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Elnöki előszó

Testületünkmindenévbenpróbálújabbésújabblehetőségekkelszolgálniannakérdekében,hogyminélegyszerűbb,
gyorsabbésköltségkímélőbblegyenazeljárásmindenfélszámára.Folyamatosanfejlesztjükszolgáltatásainkatésgyor-
sítjukeljárásainkat.A2022.évbenmegvalósultinformatikaifejlesztéseredményénekköszönhetőenjanuár2-tőllehetővé
vált,hogyaTestülethonlapjánkeresztülbenyújtottelektronikusfogyasztóikérelmeketisfogadjon.Ennekköszönhetően
megduplázódottazelektronikusútonérkezettkérelmekszáma,ez997kérelmetjelentett,éscsökkentapapíralaponés
postaiúton,valamintaMagyarNemzetiBankKözpontiÜgyfélszolgálatánkeresztülaTestülethezeljuttatottkérelmek
darabszáma.A„PBT Online ügyintézés”alkalmazássegítségévelnemcsakújkérelemnyújthatóbe,hanemfolyamatban
lévőügyekbenislehetőségvaniratok,nyilatkozatokbeadására.Eztalehetőségettovábbi213kérelmezőválasztotta,így
2022-benakérelmezők39százalékávalmárelektronikusútonzajlottakommunikáció.

Azévfolyamán2493belföldibékéltetési,573méltányossági,56határonátnyúlóés3onlinevitarendezésiplatformon
(OVR)keresztülérkezettkérelemjutottelhozzánk.AlegtöbbkérelmezőnkmostisKözép-Magyarországterületén,azaz
BudapestenésPestmegyébenélőhonfitársunkvolt,azösszeskérelmezőhözviszonyítottarányuk42,75százalék.Akérel-
mezőktöbbségükbenpénzpiaciszolgáltatásokkalösszefüggőügyekkelkapcsolatosjogvitáikmiattkértéksegítségünket,
legtöbbenhitelintézetekkelszembenpróbáltakigénytérvényesíteni,legnagyobbrészbenahitel-éspénzkölcsönnyújtás
pénzügyiszolgáltatássalkapcsolatban.Améltányosságikérésttartalmazókérelmezőiigényekisapénzpiaciszolgáltatáso-
katérintettéklegnagyobbszámban.Abiztosításokkalösszefüggőjogvitákdarabszámábankismértékűnövekedéstörtént
amegelőzőévihezképest.Mintkorábbanis,elsősorbanakötelezőgépjárműfelelősségbiztosításokésavagyonikárok
vitásügyeikerültekaTestületelé.Abefektetésiszolgáltatásokkalésapénztárakkalkapcsolatosvitákszámaezévbensem
voltjelentősapénzpiaciésabiztosításiszektorügyeihezképest.

ATestület742esetbenhagyott jóváegyezséget,5kötelezéstés3ajánlásthozott.A jóváhagyottegyezségekaránya
améltányosságiügyekbenvoltalegmagasabb.Akérelmezőkszámárakedvezőenzárultügyekabelföldibékéltetésiés
onlineügyeknél46,1százalékos,améltányosságiügyeknél51százalékos,ahatáronátnyúlóügyeknél60százalékosarányt
jelentett,ideértveaTestületáltaljóváhagyottegyezségekésaformailagmegszüntetésselvégződő,deafelekközöttaz
eljárásonkívülimegállapodástjelentőügyeketis.2308alkalommaltartottunkmeghallgatástésátlagban62napalatt
zártunkle,fejeztünkbeegy-együgyet.

Köszönömmindenpénzügyiszolgáltatónakéskérelmezőnek,hogypartnervoltegyezségmegkötéséhez2022-benis.Bízom
benne,hogymindenegyezséggelsikerülhozzájárulnunkszolgáltatókésügyfeleikközöttahosszútávúéskölcsönösen
előnyöspartnerikapcsolatfenntartásához.Ehhezpróbálunksegítségetnyújtani2023-banis.

 dr.KovácsErika
 elnök 
	 Pénzügyi	Békéltető	Testület
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I. Működés

1.  A TESTÜLET MŰKÖDÉSE, SZERVEZET ÉS IRÁNYÍTÁS

Apénzügyibékéltetéséletrehívásánakgondolatatöbbekközöttannakérdekébenfogalmazódottmeg,hogyapénzügyi
szolgáltatókügyfeleiszámárafórumotteremtsenajogvitákrendezéséreéssegítségetnyújtsonszakmailagjólfelkészült,
tapasztalt,apénzügyekbenjártasjogászokésközgazdászokközreműködésével,egyszerű,gyorsésköltségkímélőeljárásban
afelekközöttiegyezséglétrehozatalához.AMagyarNemzetiBankjóvoltábólolyanfórumállrendelkezésre,aholafelek
személyesenistalálkozhatnakegymással,szabadbelátásukszerintfejthetikkivéleményüket,mondhatjákelaleírtakhoz
képestazüggyelösszefüggőmondanivalójukatésegyezségetköthetnekakáraTestületáltaljóváhagyva,akárközvetlenülis.

ATestülettevékenységénekcéljaapénzügyiszervezetekáltalnyújtottszolgáltatásokatigénybevevőkjogosérdekeinek
védelmeésapénzügyiközvetítőrendszerrelszembeniközbizalomerősítése.Ajogosérdekfontosszempont,ugyanisennek
megítéléseképezialapjátaTestületdöntéseinekésmagánakabékéltetésnekis.

ATestületmindeneszközzelpróbáljagyorsítaniazeljárásait.Folyamatosinformatikaifejlesztésekethajtvégreügynyil-
vántartórendszerében,annakfunkcióitbővítve.Ameghallgatásokalkalmávalazügyfelekkézhezkapjákazokatazokira-
tokat,ígyameghallgatásokonfelvettjegyzőkönyveket,egyezségetjóváhagyóésegyébhatározatokat,melyekazeljárás
eredményekéntkeletkeznek,megtakarítvaezzelapostázásidőigényétésköltségét.Azegyügyrefordítottidőigényattól
függ,hogymilyenesélylehetegyezségmegkötésére.Acélnemaz,hogyaTestületúgynevezettsajátjogúdöntéseket–
ígykötelezéstvagyajánlást–hozzon,hanemaz,hogyafelekmagukjussanakelakonszenzusigéshozzáklétreaztolyan
tartalommal,aminekikalehetőlegjobb.

ATestületműködésénektizenegyévealattkellőmennyiségűtapasztalatgyűltösszeéskialakultamegfelelőrutinahhoz,
hogyazügyekgyorsmegoldásabiztosítottlegyen.Azegyesügyektermészetepénzügyitermékekésakérelmezettigé-
nyekszerintazonosvagynagyonhasonlójellegű,többségükbenrutinügyvolt2022-ben.Ennekokánlényegesentöbb
ügytárgyalásárakerültsoregytestületitagáltaljegyzőkönyvvezetősegítségével,mintháromtagútanácsban.Azegytag
általtörténőügyvitellehetővéteszi,hogyazonosidőalatttöbbüggyelfoglalkozzonaTestület,ígyegyadottévbentöbb
ügykerüljönlezárásra.

Az elnök

ATestületetatörvényszerinthatévrekinevezhetőelnökeképviseliaMagyarNemzetiBankszervezeténbelüléskívül,gon-
doskodikannakjogszerűműködéséről,irányításáról.Mandátumánaklejártautánhatévreújrakinevezhetőakártöbbször
is.Eztörtént2020.február10-én,amikorakorábbielnökújabbhatévrekapottmandátumot.AzelnökötaMagyarNemzeti
Bankelnökenevezikiésgyakoroljafölötteamunkáltatóijogokat.MegbízatásaésazMNB-velfennállómunkaviszonya
megszűnhetamegbízatásidőtartamánakelteltével,lemondással,felmentéssel,összeférhetetlenségénekkimondásával
vagyhalálával.AzelnökötazMNBelnökefelmentheti,haolyanmagatartásttanúsított,amelyazMNBrendeltetésszerű
működésétakadályozta,illetve,haszáznyolcvannapontúlnemképeselegettenniamegbízatásábóleredőfeladatainak.
Azelnöktörvénybenmeghatározottfeladatainakellátásasoránnemutasítható.

ATestületműködésénekrendjétéseljárásiszabályaitahonlaponközzétett„MűködésiRend”címűelnökiutasításban
azelnökhatározzameg,őjogosultmegállapítaniabelsőműködésalapvetőszabályait,döntielabelsőszervezetifelépí-
tést,határozindokoltesetbenazegyesügyekeljárásiidejénekegyalkalommal,belföldiügyekesetébenlegfeljebb30
napos,határonátnyúlóügyekesetében90naposmeghosszabbíthatóságakérdésében,deabeérkezőésaTestületáltal
tárgyalandóügyeketáltalábancsakutólagismerimeg.Gondoskodikazügyteherosztályokközöttiegyenlőelosztásárólés
irányításijogosítványaivannakaTestületheztartozóvalamennyimunkatársvonatkozásában.Atestületitagokatszakmai
kérdésekbenéskonkrétügyekbennembefolyásolja,nemutasítja,azonbangondoskodikarról,hogyugyanazonügyben
aszakmaitartalmat illetőenugyanazadöntésszülessen.Gondoskodikarról is,hogyabeérkezőéskezelendőügyek
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számánakfigyelembevételével,megfelelőlétszámúmunkaerőmindenkorrendelkezésreálljonahhoz,hogyatörvényi
határidőktartásávalazügyeklezárulhassanak.

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

A hivatal és a hivatalvezető

Ahivatalbiztosítjaatestületiműködéshezszükségesjegyzőkönyvvezetéstésadminisztrációtazottdolgozóhivatalve-
zető,ajogireferens,abékéltetésiszakértők,aTestületszóvivőjeésazasszisztensmunkakörökbenfoglalkoztatottmun-
katársakáltal.Ahivataltahivatalvezetővezeti,akiazelnököttávollétébenhelyettesíti,gondoskodikazadminisztratív
feladatokidőbentörténőellátásáról,ahelyettesítésekmegszervezéséről,kiszignáljaazügyeketazosztályokra,lehetőség
szerintgondoskodvaazügyteherosztályokközöttiegyenlőeloszlásáról,működtetiazügynyilvántartórendszert,vezetiaz
irattározásmunkálatait,gondoskodikaziratmintákmeglétérőlésnaprakészállapotbantartásáról.Apereseljárásokkal
összefüggésbenkapcsolatottartaHatóságiperképviseletifőosztállyal,gondoskodikazadatszolgáltatásról.Kapcsolatot
tartmásbékéltetőtestületekkel,azMNBfogyasztóvédelmihatóságiterületeivelésaTestületügyfélszolgálatátisellátó
ÜgyfélszolgálatiInformációsKözponttal.

Ahivatalazosztályokondolgozótestületitagokmunkájátsegíti,végziatevékenységükmaradéktalanéspontosellátásá-
hozszükségesadminisztrációt,munkatársairésztvesznekaTestületműködtetésévelkapcsolatosegyébfeladatokbanis.
Abeérkezettkérelmeketahivatalhatáskörszempontjábólvizsgálja.AmennyibenaTestülethatáskörénekhiányaakérelem
tartalmaalapjánhiánypótlásnélkülmegállapítható,akérelmethatáskörhiányábanelutasítja.Azelutasítóhatározatotaz
elnök,ahivatalvezetővagyegyikosztályvezetőírjaalá.Amennyibenahatáskörhiányahiánypótlásnélkülnemállapítható
meg,ahivatalvezetőjeazügyetvalamelyosztályraszignálja.Ahivatalfeladatatovábbáatestületitagoktehermentesí-
tésemindenolyanügyben,amelynemérdemiügyintézéstjelentésahivatalimunkatársakáltalellátható.Ahivataláltal
történikazügyfelekírásbelitájékoztatása,aközérdekűadatigénylésekretörténőválaszadás,ahonlapkarbantartásának
feladatainakvégzése,konferenciák,szakmaieseményekszervezése,asajtóvalvalókapcsolattartásaTestülettevékeny-
ségétérintőtémákban.

Ahivatalmunkatársaiazeljárásáltalánosszabályairólbárkinekkérésreésírásbantájékoztatástadnak.EgyebekbenaTes-
tületügyfélszolgálatifeladataitazMNBközpontiügyfélszolgálatátisjelentőÜgyfélszolgálatiInformációsKözpontlátjael.

A testületi tagok

ATestület jogiegyetemivégzettséggelés jogiszakvizsgávalés/vagyközgazdaságiegyetemivégzettséggelrendelkező
tagokbóláll.Atestületitagokkétosztálybaszerveződnek.Mindkétosztályfoglalkozikpénzpiaci,biztosításiügyekkel.
Atörvényielszámolássalösszefüggőjogorvoslatiésapénztárakkalkapcsolatosügyeketazonbancsakazegyikosztály,
abefektetésiszolgáltatásokkal,ahatáronátnyúlóügyekkelésazOnlineVitarendezésiPlatformonkeresztülbenyújtott
kérelmekalapjánindulóügyeketcsakamásikosztályintézi.Azosztályokmunkájátazosztályvezetőkszervezik,akikfelelő-
sekazért,hogyarájukszignáltügyekhatáridőbenésajogszabályirendelkezéseknekmegfelelőenelintézésrekerüljenek.
Azosztályvezetőkjelölikkiazadottügybeneljárótanácsoktagjaitvagyazegyedüleljárótestületitagot.Nyomonkövetik
afolyamatbanlévőügyeket,betartatjákahatáridőket.Gondoskodnakamunkateherarányoselosztásáról,beszámolnak
azelnöknekaműködéssoránszerzetttapasztalatokról,feldolgozzáketapasztalatokat,szükségeseténfogyasztóvédelmi
jelzést,jogszabályalkotásravagymódosításravonatkozójavaslatottesznek.

