított60naposjogvesztő
határidőt.ErretekintettelaTestületkötelezteapénzügyiszolgáltatót,hogyababavárókölcsöntörlesztésszüneteltetése
irántikérelemkézhezvételétkövetőnaptólszámított3évigatörlesztéstszüneteltesse.Akormányrendelet2020.június13-
ánhatálybalépettmódosításátkövetőenarendeletszövegszerűentartalmazzaazt,hogyatörlesztésszüneteltetéseiránti
kérelemagyermekszületésétkövető60napignyújthatóbe.Apénzügyiszolgáltatóakötelezésbenfoglaltakatteljesítette.
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Egyesetbenakérelmezőaztkifogásolta,hogyakölcsönigénylésévelegyüttkértékakölcsöntörlesztésénekszüneteltetését
is.Apénzügyiszolgáltatóhiánypótlásraszólítottafelakérelmezőt,akiannakhaladéktalanulelegettett,abankazonban
aszüneteltetésikérelmetelutasította.Afelekegyeztetésétkövetőenapénzügyiszolgáltatóintézkedettaszüneteltetés
beállításáról,előadásaszerintegyedi,adminisztrációshibatörtént.

Ababavárókölcsönnelkapcsolatosügyekszintemindegyikeakérelmezőkszámárapozitíveredménnyelzárult.

ATestületfelhívjaafigyelmet,hogyaszolgáltatókakölcsönkérelmeketakormányrendeletelőírásaiéssajátbelső
szabályzataikbanfoglaltakalapjánbíráljákelésakérelmezőhitelképességévelkapcsolatosdöntésnembírálható
felül.

ATestületjavasoljaafogyasztóknak,hogyahitelbírálateredményérőlésakölcsönténylegesenfolyósítandóösszegéről
aszerződéskötéstmegelőzőenírásbankérjenektájékoztatást.Személyeseljáráseseténakapotttájékoztatástérdemes
utóbbrekonstruálhatómódonrögzíteni.Fordítsanakkiemeltfigyelmetarra,hogyaszünetelésbeállításátagyermek
megszületésétkövetőenajogszabályihatáridőbenténylegesenkérelmeznikell,aszükségesigazolásokatbekellnyújtani.

1.1.3. Gépjárműhitel

Akérelmezőkajelzáloghitelekhezhasonlóanagépjárműhitelekhezkapcsolódóanindítotteljárásokbanisazösszegszerű-
ségvitatásakapcsánatörvényielszámolásésforintosításmegtörténtétkövetőenistöbbesetbenhivatkoztakaszerződés
érvénytelenségéreésannakalapjánkértékkedvezőbbelszámolásalkalmazását.Ezahivatkozásnemvoltelfogadható
aszolgáltatókszámára,ugyanakkorezekbenazesetekbenisvanlehetőségarra,hogyafizetéskönnyítéslehetőségéről
folytassanakafelekérdemiegyeztetés.Ajelzáloghitelekkelkapcsolatosjogvitákhozhasonlóanagépjárműhitelekkapcsán
iselőfordult,hogyakérelmezőkúgyvélték,illetveaztazelvárástfogalmaztákmeg,hogyatörvényielszámolásnakaz
árfolyamváltozáshatásáraiskikellettvolnaterjednie,etekintetbeniselkellettvolnaszámolniaapénzügyiszolgáltatónak.
Adevizaalapúügyletekhezkapcsolódóanesetenként„sajátos”elszámolásimódszertanraalapozottkérelmezőiigények
kerültekbenyújtásra.Ezekközösjellemzője,hogyolyanjellegűátszámítást,átértékelésttartalmaztak,amelyeknincsenek
összhangbansemakérelemmelérintettszerződésben,semjogszabálybanfoglaltakkal.Ezekaszámításokaztcélozták,
hogyteljesegészébenvagyrészben„eltüntessék”,annuláljákaténylegesenfennállótartozást.Azátlagosfogyasztószá-
máraaszámításnehezen,vagyegyáltalánnemvoltértelmezhető,deszakszerűnektűnt,ésvégeredményeakritikus
helyzetbenlévőadósokatmegalapozatlanreményekkelkecsegtette,ennekkövetkeztébenakorábbinálkedvezőtlenebb
helyzetbejuttattavagyjuttatná.

Agépjárműhiteleketérintőügyekbenakérelmezőktöbbszörishivatkoztakarra,hogyazárfolyamemelkedésseljáró
kockázatról,azárfolyamemelkedés/változásmértékérőlaszerződéskötéskormegfelelő,pontoséslaikusszámáraismeg-
érthetőtájékoztatástnemkaptak.Atartozásösszegénekvitatásávalkapcsolatbanisérkeztekkérelmek.Azegyikügyben
akészfizetőkezesaköveteléselévülésérehivatkozott,amitakezesvonatkozásábanapénzügyiszolgáltatókazeljárásban
elismertek.Kérelmezőazeljárásmegszüntetésétkérte,mivelakérelmébenfoglaltakteljesültek.Voltolyanügy,amelyben
afelhalmozotttartozásmiattakölcsönszerződéstapénzügyiszolgáltatófelmondta.Akérelemtárgyaafelmondásvitatása,
aszerződéshelyreállításavolt.Afelekegyezségetkötöttekalejárttartozásrészletekbenvalómegfizetésére.

Többesetbensérelmeztékakérelmezők,hogyagépjárműrejelentősösszegetfizettekki,ennekellenéretovábbraismagas
atartozás,többszöröseagépjárműértékének.Ezekahivatkozásokadevizaalapúszerződésekhezkapcsolódtak.Adeviza
alapú,havifixtörlesztőrészletű,változókamatozásúkonstrukciókeseténtöbbszörvitattákakérelmezőkatőketartozás
megnövekedésénekjogszerűségét,továbbáabefizetéseikelszámolását,illetveaszerződésidőbelihatályánaklejártára
ishivatkozvakértékmegállapítaniaszerződésmegszűnését.Ezekbenazügyekbenritkánvalamelyelszámolásivagyad-

A 2020. évben lezárt személyi kölcsön ügyek eredménye

277 db
ELINTÉZETT ÜGY

221 db (80%)
ebből ebből

ÉRDEMBEN ELBÍRÁLT ÜGY

125 db (57%)
EGYEZSÉG, KÖTELEZÉS 

ÉS MEGEGYEZÉS



ELJÁRÁSOK,EREdMÉNYEK

JELENTÉS A PÉNZÜGYI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET ÉVES TEVÉKENYSÉGÉRŐL • 2020 43

minisztrációshibát,tévesinformációadástelismerve,denagyobbrészükbeninkábbméltányosságialapon,akérelemben
előadottálláspontelfogadása,illetőlegakérelemmegalapozottvoltánakelismerésenélkül,apénzügyiszolgáltatójogi
álláspontjánakfenntartásamellettszülettekegyezségek.Ezekbenazügyekbensokesetbenapénzügyiszolgáltatóafennálló
tartozásegyrészételengedveafennmaradókövetelésrendezésérerészletfizetésikedvezménytnyújtottakérelmezőknek.
Azegyikegyezséggelzárultügybenakérelmezőésaszolgáltatóközöttdevizaalapúkölcsönszerződésjöttlétreújgépjármű
finanszírozására.Akérelmezőrendszeresenfizettearészleteket,hátralékanemvolt,azonbanszerettevolna,haapénzügyi
szolgáltatórészbenelengediamégfennállótartozását.Afelekarraamegállapodásrajutottak,hogyaszerződéstközös
megegyezésselmegszüntetik.Ateljestartozásösszegeamegszüntetéshezszükségesnyilatkozatpénzügyiszolgáltatóhoz
történőbeérkezéséneknapjávalkerültmeghatározásra.Afennállótartozásösszegérearészletfizetéskeretébenhavonta
teljesítendőösszegkamatmentesenkerültkiszámításraakérelmezőfizetőképességénekfigyelembevételemellett.

1.1.4. Folyószámlahitel

Afolyószámlahitelszerződésalapjánvehetőigénybe,amelyetfizetésiszámlávalrendelkezőügyfélköthetszámlavezető
bankjával.Ahitelkeret-szerződésfennállásaalatt,afolyószámlahitelahitelkereterejéigismételtenfelhasználható,ún.
rulírozójellegűhitel,amelyetelsősorbanátmeneti,rövididejűfedezethiánykezelésérecélszerűigénybevenni.Előnye,
hogyelőzetesbírálatalapjánahitelirántiszükségletfelmerülésekorrendelkezésreáll,azonnalfelhasználható.

Afolyószámlahitelhezkapcsolódóvitásügyekelsősorbanahitelelszámolásávalkapcsolatostartozásvitatásatárgyában
alakultakki,dekeletkezettjogvitaahitelhezkapcsolódóköltségekfelszámítása,terhelése,ahagyatékitartozástörlése,
valamintafolyószámlahitelszerződésmegszüntetésévelkapcsolatosanis.

Afelekegyezségévelzárultazajogvita,amelybenakérelmezőelőadta,hogy2019decemberébenfelkeresteapénzügyi
szolgáltatóbankfiókjátaszámáranyújtottfolyószámlahitelrendezéseérdekében.Azügyintézőinstrukcióialapjánkitöl-
tötteafolyószámlahitelszerződésmegszüntetéséhezszükségesnyomtatványt.Annakbenyújtásautánaztatájékoztatást
kapta,hogytartozásarendezvevan,nincstovábbiteendője.2020.júniuselején,afolyószámlaszerződésemegszüntetés
céljábólismétfelkeresteabankfiókot,aholközöltékvele,hogyaszámlamegszüntetésénekfeltételeafennállótartozá-
sarendezése.Akérelmezőatartozássalnemértettegyet,előadásaszerintabbanahiszembenvolt,hogyaztakorábbi
ügyintézéssoránrendezte,sérelmezte,hogyennekelmaradásaeseténmiértnemtájékoztattaabank.Abanktechnikai
hibárahivatkozott,amelyértelnézéstkértkérelmezőtől,ugyanakkoratartozásfennállásátalátámasztotta.Afelekafenn-
állótartozáskamatmentesmentesrészletekbentörténőmegfizetésében,továbbáabbanállapodtakmeg,hogyabank
megszüntetiaKérelmezőbankszámlájátahozzátartozóbankkártyávalegyütt.

Afelekegyezségévelzárultazazeljárásis,amelybenakérelmezőarrahivatkozássalvitattaapénzügyiszolgáltatókövete-
lését,hogykorábbanrendszeresenteljesítettbefizetést,amelyekrőlelszámolástnemkapott.Álláspontjaszerintkorábbi
tartozásátteljeskörűenrendezte.Sérelmezteaztis,hogyamennyibenmégisállfenntartozása,úgyarrólmiértnemka-
pottírásbelitájékoztatást,fizetésifelszólítást.Aszolgáltatóálláspontjaszerintazeljárásidejébenakérelmezőtartozása
közelakkoraösszeg,mintamennyitmármegfizetett.Hivatkozottarra,hogyerrőlakérelmezőnektudomásavolt.Afelek
abbanállapodtakmeg,hogyakérelmezőkatartozásháromnegyedrészétrövidhatáridőbenegyösszegbenmegfizetiés
aztkövetőenapénzügyiszolgáltatóazügyletetlezárja,továbbiköveteléstabbóleredőennemtámaszt.

Egyikügybenakérelmezőaztkifogásolta,hogyközel9évenkeresztülnemkapotttájékoztatástarról,hogytartozásaáll
fennésemiattjelentősenmegemelkedettannakösszege.Azeljárássoránkiderült,hogyakérelmezőlevelezésicíme
megváltozásárólnemértesítetteapénzügyiszolgáltatót,ígyanekiszántküldeményeknemkerültekszámárakézbesítésre.

A 2020. évben lezárt gépjárműhitel ügyek eredménye

103 db
ELINTÉZETT ÜGY

66 db (64%)
ebből ebből

ÉRDEMBEN ELBÍRÁLT ÜGY

29 db (44%)

EGYEZSÉG ÉS MEGEGYEZÉS
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ATestületjavasolja,hogyamennyibenajogviszonyfennállásaalattafogyasztólakcímében,levelezésicímé-
ben,egyébelérhetőségébenváltozástörténik,aztjelentsebevalamennyiérintettszolgáltatójánál.

Akérelemmegalapozatlannakbizonyultabbanazeljárásban,amelybenakérelmezőaztsérelmezte,hogyaszámáraküldött
SMSértesítőkalapjánahitelkeretezárásaérdekében242.000.-Ftösszegbenbefizetéstteljesített,ugyanakkorapénzügyi
szolgáltatójelentősennagyobbösszegetszedettbeaszámlájáról.Akérelmezőnehezményezte,hogyaszámlájánlévő
egyenlegetapénzügyiszolgáltatónemismerteeléskérteannakvisszafizetését.Apénzügyiszolgáltatóazeljárássorán
részletesenbemutattaakérelmezőegyenlegének,ennekkeretébenhitelkereténekalakulását,magyarázatotadottaz
egyestételekrevonatkozóan,amellyeligazolta,hogyakérelmezőkövetelésealaptalan.

1.1.5. Áruhitel

Áruhitelszerződéskeretébenfolyósítottkölcsönöketazemberekamindennapiéletbenszükséges,azéletminőségetjavító
tartósfogyasztásicikkekmegvásárlására,illetvekülönféleszolgáltatásokigénybevételérefordítják.Azáruhitelekkelössze-
függésbenkeletkezettjogvitákbanáltalábankülönbözőokokrahivatkozvaatartozásösszegétvitatták,dekezdeményeztek
eljárásttörlesztőrészletelszámolása,hitelszerződésmegkötésekoranemmegfelelőtájékoztatásadása,áruhitelbőleredő
örökölttartozásrendezéseiránt,illetveafelmondásjogellenességérehivatkozássaliskértékaszerződésvisszaállítását.

Egyikügykérelmezője,akiaszerződőfélörökösevolt,azalapügyletérvényességétvitatta.Azengedményezésfolytán
atartozásjogosultjáváváltköveteléskezelőtársaságfizetésimeghagyásoseljárástkezdeményezett,afizetésimeghagyást
akérelmezőátvette,deazzalszembenneméltellentmondással.Afizetésimeghagyásoseljáráskezdeményezésemiatt
atartozástazeljárásbannemtudtavitatniakérelmező,aszolgáltatóakonkrétesetbenméltányossággyakorlásáranem
látottlehetőséget.

Amennyibenafogyasztóafizetésimeghagyásalapjátképezőkövetelést(annakjogalapját,összegét,bármelyelemét)
vitatja,abbanazesetbenafizetésimeghagyásbanmegjelöltjogorvoslatilehetőségetvehetiigénybe.Máseljárás
folyamatbanlétenemakadályaannak,hogyafogyasztóaTestületelőttméltányosságieljárástkezdeményezzen
atartozással,annakrendezésévelkapcsolatban.

ATestületelőttegyezséggellezártügybenakérelmezőáruhitelszerződésétahitelezőfelmondtaésafennállókövetelését
követeléskezelőtevékenységetfolytatóvállalkozásraengedményezte.Kérelmezőnekugyanazonköveteléskezelőnélvolt
két,személyikölcsönszerződésbőleredőtartozásais,ésafelekvalamennyiszerződésselkapcsolatbanszerettekvolna
megállapodástkötni.Azeljárássoránakérelmezőaztvitatta,hogyapénzügyiszolgáltatónemmegfelelőenszámoltaelaz
egyestartozásokraabefizetéseket.Akérelmezőegyszerrefizettebemindháromtartozásrészleteit,azvoltazálláspontja,
hogyhaapénzügyiszolgáltatóabefizetéseketmegfelelőenszámoljaelatartozásokra,abbanazesetbenmárcsakegy
ügyletbőlállnafenntartozása.Pénzügyiszolgáltatóálláspontjaazvoltazügyben,hogyakérelmezőnemjelöltemeg
egyértelműenazt,hogymelyiktartozásraszánjaabefizetést,ígyaPolgáriTörvénykönyvszabályaialapjánkönyveltele
azokat.Afelekazeljárássoránegyeztettek,apénzügyiszolgáltatóújrakalkuláltaabefizetéseketakérelmezőbeadványá-
banfoglaltakszerintésegyezségiajánlatottett,amelyetakérelmezőelfogadott.Eszerintegytartozásttovábbibefizetés
nélküllezárt,akéttovábbitartozástekintetébenpedigelengedettafennállóösszegekből,afennmaradó,megfizetnikért
részrepedigrészletfizetésimegállapodásjöttlétreafelekközött.

Azáruhitelekbőleredőtartozásokkalkapcsolatosjogvitákkiemelkedőaránybanzárultakakérelmezőrekedvezőered-
ménnyel.Afelekazeljárásokbanegyüttműködekvoltak,apénzügyiszolgáltatóktörekedtekazeléjüktártsérelmek,kifo-
gásokorvoslására.Akérelemmegalapozatlanságaokánmegszüntetetteljárásbanistettaszolgáltatóegyezségiajánlatot,
azonbanaztakérelmezőnemfogadtael.

A 2020. évben lezárt folyószámlahitel ügyek eredménye

57 db
ELINTÉZETT ÜGY

42 db (74%)
ebből ebből

ÉRDEMBEN ELBÍRÁLT ÜGY

19 db (45%)

EGYEZSÉG ÉS MEGEGYEZÉS
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1.1.6. Moratóriummal (fizetési haladék) kapcsolatos igények

Ahitel-éspénzkölcsönnyújtásszolgáltatáshozkapcsolódóanelrendeltmoratóriumújtípusúigényeketeredményezett.
Ezekbenazügyekbenakérelmezőkakoronavírusvilágjárványnemzetgazdaságotérintőhatásánakenyhítéseérdekében
szükségesazonnaliintézkedésekrőlszóló47/2020.(III.18.)Korm.rendelet(kormányrendelet)általbevezetettfizetési
moratóriummalkapcsolatosantöbbokmiattiskezdeményeztekeljárását.Amoratóriumhatályaalátartoztaka2020.
március18.napjánhuszonnégyórakorfennállóhitel-éskölcsönszerződések,illetvepénzügyilízingszerződések(szerződés)
alapjánmárfolyósítottkölcsönök.Amoratóriumalapjánazadósaszerződésbőleredőtőke-,kamat-,illetvedíjfizetési
kötelezettségeteljesítésérekapfizetésihaladékot.Amoratóriumnemjelentkamatmentességet,ésazadósnaklehetősége
vanazeredetiszerződésesfeltételekszerintiteljesítésre.Rögzítésrekerültazis,hogyamoratóriumlejártátkövetően
atörlesztőrészletnemhaladhatjamegazeredetiszerződésszerintitörlesztőrészletekösszegét,amelynekkövetkeztében
afutamidőmeghosszabbodik.

Afizetésimoratóriummalkapcsolatosügyekafolyószámlahitelekkivételével,bárkülönbözőmértékben,devalamennyi
szerződéstípustérintették,ideértveahitelkártya-szerződéseketis.Ahitelkártyaszerződésekbőleredő,amoratóriumjog-
intézményéhezköthetőügyekjelenpontban,mígahitelkártyaszerződésbőleredőegyéb,afizetésimoratóriumtémakörét
nemérintőesetekapénzforgalomiszolgáltatásokkörébenkerülnekbemutatásra.

Ahitelkártya-szerződésekkelkapcsolatosügyektekintetébenakérelmezőkatartozásnagyságát,afelszámítottügyleti
kamatotvitatták.Azegyikügybenakérelmezőaztsérelmezte,hogyannakellenére,hogykétalkalommalisnyilatkozott
apénzügyiszolgáltatófelé,hogynemkívánélniamoratóriummal,ahitelkártya-tartozásnemkerültbeszedésreéskamat
kerültfelszámításra.Apénzügyiszolgáltatóválasziratábanamoratóriumbólvalókilépő(opt-out)nyilatkozatkésedelmes
feldolgozásáértelnézéstkértakérelmezőtőlésafelszámítottkamatokvisszatérítéséretettegyezségiajánlatot,amelyet
akérelmezőelfogadott.

Egymásikügyben,amelybenakérelmezőszinténafelszámítottkamatotsérelmezte,amoratóriumbevezetéséigaké-
relmezőcsoportosbeszedésimegbízásútjánfizettemeghavontaahitelkártya-tartozást,amoratóriumbevezetésekor
azonbanabeszedésekleállításrakerültek.Akérelmezőnemjelezteaszolgáltatójának,hogynemkívánélniamoratórium
lehetőségével,azaznemtettún.opt-outnyilatkozatot.Kérelmébenarrahivatkozott,hogynemtudta,hogybármilyen
teendőjelenneamoratóriumkapcsán,amennyibenfizetésikötelezettségénektovábbraiselegettesz.Aszolgáltatóválasz-
iratábanhivatkozottarra,hogykétalkalommalSMS-benjelezteakérelmezőfeléateendőitabbanazesetben,amennyiben
tartozásátrendezniszeretné.Emellettakérelmezőaszámlakivonatábólistudotttájékozódniarról,hogyabeszedésnem
történtmeg.Azeljárásakérelemmegalapozatlanságaokánmegszüntetésrekerült.

Előfordultolyanügyis,amelybenakérelmezőamoratóriumalattahitelkártya-számlárateljesítettbefizetésénekelszá-
molásátvitatta.Aszolgáltatóaválasziratábanrészletesenbemutatta,hogyakérdésesbefizetéstmikor,milyenidőszakra
vonatkozótartozásraszámoltael,amelyetkövetőenakérelmezővisszavontaakérelmét.AkérelmezőkaTestületelőtti
moratóriummalkapcsolatosügyekbendöntőenafelszámítottkamatokatvitatták,emellettelőfordultolyanügyis,amely-
benakérelmezőaztsérelmezte,hogybáraszerződésemoratóriumbanvan,amoratóriumalattfelmerülőkamatokmiatt
atartozásaidőközbenahitelkeretetmeghaladtaésemiatthitelkerettúllépésidíjkerültfelszámításra.Aszolgáltatómár
aválasziratbanúgynyilatkozott,hogyamoratóriumidőszakábanfelszámítotthitelkerettúllépésidíjattörölte,egyezségi
ajánlatkéntpedigvállalta,hogyazévhátralévőrészébentovábbidíjatnemfogfelszámítani.Azajánlatotakérelmező
elfogadta,ígyafelekebbenazügybenisegyezséggeltudtákjogvitájukatrendeznimégakitűzöttmeghallgatásidőpontja
előtt,ígyameghallgatásramárnemkerültsor.

A 2020. évben lezárt áruhitellel kapcsolatos ügyek eredménye

37 db
ELINTÉZETT ÜGY

27 db (73%)
ebből ebből

ÉRDEMBEN ELBÍRÁLT ÜGY

19 db (70%)
EGYEZSÉG ÉS MEGEGYEZÉS
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Másesetbenahitelkártyávalkombináltáruvásárlásikölcsönesetébenatörlesztőrészletemelkedésétsérelmezteazügyfél.
Apénzügyiszolgáltatóúgynyilatkozott,hogyakérelmezőhitelügyletévelkapcsolatosanmindentöbbletköltségelengedésre
került,kérelmezőnekcsakaztkellmegfizetnie,amitaszerződésaláírásávalvállalt.

Hitelkártya-tartozáseseténkülönösenfontos,hogyatartozásmegfizetésétnyomonkövesseafogyasztó.ATestület
javasolja,hogyamoratóriummalérintetthitelkártya-tartozáseseténafogyasztóközvetlenülvegyefelakapcso-
latotapénzügyiszolgáltatóvaléstájékozódjonlehetőségeiről,esetlegesteendőiről,illetvekövessefigyelemmel
apénzügyiszolgáltatókésazMNBhonlapjánmegjelenőtájékoztatókat.

Egyikügybenakérelmezőaztsérelmezte,hogybár3hónapigvoltmoratóriumban,apénzügyiszolgáltatóafutamidőt
5hónappalhosszabbítottameg.Aszolgáltatórészletesenismertetteafutamidőszámításmenetét,enneksoránkitért
arra,hogyahátralévőfutamidőtmelyszempontokfigyelembevételévelkellmegállapítani.Akérelmezőaszolgáltató
válaszánakmegismerésétkövetőenvisszavontakérelmét,mivelelfogadtaaszolgáltatóiálláspontot.Többesetbenvolt
azavitatárgya,hogyakérelmezőnemkívántaigénybevenniafizetésihaladékot,errőltöbbalkalommalisnyilatkozott
apénzügyiszolgáltatófelé,ennekellenéreatörlesztőrészletbeszedésenemtörténtmeg,sőtelőfordult,hogykizárólag
személyeseljárássorán,pénztáribefizetésútjántudottakérelmezőteljesíteni.Ebbeazesetkörbetartozottannakaké-
relmezőnekazügyeis,akiaztsérelmezte,hogybártettopt-outnyilatkozatot,deamoratóriumbóltörténőkiléptetést
nemhajtottavégreapénzügyiszolgáltató.Kérelmezőkifogásoltaafelmerültkamatot,annaktörlésétkérte.Apénzügyi
szolgáltatóválasziratábanelismerte,hogyadminisztratívhibamiattamoratóriumbóltörténőkiléptetésvégrehajtásanem
történtmeg,egyezségiajánlatotterjesztettelő,amellyelolyanhelyzetbekívántahozniakérelmezőt,minthaaszerződés
moratóriummalnemlettvolnaérintett.Ajánlatábanrészletesenbemutatta,hogyakérelmezőnekmilyenbefizetéstkell
teljesíteniésazthogyanfogjaelszámolniapénzügyiszolgáltató.Akérelmezőazajánlatotelfogadta.

ATestületjavasolja,hogyafogyasztókfokozottankísérjékfigyelemmelamoratóriummalérintettügyletekese-
ténatörlesztőrészleteklevonásátésamennyibenbármilyenproblémáttapasztalnak,egyeztessenekapénzügyi
szolgáltatóval.
ATestületjavasoljaapénzügyiszolgáltatóknak,hogyapanaszválaszokbanrészletesenismertessék–akárszámí-
tásokbemutatásávalis–aszolgáltatóiálláspontot,közérthetőformábantájékoztassákafogyasztókatazáltaluk
vitatottkérdésekről.

Alegtöbbesetbenajelzálogkölcsönökkapcsánterjesztettekelőakérelmezőkmoratóriummalkapcsolatoskérelmeket.
Ajelzálogkölcsönszerződésekkapcsánjelentősszámbanpanaszoltákakérelmezőkazt,hogybáropt-outnyilatkozatot
tettek,ahavitörlesztőrészleteklevonásanemtörténtmeg.Azegyikügybenakérelmezőelőadta,hogytöbbalkalommal
isjelezteapénzügyiszolgáltatónakamoratóriumbólvalókilépésiszándékát,azonbaneznemtörténtmeg.Továbbáki-
fogásolta,hogybárteljesítetteahavitörlesztőrészleteket,ennekellenéreapénzügyiszolgáltatótartozásrólértesítette.
Aszolgáltatómáraválasziratábanúgynyilatkozott,hogyazeljárássoránakérelmezőkérésénekmegfelelőenahitelszám-
lákatrendezte,akérelmezőbefizetéseitabefizetéskoritörlesztőrészletreelszámolta,ezzelolyanhelyzetetteremtve,
minthaakérelmezőnemlettvolnamoratóriumban.Afelekameghallgatásonrészletesenáttudtáktekinteniaszolgáltató
általbecsatoltkimutatásokat.Enneksoránnemcsakakérelmezőmoratóriumalattibefizetéseit,hanemazonkérelmezői
kifogástisegyeztették,amelyakésedelmikamatfelszámításáravonatkozott.Ezzelkapcsolatbanapénzügyiszolgáltató
előadta,hogyarendszereakkénttudjakezelniakérelmezőkölcsöneit,hogyhaarraabefizetésnemhatáridőbenérke-
zik,akkorkésedelmikamatotszámolfel.Figyelemmelarra,hogyamoratóriumalattkésedelmikamatotnemszámolhat
felaszolgáltató,ezértazokatutólagtörli.Ezutóbbitörölttételeketszinténegyeztettékafelek,végülközösenkértékaz
eljárásmegszüntetését.

ATestületjavasolja,hogyafogyasztókapénzügyiszolgáltatókáltalarészükreküldöttmindenértesítést,kimutatást
nézzenekátésamennyibenazokbanolyantételszerepel,amelyetnemfogadnakel,akkorpanaszeljáráskeretében
kíséreljékmegajogvitarendezését.JavasoljatovábbáaTestületafogyasztónak,hogyapanaszlegyenkellően
konkrét,vagyispontosanhatározzákmeg,hogyakimutatásokbanszereplőmelytételeketvitatják.

Többesetbeneredményezettjogvitátafelekközöttaz,hogyamoratóriummalérintettügyletenelő-vagyvégtörlesztés
(részlegesvagyteljeselőtörlesztés)történt.Együgybenakérelmezőkifogásoltaamoratóriumalattfelszámítottkamat
összegét,valamintazt,hogyazáltalakezdeményezettvégtörlesztéskésvetörténtmeg.Akérelmezőafizetésihaladék
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lehetőségeellenéreszerettevolnaazügyletetvégtörleszteni,amelynekérdekébenaszükségesnyilatkozatkitöltésre
került.Akérelmezőjelezteapénzügyiszolgáltatónak,hogyavégtörlesztésokánnemkívánbelépniamoratóriumba.
Mivelatervezettvégtörlesztésnemtörténtmegésatörlesztőrészleteketsemfizettemegakérelmezőesedékességkor,
ígyaszerződésautomatikusanmoratóriumbakerült.Akérelmezőújabbtartozásigazolástkért,azazonszereplőösszeget
teljesítette,deazügyletnemkerültlezárásra,mivelakorábbivégtörlesztésinyilatkozatalejártésújnemkerültbenyúj-
tásra.Ezvezetettakésőbbijogvitához.Afelekameghallgatásonrészletekbemenőenegyeztettekatartozásalakulásáról,
amoratóriumbahelyezettösszegről,majdegyezségetkötöttek,amelyakérelmezőáltalvisszafizetnikértösszegrészbeni
visszatérítésérevonatkozott.

Arraisvoltprecedens,hogyakérelmezőszerződésemoratóriumhatályaalátartozott,opt-outnyilatkozatotnemtettés
egyeztetéstfolytatottapénzügyiszolgáltatómunkatársaivalavégtörlesztésről.Avégtörlesztésiszándékmiattnagyobb,
afizetésihaladéklehetőségénekbevezetéseelőtt,ahavitörlesztőrészletettöbbszörösenmeghaladóösszegérkezettkérel-
mezőbankszámlájára,amelyetapénzügyiszolgáltatóráutalómagatartáskéntértékeltésbeszedtetöbbhavitörlesztőrészlet
összegét.Azelőterjesztettkérelemabeszedettösszegvisszafizetéséreirányult.Avégtörlesztésakérelmezőáltalterve-
zettnélkésőbb,demegvalósult,amelyazesetlegesenvisszafizetendőösszegnagyságárakihatássalvolt.Afelekazeljá-
rásfolyamánírásbanésaTestületáltaltartottmeghallgatásokonszemélyesentöbbalkalommalegyeztettek,amelynek
eredményekéntkérelmezőkérelmétvisszavonta.

ATestületjavasoljaafogyasztóknak,hogyfokozottfigyelemmeljárjanakelamoratóriumbanlévőügyleteikesetén,
győződjenekmegarról,hogyaközölttartozástartalmazza-eamoratóriumbanlévőösszeget,kövesséknyomon
tartozásukalakulását,egyeztessenekapénzügyiszolgáltatójukkal.ATestületjavasoljaapénzügyiszolgáltatóknak,
hogyegyértelműésközérthetőformábantájékoztassákafogyasztókatatartozásalakulásáról,éskülönhívjákfel
afigyelmetamoratóriumbahelyezetttartozásraésannakösszegére.

Másesetbenazvezetettjogvitához,hogyakérelmezőálláspontjaszerintamoratóriumidőszakaalattkezdeményezett
előtörlesztéseitapénzügyiszolgáltatónemmegfelelőenszámoltael.Akérelmezőtöbbalkalommalnyújtottbeelőtör-
lesztésinyilatkozatotéshavontaatörlesztőrészlettelközelmegegyezőbefizetéseketteljesített.Álláspontjaszerintaszol-
gáltatónakazelőtörlesztéseketatőketartozáscsökkentésérekellettvolnafordítani.Aszolgáltatóálláspontjaszerintaz
előtörlesztéseketelsősorbanamoratóriumidejealattmegnemfizetettkamatra,illetveamoratóriumlejártátkövetően
esedékesegyenlegrekellelszámolni.Arranincslehetőség,hogyamoratóriumalattfelgyűltkamatotakérelmezőakésőb-
biekbenfizessemegéseközbenamoratóriumhatályaalattteljesítettbefizetésekkizárólagatőketartozásbakerüljenek
elszámolásra.ATestületmegszüntetteazeljárástakérelemmegalapozatlanságaokán.

Másikesetbenakérelmezőaztsérelmezte,hogybár2020.májusábanegyszerreháromhavitörlesztőrészletnekmegfelelő
összegetteljesített,abbólcsakegyhavirészletnekmegfelelőösszegkerülttörlesztéskéntelszámolásra.Afennmaradó
összegetapénzügyiszolgáltatóelőtörlesztéskéntvettefigyelembe,ugyanakkorkamatéskezelésiköltségvonatkozásá-
bantartozásakeletkezett.Aszolgáltatóazeljárássoránismertetteabefizetésekelszámolását,azelőtörlesztéskörében
azüzletszabályzatrendelkezésérehivatkozott,emelletthangsúlyozta,hogyopt-outnyilatkozatnemkerültazadósok
részérőlbenyújtásra.Abefizetéseketilyenesetbenaszolgáltatóahitelszámlánlekönyveli,deabeszedésimegbízásvisz-
szaállításáhozazadósrészérőlbenyújtottnyilatkozatravanszükség.Azadóskésőbbeztanyilatkozatotmegtette,ígyezt
követőenabeszedésekvisszaállításrakerültek.Aszolgáltatószámlarendezéstvégzettésolyanhelyzetbehoztaakérelme-
zőt,minthaesedékességkormegfizettevolnaatörlesztő-részleteket,azazminthanemlettvolnamoratóriumban.Afelek
ameghallgatásonakialakulthelyzettelkapcsolatbanrészletesenegyeztettek,majdakérelmezőakérelmétvisszavonta.

ATestületjavasoljaafogyasztóknak,hogy–különösenmoratóriumbóltörténőkilépésesetén–számlakivonataikon
ellenőrizzékatörlesztőrészletekbeszedését.

Másesetbenakérelmezők,bárnemvitatták,hogyügyletüknemfelelmegakormányrendelethatályaalásorolható
szerződésekkelszembentámasztottkövetelményeknek,arrahivatkozássalkértékszámukraafizetésihaladékbiztosítását,
akárméltányosságiindokokalapján,hogyaszerződésmegkötéseakormányrendelethatálybalépéseelőttmegtörtént,
akölcsönösszegfolyósításáraazonbanapénzügyiszolgáltatóterhéreróhatóokbólnemkerültsor.Apénzügyiszolgáltató
akérelemteljesítésrenemlátottlehetőséget.
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Azáruvásárlásikölcsönszerződéseketérintőésmoratóriummalkapcsolatosügyekszámanemvoltjelentős.Ezenügyek-
benakérelmezőkafizetéskötelezettségteljesítésénekpénzügyiszolgáltatóáltaliakadályozását,illetőlegamegfizetett
törlesztőrészletekelszámolásátvitatták.

ATestülettapasztalataszerintapénzügyiszolgáltatóknaknehézségetokozottamoratóriummalérintettügyletekkezelése,
rendszereikátállítása,fejlesztésehosszabbidőt,esetenkéntnéhányhónapotvettigénybe.Valamennyikölcsöntípusban
előfordult,hogyaszolgáltatóarrahivatkozott,hogyakérelmezőbefizetéseitmanuálisankönyvelikleamunkatársakés
ezokozzaakifogásoltkésedelmet.Általánosanelmondható,hogyapénzügyiszolgáltatókazügyektúlnyomórészében
együttműködőekvoltak.Voltarraispélda,hogyafizetésihaladékszabályaivalnemérintett,jogszerűenfelszámítható
díjakat,költségeketismérsékeltekvagyelengedtek.Esetenkéntmegnehezítetteakérelmezőibefizetésekelszámolásátaz
is,hogyazügyfelektöbbalkalommal,esetleghavontatöbbször,eltérőnyilatkozatottettekamoratóriumbanvalórészvételi
szándékukravonatkozóan.Azérintettekáltalsemvitatottan,akialakulthelyzetfokozottegyüttműködést,odafigyelést,
időnkénttöbbtürelmetigényeltmindenkirészéről,mintazkorábbanmegszokottvolt.

1.2. A pénzforgalommal kapcsolatos szolgáltatások

Apénzforgalmiszolgáltatásokkalkapcsolatosan508kérelemérkezettaTestülethez.Ezenügyektöbbségükbenakorábbi
éveksajátoságaitmutatták.Alegtöbbügyafizetésiszámlákhozkapcsolódóvolt,dejelentősvoltahitelkártyákkalés
betétikártyákkalkapcsolatosügyekszámais.Hasonlóana2019.évhez,továbbraisjelentősszámúkérelemérkezettjóvá
nemhagyottfizetésiműveletekhezkapcsolódóan,melyekbenaTestülettöbbkötelezéstésajánlástismegfogalmazott.
ÚjtípuskéntjelentkeztekaSEPA-átutalásokdíjávalkapcsolatosjogviták.

ATestület531pénzforgalmiszolgáltatássalkapcsolatosügyetzártleazévvégéig.Azérdembenelbírált448ügybőlahatá-
rozattaljóváhagyottegyezségekszáma128volt,ez28,6százalékotjelent.Négykötelezéséskétajánlásszületett.További
90ügybenazeljárásamiattkerültmegszüntetésre,mertafelekeljárásonkívülmegegyeztek.Akérelmezőkszempontjából
kedvezőenalakultügyekarányaígyösszesen50százalékottettki.

1.2.1. Fizetési számla

Afizetésiszámlákkalkapcsolatosügyekszáma2020-bangyakorlatilagazonosvolta2018-banés2019-benbeérkezett
kérelmekszámával.Továbbraisaszámlákmegszüntetésével,azún.„alvószámlákkal”,adevizaátutalásimegbízásokkal,
ahatóságiátutalásokkalésapénztárikészpénzbefizetésselés-felvétellelkapcsolatosjogvitákvoltakaleggyakoribbügyek.

Abankszámlákkalkapcsolatosjogvitákközöttcsökkentazoknakaszáma,melyekaszámlamegszüntetésselvoltakkap-
csolatosak.Számosesetbenbebizonyosodottazonban,hogyazügyfelektovábbrasincsenektisztábanapénzforgalmi
szolgáltatásikeretszerződéslétrejöttéreésmegszüntetésérevonatkozószabályokkal,azzal,hogyaztcsakírásbanlehet
megszüntetniésaszerződésekmegszüntetése,megszűnéseeseténafelekkötelesekegymássalelszámolni.Azelszámolás
afelmondássalegyidejűleg,vagy–haafelekakeretszerződésbenfelmondásiidőtkötöttekki-,afelmondásiidőutolsó
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napjáigtörténik.Afogyasztóknakennekmegfelelőenszükségeseljárniuk.Ezesetbenelkerülhetőkazokakésőbbiviták,
amelyekanemmegfelelőmódonmegszüntetettszámlákdíjtartozásaimiattkeletkeznek.Apénzforgalmiszolgáltatókaszer-
ződésmegszüntetésénekrészletszabályaitüzletszabályzataikbanrögzítik,ezértcélszerűafizetésiszámlamegszüntetést
megelőzőenahivatkozottrendelkezéseketáttanulmányozni.Afizetésiszámlánfelhalmozotttartozáseseténapénzforgalmi
szolgáltatókezdeményezheti,vagyisnemkötelezettségeaszámlamegszüntetése.Ennekmegfelelőenahosszabbideje
„alvószámlák”semeredményeznekautomatikusmegszűnést.

Ilyeneredményrevezethetazahelyzet,hogyapénzintézetekakölcsönszerződésfeltételéülszabják,hogyazadósügyfél
nálukbankszámlávalrendelkezzen.Akölcsönszerződésmegszűnésévelazonbannemszűnikmegautomatikusanabank-
számlaszerződés,ezértszükséges,hogyannakmegszüntetésétazügyfélírásbankezdeményezze.ATestületelőttvolt
olyaneset,hogyazügyfélúgygondolta,hogyavégtörlesztésselmindenszerződésemegszűntabanknál,ezértalakcím-
változásátsemjelentettebe.Abankhiábaküldöttrészéreszámlakivonatot,értesítéstatartozásról,aztakérelmezőnem
kaptameg.Atartozásidőközbenengedményezésrekerült.Ebbenazesetbenafelekneksikerültazeljárássorántisztázni
azügykörülményeit,majdakérelmezőaköveteléskezelővelegyezségetkötöttatartozásarendezésére.

Egymásikügybenakérelmezőaztsérelmezte,hogyannakellenére,hogyfelmondtaabankszámla-szerződését,aszám-
lamegszüntetésérecsakjóvalkésőbbkerültsor,emellettafelmondásbenyújtásátkövetőenabankszámlájánjóváírt
összegetapénzügyiszolgáltatócsakjelentőskésésselfizetteki.Apénzügyiszolgáltatóazeljárássoránelismerte,hogy
adminisztratívokokmiattvalóbanelhúzódottaszámlazárás.Akifizetésiigénnyelkapcsolatbanugyanakkormegjegyez-
te,hogyakérelmezőpostaikifizetéstkért,azonbanezatípusúkifizetésimódcsakegyadottösszeghatárigválasztható.
Mivelaszámlaegyenlegeztazösszegetmeghaladta,azösszegkifizetésétcsakátutalássaltudtateljesíteni.Aszolgáltató
akérelmezőtértkellemetlenségekreistekintettelegyezségiajánlatottett,melyakérelmezőáltalmegtérítenikértösszeg
felénekmegfizetésérevonatkozott.Akérelmezőazajánlatotelfogadta,ígyafelekközöttegyezségjöttlétre.

Néhányesetbenkérelmezőkazelhunytszámlatulajdonosokörököseikéntkezdeményeztekeljárástéskértékazörökölt
számlaegyenlegkifizetésétésaszámlamegszüntetését.

Fontosazzaltisztábanlenniemindenkinek,hogyafolyószámlahitel-szerződésésafizetésiszámlaszerződéskü-
lön-különszerződésésegymásratekintettelugyan,deönállóanlétrejövőszerződések,egyikmegszüntetésenem
jelentiamásikszerződésautomatikusmegszűnését.Mindenszerződésesjogviszonymegszüntetésérevonatkozóan
rendelkeznikellapénzügyiszolgáltatóirányába,azazkülön-különkellfelmondaniezeket.

Fontosfelhívniafogyasztókfigyelmétarrais,hogyavonatkozójogszabályielőírásokszerint,haafizetésiműveletteljesí-
téseegyediazonosító(pl.IBAN)használatávaltörténik,akkor–függetlenülattól,hogyafogyasztóazegyediazonosítón
túltovábbiazonosítóadatokat(pl.kedvezményezettneve,bankjánakhonossága)ismegadott-evagysem–apénzfor-
galmiszolgálatókizárólagazértfelel,hogyazegyediazonosítószerintmeghatározottszámlaszámrakerüljönteljesítésre
amegbízásszerintitranzakció.Ezértkiemeltenfontos,hogyazügyfelekazátutalásimegbízásokkitöltésesoránfoko-
zottanügyeljenekaszámlaszámokhelyességére.Amennyibenmégishelytelenülkerülmegadásraazegyediazonosító,
apénzforgalmiszolgáltatóazonban–azügyféljelzésére–minden,azadotthelyzetbenáltalábanelvárhatómagatartást
kötelesmegtenniafizetésiműveletösszegénekvisszaszerzéseérdekében,azonbaneznemmindenesetbenvezetsikerre.
Avisszaszerzéssikerességeeseténapénzforgalmiszolgáltatódíjatszámíthatfel.

Afizetésiszámlátérintőfizetésimegbízásokközültöbbkérelemérkezettahatóságiátutalásimegbízáspénzügyiszolgáltató
általiteljesítésévelkapcsolatban.Azügyfelekkifogásolták,hogyértesítésnélkültörténtabankszámlaterhelése,valamint
ateljesítéstkövetőenabankszámlánmaradtegyenlegösszegszerűségétisvitatták.Akérelmezőkáltalábannemismerik
azonfizetésimegbízássalkapcsolatosjogszabályokat,melyekkötelezettségetírnakelőapénzügyiszolgáltatóknak.Abí-
róságivégrehajtásrólszóló1994.éviLIII.törvény(Vht.)különfejezetbentartalmazzaésélesenelkülönítiamunkabérre
ésegyébjárandóságokra(IV.fejezet),valamintapénzforgalmiszolgáltatóáltalkezeltösszegekre(V.fejezet)vonatkozó
végrehajtásiszabályokat.Apénzforgalmiszolgáltatónálkezelt,természetesszemélytmegilletőpénzösszegekvonatkozásá-
banaVht.rendelkezéseibőlmegállapítható,hogyavégrehajtásalólimentességtekintetébennincsjelentőségeaszámlán
lévőösszegeredetének.Aszámlavezetőpénzügyiintézményneknemkell,illetvenemislehetazokatvizsgálni.Amentes
összegszámításánálahatóságiátutalásimegbízásbeérkezésekormeglévőpénzeszközöket,valamint–fedezethiányesetén
–afizetésimegbízás35naposfüggőbentartása,illetvesorbanállásaalattakérelmezőügyféljavárabeérkezőösszegeket
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együttesenkellfigyelembevennieapénzügyiszolgáltatónak.Apénzügyiszolgáltatókazonbannemazonosmódonszámít-
jákateljesítéskoriösszegetésamentesösszeget,melyabankszámlánmarad.Akérelmezőktöbbügybenismegértették
éselfogadtákapénzügyiszolgáltatóálláspontját.Többesetbenfelishívtákafigyelmetarra,hogyamennyibenapanasz
kivizsgálásakoraválaszbanmegfelelő,érthetőmagyarázatotadtakvolna,akkornemlettvolnaszükségazeljárásra.Az
esetektöbbségébenazonbannemfogadtákelakérelmezőkpénzügyiszolgáltatókjogszabályirendelkezésrehivatkozó
álláspontját,ígyazeljárástaTestületakérelemmegalapozatlanságárafigyelemmelmegszüntette.

Amennyibenapénzügyiszolgáltatókapanaszkezeléssoránasablonos,jogszabálytbeidézőválaszokhelyettaz
adottpanaszravonatkozó,magyarázattalellátottésközérthetőválaszokatadnának,azügyfelekjobbanmegértenék
apénzügyiszolgáltatóeljárását,működésétésneméreznékúgy,hogyazjogtalanulterheltemegabankszámlájukat.

Előfordultolyanjogvitais,amikorakérelmezőtöbbmegbízástnyújtottbe,melyekközöttvoltazadottpénzügyiszolgáltató
egymásikügyfelerészéreteljesítendő,ún.bankonbelüliutalásésmásikpénzügyiszolgáltatóügyfele(ún.bankonkívüli
megbízás)felételjesítendőésakövetkezőbankinapraszólómegbízásis.Akérelmezőelőbbabankonkívülimegbízáso-
katrögzítette,majdabankonbelülieket.Akérelmearravonatkozott,hogytérítsemegapénzügyiszolgáltatóabankon
kívülimegbízásnemteljesítésébőlkeletkezettkárát.Hivatkozottarra,haamegbízásokatarögzítéssorrendjébenteljesíti
apénzügyiszolgáltató,akkorannakteljesítéséhezafedezetabankszámlánrendelkezésreálltvolna.Apénzügyiszolgál-
tatóakérelmetmegalapozatlannaktartotta,mivelüzletszabályzataszerintanapnyitástkövetőenazonnalvizsgáljaatel-
jesítéshezafedezetetésazonnalteljesítiabankonbelülimegbízásokat.Abankonkívülimegbízásfedezetvizsgálatátaz
lnterGIRO2platformműködéséhezigazodva–reggel7:30-kor–kezdtemeg,ígyerreamegbízásramárnemvoltfedezet
ésaznemisteljesült.Hivatkozottarrais,haakérelmezőfigyelemmelkísértevolnaamegbízásteljesítésétanetbankban,
akkorazonnalmegállapíthattavolna,hogyannakteljesítésenemtörténtmeg.

ATestületjavasoljaanetbankiszolgáltatássalrendelkezőfogyasztóknak,hogyamegadottmegbízásokteljesítését
abankszámlánellenőrizzék,különösenolyanesetekben,amikortöbbmegbízástisadnakegyidejűleg,ésabank
számlaegyenlegeesetlegnemnyújthatfedezetetvalamennyimegbízásteljesítéséhez.

Akészpénzfelvétellelésbefizetésselkapcsolatbanistöbbjogvitafordultelő.Többolyanesetvolt,aholabankfiókiügyin-
tézéssoránakifizetésrekerülőösszegakérelmezőelőttabankjegyszámlálógépenkerültleszámolásra,majdakérelmező
márcsakafiókotelhagyvaészlelte,hogykevesebbösszegetkapott.Hiábakészültkamerafelvételakifizetésről,aznem
mutattaagépkijelzőjét,amegszámoltésátadottkészpénzdarabszámát,ígyakérelmezőnekapénzátvételtigazolónyi-
latkozatávalszembennemsikerültbizonyítania,hogykevesebbösszegetkapottkézhez,mintamiabizonylatonszerepelt.

Egymásikügybenakérelmezőapénzügyiszolgáltatóbankfiókjábanpénztárikészpénzbefizetéstkezdeményezett,abefize-
tésösszegétapénztáros6.000.000Ftösszegbenrögzítette.Abefizetésrőlbizonylatkészültdigitálisformábanakérelmező
általialáírássalellátva.Abankszámlakivonatszerintapénzügyiszolgáltatóa6.000.000Ftösszegetakérelmezőszámláján
jóváírta.Eztkövetőenaszolgáltatótájékoztattaakérelmezőt,hogyazáltalakezdeményezettkészpénzbefizetéssorán
pénztárhiánykeletkezett–melyálláspontjaszerintakérelmezőtranzakciójávalkapcsolatos–ésmegterhelteakérelme-
zőbankszámlájátahiányösszegével,hivatkozvaazüzletszabályzatrendelkezéseire.AzügybenaTestületaztvizsgálta,
hogykétségetkizárómódonfennálltak-eatévesjóváíráshelyesbítésénekfeltételei.Arendelkezésreállóadatokalapján
megállapította,hogyakérelmezőkellőalappalkövetelheti,hogyfizessemegrészéreaszolgáltatóabeterheltösszeget.
ATestületkötelezteaszolgáltatót,hogyírjajóváakérelmezőszámlájánabeterhelt200.000Fttörvényeskamatokkal
növeltösszegét.Apénzügyiszolgáltatóakötelezésbenfoglaltakatteljesítette.