Azeljárótanácsokszemélyiösszetételenemállandó,munkaszervezésivagyakadályoztatásiokokmiattazeljárásokfolya-
mánisváltozhat.AtörvényikötelezőelszámolástjelentőügyekbenjogszabályielőírásokánaTestületmindenesetben
háromtagútanácsbanjárel,ahagyományosúgynevezett„általános”ügyekbenazegyedüleljárótagjellemzőazügyek
nagyobbszámánál.Azeljárótanácsokmindenesetbenháromfőbőlállnak,lehetőségszerintegyközgazdászéskétjogász
alkotegytanácsot,melyetazügyekértfelelőstag,alevezetőelnökésajegyzőkönyvvezetőifeladatokatellátótagalkotja.
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Mindentaglehetlevezetőelnök,jegyzőkönyvvezetőésügygazda-előadóismás-máseljárásban,ügyben.Ameghallgatások
alkalmávalazeljárótanácsbanelőadókéntkijelölttagismerimegazügyetésannakirataitalegalaposabban,deatöbbi
taggalkonzultálvaalakítkiatanácsegyegységesszakmaivéleményt.Egytestületitagjárelazegyszerűmegítélésűfo-
gyasztóikérelmetjelentőésaméltányosságikérelmettartalmazópénzügyifogyasztóijogvitákban.Azosztálybármely
testületitagjailyentagkéntkijelölhető.Akijelöléstazosztályvezetőjeakadályoztatásfennálltaeseténmegváltoztathatja.

Atestületitagoknevét,végzettségétésszakterületeitaTestülethonlapjánolvashatják:
https://www.mnb.hu/bekeltetes/szervezet/a-testulet

Létszám

2022.január1-jénazaktívállományilétszám–azelnökötisideértve–26fővolt.Atestületitagokszáma-azelnökötés
ahivatalvezetőtisszámítva-18fő.Ahivatallétszáma–ahivatalvezetőnélkül–8fővolt.Alétszámazévfolyamánnem
változott.MindenmunkatársaMagyarNemzetiBankkalmunkaviszonybanállóéshatározatlanidőreszólómunkaszer-
ződésselrendelkezőmunkavállaló.

Meghallgatások helyszíne és a Testület elérhetőségei

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

ATestületazalábbielérhetőségekenkereshető:

•Sajáthonlapján:www.mnb/bekeltetes

•Személyesen:azMNBÜgyfélszolgálatán,1122BudapestKrisztinakrt.6.

•Telefonon:azMNBÜgyfélszolgálat06-1-489-9700vagy+36-80-203-776telefonszámain

•Postaiútonáltalánosésméltányosságiügyekben:1525BudapestPf.:172.

•Postaiútonazelszámolással,szerződésmódosulássalkapcsolatosügyekben:1539Budapest,Pf.:670.

•E-mailben:ugyfelszolgalat@mnb.hu

•Elektronikusútonügyfélkapunkeresztül:www.mo.huhonlapon

AzOVRrendeletszerintionlinemódonkötöttszolgáltatásiszerződésselkapcsolatbanazonlinevitarendezésiplatformon
keresztülawww.webgate.ec.europa.eu/odroldalon.
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ATestülethezintézendőfogyasztóikérelmekbenyújthatók:

•elektronikusiratkéntügyfélkapus(KAÜ)azonosítástkövetőena„PBTOnlineügyintézés”alkalmazásonkeresztül

•  a www.mo.huoldalon

•személyesenazMNBKözpontiÜgyfélszolgálatán,BudapestXII.ker.,Krisztinakrt.6.

•bármelykormányablaknálMagyarországterületén

•postaiútona1525BudapestPf.172.(általánosbékéltetésiésméltányosságiügyek)ésa1539Budapest,Pf.:670.(az
elszámolással,szerződésmódosulássalkapcsolatosügyek)címreeljuttatva.

ATestületapénzügyi szolgáltatókkalazMNBelektronikusügyintézéstbiztosítóinformációsrendszerében(ERArendszer)
elérhetőfelületen,a„Pénzügyi	Békéltető	Testület	e-ügyintézés”szolgáltatássegítségéveltartkapcsolatot,aszolgáltatók
azotttalálhatóelektronikusűrlapokonnyújtjákbeközléseiket,aTestületdöntései,felhívásai,tájékoztatásaiésegyéb
közlendőiakézbesítésitárhelyenvalóelhelyezésselkerülnekkézbesítésreaszolgáltatókrészére.

AzMNBKözpontiÜgyfélszolgálatmunkatársaiaTestületeljárásánakszabályairóltelefonosvagye-mailbentörténtmeg-
keresésretelefonon,vagye-mailbentájékoztatástadnak.Folyamatbanlévőüggyelkapcsolatbantájékoztatásnyújtása
nemtörténik.

2.  JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET ÉS A MŰKÖDÉSI REND

ATestületműködéseaMagyarNemzetiBankrólszóló2013.éviCXXXIX.törvény96-130.§-banfoglaltszabályokon,alap-
szik,atörvényielszámolássalösszefüggőügyekbena2014.éviXL.törvény21-22.§-banfoglaltszabályokirányadók.Ez
utóbbijogszabály21.§(2)bekezdéseszerintazMNBtörvénybenfoglaltszabályokataTestületműködésevonatkozásában
a21-22.§-banfoglalteltérésekkelkellalkalmazni,azazafogyasztóikölcsönszerződésekérvénytelenszerződéseskiköté-
seiretekintettelszükségeselszámolásokhozésegyesilyenszerződésekmódosulásához,forintraátváltásáhozkapcsolódó
ügyekbenspeciálisszabályokirányadók.

ATestületműködésénekalapjátésjogikeretétazMNBtörvényszabályaintúla98/257/EKBizottságiAjánlásszerinti
működésielvekadják,melyekakövetkezők:

1. Függetlenség

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

2. Átláthatóság

AvégzetttevékenységérőlésműködésénekszabályairólaTestületfolyamatosantájékoztatástadkérésreéskérésnélkül
isahonlapján(www.mnb.hu/bekeltetes)ésÉvesjelentéseiben.–MNBtörvény99.§,115.§és129-130.§

3. Kontradiktórius eljárás 

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

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

5. Jogszerűség 

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

6. Szabadság 

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

7. A képviselet lehetősége

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

A Működési Rend

ATestületMűködésiRendjétazelnöka2/2014.számúelnökiutasításbanállapítottameg,melynekegységesszerkezetbe
foglaltszövegeésazegyesmódosításokisaTestülethonlapjánolvashatókahttps://www.mnb.hu/bekeltetes/bemutat-
kozas/mukodesi-rendunkelérhetőségen.Jogszabályváltozásokvagybelsőokok,ígyaTestületsaját,jogszabályikereteken
belülidöntésemiattmódosulhat.Amódosításokat–átruházotthatáskörben–apénzügyiszervezetekfelügyeletéértés
fogyasztóvédelemértfelelősalelnökhagyjajóvá.

AMűködésiRendazévsoránegyalkalommalváltozott.A2022.január3-tólhatályosváltozástazjelentette,hogyaTestület
lehetővétette,hogyakérelmezőkakorábbanmegszokotteljárásindításimódokmellettegyújabblehetőségethasznál-
janakésaTestülethonlapjánelérhető„PBT Online Ügyintézés”alkalmazáshasználatávalkérelmeiketelektronikusúton
ahonlaponmegtalálhatónyomtatványokkitöltésévelésaszükségesiratokcsatolásávaliseljuttathassák.Azerrevaló
utalásttartalmaztaaMűködésiRend7.pontjánakmódosítottszövege.Amásikváltozása16.pontszövegébentörtént
módosítás,melyetazindokolt,hogyaMagyarNemzetiBankKözpontiÜgyfélszolgálataújhelyreköltözött,ésmáraXII.
kerületKrisztinakrt.6.címenvárjaaszemélyesügyintézéstigénylőfogyasztókatésszolgáltatókat.Azemlítettmódosítá-
sokattartalmazóMűködésiRendkihirdetéséreahonlapon2021.december30-ánkerültsor.

3.  ÜGYTÍPUSOK, ELJÁRÁSOK

ATestülettöbbügytípusbaniseljár.Mindenügytípusközösjellemzője,hogyvalamennyipénzügyifogyasztóijogvita,mely
alapotadaTestületeljárására.Alapvetőenkétnagycsoportraoszthatókazügyektípusszerint.EgyikcsoportazMNB
törvényhatályaalátartozóügytípusokatjelenti,melyekösszefoglalóelnevezéseáltalános ügyek.Amásikcsoportazel-
számolással és forintosítással kapcsolatos ügyek,melyeknemazMNBtörvény,hanemazelszámolásitörvényekhatálya
alátartoznak.Azáltalánosügyekcsoportjábatovábbinégyféleügytípustartozik.
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Belföldi békéltetési ügyek

ATestületeljárásaingyenes,eljárásidíj,illetékfizetésikötelezettségakérelmezőtnemterheli.Mindenkérelmezőeljárhat
személyesenvagyképviseletéremeghatalmazástadhatbárkimásnak,ígynemcsakjogiképviselőrészére.Azeljárásban
afogyasztóikérelemmegküldésévelapénzügyiszolgáltatótválasziratbenyújtásárahívjafelazeljárótestületvagytag
éshetvenötnaponbelülszemélyesmeghallgatásttart.AszemélyesmeghallgatáshelyszíneaBudapest,Váciút76.szám
alattiCapitalSquareIrodaházföldszintjénekvalamelyiktárgyalója.Aszemélyesmeghallgatásonlehetőségnyílikafelek
közöttiszemélyesegyeztetésre.Ameghallgatásonapénzügyiszolgáltatóképviselőjénekrészvételekötelező.Akérelmező
eldöntheti,hogyjelenkíván-elenniszemélyesenés/vagymeghatalmazottjaútján.Aszemélyesjelenlétakérelmezőkszá-
máranemkötelező,távolmaradásukazeljáráslefolytatásátnemakadályozza,azonbanazegyezséglétrejöveteletávollét
eseténkiseséllyeltörténhetcsakmeg,ígyjavasoltaszemélyesrészvétel.

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

Méltányossági ügyek

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

1. ábra 
Ügytípusok

ÜGYTÍPUSOK A PÉNZÜGYI BÉKÉLTETŐ
TESTÜLET ELŐTTI ELJÁRÁSBAN
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Abelföldibékéltetésiügyektőlaméltányosságiügyekazalábbiakbankülönböznek:

Határon átnyúló ügyek

AmennyibenegyfogyasztóazEurópaiUnióban,Izlandon,LiechtensteinbenvagyNorvégiában(EGTtagállamok)lakik,
panaszamagyarországiszékhelyűésazMNBfelügyeletijogkörébetartozópénzügyiszolgáltatóvalkapcsolatos;vagyma-
gyarországilakóhellyelvagytartózkodásihellyelrendelkezőfogyasztónakvanvitásügyeegyEGTtagállambeliszékhelyű,
telephelyűpénzügyiszolgáltatóvalszemben,aFIN-NEThálózat-melynekaTestületistagja-tudsegíteni.Külföldiilletőségű
pénzügyiszolgáltatóeseténazeljárásmegindításánakfeltétele,hogyakülföldiszolgáltatóalávetésinyilatkozatottegyen.
AFIN-NETazEurópaiGazdaságiTérség(azEU-tagországok,valamintIzland,LiechtensteinésNorvégia)országaibanabí-
róságokonkívülműködőpénzügyivitarendezőfórumokhálózata,melyafogyasztókésapénzügyiszolgáltatókközötti
jogvitákkezelésévelfoglalkozik.AhálózatotazEurópaiBizottságalapította2001-ben.Ahatáronátnyúlópénzügyiviták
rendezésébenaFIN-NETáltalösszefogottfórumokeljárásaisegítikafogyasztókat.Amennyibenjogvitakeletkezikegyik
országfogyasztójaésegymásikországbanműködőpénzügyiszolgáltatóközött,aFIN-NETtagszervezeteksegítikafogyasz-
tótamegfelelőfórummalvalókapcsolatfelvételben,valamintellátjákaszükségesinformációkkalazadotteljáráskapcsán.

AFIN-NETkérelemnyomtatványátésszabályaitahatáronátnyúlóügyekbenaTestületnekazeurópaivitarendezésihá-
lózathozvalócsatlakozása,azaz2012.január1.ótalehethasználni.Azeljárásnéhányszabálytekintetébenkülönbözik
abelföldi,azazahazaijogalapjánlefolytatotteljárásokszabályaitól,így:

•külföldiszolgáltatóvalszembenieljárásmegindulásáhozalávetésszükségesés

•alávetéshiányábanafogyasztónakcsaktájékoztatásadhatóazeljárásrólésarról,hogymilyenmásfórumhozfordulhat;

•eljárásmegindításakizárólagFIN-NET(FinancialDisputeResolutionNetwork)kérelemnyomtatványonafogyasztóáltali
kezdeményezésre(szigorúformakényszer);

•azeljáráskizárólagírásbeli,meghallgatástazeljárótanácskezdeményezhet,ehhezmindkétfélbeleegyezésekell;

•azeljárásnyelveangol,deakérelmezőköltségviselésemellettaszerződésnyelveislehet;

•eljárásihatáridőhosszabbításaegyalkalommal90nappallehetséges.

2. ábra 
Különbségek a belföldi és méltányossági ügyek között
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Online pénzügyi jogviták

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

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

AplatformazEurópaiUnióösszeshivatalosnyelvén,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. Aplatformaktiválásánakanapja2016.február15.volt,enaptólkezdődőenaTestületis
készenállazonlinepénzügyifogyasztóiszerződésekbőleredőpénzügyifogyasztóijogvitákonlinekezelésére,akérelmek
eplatformonkeresztülifogadására.ATestületazonlineszerződésekkelösszefüggőpénzügyifogyasztóijogvitákesetében
mindbelföldi,mindhatáronátnyúlóügyekbeneljárhat.

Elszámolással és forintosítással kapcsolatos ügyek

ATestület2015.januárjátólfoglalkozottazúgynevezetttörvényielszámolássalkapcsolatosjogszabályokhatályaalátartozó,
vagymásnévenazelszámolássalésforintosítássalkapcsolatosügyekkel.ATestületelőttiigényérvényesítéslehetősége
2022-reazonbanazilyenügyekkapcsánmegszűnt.Egyilyenügybentörténtmegismételteljáráslefolytatása(amásodfokú
bíróságazügyetaTestületnekújeljáráslefolytatásaérdekébenvisszaadta)a2022.évfolyamán,(lásdIV/A/1.)

4.  BELFÖLDI ÉS NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK

ATestületBudapestenkívülnincsjelen,meghallgatásokatiscsakafővárosbantart,ezértisnagyonfontosszámáraminden
olyanbelföldiéskülföldiszervezettelakapcsolat,melyekáltalánosfogyasztóvédelmiésspeciálispénzügyikérdésekben
afogyasztóktájékoztatásábanvesznekrésztéssegítenekabban,hogyminéltöbbkérelmezőjussonelaTestülethez,ha
erreszükségevan.Kormányzatiéscivilszervezetekállnakrendelkezésrepartnerkéntehhezbelföldön.
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A kormányablakok

Azországbanműködőkormányablakoka86/2019.(IV.23.)kormányrendelet7.számúmelléklet17.pontbanemlített
feladatkörükbenálltakapénzügyifogyasztókrendelkezéséreazévjelentősrészében,majd2022.decemberébenújkor-
mányrendeletszületett.Akormányablakokdecember23.ótaaz568/2022(XII.23.)kormányrendelet10.melléklet17.
pontjaalapjánfogadjákafogyasztókkérelmeit,segítenekakérelemnyomtatványokkitöltésébenésamellékletekhelyes
csatolásában,éstovábbítjákisazokataTestületheztérítésmentesen.

AkormányablakokmindenvármegyébenésBudapesten,ígyazországegészterületénátveszikéstovábbítjákakérelmeket
aMagyarNemzetiBankközpontiiktatója,majdazonkeresztülaTestületrészére.KözvetítenektovábbáazMNBrészére
szántfogyasztóijelzésekátvételeéstovábbításakapcsánis.AkormányablakokbandolgozóügyintézőkszámáraazMNB
ésaTestületoktatásianyagotkészít,frissítésjuttatelrendszeresensegítveezzelazügyintézőkmunkájátésismereteit.
Atapasztalatszerintakormányablakokáltalnyújtottezenszolgáltatástakérelmezőkmárjólismerikésegyregyakrabban
veszikigénybe.

Akormányablakokcíme,adatai,elérhetőségeazMNBhonlapjánkívülahttps://kormanyablak.hu/hu/kormanyablakok 
honlaponismegtalálható.

A Pénzügyi Navigátor Tanácsadó Irodahálózat 

EztapénzügyekreszakosodotttanácsadóirodahálózatotaMagyarNemzetiBankhoztalétreazzalacéllal,hogyazon
honfitársainknakislehetőségelegyenszemélyesügyintézésre,akikafővárostóltávolélnekésnemállmódjukbanfelkeresni
azMNBKözpontiÜgyfélszolgálatátBudapestenaKrisztinakrt.6.számalatt.Amegyeszékhelyekenműködőirodáküze-
meltetésétapénzügyiintézményektőlésszolgáltatóktólfüggetlencivilpartnerekvégzik.Atanácsadókjártasakapénzügyi
kérdésekésproblémákkezelésében,tudásukatésfelkészültségüketoktatásokéstovábbképzésekgarantálják,melyről
rendszeresenvizsgákonkellszámotadniuk.Azingyenestanácsadásokalkalmávalrészletestájékoztatástnyújtanakakü-
lönbözőszolgáltatásokjellemzőiről,azegyeskonstrukciókelőnyeirőléskockázatairól,értelmezikazegyediszerződéseket,
segítenekahivatalosdokumentumok,kérelmekmegfogalmazásábanésbenyújtásábanis,illetveamegfelelőfórumokhoz
irányítjákapanaszosügyekkelhozzájukfordulókat.

APénzügyiNavigátorTanácsadóIrodahálózatnakamegyeszékhelyekenműködikazirodája,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
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AzMNBfilmek,alkalmazásokéskeresők,valamintmobilapplikációkformájábanissegítiapénzügyekbeneligazodnikí-
vánóügyfeleket.AfüzetekésatájékoztatókisfilmekaTestületetésannakmunkájátisbemutatják,segítségetjelentenek
abankokat,biztosítókat,befektetésivállalkozásokatésapénztárakatérintőbármelykérdésben.Aszolgáltatásokszintén
azMNBhonlapjántalálhatókmeg:https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/penzugyi-navigator-filmekéshttps://www.
mnb.hu/fogyasztovedelem/penzugyi-navigator-alkalmazasok

Civil szervezetek 

Acivilszervezetekközülnéhányapénzügyifogyasztóktájékoztatásávaléssegítésévelisfoglalkozik.EgyikilyenaMagyar 
Máltai	Szeretetszolgálat	Hitel-S	Programja.	

Amásikolyancivilszervezet,melyhezapénzügyifogyasztókbizalommalfordulhatnakésamelyapénzügyifogyasztók
számáranyújtpontosismereteketéssegítiazérdeklődőketapénzügyekkelkapcsolatban,aFogyasztóvédők	Magyaror-
szági Egyesülete, a FOME. AzEgyesületafogyasztóiérdekekvédelméntúlkiemeltfigyelmetszentelafogyasztóvédelmi
szakemberekképzésére,afogyasztóvédelmiszakmatudományosműveléséreis.Ingyenestanácsadássalsegítahozzá
fordulóknak.Honlapján-http://www.fome.hu–isbárkitájékozódhatbármelypénzügyikérdésbenésírásbanistanácsot
kérhetpénzügyekben.

Nemzetközi kapcsolatok

ATestületazelőzőévekhezhasonlóana2022.évbenisnagyhangsúlytfektetettnemzetközikapcsolataiápolásáraésaz
egyreszélesebbkörűnemzetköziegyüttműködésbenvalórészvételre.Ezatörekvésamármeglévőnemzetköziszervezeti
tagságokonkívüla2016.februárjábanbevezetettOnlineVitarendezésiPlatformhoz(OVR-platform)valócsatlakozásbanés
ennekarendszernekahasználatábanismegnyilvánult.Azeddigiévektapasztalataiegyértelműbizonyítékaiannak,hogy
anemzetköziszintűegyüttműködésjelentősmértékbenképesnövelniapénzügyibékéltetéssikerességétéshatározottan
javítjaabékéltetőmechanizmusok,eljárásokminőségét.ATestületnemzetközitevékenységébentovábbraiskiemelt
szerepettöltbeaFIN-NETésazINFONetworkhálózatokkal,valamintazabbanrészesegyesszervezetekkelkülön-külön
ismegvalósulórendszeresszakmaikapcsolat.

Financial Network

AFIN-NEThálózatazEurópaiGazdaságiTérség(azEurópaiUniótagállamai,valamintIzland,LiechtensteinésNorvégia)
területénműködőeurópairendszer,afogyasztókésapénzügyiszolgáltatókközöttkialakulthatáronátnyúlópénzügyi
fogyasztóijogvitákalternatívvitarendezésérelétrejöttszervezet.Azelnevezésaszervezetangolnevénekrövidítéséből–
FinancialDisputeResolutionNetwork–származik.Ahálózat2001-benjöttlétreazEurópaiBizottságdöntésealapjánés
máramártöbbmint60olyanszervezetettömörít,melyekvalamilyenmódonalternatívvitarendezéssel,ígybékéltetéssel,
döntőbíráskodássalvagymediációvalfoglalkoznakatagállamokvalamelyikében.AFIN-NETabbansegítafogyasztóknak,
hogyhaegymásiktagállambanműködőpénzügyiszolgáltatóval–bankkal,biztosítóval,befektetésivállalkozássalstb.–
jogvitájuktámad,aztazadottországalternatívvitarendezésifórumánaksegítségéveloldhassákmeg.Ahatáronátnyúló
jogvitávalkapcsolatbanmindentag,ígyamagyarPénzügyiBékéltetőTestületiskötelesbárkikérésérehaladéktalanul
írásbanvagymásmegfelelőformábantájékoztatástadniaFIN-NETműködéséről,apénzügyiszolgáltatásitevékenységgel
összefüggőhatáronátnyúlópénzügyifogyasztóijogvitaelbírálásárahatáskörrelésilletékességgelrendelkező,aFIN-NET-
benrésztvevőmásEGTállambelialternatívvitarendezésifórumrólésannakeljárásáról.Mindentagfolyamatosstatisztikai
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adatszolgáltatástteljesítazelőtteindulthatáronátnyúlóügyekkelkapcsolatoseljárásokrólazEurópaiUniónakésjogosult
ahálózattagjainakegymásközöttikapcsolattartásátelősegítőintranetesadatbázishasználatára.

ABREXITeredményeként2021.január1.ótaFIN-NETtagalternatívvitarendezésifórumnemrendezhetEgyesültKirály-
ságbanlakófogyasztókatvagyazEgyesültKirályságbanhonospénzügyiszolgáltatótérintőjogvitákat,ígyazegyesültki-
rályságbelifogyasztóknemtudnakaTestületelőttsemhatáronátnyúlópénzügyivitákatkezdeményezni,illetveaTestület
előttazEgyesültKirályságbanhonospénzügyiszolgáltatókellensemindíthatóeljárás.

AFIN-NETszervezetérőlésműködésérőlbővebbtájékoztatástawww.ec.europa.euhonlapontalálhatnakazérdeklődők.

AFIN-NETéventekétszerülésezik.ASzervezet2022-benaszokásoskétalkalom,azazatavaszibrüsszeliüléshelyetton-
lineformában,azőszibrüsszeliüléshelyetthibridformábanszerveztemegtagjainakösszejövetelét.Azelsőközgyűlésre
áprilisbankerültsor.Aközgyűléselsőtémájaakriptoeszközökkelkapcsolatoskockázatokszabályozásárólszólórendelet-
tervezet(MiCA)bemutatásavolt.Atémaaktualitásátazadta,hogyalegutóbbiévekbenakriptoeszközökpiacánnagy
fellendülésvolttapasztalható.Ajavaslatcélja,hogyegyolyanstabiljogszabályialapjátképezzeezeknekapiacoknak,
amelyekafogyasztókérdekeitszolgáljákamellett,hogyanövekedésétbiztosítják.Akriptoeszközöknekalapvetőenkét
fajtájavan:azokapénzügyieszközök,amelyekszabályozásaazacquiscommunautaire,azEUközösségijogánakrészét
képezi,illetveazokanempénzügyieszközök,amelyekeddigazEUacquiscommunautaire-bőlkimaradtak.Ezutóbbit
fogjaszabályozniaMiCA,tekintettelarra,hogyakriptoeszközöknagyrészeeddigszabályozatlanvolt.Ennekérdekében
akövetkezőszabályozásiterületetfedile:fogyasztóvédelem,piacintegritás,pénzügyistabilitás,pénzmosásésszankci-
óknakvalómegfelelés,követhetőség.AMiCA-rendeletaztiselőírja,hogyazEurópaiBankhatóságnak(EBH)nyilvánosan
érhetőnyilvántartástkellvezetnieazelőírásoknaknemmegfelelőkriptoeszköz-szolgáltatókról.Ehhezatémáhozszorosan
kapcsolódvaazosztrákFMA(FinancialMarketAuthority)bemutattaakriptoeszközökrevonatkozóanvégzettfelügyeleti
tevékenységüket.Abeszámolósoránmegosztottákahallgatósággaltapasztalataikat,vagyis,hogyamegelőzésselkapcso-
latbanmilyenlépésekettettekmeg.EszerintazosztrákFMAlétrehozottegymegbízhatócégekettartalmazóadatbázist,
valamintfolyamatosanfigyelmeztetikabefektetőket,illetvefogyasztóiinformációskezdeményezéskereténbelültájé-
koztatjákafogyasztókat,hogyhogyanlehetmegállítaniapénzügyicsalásokat,mikalegutóbbicsalásiformák,ellenőrzési
listáttesznekközzéarról,hogymikrekellfigyelni(checklistofredflags).AzolaszArbitroBancarioeFinanziaro(ABF)képvi-
selőjebemutatta,hogytestületemilyenkezdeményezésekettettazABFnyilvánosságrahozottdöntésekátláthatóságaés
megértéseérdekében.Meggyőződésük,hogyannakérdekében,hogyegytestületbefolyásolnitudjaajogvitábanrészes
felekviselkedését,információtkellnyújtaniaafontosabbtémákban:döntésekről,jogesetekről,szabályokról.Álláspontjuk
szerintfontos,hogyadöntésekettartalmazóadatbázisokkönnyenelérhetőkéskereshetőklegyenek.Sajátgyakorlatuk
az,hogyhetenteközzéteszikahonlapjukonadöntéseiket,ahonlapjukonrészleteskeresésifunkcióiselérhető,teljesen
anonimizáltakaközzétettdöntéseikésazévesjelentésbenakiválasztottdöntéseketösszefoglalják.Jövőbelicéljuk,hogy
amesterségesintelligenciaigénybevételévelnöveljékadöntéseiktartalmánakegységessétételét,ezzelnövelveadön-
téseiksúlyát,befolyásátabíróidöntésekre.