Apénzforgalmiszolgáltatókafizetésiszámlánvégrehajtotttranzakciókróláltalábanhavontaegyalkalommal,számlakivonat
útjánértesítikazügyfeleket.Aszámlakivonatokpostánkerülnekmegküldésrevagy–egyrejellemzőbben–azinterne-
tesszolgáltatásfelületénkeresztülérhetőkelafogyasztókszámára.Amennyibenafogyasztókényelmiszolgáltatásokat
(pl.számlakontroll,kártyakontrollSMS-szolgáltatásokvagymobilalkalmazás)nemveszigénybe,abbanazesetbencsak
utólagosanhavontatudjanyomonkövetniafizetésiműveleteket.Ezkéslelteti,ígymegnehezítifizetésiműveletekellen-
őrzését,csakkésőbbderülhetnekkiazesetlegesenafogyasztótudtaésjóváhagyásanélkülteljesítettfizetésiműveletek,
esetlegesenjelentősebbvagyonivesztességetokozva.
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1.2.2. Betéti (debit) kártya 

AbetétikártyákkalkapcsolatosjogvitákkörébentovábbraisjelentősrésztképviseltekazATMbankjegykiadóautomatán
keresztülkezdeményezettkészpénzfelvétellelkapcsolatosjogviták.Ezekbenazügyekbenazügyfelekaztvitatták,hogy
apénzügyiszolgáltatóáltallekönyveltösszegetazautomata(teljesösszegben)kiadtavolna.Apénzügyiszolgáltatókaz
eljárásoksoránmindenesetbenálláspontjukatalátámasztottákazautomatajournalszalagjával,rovancsolásijegyzőköny-
vévelésazATMhibanaplójával.Azeljárásoksorántöbbszörhivatkoztakarraakérelmezők,hogyazATM-benlévőkamera
igazolnitudjaazálláspontjukat,azonbanapénzügyiszolgáltatókmindenesetbenarrólnyilatkoztak,hogyakameranem
azATMkészpénzkiadónyílásátrögzíti,hanemazATMelőttállószemélyt.Akamerafelvételekmegtekintésétkövetően
előfordultolyaneset,melyneksoránakérelmezőfelismerte,hogyakészpénzfelvételt–emlékeivelellentétben–mégis
őkezdeményezte,melynekalapjánvisszavontakérelmét.Egyesetbenakérelemvisszavonásáraazértkerültsor,mert
szükségeslettvolnaakamerafelvételegyikmásikbankATM-jébőltörténtkészpénzfelvételrőlabizonyításhoz,deezcsak
rendőrségieljáráskeretébenlettvolnakikérhető.

TöbbolyanjogvitaisaTestületelékerült,melyekazATMhibájávalvagyannakfeltöltésévelálltösszefüggésben.Azegyik
esetbenazautomatát„félrekazettázták”,ígymás(nagyobb)címleteketadottkiazügyfeleknek.Abankészlelveahibát
rovancsolássalésatranzakciókadataivalrekonstruálta,hogymelyügyfeleknekkerültmagasabbösszegkifizetésremint,
amitaszámlájukonazautomataadataialapjánbeterheltek.Azérintettügyfelekközülegykérelmezőnemfogadtael
abankálláspontját,vitatta,hogymásösszegkerültrészérekiadásra.Azeljárássoránabankjegyzőkönyvekkelésbanki
adatokkalmegfelelőenalátámasztottaahibáskészpénzkiadástényétésannakösszegszerűségét,ígyaTestületazeljárást
megszüntette.Egymásikügybenakérelmezőáltalvitatottkészpénzfelvételsoránakérelmezőegy,nemaszámlavezető
bankjaáltalüzemeltetettbankautomatánkeresztülkíséreltmegsikertelenülkészpénztfelvenni,ezabankszámlájánter-
helésrekerült.PanaszánakelutasításátkövetőenaTestülethezfordultésbebizonyosodott,hogyaszámlavezetőbankja
helytelentranzakciósadatokatközöltapartnerbankkal,ennekfolytánazegymásik,sikerestranzakcióadataitkérdeztele.
Apontostranzakciósidőponttisztázásátkövetőenavitatottösszegetaszámlavezetőbankjóváírtaakérelmezőszámláján.

AzATM-bőltörténőkészpénzfelvételkor,hanemkapjukmegakértösszeget,egyideig,párpercigérdemesvárni
ésellenőrizniabankjegykiadónyílását,nehogyatranzakcióteljesbefejezéseelőtttávozzunkésaztörténjen,hogy
akértösszegetazutánunkkövetkezőügyfélkapjakézhez.Előfordulhat,hogyegygépnekkicsittöbbidőkell,amíg
akértösszegetrendelkezésünkretudjabocsátani.

Sokszorelőfordulójogvita,hogyakérelmezőaztállítja,hogybankkártyájávalnemőkezdeményezteatranzakciót,ezért
aztnemishagyhattajóvá.Ahivatkozottesetbenapénzügyiszolgáltatóatranzakciómegtérítésérevonatkozóigényteluta-
sítottaarravalóhivatkozással,hogyakészpénzhelyettesítőfizetésieszköztakeretszerződésbenfoglaltakszerintköteles
használniazügyfél,ésannakhasználatáhozszükségesszemélyeshitelesítésiadataibiztonságbantartásaérdekébenaz
adotthelyzetbenáltalánosanelvárhatómagatartásttanúsítani.ATestületnemfogadtaelapénzügyiszolgáltatóazon
álláspontját,hogyazzal,hogyharmadikfélhezkerültkártya,akérelmezősúlyosangondatlanuljártel.Apénzforgalmi
szolgáltatásnyújtásárólszóló2009éviLXXXV.törvény(atovábbiakban:Pft.)43.§(2)valaminta45.§(3)bekezdéseaz
ügyféláltaliszándékoséssúlyosangondatlankötelezettségbizonyításátírjaelőapénzügyiszolgáltatónakésezenbizo-
nyítástvárjaelaTestületazeljárásokban.Azelőzőévhezképestváltozottapénzügyiszolgáltatókilyenjellegűügyekben
kialakítottálláspontja.Többszöris,azeljáráskeretébenteljesítettékakérelmezőkilyentípusúigényét.

Gyakorijogvitátképeztekazonügyekis,melyekbenakérelmezőbankkártyávalfizettekiazigénybevettszolgáltatástvagy
árut,eztkövetőenpanasztnyújtbeaszolgáltatóhoz,mertolyanterheléstörténtabankszámláján,melyetolyanáruvagy
szolgáltatásalapjánterheltek,melyetnemigényeltvagynemvettát.Apénzügyiszolgáltatókilyenesetekbenchargeback
(visszaterhelési)eljárástindítanakavitatotttranzakcióra,azazvisszaterhelikazösszegetakereskedőbankjára.Ameny-

A 2020. évben lezárt fizetési számla ügyek eredménye

249 db
ELINTÉZETT ÜGY

209 db (84%)
ebből ebből

ÉRDEMBEN ELBÍRÁLT ÜGY

99 db (47%)
EGYEZSÉG, KÖTELEZÉS, 
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nyibenakártyatársaságáltalmeghatározotthatáridőignemérkezikelutasítás,akkorapénzügyiszolgáltatónálmarad
avisszaterheltösszegésígyjóváírhatóazügyfélszámláján.Haakereskedőbankjaelutasítástküldachargeback-re,akkor
apénzügyiszolgáltatóapanasztelutasítja.Achargebackeljárásmegindításánakfeltétele,hogyakérelmezőigazoljaazt,
hogynemigényelteaszolgáltatástvagynemrendeltemegazárut,vagyaztnemvetteát,vagyvisszaküldésrekerültake-
reskedőnek.Haazeljáráshozakérelmezősemmilyendokumentumotnemtudbemutatni,akkorapénzügyiszolgáltató
nemtudjamegindítaniachargebackeljárást,melynekhatáridejeatranzakciótkövető120nap.

Egyezséggelzárultazazügy,amelybenakérelmezőaztsérelmezte,hogya2020.évbentöbbalkalommaliscsomagot
kapottkülföldről,melyeketnemőrendelt.Későbbszerzetttudomástarról,hogyaszámlájántöbbhónaponkeresztül
különbözőolyantranzakciótörtént,melyeketnemőkezdeményezett.Hivatkozottarrais,hogyezekrőlatranzakciókról
csakakkorszerzetttudomást,amikortöbbhónappalkésőbbbankfiókbanátvetteésáttekintettebankszámlakivonatait.
Kérelmébenavitatottidőszakbanbeterhelttranzakciókösszegénekvisszatérítésétkérte.AfelekazügybenaTestület
meghallgatásánegyeztettékálláspontjukat,akérelmezőelismerte,hogyőisfelelősahelyzetértésegyezségiajánlatként
azérintettidőszakutolsóhónapjábanbeterhelttranzakciókösszegénekmegtérítésétkértecsak.Aszolgáltatóezenösszeg
felénekteljesítésétvállalta,eztakérelmezőelfogadta.

ATestületjavasoljaafogyasztóknak,hogyszámlakivonataikatrendszeresenellenőrizzékéshabármilyenismeret-
lennektűnőtranzakcióttapasztalnak,haladéktalanulvegyékfelakapcsolatosszámlavezetőbankjukkal.Javasolja
továbbá,hogyafogyasztókazazonosítóadataikat(ígykülönösenakártyaadataikat,PIN-kódotstb.)tartsákbiz-
tonságban,azokatmásszemélyeknekneadjákki.

Ahavontakétalkalommal,150.000Ftösszegbentörténőingyeneskészpénzfelvétellelkapcsolatosjogvitaiselőfordultez
évbenis.Ezekbenazesetekbenakérelmezőkaztkifogásolták,hogynemkaptakanyilatkozatmegadásávalkapcsolatos
tájékoztatástaszámlanyitáskor,nemhívtákfelfigyelmüketarra,hogyakedvezménycsakígyjárrészükre.

Akártyáklegyártásávalkapcsolatosjogvitákisvoltak.Egykérelmező–akötelezőátvilágítástkövetően–kártyájáttovábbra
semtudtahasználni,azbáraszolgáltatórendszerébenérvényeskéntjelentmeg,azautomatáknál„akártyaérvénytelen”
üzenettelelutasításrakerült.Akérelmezőpanaszátkövetőenapénzügyiszolgáltatóvállaltaakártyacseréjét.Akérelmező
hetekignemkaptamegújkártyáját,ezértigényelteaszolgáltatótólafelszámítottkészpénzfelvételidíjakjóváírását.Az
eljárássoránaszolgáltatóelismerte,hogyegytechnikaihibamiattakártyáklegyártásakésedelmetszenvedett,ezért
akérelmezőkérelmétteljesítvejóváírtaakérelmezőszámlájánakészpénzfelvételekutánfelszámítottdíjat.

1.2.3. Hitelkártya

Ahitelkártyákhozkapcsolódóügyekjelentősrészetovábbraisahitelkártyatermékeknemmegfelelőismeretéhez,avisz-
szafizetésikötelezettségnemmegfelelő teljesítéséhezésezáltalmagaskamatfizetésikötelezettséghezkapcsolódott.
Afogyasztóknemismerikteljeskörűenahitelkártyaterméksajátosságait.Sokesetbenapénzügyiszolgáltatóügyintézője
általadottnemmegfelelő,hiányostájékoztatásbanláttákennekokát,sokszornyilatkoztakúgy,hogynemolvastákel
avonatkozószerződésifeltételeketvagybárelolvasták,azoknemvoltakegyértelműek.Azeljárásoksoránakérelmezők
vagyaszerződésérvényességétvagyakamatmértéketvitatták,aszerződésfelmondásakapcsántörténőelszámoláskö-
rülményeitsérelmezték,devoltolyanis,akiahibás,nemműködőhitelkártyamiattitöbbletköltségésakérelmezőtért
vagyoniésnemvagyonikárvisszatérítéseirántnyújtottbekérelmet.

A 2020. évben lezárt betéti (debit) kártya ügyek eredménye

119 db
ELINTÉZETT ÜGY

106 db (89%)
ebből ebből

ÉRDEMBEN ELBÍRÁLT ÜGY

44 db (42%)

EGYEZSÉG KÖTELEZÉS ÉS
MEGEGYEZÉS
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Azügyekegyrészébenatartozásolymódonalakultki,hogyakérelmezőanemmegfelelőtájékoztatásalapjánegyún.
vásárlóikártyátakartigénybevenniésazelkerülteafigyelmét,hogyavásárlói(pontgyűjtő)kártyaegybenhitelkártyais.
Amikorezzelszembesült,aztkövetőenakártyátnemhasználta,azonbanafelszámítottdíjakmiatttartozásakeletkezett.
Olyanesetiselőfordult,amikorkártyacseréthajtottvégreapénzügyiszolgáltató,deazújkártyátnemkívántahasználni
akérelmező,azonbanafelszámítottdíjakszinténtartozáskéntjelentkeztek.Ezekbenazesetekbenapénzügyiszolgáltatók
ajogvitarendezéseérdekébenegyezségiajánlatottettek,akérelmezőkelfogadták,ígyazeljárásokegyezséggelzárultak.

Többesetbenelőfordult,hogyakérelmezőkérteahitelkártyaszerződésmegszüntetését,azonbanateljestartozásátnem
rendezte.Ahitelkártyaszámlánatartozáshónaprólhónapraemelkedett.EzenjogvitákesetébenafelekTestületelőtti
eljárásbanmegegyezésretörekedtekéstöbbesetbenrészbenielengedésbenésrészletfizetésbenvagyteljeselengedésben
állapodtakmeg.AhitelkártyaszámláklezárásaaTestületelőttlefolytatotteljárássoránmegtörtént.

Többkérelembenegyadottpénzügyiszolgáltatóhitelkártyaszolgáltatásánakproblémájátjelezték.Apénzügyiszolgáltató
nemtudtabiztosítaniahitelkártyaszámláravonatkozónetbankilekérdezést,amegfelelőinformációtnemtettemegis-
merhetővéazügyfélrészére.Azügyfélahitelkártyakivonataitishónapokkalkésőbbkaptacsakmeg.Abankfiókjaibanaz
ügyintézőkszinténnemláttakráahitelkártyaszámlákra,ígyfelvilágosítástsemtudtaknyújtani,csakatelebankonkeresztül
kaphattaktájékoztatástazügyfelek.Apénzügyiszolgáltatóaproblémamegoldásánfolyamatosandolgozottésminden
esetbenazebbőladódókárátakérelmezőknekmegtérítette.

Előfordultolyanesetis,hogyakérelmezőhitelkártyávalrepülőjegyetvásárolt,azonbanavásárlásutánivisszatérítéstnem
kaptameg.Apénzügyiszolgáltatóarrahivatkozott,hogyahirdetményetartalmazza,hogymelyMCCkódúkereskedőknél
történővásárlás,milyenkategóriábatartozik,akifogásoltkereskedőMCCkódjanemkerültfelsorolásraahirdetményben
elfogadhatókereskedőként.Akérelmezőtöbbekközöttsérelmezte,hogyapénzvisszatérítésitájékoztatásmegtévesztő,
mertnemtartalmazsemmilyenutalástazMCCkódokra,illetveakivételekre,éserrőlaszerződésmegkötésekorsem
kapottlistát.Apénzügyiszolgáltatóameghallgatásonfenntartottaálláspontját,azonbanajóügyfélkapcsolatérdekében
avisszatérítésnekmegfelelőösszegteljesítéséretettajánlatot,melyetakérelmezőelfogadott,ígyafelekközöttegyezség
jöttlétre.

Voltakolyanügyekis,melyekbenakérelmezőaztsérelmezte,hogyabankszámlájátterhelőadotttranzakciótvagytöbb
tranzakciótnemőkezdeményezett.Azegyikügybenakérelmezőálláspontjaszerintegy„fiktív”vásárlásrólvoltszó,
amelynekteljesítésétapénzügyiszolgáltatómegakadályozhattavolna.Hivatkozottarrais,hogyazonkérését,miszerint
azároltösszegetaszolgáltatóneutaljatovább,mertcsalástörtént,apénzügyiszolgáltatófigyelmenkívülhagyta.Afelek
ameghallgatásonegyeztettékálláspontjaikat,akérelmezőegyezségiajánlatkéntatranzakcióösszegefelénekteljesítését
kérte,amelyetaszolgáltatóelfogadottésteljesített.

Apénzügyiszolgáltatóktólelvártésjogszabályikötelezettségis,hogyazügyfelekszámáraáttekinthető,érthető
módonfogalmazzákmegaszerződést,ideértveazannakrészétképezőáltalánosszerződésifeltételeketéskondí-
ciókattartalmazódokumentumokatis,továbbá,hogyügyintézőikteljeskörűéspontostájékoztatástadjanakmind
aszemélyes,mindatelefonontörténőmegkereséseksorán.

A 2020. évben lezárt hitelkártya ügyek eredménye

151 db
ELINTÉZETT ÜGY

129 db (85%)
ebből ebből

ÉRDEMBEN ELBÍRÁLT ÜGY

79 db (61%)

EGYEZSÉG ÉS MEGEGYEZÉS
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1.2.4. Széchenyi Pihenőkártya (SZÉP Kártya)

2020-banmindösszeegyjogvitakerültaTestületeléaSZÉP-kártyákkalkapcsolatban.Azadottügyben–hasonlóantöbb
korábbiévekbentárgyaltügyhöz–akérelmezőaztsérelmezte,hogyszolgáltatáskiesésmiattnemtudtahasználniaszállás-
helyenSZÉP-kártyáját,melynekkövetkeztébennemtudtafelhasználniajuttatásátés„sajátpénzből”kellettkiegyenlítenie
aszámlát.Hivatkozottarrais,hogybármegpróbáltatelefononfelvenniakapcsolatotapénzügyiszolgáltatóval,eznem
sikerült.Aszolgáltatóazeljárássoránarrahivatkozott,hogyalternatívfizetésilehetőségetbiztosítazügyfelekrészére,
mellyelazügyfelekakkoriskezdeményezhetnektranzakciótaSZÉP-kártyaterhére,haakártyásfizetésrevalamilyenok-
nálfogvanincslehetőség.Akérelmezőezzelkapcsolatbanarrahivatkozott,hogyazinternetesfizetésilehetőségrőlnem
tudott.Akérelmezőajogvitalezárásaérdekébenegyezségiajánlatottett,melyegykisösszegűkompenzációszolgáltató
részérőltörténőmegfizetésérevonatkozott.Aszolgáltatóeztelfogadta,ígyafelekajogvitátegyezséggeltudtákrendezni.

1.2.5. Jóvá nem hagyott fizetési műveletek

2020-banis jelentősszámúkérelemérkezettajóvánemhagyottfizetésiműveletekkelkapcsolatban.Ezekajogviták
afizetésiszámlákhoz,abetétikártyaműveletekhezésazegyesbankimobilalkalmazásokhasználatáhozkapcsolódnak.
Sokügybenilletéktelenharmadikszemélyekazügyfeletmegtévesztve,csalárdmódon,adathalásze-mailekútján,abank
belépésioldaláhozhasonlító,ún.függöny-oldalonszerzikmegazügyfélbankkártyájánakadatait,anetbankibelépési
információkatvagyamobilalkalmazásregisztrációjáhozszükségesadatokat.AzEurópaiParlamentésTanács2015/2366
számú,belsőpiaciszolgáltatásokrólszóló,úgynevezettPSd2irányelve2018.január13-ánlépetthatályba.Apénzforgalmi
szolgáltatásnyújtásárólszóló2009.éviLXXXV.törvény(Pft.)számosrendelkezéseugyanezennaptólkezdődőenjelentő-
senmódosult.AmódosításérintetteaPft.IX.fejezetébenafizetésiműveletekhelyesbítése,afelelősségiéskárviselési
szabályokrendelkezéseitis.

APft.alapjánfizetésiműveletteljesítésére–ahatóságiátutalásésazátutalásivégzésalapjánvégzettátutaláskivételé-
vel–akkorkerülhetsor,haaztafizetőfélelőzetesenjóváhagyta.Afelekakeretszerződésbenállapodnakmegafizetési
műveletjóváhagyásánakmódjáról.OlyankérelmekkerültekbenyújtásraaTestületelé,melybenafogyasztókvitatták
afizetésiműveletekjóváhagyását.Legtöbbesetbenafogyasztókbankkártyájánakadataivalhajtottakvégrejóvánem
hagyottfizetésiműveleteket.Afogyasztóktöbbségekérelmébenindokláskéntarrahivatkozott,hogy„abankrabízta
apénzét,deaznemvigyázottrá”,denemmindigtudták,hogyapénzforgalmijogszabályafogyasztókterhéreisfontos
kötelezettségekethatározmeg.

Egyrésztafogyasztókkötelesekakészpénz-helyettesítőfizetésieszközt(pl.bankkártya)akeretszerződésbenfoglaltak
szerinthasználni,ésakészpénz-helyettesítőfizetésieszközésannakhasználatáhozszükségesszemélyeshitelesítésiadatai
(pl.PIN-kód)biztonságbantartásaérdekébenazadotthelyzetbenáltalábanelvárhatómagatartásttanúsítani.Ezakötele-
zettségszigorúanértelmezendő,azazafogyasztómégacsaládtagjaivalsemoszthatjamegPIN-kódotvagyérzékenyfizetési
adatait,továbbáaztnemjegyezhetileírásbanésnemtartjaakészpénz-helyettesítőfizetésieszközközelében.Gyakran
előfordul,hogyafogyasztógyermekeamégelőszöraszülőáltaljóváhagyottmódonregisztráltbankkártyaadataitkésőbb
–aszülőtudtaésjóváhagyásanélkül–felhasználvafizetésiműveleteketvégez,pl.játékokatvásárol,alkalmazásokattölt
le.Tipikusmamár,hogyabankkártyaadatokamegújulószolgáltatásokigénybevételeérdekébenregisztrálásrakerülnek
aszolgáltató,kereskedőoldalán.Mindenilyenesetbenszükségesazadatokatjelszóval,kétszintűhitelesítésimóddal
védeni,mivelsajnosafiókokfeltörhetők.

Afogyasztókmásikkötelezettsége,hogypénzforgalmiszolgáltatójukrészérehaladéktalanulbejelentsék,haészlelikakész-
pénz-helyettesítőfizetésieszközbirtokukbóltörténőkikerülését,ellopását,valamintjogosulatlanvagyjóvánemhagyott
használatát.Arendelkezésnyilvánvalócéljaaz,hogyazonnalijelzéseseténaszámlavezetőneklehetőségelegyenarra,
hogymegtehesseaszükségesbiztonságiintézkedéseketatovábbijogosulatlanhasználatmegakadályozásaérdekében.
Számosesetbenelőfordult,hogyafogyasztókfolyamatosankaptákazSMS-ketajóvánemhagyotttranzakciókról,azon-
banazokat–elmondásukszerint–nemészleltékvagyhaigen,figyelmenkívülhagyták.Többségébendíjfizetésellenében
biztosítottkártyakontroll,számlakontrollSMSszolgáltatáscélja,hogyafogyasztórögtönértesüljönjóesetbenazáltala
végzett,ugyanakkorgyanúsesetekrőlis.Ennekmegfelelőenáltalábanelvárható,hogyafogyasztókakapottüzeneteket,
ideértveabankszámlakivonatokatis,áttekintsék,áttanulmányozzákéseztkövetőenabejelentésikötelezettségüketha-
ladéktalanulteljesítsék,haazszükséges.
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Amennyibenafogyasztókészlelikazáltalukjóvánemhagyottfizetésiműveletet,abbanazesetbenapénzforgalmiszol-
gáltatóknálkellbejelentésselélniükésegyúttalkérniükajóvánemhagyottfizetésiművelethelyesbítését.Abejelentést
követőenapénzforgalmiszolgáltatómegkezdiazügykivizsgálását,illetveegyúttal–kivéve,haazadotthelyzetbenészszerű
okbólcsalásragyanakszik,ésezenokrólírásbantájékoztatjaaFelügyeletet–kötelesabejelentéstkövetőenhaladéktalanul,
delegkésőbbazeztkövetőmunkanapvégéigmegtéríteniafizetőfélrészéreajóvánemhagyottfizetésiműveletösszegét.
Apénzforgalmiszolgáltatókötelestovábbáafizetésiszámlatekintetébenamegterheléselőttiállapotothelyreállítani
azzalazértéknappal,amikorajóvánemhagyottfizetésiműveletteljesítésemegtörtént.Amennyibenavitatottfizetési
műveletafogyasztóbirtokábólkikerültvagyellopottkészpénz-helyettesítőfizetésieszközzel(pl.bankkártya)történtek,
vagyakészpénz-helyettesítőfizetésieszközjogosulatlanhasználatábólerednek,afogyasztóviselitizenötezerforintnak
megfelelőösszegmértékéigakártabejelentésmegtételétmegelőzően.Ajogszabályáltalmeghatározottesetekbenelő-
fordulhat,hogynemafogyasztónakkellviselniemégtizenötezerforintnakmegfelelőösszegigsemakárt.

Apénzforgalmijogszabálylehetőségadarra,hogyapénzforgalmiszolgáltatómentesüljönajóváírásésafizetésiszámla
helyreállításaalól,amennyibenbizonyítja,hogyafogyasztócsalárdmódonjártel,vagyafizetésiműveletetjóváhagyta,
vagyakorábbanismertetettkötelezettségebármelyikétszándékosanvagysúlyosangondatlanulmegszegte.Ajogszabály
tehátabizonyításikötelezettségetapénzforgalmiszolgáltatóratelepíti,egyúttalazonbanrögzítiaztis,hogyakészpénz-
helyettesítőfizetésieszköz(pl.bankkártya)használataönmagábannemelégségesbizonyításieszköz.

Sajnosváltozatlanulszámosügyinduladathalászattalkapcsolatbanannakellenére,hogyazMNBésapénzügyiszolgálta-
tókfolyamatosanfelhívjákafogyasztókfigyelmétarra,hogysohanemkérneke-mailbenbankiműveletekhezszükséges
titkosazonosítóadatokat.Mindenesetbencélszerűapénzügyiszolgáltatóktólérkezőe-maileketkellőkörültekintéssel
ésfigyelmességgelkezelni.Figyelnikellaze-mailszövegezésére(„magyarságára”),acímzettreésaze-mailbenszereplő
kérésre.Apénzügyiszolgáltatókaweboldalaikonszámoshasznostanácsotosztanakmegügyfeleikkel,amelyeketérdemes
átolvasni,tanulmányozni.

Számosesetbenadathalásze-mailésazSMS-benkiküldöttjelszófelhasználásávalismeretlenszemélyekmobileszközre
letöltöttalkalmazásokon(hitelesítőszoftveren,ún.mobil-tokenen)keresztülazügyféltudomásaésjóváhagyásanél-
külfizetésiműveleteketvégeztek.Afizetésiműveletekelvégzésére, jóváhagyásáraalkalmasalkalmazásokbármilyen
mobileszközre,azazafogyasztómobiltelefonjátólfüggetleneszközökreisletölthetők.HaafogyasztóolyanSMS-tkap,
amelyvalamilyenalkalmazás,eszközjóváhagyásáhozkapcsolódókódottartalmazésalkalmazás,eszköztelepítésétnem
kezdeményezte,akódotsemmiképpenneadjakiésazesetethaladéktalanuljelentseabankjarészére.Mindenesetben
szükségesapénzügyiszolgáltatótólkapottSMS-ketkellőfigyelemmelátolvasni.

ATestületazelékerülőügyeket–arendelkezéséreállóiratokésnyilatkozatokalapján–mindenesetbenegyedilegbírálja
el.Amennyibenapénzforgalmiszolgáltatóarrahivatkozik,hogyavitatottfizetésiműveletetafogyasztóhagytajóvá,azt
bizonyítaniaisszükséges.ATestületnemfogadjaelbizonyítékkéntapénzügyiszolgáltatóazonhivatkozását,hogyafizetési
műveletüzletszabályzatbanrögzítettmódontörténőjóváhagyása(pl.afogyasztónevéreregisztráltmobilalkalmazással
történőjóváhagyás)eseténvélelmeznikellazt,hogyafizetésiműveletafogyasztószándékaésjóváhagyásamelletttör-
tént.Avélelemnemegyenlőakétségetkizáróbizonyítással.Akkorsemvélelmezhetőafizetésiműveletfizetőféláltali
jóváhagyása,haapénzügyiszolgáltatóegyébkéntmagaisaztállítja,hogyafizetőféladathalászattalvégrehajtottcsalás
áldozatalett.

Apénzügyiszolgáltatóafentiekentúlcsakakkormentesülafogyasztómegtérítésiigényénekteljesítsealól,amennyiben
bizonyítja,hogyajóvánemhagyottfizetésiművelettelösszefüggésbenkeletkezettkártafizetőfélcsalárdmódoneljár-
vaokozta,vagyakártazügyfélajogszabálybanmeghatározottkötelezettségeinekszándékosvagysúlyosangondatlan
megszegésévelokozta.Ebbenazesetbenisirányadó,hogyakészpénz-helyettesítőfizetésieszközhasználataönmagában
nemelegendőbizonyítékaszolgáltatómentesüléséhez;afelelősségalólimentesüléséheztöbbletbizonyítékotkellszol-
gáltatnia.ATestületelvárja,hogyamentesüléseérdekébenapénzforgalmiszolgáltatómindenügyetegyedilegvizsgáljon
ki.Bizonyításikötelezettségénekakkorteszeleget,haazáltalahivatkozottbizonyítékafizetőfélszemélyéreszabottés
kétségetkizáróankizárjamásközrehatáslehetőségét.

AzismertetettügyekbenaTestületnektöbbesetbensikerültegyezségetlétrehoznia,egyezséghiányábanésakérelem
megalapozottságaeseténkötelezéseketésajánlásokathozott.Akötelezésekbenésajánlásokbanfelhívtaapénzügyiszol-
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gáltatókat,hogytérítsékmegakérelmezőkrészéreajóvánemhagyottfizetésiműveletbőleredőkárt,valamintafizetési
számlatekintetébenamegterheléselőttiállapototállítsákhelyreazzal,hogyajóváírásértéknapjanemlehetkésőbbi,mint
azanap,amikorajóvánemhagyottfizetésiműveletteljesítésemegtörtént.ApénzügyiszolgáltatókaTestületetárgykör-
benhozottnégykötelezésétteljesítették,azügyfélszámlájánjóváírtákakötelezésekbenmeghatározottösszegeket.Egy
ajánlástekintetébenazérintettszolgáltatóbíróságiútonkérteahatározatfelülvizsgálatát,mígamásikajánlásesetében
aszolgáltatóahatározatotnemtámadtameg,azonbanúgynyilatkozott,hogyaztnemkívánjateljesíteni.ATestületebben
azügybenazajánlásátaszolgáltatónevesítésemelletthonlapjánközzétette.

ATestületjavasolja,hogyafogyasztókabankkártyaésegyébazonosítóadatokkiadásárairányulókéréseketmin-
denesetbenkezeljékkellőóvatossággal.Bármilyengyanúskérésthaladéktalanuljelentsenekabankjukrészére.
FigyeljenekaszámlavezetőbanktólkapottSMS-ektartalmára,bankszámlakivonataikatfigyelmesentekintsékát.

1.3. Betét

Apénzpiaciszektortérintőügyek8százalékábanfordultaka fogyasztókaTestülethezaszolgáltatókbetétgyűjtéssel
kapcsolatostevékenységétkifogásolóproblémáikorvoslásaérdekében,összesen137ügyben.Ezek92százalékának,126
ügynekatárgyalakás-előtakarékosságibetétszerződésselvoltkapcsolatos.

ATestület155betéttelkapcsolatosügyetzártleazévvégéig.Azérdembenelbírált144ügybőlahatározattaljóváhagyott
egyezségekszáma17volt,13kötelezésszületett,és18ügybenazeljárásamiattkerültmegszüntetésre,mertafelekeljá-
rásonkívülmegegyeztek.Akérelmezőkszempontjábólkedvezőenalakultügyekarányaígyösszesen33százalékottettki.

1.3.1. Hagyományos betét és takarékbetét

Abankibetétiügyletekkelkapcsolatoskérelmekakamatszámításával,akérelmezőáltaltakarékbetétbenelhelyezett,
hagyatékieljárástárgyátképezőgépkocsinyereménybetétkönyvbenéstakarékbetétbenazörökhagyóáltalelhelyezett
összegkifizetésével,apénzügyiszolgáltatóáltaladottnemmegfelelőtájékoztatásból,nyereménybetétkönyvtévestör-
léséből,évesértesítőelmaradásábólésakciósbetétfelmondásábóleredőenkeletkezettkártérítésfizetésével,továbbá
költségekvitatásávalvoltakösszefüggésben.

Többeljárásindultamiatt,hogyapénzügyiszolgáltatóakérelmezőgépjármű-nyereménybetétkönyvétegyediadminiszt-
rációshibamiattkifizetésnélkülmegszüntette.Aszolgáltatótörekedettatévedésbőlmegszüntetettbetétvisszaállítására
ésanyerésiesélyelvesztésénekkompenzálására,azonbanafelajánlottmegoldásokatnemmindenesetbentartották
elfogadhatónakakérelmezők.

Tanulságosvoltazazügy,amelybenakérelmezőaztkifogásolta,hogyazegyévesfutamidőrelekötöttbetétlejáratakor,
továbbáaztkövetőentízévenátnemkapotttájékoztatástaszolgáltatótólamegtakarításlejáratáról,összegéről.Abetétről,
illetveannakösszegérőltízévelteltévelaszámlájáratörténtátvezetéssoránszerzetttudomást,addigakivonatszerint
technikaiszámlánvoltazösszeg.Apénzügyiszolgáltatóazeljárásbanarrahivatkozott,hogyafelekmegállapodásaszerint
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abetétfutamideje360napvolt,afutamidőletelteutánabetétmegszűntésnemkamatozotttovább,alejáratkorátnem
vettösszegetabankfelelősőrzésbevette.Azegyszerilekötésűbetétszerződésmegszűnésétkövetőenaszolgáltatótkülön
értesítésikötelezettségnemterhelte.

ATestületjavasoljaazügyfelekszámára,hogyabetételhelyezésselelérnikívántcél(pl.kamatrealizálása)elvá-
rásaiknakmegfelelőmegvalósulásérdekébenkísérjékfigyelemmelapénzügyiszolgáltatóknálelhelyezettmegta-
karításaikat,ismerjékmegaszerződéseskondíciókat,ígykülönösenalekötésidejét,típusát(egyszeri,ismétlődő
stb.),afelekszerződéseskötelezettségeit.Legyenektisztábanbetétjeikfeltételeivel!

1.3.2. Lakás-előtakarékossági betét

A2019.évbenalakástakarékpénztárakkalszembenkezdeményezetteljárásokjelentősrészealakástakarékpénztárakról
szóló1996.éviCXIII.törvényt(törvény)módosító2018.éviLXIII.törvény(törvénymódosítás)hatálybalépésévelbekö-
vetkezettváltozásokkalvoltkapcsolatos.A2020.évbenisazügyekdöntőrészébenakérelmekközpontitémájaazállami
támogatásravalójogosultság,azállamitámogatásnyújtásairántiigényvolt.Akérelmezőkazállamitámogatásáltaluk
vártteljesösszegénekvagyegyrészénekelmaradásátsérelmezték.Azállamitámogatásvártösszegéhezképestmutatkozó
eltérésokaanemrendszeresbetételhelyezésvagyakedvezményezett,illetvealakás-előtakarékoskodóadóazonosító
jelénekfoglaltságavolt.

Évrőlévrevisszatérőprobléma,hogyamegtakarításokelhelyezésekapcsánafogyasztókvalamelyiránybaeltérnekaszer-
ződésbenvállaltrendszerességtől.Ajogvitákegyrészeabbólfakad,hogyaszerződőfogyasztó„korán”teljesítiabetét-
befizetést.Ígyvoltezabbanazügybenis,amelybenakérelmezőazállamitámogatáselmaradásátarrahivatkozással
sérelmezte,hogytöbbévenkeresztülteljesítettéventeegyösszegbenaszerződésszerintiévesösszegnekmegfelelő
befizetést,mégsemkaptamegazelérhetőmaximálisállamitámogatást.AszolgáltatóazállamitámogatástaMagyar
Államkincstártól(MÁK)azadottmegtakarításiévbenteljesítettbefizetésekutánigényelhetimeg.Azelőzőmegtakarítási
évbentörténtbefizetésekfigyelembevételéreakövetkezőmegtakarításiévbennincslehetőség.Ezekazügyekakérelmek
megalapozatlanságamiattmegszüntetésrekerültek.

Tekintettelarra,hogyazállamitámogatásamegtakarításiévbenteljesítettbefizetésutánigényelhető,aTestület
javasoljaafogyasztóknak,hogybetételhelyezéseiksoránlegyenekarrafigyelemmel,hogyamegtakarításiévnem
egyezikmegfeltétlenülanaptáriévvel,éserretekintettelvalósszándékukszerinthelyezzékelmegtakarításaikat.

Azügyektovábbirészébenazállamitámogatáselmaradásánakokanemabetétösszeg„korai”befizetéséből,hanemabe-
fizetésrendszertelenségébőladódott.Voltpéldaarra,hogyatakarékoskodókérelmezőazértnemkaptamegamaximális
államitámogatást,mertabefizetéseirendszertelenekvoltak.Akérelmezőazeljárássoránarrahivatkozott,hogynem
tudottazonjogszabályirendelkezésről,melyszerint,hanemaszerződésbenmeghatározottrendszerességgelésössze-
gekbenhelyezielabetétjét,abbanazesetbenazadottmegtakarításiévharmadikésnegyediknegyedévébenelhelyezett
betétösszegrejáróállamitámogatásnemhaladhatjamegalakástakarékpénztárakrólszólótörvényrendelkezéseiszerint
számítottállamitámogatás25-25százalékát.Akérelmezőarrahivatkozott,hogyapénzügyiszolgáltatóügyintézőjearról
tájékoztatta,hogyateljesmegtakarítástévesszintenarányosankellteljesíteni.AfelekaTestületáltaltartottmeghallga-
tásonegyeztettékálláspontjaikat,majdakérelmezőelfogadvaaszolgáltatóálláspontját,visszavontaakérelmét.

Azállamitámogatásravalójogosultsággalkapcsolatosügyekmásikrészenemabefizetésekteljesítéséhez,hanemaszer-
ződésenkedvezményezettkéntmegjelöltszemély,illetvealakás-előtakarékoskodószemélyadóazonosítójelénekfoglalt-
ságához,azadóazonosítójelütközéséhezkapcsolódott.Alakástakarékpénztáritermékekvonatkozásábanazadóazonosító
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jelfoglaltságavagyütközéseaztjelenti,hogyadottadóazonosítójellel„azonosított”fogyasztómásszerződésviszony-
latábanisszerződőfélvagykedvezményezett.Ezakedvezményezetti,szerződőstátuszazadóazonosítójelfoglaltságát
eredményezi,amelyazújabbszerződésalapjánazállamitámogatásravalójogosultságotkizárjaabbanazesetbenis,ha
aszerződésekmás-máspénzügyiszolgáltatónálköttettekmeg.

Számosügybensérelmeztékakérelmezők,hogyapénzügyiszolgáltatóannakellenérenemigényeltemegszerződésükre
azállamitámogatást,hogyazadóazonosítójelfoglaltsága,ütközésemegszüntetésrekerült.

Szinténazállamitámogatásmegigénylése,egyesesetekbenannakvisszaigénylésevoltatárgyaazonügyeknekis,amelyek-
benszerződés-átruházásvagyakedvezményezettszemélyénekmódosításakapcsánaszerződővagyakedvezményezett
adóazonosítójele,aszolgáltatóáltalsemvitatottan,csupánamegtakarításiidőszakegyrészébenvoltfoglalt.

FentitémaköröketérintőügycsoportokbanaTestület13,apénzügyiszolgáltatótkötelezőhatározatothozott.

Azegyikügybenakérelmezőaztkifogásolta,hogyannakellenéreutaltavisszaazállamitámogatástaszolgáltatóaMagyar
Államkincstárnak,hogyazadóazonosítójelevonatkozásábankorábbanfennálltütközésfeloldásrakerült.Azütközéstaz
okozta,hogyakérelmezőasajátszerződésevonatkozásábankedvezményezettetnemjelöltmeg,őmagaazonbanédes-
anyjaszerződésénkedvezményezettkéntmegjelölésrekerült.Későbbeztazütközéstfeloldottákazáltal,hogyédesanyja
megváltoztattaaszerződésenakedvezményezettet.Aszolgáltatóálláspontjaszerintazonbanaz időközbenhatályba
lépetttörvénymódosításmiattállamitámogatásigénylésrenincslehetőség.Aszolgáltatóazeljárássoránelismerte,hogy
akérelmezőadóazonosítójeleateljesmegtakarításiidőszakvonatkozásábanszabad,álláspontjátazonbanfenntartotta.
ATestületazügybenkötelezésttartalmazóhatározatothozott,amelybenkötelezteaszolgáltatót,hogyakérelmezőt–mint
államitámogatástigénylőszemélyt–aMagyarÁllamkincstárnakjelentseleésigényeljemegaszerződésreaszerződés
létrejöttétkövetőenaszerződésszerintimegtakarításiévekalattbefizetettmegtakarításokutánjáróállamitámogatást.
Apénzügyiszolgáltatóteljesítetteakötelezésbenfoglaltakat.

Azelőzőügyhözvolthasonlóazajogvita,amelybenakérelmezőaztsérelmezte,hogyazügyintézőaszerződéskötéskor
tévestájékoztatástadottrészére,melymiattelesettazállamitámogatástól.Akérelmezőelőadta,hogytestvéreisren-
delkezettszerződésselapénzügyiszolgáltatónál,aszerződésenkedvezményezettkéntédesanyjukkerültmegjelölésre.
Amikorőkötötteaszerződést,akkorőisédesanyjukatjelöltemegkedvezményezettként,ugyanakkortestvéremódosította
akedvezményezettet.Azüzletkötőbiztosítottaarról,hogyaszerződésekrendbenvannak.Későbbazonbanütközésről
értesítetteőtapénzügyiszolgáltató,ezért–annakérdekében,hogyazállamitámogatástigénybetudjavenni–testvére
lemondottazállamitámogatásról,amelynekösszegétőmegfizettetestvérerészére.Kérteezenösszegmegtérítését,
valamintazt,hogyazállamitámogatástapénzügyiszolgáltatóigényeljemegaszerződésére,mertazelőzőekellenéreez
nemtörténtmeg.Aszolgáltatóazeljárássoránelismerte,hogyakérelmezőédesanyjánakazadóazonosítójeleaszerződés
kezdetétőlfogvaszabad,fenntartottaviszontazonálláspontját,hogyállamitámogatásigényléséreatörvénymódosítás
okánnincslehetőség.ATestületakérelmetrészbenmegalapozottnaktaláltaéskötelezteapénzügyiszolgáltatót,hogy
akedvezményezettetaMagyarÁllamkincstárnakjelentseleésigényeljemegaszerződéslétrejöttétkövetőenaszerződés
szerintimegtakarításiévekalattbefizetettmegtakarításokutánjáróállamitámogatást.Eztmeghaladóan–azazatestvér-
nekmegfizetettösszegmegtérítésérevonatkozókérelemrészkapcsán–azonbanakérelmetmegalapozatlannaltalálta.
Apénzügyiszolgáltatóteljesítetteakötelezésbenfoglaltakat.

Egytovábbiügybenisaztsérelmezteakérelmező,hogyapénzügyiszolgáltatóannakellenérenemigényeltemegazállami
támogatástaszerződésre,hogyakedvezményezettadóazonosítójelénekfoglaltságamegszüntetésrekerült.Azeljárássorán
úgynyilatkozott,hogygyermekeaző,valamintegymásikszemélymásiklakástakarékpénztárnálmegkötöttszerződésén
iskedvezményezettkéntkerültmegjelölésre,deamásikszemélymármódosítottaaszerződését,ígyazütközésmegszűnt.
Apénzügyiszolgáltatóazeljárássoránelismerte,hogyakedvezményezettadóazonosítójeleidőközbenszabaddávált,de
fenntartottaazonálláspontját,hogyállamitámogatásigényléséreatörvénymódosításokánnincslehetőség.ATestület
ebbenazügybeniskötelezteaszolgáltatót,hogyigényeljemegaMagyarÁllamkincstárnálaszerződésreaszerződés
létrejöttétkövetőenaszerződésszerintimegtakarításiévekalattbefizetettmegtakarításokutánjáróállamitámogatást.
Apénzügyiszolgáltatóteljesítetteakötelezésbenfoglaltakat.
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KötelezésthozottaTestületabbanazügybenis,amelybenakérelmezőamiattsérelmezteapénzügyiszolgáltatóeljárását,
mertazállamitámogatástannakellenérevisszautaltaaMagyarÁllamkincstárnak,hogyakedvezményezettadóazonosító
jeleszabadvoltésközöttükaközelihozzátartozóiviszonyisfennállt.Ebbenazügybenakérelmezőésédesapjaközött
szerződés-átruházástörtént,ígyváltakérelmezőlakás-előtakarékoskodóvá.Akedvezményezettakérelmezőédesanyja
volt,mivelazonbanakérelmezőszüleielváltak,közöttükközelihozzátartozóiviszonymárnemálltfenn.Akedvezményezett
személyébenazátruházástkövetőennemtörténtváltozás,aztovábbraisakérelmezőédesanyjamaradt,eztakérelmező
azátruházásidejénmegiserősítette.Aznemvoltvitatott,hogyazátruházástkövetőenalakás-előtakarékoskodókérel-
mezőésakedvezményezettközöttaközelihozzátartozóiviszonyfennáll,azonbanapénzügyiszolgáltatófenntartottaazon
álláspontját,hogyállamitámogatásigényléséreatörvénymódosításokánnincslehetőség.ATestületkötelezteapénzügyi
szolgáltatótazállamitámogatásvisszaigénylésére.Apénzügyiszolgáltatóebbenazügybenisteljesítetteakötelezésben
foglaltakat.

Akérelmezőszinténazállamitámogatáselmaradásátsérelmezteabbanazügyben,melybenelőszörnemjelöltmeg
kedvezményezettet,utóbbmégisgyermekétjelöltemegekként,akinekazonbanadóazonosítójelefoglaltvolt.Először
lemondottazütközőévekreesőállamitámogatásról,majdkértegyermekekedvezményezettitörlésétésateljesidőszakra
járóállamitámogatást.Ennekellenéreapénzügyiszolgáltatóazelsőkétévvonatkozásábanazállamitámogatástvissza-
utaltaaMagyarÁllamkincstárnak.Azeljárássoránaztelismerteapénzügyiszolgáltató,hogyakérelmezőadóazonosító
jeleateljesmegtakarításiösszegvonatkozásábanszabad,defenntartottaazonálláspontját,hogyállamitámogatásigény-
léséreatörvénymódosításokánnincslehetőség.Akérelmezőazelsőkétévreesőállamitámogatáskésedelmikamatokkal
történőmegigénylésétkérte.ATestületkötelezteapénzügyiszolgáltatót,hogyakérelmezőt–mintállamitámogatást
igénylőszemélyt–aMagyarÁllamkincstárfeléjelentseleésigényeljemegazelsőésmásodikmegtakarításiévreaké-
relmezőbefizetéseiutánjáróállamitámogatást,mígakérelmezőkésedelmikamatirántikérelmétmegalapozatlannak
találta.Apénzügyiszolgáltatóteljesítetteakötelezésbenfoglaltakat.

Azállamitámogatásirántikérelemmódosításánakproblematikájaafentiekmelletttöbbmásügybenismegjelent.Ezekben
azügyekbenakérelmezőkarrahivatkoztak,hogybárazővagyakedvezményezettadóazonosítójeleamegtakarításiidőszak
egyrészében(azelsőévegyrövididőszakában)foglaltvolt,apénzügyiszolgáltatóazutánsemhajlandómegigényelniaz
államitámogatást,miutánlemondtakazütközőévreesőállamitámogatásról.Ezekbenazügyekbenapénzügyiszolgáltató
elismerte,hogyamásodikévtőlalakás-előtakarékoskodó/kedvezményezettadóazonosítójelemárszabad,azonbanállami
támogatásigényléséreálláspontjaszerintatörvénymódosításokánnincslehetőség.ATestülethatározataibankötelezte
apénzügyiszolgáltatót,hogyamásodikmegtakarításiévtőlkezdődőenakérelmezőbefizetéseiutánjáróállamitámogatást
igényeljemeg.Apénzügyiszolgáltatóezekbenazügyekbenisteljesítetteakötelezésekbenfoglaltakat,hasonlóanahhozaz
ügyhöz,amelybenaKérelmezőaztsérelmezte,hogybáraszerződésérőltöröltetteafoglaltadóazonosítójellelrendelkező
kedvezményezettet,apénzügyiszolgáltatóazonbanmégsemigénylimeg–immáronakérelmezősajátjogán,aszolgáltató
általiselismertenszabadadóazonosítójelére–azállamitámogatást.EbbenazügybenaTestületarrakötelezteapénzügyi
szolgáltatót,hogyaszerződéskezdetétőligényeljemegazállamitámogatást,amelyetapénzügyiszolgáltatóteljesített.

Nemazállamitámogatás,deazahhozkapcsolódó(annakösszegévelmegegyező)kártérítésvoltannakazügynekatár-
gya,amelybenakérelmezőaztsérelmezte,hogyálláspontjaszerintatörvénymódosításutánisjogosultlettvolnamó-
dosítaniakedvezményezettszemélyét,mígapénzügyiszolgáltatóálláspontjaszerinterremárnemvoltlehetőségeúgy,
hogyamódosításkövetkeztébenazállami támogatást is igénybevegye.Akérelmezőálláspontjaszerintutólagosan
ismegnevezhetettvolnamáskedvezményezettet,haapénzügyiszolgáltatómegfelelőentájékoztatja,ígyazelmaradt
államitámogatásösszegénekmegtérítésétkértevagyannakmegigénylésévelvagykártérítéskénttörténőkifizetésével.
ATestületkötelezésttartalmazóhatározatothozott,amelyazállamitámogatásnakmegfelelőösszegkérelmezőrészére
történőmegfizetésérevonatkozott.Mivelakérelmezőrészéreamegtakarításállamitámogatásnélkülmárkifizetésre
került,aszerződésvonatkozásábanállamitámogatásigényléséremárnemvolt lehetőség.ATestületmegállapította,
hogyazügybenegymármegigényeltállamitámogatásutólagoselvesztésetörténtannakkövetkeztében,hogyapénzügyi
szolgáltatónembiztosítottaakérelmezőszámáraakedvezményezett-módosításlehetőségét,illetveazzalkapcsolatban
helytelentájékoztatástadott.ATestületálláspontjaszerintaKérelmezőkáraegyértelműenabbóleredt,hogyahelytelen
tájékoztatásmiattamódosításra,illetveannakkezdeményezésérenemkerültsor.Akérelmezőazeljárássoránigazolta,
hogyvanolyanközelihozzátartozója,akitkedvezményezettkéntmegtudottvolnajelölniésakinekadóazonosítójele
szabad.Apénzügyiszolgáltatóakötelezésnekellentmondott.
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Azállamitámogatássalkapcsolatosügyekenbelülkülönügytípustalkotnakazokazügyek,amelyekbenakérelmezőkazért
kezdeményeztékaTestületeljárását,mertakedvezményezettkéntmegjelöltszemélyamegtakarításiidőalattelhunytés
ezenokbólnemrészesültekállamitámogatásban.Ilyenesetbenalakástakarékpénztáralakás-előtakarékoskodóadóazo-
nosítójelétveszifigyelembe,annakvonatkozásábanvizsgáljaazütközést.Akonkrétügyekbenazadóazonosítójelfoglalt
volt,ígyállamitámogatásraaszerződőnemvoltjogosult.Ezekbenazügyekbenakérelmezőkaztkérték,hogylegalább
arraazidőszakrakapjákmegazállamitámogatást,amígakedvezményezettélt.Nincsarralehetőség,hogyelhunytked-
vezményezettjogánjárjonaszerződésreállamitámogatás,mégarraazidőszakrasem,amikorakedvezményezettmég
élt.Ezekazügyekmegszüntetésrekerültek.

Többeljárásindultabbólazokból,hogyakérelmezőkamegtakarításokkifizetésénekelhúzódásátkifogásolták.Azegyik
ügybenaztsérelmezteakérelmező,hogyamegtakarításakifizetéséreazarrairányulókérelmebenyújtásátkövetőentöbb
mintegyéveltelteutánkerültsor.Azeljárássoránaszolgáltatóarrahivatkozott,hogyakiutaláselőttszerződés-átruhá-
zássalváltakérelmezőlakás-előtakarékoskodóvá,azonbanazadóazonosítójelfoglaltságamiattállamitámogatásramár
nemvoltjogosult.Mivelakérelmezőállamitámogatássalnöveltösszegkifizetésétkérte,panasztnyújtottbe,apénzügyi
szolgáltatóennekkivizsgálásáignemtudottkifizetéstteljesíteni.Akérelmezőamegtakarítástlakáskölcsönelőtörlesztésre
kívántafelhasználni,azeljárássoránigazolta,hogyavitatottidőszakban–akifizetéselhúzódásamiatt–mekkoraössze-
gűkamattöbbletetkellettmegfizetnie.Aszolgáltatóegyezségkeretébenvállaltaazigazoltösszegmegfizetését,melyet
akérelmezőelfogadott.

Szinténegyezséggelzárultazazügy,amelybenakérelmezőugyancsakakifizetéselhúzódásamiattterjesztettelőegyebek
mellettkésedelmikamatra,valamintkamattöbbletrevonatkozóigényt.Ezutóbbiazelőzőügyhözhasonlóanazügyintézés
elhúzódásamiattakérelmezőlakáskölcsönéremegfizetettkamattöbbletetjelentette,hiszenakérelmezőebbenazügyben
iselőtörlesztésrekívántaamegtakarítástfelhasználni.Apénzügyiszolgáltatóakésedelmikamatmegfizetésétazeljárás
soránteljesítette,akérelmezőáltalmegjelölttovábbiigényvonatkozásábanegyezségiajánlatottett,amitakérelmező
elfogadott.

2020-banisérkezettolyankérelemaTestülethez,amelyalakás-takarékpénztárimegtakarításlakáscélúfelhasználásával,
annakigazolásávalvoltkapcsolatos.Ezekbenazügyekbenrészintakérelmezőáltalbenyújtottszámlákelfogadhatósága,
részintamegtakarításlakáscélúkölcsönbetörténőbetörlesztéseképezteavitatárgyát.

Azelőzőévhezképestjelentősügyszámnövekedésvolttapasztalhatóaszámlanyitásidíjjalkapcsolatbanbenyújtottké-
relmekesetében.Azegyikügybenakérelmezőarrahivatkozott,hogybáraszerződéstmegkötötte,aszámlanyitásidíjat
megfizette,utóbbúgydöntött,hogynemkívánjafenntartaniaszerződést,ésaztszeretné–abefizetettszámlanyitásidíj
visszatérítésemellett–megszüntetni.Apénzügyiszolgáltatóazeljárássoránarrahivatkozott,hogyamegfizetettszám-
lanyitásidíjvisszatérítésérenincslehetőség,akérelemteljesítésétőlelzárkózott.Álláspontjátszerződésesrendelkezésre
történőhivatkozássalmegfelelőenalátámasztotta.Azeljárásakérelemmegalapozatlanságamiattmegszüntetésrekerült.

ATestületjavasolja,hogyazügyfelekalakás-előtakarékosságiszerződésekmegkötéssoránlegyenekfigyelemmel
arra,hogyaz ilyenszerződéskötésekhezkapcsolódóanakölcsönnyújtásnemalanyi jogonjár,aztmegelőzően
apénzügyiszolgáltatóbírálatelvégzésérejogosult.Amennyibenszámlanyitásidíjfizetendő,azutóbbaszerződéses
rendelkezésekszerintjár(hat)vissza,akölcsönnyújtásesetlegesmeghiúsulásaeseténis.

A 2020. évben lezárt lakás-előtakarékossági betét ügyek eredménye

139 db
ELINTÉZETT ÜGY

129 db (93%)
ebből ebből

ÉRDEMBEN ELBÍRÁLT ÜGY

40 db (31%)
EGYEZSÉG, KÖTELEZÉS 

ÉS MEGEGYEZÉS
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1.4. A pénzpiaci méltányossági ügyek 

Azévsoránbeérkezett596méltányosságiügyközül553(93%)kapcsolódottpénzpiaciszolgáltatásokhoz.Apénzpiaci
méltányosságiügyekenbelülahitel-éspénzkölcsönnyújtástérintőtermékeket492ügybenképeztékakérelemtárgyát,
melyektermékcsoportokszerintimegoszlásátmutatjaakövetkezőábra.

Améltányosságiügyekbenakérelmezőszemélyivagyanyagikörülményeiretekintettelkériapénzügyiszolgáltatótól
aszerződésbenírtfeltételeknélkedvezőbbteljesítéslehetőségénekbiztosítását,ígykülönösenfizetésikötelezettségének
mérséklését,elengedését,szerződésénekmódosítását,lezárását,illetveaszerződésifeltételektőleltérőfizetésteljesíté-
séneklehetőségét.Améltányossággyakorlásáranemkötelezhetőaszolgáltató,azadiszkrecionálisjogkörébetartozik,
ődöntiel,hogygyakorol-eméltányosságot,éshaigen,aztmilyenfeltételekkelteszi.ATestületnekerrenincsráhatása,
ésilyenügyekbensemajánlást,semkötelezéstnemhozhat,egyezséglétrehozatalaérdekébenközvetítafelekközött.

Améltányosságieljárásbanafizetésimeghagyásos,peresvagybíróságivégrehajtásieljárásbanelbíráltigényeketnem
lehetvitatni,deilyenügyekbenisindíthatóméltányosságieljárás,vagyisezeknéliskérhetőfizetéskönnyítés,vagyis,ha
akérelmezőszeretneajogiérvektőleltávolodvamegegyezésrejutniaveleszembenigényttámasztószolgáltatóval,erre
vanlehetőség.Méltányosságiügytúlnyomórészbenahitel-éspénzkölcsönnyújtásakörébetartozótermékeketérintette,
jellemzőenmárfelmondottszerződésekbőleredőigényekjelentekmeg.

2020-banjelentősenlecsökkentazonméltányosságiügyekszáma,aholafelmondotthitelektartozásrendezésekapcsán
afogyasztóknakahitelintézetekkelkellettmegállapodniuk.Ennekoka,hogyaméltányosságieljárásmegindításaelőtt
márengedményezésrekerültekakövetelések.Améltányosságiügyekdöntőtöbbségében,ígyazeljárásköveteléskezelő
társasággalszembenindult.Alefolytatotteljárásoktükrébenmegállapíthatóvolt,hogyapénzügyiszolgáltatókmás-más
megoldásilehetőségetkínáltakfelakérelmezőknekattólfüggően,hogyakövetelésérvényesítéseérdekébentörténtek-e
jogilépésekvagysem.Alegnagyobblehetőségakkorálltakérelmezőrendelkezésére,haaszolgáltatómégnemindított
eljárástésalegszűkebbvoltamozgástérakkor,hamárbíróságivégrehajtásieljárásvoltfolyamatban,amelybensikeres
végrehajtásicselekményeket(példáuljövedelemletiltástvagytérüléstbiztosítóingó-vagyingatlanvagyonlefoglalást)
foganatosítottabíróságivégrehajtó.Ezekbenazesetekbenkivételesenkapottlehetőségetakérelmezőaletiltáskeretében
térülőösszegnélalacsonyabbhavitörlesztőrészletbentörténőteljesítésre.

Néhányesetbenakérelmezőaztkérte,hogyavégrehajtásieljárásszüneteltetésévelaletiltásmellőzésemellett,önkén-
testeljesítésselrendezhessetartozását.Ehhezegyespénzügyiszolgáltatóknemjárultakhozzá,megállapodásesténis
ragaszkodtakameghatározotttörlesztőrészletvégrehajtóhoztörténőmegfizetéséhez.Amennyibenméltányosságiügyben
felmerült,hogyapénzügyiszolgáltatóvalamilyenhibátvagymulasztástkövetettel,példáulelszámolásivagyadminiszt-
rációshibátvétett,tájékoztatásikötelezettségetsértett,aszolgáltatóktörekedtekafogyasztótértesetlegessérelem
kompenzálására.

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

10,2%;
50 db

25,4%;
125 db

11,4%;
56 db

24,2%;
119 db

4,3%;
21 db

3,0%;
15 db

10,4%;
51 db11,2%;

55 db
Lakáscélú jelzáloghitel

Bérkezett méltányossági ügyek  
a hitel- és pénzkölcsönnyújtást érintő termékeknél

Ingatlan jelzáloghitel
Szabadfelhasználású 
jelzáloghitel
Személyi kölcsön
Áruhitel
Folyószámlahitel
Gépjárműhitel
Egyéb hitel
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Akérelmezőkazügyektúlnyomórészébenanyilvántartotttartozásukteljesvagyrészbenielengedésétkérték,illetve
kedvezményesvagykamatmentesrészletfizetésbiztosításátkezdeményezték.Jelzáloghitelrendezésévelkapcsolatban
indultügyekbenesetileggátoltaazegyezséglétrejöttétafelekközöttpéldáulaz,haafennállókövetelésnagyságaés
akérelmezőkáltalvisszafizetnikívántösszegközöttáthidalhatatlanvoltakülönbség,vagyhaannyiraalacsonyösszegű
havitörlesztőrészletmegfizetésétvállaltaakérelmező,amellyelafennállótartozásbelátható,ésszerűidőnbelülnem
térülhetmegaszolgáltatóáltalelvártmértékben,illetőlegidőalatt.Azegyezséggelzárulóügyekegyikébenakérelmezők
devizaalapú,ingatlanfedezetmellettnyújtotthitelszerződéseketkötöttekapénzügyiszolgáltatóval,amelyekfelmondásra
kerültekésaszolgáltatóvégrehajtásieljáráskeretébenkívántaatartozástbehajtani.Azelőterjesztettméltányosságiké-
relembenafedezetiingatlanéstovábbiingatlanokárverésesoránbefolyóvételárból,valamintajövedelemletiltásokból
befolyttérülésekretekintettelkérteakérelmezőanyilvántartottteljestartozáselengedését.Aszolgáltatóatartozásegy
részének,valamintavégrehajtásiköltségeknekazegyösszegűmegfizetéséretettellenajánlatot.Azeljárássoránafelek
megegyeztekabban,hogyakérelmezőafennállótőketartozástmegfizetiúgy,hogyakérelmezőhavontaaletiltásból
megtérülőösszegenfelülmeghatározottminimumösszegetmegfizetésaszolgáltatóatartozásonezenösszegkétszeresét
jóváírjaéskamatottovábbrasemszámítfelazügyletre.

Egymásikingatlanjelzálogszerződésselkapcsolatosügybenszinténvégrehajtástindítottapénzügyiszolgáltató.Avégre-
hajtásieljárásbanafedezetiingatlanfoglalásrakerült.Afelektöbblépcsőbentárgyaltakatartozásrendezésérőlmielőtt
aTestülethezfordultak,denemtudtakmegállapodni.Azeljárássoránatovábbegyeztettek,majdegyezségetkötöttek
azzalatartalommal,hogyafennállótöbb,mint50millióforintösszegűtartozásbólakérelmezőmegfizet41millióforintot,
továbbáközvetlenülrendeziavégrehajtófeléazeljárásábanfelmerültdíjakatvalamennyifolyamatbanlévővégrehajtási
eljárásban,ésadíjakmegfizetésénekigazolásátkövetőenapénzügyiszolgáltatókériavégrehajtásieljárásmegszüntetését,
kiadjaafedezetiingatlanrabejegyzettjelzálogtörléshezhozzájárulónyilatkozatát.Apénzügyiszolgáltatóatartozásbólaz
egyezségteljesítéseutánfennmaradtösszegelengedésétvállalta.

Akérelmezőkolyanesetbenisindítottakméltányosságieljárást,amikormégtudtákfizetniahavitörlesztőrészletet,deaz
márszámukrasúlyosterhetjelentett,ateherviselésükhatáránvoltak,előreláttákaztazokot,amelymiattbeláthatóidőn
belülfizetésinehézségeiklesznek.Előfordultolyaneset,amikoraszerződéshatálybanlétealatttöbbszörifizetéskönnyítést
követőenkértékatartozásrészbenielengedését.

Élőszerződésekeseténritkánfordulelőelengedés,különösenazokbanazesetekben,amelyekbenafogyasztóazeljárás
folyamánmégjólfizetőadós.Ezekbenahelyzetekbenismegindulhatazeljárásbanaszemélyesegyeztetés,melynek
kapcsánafelekközöttpozitívirányúfolyamatvehetikezdetét.ATestületelőttlefolytatotteljárássegítettabban,hogy
afelekjobbanmegértsékegymásálláspontját,reálislehetőségeitésegyüttműködjenekannakamegoldásnakakidol-
gozásában,amelymindkétfélszámáraelfogadhatólehet.Aproblémásesetekmegoldásábankiemeltenfontosszerepe
vanaszemélyesegyeztetésnek.

ATestületjavasolja,hogyakérelmezőazáltalaindítotteljárásbanafelekköztiszemélyesegyeztetéscéljábóltűzött
meghallgatásonlehetőségszerintjelenjenmeg,vagyhaerrenincsmódja,úgymeghatalmazottalképviseltesse
magát.Aszemélyességnagybansegítiamegegyezést,írásbanerrekisebbeséllyelvanmód.

Arraisvoltpélda,hogyakérelmezőakkorkezdeményezettegyeztetéstapénzügyiszolgáltatóval,amikorazmárvégre-
hajtásieljárástindított,előtteazonbannemmutatottegyüttműködésihajlandóságot.Akérelmezőelőttismertekvoltak
avégrehajtásieljárásvárhatósúlyoskövetkezményei,ennekellenéremeghatározotttörlesztőrészletnéltöbbetsemmi-
képpennemkívántfizetni.Aszolgáltatóarraazálláspontrahelyezkedett,hogykorábbanelegendőidőtéslehetőséget
biztosítottavégrehajtásieljáráselkerülésére,atartozásmegtérülésiidejénekrészletfizetésseltörténőtovábbielhúzódását,
bizonytalannátételétmárnemtámogatta.

Számosesetben,egyezségkeretében,jelentőselengedésrekerültsor,bárnemfeltétlenülazelengedésösszegénekamér-
tékejellemziazeljáráseredményességét.Akáregyelengedésnélküli,részletfizetésimegállapodásisazteredményezheti,
hogyelmaradavégrehajtás,afedezetiingatlanárverezésre,végkifejletkéntakérelmezőéscsaládjaotthonábanélhet
tovább.
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ATestületjavasoljaafogyasztóknak,hogyavégrehajtásieljárásmegindításaelőtttörekedjenekapénzügyiszol-
gáltatóvaltörténőmegegyezésrerészintezért,mertvárhatóankedvezőbbfeltételekkeljöhetlétremegállapodás
afelekközött,másrésztazért,mertígyválhatelkerülhetővészámukraavégrehajtásieljárásbanfelmerülőnéha
tetemesköltségrájukterhelése.

Többesetbenjöttlétreolyanmegállapodásafelekközött,amelyalapjánakérelmezőarravállaltkötelezettséget,hogy
azegyezségszerintihatáridőnbelülértékesítiakölcsönfedezetétképezőingatlantésapénzügyiszolgáltatóáltalelvárt
minimálisvételáratakölcsönszerződésbőleredőtartozásramegfizeti,aszolgáltatópedigaztvállalta,hogyazingatlan
értékesítéseérdekébenakérelmezővelegyüttműködik,abefolytvételáratvagyvételárrésztafennállótőketartozásba
elszámolja,továbbáazegyezségbenfoglaltakkérelmezőáltaliteljesítéseeseténafennmaradótartozástelengediésaz
ügyletetlezárja.

Előfordultolyanesetis,aholafelekmegállapodásánakrészétképezteazis,hogyapénzügyiszolgáltatóazegyezség
létrejöttétőlkezdődőenkésedelmikamatotésköltségetatartozásranemszámítfelabbanazesetbensem,haamegálla-
podásbanfoglaltakatakérelmezőönhibájánkívülteljesíteninemtudja,azingatlantnemtudjaértékesíteni.

Améltányosságiügyeklezárásáragyakrannemkerültsorazelsőmeghallgatástkövetően,mivelakérelmezőelőzetesen
nem,csakameghallgatásontettemegatartozásrendezésérevonatkozókonkrétajánlatát,vagyújajánlatottettapénzügyi
szolgáltatónak.Gyakranezértameghallgatásontettajánlatvagyellenajánlatmiattfolytatólagosmeghallgatástűzésére
vagyazeljárásírásbantörténőfolytatásárakerültsoraTestületelőttiközvetítőeljárásban,deelőfordultolyanesetis,
aholakérelmezőkatovábbiegyeztetésmiattvisszavontákakérelmüket.Többolyanügyvolt,aholapénzügyiszolgáltatók
ugyantettekegyezségiajánlatot,azonbanaztakérelmezőnek–azismertjövedelmihelyzetealapján–lehetetlenlett
volnateljesítenie.

Apénzpiaciméltányosságiügyek44százalékaakérelmezőkrenézvekedvezőenzárult.Sokesetbenegyezségjöttlétre,
máskorazeljárásokazértkerültekmegszüntetésre,mertakérelmezőapénzügyiszolgáltatóteljesítésevagyafelekmeg-
állapodásaokánvisszavontaakérelmétvagyhasonlóokokbólafelekközösenkértékazeljárásmegszüntetését,illetőleg
azeljárásfolytatásaváltszükségtelenné.Azügyekkedvezőlezárásáthoztákazokazesetekis,amelyekbenafelektovábbi
egyeztetéstkívántakfolytatni,vagyhaakérelmezőazeljárásbanmegfelelőválaszokatkapottafelmerültkérdéseire,akkor
ezértkértékafelekazeljárásmegszüntetését.

Azérdemiügyintézéssoránbefejezett609pénzpiaciméltányosságiügyközül153esetbenegyezségjöttlétre,éstovábbi
69ügybeneljárásonkívülszületettmegegyezésafelekközött.

A 2020. évben lezárt pénzpiaci méltányossági ügyek eredménye

609 db
ELINTÉZETT ÜGY

499 db (82%)
ebből ebből

ÉRDEMBEN ELBÍRÁLT ÜGY

222 db (44%)
EGYEZSÉG ÉS MEGEGYEZÉS



MAGYAR NEMZETI BANK

JELENTÉS A PÉNZÜGYI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET ÉVES TEVÉKENYSÉGÉRŐL • 202064

1.5. Követeléskezelőkkel szembeni ügyek

ATestülethezbenyújtottkérelmek19százaléka,vagyis581ügyaköveteléskezelőitevékenységetvégzőpénzügyivállal-
kozásokkalszembenérkezett,jellemzőenpénzpiacitermékekhezkapcsolódóan.

Aköveteléskezelőkkelszembenelőterjesztettkérelmekből360méltányosságiügyvolt,azazatartozáselengedésére,
mérséklésére,illetveafizetéskönnyítésnyújtásárairányult.

AköveteléskezelőkkelszembentámasztottigényekközülaTestületazonügyeketfogadhatjabe,amelyekafogyasztónak
aMagyarNemzetiBankáltalfelügyeltvalamelypénzügyiszolgáltatóvalkötött,pénzügyitárgyúszolgáltatásnyújtására
irányulószerződésébőlered.Aköveteléskezelőtársaságokengedményezésútjánválnakakövetelésjogosultjává.Azen-
gedményezéstmegelőzőenaszerződőfélajogelődpénzügyiszolgáltatófeléfizetésikötelezettségéneknemtetteleget,
tartozásakeletkezett,saztfizetésifelszólításellenérenemrendezte,emiattajogelődtársaságfelmondtaaszerződést,
ígyaszerződésbőleredőteljesköveteléslejárttáésegyösszegbenesedékessévált.

Elsősorbanszemélyikölcsönszerződésből,jelzálogszerződésből,folyószámlahitel,árukölcsönéshitelkártyaszerződésből,
néhányesetbengépjárműhitelbőlésfizetésiszámlaszerződésbőlkeletkezetttartozásokkalkapcsolatosügyekmiattindí-
tottakeljárástafogyasztók.Akérelemtárgyakénttöbbesetbenazengedményezéstényénekvitatásátjelöltékmegarra
hivatkozva,hogyazengedményezésheznemjárultakhozzá.Ehhezkapcsolódóanadataikharmadikszemélynektörténő
továbbításátissérelmezték.Azengedményezésajogelődpénzügyiszolgáltató(engedményező)ésajogutódpénzügyi
szolgáltató(engedményes)közöttijogügylet,annakafogyasztónemrészese,aszerződéskötéshezafogyasztóhozzájá-
rulásáranincsszükség.Azengedményezésrőlazonbanafogyasztótmegfelelőenértesíteniésazértesítéstényétigazolni
kell.Afogyasztójogszerűentarthatigénytarra,hogyigazoljákrészéreazengedményezéstényérőltörténőtájékoztatás
megtörténtét.Haafogyasztócsupánazengedményezéstényérealapítjaaztazálláspontját,hogyaköveteléskezelőáltal
közöltösszeggelnemtartozik,számolniakellazzalalehetőséggel,hogykérelmemegalapozottságátazeljárásbannem
tudjaigazolni.Akérelmezőktöbbeljárásbanvitattákanyilvántartotttartozásösszegét,eseténkéntatartozásfennállásátis.

AjánlástfogalmazottmegaTestületapénzügyiszolgáltatórészéreabbanazeljárásban,amelybenakérelmezőaztsérel-
mezte,hogyazörökhagyóáltalkötöttrészletfizetésimegállapodásbanfoglaltakszerintiteljesítéstaköveteléskezelőnem
biztosítjaaszámára.Azügybenakölcsönszerződéstazörökhagyókötötte,akölcsönszerződésfelmondásátkövetően
akövetelésengedményezésrekerült,majdazörökhagyóazengedményesselrészletfizetésimegállapodástkötött.Arész-
letfizetésimegállapodásmegkötésétkövetőenaköveteléstovább-engedményezésrekerült,azörökhagyóelhunyt,örököse
kiskorúgyermekelett.AjánlásábanaTestületmegállapította,hogyamegállapodásbólszármazójogokéskötelezettségek

26. ábra
Követeléskezelők ügyei a pénzpiaci termékeknél

87,2%;
436 db

11,6%;
58 db

1,2%; 6 db
5,0%; 25 db

8,2%; 41 db
6,8%; 34 db

37,2%; 186 db

30,0%; 150 db

Pénzügyi lízing
Pénzforgalmi szolgáltatás
Hitel- és pénzkölcsön nyújtás Áruhitel

Követeléskezelők ügyei a pénzpiaci termékeknél

Folyószámlahitel
Gépjárműhitel
Jelzáloghitel
Személyi kölcsön
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továbbraisfennállnakésazokazörököstilletik,illetveterhelik.Ezáltalazörököstmindazokakedvezményekismegkell,
hogyillessék,amelyekazörökhagyótéletébenmegillették.Aköveteléskezelőazajánlásbanfoglaltakatteljesítette.

ATestületapénzügyiszolgáltatótkötelezőhatározatothozottabbanazügybenis,amelybenaszolgáltatóafelekközött
létrejöttírásosmegállapodásbanmeghatározottösszegszerződésszerűteljesítésétkövetőenavégrehajtóáltalfoganato-
sítottjövedelemletiltásútjánbeérkezettösszegetnemutaltavisszaakérelmezőnekamegállapodásellenére,melyszerint
szerződésszerűteljesítéseseténazügyletetlezártnaktekintiéstovábbiköveteléstakérelmezővelszembennemtámaszt.

Afelekegyezségetkötöttekakövetelésjelentősrészénekelengedéséreabbanazügyben,amelybenakérelmezőavele
szembenfizetésiszámlaszerződésbőleredődíjköveteléstvitatta,kérteannaktörlését.Akérelmezőállításaszerintakö-
veteléskezelőjogelődjénélvoltakugyanbankszámlái,deazokatmárévekkelkorábbanmegszüntette.Sérelmezte,hogy
apénzügyiszolgáltatóakövetelésejogalapjátnemtudtaalátámasztani.Azeljárássoránapénzügyiszolgáltatóelőadta,
hogyajogelődtőlnemkaptamegaszerződésesiratanyagot,atárgyikövetelésengedményezéseadathiányoscsomagban
történt.Azáltalafelszámítottpostaköltség,behajtásiköltségésadminisztrációsdíjfelszámításakapcsánhivatkozottaz
általánosszerződésifeltételekre,amelyálláspontjaszerintfeljogosítottaarra,hogyaszámlatulajdonosterhérefelszámítsa
afelmerültköltségeit.

Kérelmezőktöbbesetbenhivatkoztakaköveteléselévülésére.Ezenügyekegyrészébenaköveteléskezelőkrészletesen
ismertettékazelévülésselkapcsolatosálláspontjukatéscsatoltákazelévülésmegszakadásáteredményezőeseményekre
vonatkozódokumentumokat,amelyekkeligazoltákakérelmezőikifogásmegalapozatlanságát.Ennekmegtörténtétköve-
tőenakérelmezőkazelévülésikifogásukatnemtartottákfenn,ugyanakkorvitattákapénzügyiszolgáltatómagatartását
amiatt,hogyadokumentumokatkorábbannemadtákátrészükre.Akérelmezőkálláspontjaszerintapénzügyiszolgáltató
mulasztásafolytánatartozásösszege–elsősorbanakésedelmikamatfelszámításával–jelentősenmegemelkedett,ezért
őketkárérte.

AzelévülésikifogássalérintettügyekbenszámospénzügyiszolgáltatóaTestületeljárásábanegyüttműködőmagatartást
tanúsított.Azokbanazesetekben,amelyekbenelévüléstmegszakítójogcselekménymegtételétnemtudtadokumentumok-
kaligazolni,márazeljárástmegindítókérelemkézhezvételétkövetőenlezártaakérelmezőnevénnyilvántartottügyletet
éserrőlértesítetteaTestületetésakérelmezőt.EzekbenazügyekbensokesetbenaTestületáltaltűzöttmeghallgatás
nemkerültmegtartásra,azeljárásokakérelmekvisszavonásaokánmegszüntetésrekerültek.

Nemegységesapénzügyiszolgáltatóketérenfolytatottgyakorlata.Arraisvoltpélda,hogyapénzügyiszolgáltató,báraz
elévüléstmegszakítójogcselekménymegtörténtétnemtudtadokumentumokkaligazolniésegyértelműenúgynyilatko-
zott,hogytovábbidokumentumnemállrendelkezésére,azokatajogelődsemtudtaszámárabiztosítani,ennekellenére
azügyletlezárásátnemvállalta.Ezenszolgáltatók,elismertékugyanaTestületelőttieljárásban,hogyakövetelésbírósági
eljárásbannemérvényesíthető,arraazálláspontrahelyezkedtek,hogyazelévültköveteléssorsárólkésőbbdöntenek,
hiszakövetelésnyilvántartásátjogszabálynemtiltja.

Nagyonfontos,hogyafogyasztókbantudatosuljon,hogyavelükszembentámasztottkövetelésekérvényesítése
irántindítottpolgárieljárásbanazelévüléshivatalbólnem,csakafogyasztóáltalelőterjesztettkérelem,elévülési
kifogáskapcsánvizsgálható.

Jogvitásügykéntindultbékéltetésieljárásokbaniselőfordult,hogyafelekegyeztetésétkövetően,apénzügyiszolgál-
tatóálláspontjánakmegértését,elfogadásátkövetőenméltányosságialaponfolytatódotttovábbafelekegyeztetése.
Akérelmezőkszemélyivagyanyagikörülményeikretekintettelkértékapénzügyiszolgáltatótólakedvezőbbteljesítés
lehetőségénekbiztosítását,hiszakérelmezőkcéljaafennállótartozásukmegállapodássalvalórendezésevolt.Akövete-
léskezelőkaTestületelőttindulteljárásbanmegvizsgáltákakérelmezőkméltányosságiigényétésjellemzőentörekedtek
amegoldásraésegyezségiajánlatottettekakérelmezőkrészére.Aköveteléskezelőktöbbnyireelvárják,hogyakérelmező
részleteséskimerítőtájékoztatástadjonfizetőképességétilletően,támasszaaláfizetőkészségétkülönösenazokbanaz
esetekben,amelyekbenakérelmezőhosszabbidőótanemteljesítettbefizetést,nemmutatotthajlandóságotatartozás
rendezésére,nemkeresteamegoldásérdekébenakapcsolatotapénzügyiszolgáltatóval.
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Néhányesetbenakérelmezőkúgydöntöttek,hogyabékéltetésieljárásbanlefolytatottegyeztetéseketkövetőenméltá-
nyosságikérelmetnyújtanakbeaköveteléskezelőhözésaTestületeljárásánkívülfolytatjáktovábbazegyeztetést.Sok
esetbenakérelmezőáltalteljesíthetőrészletfizetésbenállapodtakmegafelekvagyúgy,hogyakérelmezőegynagyobb,
egyösszegűfizetéstvállalt,amelyretekintettelapénzügyiszolgáltatóafennmaradókövetelésrekedvezményesvagykamat-
mentestörlesztéslehetőségétnyújtotta,vagypedigateljesfennállótartozásra–vagyannakrészbenielengedéseesetén
annálkevesebbösszegre–kedvezményeskamatozásúvagykamatmentesrészletfizetéstbiztosítottaköveteléskezelő.

Rendkívüleltérőazegyesköveteléskezelőkgyakorlataafizetéskönnyítésilehetőségekbiztosítása,améltányossággyakor-
lásánakterén.Előfordultolyanesetis,amikorapénzügyiszolgáltatóformálisanugyanegyezségiajánlatottettatartozás
rendezésére,azonbanakérelmezőkanyagiésszociálishelyzeteismeretébenláthatóvolt,hogyaztreálisanakérelmezők
teljesíteninemtudják.

Összegezveatapasztalatokatmegállapítható,hogyazeljárásokbanaköveteléskezelőkjelentősrészeegyüttműködőma-
gatartásttanúsítottkülönösen,haakérelmezőrészérőlafizetésiszándékegyértelműésvalósvolt.Előfordultazonban
többesetbenis,hogyafelajánlottfizetéskönnyítéslehetőségévelnemtudtakélniazadósok,mertacsökkentettösszeg
ismeghaladtateherbíróképességüket.

2. TŐKEPIACI SZOLGÁLTATÁSOKKAL KAPCSOLATOS JOGVITÁK

Abefektetésivállalkozásokrólésazárutőzsdeiszolgáltatókról,valamintazáltalukvégezhetőtevékenységekszabályairól
szóló2007.éviCXXXVIII.törvényhatályaalátartozópénzügyiszolgáltatókkalszemben89kérelemérkezett.Abenyújtott
kérelmekszámaakorábbiévhezképestcsökkent.Azelőzőévhezképestabefektetésiszolgáltatásokkalkapcsolatosjogviták
aránya12százalékponttalemelkedett,aTartósBefektetésiSzámláknálugyanakkor9,5százalékpontoscsökkenéstörtént.

Alezárt100tőkepiaciügyből77-etaTestületérdembentárgyalt,ésmindössze23ügybenvoltkénytelenakérelmet
–hatáskörhiánya,eljárásiakadályvagyahiánypótlásnemteljesítésemiatt–meghallgatástűzésenélkülelutasítani.
Abefogadottkérelmek29százalékában,22ügybenafelekegyezségetkötöttek.További8ügybenafelekközötteljáráson
kívüljöttlétreegyezség,illetveapénzügyiszolgáltatókorábbiálláspontjátfelülvizsgálvaönkéntteljesítetteakérelmező
teljesigényét.Atőkepiacotérintőkérelmekkörébenabefogadottkérelmek39százalékaakérelmezőszámárapozitív
eredménnyelzárult.

Érdemielbírálástkövetőenlezárttőkepiaciügyekdöntésitípusonkéntimegoszlását–azegyesügytípusokbanis–akö-
vetkezőábramutatja.

A 2020. évben lezárt követeléskezelőkkel szemben indított ügyek eredménye

614 db
ELINTÉZETT ÜGY

485 db (79%)
ebből ebből

ÉRDEMBEN ELBÍRÁLT ÜGY

236 db (49%)

EGYEZSÉG, KÖTELEZÉS,
AJÁNLÁS ÉS MEGEGYEZÉS

27. ábra
Tőkepiacot érintő beérkezett kérelmek

28%;
25 db

67%;
60 db

5%;
4 db

Kiegészítő befektetési 
tevékenység

Tőkepiacot érintő beérkezett kérelmek

Befektetési tevékenység
Tartós Befektetési Számla



ELJÁRÁSOK,EREdMÉNYEK

JELENTÉS A PÉNZÜGYI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET ÉVES TEVÉKENYSÉGÉRŐL • 2020 67

Abefektetésitevékenységekenbelüldöntőenabefektetésitanácsadássalkapcsolatbanmerültekfeljogviták.Akorábbi
évekhezhasonlóanidéniskétfőcsoportraoszthatók.Azelsőbeolyanbefektetőkáltalkezdeményezetteljárásoktartoz-
nak,akikaktívszerepetvállalnakabefektetéseikkezelésében,melyneksoránközvetlenkapcsolatottartanakabefektetési
vállalkozásüzletkötőjével.Ezeknélafelmerülőjogvitákamiattalakultakki,hogyakérelmezőkállításaszerintapénzügyi
szolgáltatóüzletkötőjenemadottteljeskörűfelvilágosítástazadottbefektetésitermékről,annakkockázatátnemismertet-
te,ígyazügyfelekabefektetésidöntésekmeghozatalakortévedésbenvoltakésezekenabefektetésiinstrumentumokon
elszenvedettveszteségeiknekamegtérítésétkérték.Ezeknekafogyasztóijogvitáknakarendezéseérdekébenlefolytatott
eljárásoksoránszámosesetbenegyezségszületettköszönhetőenannak,hogyafogyasztóésazüzletkötőközöttrögzített
beszélgetésekzajlottak,ígyazeljárássoránlehetségesvoltazokvisszahallgatásaésazelhangzotttájékoztatásokérdemi,
tartalmivizsgálata.Voltakolyanegyezségekis,amelynekazalapjátazképezte,hogyabefektetésiszolgáltatóalkalmazottja
nemadottszakszerű,befektetésitanácsotésezarögzítetthangfelvételekalapjánbebizonyosodott.

Amásodikcsoportbaazokajogvitáktartoznak,melyeketolyankérelmezőkkezdeményeztek,akikabefektetésekheznem
értenek.Ilyenkoráltalábankülönbözőbefektetésijegyekmegvásárlásárakapnaktanácsot,ígyejogvitákabefektetési
jegyekkapcsánkeletkeznek,ugyanisezekegyrészejelentősenmagasabbkockázatothordoz,mintazállampapírokvagy
abankibetétek.Ezekrőlakockázatokrólafogyasztókálláspontjaszerintazügyintézőnemmegfelelőentájékoztattaőket,
ígycsakkésőbbszembesültekazzal,hogyárfolyamveszteségetszenvedtekel.ATestületezeneljárásokbanmegvizsgálja,
hogyafogyasztókmegfelelésivagyalkalmasságitesztjealapjánszámukramilyenbefektetésekajánlhatók.Sokszorkide-
rült,hogyóvatoskockázatibesorolásúfogyasztóknakolyanbefektetésijegyeketajánlottak,amelyekannakellenére,hogy
óvatoskockázatibesorolásúak,tőkeveszteségetiseredményezhetnek.Fontosfelhívniafogyasztókfigyelmétarra,hogy
amennyibenmegtakarításaikatvalamilyenbefektetésieszközbenhelyezikel,úgyazadottterméktájékoztatójátabe-
fektetésidöntésükmeghozatalaelőttfigyelmesenolvassákel.Afogyasztóksokszorhivatkoznakarra,hogyabefektetési
döntésüketapénzügyiszolgáltatómunkatársátólszóbankapotttájékoztatásraalapították,azonbanezekabeszélgetések
aTestületeljárásasoránnemrekonstruálhatók,ezértazérdemidöntésmeghozatalakornemvehetőkfigyelembe.

Amegbízásokteljesítésévelkapcsolatosjogvitákbanmegfigyelhetővolt,hogyaszolgáltatókmegállapodásrajutottak
akérelmezővelvagyönkéntteljesítettékakérelmezőiigényt.Amegbízásokteljesítésévelkapcsolatoseljárásoksorán
számosegyezségszületettéstöbbalkalommalazeljárásafelekeljárásonkívülimegállapodásávalzárult.

Akiegészítőbefektetésitevékenységekkelkapcsolatbankezdeményezettfogyasztóijogvitákszámaazelőzőévhezképest
jelentősencsökkent.Ebbenacsoportbanazértékpapírszámlavezetéssel,megszüntetésével,valamintannakköltségei-
velkapcsolatbanmerültekfelviták.Akorábbiévekhezképestatartósbefektetésiszámlákkalkapcsolatosügyekszáma
elenyészővolt.

28. ábra
Tőkepiacot érintő lezárt ügyek ügytípusonként

61,0%;
47 db

28,6%;
22 db

10,4%; 8 db
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és online ügyek
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Atőkepiacotérintőügyekkeléskülönösenamegbízásokteljesítésével,befektetésitanácsadássalkapcsolatosjogviszonyok-
kalösszefüggésbenafelekközöttibizalmiviszonyjelentősszerepetjátszikazügyfelekdöntéseinekmeghozatalában.Afelek
többalkalommalegymássalközvetlenülegyeztetvearraamegállapodásrajutottak,hogyaTestületeljárásánkívülrendezik
vitájukat.Ezekbenazesetekbenakérelmezőkvisszavontákakérelmüketésígyazeljáráserrefigyelemmelmegszűnt.

Akorábbiévekhezhasonlóanapénzügyiszolgáltatókazeljárásoksoránkiemelkedőenegyüttműködőekvoltak.Képviselőik
azelőterjesztettválasziratokszerintésameghallgatásokontörténtszemélyestalálkozásokalkalmávalismagasszakmai
felkészültségrőladtakbizonyosságot.Amennyibenerreüzletialaponlehetőségüknyílt,törekedtekazegyezségkötésre,
akompromisszumosmegoldásmegtalálására.

Abefektetésiszolgáltatásokatvagykiegészítőbefektetésiszolgáltatásokatigénybevevőügyfelektekintetében
kiemeltenfontos,hogyazáltalukmegkötöttszerződésekésazazokrészévéválóáltalánosszerződésifeltételek
rendelkezéseitrészletesenáttanulmányozzák.Ezenrendelkezésekalapjándönthetőelugyanisafelekfelelősségi
viszonyainak(pl.tanácsadásértfennállófelelősségének),akockázatviseléskereteinekkérdésköre.Fontosaszol
gáltatásokkalkapcsolatbanfelszámítottdíjakésköltségekpontosésrészletesismereteis.

3. BIZTOSÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOKKAL KAPCSOLATOS JOGVITÁK

Abiztosításipiacszereplőivelszemben2020-ban1.084kérelemkerültbenyújtásra,ezazévfolyamánbeérkezettkérelmek
36százalékátjelenti. Akérelmekarányaésabiztosításiágankéntimegoszlásaismegfeleltazelőzőévazonosadatainak.

Abiztosításiügyekközel82százalékaanem-életbiztosításokkal,18százalékaazéletbiztosításokkalkapcsolatos.Azágazati
megoszlástükrözteazelőzőévbenkialakultaránytazzal,hogyazéletbiztosításokterületénahagyományoséletbiztosítá-
sokkalkapcsolatosjogvitákszámajelentősencsökkent,míganyugdíjbiztosításokkalkapcsolatosügyekarányatovábbnőtt.

Abenyújtottkérelmektöbbségeabiztosítókkalésbiztosítóegyesületekkelszembenérkezett(97%),abiztosításipiactöbbi
szereplőjével,alkuszokkal,biztosításitöbbesügynökökkelszembenindulteljárásokszámaatárgyévbeniselenyészővolt.
Azideiévbenis–főkéntacsoportosbiztosításokkalkapcsolatban–indultakolyaneljárások,amelybenabiztosítómellett
acsoportosbiztosításszerződőjekéntabankisrésztvett.

29. ábra
Beérkezett biztosítási ügyek

82%;
885 db

18%;
196 db

Nem-életbiztosítás

Beérkezett biztosítási ügyek

Életbiztosítás

A 2020. évben lezárt tőkepiaci szolgáltatással kapcsolatos ügyek eredménye

100 db
ELINTÉZETT ÜGY

77 db (77%)
ebből ebből

ÉRDEMBEN ELBÍRÁLT ÜGY

30 db (39%)

EGYEZSÉG ÉS MEGEGYEZÉS
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Azügyekszolgáltatónkéntimegoszlása–akorábbiévekhezhasonlóan–tükröziazegyespénzügyiszolgáltatókpiaci
részesedését.Továbbraisabiztosításipiaclegnagyobbszereplőivel,akompozitbiztosítókkal(azonbiztosítók,melyek
egyarántfoglalkoznakéletbiztosításiésneméletbiztosításitermékekkel)kapcsolatbanindultalegtöbbeljárás.Továbbra
isigaz,hogyabeérkezőkérelmekháromnegyede(75%)ahétlegnagyobbszolgáltatóvalszembenkerültbenyújtásra.

Bizonyosszolgáltatóknálmegfigyelhetővoltabenyújtottkérelmekjelentőscsökkenése,melyazttanúsítja,hogyapanasz-
kezeléssoránnagyobbaránybannyermegoldástazügyfelekproblémája.Továbbraistöbbszolgáltatóeseténüdvözlendő
gyakorlattávált,hogyazeljárásmegindulásátkövetőenközvetlenegyeztetéstkezdeményeztekafogyasztókkalésennek
folytánszámosesetbenönkéntteljesítettékakérelembenfoglaltakatvagykülönmegállapodásbanrögzítettékajogvita
rendezésérevonatkozóegyezségüket.Ennekfolytánazügyek15százalékábanafelekmégakitűzöttelsőmeghallgatást
megelőzőenmegállapodtak,illetveakérelmezőaszolgáltatóönkéntesteljesítésérefigyelemmelvisszavontakérelmét,
melynekalapjánmeghallgatásnélkülrendeződöttakérelmezőigénye.

Alezártügyekközel85százalékát,935ügyetaTestületérdembentárgyalt,163ügybenvoltkénytelenakérelmet–hatáskör
hiánya,eljárásiakadály(panaszeljáráshiánya,jogerősbíróságidöntés)vagyahiánypótlásnemteljesítésemiatt–meghall-
gatástűzésenélkülelutasítani.Abefogadottkérelmek24százalékában,összesen223ügybenafelekazMNBtv.120.§(1)
bekezdéseszerintvégrehajthatóegyezségetkötöttek.Biztosításiügyekben2kötelezésés2ajánlásszületett.További111
ügybenafelekközötteljárásonkívüljöttlétreegyezség,illetveapénzügyiszolgáltatókorábbiálláspontjátfelülvizsgálva
önkéntteljesítetteakérelmezőteljesigényét.Ezekbenazügyekbenafelekközösvagyakérelmezőegyoldalúkérelmére
megszüntetésrekerültazeljárás,akérelmezőigényeszámáramégismegnyugtatórendezéstnyert.Abefogadottkérelmek
36százalékaakérelmezőszámárapozitíveredménnyelzárult.

Érdemielbírálástkövetőenlezártbiztosításiügyekdöntésitípusonkéntimegoszlását–azegyesügytípusokbanis–akö-
vetkezőábramutatja.

Abiztosítóktöbbmódonisigyekeztekalkalmazkodniavilágjárványokoztamegváltozotthelyzethez.Alakásbiztosítások
esetébenszintemindenbiztosítóbevezetteazelektronikuskárbejelentéslehetőségét,akárrendezésifolyamatdigitalizá-
lásátésabiztosításokkalkapcsolatos,abiztosítóügyfélportáljánkeresztülionlineügyintézést.Sokesetbenatechnológiai
fejlődésáltalbiztosítotteszközökigénybevételével,akárszakértőszemélyesjelenlétenélkülkerültlefolytatásramaga
akárfelmérésis.Enneksoránakárszakértőkazügyféllelegyeztetve,azügyféláltalkészítettfotókkaldokumentáltvagy
videóhívásonkeresztülrögzítettkárképalapjánbíráltákelakárügyeket.Akárrendezésnekezakényelmesésköltségha-
tékonymódjaelőremutatólehetakésőbbiekrenézveis.

30. ábra
Lezárt biztosítási ügyek ügytípusonként

68,8%;
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7,0%;
65 db

24,3%;
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6,7%;
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69,0%;
20 db

10,3%;
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50,0%;
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Akötelezőgépjármű-felelősségbiztosítások,utasbiztosításokéslakásbiztosításokkörébenmárhosszúidejefennállóon-
lineajánlattételmellett,atöbbibiztosításiágazattekintetébeniskezdszéleskörűvéválniazelektronikusszerződéskötési
folyamat.Azelektronikusajánlattételútjánlétrejöttéletbiztosításitermékekismegjelentekapiacon.

Akorábbiévekhezhasonlóan–mindkétbiztosításiágban–általánostapasztalat,hogyafogyasztókkalmegkötöttbiztosí-
tásoknálalkalmazottáltalánosszerződésifeltételeket(általánoséskülönösbiztosításifeltételeket)aszerződéstmegkötő
fogyasztóknemtanulmányozzákmegfelelőenát,aszerződéskötéssoráneljáróüzletkötő–sokesetbenhiányos–szóbeli
tájékoztatásárahagyatkozvanincsenektisztábanaszerződéspontostartalmával.Gyakrancsakkésőbb,egykáresemény
bekövetkeztekorszembesülnekazzal,hogyazáltalukmegkötöttbiztosításmelykockázatokranyújtfedezetetésmilyen
feltételekkel,illetve,hogyazadottbiztosításmilyeneseményeket,körülményeketzárkiatérítésköréből.Azéletbizto-
sításokkörébenszinténsokesetbenelőfordult,hogyafogyasztócsakaszerződéslejártakor,hosszúévekenkeresztül
történődíjfizetéstkövetőendöbbentrá,hogyalejáratiösszegjóvalalacsonyabbvolt,mintamitaszerződéskötéskoradott
tájékoztatásalapjánvárt.Ezekbenazesetekben,hamegfelelőendokumentáltabiztosításifeltételekátadása,alappalnem
tudhivatkozniakérelmezőarra,hogyafeltételeket–azajánlatidokumentációbanszereplőírásosnyilatkozataellenére
–ténylegesennemvetteát,vagyaztnemismertemeg.

Abiztosításiügyekjelentősrészébenajogvitakifejezettenvalamilyen,afelekközöttakáresemény(biztosításiesemény)
bekövetkezténektényével,körülményeinektényalapjávalkapcsolatbanállfenn.Ennekalapjánkülönössúllyalérvénye-
sülnekezekbenazügyekbenabizonyításrairányadóáltalánosszabályok,melyszerintajogvitaeldöntéséhezszükséges
tényeketannakafélnekkellbizonyítania,akinekérdekébenáll,hogyazokataTestületvalósnakfogadjael.Abiztosítási
ügyekbenakövetkezetes,hosszúidőótafennállóbíróigyakorlatszerintabiztosításieseménybekövetkezténektényét,
abiztosításieseményésakeletkezettkárközöttiokozatiösszefüggést,valamintakárösszegszerűségétabiztosítottnak
kellbizonyítania,mígamentesülésreokotadókörülményekfennállásátabiztosítókötelesbizonyítani.Fentielveket
aTestületnekisalkalmazniakellésszámosesetbenproblémátjelentett,hogyakérelmezőknemtudtákmegfelelőbizo-
nyítékokkalalátámasztaniazáltalukhivatkozottbiztosításieseménykörülményeit.