AfinnországiFINE(FinnishFinancialOmbudsmanBureau)képviselőjebemutattaajánlásukat,melynekazalapproblé-
májátazképezte,hogya2014/92/EUirányelvelőírja,hogyazEU-banlakóhellyelrendelkezőfogyasztókhozzáféréseaz
alappénzforgalmiszámláhozáltalánosjog.Azonbanabankokáltalánosszerződésifeltételeielőírhatjákazt,hogyhaegy
személyegyszankcióslistánszerepel,akkorapénzügyiszolgáltatójogosultmegtagadniaszolgáltatástvagykorlátozni
azt.Azezzelkapcsolatosfogyasztóijogvitákbanafogyasztókpénzforgalmiszámláimegszüntetésrekerültektekintettel
arra,hogyazügyfelekazOFAC(USOfficeofForeignAssetControl)vagySDN(SpeciallyDesignatedNationalsandblocked
persons)listánszerepeltek.Sokesetbenezeknekaszemélyeknekacégeszerepeltalistákon.ATestületajánlásábanazt
ajánlottaabankoknak,hogyazilyenfogyasztókrészéreisnyissanakszámlát.AzonbanaTestületvéleményeismegosztott
voltatémában,hiszenabankcsakolyanesetbenzárhatjakivagykorlátozhatjaazalappénzforgalmiszolgáltatásokat,
amelykifejezettenjogszabálybanszerepel,egyúttalazonbanabanknaknemszabadolyankockázatotvállalnia,amely
szélsőségesfizetőképességivagylikviditásiproblémátokozhat.Ígyálláspontjukszerintezleszazelsőolyanajánlásuk,
amelyetsoha,egyetlenegybanksemfogkövetni.

Azősziplenárisülésnovemberbenhibridformábankerültmegtartásra.AzüléselsőtémájaazAVRirányelvésazOVR
rendeletvolt.ABizottságképviselőjeelőadta,hogyazelmúltévtapasztalataialapjánvilágossáváltszámukra,hogyaz
AVRirányelvfelülvizsgálataszükséges.Ennekegyikmozgatórugójaaz,hogyegyretöbbeurópaifogyasztóvásárolonline,
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ésaszolgáltatókegyrenagyobbszámbanEurópánkívüliek.Nagymértékűtechnológiaiváltozásokésahatáronátnyúló
jogvitákhatékonyabbrendezéseokánszükségesneklátjáklehetővétenniazAVRirányelvbenannakalehetőségét,hogy
egy-egyAVRfórumkiterjeszthessehatáskörétésilletékességétEurópánkívüliszolgáltatókra,amennyibenajogvitaeuró-
paifogyasztótérint.Továbbálehetőségetfognakadniamódosításbanarra,hogyazAVRfórumoknecsakaszerződéses
jogvitákbanjárjanakel,hanemjogszabálybanmeghatározottjogokkérdésébenisdönthessenek.Végüllehetőségetfognak
arrabiztostani,hogyahasonlójogvitákategyesítsékegyügybenegymássalazAVRfórumok.Amódosításvárhatóan2023
másodiknegyedévébenkerülelfogadásraegyjogalkotásicsomagkeretében,melybenegyfogyasztóvédelmiegyüttmű-
ködésrevonatkozórendeletmegalkotására,azAVRirányelvmódosításáraésazOVRrendelethatályonkívülhelyezésére
kerülsor.AzOVRrendelethatályonkívülhelyezésénekokaaz,hogyazOVRPlatformotavárakozásokkalellentétbennem
használtákafogyasztók.AzOVRPlatformotegymásikeszközfogjahelyettesíteni,melytartalmaznifogjaazAVRfórumok
eljárásáravonatkozóinformációkatésezeneszközsegítségévelfordulhatmajdafogyasztóközvetlenülazadottAVRfó-
rumhoz.EhhezazújeszközhözazonbanaBizottságálláspontjaszerintnemszükségesrendeletiszabályozás.

MásodiknapirendipontkéntaBizottságképviselőjebemutattaaBizottságrendelettervezetétazeuróbantörténőazonnali
fizetésekrevonatkozóan.Arendeletcélja,hogyazeuróbantörténőfizetésekanap24órájábanazévmindennapjánke-
vesebbmint10másodpercalattvalósulhassanakmeg.Jelenlegazeuroátutalások13%-aazonnalifizetéskéntvalósulmeg
(SEPAazonnaliátutalás).Maximálnifogjákezenátutalásokdíjátis.Előírásokatfogtartalmazniarendeletapénzforgalmi
szolgáltatókrészérearravonatkozóan,hogyazEUszankcióslistájánésegyébtiltottlistánlévőszemélyekeseténhogyan
járjanakel.ABizottságbiztosabban,hogyazúgynevezettAPP-csalásokat(AuthorisedPushPayments)kifogjatudnizárni
azazonnalieurofizetésekesetén,amennyibenapénzforgalmiszolgáltatókötelezőenellenőriznéakedvezményezettne-
vénekésazIBAN-számlaszámszámlatulajdonosánakegyezőségétatranzakciómegtörténteelőtt,ésafizetőfélfigyelmét
felhívnáarra,haeznemegyezikmeg,mégmielőttafogyasztójóváhagyhatnáatranzakciót.

AzolaszABFképviselőjebemutattaapénzforgalmitranzakciókkalkapcsolatoslegújabbcsalásiformákat,újtrendeket.
Ennekkapcsánnéhánydöntésüketismegosztottaahallgatósággal.Acsalásokeseténdöntéseiknélmindigabbólindulnak
ki,hogymennyireszofisztikáltacsalásimódszer.Amennyibenannyiraszofisztikáltacsalásimódszer,hogyegyátlagos
fogyasztóaztnemészlelhette,akkorafogyasztósúlyosgondatlanságátnemállapítjákmeg.AzEurópaiParlamentés
aTanács(EU)2015/2366Irányelve(2015.november25.)abelsőpiacipénzforgalmiszolgáltatásokrólésa2002/65/EK,
a2009/110/EKésa2013/36/EUirányelvésa1093/2010/EUrendeletmódosításáról,valaminta2007/64/EKirányelv
hatályonkívülhelyezésérő(továbbiakbanPSDII.)69.cikkealapjánazügymegítélésénélnemveszikfigyelembeazügyfél
személyeskörülményeit,csupánazügyobjektívkörülményeit.

VégülazEIOPA(https://eiopa.europa.eu)képviselőjeismertetteazEIOPAáltalvégzett,abankokáltalértékesítetthitel-
fedezetibiztosításról(CPI)szólótanulmányeredményeit.Ennekeredményekéntmegállapítottákhiányosságként,hogy
afogyasztókszámáranemállrendelkezésremegfelelőválasztásilehetőségezeknélatermékeknél,ésnagyonsokténye-
zőakadályozzaazt,hogyválogathassanakapiacon(pl.termékekcsatolása).MindazEUszintjén,mindpedigtagállami
szintennagykülönbségekvannakatermékekárátésváltozatosságáttekintve.GondotjelentettaCPItermékekesetében
aszolgáltatóváltásésatermékváltásis,sokhelyenilyenesetbenakadályokbaütköznekazügyfelek.Kockázatotjelentaz
összeférhetetlenségabiztosítóésaközvetítőbankösszefonódásamiatt.

APénzügyiBékéltetőTestületelőttindulthatáronátnyúlópénzügyifogyasztóijogvitákkalkapcsolatostapasztalatokaV.
fejezetbenolvashatók.

International Network Financial Services

ATestület2012. január1-tőlteljes jogútagjaavilágpénzügyiombudsmanjaittömörítő, jelenlegötkontinenstöbb,
mint félszáztagszervezetétszámláló INFONetworkhálózatnak is.Mindentagjáról, ígyamagyarPénzügyiBékéltető
Testületrőlszólóinformációkathonlapjánrendszeresenmegjelenteti(www.networkfso.org).AszervezetetLondonban,
2007.szeptember26-ánazUSA,NagyBritannia,Új-Zéland,Írország,KanadaésAusztráliaegyüttműködésévelhozták
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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.

AzINFONetwork2022.őszénonlineformábantartottaatagoktalálkozásánakteretadóéveskonferenciáját,melyen
aTestületisképviseltettemagát,ésaHálózattitkárságaáltalszervezettszakmaiwebináriumokrendszeresrésztvevőjeis
volt.TartalommalfolyamatosanhozzájárultazINFONetworkTitkárságaáltalhavontakészítetthírlevélhez,melyatagokra
vonatkozóújdonságokról,változásokról,történésekrőlszámolbe.Egyedimegkeresésekreisválaszolt,melymegkeresések
mástagokáltalkezdeményezettenvalamelyszakmaivagyeljárásikérdésre,témáravonatkoztak,illetvekérésrebemutatta
azadotttémávalkapcsolatosmagyargyakorlatotis.

5.  AZ V. ALTERNATÍV VITARENDEZÉSI KONFERENCIA

ATestületazalternatívvitarendezéstémakörében2016-banszer-
vezettelőszörországoskonferenciát,majd2017-ben,2018-banés
2019-benissorkerülhetetterre.A2020-banhirtelenésváratlanul
érkezettvilágjárványkétévreeztlehetetlennétette.2022.szeptem-
ber29-30-ánújralehetőségnyíltarra,hogyezamárhagyománynak
számítóésegyrenagyobbérdeklődésreszámottartókonferencia
megrendezésrekerüljön.AkonferenciaaMagyarNemzetBankúj
székhelyénaLámfalussySándorKonferenciaKözpontbanvalósult
meg220résztvevőszemélyesrészvételévelkétnaponát,ésmivel
onlineiskövethetővolt,további435résztvevőtudottcsatlakozniés
hallgathattamegamagyaréskülföldielőadókat.

AkonferenciamegnyitóbeszédétDr. Kovács Erika,aPénzügyiBékél-
tetőTestületelnöketartotta,akiüdvözöltearésztvevőket,ígyaszak-
mátképviselőkollégákat, leendőkollégákat,amagyaréskülföldi
előadókat,ameghívottvendégeketmindakonferenciateremben,
mindakonferenciátélőbenkövetőketazonlinetérben.Megkülön-
böztetetttisztelettelköszöntötteDr.	Varga	Juditigazságügyiminiszter
asszonytésmegköszönteneki,hogymintafogyasztóvédelemértfele-
lősszakmaiirányítóminisztériumvezetőjemegtisztelteakonferenciát
jelenlétévelésköszöntőjével.UgyancsakköszöntötteDr.	Kandrács	
Csabaurat,aMagyarNemzetiBankalelnökét,akinekaztköszönte
meg,hogylehetővétetteakonferenciamegrendezését.Köszöntötte

továbbáDr. Senyei György urat,azOrszágosBíróságiHivatalelnökétésKézdi	Katalinasszonyt,aWoltersKluwerHungary
Kft.ügyvezetőjét,aMagyarNemzetiBankésaPénzügyiBékéltetőTestületszakmaipartnereitmegköszönvenekik,hogy
segítettékaszervezéstéstöbbfélemódonishozzájárultakakonferenciasikeréhez.MajdazV.AlternatívVitarendezési
Konferenciátmegnyitottaésmindenkinekkellemesidőtöltést,hasznosismeretszerzéstésgyümölcsözőkapcsolatépítést
kívánt.
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Akonferenciánháromköszöntőhangzottel.ElsőkéntDr. Kandrács Csabaidéztefelazelőzményeketésmondottnéhány
gondolatotazalternatívvitarendezésről,megemlítveapénzügyibékéltetéseredményeitis,akövetkezőkszerint:

„Tisztelt	hölgyeim	és	uraim,	kedves	vendégeink!