Számosalkalommalmerülfelazügyérdemieldöntéseszempontjábólolyanlényegikérdés,amelynekmegítéléseszak-
értői(pl.műszakiszakértői,árszakértői,orvosszakértői)kérdéstképez.MivelaTestületeljárásában–azeljárásjellegére
figyelemmel–nincslehetőségfüggetlenigazságügyiszakértőkirendeléséreésszéleskörűbizonyításlefolytatására,így
ezekbenazesetekbenTestületkénytelenazeljárástmegszüntetni.

3.1. A nem-életbiztosítási ághoz tartozó ügyek

Anem-életbiztosítássalkapcsolatosügyekösszesbiztosításiügyhözviszonyítottaránya,anem-életbiztosításiágazatok
egymáshozviszonyítottmegoszlásaazonosa2019-esadatokkal.Anem-életbiztosításiágbatartozóügyekbenabeérkezett
885kérelemkétharmadát(66,2%)továbbraisatűz-ésegyébvagyonikárokkalésakötelezőgépjárműfelelősségbiztosí-
tásokkalkapcsolatoskérelmekképezték.

31. ábra
Beérkezett, nem életbiztosítási ügyek

35,3%;
312 db

31,2%;
276 db

7,0%; 62 db

8,5%; 75 db

7,3%; 65 db

4,0%;
35 db

3,6%;
32 db

3,2%;
28 db

Lakásbiztosítás

Beérkezett, nem életbiztosítási ügyek

Kötelező gépjármű-
felelősségbiztosítás
Termékbiztosítás
Baleset és betegségbiztosítás
Utasbiztosítás
CASCO
Hitelbiztosítás
Felelősségbiztosítás
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883neméletbiztosításiügyzárultleazévvégéig.Azérdembenelbírált744ügybőlahatározattaljóváhagyottegyezségek
száma184darabvolt,2kötelezésés1ajánlásszületett,éstovábbi50ügybenazeljárásamiattkerültmegszüntetésre,
mertafelekeljárásonkívülmegegyeztek.Akérelmezőkszempontjábólkedvezőenalakultügyekarányaígyösszesen32
százalékottettki.

3.1.1. Lakásbiztosítás

Abeérkezettbiztosításiügyeklegjelentősebbhányadaakorábbiévekkelazonosanalakosságivagyonbiztosításiszerző-
désekbőlésezenbelülisalakásbiztosításokkalkapcsolatosjogvitákbóleredt.Alakásbiztosításokkalkapcsolatosjogviták
jelentettékazösszesbiztosításiügy35százalékát.Avihar-,felhőszakadás-,jégveréskárok,valamintegyéb,természeti
(elemi)károkmellettatűz-ésrobbanáskárok,valamintabetöréseslopáskároktettékkiazügyektúlnyomótöbbségét.Az
ebbenabiztosításiágazatbanbeérkezőkérelmekáltalánosságbanugyanazokatajellemzőketmutatták,mintkorábban.

Alakásbiztosításokkalkapcsolatosügyekben,továbbraisazakérdésképeztealegtöbbesetbenavitatárgyát,hogybe-
szélhetünk-eolyanbiztosításieseményről,amelyreapénzügyiszolgáltatókockázatvállalásakiterjed,ahelyszínikárkép
igazolja-eabejelentettbiztosításieseménybekövetkeztét,abiztosításieseménymegvalósulásaeseténnemállnak-efenn
apénzügyiszolgáltatóteljesítésétkizárófeltételek,igazolt-eakárösszeg,tisztázott-e,hogyabiztosításiszolgáltatásmilyen
összegűszolgáltatástteszlehetővé.Abiztosítókszolgáltatásaitmeghatározóésbefolyásolófeltételrendszertazáltalános,
valamintakiegészítőbiztosításifeltételektartalmazzák.Azügyekalapjánváltozatlanulproblémásafogyasztókáltaltett
kárbejelentésekpontatlansága,illetveannakdokumentáltsága.Afeltételekszerintibiztosításieseménybizonyításaafo-
gyasztókötelezettsége.Ennekérdekébenszükséges,hogyafogyasztókkellőfigyelemmeltanulmányozzákátaszerződésük
részétképezőszerződésifeltételeket,abekövetkezettkáreseményeket(pl.vihar,betöréseslopás)neaköznapiértelme
szerintdefiniálják,hanemafeltételekbenleírtakszerint.Számosesetbenugyanisezvezetamegalapozatlanszolgáltatási
igényekhez.Fontostovábbá,hogyafogyasztókalakásbiztosításiszerződésmegkötéseelőttmegfelelőmódontájékozód-
janakésazigényeiknekésszükségteleiknekmegfelelőbiztosítástkössékmeg.Különösenfigyelmesnekkelllenniabban
azesetben,amennyibenatársasházilakásalapvetőenatársasházáltalkötöttszerződésalapjánbiztosított.Atársasház
általkötöttbiztosításugyanisáltalábannemmindenbiztosításieseményrenyújtfedezetet(pl.előfordulhat,hogyazépü-
letüvegezésérekötöttbiztosításnemterjedkiazerkélyvagyannakoldalfalánaküvegezésére).Amennyibenafogyasztó
atársasházáltalkötöttbiztosításhozkapcsolódóankiegészítéskéntcsakháztartásiingóságokrakötbiztosításiszerződést,
akkorazemlítettpéldaszerintiesetbenegyikbiztosítássemnyújtfedezetetazerkélyüvegénektörésére.

Továbbraistapasztalható,hogysokesetbenafogyasztók–aszerződésifeltételekmegfelelőismeretehiányában–abban
atévesfeltevésbenvannak,hogyabiztosításvalamennyibekövetkezettkáreseményrefedezetetnyújtésazeljárássorán
szembesülnekazzal,hogyabiztosításieseményekennélsokkalszűkebbkörbeneredményezikabiztosítóhelytállásikö-
telezettségét.Sokesetbenfélreértéshezvezetett,hogyaköznapiértelembenhasználttermészetiesemények(pl.vihar)
nemmindenesetbenegyeznekmegaszerződésesfeltételekszerintibiztosításieseményekfogalmával,amelyekaköznapi
eseményekheztovábbitöbbletfeltételeket(pl.meghatározottnagyságúszélerősséget)írnakelő.

Többügybenbárabiztosításiszerződésszerintibiztosításieseménybekövetkezteabiztosítószerintsemvitatott,számos
olyankörülménymerülhetfel,amelymiattaszolgáltatásiösszegnemérielafogyasztóáltalelvárttérülésmértékétvagy
abiztosítómentesülésemiattaszolgáltatásnyújtásáraegyáltalánnemkerülsor.Amegalapozottigényeseténabiztosító
általteljesítendőszolgáltatásiösszegmértéketekintetébenszinténabiztosításifeltételekazirányadók.Afeltételekál-
talánosságbanésazegyesbiztosításieseményeknélismeghatározzákatérülőésanemtérülőtételeket.Aszolgáltatás
összegekapcsánpedigjelentőségevanasérültvagyontárgykáridőpontiértékének.Érdemesezértaszolgáltatásiigény
meghatározásakorelsősorbanafeltételekrendelkezéseibőlkiindulni.Akárigényelbírálásáhozszükségesakárigénymeg-
felelőenrészletesbizonyítottsága(pl.árajánlat,számla,szakvélemény).

Javasoltabiztosításiszerződésidőtartamaalattfolyamatosandokumentálniazingóésingatlanvagyonunkat(fény-
képkészítéseavagyontárgyakról,beszerzésselkapcsolatosszámlákmegőrzése,felújítás,bővítés,karbantartás
dokumentálása),abekövetkezettkárt(fénykép,videókészítéseakárhelyszínről,szakvéleménybeszerzése,helyre-
állítássalkapcsolatbanárajánlatokbekérése,helyreállításrólrészletesköltségvetéskészítése,számlákmegőrzése)
ésmindentovábbilényegeskörülményt,melyfontoslehetakárrendezéskor.
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Azújügyekközöttisszámtalanügybenajogvitaabiztosítottingatlanalulbiztosítottságávalvoltkapcsolatos.Korábbanis
többolyanügykerültaTestületelé,melyekbenazajánlattételsoránazügyfélaténylegeshelyreállításiértéknélalacso-
nyabbértékbenjelöltemegazingatlanbiztosításiösszegét,vagyabiztosításiösszegindexálásátkifejezettenvisszautasí-
totta,ígyalulbiztosítottságalakultki.2019-tőljelentkezőtendenciakéntszámosolyanügykerültazonbanaTestületelé,
amelybenbárazügyfélaszerződéskötéskorhelyesenhatároztamegabiztosításiösszegetésabiztosítástfolyamatosan
indexálta,azonbanakárbekövetkezténekidőpontjábanabiztosítóaztállapítottameg,hogyabiztosításiösszeg(azingatlan
megsemmisüléseeseténazújraépítésiköltségszerződésszerintimaximuma)alacsonyabbvolt,mintaténylegeshelyre-
állításiköltség.Abiztosítókugyanévrőlévreafogyasztóiár-változássalarányosanindexáljákabiztosításifedezeteket(és
adíjakat),ámeznemtudjalekövetnipéldáulazingatlanárakéskülönösenazépítőanyagárakésépítőiparivállalkozóidíjak
elmúltévekbenbekövetkezettdrasztikusnövekedését.Emiattaháztartásivagyontúlnyomótöbbségealulbiztosítottlesz,
azazazügyfélkáreseményeseténazzalszembesül,hogyakáránakcsakegytöredékétfedeziabiztosítókockázatvállalása.
Ezekbenazesetekben,haabiztosításiösszegabiztosítottvagyontárgyértékénélkisebb,abiztosítóakártabiztosítási
összegnekavagyontárgyértékéhezviszonyítottarányábantérítimeg,pro-rataalapon.

Mivelazértékkövetéscsakazátlagosárindexváltozástveszifigyelembeésabiztosítónakbejelentésnélkülnincs
tudomásaazesetlegesértéknövelőberuházásokról,azindexálástólfüggetlenülisnéhányévenkéntérdemesfelül-
vizsgálniabiztosításunkatabbólaszempontból,hogyamegfelelőveszélynemekrenyújt-ebiztosításifedezetés
különösen,hogyabiztosításiösszegekmegfelelőentükrözik-eazingatlanésazingóságokújjáépítési,illetveújra
beszerzésiértékét.Amennyibeneltérésmutatkozik,amódosításokatmielőbbcélszerűabiztosítónakjelezni.

AzingatankároknáltöbbesetbenhivatkoztakakárrendezésésaTestületeljárásasoránisabiztosítókateljesvagyrész-
legesmentesülésre.Abiztosítómentesüléséhezszükségestényeketésakörülményeketabiztosítónakkellbizonyítania.
Abiztosításifeltételekszerintitipikusmentesülésiokszokottlenniafogyasztótterhelőkárenyhítésiéskármegelőzési
kötelezettségmegszegése.Ilyenpéldáulanemállandóanlakottépületekelvártfűtésevagyvíztelenítése,avezetékes
vízkárkésedelmesbejelentése,valamintamegfelelőkarbantartáselmulasztása.Többalkalommalszületettolyantartal-
múegyezség,melyszerintabiztosítóamentesülésioknakakárbekövetkeztéregyakorolthatásaarányábanrészlegesen
megtérítetteakérelmezőkárát.

Számosjogvitaalapjátképezteannakmegállapítása,hogyazadottkáreseményakockázatviseléskezdetétmegelőzően,
vagymárabiztosítókockázatbanállásaalattkeletkezett.ATestületelékerülőügyektapasztalataialapjánabiztosítókezt
akérdéstkülönösenhangsúlyosanvizsgáltákazokbanazesetekben,haakárbekövetkezte,akárbejelentésmegtörténte
időbenközelálltabiztosításmegkötéséhez.Ezenkérdéseldöntésesokszorjelentősnehézségekbeütközik.ATestület
eljárásában igénybevehetőbizonyításieszközökkorlátozottságától függetlenülsokesetbensemakárfelmérés,sem
szakértőivizsgálatnemteszilehetővéennekakérdésnekakétségetkizáróbizonyítását.

Többesetbenalakultkivitaabiztosítottingatlanlakottságáravonatkozóanis.Azingatlanlakottságaalapvetőenbefo-
lyásoljaabiztosítókockázatát,mivelanemállandóanlakottingatlanokeseténabiztosítottcsakkésőbbképesészlelni
akárt,amelykorlátozzaakárenyhítéslehetőségét,ésvégsősoronsúlyosbíthatjaabekövetkezőkárokat.Azegyikügyben
akérelmezőakockázatviseléskezdetéhezközelikáridőpontravezetékesvízkártjelentettabiztosítófelé.Akárrendezés
soránakérelmezőnyilatkozataalapján,melyszerintegyhéttelakártkövetően,aszomszédjelzésealapjánmentekaz
ingatlanhozakártmegtekinteni,abiztosítóazingatlanlakatlanságátállapítottameg.Arrahivatkozással,hogyazajánlat-
tételsoránazingatlanállandóanlakottkéntkerültfeltüntetésre,abiztosítótájékoztattaakérelmezőt,hogyaszerződést
megtámadásfolytánérvénytelennektekinti,ésadíjatvisszautaltarészére.Azeljárássoránabiztosítóazérvénytelenségre
vonatkozóálláspontjátnemtartottafennésegyezségkeretében,üzletidöntésalapjánmegfizetteakérelmezőrészére
akárszakértőáltalkalkuláltkárösszeget.

Szinténegyezséggelzárultazazügy,melybenakérelmezőingatlanánállófakidőléseakérelmezőgépjárművébenkárt
okozott.Akárrendezéssoránabiztosítóarrahivatkozással,hogyafatörzsekorhadtvolt,aszolgáltatásiigénytelutasí-
totta.Azeljárássoránafelekmegállapodtakabban,hogyabiztosító50%-osközrehatásalkalmazásávalakárfelerészét
megtérítiakérelmezőrészére.

Számosjogvitakeletkezettavillámcsapásmásodlagoshatásamiattikárokmiattis.Ezekakárokabbanazesetbenkövetkez-
nekbe,haavillámcsapásindukcióshatásamiattazelektromoshálózatbankeletkezőtúlfeszültségazelektromosháztartási
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készülékekbenkártokoz.Avitákáltalábanabbólakérdésbőlfakadtak,hogyösszefüggésbehozható-eakárosodásavillám-
tevékenységgelvagysem.Számosbiztosításitermékpontosanmeghatározza,hogyabiztosítottingatlantólmaximálisan
milyenmesszeérhetföldetavillámcsapás,annakérdekében,hogyazokozatiösszefüggéstekintetébenobjektívtámpontot
nyújtsonafelekrészére.Azeljárásoksoránaszolgáltatókcsatoltákakockázatviseléshelyérevonatkozómeteorológiai
lekérdezéseketésamennyibenavillámtevékenységmegállapíthatóvolt,jellemzőenteljesítettékakérelmezőiigényt.

AbiztosításiügyekelbírálásaaTestületeljárásábannemmindiglehetséges.Azeljárásegyszerű,gyors,hatékonyésköltség-
kímélőmódontörténőlefolytatásánakjellegébőladódóanszéleskörűbizonyításlefolytatásáranincslehetőség.ATestület
adöntésétafelekáltalrendelkezésrebocsátottiratokésnyilatkozatokalapjánhozzameg.Előfordulhat,hogyazokozati
összefüggés,abekövetkezettkármértékevagyatényállástisztásatovábbibizonyítástigényel(pl.helyszíniszemlétvagy
függetlenszakvéleménybeszerzését),melymármeghaladjaazeljárásjogszabályáltaladottkereteit.

ATestülettapasztalataszerintapénzügyiszolgáltatókazügybékéslezárásaérdekébenáltalábanegyüttműködnekafo-
gyasztókkalésaTestülettel.Nagyszámbanvezetettsikerreabekövetkezettkáreseményektényállásánakteljeskörű
feltárásáravonatkozóegyeztetés,melynekkövetkeztébenabiztosítókgyakranmódosítottákakárrendezésieljárássorán
kialakított,ajogalapravagyabiztosításiszolgáltatásösszegszerűségérevonatkozóálláspontjukat.

3.1.2. Gépjármű-biztosítás

Akötelezőgépjármű-felelősségbiztosítássalkapcsolatbanelőterjesztettkérelmekafedezetlenségiidőszakravonatkozó
fedezetlenségidíjjal,abonus-malusbesorolással,adíjtarifaváltozásával,illetveagépjárművekáltalokozottkárokkáro-
sultjaiáltalelőterjesztettkártérítésiigényekkelvoltakkapcsolatosak.

Afedezetlenségidíjjalkapcsolatosügyekjelentősrészénélaszerződésdíjnemfizetésmiattimegszűnésétafogyasztók
általhiányosanvagytévesenmegadottadatok(e-mailcím,levelezésicím),illetveazelektronikuskommunikációmeg-
gondolatlanválasztásaokozta.Azalacsonyabbbiztosításidíjeléréseérdekébenolyanfogyasztókishozzájárultakahhoz,
hogyabiztosítóügyfélfiókon,vagye-mailenkeresztültovábbítsaaszerződésselkapcsolatosdokumentumaikat,akik
rendszeresennemellenőriztéke-mailjeiket,nemrendelkeztekinternetelőfizetéssel,számítógéppel,okoseszközzel,így
nemértesültekadíjemelkedésről,díjfelszólításról,aszerződéstörléséről,amivégsősoronabiztosításmegszűnésétés
fedezetlenidőszakotokozott.Elfordultolyanpénzügyifogyasztóijogvitais,aholabiztosítottelektronikuskapcsolattartási
címekéntabiztosításialkuszvagyazautókereskedése-mailcímekerülmegadásra.Akötelezőgépjármű-felelősségbizto-
sításszigorújogszabályikörnyezetébőladódóanezekbenazügyekben–azügyekszámáhozképest–kevesebbegyezség
születik,ugyanisabiztosítókafedezetlenségidíjatnemamagukrészéreszedikbe,aztelengedni,mérsékelninemtudják.
Jellemzőenazokbanazesetekbenegyeztekmegafelek,amikoraszolgáltatónemtudtaigazolni,hogyafogyasztórészére
azáltalamegadottelérhetőségére–avonatkozójogszabályikötelezettségénekmegfelelően–fizetésifelszólítást,illetve
törlésiértesítőtküldött.

Számosolyankérelemérkezett,melyekbenakérelmezőksérelmeztékapénzügyiszolgáltatókáltalkárokozásesetén–
abonus-malusfokozathátrányosváltozásamellett–alkalmazottkárokozóipótdíjkiszabását,annakmértékét, illetve
azt,hogyakifizetettkártérítésvisszafizetéseeseténisterheliőketakárokozóipótdíj.Többeljárásbanissérelmezték
afogyasztók,hogyegykáreseménytkövetőenaszolgáltatókétrészletbenhajtottavégreadíjemelést:előszörabonus
fokozathátrányosváltozásamiattiemelkedésrőlértesítetteőket,ennekbefizetésétkövetőenaszolgáltatófedezetigazolást
küldöttahátralévőbiztosításiidőszakravonatkozóan,majdhosszabbidőelteltévelakárokozóipótdíjkiszabásamiatti
emelkedésrőlisértesítéstküldött,amelyfélreértésreadottokot.

A 2020. évben lezárt lakásbiztosítási ügyek eredménye

305 db
ELINTÉZETT ÜGY

275 db (90%)
ebből ebből

ÉRDEMBEN ELBÍRÁLT ÜGY

92 db (33%)

EGYEZSÉG ÉS MEGEGYEZÉS
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Akérelmezőktöbbesetbenkifogásoltákabiztosításidíjukváltozását,hivatkozvaarra,hogykártnemokoztak,bonusbeso-
rolásukemelkedett,ennekellenéreabiztosításidíjukindokolatlanulmegnövekedett.EzekbenazeljárásokbanaTestület
részletesennyilatkoztattaapénzügyiszolgáltatókatahatályosésvonatkozódíjtarifarendelkezésekretörténőhivatkoztatás-
salamegállapítottbiztosításidíjszámításáról.Alevezetéseredményeképpenakérelmezőkjobbanmegértettékabonyolult
díjtarifarendelkezésekrájukvonatkozórendelkezéseit,éseltudtákkülöníteniamindenkitérintő,apiaciértékviszonyokat
követőáremelkedést,illetveaszolgáltatóknálüzletidöntésmiattmegváltozottkedvezményszabályokmiattidíjváltozást.
Jellemzőenezekbenazesetekbenakérelemmelérintettszerződésközösmegegyezésseltörténőmegszüntetésébenegyez-
tekmegafelek,ígyakérelmezőkegymásikbiztosítónálesetlegesenkedvezőbbdíjtételmellettköthettekújszerződést.

Összességébenelmondható,hogyabiztosítókáltalegyrenagyobbkörbenalkalmazott,díjtarifábanfoglaltpótdíjszabályok
éskülönösenakárokozóipótdíjalkalmazásajelentősentorzítjákabonus-malusbesorolásjogszabálybanmeghatározott
rendjétésannakabiztosításidíjakragyakorolthatását.Anevezettpótdíjszabályokgyakranafogyasztókszámárateljes
mértékbenáttekinthetetlennéteszikadíjtarifákat.Különösenhangsúlyosanjelentkezikezaproblémaabbanazesetben,
haakárokozóabiztosítófelémegfizetiabiztosítóáltalakárosultnakkifizetettkártérítésiösszeget.Abonus-malusrendelet
alapjánhiábakerülhelyreállításraakorábbibonus-malusfokozata,akárokozóipótdíjfolytánezesetbenisdrasztikusan
megváltozikazáltalafizetendődíjmértéke.

ACovid19-járványnemhagytaérintetlenülakötelezőgépjármű-felelősségbiztosításipiacotsem.Pénzügyifogyasztói
jogvitakeletkezettazért,mertajárványhelyzetmiattabiztosításiévfordulóraakérelmezőabiztosítóügyfélszolgálatán
nemtudtaszemélyesenfelmondaniaszerződését,aszerződésfelmondásáratelefononkapotte-mailcímelírásrakerült,
ígyhatáridőnbelülakérelmezőfelmondásanemérkezettmegabiztosítóhoz.Azeljárássoránafelekafennállókötelező
gépjármű-felelősségbiztosítást–figyelemmelabekövetkezetthibára–ajövőrenézveközösmegegyezésselmegszüntették.

KiemelkedőszámbankerültekaTestületeléolyanügyek,melyekbenagépjárművekáltalokozottkárokkárosultjaiáltal
előterjesztettkártérítési igényekkelakárosultakközvetlenülakárokozógépjárműüzembentartójánakbiztosítójához
fordulnak.Ezekbenazügyekbenabiztosítottkárokozókártérítésifelelőssége,illetveazokozottkármértékevoltavita
tárgya.Azutólagosbizonyításinehézségekmiattazokbanazügyekbenjönlétrejóeséllyelegyezség,aholakárésakár-
helyszínpontosrögzítésemegtörténik,rendőrségihelyszíneléssel,videó-,illetvefényképfelvétellel,térfigyelőkamera,
fedélzetikamerafelvételénekmegőrzésével,abalesetikárbejelentőnyomtatványhelyszínentörténőpontosésrészletes
kitöltésével,szemtanúknyilatkoztatásával,agépjárművekegyütteskárszemléjével.

Jólpéldázzaabizonyítékokfontosságátazegyikkérelem,melybenakérelmezősérelmezte,hogyakárokozóbiztosítója
kártérítésiigényételutasítottaarrahivatkozással,hogyabiztosítottjátólbeszerzettnyilatkozatnemtámasztjaaláakár-
bejelentésbenismertetettforgalmiszituációt,így–álláspontjaszerint–nemállfennbiztosítottjakártérítésifelelőssége.
Akérelmezőazeljárássoráncsatoltaagépjárművefedélzetikamerájaáltalrögzítettfelvételt,melynekmegtekintését
követőenabiztosítómegtérítetteakérelmezőkárigényét.

Azonközútibalesetekesetén,aholnemtörténikrendőrhatóságihelyszínelés,kiemeltenfontosakáresemény
körülményeinek,agépjárművekegymáshozviszonyítotthelyzetének,abekövetkezettkároknakahelyszínido-
kumentálása(pl.okostelefonnalkészítettfelvételek).Akésőbbiekbenakárrendezéssoránkomolyjelentőséggel
bírnakezekafényképfelvételek,mintbizonyítékok.

ACASCObiztosításbóleredőpénzügyifogyasztóijogvitákszámatöredékeakötelezőgépjármű-felelősségbiztosításiügyek
számának.ACASCObiztosítássalkapcsolatbanbeérkezőügyektúlnyomótöbbségeösszegszerűségivitavolt,melyben
ahelyreállításszükségesköltségevoltavitatárgya.EzekbenazügyekbentöbbesetbenaTestületnemtudottérdemi
döntésthozni,mertagépjárművetértkárokösszegszerűségének,vagyazellopottgépjárműkárkoriértékénekmegállapí-
tásagépjárműműszakiszakértőikérdés.Számosesetbenazonbaneredményrevezetettafelekközöttibékéltetés,afelek
közösnevezőrejutottakagépjárműEUROTAXbesorolásának,felszereltségénekés–végsősoron–kárkoriértékének
megállapítása,valamintajavítássalfelmerültésszámlávaligazoltköltségekmértéketekintetében.Többesetbenjogalapi
vitavoltafelekközöttabbanakérdésben,hogyaszerződésmelykárokraterjedki.

AzegyikszélvédőkárralkapcsolatosügybenahasználtgépjárműremegkötöttCASCObiztosításkötéskoriszemléjénrögzí-
tésrekerült,hogyannakszélvédőjénsérüléstalálható.Mivelakötvényenzáradékkéntnemkerültfeltüntetésreanevezett
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hiba,akérelmezőegykőfelverődésfolytánbekövetkezettszélvédőrepedésmiattszolgáltatásiigénytterjesztettelő,melyet
abiztosítóelutasított.Abiztosítóazeljárássoránfenntartottaazonálláspontját,hogyazáradékhiányátólfüggetlenül
akorábbikárokkalokozatiösszefüggésbehozhatókárokranemterjedkiafedezetéselőadta,hogyasérültszélvédő
számottevőforgalmiértéketnemképviselt.Ajogvitaelkerülhetőlettvolna,haakérelmezőcasco-biztosításazáradékot
tartalmaz,sabbanrögzítésrekerül,hogyabiztosítóagépjárműelsőszélvédőjébenkeletkezettkárokrabiztosításikocká-
zatotnemvállal.Egymásik,szinténszélvédőkárralkapcsolatosügybenafrissjogosítvánnyalrendelkezőkiskorúnevében
törvényesképviselőjekötöttcascobiztosítástalkuszonkeresztül.Agépjárműszélvédőjénekmegrepedésétkövetően
derültfényarra,hogyazalkuszonkeresztülbenyújtottbiztosításkizárólagtotálkáresetéretartalmazfedezetet.Azalkusz
azeljárássoránfenntartotta,hogynemterhelifelelősségabenyújtottajánlathelytelentartalmáért.

3.1.3. Baleset- és betegségbiztosítás

Abaleset-ésbetegbiztosításokkalösszefüggésbenbenyújtottkérelmekugyanazokatasajátosságokatmutatták,mintaz
előzőévekben.Azügyekbentovábbraisfőkéntabalesetieredetűegészségkárosodásmértéke,akorábbimeglévőbeteg-
ségekkelvalóok-okozatiösszefüggésekfennállásavagyannakhiányavoltajogvitatárgya.Ekérdésekeldöntésetöbbnyire
orvosszakértőikérdés,ezekbenaTestületnemtudállástfoglalni.

Abalesetbiztosításokközötttöbbkérelemtárgyavoltamunkáltatókáltalamunkavállalókjaváramegkötöttcsoportos
biztosítás,aholakérelmezőksérelmezték,hogyamunkáltatójukáltalelismertenmunkabalesetetszenvedtek,azonban
apénzügyiszolgáltatóabiztosítottsúlyosgondatlanságamiatt,mentesülésrehivatkozvaelutasítottaaszolgáltatásiigényt.
Azilyeneljárásokbanazesetösszeskörülményétértékelve,azállandóbíróigyakorlatraisfigyelemmel–amelyszerint
abiztosítómentesüléséhezaszükségesfeltételeknekabiztosításieseményvonatkozásábankellmegvalósulni,abiztosí-
tónakamentesüléshezaztkelligazolnia,hogyabiztosítottszándékosvagysúlyosangondatlanmagatartássalidézteelő
azeredménybekövetkezésétésehheznemszolgálalapulazenyhefokúszabályszegés–amunkabalesetivizsgálatianyag
beszerzéseéskiértékelésemellettkelldöntésthozniaaTestületnek.

Azegyikilyenügybenakérelmezőamunkáltatójaáltalkötöttcsoportosszemélybiztosításiszerződésterhérekívántma-
radandóegészségkárosodásmiattszolgáltatásiigénytérvényesíteni,mertmunkavégzésközbenegyfűrészgépjavítása
közbenbalkézfejecsonkolódott.Apénzügyiszolgáltatóaszolgáltatásiigénytakérelmezőjogellenes,súlyosgondatlansága
–amunkavédelmiszabályokbenemtartása–miatt,mentesülésrehivatkozvaelutasította.Akérelmezőasúlyosgondat-
lanságotvitatta,kérteszolgáltatásiigényefelülvizsgálatát,abiztosításifeltételekszerintiszolgáltatásiösszegkifizetését.
ATestületajánlásábanrögzítette,hogyapénzügyiszolgáltatóaszerződésszerintimaradandóegészségkárosodásesetére
járóbiztosításiösszegetfizessemeg.ATestületálláspontjaszerintaszolgáltatóamentesüléskörébenőtterhelőbizo-
nyításikötelezettségeellenéreabiztosítottsúlyosgondatlanságátazeljárássoránnemtudtaalátámasztani.Apénzügyi
szolgáltatóazajánlásbanfoglaltakatteljesítette.

Abiztosításifeltételekértelmezésévelkapcsolatbanisérkeztekkérelmekannakkapcsán,hogyki jogosultabiztosító
szolgáltatására.Balesetbiztosításiszerződésalapjánabiztosítókülönösenabiztosítottbalesetmiattbekövetkezőhalála,
egészségkárosodásavagyrokkantságaesetéreaszerződésbenmeghatározottbiztosításiösszegvagyjáradékfizetésére,
vagyaszerződésbenmeghatározottegyébszolgáltatásravállalkötelezettségetabiztosított,vagyannakhalálaesetén
akedvezményezettrészére.Biztosítottazaszemély,akinekakockázatátabiztosításiszerződésfedezi.Afeltételekértel-
mébenabiztosításiszolgáltatásiösszegrekedvezményezettkéntazelhunytszemélyörökösevagyörököseijogosultak,
amelynekazigazolásátegyébkéntabiztosításifeltételekalapjánjogszerűenkériabiztosító.

A 2020. évben lezárt gépjármű biztosítási ügyek eredménye

301 db
ELINTÉZETT ÜGY

251 db (83%)
ebből ebből

ÉRDEMBEN ELBÍRÁLT ÜGY

80 db (32%)
EGYEZSÉG, KÖTELEZÉS 
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3.1.4. Egyéb nem életbiztosítások

Számosjogvitakeletkezettazutazásibiztosításokkalésútlemondási(sztornó)biztosításokkalkapcsolatbanis.Azutasbizto-
sítássalkapcsolatosügyekarányaalegutóbbiévhezképestnemváltozottjelentősen.Azutazásibiztosításokkülföldiutazás
soránváratlanulbekövetkezőmegbetegedésre,balesetre,poggyászkárra,valamintabiztosításikötvénybenmeghatározott
egyébkockázatokranyújtanakfedezetet.Azutasbiztosítástmegkötőszerződőkszámoskonstrukcióközülválaszthatnak,
amelyekavállaltkockázatokésabiztosításiszolgáltatásokértékhatáránakmeghatározásábanegymástóljelentőseneltér-
hetnek.Nagyjelentőségevanannak,hogyafogyasztóapiacontalálhatóegymástóljelentőseneltérőkonstrukcióközül
azutazásjellegének(pl.:családitengerpartinyaralás,síelés,sziklamászásstb.)megfelelőterméketválaszt-e.

Akérelmezőkazilyentípusúbiztosításiszerződéseketúgykötik,hogyaszerződéskötéstmegelőzőenakülönbözőbiztosítók
termékeitcsakabiztosítási(limit)összegekvonatkozásábanhasonlítjákösszeésazalapjánválasztjákkiamegfelelőnek
hittbiztosítást.Aszerződésesfeltételtletöltik,deannakhosszáratekintettelazabbanfoglaltrészletesszabályokatmár
nemismerikmeg.Ígyfordulhatelő,hogycsakakáreseménytkövetően,aszerződésesfeltételmegismerésekorszembe-
sülnekazzal,hogynematermékismertetőbenszereplő,abiztosításiösszegekettartalmazótáblázatlegnagyobbtétele
leszirányadóazesetükre,hanemaszerződésesfeltételrészletesszabályaialapjánakonkrétkockázathoz(pl.:helikopteres
mentéshez)rendeltesetlegesenjóvalalacsonyabbösszeg.

Akérelmezőktöbbalkalommalkifogásoltákabiztosítóktelefonosassistanciaszolgálataáltalnyújtottsegítségminőségét.
Afogyasztókabekövetkezettkáreseménytkövetőensokszorabiztosítóassistanciaszolgálatávalveszikfelelőszörakap-
csolatot.Fontos,hogyazesetlegesenkülföldönkártszenvedettfogyasztómegfelelőtájékoztatástkapjonaszolgáltatási
igénybenyújtásáhozszükségesdokumentumokról,azigényérvényesítéséhezszükségesteendőkről,illetveamennyiben
szükségesésaszerződésesfeltételerrekötelezettségettartalmazazassistanciafelvegyeakapcsolatotazellátóegész-
ségügyiintézménnyel,orvossalahazautazásmegszervezésévelkapcsolatban.

Azegyikügybenakérelmezőkülföldrőlazutasbiztosításaterhéreabiztosítóassistanciaszolgálatánkeresztül,telefonon
sürgősségiorvosiellátáséserősfájdalmaimiatttovábbigyógykezeléscéljábólazidőelőttihazautazásmegszervezését
kérte.Abiztosítóassistanciaszolgálataaztatájékoztatástadtaakérelmezőnek,hogyazidőelőttihazautazásköltsége-
inekmegtérítéséhezahazautazásorvosiindokoltságaszükséges,melyetatelefononelmondottakalapjánnemlátiga-
zoltnak,deakérelmezőszervezzemegasajáthazautazását,utóbbadjabeahazautazássalkapcsolatosorvosiésegyéb
dokumentumait.Akérelmezőszolgáltatásiigényétaszolgáltatóelutasítottaarrahivatkozva,hogyakülföldiorvosiiratok
ahazautazásszükségességéttovábbikezeléscéljábólnemtartalmazták.ATestületkötelezteaszolgáltatót,hogyahaza-
utazásmiattfelmerültigazoltköltségekettérítsemegakérelmezőrészére,mertakérelmezőatelefonosassistanciával
folytatottbeszélgetéssoránnemkapottmegfelelőtájékoztatástarravonatkozóan,hogymilyenorvosidokumentumokat
kellahelyszínenbeszereznie,illetveaszerződésesfeltételeknekmegfelelőenahazautazássalkapcsolatbanaszolgáltatónak
felkellettvolnavennieakapcsolatotakülföldiegészségügyiintézménnyel,akezelőorvossalkonzultálniakellettvolna,
amelysoránaszolgáltatórészérenyilvánvalólettvolna,hogyakérelmezőhazautazásaorvosiszempontbólindokolt-e,ez
azonbanelmaradtaszolgáltatórészéről.Apénzügyiszolgáltatóakötelezésbenfoglaltakatteljesítette.

Többfogyasztóissérelmezte,hogyabiztosítókinternetesszerződéskötésifelületenemjelziszerződéskötéskoraszer-
ződőnek,hogyamennyibenabiztosítottaszerződéskötéskormárkülföldöntartózkodik,akkoraszerződésavonatkozó
biztosításifeltételekalapjánérvényesennemjönlétre.Ezekbenazesetekbendíjfizetéstkövetőenafogyasztókazonnal
megkaptákazérvényesnekhittszerződésrőlkiállítottkötvényt,majdcsakaszolgáltatásiigénybejelentésétkövetően
szembesültekazzal,hogynemrendelkeztekazutazásidejéreérvényesbiztosítással.Azegyikilyenügybenaszerződéskö-
téskorkülföldöntartózkodóbiztosítotthalálosbalesetetszenvedett,akedvezményezettekrészérőlbenyújtotthaláleseti
szolgáltatásiigénytelutasítottaaszolgáltató,méltányosságbólegykisebbösszegetfizetettkiahamvakhazaszállításának

A 2020. évben lezárt baleset- és betegségbiztosítási ügyek eredménye

81 db
ELINTÉZETT ÜGY

71 db (88%)
ebből ebből

ÉRDEMBEN ELBÍRÁLT ÜGY

8 db (11%)
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költségeire,illetveazeljárásbanaszerződésrebefizetettbiztosításidíjvisszafizetésétvállalta.Akérelmezőksérelmezték
abiztosítómegtévesztő,hiányostájékoztatásátéselőadták,hogyévekrevisszamenőleg, ígykötöttekutasbiztosítást
gyermekükrészére,abiztosítóvalószínűlegrendszeresenszedbehasonlóanérvénytelenszerződésekrebiztosításidí-
jakat.ATestületvéleményeszerintamennyibenaszolgáltatóazinternetesszerződéskötésifelületefejlesztésével,egy
pluszkérdésbeiktatásávalabiztosítottkülföldöntörténőtartózkodásárarákérdezne,úgyafogyasztóabbaahelyzetbe
kerülhetne,hogyszembesülveazérvényesszerződéshiányával,másbiztosítóktermékeivelismegismerkedhetne,esetleg
azutazáshelyszínénbalesetbiztosítástköthetne.

Azutasbiztosításokegyikkülönfajtájaazútlemondásibiztosításvagymásnévensztornóbiztosítás.Ezekabiztosítások
arraazesetrenyújtanakvédelmet,haazutasalefoglaltutazásátvalamilyen,biztosításifeltételekbenmeghatározottokból
(pl.betegségmiatt)nemtudjamegkezdeniésazadottutazástkénytelenlemondani.AlemondásokjellemzőenaCovid19
járványhelyzetretekintetteltörténtek,aszolgáltatókazonbanaszerződésesfeltételeikbenajárványokkalkapcsolatos
káreseményeketakockázatviseléskörébőlkizárták.

Azutasbiztosításmegkötésesoráncélszerű,hogyazutazásjellegének(síelés,búvárkodás,extrémsportok)megfe-
lelőutasbiztosítástválasszonaszerződő,mertazutasbiztosításokaspeciálisveszélyekrecsakkifejezettrendelkezés
eseténnyújtanakfedezetet.

Abiztosításokkalkapcsolatosjogvitákrészétképeztékmégakülönfélehitelek,személyikölcsönök,hitelkártyákmellékötött
csoportoshitel-vagytörlesztésibiztosítások,aholabiztosítóarravállalkötelezettséget,hogyazadóskeresőképtelensége
vagymunkanélküliségeesetére,meghatározottidőtartamraátvállaljaabiztosítottólatörlesztőrészletekfizetésétabank
felé.Többhitelbiztosításiterméktartalmazélet-,illetvebetegségbiztosításifedezetetis,aholabiztosítottrokkanttáválása
vagyhalálaeseténabiztosítóakárateljestartozástisátvállalja,ezekbenazügyekbenavitáskérdésáltalábanazvolt,hogy
abiztosítotthalálavagymaradandóegészségkárosodásaegy,abiztosítókockázatviselésénekkezdeteelőttmárfennállott
betegségrevagysérülésrevezethető-evissza.

Atermékbiztosításokkalkapcsolatosügyekszámaazelőzőévhezképestnemváltozott.Akészülékbiztosításaműszaki
készülékek,berendezések,ennekkörébenamobiltelekommunikációseszközökhasználatasoránazelőrenemlátható,
akészülékrekívülrőlhatókáreseményekkövetkeztébenhirtelenfellépőésagyártóáltaljótálláskörébennemjavítandó
károkat(pl.sérülés,törésvagymegsemmisülés)térítimegabiztosításiszerződésbenmeghatározottesetekben.Ana-
gyobbértékűműszakieszközökre,ígykülönösenamobiltelefonokrakötöttkészülékbiztosításokgyakrantartalmaznak
lopásesetérevonatkozókockázatotis.Atermékbiztosításokkörébenazún.kiterjesztettgaranciabiztosításokakészülék
gyárigaranciaidőntúlibelsőmeghibásodásaesetérenyújtanakfedezetet.Akiterjesztettgaranciabiztosításokkörében
ajogvitákegyjellegzetes,elkülöníthetőcsoportjátképeztékazokazügyek,amelyekbenagyárigaranciaésakiterjesztett
garanciaegymáshozvalóviszonyavoltavitakérdés.Számosesetbenagyártóáltalbiztosított(regisztrációhoz,vagyegyéb
feltételhezkötött)meghosszabbítottgaranciakiüresítetteakiterjesztettgaranciabiztosításkockázatikörét.Másesetekben
pedigvéleményeltérésvoltafelekközöttabbanatekintetben,hogyakiterjesztettgaranciabiztosításidőbelihatálya,
tartamaaszerződéskötéstőlvagyagyárigaranciamegszűnésénekidőpontjátólkezdődik.Atermékbiztosításiügyekben
azérintettbiztosítóktovábbraisnagyfokúhajlandóságotmutattakazeljárásbanegyezségetkötni,miutánatelefonos
kárbejelentésesetlegeshiányosságaipótlásra,tisztázásrakerültekameghallgatássorán.

AkiterjesztettgaranciabiztosításokkörébenaTestületcélszerűnektartja,hogyatermékrevonatkozóbiztosítási
feltételekben,illetveabiztosításikötvénybenegyértelműenmeghatározásrakerüljönabiztosításifedezetidőbeli
terjedelme.

3.2. Életbiztosítások

Azéletbiztosítássalkapcsolatoskérelmekabiztosításiszektorhozkapcsolódókérelmek18,1százalékáttettékki.Azélet-
biztosításiszerződésekkelkapcsolatosügyekközötttovábbraisabefektetésiegységekhezkötöttéletbiztosításokjelentik
azügyektöbb,mintfelét.Atárgyévbenahagyományoséletbiztosításokszámacsökkent,míganyugdíjbiztosításokszáma
akorábbiévhezképestnőtt.
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215életbiztosításiügyzárultleazévfolyamán.Azérdembenelbírált191ügybőlahatározattaljóváhagyottegyezségek
száma39volt,1ajánlásszületettéstovábbi15ügybenazeljárásamiattkerültmegszüntetésre,mertafelekeljáráson
kívülmegegyeztek.Akérelmezőkszempontjábólkedvezőenalakultügyekarányaígyösszesen29százalékottettki.

3.2.1. Hagyományos életbiztosítás

Ahagyományoskockázatiéletbiztosításoknála jogvitákdöntőtöbbségetovábbra isahalálesetiszolgáltatás jogalapi
elutasításávalvoltkapcsolatos.Ezekbenazeljárásokbanamennyibenabiztosítotthalálátvalamilyenbetegségokozta.
Akérelemmegalapozottságánakeldöntéseorvosiszakkérdésvolt,ezértolyanügyekbentudottegyezséglétrejönniafe-
lekközött,aholazelhunytbiztosítotthozzátartozójahozzájárultabetegéletútlekérdezéséhez,benyújtottaaháziorvosi
dokumentumokat,akórházizárójelentéseket,esetlegaboncolásijegyzőkönyvetanéhaibiztosítottvonatkozásában,így
pontosanmeghatározhatóvoltanéhaibiztosítotthalálánakoka,illetveahalálhozvezetőbetegségkialakulásánakideje
akockázatviseléskezdetéhezképest.

Ahalálesetreszólószolgáltatásiigényekkelkapcsolatosügyekmásikjellegzetescsoportjaazvolt,amikoraszolgáltató
abiztosítottsúlyosgondatlanságamiattmentesülésrehivatkozvautasítottaelahalálesetre járószolgáltatási igényt.
ATestületazegyikilyeneljárásbanajánlásthozott.Akérelmezőgyermekeközútibalesetbenhunytel,akérelmező,mint
kedvezményezetthalálesetrejárószolgáltatásiigénytjelentettbeapénzügyiszolgáltatónál,akiazigénytabiztosított
súlyosgondatlansága–stoptáblaellenéreabiztosítottazútkereszteződésbehajtott–miattelutasította.Azeljárássorán
abiztosítottsúlyosgondatlanságaésennekkövetkeztébenabiztosítóesetlegesmentesülésekörébenkialakultbírói
gyakorlatmentén,abeszerzettrendőrségidokumentumokésazesetösszeskörülményénekmérlegelésétkövetően
megállapította,hogyabiztosítóanéhaibiztosítottsúlyosgondatlanságátnemtámasztottaalá.Apénzügyiszolgáltató
teljesítetteazajánlásbanfoglaltakat.

Ahagyományoséletbiztosításokkörébenavegyeséletbiztosításokkal,tehátakockázatiéselérésiszolgáltatástisnyújtó
életbiztosításokkalkapcsolatosjogvitákképezikaTestületelékerülőügyekmásiklegjelentősebbszeletét.Avegyeséletbiz-
tosításokkalkapcsolatbanakérelmektöbbségeazelérésiszolgáltatásösszegszerűségérevonatkozott.Jellemzőproblémát
jelent,hogyazelérésiszolgáltatásmegállapításakörébenalkalmazotthozamszámításalapjátazéletbiztosításidíjtartalék
képezi,melynekmértéke–jellegénélfogva–előzetesennemállapíthatómeg,aszerződőkszámáraannakpontosszámítási
módjanemismerhetőmeg.Ahozamszámítás,ahozampontosmértékeafogyasztókszámáranemellenőrizhető.Jellemző
vitakérdéstovábbáatechnikaikamatszámításimódja,annakvetítésialapja,valamintazéletbiztosításonérvényesített
költségekmértéke.

32. ábra
Beérkezett életbiztosítási ügyek

29,6%;
58 db

56,1%;
110 db

13,8%;
27 db

0,5%; 1 db

Hagyományos életbiztosítás

Beérkezett életbiztosítási ügyek

Befektetési egységhez 
kötött életbiztosítás

Egyéb

Nyugdíjbiztosítás 
(egyéni és csoportos)

A 2020. évben lezárt hagyományos életbiztosítási ügyek eredménye

67 db
ELINTÉZETT ÜGY

59 db (88%)
ebből ebből

ÉRDEMBEN ELBÍRÁLT ÜGY

11 db (19%)

EGYEZSÉG, AJÁNLÁS ÉS
MEGEGYEZÉS
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3.2.2. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás

Abefektetésiegységekhezkötöttéletbiztosításokéletbiztosításiügyekenbelüliarányaa2019-esarányokhozképestnem
változott;azéletbiztosításiügyeknektovábbraisameghatározórészétképezik.

Azelmúltháromévbenmegfigyelhető,hogyaTestületelé–akorábbiévekgyakorlatávalellentétben–csakelenyésző
számbankerülnekfrissen,1-2évenbelülmegkötöttunit-linkedéletbiztosításokkalkapcsolatosjogviták.Abenyújtottkérel-
mekkorábbi,azMNBáltalmeghirdetettetikuséletbiztosításikoncepciókeretébenkibocsátott,abefektetésiegységekhez
kötött(unit-linked)életbiztosításokrólszóló8/2016.(VI.30)számúajánlástmegelőzőidőszakbanértékesítettbiztosítási
termékekkelvoltakkapcsolatosak.Azügyekennekfolytánugyanazokatasajátosságokathordozzák,mintakorábbiévekben.

Akérelmezőkrészérőltovábbraisgyakorihivatkozásvolt,hogyaszerződéskötéssoránnemtájékoztattákőketmegfele-
lőenabiztosításjellemzőiről,ígykülönösenaköltségelvonásokmértékéről,avisszavásárlásiösszegszámításárólésarról,
hogyabefektetésikockázatotőkviselik.Nehézségetjelentettezenügyekben,hogyafelvettajánlatidokumentáció–ritka
kivételektőleltekintve–teljeskörűentartalmaztaafogyasztónyilatkozatait,melyszerintteljesmértékbenmegismerteés
elfogadtaatermékfeltételeit,ennekkörébenavisszavásárlásitáblátésbefektetéstekintetébenfennállókockázatvállalását.

Abefizetettbiztosításidíjatabefektetésiegységekhezkötöttéletbiztosításitermékektúlnyomótöbbségénéljelentős
költségek,levonásokterhelik.Azegyiklegjelentősebbilyentételaszerzésiköltségekfedezetéülszolgáló,általábanakez-
detiegységekcsökkentésévelfelszámítottkezdetiköltség.Abiztosítástezenfelülafeltételekbenmeghatározotttovábbi
elvonásokterhelik,mintpéldáulakockázatibiztosításdíja,akezelésiköltség,átváltásiköltség,alapkezelésiköltségstb.
Akérelmezőkgyakranvitattákafelszámítottköltségekmértékét,azokjogosságát,valamintaköltségstruktúratisztessé-
gességét.

Ezekabiztosításitermékek10-20évestartamrajönneklétreésavisszavásárlásiérték,mintmaradékjogabiztosítástar-
tamábólelteltidőfüggvényébenkerülmeghatározásra.Tipikusproblémátjelentett,hogyamennyibenazéletbiztosítás
annakvisszavásárlása,vagydíjnemfizetésmiattatartamlejárataelőttmegszűnt,akkoraszerződőrészéresokesetben
azáltalabefizetettösszegnéljelentősenalacsonyabbösszegkerültkifizetésre.

Jelentősaránytképviseltekazunit-linkedéletbiztosításokkörébenazegyszeridíjasszerződések.Többesetbenabiztosító
meghatározotteszközalapportfolióválasztásaeseténhozam-éstőkegaranciátvállal,amennyibenaszerződőatartam
alattanevezettportfoliótnemváltoztatjameg,eszközalapváltástnemvégez.Ezeknélatermékeknélgyakranjogvitához
vezetett,hogyaszerződésbenvállalthozamgaranciátabiztosítóazeszközalapbannyilvántartottbefektetésiegységek
árfolyamatekintetébenvállalta,amiabefektetésiegységekdarabszámánakcsökkenésévelmegvalósulófolyamatoskölt-
ségelvonásokmiattnemazonosabefizetettbiztosításidíjakravetítetthozammal.Atermékeklejáratiszolgáltatásának
összegegyakranalighaladtamegabefizetettbiztosításidíjakösszegét.Ezekbenazügyekbencsakkivételesesetbenjött
létreegyezségafelekközött.

ATestületjavasoljaafogyasztóknak,hogycsakakkorválasszanakbefektetésiegységekhezkötöttéletbiztosítási
terméket,harészletesentanulmányoztákatermékköltségstruktúráját,megfelelőbefektetésiismeretekkelren-
delkeznekésaválasztottportfolióalakulásátnyomonkövetikatartamalatt.

A 2020. évben lezárt befektetési egységhez között életbiztosítási ügyek eredménye

116 db
ELINTÉZETT ÜGY

104 db (90%)
ebből ebből

ÉRDEMBEN ELBÍRÁLT ÜGY

37 db (36%)

EGYEZSÉG ÉS MEGEGYEZÉS
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3.2.3. Nyugdíjbiztosítás

Anyugdíjbiztosításokkalkapcsolatbanmindössze27kérelemérkezett.Ajogvitákjellegeazonbanelőrevetíti,hogyazok
évről-évrefolyamatosannövekednifognak.Számosnyugdíjbiztosításitermékabefektetésiegységekhezkötöttéletbizto-
sításoksajátosságaithordozza,ennélfogvavélhetőenhasonlóproblémák,jogvitákfognakkialakulni.ATestületelékerült
ügyekbenajogvitákalejáratiszolgáltatásösszegszerűségével,azérvényesítettadókedvezménnyelésavisszavásárlási
összegelszámolásávalvoltakkapcsolatosak.Továbbraiselőfordultakolyanügyekazegyszeridíjasterméktekintetében,
melyeknélakérelmezőkáltalhivatkozotttájékoztatássalellentétbenabiztosítóadójogiszabályozásalapjánnemvolt
jogosultalejáratiszolgáltatásegyösszegűkifizetésére,aztkizárólagjáradékszolgáltatáskéntfolyósítottaazügyfelekré-
szére.EzekbenazügyekbenaTestületérdembeneljárninemtudott,abizonyításinehézségekreésazadójogielőírásokra
figyelemmelmegkellettszüntetnieazilyeneljárásokat.

4. A PÉNZTÁRI SZOLGÁLTATÁSOKKAL KAPCSOLATOS JOGVITÁK 

ApénztáriszolgáltatásokatérintőügyekszámaaTestületösszesügyszámáhozviszonyítvaelenyésző,csupán26ügyvoltaz
évfolyamán,ígyazeljárásokszámanemérielazösszesügy1százalékát.Apénztáripiacotérintőügyekből38százaléka
azegészségpénztárakkal,míg62százalékaanyugdíjpénztárakkalszembenkerültelőterjesztésre.

Alezártpénztáriszolgáltatássalkapcsolatosügyek94százalékát,29ügyetaTestületérdembentárgyalta,ésmindössze2
ügybenvoltkénytelenakérelmetahiánypótlásnemteljesítésemiattmeghallgatástűzésenélkülelutasítani.Abefogadott
kérelmekközül4ügybenafelekegyezségetkötöttek,1ügybenpedigkötelezéstadottkiaTestület.További5ügyben
afelekközötteljárásonkívüljöttlétremegegyezés,illetveapénzügyiszolgáltatókorábbiálláspontjátfelülvizsgálvaön-
kéntteljesítetteakérelmezőteljesigényét.Ígyösszességébenapénztáriszolgáltatássalkapcsolatoskérelmekkörében
abefogadottügyek34százalékaakérelmezőkszámárapozitíveredménnyelzárult.

A 2020. évben lezárt nyugdíjbiztosítási ügyek eredménye

30 db
ELINTÉZETT ÜGY

26 db (87%)
ebből ebből

ÉRDEMBEN ELBÍRÁLT ÜGY

7 db (27%)

EGYEZSÉG ÉS MEGEGYEZÉS

33. ábra
Beérkezett pénztári ügyek

38%;
10 db

62%;
16 db

Nyugdíjpénztár

A beérkezett pénztári ügyek

Egészségpénztár
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Érdemielbírálástkövetőenlezártpénzpiaciszolgáltatássalkapcsolatosügyekdöntésitípusonkéntimegoszlását–azegyes
ügytípusokbanis–akövetkezőábramutatja.

4.1. Egészségpénztár

Azegészségpénztárakkalszembenkezdeményezetteljárásokbanakérelemtárgyátképezteaszolgáltatóáltalfelszámított
költségvitatása,pénztáriszolgáltatás,abenyújtottszámlaellenértékénekkifizetéseacsaládikasszaszolgáltatással,és
ahiteltörlesztésitámogatásirántiigényis.

ATestületkötelezőhatározatothozottabbanazügyben,amelybenakérelmezőlakáscélújelzáloghiteltámogatására
vonatkozóigénytnyújtottbeamunkáltatójaáltaladottlakáscélújelzáloghiteltámogatásáraApénztárarróltájékoztatta,
hogyalakáshiteltámogatásszolgáltatásigénybevételérenemjogosult,mivelajogszabályielőírásokszerintkizárólagala-
káscélújelzáloghitelektörlesztőrészleteifinanszírozhatók.Hivatkozottarra,hogyamunkavállalóésamunkáltatóközötti
kölcsönszerződésaPolgáriTörvénykönyvszabályaiszerintmegkötöttpolgárijogiszerződés,ennekmegfelelőenamunkál-
tatóikölcsönökreaPolgáriTörvénykönyvrendelkezéseiazirányadók.ATestületmegállapította,hogyakérelmezőjogosult
aközteésahitelintézetnekminősülőmunkáltatójaközöttlétrejöttszerződéstörlesztésénektámogatásáhozapénztár
általnyújtottkiegészítőönsegélyezőszolgáltatásigénybevételére,ígykötelezteapénztártaszolgáltatásbiztosítására.
Apénztárakötelezésbenfoglaltakatteljesítette.

Jogvitakeletkezettafogyasztóésaszolgáltatóközöttegyügyben,amelybenakérelmezőmásszolgáltatótermékének
igénybevételéhezkapcsolódóakciókeretébenlépettbeapénztárba,majdkörülményeimegváltozásamiattúgydöntött,
hogykiléponnan.Akilépéskorielszámolássoránlevontköltségekkelnemértettegyet.Apénztárészlelte,hogyabelép-
tetőkénteljárófiókhibázott,nemjelezteaztabelépésinyilatkozaton,hogyakérelmezőbelépéseakciókeretébentör-
tént,amelybenaszolgáltatóazelsőegészségpénztárikártyadíjánakelengedésétvállalta,vagyisakérelmezőa2.900.-Ft
kártyadíjlevonásátmegalapozottankifogásolta.Afelekadíjvisszafizetésétegyezségbenrendezték.

Egymásikügybenakérelmezőaztvitatta,hogyazáltalabenyújtottszámla2.000.-Ftösszegétapénzügyiszolgáltatóaz
összegnagyságáratekintettelnemfizetiki.Kérte,hogyapénzügyiszolgáltatóhaladéktalanulutaljaátszámáraavitatott
összeget,valamintszüntessemegakifogásoltgyakorlatát.Aszolgáltatóazeljárássoránelőadta,hogymegítéléseszerint
aszabályzatbanmeghatározott5.000.-Ftösszeghatárelérésenemolyanfeltétel,amelynekteljesítéseapénztáritagok
részérehátrányoslenne,ugyanakkorkisösszegűkifizetésekmellőzésévelaszolgáltatóoldalánigenjelentősköltségmeg-
takarításérhetőel.Apénzügyiszolgáltatóazeljárásratekintettelegyezségiajánlatkéntfelajánlottaakérelemteljesítését,

34. ábra
Lezárt pénztári ügyek ügytípusonként

65,5%;
19 db

17,2%;
5 db

17,2%;
5 db

64%;
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18%;
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akértösszegkifizetését,továbbá,elfogadvaakérelmezőfelvetését,lehetővétette,hogyamennyibenaztavalamelyik
pénztártagkéri,részéremegtörténikazösszeghatáralattikiutalás.

AzegészségpénztárszolgáltatásávalkapcsolatosjogvitákközültöbbügybenisannakokánfordultakaTestülethezakérel-
mezők,hogyaszolgáltatóügyintézőiáltalrészükreadotttévestájékoztatásmiattlétesítettektagságijogviszonyt,illetve
teljesítetteknagyösszegűbefizetéstazegészségpénztáriszámlájukra.Sérelmezték,hogyaztatájékoztatástkapták,hogy
180napmúlvahozzájutnakbefizetéseikhez,azonbanutóbberrenemnyíltlehetőségük.Apénzügyiszolgáltatórészletesen
tájékoztattaakérelmezőket,hogyesetükbenmilyenönsegélyezőszolgáltatásigénybevételérevanlehetőség.Azeljárá-
sokezekbenazügyekbenmegszüntetésrekerültek,mivelafolytatásukszükségtelenvolt.Időközbenateljesbefizetésre
vonatkozószolgáltatásigénybevételemellettdöntöttekakérelmezőkésavitatottösszegekkifizetéseismegtörtént.

Javasolt,hogyapénztártagokmérjékfel,hogymilyenegészségpénztáriszolgáltatásokvehetőkigénybeésabefi-
zetésselkapcsolatosdöntéseiketennekfigyelembevételévelhozzákmeg.

Többpénzügyifogyasztóijogvitakeletkezettabból,hogyazegészségpénztárazelektronikusszámlákatnemfogadtabe,
aszolgáltatásellenértékénekegyéniszámláratörténőelszámolásáhozapénztártagoktólvagyaszolgáltatástnyújtóktól
azelektronikusszámlaletöltésilinkjénekamegküldésétkérte.Azegészségpénztárapénzügyifogyasztóijogvitákraés
ajárványhelyzetreistekintettelazelektronikusszámlákbefogásakörébenkialakítottbelsőeljárásiszabályaitfelülvizsgál-
taésmódosította.Végülapénzügyiszolgáltatóakérelmezőiigényeketegyezségkeretébenvagymárakérelemalapján
teljesítette.

Jogvitáhozvezetettafelekközöttazis,hogyazegészségpénztárakérelmezőkéréséreszolgáltatásidíjmegfizetéseel-
lenébenkívántavisszaküldeniahozzábenyújtott,deegészségpénztáriszolgáltatáskéntelnemszámolhatótermékről
apapíralaponkiállítottszámlát.Apénzügyiszolgáltatóazeljárásbanigazolta,hogyalapszabályaavitatottköltségek
pénztártaggalszembeniérvényesítésétlehetővétette.Azeljárássoránafelekmegállapodtakabban,hogyakérelmező
azegészségpénztárügyfélszolgálatánszemélyesenvesziátazáltalakértkiadniszámlát,azegészségpénztárpedigazezzel
kapcsolatbanesetlegesenfelmerültadminisztratívköltségeitmagaviseli.

4.2. Önkéntes nyugdíjpénztár

Anyugdíjpénztárakkalszembeneljárásindulttöbbekközöttazátlépésiköltségvisszatérítése,areálhozammegállapítása,
ahozamkifizetése,ahozamösszegénekvitatása,anyugdíjszolgáltatáskéntkifizetettösszegvitatása,valaminttagsági
jogviszonymegszüntetésekapcsánkeletkezettelszámolásivitatárgyában.

Akérelmezőktöbbesetbentévestájékoztatásravagytájékoztatásikötelezettségelmulasztásrahivatkozássalkezdeményez-
tekjogvitát,melyeka10évesvárakozásiidőutánikifizetéssel,azegyösszegűnyugdíjszolgáltatássalvoltakkapcsolatosak.
Afogyasztók2020.januárvégénvettékkézhezaszolgáltatók2019.évielszámolásrólszólóértesítéseit.Azértesítések
kedvezőbefektetésieredményekrőladtaktájékoztatást,amelynekhatásáraafogyasztókbenyújtottákkifizetésirántiké-
relmüketéscsupánakifizetettösszegbankszámlájukontörténőjóváírásakorszembesültekazzal,hogya2019.december
31-iállapothozképestazelszámolásfordulónapjáigegyéninyugdíjszámlájukonamegtakarításukjelentősencsökkent.
Kértékanyugdíjmegtakarításukösszegehelyességénekkivizsgálását,amelyneksoránsérelmezték,hogyrövididőnbelül
jelentősencsökkentaszámukrakifizethetőösszeg.

Általánosságbanelmondható,hogyakifizetettösszegcsökkenéseakifizetésidőszakábantapasztalhatóáltalánosnegatív
befektetési/piacikörnyezethatásánakkövetkezményevolt.Akoronavíruskövetkeztébenavilággazdaságaleálltésez
bizonytalanbefektetőihangulatoteredményezett,amelyazárfolyamalakulásában,azárfolyamesésbenisjelentkezett.

A 2020. évben lezárt egészségpénztári ügyek eredménye

12 db
ELINTÉZETT ÜGY

11 db (92%)
ebből ebből

ÉRDEMBEN ELBÍRÁLT ÜGY

7 db (64%)

EGYEZSÉG, KÖTELEZÉS
 ÉS MEGEGYEZÉS



ELJÁRÁSOK,EREdMÉNYEK

JELENTÉS A PÉNZÜGYI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET ÉVES TEVÉKENYSÉGÉRŐL • 2020 83

Azeljárásokbanakérelmezőkbeadványamegalapozatlannakbizonyult.Egyesetbenakérelmezőapénzügyiszolgáltató
érvelésétmegértetteéselfogadtaarratekintettel,hogyapénzügyiszolgáltatórészérerészleteskimutatásküldésétvál-
lalta,ígyvisszavontaakérelmét.

ATestületjavasoljaapénztártagoknak,hogya10évesvárakozásiidőutánikifizetés,illetvenyugdíjszolgáltatási
igénybenyújtásátmegelőzőenazönkéntesnyugdíjpénztárakinternetesoldalánvagyügyfélszolgálatukútjántá-
jékozódjanakazegyéninyugdíjszámlájukaktuálisegyenlegérőlannakérdekében,hogyérdekeiknekmegfelelő,
megalapozottdöntésttudjanakhozni.

A 2020. évben lezárt önkéntes nyugdíjpénztári ügyek eredménye

19 db
ELINTÉZETT ÜGY

18 db (95%)
ebből ebből

ÉRDEMBEN ELBÍRÁLT ÜGY

3 db (17%)

EGYEZSÉG ÉS MEGEGYEZÉS
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IV. A határon átnyúló pénzügyi jogviták

2020.évbenaTestületeddigigyakorlatáhozhasonlóanahatáronátnyúlóügyekszámaatöbbiügyszámáhozviszonyítva
elenyészővolt.Akorábbiévekfolyamatosannövekvőtendenciájátkövetőena2016.évbenegyvisszaeséskövetkezett,
majd2017-2018.évekbenfolyamatosnövekedésvolttapasztalható.A2019.ésa2020.évbenújracsökkentazügyszám,
a2019.évbenérkezett34kérelemhezképesta2020.évbenkicsitkevesebb,32újkérelemérkezett.

Ahatáronátnyúlóügyekközül2020.január1.napján13ügyvoltfolyamatban,amihezazévsorán33újkérelemérkezett.
2020-ban41ügykerültlezárásra,5ügyazévutolsónapjánmégfolyamatbanvolt,lezárásuka2021.évbenfogmajd
megtörténni.

A41lezártügyből29esetbenmagyarországi,12esetbenkülföldilakóhellyelrendelkezőfogyasztónyújtottbekérelmet.
Azeljárás9ügybenhitelintézettel,9ügybenpénzforgalmiszolgáltatóval,1ügybenbefektetésiszolgáltatóval,1ügyben
követeléskezelővelés22ügybenbiztosítóvalszembenindult.

Amagyarországiszolgáltatókkalszembenjelentősrészbentartósankülföldönmunkátvállalómagyarállampolgárokkezde-
ményeztekeljárást,illetveahatárontúlélőmagyaroktólszármaztakakérelmek.Akérelmezettszolgáltatókésapanaszok
jellegenemtérteljelentősenazáltalánoseljárásbantapasztaltaktól,alapvetőenhitel-vagykölcsönszerződésekkelkap-
csolatosügyletekkel,bankkártyatranzakciókkal,befektetésiegységekhezkötöttéletbiztosításokkal,utazásibiztosítással,
ingatlanbiztosítással,pénzátutalással,felszámolttranzakciósdíjakkalösszefüggőügyeikvoltak.

EgyügybennemrendelkezettaTestülethatáskörreltekintettelarra,hogyakérelmezőnempénzügyifogyasztóijogvita
tárgyábankezdeményezetteljárást.Eljárásiakadály12ügybenmerültfel,melyneksoránarrólkelletttájékoztatniakérel-
mezőt,hogyapénzügyiszolgáltatónemtettalávetésinyilatkozatot,ezértnincslehetőségazérdemieljáráslefolytatására.
AkérelmezőnemfolytatottleaTestületeljárásánakkezdeményezéseelőttpanaszeljárástapénzügyiszolgáltatóval6
ügyben,ezértezeknélakérelemelutasításrakerült.Sajnosazérdemieljáráselőfeltételeinemteljesültekazonügyeknél,
melyekbenakérelmezőknemtettekmaradéktalanulelegetahiánypótlásifelhívásbanfoglaltaknakazzal,hogynemiga-
zoltákapanaszeljárásmegtörténtétvagynemisválaszoltakaTestülethiánypótlásifelhívására.Ahiánypótláselmaradása
miattelutasítottügyeknélakérelmezőkmindenesetbentájékoztatástkaptakarravonatkozóan,hogyhiánytalankérelem
benyújtásávalaTestületeljárásátismételtenkezdeményezhetik.

22ügybenérdemihatározathozatalára,ebből14esetbenazeljárásmegszüntetésérekerültsor.Amegszüntetésrekerült
ügyekből6esetbenlehetetlennekbizonyultazeljárásfolytatása,merttovábbiszéleskörűbizonyításieljárásralettvolna
szükség,amelyreaTestületneknincslehetősége.További3esetbenakérelmezővisszavontaakérelmétarratekintettel,
hogyapénzügyiszolgáltatóazeljárássoránteljesítetteakérelmébenfoglaltakatvagyeljárásonkívülafelekmegállapod-
takajogvitavéglegesrendezésében.Egyesetbenafelekközösenkértékazeljárásmegszüntetéséttekintettelarra,hogy

35. ábra
Szolgáltatók a lezárt határon átnyúló ügyekben
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magukmegállapodásrajutottak.Kétesetbenszükségtelennekbizonyultazeljárásfolytatása,mivelapénzügyiszolgáltató
időközbenteljesítetteakérelembenfoglaltteljesigényt.Kétesetbenakérelmezőkérelmemegalapozatlannakbizonyult,
ígyszinténazeljárásmegszüntetésénekvolthelye.

8esetbenkerültsoregyezségmegkötésére.Akérelmezőkminda8esetbenmagyarországiilletőségűekvoltak,akikkül-
földiilletőségűpénzügyiszolgáltatókellennyújtottákbekérelmüket.A8kérelemből7ügybenbefektetésiegységekhez
kötöttéletbiztosításiszerződéssel,együgybenutazásibiztosítássalkapcsolatbanvoltkérelmükafogyasztóknak.ATestület
korábbitapasztalataszerintalegtöbbesetbenakülföldiszolgáltatóknemvetettékalámagukataTestületeljárásának.
Ezatendencia2018-2020közöttpozitíviránybaváltozott,mivelazérintettkülföldipénzügyiszolgáltatókegyrészetett
alávetésinyilatkozatot, ígyaTestületezekbenazesetekbenisérdemidöntésthozhatott.2020-banörömteliváltozás
volt,hogy4ügybenmagyarországiszékhelyűpénzügyiszolgáltatókisegyezségiajánlatottettek,ígyazEGTterületénélő
magyarállampolgárfogyasztókáltalkezdeményezetthatáronátnyúlópénzügyifogyasztóijogvitákesetébenisegyezséget
jóváhagyóhatározattalzárulhattakazügyeik.Ebbenazévbenkétesetbentettmagyarországiszékhelyűpénzügyiszolgál-
tatóhatáronátnyúlóügybenegyezségiajánlatot,melyekegyikétsemfogadtaelakérelmező,ígyafelekközöttegyezség
sajnosnemjöhetettlétre.

Akérelmezőkabefektetésiegységekhezkötöttéletbiztosításiszerződésekkelkapcsolatosanaztsérelmezték,hogyszer-
ződéskötéselőttnemkaptakmegfelelőtájékoztatástaköltségekrőlésaszerződésévesindexálásáról,aszerződéskölt-
ség-ésdíjszerkezeteátláthatatlanvoltszámukra,illetveaztcsakévekkelkésőbbismertékmeg.Sérelmeztéktovábbá,
hogyszerződéskötéskornemkaptaktájékoztatástarról,hogyarendszeresdíj„dinamizálásakor”apénzügyiszolgáltató
ugyanakkoraköltségelvonástfoganatosítadíjnövekménytekintetében,mintegyújonnankötöttszerződésesetén,vala-
mintnemrendelkeztekinformációvalbefektetéseikállásáról,hozamárólsem.Apénzügyiszolgáltatóazeljárásoksorán
akérelmezőkigényénekjogosságátnemismerteel,ugyanakkorazügybékésmegoldásaérdekébenmindenesetben
egyezségiajánlatottett.Azegyezségiajánlatábanvállalta,hogyakérelmezőkáltalaszerződésrebefizetettdíjakatvisz-
szatérítiésaszerződéstmegszünteti.Akérelmezőkapénzügyiszolgáltatóegyezségiajánlatát–egykivételtőleltekintve
–mindenesetbenelfogadták.

Azutazásibiztosításiszerződésektekintetébenakérelmezőkaztsérelmezték,hogyakülföldibiztosítókizárásrahivatkozott,
nemismerteelakáreseménytbiztosításieseménykéntvagynemaszerződésbenmegállapítottösszegűbiztosításidíjat
fizettekiszámukra.Azeljárássoránapénzügyiszolgáltatóújrafelülvizsgáltaakáreseménytésegyezségiajánlatottett.

SEPAátutalássalkapcsolatosegyikügybenakérelmező,akiegyNémetországbanlakómagyarállampolgárvolt,apénzügyi
szolgáltatónálmegbízástadottegyingatlaneladásbólszármazónagyobbösszegnekanémetországiszámlájárautalására.
ASEPAátutalásazonbannemteljesült.KérelmezőnkálláspontjaszerintfélretájékoztattákabankfiókbanazaktuálisHUF/
EURárfolyammalkapcsolatban,emiattnemvalósultmegatranzakció,valamintsérelmezte,hogyatranzakciósikertelen-
ségérőlcsupánnapokkalkésőbbértesült,amikormárlényegesenrosszabbátváltásiárfolyamontudtavolnaamegbízást
megadni.Erretekintettelazátutaláskörülményeinekkivizsgálásátkérte,valamintkérteannaklehetővétételét,hogyaz
eredetimegbízásinaponérvényesHUF/EURárfolyamonátutalhassaazösszeget.Azeljárássoránfényderültarra,hogy
amegbízásnapjánnemvoltelegendőfedezetakérelmezőbankszámlájánazaznapérvényesHUF/EURárfolyamalapján
aSEPAátutaláskapcsolódódíjátisbeleszámítva,emiattmagaazátutalássemteljesülhetett.Apénzügyiszolgáltatóaz
eljárássoránegyezségiajánlatottett,melyszerintamennyibenakérelmező30naponbelülújátutalásimegbízástadaz
eredetiEURösszegátutalásáraésazehhezszükségesfedezetetazaktuálisárfolyamonátszámítvaaszámlájánrendelke-
zésrebocsájtja,úgyapénzügyiszolgáltatóazátutaláskapcsánakondícióslistaalapjánterheltdíjakataterheléstkövetően
utólagosanjóváírja.Akérelmezőazonbannemfogadtaelapénzügyiszolgáltatóegyezségiajánlatát,ígyafelekközött
nemjöttlétreegyezség.Tekintettelarra,hogyabankfiókbanelhangzottkommunikációtutólagrekonstruálninemlehet,
lehetetlennekbizonyultazeljárásfolytatásaésazmegszüntetésselzárult.

A 2020. évben lezárt határon átnyúló ügyek eredménye

41 db
ELINTÉZETT ÜGY

22 db (54%)
ebből ebből

ÉRDEMBEN ELBÍRÁLT ÜGY

12 db (55%)

EGYEZSÉG ÉS MEGEGYEZÉS
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V. Az Online Vitarendezési Platformon 
bonyolított ügyek

2020-banaTestülethezösszesen4kérelemérkezettazOVRplatformonkeresztül,mindegyikabiztosításiterületetérin-
tette.Háromkötelezőgépjárműfelelősségbiztosítással,együgyvagyonbiztosítássalvoltkapcsolatos.Akötelezőgépjármű
felelősségbiztosítássalkapcsolatosügyekbenegykötelezéskiadásárakerültsor,kéttovábbiügyvárhatóan2021.első
negyedévébenfoglezárulni.Avagyonbiztosítássalkapcsolatosügybenazeljárásmegszüntetésérekerültsortekintettel
arra,hogytovábbibizonyításieljárásralettvolnaszükségahhoz,hogyazügybenaTestületdöntésthozzon,azonban
szakértőkirendelésére,széleskörűbizonyításieljáráslefolytatásáraittnincslehetőség.Akétlezártügyközülazelsőben
azeljárásiidő87nap,amásodiknál162napvolt.Ezutóbbiesetbenaveszélyhelyzetmegszűnésévelösszefüggőátme-
netiszabályokrólésajárványügyikészültségrőlszóló2020.éviLVIII.törvény159.§(2)bekezdésealapján,aPénzügyi
BékéltetőTestületelőttaveszélyhelyzetmegszűnésekorfolyamatbanlévőeljárásokban–ideértveazírásbanfolytatott
ésaszünetelőeljárásokatis–azügyintézéshatáridejeabefogadástólszámított180nap.AzOVRplatformonkeresztül
lefolytatottügyekesetébenazátlagoseljárásiidő124,5napvolt.

A2020.évbenazelsőOVRPlatformonkeresztüllefolytatottéslezártügyvagyonbiztosításiszerződésselvoltkapcsolatos.
Kérelmébenakérelmezőelőadta,hogykárbejelentésttettviharkármiatt,mivelhatalmasvihartombolterősszéllökésekkel,
amiletépteabiztosítottingatlandrótkerítésérőlabelátásgátlóhálót.Kérelmébenelőadta,hogyahálóésarögzítéséhez
használhatógyorskötözőkárátszeretné,hamegtérítenéaszolgáltató.Aszóbanforgóhálónemegyvitorla,hanemegyolyan
ritkánszőttanyag,amiátengedialevegőt,melydirekterreacélralettmegtervezve.Apénzügyiszolgáltatóválasziratában
fenntartottakorábbiálláspontjátazügyben,melyszerintabiztosításiszerződésfedezetenemterjedkiakivitelezésiés
tervezésihibákbóleredőkárokra,abelátásgátlófelszereléseegykerítésrenemfeleltmegazépítésügyiszabványoknak.
Hivatkozotttovábbáarra,hogyadrótokkalésgyorskötözővelrárögzítettbelátástgátlómegoldásoknemtekinthetőek
építménynek,sőtnemtekinthetőkazépítménytartozékánakvagyalkotórészéneksemfigyelemmelarraatényre,hogy
ezeknemtartósanrögzítettekésnemhogyerősítenékakerítésfunkcióját,inkábbgyengítikazt,ígyfenntartottaaztaz
álláspontját,hogybiztosításiszolgáltatásebbenavonatkozásbannemteljesíthető.ATestületarendelkezésreállóadatok
alapjánnemtudottdöntésthozniazügybenmertmindezenakérdésekszakértőikérdéseknekminősülnek.ATestületaz
eljárástmegszüntette,mertannaklefolytatásalehetetlennekbizonyult.

AmásodikésazOVRPlatformonkeresztüllefolytatottéslezártügykötelezőgépjárműfelelősségbiztosítássalvoltkap-
csolatos.Akérelmezőpénzügyiszolgáltatónálkötöttkötelezőgépjármű-felelősségbiztosításiszerződésedíjnemfizetéssel
megszűnt,majdnéhánynappalkésőbbkérelmezőnkújkötelezőgépjármű-felelősségbiztosításiajánlatotnyújtottbe
apénzügyiszolgáltatóhoz.ABMadategyeztetőnyilvántartásaszerintajárműmásnapértékesítésrekerült.Akérelmező
egyújgépjárműreújkötelezőgépjármű-felelősségbiztosításiszerződéstkötöttugyanazonpénzügyiszolgáltatónál,melyre
tekintettelkérteakorábbanmegszerzettB04bonus-malusfokozatátvezetését.Aszolgáltatóabonus-malusátvezetést
megtagadtaarrahivatkozással,hogyarraadíjnemfizetésselmegszűntszerződésekeseténnincslehetőség.Aszolgáltató
előadta,hogyeljárásrendjeszerintadíjnemfizetésseltörténtmegszűnéstkövetőújrakötésmiattszámoltdíjnakakoc-
kázatviseléskezdetétőlszámított8naponbelülbekellérkeznieaszolgáltatóhozannakérdekében,hogyazajánlatszer-
ződésséváljon.Nyilvántartásátellenőrizte,azadottösszegsem8naponbelül,semutánanemérkezettbe,ígyazajánlat
automatarendszereáltalelutasításrakerültésnemváltszerződéssé.Arendelkezéséreállóadatokalapján–tekintettel
adíjnemfizetésseltörténtmegszűnésre–abonusátvezetéstelvégezninincslehetőségemásikkötelezőgépjárműfele-
lősségbiztosításra.ArendelkezésreállóiratokalapjánaTestületmegállapította,hogyakérelmezőkötelezőgépjármű-
felelősségbiztosításaagépjárműértékesítésétmegelőzőnaponlétrejöttésazértékesítésnapjánérdekmúlássalszűnt
meg.Arendelkezésreállóinformációkalapjánaszerződésbonus-malusbesorolásaB04volt.Erretekintettel,akérelmező
általmásik,újgépjárműrekötöttszerződésreaB04bonus-malusbesorolásátvihető.ATestületkötelezteapénzügyi
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szolgáltatót,hogyakérelmezőújkötelezőgépjármű-felelősségbiztosításiszerződésén,amegszerzettB04bonus-malus
besorolástvezesseátésabefizetettdíjakezenbesorolásszerintidíjkorrekciójátvégezzeel.

Összefoglalvaelmondható,hogyazonlinevitarendezésapénzügyiszolgáltatásokkapcsánfelmerülővitákrendezésének
egyszerű,hatékony,gyorsésingyenesformája,olyanalternatívmegoldásapénzügyivitákbíróságonkívülirendezésére,
melynekelőnye,hogyföldrajzitávolságtólfüggetlenülnyíliklehetőségavitarendezésre.Ezarendszerleegyszerűsítiés
megkönnyítiafelekközötti,illetveafelekésazeljárófórumközöttikommunikációt,ezáltalfelgyorsítvaavitarendezés
menetét,növelveakonfliktuskezeléshatékonyságát.Apénzügyiszektorbanabiztosításiterületérintettleginkábbaz
onlineszerződéskötésekvonatkozásában.Ajövőbenazonbanvárható,hogyatöbbipénzügyiágazatbanisemelkednifog
azonlinelétrejövőszerződésekszámaésezáltalazonlinevitarendezésiügyekéis.

ABREXITazOVRPlatformonkeresztülbenyújtottügyeketisérinti.2020.január31-énazEgyesültKirályságkilépettaz
EurópaiUnióból.Azegyesültkirályságbelifogyasztók,pénzügyiszolgáltatókésalternatívvitarendezésifórumokakilé-
pésrőlrendelkezőmegállapodáskeretébenelfogadottátmenetiidőszakvégéig,azaz2020.december31-igtovábbra
használhattákazonlinevitarendezésiplatformot.

2020.december31.napjátkövetőenazonbanazegyesültkirályságbelialternatívvitarendezésitestületeknemfognak
tudnihozzáférniazonlinevitarendezésiplatformhozésnevüklefogkerülniajóváhagyottvitarendezésitestületeklistájá-
ról.Ennekkövetkeztébenaplatformonnemlehettöbbéegyesültkirályságbelifogyasztókatvagypénzügyiszolgáltatókat
érintőjogvitákatrendezni.

A 2020. évben lezárt online platformon keresztül érkezett ügyek eredménye

3 db
ELINTÉZETT ÜGY

3 db (100%)
ebből ebből

ÉRDEMBEN ELBÍRÁLT ÜGY

1 db (33%)

KÖTELEZÉS
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VI. Az elszámolási ügyek

ATestületszámára–jelentősmértékbenlecsökkentesetszámban–demég2020-banisadtakfeladatotazúgynevezett
árfolyamrésreésazegyoldalúszerződésmódosításravonatkozótörvényielszámolássalösszefüggőpénzügyijogviták.

Azévsoránnégyilyenjellegű(ebbőlegyügymárelőzőévbenbeérkezett),azáltalánostóleltérő,speciálisfelülvizsgálati
eljárástfolyt.Ezzela2015.január1.napjaótabeérkezettésatörvényielszámolássalkapcsolatosügyekszámaazelőző
évi16.807-ről16.810-reemelkedett.Egyesetbenakérelemelkésett.Atovábbiháromjogesetrőlelmondható,hogyazok
nemelőzménynélküliek,azalapügyletekvonatkozásábanaTestület,illetveabíróságamegelőzőévekbenmárérdemi
döntésthozott.

A151-esügytípusban(elszámoláshelyességénekérdemifelülvizsgálata)kételjáráskerültlefolytatásra.Egyikesetben
abíróságkötelezteaTestületetarra,hogyújeljárásban,mindenrészletkérdéstekintetbenpontosindokolássaltámassza
alákorábbi,akérelemmegalapozatlanságátmármegállapítódöntését.AmásikesetbenaTestületkorábbanújelszámolás
készítésérekötelezteapénzügyiszolgáltatót,azonbanazelkészítettújelszámolásiskorrekcióraszorult,ezértaTestület
afeltártésakérelmezőáltalmegalapozottankifogásolt,deténylegesencsekélyjelentőségűhibákkijavításárakötelezte
apénzügyiszolgáltatót.Apénzügyiszolgáltatóakötelezésnekelegettett,azelszámolásszámszakivégeredményenem
módosult,afogyasztótkárnemérte.

A153-asügytípusbanazelszámoláselkészítésénekkötelezettségmegállapításatárgyábanésaforintosításikötelezettség
kimondásaérdekébenegyeljárásfolyt,melybenaTestületmegállapította,hogyazadottügyletvonatkozásábanapénzügyi
szolgáltatónemvoltkötelesaforintosítástelvégezni.”
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1. SZÁMÚ MELLÉKLET

A Pénzügyi Békéltető Testület Működési Rendje

1. MŰKÖDÉSI ELVEK

A Pénzügyi Békéltető Testület (a továbbiakban: PBT vagy Testület) a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. tör-
vényben (MNB törvény) rögzített szabályok alapján az 98/257/EK Bizottsági Ajánlásnak megfelelő működési elvek szerint 
végzi az MNB törvény szerint ráruházott feladatokat. Az Ajánlás hét alapelvet rögzít, ezek a PBT működésének elvei is 
egyben, melyek konkrét jogszabályi rendelkezések formájában az MNB törvényben jelennek meg: 

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

1.  Függetlenség

A PBT, mint Testület a Magyar Nemzeti Bank szervezeti keretein belül működő, de szakmailag független, nem utasítható 
szervezet, mely függetlenség nemcsak magára a Testületre, hanem annak elnökére és tagjaira is vonatkozik. A Testület 
elnöke 6 évre kinevezett vezető, akinek megbízatása csak az MNB törvényben foglalt esetekben szűnhet meg. – MNB 
törvény 96.§ (2), 97.§ (2), 100. § (1)(2)(4) és 101. § (4)

2.  Átláthatóság

A PBT a végzett tevékenységéről és működésének szabályairól folyamatosan tájékoztatást ad a honlapján (www.mnb.hu/
bekeltetes), éves jelentéseiben, továbbá kérésre. – MNB törvény 99. §, 115. § és 129-130.§

3.  Kontradiktórius eljárás 

A PBT eljárásában biztosított az, hogy a felek a meghallgatások alkalmával személyesen megjelenjenek és álláspontjaikat 
szóban és írásban is kifejtsék. A kérelmekkel érintett pénzügyi szolgáltatók együttműködésre kötelezettek. – MNB törvény 
108.§

4.  Hatékonyság

A PBT eljárása gyors, az előtte folyó eljárásokban a hiánytalan kérelem beérkezésétől számított 75 napon belüli időpontra 
az eljáró tanács meghallgatást tűz és az eljárást 90 napon belül be is kell fejeznie. Ezt a határidőt a PBT elnöke ügyenként 
egy alkalommal, saját hatáskörben meghozott döntése alapján maximum 30 nappal hosszabbíthatja meg. Az eljárásért 
sem a kérelmezőnek, sem a pénzügyi szolgáltatónak fizetnie nem kell, a PBT eljárása díjmentes, de a felmerült költségeket 
(ha ilyen van) a felek maguk viselik. – MNB törvény 106.§ (3) és 112.§ (5)

5.  Jogszerűség 

A PBT minden tagja jogi egyetemi diplomával és jogi szakvizsgával és/vagy közgazdasági egyetemi diplomával rendelke-
ző, valamint a pénzügyi szektor valamely területén és/vagy bíróságon gyakorlatot szerzett és tapasztalt munkatárs, és 
a Magyar Nemzeti Bank alkalmazottja. Munkáját mindenki a vonatkozó jogszabályok ismeretében és felhasználásával, 
szakszerűen végzi. Az általuk vitt konkrét ügyekben függetlenek és pártatlanok. – MNB törvény 97.§ (1),(3) és 98.§ (4)-(7)
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6.  Szabadság 

A PBT által meghozott döntések nem érintik a fogyasztónak azt a jogát, hogy bírósághoz forduljon. A PBT ajánlásaival és 
kötelezést tartalmazó határozataival szemben a törvény biztosítja a jogorvoslat lehetőségét. – MNB törvény 116-117., 
121-122. §

7.  Képviselet lehetősége

A PBT előtti eljárásban a személyes eljárás vagy a meghatalmazott általi eljárás is lehetséges. A felek bármelyike választása 
szerint meghatalmazott útján is eljárhat. Meghatalmazott bármely természetes vagy jogi személy, továbbá jogi szemé-
lyiséggel nem rendelkező szervezet is lehet. A kérelmező a PBT eljárásban a meghallgatáson akkor is személyesen vehet 
részt, ha magát meghatalmazottal kívánja képviseltetni. – MNB törvény 110.§

2. A SZERVEZET

1.  A PBT szervezete az elnökből, a PBT tagjait magába foglaló osztályokból, valamint a hivatalból áll. A PBT elnöke képviseli 
a Testületet, gondoskodik annak jogszerű működéséről. A PBT elnökét a hivatalvezető helyettesíti.

2.  A tagok osztályokba szerveződnek. Az osztályokat egy-egy tag, az osztályvezető irányítja. Az osztályvezetők szervezik 
az osztályok munkáját és felelősek azért, hogy a hivatal által az osztályra szignált ügyek határidőben és a jogszabályi 
rendelkezéseknek megfelelően elintéződjenek. Az osztályok tagjai a PBT tagjai, akik közül az osztályvezetők jelölik ki 
az osztályon belül az eljáró tanácsok tagjait konkrét ügyekben. Az eljáró tanácsok személyi összetétele nem állandó.

Az osztályvezetők feladatai:
–  kijelölik a konkrét ügyekben eljáró tanács tagjait és az eljáró tanács elnökét;
–  nyomon követik az eljáró tanácsok által vitt ügyeket és betartatják a határidőket;
–  összeállítják a meghallgatási jegyzéket, meghatározzák a meghallgatások időpontját és helyét, mindezt egymás között 

egyeztetik;
–  gondoskodnak arról, hogy a meghallgatásokon az eljáró tanács teljes létszámban jelen legyen, és szükség esetén a he-

lyettesítés megoldható legyen, ha ez nem lehetséges, jelzik a hivatalvezetőnek a helyettesítési igényüket és a működé-
sükhöz szükséges más egyéb feltételeket

–  gondoskodnak a munkateher arányos elosztásáról;
–  ismertetik a tanácsok tagjaival a vezetői értekezleteken elhangzott információkat
–  javaslatot tesznek a tagok szabadságolásának rendjére;
–  beszámolnak a PBT elnökének az osztály működése során szerzett tapasztalatokról;
–  elkészítik az osztály szakmai munkájáról szóló összegzést, feldolgozzák az ügyek tapasztalatait, jogalkotásra és/vagy 

jogszabály-módosításra vonatkozó javaslatot tesznek;
–  bírság kiszabását kezdeményezik annak jogszabályi feltételei fennállta esetén.

3. A hivatalt hivatalvezető vezeti, a hivatal munkatársai a szakértők, jogi előadó(k), a Testület sajtószóvivője, az asszisz-
tensek és a gyakornok(ok). 

A hivatalvezető feladatai:
–  ellátja az elnök helyettesítésével kapcsolatos feladatokat;
–  vezeti a hivatalt, gondoskodik az adminisztratív feladatok időben történő ellátásáról, a szabadságok kiadásáról, a he-

lyettesítések megszervezéséről;
–  kiszignálja az ügyeket az osztályokra, lehetőség szerint gondoskodik az ügyteher egyenlő elosztásáról;
–  működteti az ügynyilvántartó rendszert, vezeti az irattározást, gondoskodik a PBT honlapjának aktualizálásáról;
–  gondoskodik az éves jelentések statisztikai részének összeállításáról;
–  az egységes joggyakorlat kialakítása érdekében összehangolja az eljáró tanácsok által alkalmazott gyakorlatot; 
–  gondoskodik iratminták meglétéről és naprakész állapotban tartásáról;
–  peres eljárásokkal összefüggésben kapcsolatot tart a Hatósági Perképviseleti Főosztállyal, gondoskodik a peres nyilván-

tartás vezetéséről és az adatszolgáltatásról;
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–  amennyiben a testület hatáskörének hiánya a kérelemből megállapítható, gondoskodik a kérelem elutasításáról vagy 
az ügyet az osztályra szignálja;

–  gondoskodik jogszabályfigyelők készítéséről, szakmai és nyelvi képzések szervezéséről
–  kapcsolatot tart más békéltető testületekkel, fogyasztóvédelmi hatósági szakterületekkel és az Ügyfélkapcsolati Infor-

mációs Központtal.

3. HATÁSKÖR, ILLETÉKESSÉG

1.  A PBT hatáskörébe tartozik a Magyar Nemzeti Bank által felügyelt pénzügyi szolgáltatók és a fogyasztók között az egyes 
pénzügyi szolgáltatások igénybevétele érdekében létrejött jogviszonyokkal kapcsolatos vitás ügy (a pénzügyi fogyasztói 
jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése. A PBT eljáró tanácsai megkísérlik a felek közötti egyezség létrehozatalát és 
a létrejött egyezséget határozattal jóváhagyják. Egyezség hiányában ajánlást vagy kötelezést tartalmazó határozatot 
hozhatnak vagy az eljárást megszüntetik.

2.  A PBT a hozzá beérkező méltányossági kérelmekkel is foglalkozik. Az ilyen kérelmek esetében egyezség létrehozatala 
érdekében közvetít a pénzügyi szolgáltató és a kérelmező között. Egyezség hiányában az ügyet megszüntető határozattal 
lezárja.

3.  Online pénzügyi fogyasztói jogvitákkal kapcsolatos kérelmeket a fogyasztói jogviták online rendezéséről szóló európai 
parlamenti és tanácsi rendeletben (továbbiakban: OVR rendelet) meghatározott online vitarendezési platformon keresz-
tül is benyújthatja a fogyasztó, a PBT ebben az esetben az OVR rendelet, valamint jelen Működési Rend 12. fejezetében 
foglaltak szerint jár el. Az OVR rendelet szövegét a Működési Rend 5. számú melléklete tartalmazza.

4.  A PBT a kérelmező követeléskezelőkkel szembeni kérelmeivel kapcsolatos eljárást – az egyéb jogszabályi feltételek 
fennállta esetén – akkor indítja meg, ha egyértelműen az állapítható meg, hogy a megvásárolt követelés az MNB által 
felügyelt pénzügyi szolgáltató és a fogyasztó között pénzügyi szolgáltatás nyújtása érdekében létrejött jogviszonyból 
ered. Egyéb esetben megállapítja hatáskörének hiányát és a kérelmező egyidejű értesítése mellett az ügyet a lakóhelye 
szerint illetékes békéltető testületnek küldi meg.

5.  A beérkezett kérelmeket hatáskör szempontjából a Hivatal is vizsgálhatja. Amennyiben a Testület hatáskörének hiánya 
a kérelem tartalma alapján hiánypótlás nélkül megállapítható, a kérelmet hatáskör hiányában elutasítja. Az elutasító 
határozatot a Testület elnöke vagy a hivatalvezető írja alá. Amennyiben a hivatalvezető az ügyet az osztályra szignálja, 
az osztályvezető által kijelölt tanács dönt a hatáskör kérdésében. A hatáskör vizsgálata eredményeképpen vagy érdemi 
eljárás indul vagy a kérelmet az eljáró tanács hatáskör hiányában elutasítja és a kérelmező egyidejű értesítésével – 
amennyiben ez megállapítható- a hatáskörrel rendelkező szervezetnek megküldi.

6. A Testület az ország egész területén illetékességgel rendelkezik.

4. AZ ELJÁRÓ TANÁCSOK 

1.  Az osztályvezetők az osztályokra szignált ügyekben tagjaik közül jelölik ki az eljáró tanács elnökét és két tagját. Ha a ki-
tűzött meghallgatáson az ügyre kijelölt tanács valamely tagja nem tud jelen lenni, a helyettesítésről az osztályvezetők 
gondoskodnak. Az eljáró tanács kijelölését az osztályvezető módosítja, ha valamely tag esetében kizárásnak van helye, 
munkaviszonya a Magyar Nemzeti Bankkal a meghallgatást megelőzően megszűnt vagy a munkavégzési kötelezettség alól 
felmentették, illetve, ha a kijelölt tag tartós távolléte vagy akadályoztatása miatt a kijelölés megváltoztatása szükséges.

2.  Az eljáró tanácsok 3 tagúak, a tanács elnökéből és két további tagból állnak. A tanács elnöke vezeti a meghallgatást, 
a két tag közül az egyik az ügy előadójaként kijelölt tanácstag, a másik tag vezeti a jegyzőkönyvet, vagy a tanács elnöke 
egyben az ügy előadója is.

3.  A jegyzőkönyvvezető tanácstag gondoskodik arról, hogy a meghallgatáson a meghallgatás megtartásához szükséges 
iratminták rendelkezésre álljanak, továbbá az ajánlást és kötelezést tartalmazó határozatok kivételével írásba foglalja 
a tanács határozatait, a jegyzőkönyvet a felek által egyeztetetten véglegesíti, gondoskodik aláírásukról és a felek számára 
a meghallgatáson kézbesíti, távollévő fél számára gondoskodik annak kézbesítéséről.
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4.  Az ügy előadójaként kijelölt tanácstag:
–  hatáskörvizsgálatot követően gondoskodik arról, hogy – hiánypótlás eredményeképpen vagy anélkül – a kérelem ér-

demben tárgyalható legyen;
–  hatáskör hiányában a kérelmet haladéktalanul megküldi – a kérelmező egyidejű értesítése mellett – a hatáskörrel ren-

delkező szervezetnek (áttétel) és/vagy kérelmet elutasító határozatot hoz;
–  vizsgálja az alávetés meglétét, gondoskodik a szükséges iratok rendelkezésre állásáról;
–  elkészíti a szükséges értesítéseket, gondoskodik azok szabályszerűségéről;
–  értesítésben kitűzi a meghallgatás időpontját, annak helyéről, a tanács összetételéről, a meghallgatás mellőzésének 

kezdeményezéséről a feleket a kérelem másolatának egyidejű megküldésével értesíti, az értesítést bármely tanácstag 
aláírhatja;

–  az értesítésben felszólítja a pénzügyi szolgáltatót a válasziratban történő nyilatkozattételre, figyelmezteti ennek elma-
radása jogkövetkezményeire, felhívja a pénzügyi szolgáltatót, hogy a meghallgatáson egyezség létrehozatalára jogosult 
vagy erre felhatalmazott személy részvételét biztosítsa;

–  válaszirat megküldésére nyitva álló határidő eredménytelen eltelte esetén felszólítja a pénzügyi szolgáltatót együttmű-
ködési kötelezettségének teljesítésére;

–  haladéktalanul megküldi a kérelmezőnek a pénzügyi szolgáltató válasziratának másolatát, amennyiben ez nem lehet-
séges, azt részére a meghallgatáson átadja és azt ismerteti;

–  a határon átnyúló pénzügyi fogyasztói jogvita esetén továbbítja a fogyasztónak a FIN-Net-ben használt formanyom-
tatványon rögzített kérelmet az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező, a FIN-Net-ben részt vevő más EGT 
állambeli alternatív vitarendezési fórumhoz; 

– a meghallgatáson képviseli a tanács többi tagjával előzetesen egyeztetett szakmai álláspontot; 
–  egyezség létrehozatalát kísérli meg, ennek eredménytelensége esetén – amennyiben azt a tanács indokoltnak ítéli – 

elkészíti az ajánlást vagy kötelezést tartalmazó határozatot és gondoskodik az iratok kézbesítéséről;
– a PBT ügynyilvántartó rendszerében az ügyre vonatkozó adatokat, információkat bevezeti, azokat naprakészen tartja.