A	Magyar	Nemzeti	Bank	és	a	keretei	között	működő	Pénzügyi	Békélte-
tő	Testület	immáron	hét	éve	támogatja	a	hazai	vitarendezési	kultúra	
fejlődését	és	a	maga	eszközeivel	segíti	az	alternatív	vitarendezési	
módok	minél	szélesebb	körű	terjedését.	Ennek	jegyében	idén	–	két	
év	kényszerű	kihagyás	után	–	ötödik	alkalommal	szervezünk	konfe-
renciát,	hiszen	ez	a	fórum	teremt	kiváló	lehetőséget	arra	a	szakmai	
párbeszédre,	melynek	eredményeként	erősíthető	az	alternatív	vitaren-
dezési	formák	hazai	és	nemzetközi	ismertsége,	továbbá	támogatni,	
segíteni	tudjuk	az	állampolgárokat,	a	szervezeteket,	intézményeket,	

vállalkozásokat	abban,	hogy	felismerjék	minél	több	ügyben	a	peren	kívüli	megállapodás	lehetőségét	és	előnyeit.	

A	peren	kívüli	megállapodás	előnyeit	a	pénzügyi	békéltetés	több,	mint	11	éves	működése	alatt	a	magyar	pénzügyi	szektor	
intézményi	szereplői	már	felismerték.	Erre	utal	az	ő	kezdeményezésükre	az	eljárások	alatt,	és	az	eljárásokon	kívül	meg-
kötött	egyezségek	évről-évre	növekvő	száma	a	pénzügyi	fogyasztói	jogvitákban.	Ez	számunkra,	mint	a	pénzügyi	szektort	
felügyelő	intézmény,	a	Magyar	Nemzeti	Bank	vezetői	számára	is	egy	megnyugtató,	pozitív	eredmény.	

2011.	július	1.	óta	több,	mint	57.000	ügy	került	a	Testület	elé,	és	30.000-nél	több	meghallgatást	vezettek	le,	tartottak	
meg	kollégáim.	Folyamatos	informatikai	fejlesztéseket	hajtunk	végre	annak	érdekében,	hogy	eljárásaink	gyorsabbak,	
lehetőség	szerint	minél	kevesebb	papírt	igénylők,	nyilvántartásaink,	statisztikáink	pontosak	legyenek.	2021.	január	1-től	
bevezettük	a	pénzügyi	szolgáltatókkal	történő	teljes	mértékben	elektronikus	kommunikációt	a	pénzügyi	békéltetésben	
is,	2022.	január	3-tól	a	pénzügyi	fogyasztóknak	vált	lehetővé	kérelmeik	elektronikus	úton	történő	benyújtása	és	hozzánk	
intézendő	közléseiknek	a	Testület	honlapján	keresztül	való	közvetlen	online	eljuttatása.

A	fogyasztók	többsége	pénzpiaci	szolgáltatásokkal	összefüggő	igényekkel	kapcsolatos	ügyekben	kéri	segítségünket	minden	
évben,	legtöbben	hitelintézetekkel	szemben	próbálnak	igényt	érvényesíteni,	leginkább	hitel-	és	pénzkölcsön	nyújtás	pénz-
ügyi	szolgáltatással	összefüggésben,	de	sok	a	pénzforgalommal	kapcsolatos	ügyünk	is.	A	hiteltartozásukat	önhibájukon	
kívül	szerződésszerűen	fizetni	nem	tudó	ügyfelek	által	megfogalmazott	méltányossági	igények	száma	és	százalékos	ará-
nya	a	pénzpiaci	szolgáltatásokon	belül	minden	évben	jelentős.	Kollégáim	ilyen	ügyekben	mediációval,	vagyis	a	klasszikus	
közvetítés	eszközeivel	próbálnak	segíteni	szolgáltató	és	ügyfele	között,	azonban	döntést	nem	hoznak,	nem	hozhatnak.	
Örvendetes	az	e	téren	tapasztalt	szolgáltatói	empátia	is,	ezt	igazolják	az	ilyen	ügyek	20	százalékában	megkötött	egyez-
ségek.	A	biztosításokkal	összefüggő	jogviták	arányban	és	darabszámban	elmaradnak	ugyan	a	pénzpiaci	igények	mögött,	
de	ez	a	terület	a	második	leggyakrabban	kérelmezett	pénzügyi	szolgáltatás,	főleg	a	felelősségbiztosításokkal	és	a	vagyoni	
károkkal	kapcsolatban.	A	befektetési	és	tőzsdei	szolgáltatásokat	kapcsolatos,	és	a	különböző	pénztárakat	érintő	jogviták	
száma	továbbra	sem	jelentős,	az	összes	ügy	10%-át	meg	nem	haladó.

Minden	évben	vannak	újabb	ügyek,	melyek	kiemelt	figyelmet	érdemelnek.	2018-tól	folyamatosan,	2020-tól	dinamiku-
sabban	növekedett	azon	ügyek	száma,	melyek	a	kiberbűnözés,	és	így	a	szabályozó	és	jogalkalmazó	szemszögéből	nézve	
a	kiberbiztonság	témakörébe	esnek.	Így	a	Testület	is	szembesült	az	adathalászat	eredményeképpen	előálló,	az	ügyfeleknek	
jelentős	összegekben	kárt	okozó	történésekkel.	Mind	a	Nemzeti	Bank,	mind	a	Testület	fontosnak	érzi	az	ügyfelek	képzését,	
oktatását,	segítését	általában	a	pénzügyek,	azon	belül	is	kiemelten	a	digitális	bankolás	körében	előforduló	visszaélések	
miatt.	A	pénzügyi	tudatosság	terjesztése,	az	oktatás	és	a	tájékoztatás	feladata	a	pénzügyi	szolgáltatói	szektor	egészének,	
nemcsak	a	Magyar	Nemzeti	Banknak.	Ezért	már	évekkel	ezelőtt	különböző	programokat	indítottunk,	melyek	az	ügyfelek	
és	leendő	ügyfelek	pénzügyi	ismereteinek	bővítése	célját	szolgálják.	Már	a	legfiatalabb	korosztály,	az	általános	iskolák	
felső	tagozatain,	továbbá	a	középiskolákban	tanulók	a	Magyar	Nemzeti	Bank	által	létrehozott	Pénziránytű	Alapítvány	
tankönyveiből	és	támogatásával	erre	kiképzett	tanáraiktól,	továbbá	a	Pénzhét	tematikus	előadássorozatok	alkalmával	
a	Nemzeti	Bank	munkatársaitól	tanulhatnak	a	pénzügyekről.
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Ami	a	Testület	szerepvállalását	jelenti	a	pénzügyi	oktatásban,	az	az	egyetemisták	és	fiatal	végzett	jogászok	és	közgaz-
dászok	rendszeres	képzése	a	Pénzügyi	Jogi	Akadémia	című	előadássorozatban.	2019.	szeptemberében	indult	útjára	ez	
a	képzés,	melyen	eddig	ötszáznál	több	hallgató	vett,	illetve	vesz	jelenleg	is	részt.	Szakmai	programját	a	Testület	szolgál-
tatja,	célja	pedig	az,	hogy	bemutassuk	a	fiatal	szakembereknek	és	az	érdeklődő	egyetemistáknak	a	pénzügyi	szektor	
gyakorlati	működését	átfogó	képet	adva	a	hitelintézetek,	pénzügyi	vállalkozások,	a	biztosítók	a	pénztárak,	a	befektetési	
és	tőzsdei	szolgáltatók	világáról.	Itt	olyan	ismereteket	szerezhetnek	az	adott	témákban	járatos	gyakorló	szakemberektől,	
melyek	nemcsak	hasznosak	mindennapi	életükben,	hanem	melyek	ismerete	felkeltheti	érdeklődésüket	a	pénzügyekkel	való	
közelebbi	szakmai	kapcsolat	megteremtése,	a	pénzügyi	szektorban	való	munkavállalás	iránt	utánpótlást	jelentve	ezzel	
a	pénzügyi	intézményeknek	és	magának	a	Nemzeti	Banknak	is.	2014.	óta	Pénzügyi	Tanácsadó	Irodahálózatot	működtetünk	
18	megyeszékhelyen	az	országban,	civil	szervezetekkel	együttműködve	ingyenes	tanácsadást	biztosítunk	minden	magyar	
állampolgár	számára	ahhoz,	hogy	helyesen	dönthessenek	arról,	hogy	milyen	pénzügyi	terméket	választanak.	Tanácsadó-
ink	tájékoztatják	őket	ezek	tulajdonságairól	és	felhívják	figyelmüket	kockázataikra.	Az	általunk	finanszírozott	tanácsadó	
irodák	munkatársai	segítségével	biztosítjuk	azt	is,	hogy	az	egyedi	jogviták	megindításában	érintett	fogyasztók	könnyen	
és	ingyenesen	juttathassák	el	kérelmeiket	a	Pénzügyi	Békéltető	Testülethez,	ahol	szintén	díjazás	nélkül	áll	rendelkezésre	
a	pénzügyi	békéltetési	szolgáltatás.

A	Magyar	Nemzeti	Bank	tehát	számos	eszközzel	segíti	a	pénzügyi	fogyasztókat	a	pénzügyi	piac	által	kínált	különböző	ter-
mékek	és	szolgáltatások	területén	történő	eligazodásban.	Rendszeresen	jelentet	meg	pénzügyi	témákban	olyan	szakmai	
cikkeket,	melyek	egyrészt	az	ismeretterjesztést	célozzák,	másrészt	megtörtént	eseteket	állítva	az	olvasó	elé,	tanulságul	szol-
gálnak	mindannyiunk	számára.	Ilyen	szakmai	cikkek	készítését	a	Testület	is	kötelezettségének	érzi,	így	tagjai	rendszeresen	
írnak	aktuális	pénzügyi	tudnivalókat	tartalmazó	ismeretterjesztő	és	tudásmegosztó	cikkeket	a	napi.hu,	a	pénzcentrum.hu,	
az	origo.hu,	a	vg.hu	és	az	index.hu	portálokon.	Szólnak	az	egyes	megtakarítási	formák	hasznos	tudnivalóiról,	a	hitelfedezeti	
biztosítások	előnyeiről,	a	gépjárműtulajdonosok	számára	fontos	biztosítási	kérdésekről,	tájékoztatnak	az	online	megkötött	
pénzügyi	szolgáltatásokkal	kapcsolatos	fogyasztói	vitarendezési	eljárások	online	lehetőségről,	és	arról	is,	hogy	milyen	
váratlan	pénzügyi	tartozások	lehetnek	öröklés	esetén.	Legaktuálisabb	témaként	jelentek	meg	cikkek	a	moratóriumban	
maradás	hátrányos	következményeiről	és	az	adathalászat	eredményeként	előálló	kockázatokról.

Tisztelt	Vendégeink,	kedves	Kollégák!	Bízom	benne,	hogy	a	mai	konferencián	elhangzó	előadások	is	hozzájárulnak	az	
ismeretterjesztéshez	és	kiváló	fórumot	jelentenek	a	tapasztalatok	cseréjéhez.	Köszönöm	előadóinknak,	hogy	elfogadták	
felkérésünket	és	színvonalas	előadásaikkal	segítik,	támogatják	törekvéseinket!	Mindenkinek	eredményes	részvételt,	kel-
lemes	időtöltést	kívánok!”

KöszöntőtmondottDr. Varga Juditigazságügyiminiszteris,akimeg-
említette,hogyaNemzetiHitvallásszerint„a polgárnak és az állam-
nak	közös	célja	a	jó	élet,	a	biztonság,	a	rend,	az	igazság,	a	szabadság	
kiteljesítése.”Azállamalapvetőfeladataazállampolgárokjogainak
érvényesítéseafogyasztóijogokrakiterjedőenis.Afogyasztóvédelem
jelentőségétazismutatja,hogyazAlaptörvényafogyasztóijogokat
alapjogkéntjeleníti,vagyis:„Magyarország	biztosítja	a	tisztességes	
gazdasági	verseny	feltételeit.	Magyarország	fellép	az	erőfölénnyel	
való	visszaéléssel	szemben,	és	védi	a	fogyasztók	jogait”-	mondta.

Azállamfogyasztóvédelmitevékenységénekáltalánoscéljakellle-
gyen,hogyafogyasztóibizalomnövelésételősegítőprogramokatműködtessen,melyekkeretébenhosszútávonisfenn-
tarthatóvédelmetbiztosítakülönfélevisszaélésekkelszemben,eszközöketadafogyasztókkezébeegyénijogaikérvényre
juttatásaérdekébenésetörekvéseimegvalósításánálazállampolgárokat,mintfogyasztókathelyeziaközéppontba–
jegyeztemeg.Mindezeketolyanintézkedésekútjánériel,amelyekhatékonyanésérdembenszolgáljákafogyasztókat,
garantáljákafogyasztóvédelmijogszabályokbetartását,atermékekésszolgáltatásokcseréjénekbiztonságosságát,teljes
körűtájékoztatástnyújtanakéssegítikatudatosfogyasztóiszemléletformálását,afogyasztókjogainakvédelmét,és
nemutolsósorban,biztosítjákazalternatívvitarendezésilehetőségekhezvalókellőengyors,hatékonyésingyenesvagy
alacsonydíjellenébentörténőhozzáférést.
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Beszédébenkitértarra,hogyafogyasztóvédelemésazonbelülazalternatívvitarendezésagazdaságitársadalmihatá-
sokkalszorosösszefüggésbenáll,smivelezutóbbiidőrőlidőreváltozik,ígyafogyasztóvédelemszabályozásirendszerét,
anyagijogiéseljárásjogiszabályaitrendszeresenfelülkellvizsgálni,ésfigyelemmelkellefelülvizsgálatsoránlenniaz
európaiuniósfogyasztóvédelmijogalkotásrais.Érdemesvizsgálnijólbeváltkülföldimegoldásokatésgyakorlatot,ezek
megfelelőértékelésétkövetőenérdemesezeketrészbenvagyegészbenahazaijoganyagbaátültetniésagyakorlatba
átvenni.Mindezekentúlmenőenúgyaszabályozás,mindazintézményrendszerszintjénbiztosítanikellatisztességtelen
kereskedelmigyakorlatokkalszembenifellépést,aztidőrőlidőreerősítenikellcsakúgy,mintahatóságijogköröketafo-
gyasztókvédelmébenésafogyasztóvédelmirendszerfejlesztéseérdekében-mondotta.