5.  Az eljáró tanács elnöke:
–  gondoskodik a meghallgatások jogszerű lefolytatásának rendjéről törekedve a lehető legrövidebb időtartamra és a lehető 

leghatékonyabb működésre;
–  felelős a tanács pecsétjének használatáért;
–  jelzi az osztályvezetőknek, ha a meghallgatást a pénzügyi szolgáltató elmulasztja;
–  továbbítja a kizárás iránti kérelmet a PBT elnökének, amennyiben a kérelem elkésett, jelzi ennek tényét, amennyiben 

a PBT elnöke helyt adott a kizárási kérelemnek, az eljáró tanács elnöke írásban értesíti a feleket az új tanácstag kijelölé-
séről. Megnyitja a meghallgatást, megállapítja a megjelent személyek személyazonosságát, meggyőződik a képviseleti 
jog megfelelő igazolásáról, gondoskodik a szükséges adatok jegyzőkönyvbe rögzítéséről, a képviseleti jogot igazoló 
okiratnak az iratokhoz csatolásáról;

–  figyelmezteti a megjelenteket, hogy a tárgyalás rendjét zavaró készülék a meghallgatáson nem használható, a meghallga-
táson hang és kép rögzítése nem lehetséges, gondoskodik a meghallgatás rendjének fenntartásáról, súlyos rendzavarás 
esetén azonnal értesíti a biztonsági munkatársakat, szükség esetén a rendőrséget;

–  tájékoztatja a feleket eljárási jogaikról;
–  vezeti a meghallgatást, megszabja a meghallgatáson teljesítendő cselekményeknek sorrendjét;
–  egyezségkötés hiányában nyilatkoztatja a megjelenteket a kérelemben és a válasziratban foglaltak fenntartásáról, ki-

egészítéséről, felhívja a kérelmező figyelmét a kérelem módosításainak, kiegészítésének korlátaira; 
–  dönt a jegyzőkönyv kiegészítésére irányuló kérelem tárgyában;
– a feltételek teljesülése esetén befejezettnek nyilvánítja a meghallgatást;
–  ismételten megnyitja a meghallgatást, ha a meghallgatás befejezését követően fontos körülmény, kérdés tisztázása 

végett nyilatkozatok beszerzése célszerűnek látszik;
–  kihirdeti az eljáró tanács döntését.

5. AZ EGYEDÜL ELJÁRÓ TESTÜLETI TAG

1.  Az ötvenezer forintot meg nem haladó összegre vonatkozó, továbbá az egyszerű megítélésű fogyasztói kérelmet je-
lentő és a méltányossági kérelmet tartalmazó pénzügyi fogyasztói jogvitákban egy testületi tag is eljárhat. A kérelem 
módosítása ezt nem befolyásolja. 
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Egyszerű megítélésű ügy: a kérelem és mellékleteiként csatolt okiratok alapján az ügy ténybeli és jogi megítélése nem 
igényel szakmai konzultációt vagy különleges felkészülést és az ügy a mindennapi életben tömegesen előforduló szol-
gáltatásból eredő és/vagy jelentős számban jogvitát eredményező típusügy;

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 teljesítésének lehetőségét. A méltányossági ügyekben a Testület egyezség létrehozatala érdekében köz-
vetít a pénzügyi szolgáltató és a kérelmező között, a létrejött egyezséget határozatával jóváhagyja, egyezség hiányában 
az ügyet megszüntető határozattal lezárja. A méltányossági eljárásban a fizetési meghagyásos, peres vagy bírósági 
végrehajtási eljárásban elbírált igények vitássá nem tehetők.

2.  Az osztályvezető az osztályra szignált ügyekben vizsgálja, hogy az egyedüli testületi tagként történő eljárás feltételei 
fennállnak-e. Ha igen, az osztály tagjai közül kijelöli az egyedül eljáró testületi tagot. Az osztálybármely testületi tagja 
ilyen tagként kijelölhető. A kijelölést az osztályvezető a kijelölt tag akadályoztatása esetén megváltoztathatja. Az osz-
tályvezető határozathozatal előtt bármikor elrendelheti, hogy az ügyben három-tagú tanács járjon el.

3.  Az egyedül eljáró testületi tag a meghallgatáson gondoskodik a jegyzőkönyv vezetéséről, a PBT munkatársai közül 
jegyzőkönyvvezetőt vehet igénybe. Egyebekben eljárására a működési rend szabályai értelemszerűen és megfelelően 
irányadók. Az egyedül eljáró testületi tagot az eljárás lefolytatása során mindazon jogok megilletik és kötelezettségek 
terhelik, amelyek az eljáró tanácsot megilletik és terhelik.

6. ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG, ELFOGULTSÁG ÉS KIZÁRÁS

1.  Az osztályvezető a hivatal vezetője által az osztályra szignált ügyekben nem jelölhet ki olyan eljáró tanácsot, amelynek 
valamely tagja vagy a tag Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója az ügyben érintett vagy érdekelt, vagy a ké-
relemmel érintett szervezet egy olyan pénzügyi szolgáltató, amelynél a tag közös háztartásban élő közeli hozzátartozója 
alkalmazott vagy vezető tisztségviselő, így igazgatósági vagy felügyelő bizottsági tag (hozzátartozói összeférhetetlenség). 

2.  Nem jelölhető ki olyan tanácstag az eljáró tanács tagjává, akitől az adott ügy részrehajlásmentes megítélése és/vagy 
tárgyilagos elintézése egyéb okból nem várható el (elfogultság). Elfogultságot jelent, ha a tanács tagja a pénzügyi szol-
gáltatónál egyedi elbírálás alapján a nyilvánosan meghirdetettől jelentős mértékben eltérő kondíciók mellett vett vagy 
vesz igénybe bármilyen szolgáltatást. 

3.  Amennyiben a hozzátartozói összeférhetetlenség vagy az elfogultság fennállta ellenére kijelölés történne, annak észle-
lésétől számított 1 munkanapon belül az érintett tag köteles ezt írásban, az osztályvezetővel és a PBT elnökével közölni, 
az osztályvezető pedig köteles haladéktalanul gondoskodni annak azonnali megszüntetéséről. 

4.  Az eljáró tanács tagja ellen a felek bármelyike kizárási kérelmet terjeszthet elő, ha olyan körülményt tud igazolni, amely 
kétséget ébreszt a tag függetlensége vagy pártatlansága tekintetében. Az indokolással ellátott írásbeli kizárási kérelmet 
attól a naptól számított 3 munkanapon belül kell előterjeszteni, amikor a fél az eljáró tanács összetételéről tudomást 
szerzett. A kizárási kérelemről a PBT elnöke dönt az érintett testületi tag illetékes osztályvezetőjének jelenlétében történő 
meghallgatását követően. Ha a kizárási kérelem alapos, a PBT elnöke felkéri az osztályvezetőt, hogy az ügyben másik 
tanácstagot jelöljön ki. Az új tanácstag kijelöléséről a feleket az eljáró tanács elnöke írásban értesíti.

5.  Az eljáró tanács azon tagja, aki a személyére vonatkozó kizárási okot maga jelentette be, bejelentésének elintézéséig 
a pénzügyi fogyasztói jogvita elbírálásában nem járhat el. Egyéb esetben az érintett tanácstag továbbra is eljárhat, de 
a bejelentés elintézéséig az érdemi határozat meghozatalában nem vehet részt.

6.  A PBT elnöke, tagjai és a hivatal munkatársai nem nyújthatnak be kérelmet a PBT-hez, a pénzügyi szolgáltatóval szem-
beni szerződéses jogvitáikat lehetőség szerint magával a szolgáltatóval, ha ez eredménytelen, egyéb törvényes úton 
rendezheti.
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7. A KÉRELMEK ELŐTERJESZTÉSE, VIZSGÁLATA ÉS A VÁLASZIRAT

1.  Az általános békéltetési eljárásra irányuló kérelmet az 1. sz. melléklet a) szerinti 150. formanyomtatványon kell, a mél-
tányossági kérelmet az 1. sz. melléklet b) szerinti 180. formanyomtatványon lehet írásban és eredeti példányban postai 
úton vagy elektronikus formában ügyfélkapun, illetve az online úton megkötött szerződések esetében az OVR rende-
let szerinti online vitarendezési platformon keresztül benyújtani. A Testület a kérelmező részére az általa választott 
kommunikációs úton kézbesíti az iratokat, így postai úton kezdeményezett eljárásban postai kézbesítés útján és annak 
szabályai szerint, ügyfélkapun keresztül benyújtott kérelemmel indult eljárásban az ügyfélkapun a kérelmező tárhelyére. 
Amennyiben a kérelmező az eljárás során a kapcsolattartás módját meg kívánja változtatni, ilyen igényét ügyfélkapun 
keresztül, az 1. sz. melléklet c) szerinti 200. formanyomtatvány használata által jelezheti, más módon érkező kérelme 
nem lesz teljesíthető. A Testület e-mailben csak a kérelmező által előterjesztett, a kérelem visszavonására vonatkozó 
nyilatkozat és a kérelmező azon nyilatkozatát fogadja, mely által hozzájárul az eljárás írásban történő további lefolyta-
tásához vagy ehhez nem járul hozzá és tudomásul veszi az eljárás szünetelését.

A beérkezett kérelmet az ügyben eljáró tanács megvizsgálja. Ha a kérelem nem felel meg a törvényben foglaltaknak, 
az eljáró tanács a kérelmet – annak beérkezésétől számított 15 munkanapon belül – a hiányok megjelölése mellett 
és 8 napos határidő biztosításával a kérelmezőnek hiánypótlásra visszaküldi. A kérelem hiányos, ha nem tartalmazza 
a) a kérelmező nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
b) a kérelmező által kezdeményezett jogvitával érintett pénzügyi szolgáltató nevét, székhelyét,
c) a kérelmező álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
d) a kérelmező nyilatkozatát a vitás ügy rendezésének megkísérléséről,
e)  az elutasított panaszt és az elutasítást tartalmazó iratot
f) a kérelmező nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben közvetítői eljárást vagy polgári peres eljárást nem indított,
g) a döntésre irányuló indítványt,
h)  azokat az okiratokat, illetve azok másolatát, kivonatát, melyek tartalmára a kérelmező bizonyítékként hivatkozik,
i)  a polgári jog szabályai szerinti teljes cselekvőképességgel rendelkező képviselő teljes bizonyító erejű magánokiratba 

vagy közokiratba foglalt meghatalmazását, ha a kérelmező meghatalmazott útján kíván eljárni,
j)  amennyiben a kérelemhez különleges adat is kapcsolódik, a kérelmező nyilatkozatát arra nézve, hogy kérelme be-

nyújtásával egyidejűleg különleges adata tekintetében hozzájárul ezek kezeléséhez és átadásához az MNB törvény 
rendelkezései szerint,

Amennyiben az elektronikus adathordozón vagy elektronikus úton benyújtott kérelem vagy mellékletei nem felelnek 
meg a Magyar Nemzeti Banknál hatályban lévő bankbiztonsági, technológiai követelményeknek vagy az adatok kezelését, 
nyomtatását jelentősen megnehezítik vagy az lehetetlen, az eljáró tanács – elutasítás vagy az adott iratok mellőzésének 
terhével – felhívhatja a Kérelmezőt az elektronikus adathordozón benyújtott iratok papír alapon történő benyújtására.

2.  Az ügyben eljáró tanács az eljárás megindulásától számított 8 napon belül megvizsgálja a kérelmet annak megítélése 
érdekében, hogy az a Testület hatáskörébe tartozik-e. Nincs hatáskör a kérelem elbírálására, ha 
a) a kérelmet benyújtó nem minősül fogyasztónak,
b) a kérelmet nem pénzügyi szolgáltatóval szemben nyújtották be,
c)  a kérelmet követeléskezelővel szemben nyújtották be, de a követelés alapjául szolgáló jogviszony nem pénzügyi 

szolgáltatásra irányult,
d) a kérelem tárgya nem pénzügyi fogyasztói jogvita.

Hiánypótlásra kell a kérelmezőnek a kérelmet visszaküldeni, ha a kérelem alapján kétséget kizáróan nem állapítható 
meg, hogy annak elbírálására a Testületnek van-e hatásköre. A hiánypótlás megtörténtét követően dönthető el, hogy 
a tanács az ügyet érdemben tárgyalja, vagy hatáskör hiánya miatt áttételnek vagy a kérelem elutasításának van-e helye.

3.  Az eljáró tanács meghallgatás tűzése nélkül elutasítja a kérelmet, ha
a)  a kérelem benyújtását nem előzte meg a kérelmező kezdeményezésére panaszának kivizsgálása vagy a kérelmező 

korábban nem élt eredménytelen méltányossági kérelemmel az érintett szolgáltatónál,
b) a panasz elutasítására nem került sor,
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c)  a felek között ugyanabból a ténybeli alapból származó ugyanazon jog iránt per van folyamatban vagy annak tárgyában 
már jogerős ítéletet hoztak, továbbá, ha korábban a Testület előtt eljárást indítottak és az döntéssel befejeződött, 
kivéve, ha ezen korábbi eljárásban a kérelmet a hiánypótlás nem vagy nem megfelelő teljesítése miatt utasították 
el, vagy a kérelmező a kérelmét visszavonta, vagy a felek közösen kérték az eljárás megszűntetését,

d)  az ügyben olyan büntetőeljárás van folyamatban, amelyben a fogyasztó polgári jogi igényének érvényesítését is kéri, 
vagy a felek között ugyanabból a ténybeli alapból származó ugyanazon jog iránt fizetési meghagyás kibocsátására 
került sor, vagy a felek közvetítői eljárást indítottak,

e) a hiánypótlásra adott határidő eredménytelenül telt el,
f) a kérelem a hiánypótlást követően sem bírálható el,
g)  a jogvita komolytalan jellegű, azaz a kérelmező olyan tartalmú nyilatkozatot tesz vagy magatartást tanúsít, amely 

nyilvánvalóan nem a jogvita érdemi rendezésére irányul, és egyértelműen alkalmatlan az eljárás megindítására,
h) a jogvita zaklató jellegű, azaz a beadvány hangvétele, a fél nyilatkozata, magatartása
i)  jó erkölcsbe ütköző, durva, személyeskedő,
j) a Testület nem rendelkezik hatáskörrel a vita (kérelem) elbírálására.

Az eljáró tanács a kérelmet meghallgatás tűzése nélkül elutasíthatja, ha azt a kérelmező nem a kérelem nyomtatványon 
nyújtotta be, továbbá a kérelem mellékleteit papír alapon felhívásra sem csatolta. 

4.  Az eljárási határidők a hiánytalan kérelem beérkezésének napjától számítanak. Ha elutasításra nem kerül sor, az eljáró 
tanács elnöke a meghallgatás kitűzött időpontjáról, helyéről vagy a meghallgatás mellőzésének kezdeményezéséről, azaz 
írásbeli eljárás lefolytatására tett javaslatáról a feleket a kérelem másolatának egyidejű megküldésével időben és írásban 
értesíti. Ha az eljárás írásbeli lefolytatására nem tesz javaslatot, az értesítésben az eljárás megindulásától számított 75 
napon belüli meghallgatási időpontot tűz. A meghallgatás időpontját úgy határozza meg, hogy a pénzügyi szolgáltatót 
érintő több meghallgatásra lehetőség szerint azonos napon és egymást követően kerüljön sor. Az értesítésben közölni 
kell a kijelölt eljáró tanács tagjainak nevét. 

A meghallgatás mellőzéséhez, az eljárás írásban történő lefolytatáshoz mindkét fél írásbeli hozzájárulása szükséges. 
Az eljáró tanács elnöke a felek meghallgatáson tett hozzájáruló nyilatkozata alapján is elrendelheti az eljárás írásban 
történő további lefolytatását. Ha felek a meghallgatás előtt nem járulnak hozzá az eljárás írásbeli lefolytatásához és 
valamelyik fél a meghallgatáson nem jelenik meg, az eljáró tanács a meghallgatás megtartását követően a felek előze-
tes hozzájárulása nélkül is lefolytathatja az eljárást írásban. Az írásban lefolytatott eljárásban az eljáró tanács a felek 
hozzájárulása nélkül a határozat meghozataláig meghallgatást tűzhet ki.

Rendkívüli helyzetben, indokolt esetben és kivételesen a Testület elnöke dönthet úgy, hogy a felek hozzájárulása hiá-
nyában vagy akarata ellenére is a folyamatban lévő eljárások további folytatása írásban történjen.

5.  Amennyiben a kérelem benyújtását követően a kérelmező elhalálozik, úgy az eljáró tanács az eljárást határozatával 
megszünteti. A kérelmező jogutódja jogerős hagyatékátadó végzés vagy öröklési bizonyítvány birtokában jogosult új 
eljárást indítani. 

Amennyiben a kérelem benyújtását követően a pénzügyi szolgáltató személyében jogutódlás történik, úgy az eljárás 
– külön panaszeljárás lefolytatása nélkül – a jogutód pénzügyi szolgáltató bevonásával folytatódik tovább, melyről 
a tanács az érintetteket értesíti. A jogutódlást bármelyik érintett szolgáltató bejelentheti. Az eljáró tanács rövid határ-
idő megjelölésével felhívja a jogutód pénzügyi szolgáltatót nyilatkozatának megtételére. Ugyanezen szabályok szerint 
lehet eljárni akkor is, ha a Kérelmező a kérelem benyújtását követően értesül a pénzügyi szolgáltató személyében 
bekövetkezett jogutódlásról.

6.  A pénzügyi szolgáltatók beadványaikat az e célra szolgáló elektronikus úton keresztül űrlapok használatával nyújthatják 
be. A Testület a nekik szóló értesítéseket, felhívásokat, döntéseket az Elektronikus Ügyintézés Hiteles Tárhely (EÜHT) 
postaládába kézbesíti. A tárhelyre történő elhelyezésről a szolgáltatók e-mailben értesítést kapnak. Átvétel hiányában 
a kézbesítési tárhelyen történt elhelyezést követő 11. munkanapon a Testület az iratot kézbesítettnek tekinti. A pénzügyi 
szolgáltatók az MNB törvény 108. § szerinti írásbeli válaszirataikban az esetleges üzleti titkot tartalmazó és bizalmasan 
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kezelendő információt jelentő tartalmat kötelesek egyértelműen megjelölni, továbbá az ezt tartalmazó okiratot vagy 
adatot külön beadványként csatolni.

7.  A méltányossági kérelmek a 180. nyomtatvány használatával, valamint kézzel vagy géppel írt szabadszöveges bead-
ványként is előterjeszthetők. 

A méltányossági kérelemnek tartalmaznia kell
a) a kérelmező nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
b)  az érintett pénzügyi szolgáltató nevét, székhelyét,
c)  a méltányossági kérelem alapjául szolgáló személyi és anyagi körülmények megjelölését, és ha van, az azokat alátá-

masztó bizonyítékokat,
d) a kérelmező nyilatkozatát a méltányossági igénye rendezésének megkísérléséről a pénzügyi szolgáltatónál,
e)  az elutasított méltányossági kérelmet és az elutasítást tartalmazó iratot, vagy a kérelmező arra vonatkozó nyilat-

kozatát, hogy a pénzügyi szolgáltató a benyújtást követő 30 napon belül nem válaszolt a méltányossági kérelmére,
f) a méltányossági igény teljesítésére vonatkozó indítványt,
g)  azokat az okiratokat, illetve azok másolatát, kivonatát, melyek tartalmára a kérelmező hivatkozik,
h)  a polgári jog szabályai szerinti teljes cselekvőképességgel rendelkező képviselő teljes bizonyító erejű magánokiratba 

vagy közokiratba foglalt meghatalmazását, ha a kérelmező meghatalmazott útján kíván eljárni,
i)  amennyiben a kérelemhez különleges adat is kapcsolódik, a kérelmező nyilatkozatát arra nézve, hogy kérelme be-

nyújtásával egyidejűleg különleges adata tekintetében hozzájárul ezek kezeléséhez és átadásához az MNB törvény 
rendelkezései szerint,

j)  a kérelmező nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy ugyanabból a ténybeli alapból, ugyanazon jog iránt korábban nem 
terjesztett elő méltányossági kérelmet.

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

Amennyiben a Magyar Nemzeti Bank elnöke a Magyar Kormány által kihirdetett veszélyhelyzet időtartama alatt belépési 
tilalmat ír elő az MNB épületeibe, az eljárások csak írásban folyhatnak.

Az eljárás írásban történő lefolytatáshoz a felek beleegyezésére – ha jogszabály másként nem rendelkezik – nincs szükség. 
A belépési tilalom megszűntével az eljárás az általános szabályok szerint folytatandó le. Az eljárás folytatásról a feleket 
értesíteni kell.

9. A MEGHALLGATÁS

1.  Az eljáró tanácsok meghallgatásaikat a Magyar Nemzeti Bank 1133 Budapest, Váci utca 76. (Capital Square) épület 
földszintjén található tárgyaló helyiségeiben tartják. Meghallgatások minden munkanapon vannak, ezek időpontját és 
pontos helyét egymás között elosztva az osztályvezetők határozzák meg. A meghallgatást az eljáró tanács elnöke vezeti, 
aki megszabja azoknak a cselekményeknek a sorrendjét, amelyeket a meghallgatáson következnek. A félhez az eljáró 
tanács tagjain kívül az ellenérdekű fél és annak képviselője is intézhet kérdéseket.

2.  Az eljáró tanács elnöke a meghallgatás során bármikor figyelmeztetheti a feleket, ha nem a vitás üggyel összefüggő 
kérdésfeltevésre vagy tényelőadásra kerül sor. Az ilyen tények, adatok figyelembevételét az eljáró tanács mellőzi.

3.  A meghallgatás nem nyilvános, kivéve, ha a meghallgatás nyilvánosságához mindkét fél hozzájárul. Ebben az esetben 
a meghallgatáson – korlátozott létszámban – hallgatóság részt vehet. A maximum hallgatói létszámot az eljáró tanács 
elnöke állapíthatja meg. 

4.  A meghallgatás megnyitásakor az eljáró tanács elnöke – a személyazonosság igazolására alkalmas okirat megtekinté-
sével – megállapítja a megjelent személyek személyazonosságát, valamint meggyőződik a képviseleti jog megfelelő 
igazolásáról. A személyi adatokat a jegyzőkönyvben az eljáró tanács a meghallgatás elején rögzíti, a személyi okmá-
nyokat haladéktalanul visszaadja, a képviseleti jogot igazoló okiratot a jegyzőkönyvhöz csatolja, továbbá mindezeket 
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a jegyzőkönyvben is rögzíti. Ha valamelyik fél a meghallgatáson nem jelent meg, a fél értesítésére vonatkozó tértivevény 
alapján meg kell állapítani, hogy értesítése szabályszerűen megtörtént-e. Ha igen, a meghallgatást a fél részéről elmu-
lasztottnak kell tekinteni. Ha a meghallgatáson bármelyik fél szabályszerű értesítés ellenére nem jelenik meg vagy nem 
terjeszti elő bizonyítékait, az eljáró tanács lefolytatja az eljárást és a rendelkezésre álló iratok és adatok alapján dönt.

5.  Ha a kérelmező képviselőt hatalmaz meg, a meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba 
kell foglalni. Ha a kérelmező és képviselője együtt jelennek meg a meghallgatáson, a meghatalmazás a meghallgatás 
jegyzőkönyvébe is rögzíthető. Ha a fél nevében megjelent meghatalmazott vagy törvényes képviselő a képviseleti jogát 
nem igazolja, a fél képviseletét a meghallgatáson nem láthatja el.

6.  A megjelent személyek személyazonosságáról, valamint a képviseleti jog igazolásáról való meggyőződés után az eljáró 
tanács elnöke a meghallgatást megnyitja és figyelmezteti a megjelenteket arra, hogy a meghallgatás rendjét zavaró 
készülék, így különösen mobiltelefon nem használható. Az eljáró tanács elnöke a feleket tájékoztatja eljárási jogaikról, 

a) a kérelem kiegészítésének szabályairól,

b)  az egyezség, a kötelezést tartalmazó határozat, valamint az ajánlás jogi természetéről, arról, hogy az egyezség és 
a kötelezést tartalmazó határozat önként történő teljesítésének elmaradása esetén a kérelmező kérelmére bírósági 
végrehajtásnak van helye,

c) a szolgáltató által tett általános vagy az adott ügyre vonatkozó eseti alávetésről és ennek jogkövetkezményeiről,

d) a jogszabályi alávetésről és ha ez az adott ügyben alkalmazandó, ennek jogkövetkezményeiről,

e)  arról, hogy az eljárás nem érinti az igények bírósági úton való érvényesíthetőségét.

7.  Az összegszerűen nem meghatározható, valamint cselekmény megtételére vagy attól való tartózkodásra irányuló igé-
nyeket az eljáró tanács nulla forintra szólóként értékeli.

Ha a kérelmező egy eljárásban egy jogviszonyból eredő több igényét vagy több jogviszonyból eredő igényeit érvénye-
síti, az MNB tv. 113.§ (2) bekezdés szerinti értékhatár megállapításakor – a járulékok figyelmen kívül hagyásával – az 
előterjesztett igények együttes értékét kell figyelembe venni.

Ha a kérelem előre, vagy pontosan meg nem határozható összegű (így különösen kamattal, egyéb időszakonként fel-
számítandó összeggel kapcsolatos) követelésre irányul, vagy ezeket vitatja, az alávetés alkalmazásánál a kamat vagy 
más igény egy naptári évi összege irányadó.

8.  Az eljáró tanács egyezséget kísérel meg létrehozni a felek között. Felhívja a felek figyelmét arra, hogy a közöttük fennálló 
jogvita leggyorsabb és legegyszerűbb rendezési módja az egyezségkötés, így, ha álláspontjaik közelítésével mindkét fél 
számára elfogadható és jogszabályba nem ütköző módon rendezik a közöttük felmerült jogvitát, azt a tanács határoza-
tával jóváhagyja. Ha a felek között egyezségkötésre kerül sor, az egyezséget az eljáró tanács jóváhagyja és a jelenlévő 
felek részére kihirdetést követően írásban, a jegyzőkönyvbe foglaltan vagy külön okiratban átadja és a meghallgatást 
befejezettnek nyilvánítja. Ha a jelen nem lévő fél írásban benyújtott egyezségi ajánlatát a másik fél elfogadja, az egyez-
séget tartalmazó határozatot a távolmaradó fél részére az eljáró tanács kézbesíti. Ha egyezségkötésre meghallgatáson 
kívül kerül sor, az eljáró tanács az egyezséget az annak létrejöttéhez szükséges utolsó jognyilatkozat beérkezésétől 
számított 15 napon belül jóváhagyja és határozatát kézbesíti.

9.  Ha egyezség megkötésére nem kerül sor, az eljáró tanács elnöke nyilatkoztatja a megjelenteket arról, hogy a kérelem-
ben vagy a válasziratban foglaltakat továbbra is fenntartják-e, azt szóban kívánják-e kiegészíteni. A kérelmező figyelmét 
felhívja a kérelem módosításának, kiegészítésének korlátaira. A tanácsnak elsőként a fogyasztót kell nyilatkoztatnia, 
ezt követően a pénzügyi szolgáltató képviselője adhatja elő a nyilatkozata alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, 
írásban tett nyilatkozatának kiegészítését kérheti. A nyilatkozatokat és kiegészítéseket követően az eljáró tanács tagjai 
az üggyel kapcsolatban bármilyen további körülményre, tényre, adatra vonatkozó tájékoztatást kérhetnek a felektől. Az 
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előadott tényeket, adatokat szükség esetén igazolni kell. Ha a meghallgatás bármelyik szakaszában felmerül az egyez-
ségkötés lehetősége, az eljáró tanács elnöke kezdeményezi az egyezség megkötését. Ha ehhez a meghallgatáson jelen 
nem lévő személy hozzájárulása szükséges (így különösen képviselet esetén), az eljáró tanács elnöke rövid szünetet 
rendelhet el abból a célból, hogy az egyezségkötéshez szükséges jóváhagyást a fél vagy képviselője rövid úton beszerezze.

10. A meghallgatáson a szabad bizonyítás elve érvényesül azzal, hogy
a)  valamennyi bizonyítási cselekményt a meghallgatás során lehet megtenni, így helyszíni szemlének nincs helye,
b)  szakértő kirendelésére nem kerül sor, de a felek álláspontjuk alátámasztására szakértői véleményt – a meghallgatást 

megelőzően – benyújthatnak,
c)  a meghallgatás során az eljárást nyilvánvalóan hátráltató szándékkal benyújtott bizonyítékokat az eljáró tanács 

figyelmen kívül hagyhatja,
d) a meghallgatáson a vonatkozó törvényi előírások szerint használható fel a minősített adatot tartalmazó okirat,
e)  ha az előadott tény, adat bizonyítására, igazolására nem kerül sor, azokat az eljáró tanács döntésének meghozata-

lakor figyelmen kívül hagyja.

11.  A feleknek a meghallgatáson előterjesztett közös kérelmére vagy a jelen lévő fél kérelmére a meghallgatás kivétele-
sen fontos okból – így különösen a felek egyezségre való törekvése miatt – az új meghallgatás időpontjának egyidejű 
kitűzésével elhalasztható. Az eljáró tanács hivatalból és csak fontos okból, az ok megjelölésével halaszthatja el a meg-
hallgatást. A meghallgatás elhalasztása nem befolyásolja a pénzügyi békéltetési eljárás befejezésének törvényi vég-
határidejét. Ha a felek a meghallgatás elhalasztását követően egyezséget kötnek egymással és egyúttal hozzájárulnak 
az eljárás írásbeli lefolytatásához, folytatólagos meghallgatás megtartására nem kerül sor.

12.  Ha a meghallgatás során a felek további nyilatkozatot nem tesznek és az eljáró tanács tagjainak sincs több kérdésük, 
az eljáró tanács elnöke – a felek erre történő figyelmeztetését követően – a meghallgatást befejezettnek nyilvánítja. 
Egyezségkötés hiányában – a méltányossági kérelem alapján indult eljárás kivételével – a tanács tanácskozás céljából 
visszavonul. Ha a tanácskozás során bármilyen olyan körülmény, kérdés merül fel, amelyre a felek nyilatkozatát cél-
szerű beszerezni, ennek beszerzése érdekében az eljáró tanács elnöke a meghallgatást megnyitja. A tanács a döntését 
a felek által írásban és szóban előadott nyilatkozatok és a rendelkezésre bocsátott bizonyítékok együttes értékelésével, 
mérlegelésével alakítja ki. Az eljáró tanács zárt tanácskozás után szavazással és egyszerű szótöbbséggel hoz döntést.

13.  Az eljáró tanács tagjai zárt tanácskozáson döntenek arról, hogy egyezség hiányában ajánlást, kötelezést vagy eljárást 
megszüntető határozatot hoznak. Döntenek arról is, hogy kihirdetik-e az ilyen határozatot vagy a kihirdetésre újabb 
meghallgatáson kerüljön sor. Utóbbi esetben az írásba foglalás a meghallgatást követő tizenöt napon belül történik. 
Ha az ügy jogi és ténybeli megítélése egyszerű, a kötelezést tartalmazó határozatot vagy az ajánlást az eljáró tanács 
elnöke az adott meghallgatáson hirdeti ki. A kihirdetésnek tartalmaznia kell az eljáró tanács jogvitával kapcsolatos 
érdemi döntését és annak rövid indokolását. Ha az eljáró tanács a meghallgatáson a kötelezést tartalmazó határozatot 
vagy az ajánlást nem hirdeti ki, akkor a következő meghallgatás időpontját szóban közli a felekkel. Az eljáró tanács 
erről az időpontról külön írásbeli értesítést nem küld a felek részére. 

Amennyiben a határozathozatalra az eljárás írásbeli lefolytatása keretében kerül sor, úgy a határozat kihirdetése pos-
tai vagy elektronikus kézbesítés útján történik azzal, hogy a kihirdetés időpontja a határozat meghozatalának napja.

14.  A kötelezést tartalmazó határozat vagy az ajánlás írásba foglalásáról és kézbesítéséről az eljáró tanács gondoskodik. Az 
írásba foglalt ajánlás vagy kötelezést tartalmazó határozat rendelkező részének tartalmaznia kell a rövid, tömör döntést.

Amennyiben a kérelem arra irányul, hogy az eljáró tanács állapítsa meg, hogy a kérelmező nem tartozik valamely 
követeléssel úgy az ajánlás vagy a kötelezés rendelkező részében megjelöli azon követelést melynek megfizetésére 
nem köteles a kérelmező, továbbá felhívja a pénzügyi szolgáltatót, hogy 15 napon belül állítson ki olyan tartalmú nyi-
latkozatot és küldje meg a kérelmező részére, amely szerint a kérelmező felé nem érvényesíti a megjelölt követelést. 
Az ajánlásnak és a kötelezést tartalmazó határozatnak tartalmaznia kell továbbá
a) a megtartott meghallgatás helyét, idejét, az eljáró tanács megjelölését, az ügyszámát,
b)  az eljárás tárgyát, a jogvitában érintett felek, illetve képviselőik nevét, lakóhelyét (tartózkodási helyét, székhelyét), 

illetve a jogvitában elfoglalt helyüket,
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c)  az ügyben eljáró tanács tagjainak nevét,
d)  ha az eljárás meghosszabbítására került sor, ennek a tényét, 
e) a rendelkező rész tartalmának indokolását,
f)  az arra vonatkozó tájékoztatást, hogy a tanács határozata, illetve ajánlása nem érinti a fogyasztónak azt a jogát, hogy 

igényét bírósági eljárás keretében érvényesítse,
g)  tájékoztatást arról, hogy határozattal szemben milyen jogorvoslatnak van helye, 
h)  az írásba foglalás időpontját,
i) a kötelezést tartalmazó határozatban a költségekről és annak viseléséről való döntést, 
j) a pénzügyi szolgáltató önkéntes teljesítése elmaradásának lehetséges jogkövetkezményeiről való tájékoztatást.

15.  Az eljáró tanács az eljárást határozatával megszünteti, ha
a) a kérelmező a kérelmét visszavonja,
b) a felek az eljárás megszüntetésében megállapodnak,
c)  az eljárás folytatása lehetetlen,
d)  az eljárás folytatására az eljáró tanács megítélése szerint bármely okból – ideértve a kérelem megalapozatlanságát 

is – nincs szükség,
e) a jelen Működési Rend 7. fejezet 3. és 5. pontjában foglalt valamely körülmény tudomására jut.

16.  A meghallgatásról írásbeli jegyzőkönyv készül, egyéb rögzítő eszköz használatát kivételes esetben az eljáró tanács 
elnöke engedélyezheti. A jegyzőkönyvet az eljáró tanács egy tagja készíti, melyben rögzíteni kell:
a)  a felek és képviselőik nevét, eljárási jogállását, a kérelmező személyazonosító adatait (anyja neve, születési helye és 

ideje, a személyazonosító okmányának száma), lakóhelyét (tartózkodási helyét), a pénzügyi szolgáltató székhelyét,
b)  az eljárási jogokra és kötelezettségekre vonatkozó tájékoztatás megtörténtét, illetve az elhangzott figyelemfelhí-

vásokat,
c)  az egyezségkötés megkísérlését,
d)  egyezségkötés esetén annak rögzítését, 
e) a felek nyilatkozatait röviden,
f)  az eljáró tanács elnökének a meghallgatás vezetésével kapcsolatos nyilatkozatait, figyelmeztetéseit,
g)  az eljáró tanács tagjainak kérdéseire adott válaszokat,
h) a meghozott határozat vagy az ajánlás kihirdetésére, valamint kézbesítésére vonatkozó tényeket,
i)  egyéb, az ügy és/vagy a meghallgatás szempontjából lényeges körülményt, adatot, információt.

Az ajánláson és a kötelezésen kívül az eljáró tanács bármely határozata jegyzőkönyvbe is foglalható. 

Az eljáró tanács tagjai vagy a felek a nyilatkozat megtételekor kérhetik, hogy bizonyos nyilatkozataik szó szerint kerül-
jenek a jegyzőkönyvbe. A meghallgatás befejezését megelőzően a felek megtekinthetik az elkészült jegyzőkönyvet és 
egy alkalommal a saját nyilatkozataikra észrevételt tehetnek, arra kijavítást és kiegészítést kérhetnek. 

A kiegészítési kérelmet az eljáró tanács elnöke elutasíthatja, ha az az elhangzottakhoz képest jelentős újdonságot 
vagy lényegesen eltérő információt nem tartalmaz. A véglegesített jegyzőkönyvre a jegyzőkönyvet vezető tanácstag 
rávezeti az iktatószámot, majd egy-egy példányt kézbesít a jelen lévő felek részére. A távollévő fél részére a jegyző-
könyvet kézbesíteni kell.

17.  A jogszabályi alávetésen alapuló kötelezést tartalmazó határozat elleni ellentmondást határidőben beérkezettnek 
kell tekinteni, ha az ellentmondás előterjesztésére nyitva álló határidő utolsó napján a pénzügyi szolgáltató ajánlott 
levélként azt postára adja a 15. fejezetben meghatározott címre.

10. A REND FENNTARTÁSA ÉS AZ ELJÁRÁS IDŐTARTAMA

1.  A meghallgatások rendjének fenntartásáról az eljáró tanácsok elnökei kötelesek gondoskodni. A meghallgatás rendjét 
megzavaró felet az eljáró tanács elnöke figyelmezteti arra, hogy magatartása akadályozza a meghallgatás megtartását, 
ezért, ha a meghallgatás befejezése válik szükségessé, az eljáró tanács a rendelkezésre álló adatok alapján dönt. Döntése 
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során figyelembe veszi, hogy melyik fél magatartása miatt nem volt megtartható a meghallgatás. Súlyos rendzavarás 
esetén az eljáró tanács tagjai azonnal értesítik a biztonsági munkatársakat, szükség esetén a rendőrséget.

2.  Az eljáró tanácsnak az eljárást annak megindulását követő 90 napon belül be kell fejeznie, az ügyet határozattal le kell 
zárnia. Amennyiben ez indokolt, az eljáró tanács elnöke e határidő lejártát megelőzően, írásbeli kérelemmel fordulhat 
a PBT elnökéhez annak érdekében, hogy a törvényes lehetőségével élve az eljárási határidő meghosszabbítását enge-
délyezze. Ha a PBT elnöke a kérelemnek helyt ad, az eljárást ügyenként egy alkalommal 30 nappal meghosszabbíthatja.

11. A HATÁRON ÁTNYÚLÓ PÉNZÜGYI FOGYASZTÓI JOGVITÁK ELTÉRŐ 
SZABÁLYAI

1.  A pénzügyi szolgáltatási tevékenységgel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogviták esetén a jelen eljárási rendben 
foglalt szabályokat az ebben a fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. Határon átnyúló jogvita az, mely esetében 
az érintett fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye Magyarországon, a pénzügyi szolgáltató székhelye, telephelye, 
letelepedési helye más EGT tagállam vagy fordítva.

2.  A pénzügyi szolgáltatási tevékenységgel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvitában az eljárás megindításának 
további feltétele, hogy a pénzügyi szolgáltató az adott jogvitában a PBT eljárásának alávesse magát és ezzel annak 
döntését magára nézve kötelezőnek ismerje el. Alávetés hiányában az eljáró tanács 
a)  tájékoztatja a kérelmezőt a jogvita tekintetében az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező, a FIN-Net-ben 

részt vevő más EGT állambeli alternatív vitarendezési fórumról,
b)  információt ad az e fórum eljárására vonatkozó sajátos szabályokról, így különösen a szolgáltatással való előzetes 

egyeztetés szükségességéről és az adott esetben az eljárás megindítására előírt határidőkről, 
c)  a kérelmezőnek a FIN-Net-ben használt formanyomtatványon rögzített kérelmét – a kérelmező kérésére – továbbítja 

az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező más EGT állambeli alternatív vitarendezési fórumhoz.

3.  Az eljáró tanács az eljárást minden esetben írásban folytatja le, de a körülmények mérlegelése alapján kezdeményezheti 
meghallgatás tartását is. A meghallgatás tartásához mindkét fél hozzájárulását be kell szerezni. Az eljáró tanács elnöke 
a meghallgatásos eljárásban az értesítésre vonatkozó szabályokat alkalmazza azzal, hogy a meghallgatás tartásának 
kezdeményezése esetén az értesítésben a hozzájárulás szükségességére külön fel kell hívnia a felek figyelmét. Írásbeli 
eljárás esetén az értesítésben a meghallgatás időpontja helyett a felekkel az eljárás megindításáról való tájékoztatást 
kell közölni. Ha az eljáró tanács elnöke az eljárást írásban folytatja le, az eljáró tanács a kérelem megalapozottságának 
megállapítása érdekében a felektől határidő tűzésével írásbeli tájékoztatást vagy dokumentum rendelkezésre bocsátását 
kérheti. A felek nyilatkozatait, álláspontját az ellenérdekű féllel közölni kell és lehetőséget kell adni számára álláspontja 
kifejtésére. Ha az eljáró tanács elnöke az eljárást írásban folytatja le, az eljáró tanács határozatát annak meghozatalát 
követően haladéktalanul kézbesíteni kell a felek részére.

4.  Az eljárás nyelve az angol. Az eljáró tanács határozatát is ezen a nyelven hozza meg, kivéve, ha a kérelmező kéri, hogy 
a jogvitával érintett szerződés és/vagy az érintett szolgáltató és közötte alkalmazott kommunikáció nyelvét használja.

5.  Az eljárási határidőt az eljáró tanács elnökének javaslata alapján a PBT elnöke indokolt esetben és ügyenként egy alka-
lommal 90 nappal hosszabbíthatja meg.

12. ELJÁRÁS AZ ELSZÁMOLÁSSAL ÉS A SZERZŐDÉSMÓDOSULÁSSAL 
KAPCSOLATOS ÜGYEKBEN

1.  Az elszámolási és szerződésmódosulással kapcsolatos ügyekre 2014. évi XXXVIII. törvény, a 2014. évi XL. törvény, valamint 
a 2014. évi LXXVII. törvény szabályai irányadók. Ezekben az ügyekben a Működési Rend szabályait a jelen fejezetben 
foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

2.  Az elszámolással és a szerződésmódosulással kapcsolatos ügyek (a továbbiakban: elszámolási ügy) alatt azokat a jogvi-
tákat kell érteni, melyekben a kérelmező a Működési Rend mellékletét képező 151. sz., 152. sz és 153. sz. nyomtatvá-
nyokban meghatározott kérelmek elbírálását kéri. A döntésre irányuló kérelem csak a nyomtatványokon meghatározott 
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kérelmekre terjeszthető elő. Amennyiben a kérelmező kérelme más tárgykörökre is kiterjedne, azt az eljáró tanács úgy 
tekinti, mintha azt a kérelmező elő sem terjesztette volna és ezekben döntést nem hoz. 

3.  A kérelmező a pénzügyi szolgáltató panaszt elutasító levele kézhezvételétől számított 30 napon belül fordulhat kére-
lemmel a Testülethez vagy akkor, ha panaszára a pénzügyi szolgáltató 60 nap elteltével nem válaszolt. Amennyiben 
a kérelem benyújtásában akadályoztatva volt, az akadály megszűnésétől számított 30 napon belül, de legkésőbb a panasz 
elutasítása kézbesítésétől számított 6 hónapon belül kezdeményezhet eljárást. Az akadályoztatás tényét és az akadály 
megszűnését a kérelmezőnek igazolnia kell. 

4.  A nyomtatványok használata kötelező. Amennyiben a kérelmező nem megfelelő és e célra rendszeresített 
nyomtatványo(ko)n terjeszti elő kérelmét vagy a nyomtatvány hiányosan lett benyújtva, az eljáró tanács a hiányok 
megjelölése mellett és 8 napos határidő biztosításával felhívja a Kérelmezőt, hogy a megfelelő nyomtatványon a hiányok 
pótlásával nyújtsa be kérelmét. A kérelem hiányos, ha a nyomtatvány minden szükséges rovata nem kerül kitöltésre, 
ha a kérelmező nem csatolja a nyomtatványon megjelölt vagy egyébként, az eljáró tanács által a hiánypótlásban bekért 
mellékleteket vagy felhívásra nem nyilatkozik és ezen körülmény az eljáró tanács megítélése szerint az eljárás lefolyta-
tását, az ügy érdemi elbírálását nem teszi lehetővé.

5.  Egy elszámolási ügyben több kérelmező is lehet. Amennyiben a vitatott elszámolás alapjául szolgáló szerződésben 
egynél több hitelfelvevő kötelezett szerepel, a kérelmet az elszámolás címzettje és a címzettként nem szereplő, de az 
elszámolás vitatására jogosult egyszerre vagy külön-külön is előterjesztheti. 
a)  Amennyiben bármely elszámolás vitatására jogosult eltérő időpontban nyújt be kérelmet és indít eljárást, a korábban 

indított, folyamatban lévő eljárást az eljáró tanács a később indult eljárással egyesíti és a továbbiakban az eljárási 
határidőket az egyesítés időpontjának alapulvételével számolja.

b)  Amennyiben bármely elszámolás vitatására jogosult olyan elszámolási ügyben nyújt be panaszt a pénzügyi szol-
gáltatóhoz, amely miatt a Testület eljárása folyamatban van és erről a Testületet értesíti vagy ezen tény az eljáró 
tanács tudomására jut, akkor az ezen elszámolással érintett folyamatban lévő ügy(ek)et az eljáró tanács felfüggeszti. 
A felfüggesztés időtartama az eljárási határidőbe nem számít bele. Amennyiben a felfüggesztés törvényi feltételei 
már nem állnak fenn, az eljáró tanács folytatja az eljárást.

6. A felek az eljárásban hatásköri kifogást nem terjeszthetnek elő.

7.  Az eljáró tanács elutasítja a kérelmet és az eljárást megszünteti, ha 
a)  az ügy nem tartozik az 1. pontban megjelölt jogszabályok hatálya alá,
b)  kérelem benyújtását nem előzte meg a kérelmező kezdeményezésére panaszának kivizsgálása az érintett szolgál-

tatónál,
c)  panasz elutasítására nem került sor a törvényben megállapított határidőben,
d)  kérelem elkésett, 
e) a kérelmező a hiánypótlást nem teljesítette,
f)  kérelem a hiánypótlást követően sem bírálható el,
g) a kérelmező a kérelmet visszavonja,
h) a kérelmező és a pénzügyi szolgáltató együttesen kérik az eljárás megszüntetését,
i) a kérelem megalapozatlan,
j)  forintosítás mellőzésére irányuló kérelem esetén az adóstársak bevonása sikertelen
k)  bármely kérelmező ugyanazon ok miatt nyújt be kérelmet, amely okkal kapcsolatban a Testület már döntést hozott 

ugyanazon elszámolással kapcsolatban,
l) a pénzügyi szolgáltató új elszámolást készített, amellyel szemben önálló jogorvoslatnak van helye

8.  Az eljáró tanács a kérelmet és mellékleteit másolatban vagy elektronikus úton, szükség szerint a meghallgatásról szóló 
értesítéssel együtt megküldi a pénzügyi szolgáltatónak azzal, hogy válasziratát 15 napon belül terjessze elő és közvet-
lenül a kérelmezőnek is küldje meg. A pénzügyi szolgáltatót felszólítja továbbá, hogy nyilatkozzon a kérelmező igényé-
nek jogosságáról és elektronikus adathordozón a megjelölt formátumban és módon küldje meg a fogyasztóval közölt 
elszámolást, forintosításra vonatkozó tájékoztatást és az annak alapjául szolgáló adatokat, illetve egyezségi ajánlata 
esetén azt részletesen közölje.
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9.  Az eljárás során keletkező iratokat – amennyiben az érintett fél ehhez hozzájárul – az eljáró tanács elektronikus vagy 
más egyéb úton is megküldheti. A gyorsabb ügyintézés érdekében a pénzügyi szolgáltatók valamennyi kérelmezőjük 
vonatkozásában jogosultak kérni a postai úttól eltérő kézbesítést a Testület hozzájárulásával.

10.  A kérelmeket a Testület háromtagú tanácsban és írásbeli eljárásban bírálja el, de az eljáró tanács döntése szerint 
meghallgatást tarthat. Az eljáró tanács kijelölése az ügy érdemi elbírálása előtt megtörténik.

11.  Írásbeli az eljárás abban az esetben, ha az eljáró tanács az ügyben meghallgatást nem tart. Az írásbeli eljárás szabályai 
a meghallgatás tartásával folytatott eljárás szabályaival egyeznek meg az alábbi eltérésekkel:
a)  az eljáró tanács írásban tájékoztatja a feleket az eljárás megindulásáról,
b) a döntést megelőzően az eljáró tanács 

i)  legalább 8 napos határidő tűzésével felhívja az érintett felet, hogy tegyék meg érdemi nyilatkozataikat, ellenkező 
esetben az ügyben határozatot hoz; és/vagy 

ii)  közli a határozathozatal legkésőbbi időpontját; a felhívásban vagy a közlésben megjelölt határidőn túl érdemi 
nyilatkozat nem terjeszthető elő.

12.  Ha az eljáró tanács meghallgatást tart, a meghallgatás időpontját az eljárás megindulásától számított 75 napon belüli 
időpontra tűzi ki, a felek annak módosítását nem kérhetik. Amennyiben a kitűzött határnapot megelőzően a felek 
között egyezség születik és az erről szóló aláírt okiratot a pénzügyi szolgáltató az eljáró tanács részére megküldi, az 
eljáró tanács az írásbeli egyezség kézhezvételét követő 15 napon belül az egyezséget jóváhagyja, amennyiben az 
megfelel a jogszabályoknak, és a meghallgatást mellőzi.

13.  Az eljáró tanács csak egy meghallgatást tart. A meghallgatás nem nyilvános, az eljáró tanács a felek és a felek kép-
viselőin kívül más személyeknek a tárgyaló teremben történő tartózkodását megtilthatja. Az eljáró tanács jogosult 
a meghallgatáson halk tanácskozással – a felek jelenlétében – döntést hozni. A meghallgatáson kép- vagy hangfelvétel 
nem készíthető.

14.  A meghallgatásról írásbeli jegyzőkönyv készül, egyéb rögzítő eszköz használatát az eljáró tanács elnöke engedélyezheti. 
A jegyzőkönyvet az eljáró tanács egy tagja készíti és írja alá. A jegyzőkönyv az alábbiakat rögzíti:
a)  a felek és képviselőik nevét, kérelmező személyazonosító adatait (születési helye és ideje, személyazonosító okmá-

nyának száma), lakóhelyét (tartózkodási helyét), a pénzügyi szolgáltató székhelyét,
b)  az eljárási jogokra és kötelezettségekre vonatkozó tájékoztatás megtörténtét, az elhangzott figyelemfelhívásokat,
c)  az egyezségkötés megkísérlését, egyezségkötés esetén annak rögzítését, 
d) a felek nyilatkozatait egy-egy mondatban,
e)  az eljáró tanács elnökének a meghallgatás vezetésével kapcsolatos nyilatkozatait, figyelmeztetéseit,
f) a meghozott határozat kézbesítésére vonatkozó tényeket.

A meghallgatás befejezését megelőzően a jegyzőkönyvet vezető tanácstag ismerteti az elkészült jegyzőkönyvet és 
a felek arra észrevételt tehetnek. A véglegesített jegyzőkönyvre rávezeti az iktatószámot. A jegyzőkönyv kézbesítése 
vagy a meghallgatáson az eredeti okirat felek részére történő átadással, vagy postai úton és papíralapon, vagy elekt-
ronikus úton és formában történhet. Az eljáró tanács határozatát a meghallgatási jegyzőkönyvbe is belefoglalhatja, 
ebben az esetben a jegyzőkönyvet valamennyi tanácstag aláírja.

15.  Az eljáró tanács az ügyben egyezséget hagy jóvá vagy kötelezést tartalmazó határozatot hoz, vagy a kérelmet elutasítja 
és az eljárást megszűnteti. A kötelezést tartalmazó határozat a pénzügyi szolgáltatót akkor is kötelezi, ha sem általános, 
sem eseti alávetési nyilatkozatot nem tett.

16. A kötelezésről rendelkező határozatnak tartalmaznia kell:
a) a kérelmező nevét, lakóhelyét vagy levelezési címét, születési helyét, idejét,
b) a kérelmező által kezdeményezett jogvitával érintett pénzügyi szolgáltató nevét, székhelyét,
c) a jogvita rövid összefoglalását vagy utalást a kérelem és a válaszirat tartalmára,
d)  az eljáró tanács döntését,
e)  az alkalmazott jogszabályok megjelölését,
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f) a jogorvoslat lehetőségéről szóló tájékoztatást,
g)  az írásba foglalás időpontját.

17.  A Testület eljárása ingyenes, az eljárással kapcsolatban esetlegesen felmerült fogyasztói költségek megtérítésére nincs 
mód, ilyen irányú kérelem nem terjeszthető elő.

18. A Testület a kötelezést tartalmazó határozatait nem hozza nyilvánosságra.

19.  A Testület döntése ellen bármely fél jogorvoslatot kezdeményezhet. Az e célból indított bírósági nem peres eljárás 
lefolytatása iránti kérelmet közvetlenül a Testülethez kell benyújtani, de az ügyben érintett fogyasztó lakóhelye szerint 
illetékes törvényszék székhelyén működő járásbíróságnak, Budapesten lakóhellyel rendelkező fogyasztó esetében a Pesti 
Központi Kerületi Bíróságnak kell címezni. A hivatal a kérelmet az ügy irataival együtt terjeszti fel az illetékes bírósághoz. 

13. ELJÁRÁS AZ ONLINE PÉNZÜGYI FOGYASZTÓI JOGVITÁKKAL KAPCSOLATOS 
ÜGYEKBEN

1.  Amennyiben a Pénzügyi Békéltető Testület beleegyezett, hogy az online vitarendezési platformon keresztül továbbított 
jogvita kapcsán alternatív vitarendezési eljárást folytat, az online pénzügyi szolgáltatási tevékenységgel összefüggő 
fogyasztói jogviták esetén a jelen működési rendben foglalt szabályokat az ebben a fejezetben foglalt eltérésekkel 
kell alkalmazni. Amennyiben a Testület nem egyezik bele a jogvita online vitarendezési platformon keresztül történő 
rendezésébe, abban az esetben a meghallgatásos eljárás szabályait kell alkalmazni.

2.  Az online vitarendezési eljárás írásban zajlik az erre a célra rendszeresített platformon keresztül, az eljárás megindítá-
sáról a tanács értesítést küld a felek részére. Nem kerül sor meghallgatás tartására, kivéve, ha azt bármelyik fél kéri és 
ahhoz a másik fél hozzájárul, vagy eljáró tanács a körülmények mérlegelése folytán meghallgatás tartását kezdeményezi 
és ahhoz mindkét fél hozzájárul. Amennyiben meghallgatás tartására kerül sor, úgy az eljárás az erre irányuló kérelem 
beérkezését követően az általános szabályok szerint folytatódik.

3.  Az eljáró tanács a kérelem megalapozottságának megállapítása érdekében a felektől – határidő tűzésével – írásbeli tá-
jékoztatást vagy dokumentum rendelkezésre bocsátását kérheti. A felek nyilatkozatait, álláspontját az ellenérdekű féllel 
közölni kell és lehetőséget kell adni számára álláspontja kifejtésére. Az eljáró tanács az online vitarendezési platformon 
keresztül megküldött dokumentumok átvételéről igazolás küldését kérheti a felektől.

4.  Az eljáró tanács a jogorvoslattal megtámadható határozatát haladéktalanul postai úton is kézbesítteti a felek részére, 
a jogorvoslatra nyitva álló határidők a postai kézbesítéstől számítódnak.

5. A jelen fejezetben nem szabályozott kérdésekben a Működési Rend általános szabályai megfelelően irányadóak. 

14. DÖNTÉSEK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA

1.  A PBT kötelezést tartalmazó határozatait és meghozott ajánlásait a Magyar Nemzeti Bank honlapján belül megtalálható 
saját honlapján a felek nevének megjelölése nélkül (anonim módon), a jogvita tartalmának és az eljárás eredményének 
leírásával nyilvánosságra hozza, a jóváhagyott egyezségekről összegzést készít.

2.  Ha a PBT valamely ajánlásának hatályon kívül helyezését bíróság előtt kérték, az ajánlás a pénzügyi szolgáltató nevé-
nek feltüntetésével addig nem hozható nyilvánosságra, amíg a bíróság eljárása jogerősen be nem fejeződik. A jogerős 
lezárást követően a hatályában fenntartott ajánlás nyilvánosságra hozható.

3.  Ha a pénzügyi szolgáltató az ajánlásban foglaltaknak nem tesz eleget és az ajánlásnak a pénzügyi szolgáltató részére 
történt kézbesítésétől számított 60 nap eltelt, valamint, ha az ajánlás hatályon kívül helyezését nem kérték, az eljáró 
tanács ajánlása a pénzügyi szolgáltató nevének feltüntetésével nyilvánosságra hozható. Az eljárást kezdeményező ké-
relmező neve nem nyilvános.
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15. ELJÁRÁSI SZÜNET

1.  A PBT évente két alkalommal, nyáron és télen eljárási szünetet tart. A nyári eljárási szünet július és augusztus, a téli 
december és január hónapban esedékes. Az eljárási szünet időtartama esetenként 8–15 munkanap, amely időtartamot 
az eljárási határidők számítása szempontjából figyelmen kívül kell hagyni.

2.  Az eljárási szünetek pontos idejét, kezdő és záró időpontját a PBT elnöke az eljárási szünet kezdetét megelőzően legalább 
egy hónappal a PBT honlapján közzéteszi.”

16. ELÉRHETŐSÉGEK

A Testület elérhető:
Saját honlapján: www.mnb.hu/bekeltetes
Személyesen: az MNB központi ügyfélszolgálatán, 1013 Budapest Krisztina krt. 39.
Telefonon: az ügyfélszolgálat 06-1-489-9700 vagy +36-80-203-776 számán
Postai úton általános és méltányossági ügyekben: 1525 Budapest Pf.: 172.
Postai úton az elszámolással, szerződésmódosulással kapcsolatos ügyekben: 1539 Budapest, Pf.: 670.
E-mailben: ugyfelszolgalat@mnb.hu
Elektronikus úton ügyfélkapun keresztül: www.magyarorszag.hu és www.mo.hu oldalon
Az OVR rendelet szerinti online módon kötött szolgáltatási szerződéssel kapcsolatban az online vitarendezési platformon 
keresztül a https://webgate.ec.europa.eu/odr oldalon.

A kérelmek benyújthatók:
–  kormányablakoknál személyesen,
–  az MNB Központi Ügyfélszolgálatán, Budapest I. ker., Krisztina krt. 39., földszint, személyesen,
–  elektronikus okiratként ügyfélkapun keresztül a www.magyarorszag.hu és www.mo.hu oldalon, 
–  postai úton a 1525 Budapest Pf. 172. (általános békéltetési és méltányossági ügyek) és a 1539 Budapest, Pf.: 670. (az 

elszámolással, szerződésmódosulással kapcsolatos ügyek) címre eljuttatva.

A Testület a pénzügyi szolgáltatókkal az MNB elektronikus ügyintézést biztosító információs rendszerében (ERA rendszer) 
elérhető felületen, a „Pénzügyi Békéltető Testület e-ügyintézés” szolgáltatás segítségével tart kapcsolatot, a szolgáltatók 
az ott található elektronikus űrlapokon nyújtják be közléseiket, a Testület döntései, felhívásai, tájékoztatásai és egyéb 
közlései a kézbesítési tárhelyen való elhelyezéssel kerülnek kézbesítésre a szolgáltatók részére.

Az MNB Központi Ügyfélszolgálat munkatársai a Testület eljárásának szabályairól telefonos vagy e-mailben történt meg-
keresésre telefonon, vagy e-mailben tájékoztatást adnak. Folyamatban lévő üggyel kapcsolatban tájékoztatás nyújtása 
nem történik.
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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: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.), 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.) 
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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.) 
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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): 
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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 c)
 

1. AZONOSÍTÁSI adatok: 

1.1. Kérelmező neve:   
1.2. Kérelmező születésének időpontja:  

1.3. A Testülettől érkezett levélen szereplő ügyiratszám, melyre beadványt 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-A/1 
PÓTLAP A 2.1. PONTHOZ 
Az 1.1. pont szerinti kérelmező neve: 

Születési időpontja: 
    

 

200. FOLYAMATBAN LÉVŐ ÜGYBEN  
BEADVÁNY BENYÚJTÁSA 

 
Ezt az űrlapot kizárólag elektronikus úton, az Általános Nyomtatványkitöltő (ÁNYK) programmal történő kitöltést kö-
vetően és a Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) használatával végrehajtott azonosítás után lehet benyújtani. Az űrlap 
segítségével a Pénzügyi Békéltető Testület eljárását elektronikus úton kezdeményező Kérelmező (vagy meghatalma-
zottja) megküldheti a további beadványait a Testület részére. Papír alapú kérelemmel indult eljárások esetén is be-
nyújtható az űrlap a KAÜ-s azonosítást követően.  
 
A kitöltéshez segítséget kérhet a Magyar Nemzeti Bank Ügyfélszolgálatán (cím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39, 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 az Általános Nyomtatványkitöltő (ÁNYK) programmal ki-

töltve, a Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) használatával végrehajtott azonosítást követően  
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1. AZONOSÍTÁSI adatok: 

1.1. Kérelmező neve:   
1.2. Kérelmező születésének időpontja:  

1.3. A Testülettől érkezett levélen szereplő ügyiratszám, melyre beadványt 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-A/1 
PÓTLAP A 2.1. PONTHOZ 
Az 1.1. pont szerinti kérelmező neve: 

Születési időpontja: 
    

 

200. FOLYAMATBAN LÉVŐ ÜGYBEN  
BEADVÁNY BENYÚJTÁSA 

 
Ezt az űrlapot kizárólag elektronikus úton, az Általános Nyomtatványkitöltő (ÁNYK) programmal történő kitöltést kö-
vetően és a Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) használatával végrehajtott azonosítás után lehet benyújtani. Az űrlap 
segítségével a Pénzügyi Békéltető Testület eljárását elektronikus úton kezdeményező Kérelmező (vagy meghatalma-
zottja) megküldheti a további beadványait a Testület részére. Papír alapú kérelemmel indult eljárások esetén is be-
nyújtható az űrlap a KAÜ-s azonosítást követően.  
 
A kitöltéshez segítséget kérhet a Magyar Nemzeti Bank Ügyfélszolgálatán (cím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39, 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 az Általános Nyomtatványkitöltő (ÁNYK) programmal ki-

töltve, a Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) használatával végrehajtott azonosítást követően  
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_________________________________________________________________ 

 

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

3. számú melléklet
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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? 

 

 



MELLÉKLET

JELENTÉS A PÉNZÜGYI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET ÉVES TEVÉKENYSÉGÉRŐL • 2020 121

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. 
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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

A Kormányablakokról szóló 515/2013. (XII.30.) Kormányrendelet 3. számú melléklet 738. pontja alapján bármely kormány-
ablakokon keresztül benyújtható a Pénzügyi Békéltető Testület eljárására irányuló kérelem. A kormányablakok listája és 
elérhetőségei az alábbi linken található meg: 

http://kormanyablak.hu/hu/kormanyablakok

Pénzügyi Navigátor Tanácsadói Irodahálózat

A Pénzügyi Navigátor Tanácsadó Irodahálózat a Pénzügyi Békéltető Testület együttműködő partnere, melyről a https://
www.mnb.hu/fogyasztovedelem/tanacsado-irodak weboldalon találhatók információk.



MAGYAR NEMZETI BANK

JELENTÉS A PÉNZÜGYI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET ÉVES TEVÉKENYSÉGÉRŐL • 2020124

5. számú melléklet

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

(2013. május 21.)

a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról 
(fogyasztói online vitarendezési irányelv)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 114. cikkére, tekintettel az Európai Bizott-
ság javaslatára, a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően, tekintettel az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1), rendes jogalkotási eljárás keretében (2), mivel:

(1)  Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 169. cikkének (1) bekezdése, valamint 169. cikke (2) bekezdé-
sének a) pontja előírja, hogy az Uniónak az EUMSZ 114. cikke alapján elfogadott intézkedésekkel hozzá kell járulnia 
a fogyasztóvédelem magas szintjének biztosításához. Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 38. cikke előírja, hogy az 
Unió politikáiban biztosítani kell a fogyasztók védelmének magas szintjét.

(2)  Az EUMSZ 26. cikkének (2) bekezdése alapján a belső piac egy olyan, belső határok nélküli térség, amelyben biztosí-
tott az áruk és szolgáltatások szabad mozgása. Annak érdekében, hogy a fogyasztók bizalommal legyenek a belső piac 
digitális dimenziója iránt, és ki tudják használni annak előnyeit, gondoskodni kell arról, hogy az áruk és szolgáltatások 
online értékesítése kapcsán felmerülő viták rendezésére egyszerű, hatékony, gyors és költségkímélő eszközök álljanak 
a fogyasztók rendelkezésére. Ez a határokon átnyúló vásárlások esetében különösen fontos.

(3)  Az „Egységes piaci intézkedéscsomag – Tizenkét mozgatórugó a növekedés serkentéséhez és a bizalom növeléséhez 
– »Együtt egy újfajta növekedésért« ” című, 2011. április 13-i közleményében a Bizottság az alternatív vitarendezés 
jogi szabályozását – amely az elektronikus kereskedelmi dimenziót is magában foglalja – azon tizenkét mozgatórugó 
egyikeként határozta meg, amelyek előmozdítják a növekedést és az egységes piac iránti bizalom megerősödését.

(4)  A belső piac szétaprózódása akadályozza a versenyképesség és a növekedés fokozására irányuló törekvéseket. Ezen-
kívül az Unió-szerte végrehajtott termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások során keletkező jogviták rendezésére 
szolgáló egyszerű, hatékony, gyors és költségkímélő vitarendezési eszközök egyenetlen elérhetősége, minősége és 
ismertsége akadályt jelent a belső piacon belül, és aláássa a fogyasztók és kereskedők határokon átnyúló vásárlásba 
és értékesítésbe vetett bizalmát.

(5)  Az Európai Tanács a 2011. március 24–25-i és október 23-i következtetéseiben felkérte az Európai Parlamentet és 
a Tanácsot, hogy 2012 végéig fogadják el az egységes piacnak új lendületet adó kiemelt intézkedések első csoportját.

(6)  A belső piac mindennapos valóságként van jelen a fogyasztók életében, például utazásaik során, vagy amikor vásárol-
nak és az árut kifizetik. A fogyasztók a belső piac kulcsfontosságú szereplői, és ennek megfelelően kell gondoskodni 
az igényeikről. A belső piac digitális dimenziója egyre inkább nélkülözhetetlenné válik a fogyasztók és a kereskedők 
számára egyaránt. Egyre gyakrabban fordul elő, hogy a fogyasztók online vásárlásokat bonyolítanak le, és egyre több 
kereskedő kínálja termékeit online. A fogyasztók és a kereskedők biztonságot igényelnek a tranzakciók online bonyolí-
tása során, ezért alapvetően fontos a meglévő korlátok lebontása és a fogyasztói bizalom megerősítése. A megbízható 
és hatékony online vitarendezés elérhetővé válása nagyban elősegítené e cél elérését.

(7)  Az egyszerű, hatékony, gyors és költségkímélő vitarendezési megoldások lehetősége nagymértékben növelheti a fogyasz-
tók és kereskedők egységes digitális piacba vetett bizalmát. Ennek ellenére mind a fogyasztók, mind a kereskedők a mai 
napig akadályokkal szembesülnek, ha bírósági eljáráson kívüli megoldásokat keresnek különösen a határokon átnyúló 
online ügyletekből eredő vitás ügyeik rendezésére. Az ilyen jellegű vitás ügyek rendezése így egyelőre gyakran elmarad.
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(8)  Az online vitarendezés egyszerű, hatékony, gyors és költségkímélő megoldást kínál az internetes ügyletekből fakadó 
vitás ügyek bírósági eljáráson kívüli rendezésére. Egyelőre azonban nem állnak rendelkezésre olyan mechanizmusok, 
amelyek lehetővé teszik a fogyasztók és kereskedők számára, hogy a vitás ügyeket elektronikus úton rendezzék; ennek 
következtében kár éri a fogyasztót, akadály keletkezik különösen a határokon átnyúló internetes kereskedelemben, 
és a kereskedők egyenlőtlen feltételekkel szembesülnek, és így hátrányt szenved az online kereskedelem általános 
fejlődése.

(9)  Ennek a rendeletnek az Unióban tartózkodási hellyel rendelkező fogyasztók által az Unióban letelepedett kereskedőkkel 
szemben kezdeményezett, a fogyasztói jogviták alternatív rendezéséről szóló, 2013. május 21-i 2013/11/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv (fogyasztói alternatív vitarendezési irányelv) (3) hatálya alá tartozó jogviták bírósági 
eljáráson kívüli rendezésére kell vonatkoznia.

(10)  Annak biztosítása érdekében, hogy az online vitarendezési platformot az olyan alternatív vitarendezési eljárások 
céljára is igénybe lehessen venni, amelyek a kereskedők fogyasztókkal szemben kezdeményezett jogviták bírósági 
eljáráson kívüli rendezését teszik lehetővé, e rendeletnek a kereskedők fogyasztókkal szemben kezdeményezett 
jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezésére is vonatkoznia kell, amennyiben a 2013/11/EU irányelv 20. cikkének 
(2) bekezdésével összhangban jegyzékbe vett alternatív vitarendezési fórumok ilyen alternatív vitarendezési eljárást 
is kínálnak. E rendeletnek az említett jogviták rendezésére való alkalmazása a tagállamok számára nem írhat elő 
semmilyen kötelezettséget az ilyen eljárások alternatív vitarendezési fórumok általi rendelkezésre bocsátásának 
biztosítása tekintetében.

(11)  Jóllehet az online vitarendezési platformok különösen a határokon átnyúló internetes ügyleteket bonyolító fogyasztók 
és kereskedők számára hasznosak, a rendeletnek a belföldi internetes ügyletekre ugyancsak alkalmazandónak kell 
lennie annak érdekében, hogy az elektronikus kereskedelem terén valóban egyenlő versenyfeltételek jöhessenek létre.

(12)  E rendelet nem érintheti a polgári és kereskedelmi ügyekben végzett közvetítés egyes szempontjairól szóló, 2008. 
május 21-i 2008/52/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet (4).

(13)  A „fogyasztó” meghatározásának azokra a természetes személyekre kell kiterjednie, akik nem kereskedelmi, üzleti, 
hivatásbeli vagy szakmai célból járnak el. Amennyiben azonban a szerződést egy adott személy részben kereskedel-
mi, részben azon kívüli célból kötötte meg (kettős célú szerződések), és a kereskedelmi szempont olyan kis súllyal 
esik a latba, hogy az ügylet általános kontextusában nem játszik meghatározó szerepet, az adott személy szintén 
fogyasztónak tekintendő.

(14)  Az „online adásvételi vagy szolgáltatási szerződés” meghatározásának azon adásvételi és szolgáltatási szerződésekre 
kell kiterjednie, amelyek értelmében a kereskedő vagy a kereskedő közvetítője egy weboldalon vagy egyéb elektronikus 
eszközön keresztül kínál megvételre valamilyen árut vagy szolgáltatást, és a fogyasztó az adott weboldalon vagy egyéb 
elektronikus eszközön keresztül rendeli meg az árukat vagy szolgáltatásokat. Ez a meghatározás azokra az esetekre 
is érvényes kell, hogy legyen, amikor a fogyasztó valamilyen mobil elektronikus eszközön, például mobiltelefonon 
keresztül lép be a weboldalra vagy vesz igénybe egyéb információs társadalmi szolgáltatást.

(15)  Ez a rendelet nem alkalmazandó a fogyasztók és kereskedők közötti azon vitákra, amelyek a nem internetes úton 
(offline) létrejött adásvételi vagy szolgáltatási szerződések kapcsán, illetve kereskedők között merülnek fel.

(16)  Ezt a rendeletet a 2013/11/EU irányelvvel együtt kell értelmezni, amely előírja a tagállamok számára annak bizto-
sítását, hogy az Unióban tartózkodási hellyel vagy székhellyel rendelkező fogyasztók és kereskedők között áruk és 
szolgáltatások értékesítésével kapcsolatban felmerülő minden vitás ügyben alternatív vitarendezési eljárást lehessen 
igénybe venni.

(17)  A tagállamoknak arra kell ösztönözniük a fogyasztókat, hogy mielőtt a panaszt az online vitarendezési platformon 
keresztül alternatív vitarendezési fórum elé terjesztik, valamely erre alkalmas úton vegyék fel a kapcsolatot a keres-
kedővel a jogvita békés rendezése céljából.
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(18)  E rendelet célja egy uniós szintű online vitarendezési platform létrehozása. Az online vitarendezési platformot interaktív 
weboldal formájában kell megvalósítani, amely egyetlen belépési ponton keresztül megközelíthető azon fogyasztók és 
kereskedők számára, akik online ügyletekkel kapcsolatos vitáikat bírósági eljáráson kívül kívánják rendezni. Az online 
vitarendezési platformnak általános tájékoztatást kell nyújtania a fogyasztók és kereskedők között online adásvételi 
és szolgáltatási szerződések kapcsán felmerült jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezéséről. Lehetővé kell tennie 
a kereskedők és fogyasztók számára, hogy panaszaikat az Unió intézményeinek hivatalos nyelvein rendelkezésre álló 
elektronikus űrlapon nyújtsák be, csatolva a kapcsolódó dokumentumokat. A platformnak a panaszokat az adott vitá-
ban hatáskörrel rendelkező alternatív vitarendezési fórumhoz kell továbbítania. Az online vitarendezési platformnak 
díjmentesen működtetnie kell egy elektronikus ügykezelő eszközt, amely lehetővé teszi az alternatív vitarendezési 
fórumok számára, hogy a vitarendezési eljárást a felekkel az online vitarendezési platformon keresztül bonyolítsák 
le. Az alternatív vitarendezési fórumokat nem szabad azonban kötelezni az ügykezelő eszköz használatára.

(19)  A Bizottság feladata az online vitarendezési platform fejlesztése, működtetése és karbantartása, és a Bizottság biztosítja 
mindazokat a technikai eszközöket és létesítményeket, amelyekre a platform működéséhez szükség van. Az online 
vitarendezési platformon egy elektronikus fordítóeszköznek is rendelkezésre kell állnia, amely adott esetben lehetővé 
teszi a felek és az alternatív vitarendezési fórum számára az online vitarendezési platformon keresztül továbbított 
mindazon információk lefordítását, amelyekre a jogvita rendezéséhez szükség van. E funkciónak alkalmasnak kell len-
nie minden szükséges fordítás kezelésére, és működésének támogatására az esetleg szükséges emberi beavatkozást 
is biztosítani kell. A Bizottságnak az online vitarendezési platformon továbbá tájékoztatnia kell a panaszos feleket 
a kapcsolattartó pontok segítségének igénybevételével kapcsolatos lehetőségről is.

(20)  Az online vitarendezési platformnak lehetővé kell tennie a vitarendezési fórumokkal történő biztonságos adatcserét, 
és tiszteletben kell tartania a páneurópai e-kormányzati szolgáltatásoknak közigazgatási szervek, üzleti vállalkozások és 
polgárok részére történő interoperábilis nyújtásáról (IDABC) szóló, 2004. április 21-i 2004/387/EK európai parlamenti 
és tanácsi határozat (5) alapján elfogadott Európai Interoperabilitási Keretrendszer alapelveit.

(21)  Az online vitarendezési platformot mindenekelőtt a 2004/387/EK határozat II. mellékletével összhangban létrehozott 
„Európa Önökért” portálon keresztül kell hozzáférhetővé tenni, amely egész Európára kiterjedő, többnyelvű online 
információs és interaktív szolgáltatásokat kínál az Unióban a vállalkozások és polgárok számára. Az online vitarendezési 
platformot jól észrevehető formában kell elhelyezni az „Európa Önökért” portálon.

(22)  Az uniós szintű online vitarendezési platformnak a meglévő tagállami alternatív vitarendezési fórumokra kell épülnie, 
és tiszteletben kell tartania a tagállamok jogi hagyományait. Az online vitarendezési platformon keresztül beérkező 
panaszokban eljáró alternatív vitarendezési fórumok ezért saját eljárási szabályaikat alkalmazzák, beleértve a költsé-
gekre vonatkozó szabályokat is. Ezzel együtt e rendelet ezen eljárások eredményessége érdekében meg kíván állapítani 
bizonyos közös szabályokat. E szabályok többek között annak biztosítására szolgálnak, hogy a viták rendezése ne tegye 
szükségessé a felek vagy képviselőik személyes megjelenését az alternatív vitarendezési fórumok előtt, kivéve, ha az 
eljárási szabályaik előírják ezt a lehetőséget, és a felek beleegyeznek.

(23)  Annak biztosításával, hogy a 2013/11/EU irányelv 20. cikkének (2) bekezdése szerint jegyzékbe vett valamennyi alter-
natív vitarendezési fórum csatlakozzon az online vitarendezési platformhoz, lehetővé kell válnia az online adásvételi 
vagy szolgáltatási szerződésekből fakadó összes határokon átnyúló vita bírósági eljáráson kívüli online rendezésének.

(24)  Ez a rendelet nem akadályozza az Unióban jelenleg működő online vitarendezési fórumok vagy mechanizmusok 
egyikének működését sem. Nem akadályozza továbbá, hogy a vitarendezési fórumok vagy mechanizmusok olyan 
online vitákkal foglalkozzanak, amelyeket közvetlenül nyújtottak be hozzájuk.

(25)  Minden tagállam online vitarendezési kapcsolattartó pontokat jelöl ki, amelyek mindegyikének legalább két on-
line vitarendezési tanácsadóval rendelkeznie. Az online vitarendezési kapcsolattartó pontoknak támogatniuk kell az 
online vitarendezési platformon keresztül benyújtott viták részes feleit, de nem kötelezhetők a vitával kapcsolatos 
dokumentumok lefordítására. A tagállamok számára lehetőséget kell biztosítani arra, hogy az online vitarendezési 
kapcsolattartó pontokkal kapcsolatos felelősségüket átruházhassák az Európai Fogyasztói Központok Hálózatának saját 
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országukban található központjaira. Célszerű, hogy a tagállamok éljenek ezzel a lehetőséggel annak érdekében, hogy 
az online vitarendezési kapcsolattartó pontok teljes mértékben kiaknázhassák azokat a tapasztalatokat, amelyek az 
Európai Fogyasztói Központok Hálózatának saját országukban található központjaiban a fogyasztók és a kereskedők 
közötti viták rendezésének megkönnyítése tekintetében felhalmozódtak. Indokolt, hogy a Bizottság létrehozza az online 
vitarendezési kapcsolattartó pontok hálózatát, hogy megkönnyítse e kapcsolattartó pontok munkáját és a közöttük 
folytatandó együttműködést, valamint, hogy a tagállamokkal együttműködésben megfelelő képzést biztosítson az 
online vitarendezési kapcsolattartó pontok számára.

(26)  A hatékony jogorvoslathoz és a tisztességes eljáráshoz való jog az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikkében 
megállapított alapvető jogok. Az online vitarendezési eljárások célja nem a bírósági eljárások helyettesítése – és azokat 
nem is helyettesíthetik –, valamint nem foszthatják meg a fogyasztókat és a kereskedőket azon joguktól, hogy bíróság 
előtt keressenek jogorvoslatot. Ezért e rendelet semmiképpen sem akadályozhatja a feleket az igazságszolgáltatási 
rendszer igénybevételéhez való joguk gyakorlásában.

(27)  Az e rendelet hatálya alá tartozó információk kezelésére szigorú titoktartási garanciák alkalmazandók. Az információk 
kezelését a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áram-
lásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben (6), illetve a személyes adatok 
közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen 
adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (7) 
meghatározott szabályoknak megfelelően kell végezni. E szabályokat alkalmazni kell a személyes adatoknak a plat-
formban érintett különböző felek által e rendelet alapján végzett feldolgozására, függetlenül attól, hogy egyedül, 
vagy más ilyen felekkel közösen járnak-e el.

(28)  Az érintetteket a Bizottság által közzétett általános adatvédelmi nyilatkozat útján tájékoztatni kell személyes adataiknak 
az online vitarendezési platformban való feldolgozásáról – amihez a beleegyezésüket kell kérni – és az e feldolgozás-
sal kapcsolatos jogaikról, amely nyilatkozat egyszerű és közérthető nyelven leírja a platform különböző szereplőinek 
felelőssége alatt végrehajtott feldolgozási eljárásokat, a 45/2001/EK rendelet 11. és 12. cikkének, valamint a 95/46/
EK irányelv 10. és 11. cikke szerint elfogadott nemzeti jogszabályoknak megfelelően.

(29)  Ez a rendelet nem sérti a nemzeti jogszabályokban foglalt, az alternatív vitarendezésre vonatkozó bizalmas informá-
ciókezelési rendelkezéseket.

(30)  Annak érdekében, hogy a fogyasztók széles köre előtt ismert legyen az online vitarendezési platform létezése, az 
Unióban letelepedett és online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekben érintett kereskedőknek a weboldalukon 
a platformra vezető elektronikus linket kell elhelyezniük. A kereskedőknek fel kell tüntetniük az e-mail címüket is, 
amely a fogyasztók számára az első kapcsolatfelvételi lehetőséget jelenti. Az online adásvételi és szolgáltatási szerző-
dések jelentős hányadának megkötése online piacon keresztül történik, akiknek a közreműködése lehetővé teszi vagy 
megkönnyíti az online ügyletek létrejöttét a fogyasztók és a kereskedők között. Az online piacok olyan online platfor-
mok, amelyeken a kereskedők felkínálhatják termékeiket és szolgáltatásaikat a fogyasztóknak. Ezért ezekre az online 
piacokra szintén vonatkoznia kellene azon kötelezettségnek, hogy biztosítsanak az online vitarendezési platformra 
vezető elektronikus linket. E kötelezettség nem érinti a 2013/11/EU irányelv 13. cikkét azon követelményt illetően, 
amelynek értelmében a kereskedőknek tájékoztatniuk kell a fogyasztókat egyrészt az adott kereskedőre vonatkozó 
alternatív vitarendezési eljárásokról, másrészt arról, hogy vállalják-e alternatív vitarendezési eljárások alkalmazását 
a fogyasztókkal felmerült viták rendezésére. Ez a kötelezettség nem érinti továbbá a fogyasztók jogairól szóló, 2011. 
október 25-i 2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (8) 6. cikke (1) bekezdésének t) pontját és 8. cikkét. 
A 2011/83/EU irányelv 6. cikke (1) bekezdésének t) pontja a távollévők közötti vagy az üzlethelyiségen kívül történő 
szerződéskötés esetén előírja, hogy a kereskedőnek – még mielőtt a szerződés a fogyasztóra nézve kötelezővé válna 
– tájékoztatnia kell a fogyasztót azon, bírósági eljáráson kívüli panasztételi és jogorvoslati mechanizmusok igény-
bevételének lehetőségéről, amelyek kötelezőek a kereskedőre nézve, valamint az ezek igénybevételének módjáról. 
A tagállamoknak – szintén a fogyasztói tudatosság növelése érdekében – ösztönözniük kell a fogyasztói szervezeteket 
és gazdasági társaságokat arra, hogy adják meg az online vitarendezési platform honlapjára mutató elektronikus linket.
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(31)  Az alternatív vitarendezési fórumok vonatkozó alkalmazási körének meghatározására szolgáló kritériumok figye-
lembevétele érekében a Bizottságnak felhatalmazást kell kapnia arra, hogy az EUMSZ 290. cikkének megfelelően 
jogi aktusokat fogadjon el azon információtípusokra vonatkozóan, amelyeket a panaszosnak az online vitarendezési 
platformon elérhető elektronikus űrlapon meg kell adnia. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munka 
során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítésekor és megszövegezésekor a Bizottságnak gondoskodnia kell a vonatkozó dokumentumoknak az Európai 
Parlament és a Tanács részére történő egyidejű, időben történő és megfelelő továbbításáról.

(32)  E rendelet végrehajtása egységes feltételeinek biztosítása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell 
ruházni az online vitarendezési platform működésére, a panaszok benyújtásának módjára és az online vitarendezési 
platformok kapcsolattartóinak hálózatán belüli együttműködésre vonatkozóan. Ezeket a hatásköröket a Bizottság 
végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános 
elveinek megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (9) meg-
felelően kell gyakorolni. A panaszbejelentésre szolgáló elektronikus űrlappal kapcsolatos végrehajtási jogi aktusok 
elfogadása során a tanácsadó bizottsági eljárást kell alkalmazni, tekintettel annak tisztán technikai jellegére. Az 
online vitarendezési platformok kapcsolattartóinak hálózatán belüli együttműködés módjára vonatkozó szabályok 
elfogadására a vizsgálóbizottsági eljárást kell alkalmazni.

(33)  E rendelet tekintetében a Bizottságnak adott esetben konzultálnia kell az európai adatvédelmi biztossal.

(34)  Mivel a rendelet célját, nevezetesen azt, hogy az online vitás ügyek rendezésére közös szabályok által szabályozott 
európai online vitarendezési platformot hozzanak létre, a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, és ezért 
az intézkedés léptéke és hatása miatt az uniós szinten jobban megvalósítható, az Unió intézkedéseket hozhat az 
Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt 
arányosság elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi túl a cél eléréséhez szükséges mértéket.

(35)  Ez a rendelet tiszteletben tartja az alapvető jogokat és betartja az Európai Unió Alapjogi Chartájában, különösen 
annak 7., 8., 38. és 47. cikkében elismert elveket.

(36)  Az európai adatvédelmi biztossal egyeztetésre került sor a 45/2001/EK rendelet 28. cikkének (2) bekezdésével össz-
hangban, és az európai adatvédelmi biztos 2012. január 12-én kinyilvánította véleményét 

(10) ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1. cikk

Tárgy

E rendelet célja, hogy hozzájáruljon a belső piac és különösen annak digitális dimenziója megfelelő működéséhez a ma-
gas szintű fogyasztóvédelem megvalósítása révén azáltal, hogy létrehoz egy európai online platformot, amely elősegíti 
a fogyasztók és kereskedők közötti jogviták független, pártatlan, átlátható, eredményes, gyors és méltányos, bírósági 
eljáráson kívüli online rendezését.
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2. cikk

Hatály

(1)  Ez a rendelet az Unióban tartózkodási hellyel rendelkező fogyasztók és az Unióban letelepedett kereskedők közötti, 
online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekből eredő kötelezettségekkel kapcsolatban felmerülő jogviták bírósági 
eljáráson kívüli rendezésére alkalmazandó, amelynek során a jogvita rendezésére a 2013/11/EU irányelv 20. cikkének 
(2) bekezdése szerint jegyzékbe vett alternatív vitarendezési fórum közreműködésével és egy európai online vitaren-
dezési platformon keresztül kerül sor.

(2)  Ez a rendelet alkalmazandó az (1) bekezdésben említett olyan jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezésére, amelyet 
valamely kereskedő indított egy fogyasztóval szemben, amennyiben a fogyasztó szokásos tartózkodási helye szerinti 
tagállam jogszabályai lehetővé teszik azt, hogy ezeket a jogvitákat valamely alternatív vitarendezési fórum közremű-
ködésével rendezzék.

(3)  A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot, hogy jogszabályaik lehetővé teszik-e az (1) bekezdésben említett, valamely 
kereskedő által egy fogyasztóval szemben indított jogvitáknak valamely alternatív vitarendezési fórum közreműködé-
sével való rendezését. A hatáskörrel rendelkező hatóságoknak a 2013/11/EU irányelv 20. cikkének (2) bekezdésében 
említett jegyzék közlésekor tájékoztatniuk kell a Bizottságot, hogy mely alternatív vitarendezési fórumok foglalkoznak 
az ilyen jogvitákkal.

(4)  E rendeletnek az e cikk (1) bekezdésében említettek szerinti, olyan jogvitákra való alkalmazása, amelyet valamely keres-
kedő indít egy fogyasztóval szemben, nem kötelezi a tagállamokat annak biztosítására, hogy az alternatív vitarendezési 
fórumok az ilyen jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezésére irányuló eljárásokat biztosítsanak.

3. cikk

Kapcsolat más uniós jogi aktusokkal

Ez a rendelet nem sérti a 2008/52/EK irányelvet.

4. cikk

Fogalommeghatározások

(1)  E rendelet alkalmazásában:
a)  „fogyasztó”: a 2013/11/EU irányelv 4. cikke (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott fogyasztó;
b)  „kereskedő”: a 2013/11/EU irányelv 4. cikke (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott kereskedő;
c)  „adásvételi szerződés”: a 2013/11/EU irányelv 4. cikke (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott adásvételi 

szerződés;
d)  „szolgáltatási szerződés”: a 2013/11/EU irányelv 4. cikke (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott szolgáltatási 

szerződés;
e)  „online adásvételi vagy szolgáltatási szerződés”: olyan adásvételi vagy szolgáltatási szerződés, amelynek értelmében 

a kereskedő vagy a kereskedő közvetítője egy weboldalon vagy egyéb elektronikus eszközön keresztül kínál megvételre 
valamilyen árut vagy szolgáltatást, és a fogyasztó az adott weboldalon vagy egyéb elektronikus eszközön keresztül 
rendeli meg az árukat vagy szolgáltatásokat;

f)  „online piac”: a belső piacon az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások, különösen az elektronikus 
kereskedelem, egyes jogi vonatkozásairól szóló, 2000. június 8-i 2000/31/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 
(11) (Elektronikus kereskedelemről szóló irányelv) 2. cikkének b) pontjában meghatározott szolgáltató, aki olyan szol-
gáltatást nyújt, amely egy online piac weboldalán keresztül online adásvételi és szolgáltatási szerződések megkötését 
teszi lehetővé fogyasztók és kereskedők között;
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g)  „elektronikus út”: elektronikus berendezés használata adatok olyan feldolgozására (beleértve a digitális tömörítést) 
és tárolására, amelynek során az adatok továbbítása, átadása és átvétele teljes egészében vezetéken, rádióhullámon, 
optikai vagy egyéb elektromágneses úton történik;

h)  „alternatív vitarendezési eljárás” (a továbbiakban: alternatív vitarendezési eljárás): az e rendelet 2. cikkében említett 
jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezésére szolgáló eljárás;

i)  „alternatív vitarendezési fórum” (a továbbiakban: alternatív vitarendezési fórum): a 2013/11/EU irányelv 4. cikke (1) 
bekezdésének h) pontjában meghatározott alternatív vitarendezési fórum;

j)  „panaszos fél”: az a fogyasztó vagy kereskedő, aki panaszt nyújtott be az online vitarendezési platformon keresztül;
k)  „ellenérdekű fél”: az a fogyasztó vagy kereskedő, aki ellen panaszt nyújtottak be az online vitarendezési platformon 

keresztül;
l)  „hatáskörrel rendelkező hatóság”: a 2013/11/EU irányelv 4. cikke (1) bekezdésének i) pontjában meghatározott 

hatóság;
m)  „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („adatalany”) vonatkozó bármely infor-

máció; az azonosítható személy olyan személy, aki közvetlen vagy közvetett módon azonosítható, mindenekelőtt 
egy azonosító számra vagy a személy fizikai, fiziológiai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy társadalmi identitására 
vonatkozó egy vagy több tényezőre történő utalás révén.

(2)  A kereskedő letelepedési helyét a 2013/11/EU irányelv 4. cikke (2), illetve (3) bekezdésének megfelelően kell meg-
határozni.

II. FEJEZET

ONLINE VITARENDEZÉSI PLATFORM 

5. cikk

Az online vitarendezési platform létrehozása

(1)  A Bizottság létrehoz egy online vitarendezési platformot, és felel annak működtetéséért – az e rendelet alkalmazásához 
szükséges minden fordítási feladatot is beleértve –, fenntartásáért, finanszírozásáért és az adatbiztonságért. Az online 
vitarendezési platformnak felhasználóbarátnak kell lennie. Az online vitarendezési platform létrehozása, működtetése 
és fenntartása során biztosítani kell a felhasználók adatainak védelmét már a tervezés szakaszától kezdve („beépített 
adatvédelem”), valamint biztosítani kell azt, hogy az online vitarendezési platform lehetőség szerint mindenki szá-
mára hozzáférhető és felhasználható legyen, beleértve a kiszolgáltatott helyzetben lévő személyeket is („a mindenki 
számára történő tervezés”).

(2)  Az online vitarendezési platform egyablakos ügyintézési pontként működik azon fogyasztók és kereskedők számára, 
akik az e rendelet hatálya alá tartozó jogvitáikat bírósági eljáráson kívül kívánják rendezni. Az online vitarendezési plat-
form egy interaktív weboldal, amely elektronikus úton és díjmentesen elérhető az Unió intézményeinek valamennyi 
hivatalos nyelvén.

(3)  A Bizottság az online vitarendezési platformot adott esetben hozzáférhetővé teszi azokon a honlapjain, amelyeken 
tájékoztatást nyújtanak az uniós polgároknak és vállalkozásoknak, mindenekelőtt a 2004/387/EK határozatnak meg-
felelően létrehozott „Európa Önökért” portálon.

(4)  Az online vitarendezési platform a következő feladatokat látja el:
a)  elérhetővé teszi a panaszok bejelentésére szolgáló elektronikus űrlapot, amelyet a panaszos fél tölt ki a 8. cikknek 

megfelelően;
b)  tájékoztatja az ellenérdekű felet a panaszról;
c)  meghatározza, hogy melyik a hatáskörrel rendelkező alternatív vitarendezési fórum, illetve melyek a hatáskörrel 

rendelkező alternatív vitarendezési fórumok, és eljuttatja a panaszt ahhoz az alternatív vitarendezési fórumhoz, 
amelynek igénybevételéről a felek a 9. cikkel összhangban megállapodtak;
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d)  díjmentesen biztosít egy elektronikus ügykezelő eszközt, amely lehetővé teszi az érintett felek és az alternatív vitaren-
dezési fórum számára, hogy a vitarendezési eljárást az online vitarendezési platformon keresztül, online bonyolítsák le;

e)  biztosítja az érintett felek és az alternatív vitarendezési fórum számára a vitarendezéshez szükséges és az online 
vitarendezési platformon keresztül továbbított információk fordítását;

f)  a 10. cikk c) pontjában említett információknak az alternatív vitarendezési fórumok által történő továbbítására 
szolgáló elektronikus űrlapot biztosít;

g)  visszajelzési rendszert működtet, amely lehetővé teszi a felek számára, hogy az online vitarendezési platform mű-
ködésével, illetve az adott vitát kezelő alternatív vitarendezési fórummal kapcsolatos véleményüket kifejthessék;

h)  nyilvánosan hozzáférhetővé teszi az alábbiakat:
i)  általános tájékoztatás az alternatív vitarendezési eljárásokról, mint a bírósági eljáráson kívüli vitarendezés egyik 

módjáról;
ii.  tájékoztatás a 2013/11/EU irányelv 20. cikke (2) bekezdésének megfelelően jegyzékbe vett alternatív vitarendezési 

fórumokról, amelyek az e rendelet hatálya alá tartozó jogviták kezelésére hatáskörrel rendelkeznek;
iii.  online útmutató a panaszoknak az online vitarendezési platformon keresztüli benyújtására vonatkozóan;
iv.  tájékoztatás azokról az online vitarendezési kapcsolattartó pontokról – beleértve ezek elérhetőségét is –, ame-

lyeket a tagállamok az e rendelet 7. cikkének (1) bekezdésével összhangban kijelöltek;
v.  statisztikai adatok azoknak a vitáknak a kimeneteléről, amelyeket az online vitarendezési platformon keresztül 

továbbítottak az alternatív vitarendezési fórumokhoz.

(5)  A Bizottság gondoskodik arról, hogy a (4) bekezdés h) pontjában szereplő információk pontosak és naprakészek legye-
nek, és azokat világos, érthető és könnyen elérhető módon tegyék közzé.

(6)  Azokat a 2013/11/EU irányelv 20. cikke (2) bekezdésének megfelelően jegyzékbe vett alternatív vitarendezési fórumo-
kat, amelyek az e rendelet hatálya alá tartozó jogviták kezelésére hatáskörrel rendelkeznek, az online vitarendezési 
platformon elektronikusan jegyzékbe kell venni.

(7)  A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján intézkedéseket fogad el az e cikk (4) bekezdésében meghatározott feladatok 
ellátásának módjáról. Az említett végrehajtási jogi aktusokat az e rendelet 16. cikkének (3) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

6. cikk

Az online vitarendezési platform tesztelése

(1)  A Bizottság legkésőbb 2015. január 9-ig teszteli az online vitarendezési platform technikai funkcióit és felhasználóbarát 
jellegét, valamint a panaszok bejelentésére szolgáló űrlapot, többek között a fordítás szempontjából. A tesztelést az 
online vitarendezésben jártas tagállami szakértőkkel, valamint a fogyasztók és a kereskedők képviselőivel kell elvé-
gezni és értékelni. A Bizottság jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a tesztelés eredményéről, 
és meghozza az esetleges problémák kezelésére szolgáló intézkedéseket az online vitarendezési platform hatékony 
működésének biztosítása érdekében.

(2)  A Bizottság az e cikk (1) bekezdésében említett jelentésben ismerteti azokat a technikai és szervezési intézkedéseket 
is, amelyeket annak érdekében kíván meghozni, hogy az online vitarendezési platform megfeleljen a 45/2001/EK 
rendeletben meghatározott adatvédelmi követelményeknek.

7. cikk

Az online vitarendezést segítő kapcsolattartó pontok hálózata

(1)  Minden egyes tagállam kijelöl egy online vitarendezési kapcsolattartó pontot, amelynek nevét és elérhetőségét köz-
li a Bizottsággal. A tagállamok az online vitarendezési kapcsolattartó pontok felelősségét átruházhatják az Európai 
Fogyasztói Központok Hálózatának saját országukban található központjaira, fogyasztói szervezetekre vagy bármely 
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más szervezetre. Valamennyi online vitarendezési kapcsolattartó pontban legalább két, online vitarendezést segítő 
tanácsadó működik.

(2)  Az online vitarendezési kapcsolattartó pontok támogatást nyújtanak az online vitarendezési platformon keresztül 
benyújtott panaszokkal kapcsolatos viták rendezéséhez, a következő feladatok ellátása révén:
a)  kérésre elősegítik a felek és a hatáskörrel rendelkező alternatív vitarendezési fórum közötti kommunikációt, ami 

mindenekelőtt a következőket foglalhatja magában:
i. a panasz és adott esetben a vonatkozó dokumentumok benyújtásához nyújtott segítség;

ii.  az érintett felek és az alternatív vitarendezési fórumok általános jellegű tájékoztatása az adásvételi és szolgáltatási 
szerződésekkel kapcsolatos azon fogyasztói jogokról, amelyek a vitarendezést segítő tanácsadókkal rendelkező 
online vitarendezési kapcsolattartó pontnak otthont adó tagállamban érvényesíthetők;

iii.  tájékoztatás az online vitarendezési platform működéséről;
iv.  magyarázat nyújtása a feleknek a kijelölt alternatív vitarendezési fórumok által alkalmazott eljárási szabályokkal 

kapcsolatban;
v.  tájékoztatás a panaszos fél számára a jogorvoslat egyéb eszközeiről, amennyiben az adott vitát az online vita-

rendezési platformon keresztül nem lehet rendezni;
b)  a feladataik ellátása során szerzett gyakorlati tapasztalataik alapján tevékenységükről kétévente jelentést készítenek 

a Bizottságnak és a tagállamoknak;

(3)  Az online vitarendezési kapcsolattartó pontok nem kötelesek a (2) bekezdésben felsorolt feladatok ellátására azoknak 
a vitáknak az esetében, amelyekben a felek ugyanabban a tagállamban rendelkeznek szokásos tartózkodási hellyel.

(4)  A (3) bekezdés ellenére a tagállamok dönthetnek úgy, hogy a nemzeti körülményekre tekintettel az online kapcsolat-
tartó pontnak el kell végeznie a (2) bekezdésben felsorolt feladatok közül egyet vagy többet azon jogviták esetében 
is, amelyekben a felek ugyanabban a tagállamban rendelkeznek szokásos tartózkodási hellyel.

(5)  A Bizottság létrehozza az online kapcsolattartó pontok hálózatát, amely lehetővé teszi a kapcsolattartó pontok együtt-
működését, és hozzájárul a (2) bekezdésben felsorolt feladatok eredményességéhez.

(6)  A Bizottság évente legalább két alkalommal találkozóra hívja össze az online vitarendezési kapcsolattartó pontok há-
lózatának tagjait, hogy megoszthassák egymással a legjobb gyakorlatokat, és megvitathassák az online vitarendezési 
platform működése során tapasztalt visszatérő problémákat.

(7)  A Bizottság az online vitarendezési kapcsolattartók közötti együttműködés módjára vonatkozó szabályokat végrehajtási 
jogi aktusok útján fogadja el. Az említett végrehajtási jogi aktusokat a 16. cikk (3) bekezdésében említett vizsgálóbi-
zottsági eljárás keretében kell elfogadni.

8. cikk

A panaszok benyújtása

(1)  A panaszos fél az online vitarendezési platformhoz a panaszok bejelentésére szolgáló elektronikus űrlap kitöltésével 
nyújthat be panaszt. A panaszok bejelentésére szolgáló űrlapnak felhasználóbarátnak és az online vitarendezési plat-
formon keresztül könnyen elérhetőnek kell lennie.