Hatékonyfogyasztóvédelemazonbannemlétezhettudatosfogyasztóimagatartásnélkül.Afogyasztóknakismerniükkell
azokatajogérvényesítésilehetőségeket,afogyasztóvédelemintézményirendszerénekazonszereplőit,amelyeksegítséget
tudnaknyújtaniszámukraegyedifogyasztóijogvitaesetén.Ezzelpárhuzamosanszükségesnövelniafogyasztóvédelmi
hatóság,azEurópaiFogyasztóiKözpontismertségétéserejétis.Afogyasztókkalellentétesérdekeketképviselővállalkozá-
sokatjogkövetőmagatartásrabírninemcsupánkövetkezetesszankcionálásigyakorlatáltalkelléslehet,hanemafogyasz-
tóbarátminősítésmegszerzésérevalóösztönzésselis.Megkelltalálniennekamegfelelőmódszereit,amelyekelősegítik,
hogyavállalkozásokafogyasztókbizalmánakéselégedettségénekelérésétcélzóinnovatívötleteketésmegoldásokat
dolgozzanakkiésalkalmazzanakmindennapigyakorlatukban–jegyeztemeg.

Elmondta,hogyafogyasztóvédelemprioritásaitéscéljaitamindenkorikormányzatafogyasztóvédelmipolitikájábanha-
tározzameg.Akormánytagjainakfeladat-éshatáskörérőlszóló182/2022.(V.24.)Korm.rendelet119.§6.pontjaalapján
2022.májusátólazigazságügyiminiszterakormányfogyasztóvédelemértfelelőstagja.Jelezte,hogyakormánykiemelt
feladataafogyasztókjogainakvédelme,amagyaremberek,családok,fogyasztókjogainakképviselete,érvényesítése.
Kiemelte,hogyatechnológiaifejlődés,adigitalizációvilága,apiaciváltozásokkihívásokeléállítjákafogyasztóvédelmet
is,ezértolyangaranciákatkellkialakítani,amelyekbiztosítjákamagyarfogyasztókjogainakérvényesítését.Afogyasztóvé-
delemipolitika,elmondásaszerint,ajövőbennégyterületrefókuszál,ígyadigitálisfogyasztóvédelemre,agyermekvéde-
lemre,afogyasztóvédelemelérhetővétételéreésazegységesjoggyakorlatkialakításánaktámogatására.Kifejtette,hogy
aminisztériumbanmárkorábbanlétrehoztákadigitálisszabadságbizottságotannakérdekében,hogyazonlinetérben
isbiztosítsáktöbbekközöttazátláthatóságot,atisztességeseljáráshozvalójogot,aversenyjogielvekérvényesülését.
Adigitálisfogyasztóvédelembenazleszavezérlőelv,hogyamiofflinetilos,azonlinetérbenisaz.

Aminiszterszóltarrólis,hogyamagyarfogyasztóvédelmirendszerháromrészbőláll,azegyikahatóságiterület,ahol
afeladatokatakormányhivataloklátjákel,amásikabékéltetőtestületekhálózata,aharmadikpedigafogyasztóvédelmi
egyesületektevékenysége.Elmondta,hogyaminisztériumafogyasztóvédelemszakmaiirányításábanjátszikszerepet.
Ezfókuszpontokmeghatározásátjelenti,mígazellenőrzések,ahatóságiintézkedésektovábbraisakormányhivataloknál
maradnak.Példakéntemlítette,hogyaminisztériumbanhatározzákmegazellenőrzésitervet,amelyetakormányhiva-
talokhajtanakvégre.Elmondtamég,hogykiemeltfigyelmetfordítanakazéletkoralapjánkiszolgáltatotthelyzetbenlévő
fogyasztóicsoportokra,vizsgáljákmajdazokataterületeket,aholkiemelkedőapanaszokszáma,illetvekiszűrikapiacon
lévőveszélyestermékeketis.Végezetülmegköszönveameghívást,eredményestanácskozástkívántmindenrésztvevőnek.

AharmadikköszöntésazOrszágosBíróságiHivatalelnöke,Dr. Senyei 
Györgyrészérőlhangzottel,akibeszédébenvisszautalta2012-ben
indultbíróságonbelüliközvetítéskezdetére,ésemlítésttettarról,
hogyezatípusúalternatívvitarendezésiformamaislétezikésmű-
ködikabíróságiszervezetrendszerben,bárazelmúltháromévben
jelentősváltozásoktörténteketerületen.Elmondta,hogyapandémia
kétévealattabíróságokisszünetelnikényszerültek,ésa2018.január
1-énhatálybalépettújpolgáriperrendtartásaztazeredménythozta,
hogyabíróságokelékerülőügyekszámalényegesencsökkent.Ennek
megfelelőenabíróságonbelüliközvetítésreisarányosancsökkenő
igénymutatkozott.Megemlítette,hogyajogszabályikörnyezetnem

változott,aközvetítésrekorábbankiképzettbírókéstitkárokaszervezetbendolgoznakjelenlegis,sőtazelteltkétévben
továbbikollégákkaptakközvetítőiképzéstésszerzetekilyentudást.Megköszönveameghívástutaltarra,hogyabírósági
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közvetítésterénbekövetkezettfejleményekrőlrészletesenDr.Turcsánnédr.MolnárKatalintörvényszékibírótartmajd
akésőbbiekbenelőadást.

A konferencia nyitóelőadását Dr. Kupecki Nóra, alkotmányjogi
jogalkotásértés fogyasztóvédelemért felelőshelyettesállamtitkár
tartottaA fogyasztóvédelmi politika új irányai címmel.Elmondta,
hogyebbenakormányzaticiklusbanújszemléletmenténalakítják
átésteszikméghatékonyabbáamagyarfogyasztóvédelmet,céljuk
amagyarfogyasztói jogoksérthetetlenségénekgarantálásaitthon
ésEurópábanegyaránt.„Amagyaremberekéscsaládokvédelmét
ajogszabálymódosításokkezdeményezéséntúlafogyasztóvédelem
terénjelenlegrendelkezésükreállóvalamennyieszközzeligyekszünk
biztosítani”–hangsúlyoztaelőadásában.

Előadásábanrészletesenismertetteafogyasztóvédelmipolitikairányánakfőpontjait,kitérveajogszabályikörnyezet
alakulására.Afogyasztóvédelmipolitikanégyfőirányaközüladigitálisfogyasztóvédelemrőlésazegységesjoggyakorlat
kialakításánaktámogatásárólbeszélt.Elmondta,hogyelőbbiesetébenprioritáskéntkezelikafogyasztókonlinetérben
történővédelmét,melyafogyasztóvédelemrészérőlfokozottjelenlétet,avisszaélésekkelszembenigyorséshatékony
fellépéstkövetelmeg.Vezérlőelv,hogyamiofflinetilos,azazonlinetérbenistiloslegyen.Rögzítette,hogyazelkövetkező
időszakegyikkiemeltfeladataleszajelenlegvéglegesítésalattállóuniósszabályozáshatékonyvégrehajtásáhozszükséges
jogikörnyezetkialakítása.Emellettahatóságfokozottan,egészévenáttartókiemelttémavizsgálatkeretébenellenőrzi
awebáruházaktevékenységétésazonlineterekkelkapcsolatosfogyasztóvédelmielőírásokbetartását.Azegységesjog-
alkalmazáskapcsánkiemelte,hogyafogyasztóvédelmipolitikaeredményesmegvalósításáhozelengedhetetlenakap-
csolódójogszabályikörnyezetfelülvizsgálata,aszükségesjogszabálymódosításokelvégzése,amelybenlényegesszerep
jutaFogyasztóvédelmiTanácsnak.ATanácsmunkájasegítéseérdekébenlétrehoztákaFogyasztóvédelmiKerekasztalt,
melynekalakulóülésére2022.július18-ánkerültsor.AKerekasztal,melynektagjapéldáulaMagyarNemzetiBankis,az
aktuáliskérdésekmegvitatásával,konkrétmegoldásijavaslatokkidolgozásávaljárulhozzáafelmerülőproblémákmeg-
oldásához,azérintettszervekegységesjoggyakorlatánakkialakításához.Afogyasztóvédelmipolitikakiemeltprioritása,
hogyakormányhivatalok,mintfogyasztóvédelmihatóságok,országosanegységesszempontokéselvekmenténvégezzék
munkájukat,amelynekérdekébenmártöbbszakmaiegyeztetéstistartottak,illetvetovábbijavaslatokmegküldésétkérték.

Előadásábankitértafogyasztóvédelemmelösszefüggőegyesjogszabályokmódosításárólszólójavaslatcsomagra,mely
többekközöttegyhatékonyéseredményeseljárásimechanizmuskialakítására,atermékekpiacfelügyeletérőlszólótör-
vénymódosítására,abékéltetőtestületekműködéséreiskiterjed.Amódosítástovábbálehetővétesziafogyasztókkol-
lektívérdekeitképviselő,ún.feljogosítottszervezetekszámára,hogyképviseletikeresetetindítsanakahazai,illetveuniós
rendelkezéseketmegsértővállalkozásokkalszemben.Elmondta,hogyacselekvőfogyasztóvédelemajövőbeniskiemelt
figyelmetfordítaprevencióra,mivelszámosfogyasztóiproblémamegoldhatólehetneabbanazesetben,haazérintettek
afogyasztóiszerződésmegkötéseelőtttisztábanlennénekajogaikkal.Éppenezértrendkívülfontosafogyasztóitudatosság
erősítésealakosságminélszélesebbkörételérve.Ennekérdekébenszakmainappalösszekötöttországjáráskeretében
–többekközött–középiskolaitanórákkeretébenakorosztályisajátosságoknakmegfelelőeninteraktívmódonadnak
átfogyasztóvédelmiismereteket.Kiemelthangsúlytfektetnekaziskolákazontevékenységeinekelismerésére,amelyek
hozzájárulnakatudatosfogyasztóiszemlélet,fogyasztóiismeretelterjedéséhez.BemutattaazIgazságügyiMinisztériumon
belülműködőEurópaiFogyasztóiKözpont(EFK)tevékenységét,amelyérdemi,szakmaiésjogisegítségetnyújtahatáron
átnyúlópanaszokrendezésében.AzEFKajogvitákrendezéséntúlfogyasztóitanácsadástisvégez,illetveazonlinevita-
rendezésikapcsolattartóipontkéntisfontosszerepettöltbeazonlinevitarendezéssorán.AzEFK-hozhatáronátnyúló
panasszalfordulókszámaévrőlévrenövekszik,évesszintennagyságrendileg2000ügyetkezelnek.2021-ben87millióFt
értékbennyújtottakeredményessegítségetafogyasztókvagyoniigényeinekérvényesítéséhez.

Hangsúlyozta,hogypartnerkénttekintenekazokraatisztességesvállalkozásokra,amelyekajogszabályokbetartásávalés
fogyasztóbarátmegoldásokalkalmazásávalfolytatjáktevékenységüket.Ajogkövetőmagatartásokelősegítéseérdekében
folyamatosankommunikációtfolytatnakavállalkozásokkalafogyasztóvédelmielőírásokról,annakváltozásairól.Azön-
kéntesjogkövetésérdekébenszakmaiegyeztetéstfolytattakavállalkozásokképviselőivelazértelmezésiésjogalkalmazási
kérdésekről,illetvetöbbrendezvényentájékoztatástnyújtottakafelmerülőkérdésektekintetében.Végezetülkiemelte,
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hogyacselekvőfogyasztóvédelemkifejezéstkomolyangondolják,amelybenpartnerkénttekintenekmindazokra,akik
segítenekafogyasztóvédelmetmégaktívabbáéserősebbétenni,ésfellépniamagyaremberekéscsaládokvédelmében
érdekében. Álláspontjaszerintafogyasztóvédelemtovábbfejlesztéséheznélkülözhetetlenazolyanjelesszakmairendez-
vényekmegrendezése,mintaV.AlternatívVitarendezésiKonferencia.

Koós Gábor oklevelesépítőmérnök,igazságügyiszakértőIgazságügyi szakértők az alternatív vitarendezésben címmel
tartottamegazelőadást.

Előadásátazigazságügyiszakértésmeghatározásávalkezdte,mely
szerintazegyolyanhivatásrendi tevékenység,amelynek feladata
atudományéstechnikaterén,valamintennekhatásáraatársada-
lombanazelmúltévtizedekbenvégbementváltozásoklekövetése.
Apereséshatóságieljárásokbanjellemzővéváltajogiproblémáknak
másszakmákhoztartozókérdésekkelvalóösszefonódásaésemiatt
megítélésükegyrenehezebbéválása.Ezzelpárhuzamosannőttmeg
az igényamodern természettudományokeredményeineka vitás
ügyekben, illetveabizonyításieljárásokbantörténőfelhasználása
iránt.Ismertette,hogykilehetigazságügyiszakértő,majdrészlete-
senbemutattaaMagyarIgazságügyiSzakértőiKamaraszervezetét,

működését,akülönbözőszakmaitagozatokat.Atöbb,mint300szakterületalapjánaszakértők14tagozatbasorolódnak.
ALakás-ésépítésügyi,településrendezési,valamintazidegenforgalmiterületekszakmaitagozat18szakterületetölelfel
ésjelenleg588,jellemzőenépítő-vagyépítészmérnöktaggalrendelkezik.Azetagozatbasoroltigazságügyiszakértők
közülsokantagjaiazigazságügyiszakértőitevékenységvégzésérefeljogosított,különtörvényszerintiTeljesítésigazolási
SzakértőiSzervezetnek(TSZSZ)is-mondotta.ATSZSZ2013-aslétrehozásánakcéljakettősvolt:aleginkábbkiszolgáltatott
mikro-éskisvállalatokvédelme,azáltalukelvégzettmunkakifizetésénekelősegítése,valamintateljesítésibiztosítékok
(bankgarancia,biztosítás)jogtalan,rosszhiszeműlehívásánakmegakadályozása.

Azigazságügyiszakértésspeciálisrészterületeaz,amelyetaTSZSZlátel.Ezaszervezetazépítőiparivitákrendezésében
segítiazépítőiparitervezési,kivitelezésiszerződésekfeleit.Amennyibenateljesítésigazoláskiadása,avállalkozóidíjel-
számolása,vagybankgarancialehívásakörülivitávalfordulnakaTSZSZ-hez,aTSZSZháromtagú,igazságügyiszakértőkből
állószakértőitanácsaaműszakiteljesítésvizsgálatával(abeadottdokumentumokésegyhelyszíniszemlealapján)dönti
el,hogyavitatottteljesítésmilyenmértékbenkészültelésezértadíjazásmilyenmértékbenjáravállalkozónak,illetve
bankgarancialehíváseseténalehívásmilyenmértékbenindokolt.Aszakértőieljáráseredményekéntkészülőszakvéle-
ményelsődlegescéljaafelekmegegyezéseaszakértőimegállapításokalapulvételével.Amennyibenegyezségnemjön
létre,abíróságonaTSZSZszakvéleményérealapítottperbenrövidebbeljárásihatáridőkkel,speciáliseljárásiszabályok
mellettérvényesíthetőakövetelés.Abíróságkérelemre,ideiglenesintézkedésselletétbehelyeztethetiavitatottössze-
get.MindezekentúlmenőenaTSZSZszakvéleményeválasztottbírósági-,békéltetőtestületieljárásbanisfelhasználható.
Fennállásaalatt252bankgarancialehívásárairányulókérelemérkezettbe,összesen15milliárdforintvitatottösszegben,
amelybőltöbbmint5milliárdforintbankgaranciaindokolatlanlehívásátakadályoztameg,hatékonyansegítveazépítőipar
stabilitásátésnemzetgazdaságihatékonyságát-ismertette.

Dima Alexandrova ügyvéd,mediátor(Founder,AdimaLawLawFirm,
Bulgária)Az alternatív vitarendezés fejlődése Bulgáriában - kihí-
vások és alkalmazási területek címmeltartottelőadást.Bemutatta
aBulgáriábanhasználtalternatívvitarendezésimódszerek–ame-
diáció,abékéltetésésaválasztottbíráskodás–történetifejlődését
ésazokgyakorlatialkalmazását.Részletesenismertetteazalternatív
vitarendezésimódszerekjogvitáinakfajtáit,jogihátterét,azokkorlá-
tait,mindahatályos,mindpedigajövőbelijogiszabályozástükrében.
Előadta,hogyBulgáriábanaválasztottbíróságokintézményrendszere,
aválasztottbíróságieljárásaleginkábbalkalmazottalternatívvitaren-
dezésimódszer,ésazországbanszámosválasztottbíróságiintézmény

működik.A jogintézményrégimúltratekintvissza:azelsőválasztottbíróság1896-ban,aKereskedelmiés Iparkama-
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ramellettjöttlétre.Jelenlegapolgáriperrendtartáskifejezettenlehetővéteszi,hogyavagyonjogijogvitákbanafelek
megállapodjanakabban,hogyazemlítettjogvitátválasztottbíróságrendezze.Kivételkéntszabályozzákazonban,haaz
említettjogvitatárgyadologijogvagydologiingatlanbirtoklása,tartásikötelezettségvagymunkaviszonybólszármazó
jog,vagyolyanjogvita,amelynekkeretébenafelekegyikefogyasztónakminősül.Abékéltetéstémájábanismertettean-
nakszervezetrendszerétésbékéltetésselrendezhetőjogvitákkörét.Bulgáriábanazországmindenrégiójábantalálhatók
fogyasztóvédelmibékéltetőbizottságok,melyekakáráltalános,akárágazatikérdésekbeneljárhatnakafogyasztókés
kereskedőkvagyszolgáltatókközöttijogvitákban.Ezekajogvitákfőkéntagaranciáliskérdésekkel,panaszokkal,tisztes-
ségtelenszerződésifeltételekkelkapcsolatosak.Emellettapénzforgalmiszolgáltatásokrólésfizetésirendszerekrőlszóló
törvényalapjánműködikaPénzforgalmiVitákBékéltetőBizottsága,amely25ezerbolgárleva(kb.5,3millióFt)ügyértékig
járhatelpénzforgalmijogvitákban.

Azelőadásközpontitémájaamediáció,mintalternatívvitarendezésimódszervolt.Atörténetiáttekintéskörébenelőad-
ta,hogyamediációelsőformáimárazOszmánBirodalomidőszakábanisléteztek,azonbanelsőtörvényiszabályozása
2004-benjelentmegazországban.JelentősváltozástazEurópaiParlamentésTanácsirányelveiésrendeletei,azEurópai
Tanácsajánlásai,valamintazezeketanemzetijogrendbeátültetőjogszabályokhoztak.Azelőadásbanbemutatásrakerül-
tekaBulgáriábanalkalmazottmediációfajtáiamediátoráltalalkalmazottmódszer,valamintamediációtémájaszerint,
mely–többekközött–lehetpolgárijogi,kereskedelmi,munkajogi,családivagyörökösödési,adminisztratív,illetvefo-
gyasztóijogvita.Előadásábanrészletesenbemutattaazezeketalkalmazószervezeteketésamediációseljárásfolyamatát,
joghatásait.Előadásábanismertetteakötelezőmediációvalkapcsolatosszabályozásijavaslatokat,melyszerintbizonyos
ügykörökbenabíróságelőttfolyamatbanlévőügyekben–kötelezőenvagyabíróságmérlegelésealapján–afelekkötelesek
lennénekmegkísérelni,hogyajogvitátmediációseljárássalrendezzék.Előadásazárásakéntmegosztottaahallgatósággal
abíróságimediációésabíróságonkívülivitarendezéssoránszerzettszemélyestapasztalatait.

Dr. habil Glavanits Judit tanszékvezetőegyetemidocens,aSzéchenyi
IstvánEgyetemDeákFerencÁllam-ésJogtudományiKaroktatója Al-
ternatív vitarendezés - képzések és kutatások Magyarország szerte 
címmelakonferenciaüdeésvidámszínfoltjakéntkötetlenmódon
mutattabeazalternatívvitarendezésitevékenységekirántmutat-
kozófokozottfigyelemmegjelenéséreadottválaszokatahazaifel-
sőoktatásban,azazaképzéséskutatásterén.Előadásábankitértés
választkeresettakövetkezőkérdésekre:Miértfontosaképzésahazai
alternatívvitarendezésterén?Milyenügyekbenadhatmegoldástaz
alternatívvitarendezésvalamelyiktípusa?Melytárgyköröktartoz-
nakazalternatívvitarendezéskörébe?Miértválasztjákazemberek

azalternatívvitarendezésiutat?Melyekabékéltetésésmediációintézményeközöttifőbbkülönbségek?Melyképzési
előírásokéselvárásokvonatkoznakhazánkbanabékéltetőkreésmelyekamediátorokra?Mikéntsegíthetiatudományos
kutatásazalternatívvitarendezésfejlődését?

Azelőadófelvezetőjébenstatisztikaiadatokkalalátámasztvarögzítette,hogyMagyarországona25-64éveskorosztály
egyrenagyobbrészeveszrésztvalamilyenegyetemiképzésben,továbbképzésben.Ezekenaképzésekenrésztvevőkmo-
tivációjáttöbbtényezőalapozzameg:ErikH.Eriksonelméletébőlkiindulvamegemlítetteafelnőttkorigtartószellemi
kíváncsiságot,továbbáaszakmaikiteljesedésvágyát,dea„külső”kényszertsemfelejtetteel.Azutóbbiraakötelező
továbbképzések,valamintaz„önkéntesenkötelező”képzéseketemlítettepéldaként.Aközvetítőitevékenységgelkapcso-
latosképzésekalapjakéntemlítette,hogyazemberekbizonyosképességekreidősebbéválásukkorlesznekcsakképesek.
Ezekközétartoznakpl.egyespszichológiaivagyszociáliskészségek(empátiakimutatása,együttműködés,pozitívhatás
keltésemásokban),amelyekasikeresközvetítőitevékenységalapjátképezikésfejlesztésükképzésekkeretébenlehet
sikeres.Annakellenére,hogyazalternatívvitarendezésfogalmameghatározásábanmégnincsegység,etárgykörbe
tartozótevékenységekegyrenagyobbfontosságárahívtafelafigyelmet.Részletesenbemutatta,hogyabíróiúthelyett
miértválasztjákegyretöbbenvalamilyenalternatívvitarendezésiutat.Azokokközöttsoroltafel,hogyapereseljárások
költségesek,bonyolultakéshosszantartóak.Apereksoránakonfliktusokkizárólagjogiköntösbeöltöztethetők,amelynek
következtébenfigyelmenkívülmaradnakakonfliktusokpszichológiaivagyérzelmitöltésűaspektusai.Ezafelekközött
ellenségeshangulatkialakulásáhozvezethet,amelytovábbromboljaazelevekonfliktussalterheltkapcsolatokat.Ape-
reseljárássoránhozottítéletafelekközöttnemavitafeloldásátszolgálja,hanempotenciálisanazalperesésfelperes
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közöttiviszonytmélyíti.Apereseljárásegyfajtazéró-összegűjátszma:haabíróság„igazatad”azegyikfélnek,amásik
szükségszerűentéved-holottavalóságennélgyakranösszetettebbvagyárnyaltabb.Dr.GlavanitsJuditahazaialternatív
vitarendezésieljárásoklegismertebbaktívszereplőikéntabékéltetőketésaközvetítőketjelöltemeg.Abékéltetőkközé
soroltaamegyeiésfővárosiiparkamarákmellettműködőbékéltetőtestületektagjaitésaPénzügyiBékéltetőTestület
tagjait.Aközvetítőksoraibantöbbekközöttabüntetőügyekben,egyébbíróságiügyekbeneljárómediátorokatemlítette,
dekitértazegyészségügyiésagyermekvédelmiközvetítőkre.Amegfelelőjogszabályiháttérismertetésévelrészletesen
bemutattaazilyentevékenységetfolytatószemélyekrevonatkozóképzésielőírásokatésképzésielvárásokatis.

Aközvetítőitevékenységirántimegnövekedettigényésaképzettségielőírásokrögzítettségemagávalhozta,hogyaképzést
nyújtóintézményekszámaismegemelkedett.Ilyentípusúoktatássalazországszintemindenterületénlehettalálkozni,így
aképzésrevágyóknaknemkellnagyobbtávotbeutazni,hogyrésztvehessenekilyentípusúoktatásban.Ezutánazelőadó
arrólbeszélt,hogymikéntsegíthetiakutatásazalternatívvitarendezésfejlődését:növelnikellamediációésabékéltető
testületieljárások ismertségét,fontosagyakorlatiproblémákjobbmegismerése(szupervízió,ésesetmegbeszélések
jelentősége),anemzetközilegjobbgyakorlatokátültetése,ésajogharmonizációselőírásoknakvalómegfelelés.Kitértaz
AVRterületénlegismertebbmagyarországikutatóműhelyekre.Végülajövőszempontjábólfontostényezőkéntjelöltemeg
azadatgyűjtést.Álláspontjaszerintabékéltetésésaközvetítésesetszámaira,sikereire,kudarcairavonatkozóadatokazért
vannak,hogysegítsenekajövőkialakításában,illetveminélnagyobbazelérhetőadatokköre,annáltöbbettanulhatunk
belőlük–összegeztemondanivalóját.