(2)  A panaszos fél által benyújtott információnak elégségesnek kell lennie a hatáskörrel rendelkező alternatív vitarende-
zési fórum megállapításához. Ezen információt e rendelet melléklete tartalmazza. A panaszos fél dokumentumokat 
csatolhat az űrlaphoz panaszának alátámasztásához.

(3)  Azon kritériumok figyelembevétele érdekében, amelyek alapján a 2013/11/EU rendelet 20. cikkének (2) bekezdésével 
összhangban jegyzékbe vett és az e rendelet hatálya alá tartozó jogvitákkal foglalkozó alternatív vitarendezési fórumok 
meghatározzák saját illetékességi területüket, a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az e rendelet 17. cikkével 
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összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az e rendelet mellékletében felsorolt információk 
kiigazítására vonatkozóan.

(4)  A Bizottság a panaszok bejelentésére szolgáló elektronikus űrlap kitöltésének módjára vonatkozó szabályokat végre-
hajtási jogi aktusok útján határozza meg. Az említett végrehajtási jogi aktusokat az e rendelet 16. cikkének (2) bekez-
désében említett tanácsadó bizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

(5)  A panaszok bejelentésére szolgáló elektronikus űrlapon és annak mellékletein megadott adatok közül kizárólag az 
adatgyűjtés célja szempontjából helyes, lényeges és nem túlzott mértékű adatok kerülnek feldolgozásra.

9. cikk

A panaszok feldolgozása és továbbítása

(1)  Az online vitarendezési platformhoz benyújtott panaszok a panaszok benyújtására szolgáló elektronikus űrlap vala-
mennyi szükséges rovatának hiánytalan kitöltése esetén kerülnek feldolgozásra.

(2)  Ha a panaszok benyújtására szolgáló űrlapot nem töltötték teljesen ki, a panaszos felet értesíteni kell arról, hogy a pa-
naszt nem lehet tovább feldolgozni mindaddig, amíg a hiányzó információkat meg nem adja.

(3)  A panaszok benyújtására szolgáló, hiánytalanul kitöltött űrlap beérkezését követően az online vitarendezési platform 
könnyen érthető módon, késedelem nélkül továbbítja az ellenérdekű fél számára az e fél által választott, az Unió in-
tézményeinek egyik hivatalos nyelvén a panaszt a következő adatokkal együtt:
a)  tájékoztatás arról, hogy a feleknek meg kell egyezniük egy alternatív vitarendezési fórumról, amelyhez a panaszt 

továbbítani kell, és ha a feleknek nem sikerül megállapodásra jutni vagy ha egyetlen hatáskörrel rendelkező alternatív 
vitarendezési fórumot sem sikerül azonosítani, a panasz nem kerül további feldolgozásra;

b)  tájékoztatás a panasz kezelésére hatáskörrel rendelkező alternatív vitarendezési fórumról vagy fórumokról, ha 
a panasz benyújtására szolgáló elektronikus űrlap megemlíti valamelyiket, vagy ha az online vitarendezési platform 
az űrlapon szolgáltatott információk alapján azonosított ilyet;

c)  abban az esetben, ha az ellenérdekű fél egy kereskedő, annak a felkérése arra, hogy 10 naptári napon belül nyilat-
kozzon az alábbiakról: a kereskedő a fogyasztókkal felmerülő jogviták rendezése céljából egy adott alternatív vita-
rendezési fórum igénybevételével kapcsolatos kötelezettséget vállal-e, vagy ilyen kötelezettség hatálya alá esik-e, 
valamint attól az esettől eltekintve, ha a kereskedő egy adott alternatív vitarendezési fórum igénybevételével kap-
csolatos kötelezettség hatálya alá esik, hajlandó-e a b) pontban említett valamely alternatív vitarendezési fórumot 
vagy fórumokat igénybe venni;

d)  abban az esetben, ha az ellenérdekű fél egy fogyasztó, és a kereskedő köteles egy adott alternatív vitarendezési 
fórumot igénybe venni, a fogyasztó felkérése arra, hogy 10 naptári napon belül egyezzen bele ennek az alternatív 
vitarendezési fórumnak az igénybevételébe, vagy ha a kereskedő nem köteles egy adott alternatív vitarendezési 
fórumot igénybe venni, a fogyasztó felkérése arra, hogy a b) pontban említettekből válasszon egy vagy több alter-
natív vitarendezési fórumot;

e)  az ellenérdekű fél letelepedési vagy tartózkodási helye szerinti tagállamban működő online vitarendezési kapcsolat-
tartó pont nevének, elérhetőségének és a 7. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett feladatainak rövid leírása.

(4)  A (3) bekezdés c) vagy d) pontjában említett, az ellenérdekű féltől származó információk kézhezvételét követően az 
online vitarendezési platform könnyen érthető módon, a panaszos fél által választott, az Unió intézményeinek egyik 
hivatalos nyelvén haladéktalanul közli ezzel a féllel az alábbi információkat:
a) a (3) bekezdés a) pontjában említett információkat;
b)  ha a panaszos fél egy fogyasztó, a kereskedő által a (3) bekezdés c) pontjának megfelelően megjelölt alternatív vi-

tarendezési fórumra vagy fórumokra vonatkozó információt, valamint egy arra vonatkozó felkérést, hogy tíz naptári 
napon belül állapodjon meg az alternatív vitarendezési fórumról;

c)  ha a panaszos fél egy kereskedő, aki nem köteles egy adott alternatív vitarendezési fórumot igénybe venni, akkor 
a fogyasztó által a (3) bekezdés d) pontjának megfelelően megjelölt alternatív vitarendezési fórumra vagy fóru-
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mokra vonatkozó információt, valamint egy arra vonatkozó felkérést, hogy tíz naptári napon belül állapodjon meg 
az alternatív vitarendezési fórumról;

d)  a panaszos fél letelepedési vagy tartózkodási helye szerinti tagállamban működő online vitarendezési kapcsolattartó 
pont nevének, elérhetőségének és a 7. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett feladatainak rövid leírását.

(5)  A (3) bekezdés b) pontjában, valamint a (4) bekezdés b) és c) pontjában említett információ magában fogalja az egyes 
alternatív vitarendezési fórumokra vonatkozó következő adatokat:
a)  az alternatív vitarendezési fórum neve, elérhetősége és webhelyének címe;
b)  adott esetben az alternatív vitarendezési eljárás díjtételei;
c)  az alternatív vitarendezési eljárás lefolytatásához használható nyelv vagy nyelvek;
d)  az alternatív vitarendezési eljárás átlagos időtartama;
e)  az alternatív vitarendezési eljárás eredményének kötelező vagy nem kötelező jellege;
f)  azok az indokok, amelyek alapján az alternatív vitarendezési fórum egy adott jogvita rendezését elutasíthatja 

a 2013/11/EU irányelv 5. cikkének (4) bekezdésével összhangban.

(6)  Az online vitarendezési platform automatikusan és haladéktalanul továbbítja a panaszt ahhoz az alternatív vitarendezési 
fórumhoz, amelynek igénybevételéről a felek a (3) és (4) bekezdéssel összhangban megállapodtak.

(7)  Az az alternatív vitarendezési fórum, amelyhez a panaszt továbbították, haladéktalanul tájékoztatja a feleket arról, 
hogy a 2013/11/EU irányelv 5. cikke (4) bekezdésével összhangban hozzájárul vagy elutasítja, hogy a jogvitával foglal-
kozzon. Az az alternatív vitarendezési fórum, amely beleegyezett, hogy a jogvitával foglalkozzon, tájékoztatja a feleket 
az eljárási szabályzatáról is, valamint adott esetben az adott vitarendezési eljárás költségeiről.

(8)  Ha a panasz benyújtására szolgáló űrlap benyújtását követő 30 napon belül a felek nem tudnak megegyezni egy al-
ternatív vitarendezési fórumban, vagy ha az alternatív vitarendezési fórum elutasítja, hogy a jogvitával foglalkozzon, 
a panasz további feldolgozására nem kerül sor. A panaszos felet tájékoztatni kell arról, hogy egyéb jogorvoslati eszkö-
zökkel kapcsolatos általános felvilágosításért online vitarendezési tanácsadóhoz fordulhat.

10. cikk

Vitarendezés

Az alternatív vitarendezési fórum, amely beleegyezett, hogy foglalkozik egy vitával az e rendelet 9. cikkének megfelelően:
a) a vitarendezési eljárást a 2013/11/EU irányelv 8. cikkének e) pontjában említett határidőn belül lezárja;
b)  nem követeli meg a felek vagy képviselőik fizikai jelenlétét, kivéve ha eljárási szabályai előírják ennek lehetőségét, és 

a felek beleegyeznek;
c)  haladéktalanul továbbítja az online vitarendezési platform felé a következő információkat:

i. a panasszal kapcsolatos ügyirat beérkezésének időpontja;
ii. a jogvita tárgya;

iii. a vitarendezési eljárás lezárásának dátuma;
iv.  az iii. alpontban említett eljárás eredménye;

d)  nem kötelezhető arra, hogy az online vitarendezési platformon keresztül alternatív vitarendezési eljárást folytasson.

11. cikk

Adatbázis

A Bizottság meghozza a szükséges intézkedéseket egy olyan elektronikus adatbázis létrehozása és fenntartása érdekében, 
amelyben az 5. cikk (4) bekezdése és a 10. cikk c) pontja szerint feldolgozott adatokat tárolja, megfelelően figyelembe 
véve a 13. cikk (2) bekezdését.
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12. cikk

A személyes adatok feldolgozása

(1)  A vitás ügyekkel kapcsolatos, a 11. cikkben említett adatbázisban tárolt információkhoz, így a személyes adatokhoz 
kizárólag az az alternatív vitarendezési fórum férhet hozzá a 10. cikkben említett célokból, amelynek az adott vitás 
ügyet a 9. cikknek megfelelően továbbították. Ugyanezen információkhoz – kizárólag a 7. cikk (2) és (4) bekezdésében 
említett célokból – az online vitarendezési kapcsolattartó pontok is hozzáférhetnek, ha erre szükség van.

(2)  A Bizottság az online vitarendezési platform használatának és működésének ellenőrzése, valamint a 21. cikkben említett 
jelentések elkészítése céljából hozzáféréssel rendelkezik a 10. cikk szerint feldolgozott információkhoz. A Bizottság az 
online vitarendezési platformot igénybe vevők személyes adatait kizárólag az online vitarendezési platform működé-
séhez és fenntartásához szükséges mértékben dolgozza fel, többek között abból a célból, hogy nyomon kövesse az 
online vitarendezési platformnak az alternatív vitarendezési fórumok és az online vitarendezési kapcsolattartó pontok 
általi használatát.

(3)  A vitás ügyekkel kapcsolatos személyes adatokat az e cikk (1) bekezdésében említett adatbázisban kizárólag annyi ideig 
lehet tárolni, ameddig ez az adatgyűjtés céljának eléréséhez vagy ahhoz szükséges, hogy biztosítani lehessen, hogy az 
érintettek gyakorolhassák vonatkozó jogaikat, és hozzáférhessenek a személyes adataikhoz; az adatokat legkésőbb hat 
hónappal a 10. cikk c) pontjának iii. alpontjával összhangban az online vitarendezési platform felé továbbított vitás ügy 
lezárásának időpontját követően automatikusan törölni kell. Az adatmegőrzési időszak az adott jogvitával foglalkozó 
alternatív vitarendezési fórum vagy az online vitarendezési kapcsolattartó pont által a nemzeti adatfájlokban tárolt 
személyes adatokra is érvényes, kivéve, ha az alternatív vitarendezési fórum által alkalmazott eljárási szabályok vagy 
a nemzeti jogszabályok egyedi rendelkezései hosszabb megőrzési időszakot irányoznak elő.

(4)  Az e rendelet hatálya alá tartozó adatkezelési tevékenységei tekintetében valamennyi online vitarendezési tanácsadó 
a 95/46/EK irányelv 2. cikkének d) pontja értelmében adatkezelőnek minősül, és biztosítania kell azt, hogy ezek a te-
vékenységek összhangban legyenek azokkal a nemzeti jogszabályokkal, amelyeket a 95/46/EK irányelvnek megfelelően 
az online vitarendezési tanácsadóval rendelkező online vitarendezési kapcsolattartó pontnak otthont adó tagállamban 
fogadtak el.

(5)  Az e rendelet hatálya alá tartozó adatkezelési tevékenységei tekintetében valamennyi alternatív vitarendezési fórum 
a 95/46/EK irányelv 2. cikkének d) pontja értelmében adatkezelőnek minősül, és biztosítania kell azt, hogy ezek a te-
vékenységek összhangban legyenek azokkal a nemzeti jogszabályokkal, amelyeket a 95/46/EK irányelvnek megfelelően 
az alternatív vitarendezési fórum letelepedési helye szerinti tagállamban fogadtak el.

(6)  Az e rendelet szerinti kötelezettségeit és a személyes adatoknak az e kötelezettségek keretében való feldolgozását 
illetően a Bizottság a 45/2001/EK rendelet 2. cikkének d) pontja szerinti adatkezelőnek minősül.

13. cikk

Az adatok titkossága és biztonsága

(1)  Az online vitarendezési kapcsolattartó pontokra az érintett tagállam jogszabályaiban a szakmai titoktartás vagy az azzal 
egyenértékű más titoktartási kötelezettségek tekintetében előírt szabályok vonatkoznak.

(2)  A Bizottság a 45/2001/EK rendelet 22. cikkével összhangban meghozza a megfelelő műszaki és szervezeti intézkedéseket 
az e rendelet keretében feldolgozott információk biztonságának biztosítására, beleértve az adatokhoz való hozzáférés 
megfelelő ellenőrzését, egy biztonsági tervet és a biztonságot érintő események kezelését.
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14. cikk

A fogyasztók tájékoztatása

(1)  Az Unióban letelepedett, online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekben érintett kereskedőknek, valamint az 
Unióban letelepedett olyan online piacoknak meg kell jeleníteniük a honlapjukon az online vitarendezési platformra 
mutató elektronikus linket. Ennek a linknek a fogyasztók számára könnyen elérhetőnek kell lennie. Az online adásvételi 
vagy szolgáltatási szerződésekben érintett, az Unióban letelepedett kereskedőknek meg kell adniuk az e-mail címüket is.

(2)  Az Unióban letelepedett, online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekben érintett azon kereskedőknek, akik kö-
telesek egy vagy több alternatív vitarendezési fórumot igénybe venni a fogyasztókkal fennálló vitáik rendezéséhez, 
vagy erre kötelezettséget vállalnak, tájékoztatniuk kell a fogyasztókat az online vitarendezési platform létezéséről, 
valamint arról a lehetőségről, hogy az online vitarendezési platform felhasználható a vitáik rendezéséhez. Emellett az 
online vitarendezési platformra mutató elektronikus linket kell megjeleníteniük honlapjukon, illetve, ha az ajánlatot 
e-mailben teszik, akkor az adott e-mailben. Ezt az információt fel kell tüntetni adott esetben az online adásvételi vagy 
szolgáltatási szerződés általános feltételei között is.

(3)  Az e cikk (1) és (2) bekezdése nem sérti a 2013/11/EU irányelv 13. cikkét, valamint a bírósági eljáráson kívüli vitaren-
dezési eljárásokkal kapcsolatban a fogyasztók tájékoztatására vonatkozó, egyéb uniós jogi aktusokban foglalt azon 
rendelkezéseket, amelyek e cikk rendelkezésein kívül alkalmazandók.

(4)  Az alternatív vitarendezési fórumoknak a 2013/11/EU irányelv 20. cikkének (4) bekezdésében említett jegyzékét és 
annak frissítéseit az online vitarendezési platformon közzé kell tenni.

(5)  A tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, hogy az alternatív vitarendezési fórumok, az Európai Fogyasztói Központok 
Hálózatának központjai, a 2013/11/EU irányelv 18. cikkének (1) bekezdésében meghatározott hatáskörrel rendelkező 
hatóságok, és adott esetben a 2013/11/EU irányelv 14. cikkének (2) bekezdésével összhangban kijelölt fórumok hon-
lapjukon feltüntessék az online vitarendezési platformra mutató elektronikus linket.

(6)  A tagállamoknak ösztönözniük kell a fogyasztói és vállalkozói szövetségeket arra, hogy adják meg az online vitarendezési 
platform honlapjára mutató elektronikus linket.

(7)  Ha a kereskedők kötelesek az (1) és a (2) bekezdés, valamint a (3) bekezdésben említett rendelkezések szerinti tájé-
koztatást megadni, ezeket az információkat lehetőleg együtt kell megadniuk.

15. cikk

A hatáskörrel rendelkező hatóságok szerepe

Az egyes tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságainak meg kell vizsgálniuk, hogy az adott tagállamban letelepedett 
alternatív vitarendezési fórumok megfelelnek-e az e rendeletben foglalt kötelezettségeknek.
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III. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

16. cikk

Bizottsági eljárás

(1) A Bizottság munkáját egy bizottság segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet szerinti bizottság.

(2)  Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 4. cikkét kell alkalmazni.

(3)  Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.

(4)  Amennyiben az e cikk (2) és a (3) bekezdése szerinti bizottság a véleményét írásbeli eljárás útján alakítja ki, az írásbeli 
eljárást eredmény nélkül le kell zárni, amennyiben a vélemény kialakítására megállapított határidőn belül a bizottság 
elnöke így dönt, vagy a bizottsági tagok egyszerű többsége ezt kéri.

17. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1)  A Bizottság az e cikkben rögzített feltételek mellett felhatalmazást kap felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfoga-
dására.

(2)  A Bizottságnak a 8. cikk (3) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felha-
talmazása határozatlan időre szól 2013. július 8-tól kezdődő hatállyal.

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja az e rendelet 8. cikke (3) bekezdésében említett felhatal-
mazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon vagy a határozatban meghatározott későbbi időpontban lép 
hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az 
Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(5)  Az e rendelet 8. cikke (3) bekezdése szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai 
Parlamentnek vagy a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, 
sem a Tanács nem emelt kifogást a felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen, vagy ha az Európai Parlament és a Ta-
nács az időtartam leteltét megelőzően egyaránt arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem emel kifogást. Az Európai 
Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ezen időtartam két hónappal meghosszabbodik.

18. cikk

Szankciók

A tagállamok megállapítják az e rendelet megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat, és minden 
szükséges intézkedést megtesznek azok érvényesítése érdekében. Az előírt szankcióknak hatékonynak, arányosnak és 
visszatartó erejűnek kell lenniük.
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19. cikk

A 2006/2004/EK rendelet módosítása

A 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (12) melléklete a következő ponttal egészül ki:

„21.A fogyasztói jogviták online rendezéséről szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 
(HL L 165., 2013.6.18., 1. o.): 14. cikk.”

20. cikk 

A 2009/22/EK irányelv módosítása

A 2009/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (13) a következőképpen módosul:

1.  Az 1. cikk (1) és (2) bekezdésében, valamint a 6. cikk (2) bekezdésének b) pontjában „az I. mellékletben felsorolt irány-
elvek” szövegrész helyébe „az I. mellékletben felsorolt uniós jogi aktusok” szövegrész lép.

2.  Az I. melléklet címében az „IRÁNYELVEK JEGYZÉKE” szövegrész helyébe az „UNIÓS JOGI AKTUSOK JEGYZÉKE” lép.

3.  Az I. melléklet a következő ponttal egészül ki:

„15.A fogyasztói jogviták online rendezéséről szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 
(HL L 165., 2013.6.18., 1. o.): 14. cikk.”

21. cikk

Jelentések

(1)  A Bizottság évente jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az online vitarendezési platform mű-
ködéséről, első alkalommal egy évvel azt követően, hogy az online vitarendezési platform megkezdte működését.

(2)  A Bizottság 2018. július 9-ig, és azután háromévente jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak e 
rendelet alkalmazásáról, elsősorban arról, hogy a panaszok benyújtására szolgáló űrlap felhasználóbarát-e, és ki kell-e 
esetlegesen igazítani az e rendelet mellékletében felsorolt információkat. A jelentéshez szükség esetén csatolni kell 
az e rendelet kiigazítására irányuló javaslatokat.

(3)  Ha az (1) és (2) bekezdésben említett jelentéseket ugyanabban az évben kellene benyújtani, akkor mindössze egyetlen 
közös jelentést kell benyújtani.

22. cikk

Hatálybalépés

(1)  Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

(2)  Ez a rendelet 2016. január 9-től alkalmazandó, kivéve a következő rendelkezéseket:

a 2. cikk (3) bekezdése, valamint a 7. cikk (1) és (5) bekezdése, amelyek 2015. július 9-től alkalmazandók,

az 5. cikk (1) és (7) bekezdése, a 6. cikk, a 7. cikk (7) bekezdése, a 8. cikk (3) és (4) bekezdése, a 11. cikk, a 16. cikk és 
a 17. cikk, amelyek 2013. július 8-tól alkalmazandók.
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Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Strasbourgban, 2013. május 21-én.

az Európai Parlament részéről 
az elnök 
M. SCHULZ

a Tanács részéről 
az elnök 
L. CREIGHTON

(1) HL C 181., 2012.6.21., 99. o.

(2)  Az Európai Parlament 2013. március 12-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2013. 
április 22-i határozata.

(3) Lásd e Hivatalos Lap 63. oldalát.

(4) HL L 136., 2008.5.24., 3. o.

(5) HL L 144., 2004.4.30., 62. o.

(6) HL L 281., 1995.11.23., 31. o.

(7) HL L 8., 2001.1.12., 1. o.

(8) HL L 304., 2011.11.22., 64. o.

(9) HL L 55., 2011.2.28., 13. o.

(10) HL C 136., 2012.5.11., 1. o.

(11) HL L 178., 2000.7.17., 1. o.

(12) HL L 364., 2004.12.9., 1. o.

(13) HL L 110., 2009.5.1., 30. o.
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MELLÉKLET

A panaszok benyújtásakor megadandó információk 

1. a panaszos fél fogyasztó vagy kereskedő-e;

2. a fogyasztó neve, e-mail címe és postai címe;

3. a kereskedő neve és e-mail címe, weboldala és postai címe;

4. adott esetben a panaszos fél képviselőjének neve, e-mail címe és postai címe;

5. adott esetben a panaszos fél vagy képviselője által ismert nyelv(ek);

6. az ellenérdekű fél által ismert nyelv, amennyiben ez az adat rendelkezésre áll;

7. azon áru vagy szolgáltatás típusa, amelyhez a panasz kapcsolódik;

8.  az árut vagy a szolgáltatást valamely honlapon vagy más elektronikus eszközön keresztül kínálta-e fel a kereskedő és 
rendelte-e meg a fogyasztó;

9. a megvásárolt áruk vagy szolgáltatások ára;

10. az áruk vagy szolgáltatások vásárlásának időpontja;

11. közvetlen kapcsolatba lépett-e a fogyasztó a kereskedővel;

12. korábban már foglalkozott-e valamely alternatív vitarendezési fórum vagy bíróság a jogvitával;

13. a panasz típusa;

14. a panasz ismertetése;

15.  ha a panaszos fél egy fogyasztó, amennyiben ismert, azon alternatív vitarendezési fórumok, amelyeket a kereskedő 
köteles igénybe venni, vagy amelyek igénybevételére elkötelezte magát a 2013/11/EU irányelv 13. cikke (1) bekez-
désének megfelelően;

16.  amennyiben a panaszos fél egy kereskedő, mely alternatív vitarendezési fórumot köteles igénybe venni, illetve mely 
alternatív vitarendezési fórum igénybevételére vállalt kötelezettséget.
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6. számú melléklet
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7. számú melléklet
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8. számú melléklet
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9. számú melléklet

ALÁVETÉSI NYILATKOZATOK NYILVÁNTARTÁSI RENDJÉRŐL

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: MNB tv.) 103. § (2) bekezdésében foglaltak 
alapján a Pénzügyi Békéltető Testület az MNB tv. 39. §-ban meghatározott törvények hatálya alá tartozó személyek vagy 
szervezetek (pénzügyi szolgáltatók) által tett, az MNB tv. 103. § (1) bekezdés szerinti alávetési nyilatkozatokról nyilvántar-
tást vezet. Az alávetési nyilatkozatok nyilvántartásának ügyviteli szabályait a Testület jelen szabályzatban határozza meg.

1.  A pénzügyi szolgáltatók által a Pénzügyi Békéltető Testülethez benyújtott alávetési nyilatkozatokról a Testület naprakész 
nyilvántartást vezet. A nyilvántartás a Testületnél rendszeresített és az intraneten elérhető kezelőfelülettel rendelkező 
informatikai keretprogramban (a továbbiakban: nyilvántartás) történik. A nyilvántartásban szereplő hatályos és nyilvános 
adatok a Testület honlapján is megjelennek.

2.  A pénzügyi szolgáltatók által benyújtott alávetési nyilatkozatok az általános iratkezelési szabályok szerint kerülnek 
szkennelésre és iktatásra a Magyar Nemzeti Bank iratkezelő rendszerében. Amennyiben valamely alávetési nyilatkozat 
iktatása esetlegesen nem történne meg, a Testület Hivatala gondoskodik az adott nyilatkozat iktatásáról és ezt követően 
annak a jelen szabályok szerinti nyilvántartásáról.

3.  Az iktatott alávetési nyilatkozatban szereplő adatokat a Hivatal kijelölt munkatársa, annak beérkezésétől számított 8 
napon belül feltölti a nyilvántartásba. Az adatfeltöltésnél rögzíteni kell:

3.1. a pénzügyi szolgáltató nevét;

3.2. a pénzügyi szolgáltató székhelyét;

3.3. a pénzügyi szolgáltató törzsszámát;

3.4. a pénzügyi szolgáltató piaci besorolását;

3.5. az alávetési nyilatkozat korlátozás tényét és tartalmát;

3.6. az alávetési nyilatkozat időbeli hatályát;

3.7. az alávetési nyilatkozat iktatószámát.

4.  Amennyiben a pénzügyi szolgáltató az alávetési nyilatkozatot visszavonja vagy annak tartalmát módosítja, úgy az adott 
változást a Hivatal kijelölt munkatársa a visszavonást vagy módosítást tartalmazó iktatott nyilatkozat Testülethez érke-
zésétől számított 8 napon belül átvezeti a nyilvántartásban.

5.  Amennyiben valamely alávetési nyilatkozatot tett pénzügyi szolgáltató jogutód nélkül megszűnik és erről a Testület 
a nevezett szolgáltatótól vagy egyéb hivatalos forrásból tudomást szerez, a Hivatal kijelölt munkatársa a nevezett pénz-
ügyi szolgáltató tekintetében az alávetési nyilatkozat időbeli hatályát a jogutód nélküli megszűnés napjával lezárja.

6.  Amennyiben valamely alávetési nyilatkozatot tett pénzügyi szolgáltató jogutódlással szűnik meg és a megszűnésről, illetve 
a jogutódlásról a nevezett szolgáltató vagy a jogutód tájékoztatja a Testületet, a Testület a nyilatkozat tartalmának meg-
felelően módosítja a nevezett pénzügyi szolgáltató nyilvántartásban szereplő, alávetésre vonatkozó adatait. Amennyiben 
a Testület hivatalból észleli, hogy jogutódlás következett be és sem a jogelőd nem rendelkezett a nyilatkozatáról, sem 
a jogutód nem adott tájékoztatást, a Testület Hivatala megkeresi a jogutódot, hogy a jogelőd nyilatkozata tekintetében 
a kért határidő elteltéig tegyen bejelentést. A bejelentés tartalmának megfelelően a Testület Hivatala a korábban tett 
alávetést módosítja vagy annak hatályát visszavonása esetén a visszavonás napjával lezárja.
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7.  A Testület az alávetési nyilatkozatot tett pénzügyi szolgáltatók adatait évente ellenőrzi és amennyiben észleli, hogy az 
adott szolgáltató adataiban változás következett be, úgy ezt a változást a nyilvántartásban átvezeti.

8.  Az alávetési nyilatkozatot vagy annak módosítását, visszavonását tartalmazó okirat eredeti példányát a Hivatal kijelölt 
munkatársa a nyilvántartásban a nyilatkozat tartalmának megfelelő módosítását követően a Magyar Nemzeti Bank 
általános iratkezelési szabályainak megfelelően irattárba helyezi.



MAGYAR NEMZETI BANK

JELENTÉS A PÉNZÜGYI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET ÉVES TEVÉKENYSÉGÉRŐL • 2020170

10. számú melléklet

ADATGYŰJTÉS, AZ ADATVAGYON KEZELÉSÉNEK SZABÁLYAI

1.  A Testület működése során a kérelmezőktől és a pénzügyi szolgáltatóktól kapott adatokat ügynyilvántartó rendszerébe 
(PBT Info rendszer) rögzíti és tárolja a tevékenysége céljának megvalósulásához szükséges mértékben és ideig, a vo-
natkozó jogszabályok előírásainak betartásával. Csak olyan személyes és különleges adatot kezel, amely az adatkezelés 
céljának megvalósulásához elengedhetetlen és a cél elérésére alkalmas.

2.  Az adatok a békéltetési tevékenység végzésének célján túlmenően statisztikai célokat is szolgálnak. A gyűjtött és az 
ügynyilvántartó rendszerben tárolt adatok a kérelmezők által szolgáltatott adatokból, a hiánypótlás alkalmával bekért 
adatokból, valamint a pénzügyi szolgáltatók által küldött és kért adatokból állnak össze. 

3. A gyűjtött és tárolt adatok különösen az alábbiak:

a) a kérelmező neve, lakóhelye vagy tartózkodási helye

b) a fogyasztói jogvitával érintett pénzügyi szolgáltató neve, székhelye:

c) a kérelmező álláspontjának leírása alapján a kérelmezett üggyel kapcsolatos valamennyi adat

d) a kérelmező által előterjesztett bizonyítékokban foglalt adatok, információk

e) az elutasított panasz kapcsán tudomására jutott információk, adatok

f) a pénzügyi szolgáltató által szolgáltatott adatok, információk

g) képviselőként a felek meghatalmazása alapján eljáró személyek adatai

h) azon okiratokban foglalt egyéb, harmadik személyre vonatkozó adatok, információk, amelyek tartalmára a kérelmező 
és/vagy a pénzügyi szolgáltató bizonyítékként hivatkozik.

3.  A Testület biztosítja, hogy az érintett a jogszabályi keretek között kezelt adatai kezeléséről rendelkezzen, így az érintett 
személy tájékoztatást kérhet a személyes adatainak kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – 
a jogszabályban elrendelt, azaz kötelező adatkezelések kivételével – azok törlését, valamint – ha arra törvény felhatal-
mazza – tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. A tájékoztatás ingyenes.

4.  A Testület a hatályos magyar jogszabályokban és az Európai Unió kötelező jogi aktusaiban szabályozott feladatai el-
látásához személyes és különleges adatokat kezelhet. Törvényi vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusán alapuló 
felhatalmazás hiányában az adatkezelés alapjául kizárólag az érintett megfelelő tájékoztatásán alapuló, önkéntes és 
határozott – különleges adat esetén írásbeli – hozzájárulása szolgálhat, amelyben félreérthetetlen beleegyezését adja 
a megfelelő személyes adatok meghatározott célból és körben történő kezeléséhez. A hozzájárulás megszerzése során 
az érintettet kifejezetten figyelmeztetni kell a beleegyezés önkéntességére. Miután a Testület előtt folyó eljárások 
a fogyasztónak minősülő magánszemélyek – az elszámolási kötelezettség megállapítása iránti igények esetében a nem 
fogyasztónak minősülő, nem magánszemély kérelmezők – kérelmére, kezdeményezésére indul, esetükben az általuk 
megadott személyes adatok tekintetében hozzájárulásukat vélelmezni kell. 

5.  A Testület ügyviteli és nyilvántartási célú adatkezelést, az elszámolással kapcsolatos és a 2014. évi XL. törvény hatálya 
alá tartozó kérelmek alapján indult eljárásokban ezen túlmenően a nem peres bíróságok részére adattovábbítást végez.

6.  Az ügyvitelhez kapcsolódó adatkezelés az ügy (kérelem) nyilvántartásához (iktatásához), feldolgozásához kapcsolódik. 
Alapvető célja az adott ügyhöz tartozó eljárás lefolytatásához, az adatkezelés szereplőinek azonosításához és az ügy 
befejezéséhez szükséges adatok biztosítása. Az ügyviteli célú adatkezelés során a személyes adatok kizárólag az adott 
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ügy irataiban és az ügyviteli nyilvántartó rendszerekben (PBT Info és IRA, elszámolással kapcsolatos ügyekben a PBT Info2 
és az IRA2 rendszerekben) szerepelhetnek; kezelésük ebből a célból az alapul szolgáló iratok irattárba helyezéséig tart.

7.  A nyilvántartási célú adatkezelés a jogszabályokban előre meghatározott adatkörök alapján gyűjtött adatfajtákból álló, 
belső nyilvántartásban szereplő adatállományt hoz létre az adatkezelés időtartama alatt, biztosítva az adatok különböző 
jellemzők alapján történő visszakereshetőségét, lekérdezhetőségét. Az adatok statisztikai célt is szolgálnak, így ezekből 
heti, havi statisztikák készülnek és a Testület MNB törvény szerinti Éves Jelentése áll össze. A statisztika szempontok az 
adatgyűjtés és kezelés eredménye alapján különösen az alábbiak: 

1)  Elutasított kérelmek száma 

2)  Elutasítás oka 

3)  Egyezséggel zárult ügyek száma 

4)  Kötelezést tartalmazó határozatok száma 

5)  Ajánlások száma 

6)  Meghallgatás után elutasított kérelmek száma 

7)  Megtámadott PBT döntések száma 

8)  Bírósági döntések száma 

9)  Határon átnyúló pénzügyi fogyasztó jogvitás ügyek száma, érintett szolgáltatók 

10)  Kérelmek tárgya

11)  Eljárást kezdeményezők (kérelmek) megoszlása lakóhely szerint

12)  Kérelmek megoszlása érintett szolgáltatók szerint

13)  Kérelmezett pénzügyi szolgáltatás típusok

8.  A kezelt adatot törölni kell, ha az adat kezelése jogellenes; az adat hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem 
orvosolható, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának 
törvényben meghatározott határideje lejárt; illetve, ha azt a bíróság elrendelte. A valóságnak nem megfelelő adatot 
a Testület – amennyiben a szükséges adatok rendelkezésre állnak – köteles helyesbíteni. Az adat helyesbítéséről vagy 
törléséről az érintetten túl mindazokat tájékoztatni kell, akiknek az adatot továbbították (például elszámolási ügyekben 
a nem peres eljárás lefolytatására a törvény szerint hatáskörrel rendelkező bíróságok), kivéve, ha a tájékoztatás elma-
radása az adatkezelés céljára tekintettel az érintett jogos érdekeit nem sérti.

9.  Az érintett a Magyar Nemzeti Bank adatvédelmi felelősénél tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen az Info tv. 
21.§-ban meghatározottak szerint. Ez esetben az adatvédelmi felelős haladéktalanul értesíti a Testület elnökét. Az 
elnök 15 napon belül dönt és amennyiben a tiltakozás indokolt, a Testület Hivatala köteles az adatkezelést (további 
adatfelvételt, adattovábbítást) megszüntetni, valamint a tiltakozásról, és az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni 
mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot továbbította, akik kötelesek intézkedni a tiltakozási 
jog érvényesítése érdekében.

10.  Az adatgyűjtés során keletkezett adatvagyon kezeléséért, a statisztikai és nyilvántartási célú adatállományért, valamint 
az e szabályzatban és az adatkezelésre vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartásáért a Testület elnöke felelős.
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2. SZÁMÚ MELLÉKLET

A 2020-ban bonyolított eljárásokkal érintett pénzügyi szolgáltatók

 Szolgáltató Általános ügyek 
ügyszám

Elszámolásosi és 
forintosítási 

ügyek ügyszáma
ügyszám

1 OTP Bank Nyrt. 189 1

2 Generali Biztosító Zrt. 166

3 OTP Faktoring Követeléskezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 164

4 Allianz Hungária Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság 162

5 ERSTE BANK HUNGARY Zártkörűen Működő Részvénytársaság 160 1

6 AEGON Magyarország Általános Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság 151

7 Groupama Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság 127

8 Takarékbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság 108 1

9 Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság 102

10 INTRUM Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Előző név: Intrum Justitia 
Követeléskezelő Zrt.) 97

11 UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. 96

12 Fundamenta-Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság 95

13 CIB Bank Zrt. 75

14 MKK Magyar Követeléskezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 74 1

15 MKB Bank Nyrt. (előző név: MKB Bank Zrt.) 64

16 EOS Faktor Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság 62

17 Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság 55

18 K&H Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság 55

19 UNIQA Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság 55

20 UniCredit Bank Hungary Zrt. 54

21 BUDAPEST Hitel- és Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság 53

22 Takarék Központi Követeléskezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 35

23 Dunacorp Faktorház Zártkörűen Működő Részvénytársaság 33

24 SIGNAL IDUNA Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság 30

25 Magyar Posta Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság 29

26 GENERTEL Biztosító Zártkörűen működő Rt. 27

27 KÖBE Közép-európai Kölcsönös Biztosító Egyesület 26

28 Magyar Cetelem Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság 26

29 Momentum Credit Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság 26

30 ERSTE Lakás-takarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság 23

31 Merkantil Váltó és Vagyonbefektető Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság 23

32 InHold Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság 22

33 Provident Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság 22

34 Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe 19

35 OTP Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság 19

36 CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. 16

37 OTP Jelzálogbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság 16

38 Magyar Posta Életbiztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság 15
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 Szolgáltató Általános ügyek 
ügyszám

Elszámolásosi és 
forintosítási 

ügyek ügyszáma
ügyszám

39 Erste Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 14

40 NN Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság 14

41 Sberbank Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság 13

42 GRÁNIT Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság 12

43 REG-FINANCE Pénzügyi és Szolgáltató zártkörűen működő Részvénytársaság 12

44 Lombard Pénzügyi és Lízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság 9

45 MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság 9

46 BNP Paribas Cardif Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság. (Előző név: 
CARDIF Biztosító Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság.) 8

47 DEBT-INVEST Pénzügyi Szolgáltató és Befektetési Zártkörű Részvénytársaság 8

48 Cofidis Magyarországi Fióktelepe 7

49 KBC Securities Magyarországi Fióktelepe 7

50 Oney Magyarország Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 7

51 PRÉMIUM Önkéntes Egészség- és Önsegélyező Pénztár 7

52 MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. 6

53 SIGMA FAKTORING Zártkörűen Működő Részvénytársaság 6

54 Skandia Lebensversicherung AG 6

55 Wáberer Hungária Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság 6

56 4Life Direct Kft. 5

57 CESSIO Követeléskezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 5

58 Erinum Capital Pénzügyi Szolgáltató Zrt. 5

59 Intrum Hitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság 5

60 Magyar Biztosítók Szövetsége 5

61 Magyar Ügyvédek Kölcsönös Biztosító Egyesülete 5

62 MAPFRE ASISTENCIA S.A. Magyarországi Fióktelepe 5

63 MetLife Europe d.a.c. Magyarországi Fióktelepe 5

64 BNP Paribas Cardif Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság. (Előző név: 
CARDIF Biztosító Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság.) 4

65 CIB Lízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság 4

66 EURÓPAI UTAZÁSI Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság 4

67 KDB Bank Európa Zártkörűen Működő Részvénytársaság 4

68 MetLife Biztosító Zrt. 4

69 MoneyGram International Limited 4

70 Q13 Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság 4

71 Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár 3

72 ARGENTA FAKTOR Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 3

73 B2Kapital Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság 3

74 BUDAPEST Hitel- és Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság 3

75 Chubb European Group Limited Magyarországi Fióktelepe 3

76 CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. 3

77 DEFACTORING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 3

78 Equilor Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 3

79 Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság 3

80 MKB-Euroleasing Autólízing Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 3
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 Szolgáltató Általános ügyek 
ügyszám

Elszámolásosi és 
forintosítási 

ügyek ügyszáma
ügyszám

81 OVB Vermögensberatung Általános Biztosítási és Pénzügyi Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság 3

82 Pannónia Nyugdíjpénztár 3

83 Agria Portfólió Pénzügyi Tanácsadó és Szolgáltató Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság 2

84 Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár 2

85 ARGENTA LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
"végelszámolás alatt" 2

86 Central Finance Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2

87 eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2

88 FINALP Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2

89 Forte Faktor Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2

90 FŐNIX Faktor Követeléskezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2

91 HORIZONT Magánnyugdíjpénztár 2

92 Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet "felszámolás alatt" 2

93 Legal Rest Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2

94 Magyar Faktorház Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2

95 Magyar Posta Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2

96 MediCredit Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2

97 MKB Nyugdíjpénztár 2

98 MKB-Euroleasing Autóhitel Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság 2

99 MORGAN Hitel és Faktor Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság 2

100 Omega Credit Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytárság 2

101 OTP Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2

102 OTP Országos Egészség- és Önsegélyező Pénztár 2

103 Retail Prod Zrt. 2

104 Revolut Payments UAB 2

105 SOPRON BANK BURGENLAND Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2

106 TITÁN FAKTOR Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2

107 2M Biztosítási Alkusz Kft. 1

108 Admiral Markets UK Ltd. 1

109 Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1

110 AEGON Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár 1

111 ÁHF Lízing Pénzügyi Zártkörű Részvénytársaság 1

112 ÁHPV Faktoring és Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1

113 Allianz-Slovenská Poistovna a. s. 1

114 Aquila Filia Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 1

115 Asset Credit Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1

116 BÁTOR Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1

117 BÁV Pénzügyi Szolgáltató Zrt. 1

118 BHP-9 Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1

119 BRIX CAPITAL Korlátolt Felelősségű Társaság 1

120 CASPER Consumer Finance Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1

121 Citibank Europe plc. Magyarországi Fióktelepe 1
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 Szolgáltató Általános ügyek 
ügyszám

Elszámolásosi és 
forintosítási 

ügyek ügyszáma
ügyszám

122 CLB Független Biztosítási Alkusz Kft. 1

123 CREDIT LINE GROUP Korlátolt Felelősségű Társaság 1

124 CREDIT-FAKTOR Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1

125 CREDITIÁL Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1

126 Defend Assist Korlátolt Felelősségű Társaság 1

127 DEFEND Insurance Kft. 1

128 Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group 1

129 EFS Euro Finanz Service Közvetítő Zártkörűen Működő Rt. 1

130 Element Investments Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1

131 Energy-Credit Pénzügyi Szolgáltató Zrt. 1

132 Europ Assistance Magyarország Befektetési és Tanácsadó Kft. 1

133 Europe Assistance S.A. Irish Branch 1

134 FAKTOR-RING Pénzügyi és Tanácsadó Zártkörűen működő Részvénytársaság 1

135 FEDE-RÁCIÓ Alkusz Kft. 1

136 FWU Life Insurance Austria AG 1

137 GEMINI Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1

138 Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár 1

139 Generali Poistovna, a.s. 1

140 Gold Orient Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működö Részvénytársaság 1

141 GRAWE Életbiztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1

142 HKB FAKTOR Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1

143 HUNGÁRIA-FAKTOR Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1

144 Inter Partner Assistance S.A. 1

145 INTER-FAKTOR Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1

146 Kinizsi Faktor Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1

147 KOOPERATIVE poistovna, a.s. Vienna Insurance Group 1

148 LMGL INVEST Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1

149 Lombard Zala Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Rt. 1

150 MAI Technologies Kft. 1

151 Medicover Egészségközpont Zrt. 1

152 MPK Magyar Pénzügyi Közvetítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1

153 Multifaktoring Pénzügyi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1

154 Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N. V. 1

155 NOVIS Poistovna a.s. 1

156 O.F.SZ. Országos Fizetési Szolgáltató Zrt. 1

157 Oberbank AG Magyarországi Fióktelepe 1

158 Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet "felszámolás alatt" 1

159 OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 1

160 OTP Pénztárszolgáltató és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1

161 OVER CAPITAL Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1

162 Pannon 2005 Faktor és Hitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1

163 Patika Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészség- és Önsegélyező Pénztár 1

164 PayPal (Europe) S.á r.l. et Cie, S.C.A. 1
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 Szolgáltató Általános ügyek 
ügyszám

Elszámolásosi és 
forintosítási 

ügyek ügyszáma
ügyszám

165 PESTI HITEL Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1

166 PK Követeléskezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1

167 Porsche Finance Zártkörűen Működő Rt. (Előző név: Porsche Bank Hungaria 
Zártkörűen Működő Rt.) 1

168 Prémium Önkéntes Nyugdíjpénztár 1

169 QUANTIS Consulting Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1

170 Raiffeisenbank Region Fürstenfeld eGen 1

171 Rendezés Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1

172 SPB Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1

173 SVEA Finance Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1

174 VS-Faktor Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1

Pénzügyi szolgáltatók összesen 2 942 4

Nem pénzügyi szolgáltató 31

Nem beazonosítható szolgáltató 16

Összesen 2 989 4
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3. 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:

8:00-18:00
8:00-17:00

10:00-17:00
8:00-17:00
8:00-15:00

06-80-203-776
országosan ingyenesen hívható

ugyfelszolgalat@mnb.hu

1013 Budapest,
Krisztina krt. 39.

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  
Pénzügyi Navigátor 
Tanácsadó Iroda 

Hétfő:
Kedd: 
Csütörtök:

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

70/243-2840 
bekescsaba@penzugyifogyaszto.hu

5600 Békéscsaba, 
Árpád sor 2/6. fsz. 

(A Munkaügyi Központ ügyfélterében)

Debrecen  
Pénzügyi Navigátor 
Tanácsadó Iroda

Hétfő:
Szerda:
Péntek:

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

8:00-14:00

52/504-329 
debrecen@penzugyifogyaszto.hu

4025 Debrecen,
Piac u. 77. II. em. 15.

Eger  
Pénzügyi Navigátor 
Tanácsadó Iroda

Hétfő:
Szerda: 
Péntek:    

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

70/607-2191 eger@
penzugyitanacsadoiroda.hu

3300 Eger,
Hadnagy utca 6.II.em.34.

Győr  
Pénzügyi Navigátor 
Tanácsadó Iroda

Hétfő:
Szerda:
Csütörtök:    

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

11:00-17:00

30/923-4942
gyor@penzugyifogyaszto.hu

9021 Győr, 
Szent István út 10/a 
II. em. 208-as iroda

Kaposvár  
Pénzügyi Navigátor 
Tanácsadó Iroda

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

tavoszkozpont@gmail.com
7400 Kaposvár,
Ady Endre u. 3.

Kecskemét  
Pénzügyi Navigátor 
Tanácsadó Iroda

Hétfő: 
Szerda:
Péntek:          

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

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

6000 Kecskemét,
 Csányi János krt. 14. 

1. em. 123.

Miskolc  
Pénzügyi Navigátor 
Tanácsadó Iroda

Hétfő: 
 Szerda:
Csütörtök:      

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

8:00-14:00

30/487-3609
miskolc@penzugyifogyaszto.hu

3530 Miskolc, Szemere 
Bertalan u. 2. I. em. 10.

Nyíregyháza  
Pénzügyi Navigátor 
Tanácsadó Iroda

Hétfő:  
Szerda:
Csütörtök:

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

8:00-14:00

30/650-1029 
nyiregyhaza@penzugyifogyaszto.hu

4400 Nyíregyháza,
Széchenyi u. 2. II. emelet

Pécs  
Pénzügyi Navigátor 
Tanácsadó Iroda

Hétfő: 
Szerda:
Csütörtök: 

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

11:00-17:00

70/243-3356
pecs@penzugyifogyaszto.hu

7621 Pécs,
Király u. 42.

Salgótarján 
Pénzügyi Navigátor 
Tanácsadó Iroda

Kedd:
Szerda:
Csütörtök:

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

32/780-845
salgotarjan@penzugyitanacsadoiroda.hu 

3100 Salgótarján,
Főtér 1. II. em. 4. 
(SZMT székház)

Szeged  
Pénzügyi Navigátor 
Tanácsadó Iroda

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

6723 Szeged,
 Alsó kikötő sor 11/D. I. em.115.
(Inkubátorház-Mezőcity iroda)

Székesfehérvár 
Pénzügyi Navigátor 
Tanácsadó Iroda

Hétfő:
Szerda:
Csütörtök: 

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

9:00-15:00

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

8000 Székesfehérvár, 
Móricz Zsigmond u. 18.

I. em. 202.

Szekszárd 
Pénzügyi Navigátor 
Tanácsadó Iroda

Kedd:
Szerda:
Csütörtök: 

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

30/274-0828
pti@maltai.hu

7100 Szekszárd,
Augusz Imre utca 9. II. emelet 214. 

iroda

Szolnok  
Pénzügyi Navigátor 
Tanácsadó Iroda

Hétfő:
Szerda:
Csütörtök: 

10:00-16:00  
10:00-16:00

9:00-15:00 

70/607-2186
szolnok@penzugyitanacsadoiroda.hu

5000 Szolnok, 
Szapáry utca 19. fsz.8.

Szombathely  
Pénzügyi Navigátor 
Tanácsadó Iroda

Hétfő:
Kedd:
Szerda: 

12:00-18:00  
10:00-16:00  

8:00-14:00

94/512-345
szombathely@penzugyitanacsadoiroda.hu

9700 Szombathely,
Géfin Gyula utca 22.

http://penzugyifogyaszto.hu/
http://penzugyifogyaszto.hu/
http://penzugyifogyaszto.hu/
http://penzugyifogyaszto.hu/
http://www.tavosz.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 
Pénzügyi Navigátor 
Tanácsadó Iroda

Hétfő:
Kedd:
Csütörtök: 

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

10:00-16:00 

20/506-0106
tatabanya@cpcontact.hu

2800 Tatabánya,
Fő tér 8.

Veszprém 
Pénzügyi Navigátor 
Tanácsadó Iroda

Kedd:
Szerda:
Csütörtök: 

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

70/502-7967
pti@maltai.hu

8200 Veszprém,
Óváros tér 10. I. emelet 

Zalaegerszeg 
Pénzügyi Navigátor 
Tanácsadó Iroda 

Hétfő:
Szerda:
Péntek:

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

8:00-14:00

30/699-0056
zalaegerszeg@penzugyifogyaszto.hu

8900 Zalaegerszeg, 
Tompa M. u. 1-3. I. em. 19.

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