A Pénzügyi Békéltető Testület és az alternatív vitarendezés Cseh-
országban címmel Lukáš Vacek előadása következett, aki 2013.
márciusátólaCsehKöztársaságPénzügyiBékéltetőTestületénekel-
nökhelyetteseésaFIN-NEThálózatkormányzóbizottságánaktagja.
Előadásábanacsehalternatívvitarendezésrendszeréről,ezenbelül
aPénzügyiBékéltetőTestületműködésérőladottáttekintést.Ismer-
tette,hogyazalternatívvitarendezésrendszereaCsehKöztársaság-
ban azelmúlt20évalattalakultki.Alternatívvitarendezéstegyrészt
ajogszabályalapjánlétrehozotthatóságok–ígyaCsehKöztársaság
PénzügyiBékéltetőTestülete, azEnergiaszabályozásiHivatal,Cseh
TávközlésiHivatal,CsehKereskedelmiEllenőrzőHatóság-,másrészt

azIpariésKereskedelmiMinisztériumengedélyévelaCsehÜgyvédiKamara,CsehFogyasztóiEgyesület,CsehBiztosítási
Szövetségombudsmanihivatalafolytathatnak,ezenszervezetekeljárásiszabályieltérőek.

Elmondta,hogyaPénzügyiBékéltetőTestület2003.január1-énjöttlétre,amelykezdetbennemcsakfogyasztóivitákkal
foglalkozott.Jelenlegkizárólagfogyasztóivitákbíróságonkívülirendezésérevanhatásköre.APénzügyiBékéltetőTestü-
lethezkerülőügyeknemfedikleateljespénzügyipiacot,ígypéldáulavagyonibiztosításokkalkapcsolatosvitákranem
terjedkiahatásköre.ATestületnemfelügyeletiszerv.ATestülethivatalátazállamiköltségvetésfinanszírozza,jelenleg
körülbelül55alkalmazottjavan,ebből40ügyvéd.Ismertetteapénzügyibékéltetőhatáskörébetartozóvitákat.Afogyasztó
választhat,hogyabékéltetőtestülethezvagybírósághozfordul.Azeljárástkezdeményezőbeadványtafogyasztónakalákell
írnia,eztkövetőennyilatkozataitelektronikusúton,telefonon,e-mailútjánismegteheti.Akérelemnemkötiabékéltető
testületet,vagyisakérelemtőleltérődöntésishozható.Aszóbelimeghallgatásnemkötelező,azügyekbenáltalábanaz
okiratokalapjándöntenek.Azeljáráshatárideje90nap,amelyaszükségesbizonyítékokrendelkezésreállásátólkezdődik,
abizonyítékokatabékéltetősajátmagaszerzibe.Apénzügyiszolgáltatórészvételeazeljárásbankötelező,amennyiben
nemveszrésztazeljárásban,büntetéstkaphat.Adöntésfüggetlen,aTestületnemfelügyeleti,fogyasztóvédelmiszerv.

Abékéltetőkötelezőerejűdöntésthozhat,amellyelszembenelőszörmindkétfélkifogástemelhet,amitugyanazabékél-
tetőbírálelelsőkörben,deafelekbírósághozisfordulhatnakjogorvoslatért.Sajátosságaazeljárásnak,hogyafogyasztók
részéreingyenes,azonban,haapanasznaklegalábbrészbenhelytadódöntésszületik,apénzügyiszolgáltatóköteles
apanaszosnakmegítéltösszeg10százalékánakmegfelelőösszeg,legalább15000CZK(kb.600EUR)kötbértfizetniaz
államiköltségvetésbe,akkoris,haavitatárgyanemvagyonijellegű.Mindenérdemi,jogerőshatározatotközzétesznekcseh
nyelvenaHatározatokGyűjteményébenaweboldalon,afogyasztóadataitanonimizálva,azonbanapénzügyiszolgáltatóés
aterméknevétnyilvánosságrahozzák,ezapénzügyiintézményszámáramotivációlehet.Jogiképviseletegyikfélrészéről
semkötelező.Ennekkapcsánmegjegyezte,hogyáltalábanbonyolítjaazügyetazügyvédekeljárásbanvalórészvétele.
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Bíróságijogorvoslateseténazeljárásafogyasztóésapénzügyiszolgáltatóközöttfolytatódik,afogyasztóhelyzeteannyiban
változik,hogyaktívankellabíróságieljárásbanrésztvennie.Azokbanazügyekben,melyeknélabíróságajogorvoslati
eljárásbanmásdöntésthoz,jelenlegnemhozzáknyilvánosságra,deszándékvanezeknyilvánossátételére.Elmondta,
hogyhatáronátnyúlóvitákkalisfoglalkozikaTestület.Amiastatisztikátilleti,ismertette,hogy2021-benazügyekdöntő
többségében,többmint77százalékábanmegállapodásszületett,éskb.100kötelezőérvényűdöntésthozottaTestület.
Zárszókéntelmondta,hogyaTestülettanácsadássalisfoglalkozik,éventetöbbmint5000megkereséstkapkülönböző
formában(online,telefonom,e-mailben,néhányesetbenFacebookon),amelyrenéhánynaponbelülválaszolnak.

AkonferenciaelsőnapjánelhangzottelőadásokaMagyarNemzetiBankYouTubecsatornájánmegtekinthetőek:https://
www.youtube.com/watch?v=NST1F4OoShU

AkonferenciamásodiknapjátKézdi Katalin,aWoltersKluwerHungaryKft.ügyvezetőjenyitottameg:

„Tisztelt	Konferencia	résztvevők!	Kedves	Kollégák!	

Amikor	a	szervezők	megkerestek	bennünket	kérésükkel,	hogy	szak-
mai	partnerként	támogassuk	a	rendezvényt,	nagy	örömmel	vállaltuk.	
A	Magyar	Nemzeti	Bank	és	a	keretei	között	működő	Pénzügyi	Békélte-
tő	Testület	immáron	az	ötödik	Alternatív	Vitarendezési	konferenciáját	
szervezi,	s	ahogy	eddig	minden	évben	így	most	is	kiemelten	fontosnak	
tartjuk	az	esemény	támogatását.(…)	A	Wolters	Kluwer	Hungary	által	
gondozott	Jogtár®-on	a	Döntvénytár	havonta	frissülő	adatbázisa	egé-
szen	1975-ig	visszamenőleg	több	mint	330	000,	részben	a	bíróságok	
által	közzétett	anonimizált	bírósági	határozatot,	részben	szerkesztett	

bírósági	határozatot	tartalmaz.	A	magyar	bíróságok	határozatai	mellett	az	adatbázisban	elérhetőek	többek	között	az	
Európai	bíróságok,	az	MNB,	a	GVH	és	a	Pénzügyi	Békéltető	Testület	határozatai	is.	A	bírósági	döntések	kapcsolati	hálójá-
nak	feltérképezéséhez	gráf	rajzolódik	ki	az	egyes	dokumentumok	megnyitását	követően.	

A	döntvényekhez	tartozó	gráf	kétféle	kapcsolatot	mutat	az	egyes	Döntvénytárhoz	tartozó	anyagok	között,	az	ügytörténet	
kapcsolatot,	valamint	a	szerkesztett	határozat	és	az	alapul	szolgáló	egyedi	érdemi	határozat	közötti	kapcsolatot.	Sokszor	
gondolkodom	el	rajta,	hogy	vajon	ezen	kicsit	több	mint	330000	döntés	között	vajon	hány	százalék	volt	az,	ami	valóban	
a	bíróságoknál	kellett,	hogy	végződjön.	Vajon	lett	volna-e	alkalmasabb	hely,	módszer	a	vitás	kérdések	rendezésére?	Va-
jon	mindez	mennyi	pénzt,	időt	emésztett	fel?	S	vajon	ki	itt	a	győztes?	Van-e	igazi	győztes?	Vajon	mennyire	korlátozottak	
a	bírák,	akár	az	időkényszer	akár	az	alternatív	megoldások,	lehetőségek	tekintetében?	

Izgatottan	várom	a	mai	programban	a	bíróságon	belüli	közvetítés	újdonságairól	szóló	előadást.	Nem	véletlen,	hogy	a	Jo-
gászvilág.hu	-n	rendszeresen	közlünk	szakcikkeket,	mutatunk	be	általános	vitarendezés	témakörben	tanulmányokat.	Nem	
véletlen	az	sem,	hogy	a	közelmúltban	könyvet	jelentettünk	meg	Mediáció	témakörben.	Mint	ahogy	nem	véletlen	az	sem,	
hogy	napjainkban	készítünk	elő	egy	Mediációs	modult	a	Jogtár®-on.	A	Wolters	Kluwer	ügyvezetőjeként	szinte	naponta	
kerülök,	akár	érintett	félként,	akár	mediátorként,	akár	„döntőbíróként”	ügyfelekkel,	üzleti	partnerekkel,	munkatársakkal,	
nemzetközi	kollégákkal,	felnőtt	gyerekeimmel	vitás	helyzetekbe.	Büszke	vagyok	arra,	hogy	eddig	minden	alkalommal	
konfliktust	feloldó	megoldások	születtek.	Izgatottan	várom	a	mai	programban,	hogy	megismerhessem	más	országok	
alternatív	vitarendezési	tapasztalatit,	fejlődésük	történetét.

Zárásként	engedjék	meg,	hogy	a	saját	jól	bevált	személyes	módszeremet	megosszam	Önökkel.	1992	óta	nincs	olyan	év,	
hogy	ne	nézném	meg	több	alkalommal	Az	Utolsó	Mohikán	című	amerikai	kalandfilmet.	Nem	csak	Daniel	Day-Lewis	em-
lékezetes	alakítása	vagy	a	film	zenéje	teszi	vonzóvá	számomra	a	történetet.	Van	egy	jelenet,	amelyet	minden	fontosabb	
döntésem	előtt	megnézek,	hetente	is	akár.	Minden	alkalommal	mást	tanulok,	értek	meg	a	történetből.	S	minden	vitás	
helyzetben	a	szereplőket	be	tudom	azonosítani.	Így	le	tudom	modellezni	a	döntésem	eredményét,	következményeit	is.	De	
mi	is	történik	itt:	A	huronok	nagyfőnökétől,	Tamenund	„szacsem”	-től	Magua	azt	kéri,	szolgáltasson	igazságot,	s	végez-
tesse	ki	angol	foglyait,	bosszúból	Magua	családjának	pusztulásáért.	Sólyomszem,	kezében	a	bántatlanságot	biztosító	régi	
békeszerződéssel,	önként	a	huron	táborba	megy,	és	a	foglyok	szabadon	engedését	kéri	a	szacsemtől.	Tamenund	úgy	dönt,	
Corát	égessék	meg	máglyán,	hogy	Magua	bosszúvágya	kielégülhessen.	A	másik	lányt,	Alice-t	Magua	vigye	magával	új	
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feleségnek.	Az	angol	tiszt	szabadon	távozhat,	a	békés	szándék	jeleként.	Sólyomszem	felajánlja	saját	életét	Coráért	cserébe,	
de	–	itt	jön	a	fordulat:	Duncan	Heyward	saját	magát	kínálja	fel	a	szeretett	lány	életéért.	A	szacsem	elfogadja	a	cserét.	
Ekkor	felgyorsulnak	az	események.	Magua	magával	hurcolja	Alice-t	®Heyward	őrnagyot	máglyára	viszik	®Sólyomszemet	
és	Corát	elengedik.	A	falun	kívül	elrejtőzött	Unkasz	Magua	nyomába	indul.	Sólyomszem	biztos	távolba	érve	visszafordul	
és	agyonlövi	Heywardot,	hogy	megszabadítsa	a	kínhaláltól,	majd	Corával	és	Csingacsgukkal	Unkasz	és	Magua	után	ered.	
Unkasz	utoléri	és	megtámadja	Magua	csapatát,	de	Magua	párviadalban	megöli.	A	kétségbeesett	Alice	a	szakadékba	veti	
magát.	A	későn	érkező	Sólyomszem	és	Csingacsguk	elpusztítják	a	huron	csoportot,	Csingacsguk	párviadalban	megöli	fia	
gyilkosát, Maguát is. 

Azt	gondolom	még	egy	konferenciányi	idő	sem	lenne	elegendő,	hogy	az	esetet	minden	nézőpontból	megvizsgáljuk.	Vajon	
lett	volna-e	alkalmasabb	hely,	módszer	a	vitás	kérdések	rendezésére?	Vajon	ki	itt	a	győztes?	Van-e	igazi	győztes?	Vajon	
mennyire	korlátozottak	a	döntéshozók,	akár	az	időkényszer	akár	az	alternatív	megoldások,	lehetőségek	tekintetében?	
Személy	szerint	számomra	az	említettek	okán	is	hatalmas	megtiszteltetés,	hogy	a	második	nap	programját	megnyithatom.	
Sikeres	konferenciát	kívánok!”

Az alternatív vitarendezés fejlődése Örményországban, a Financial 
System Mediator tapasztalataicímmelDr. Piruz Sargasyan (Financial
SystemMediator,OfficeofFinancialSystemMediator,örményország)
tartottelőadást.AjogászvégzettséggelésPh.D.fokozattalrendelke-
zőelőadóazörményKözpontiBankkülönbözőterületeintettszert
szakmaiésvezetőitapasztalatokra,jelentősszerepevoltazörmény
pénzügyireformvégrehajtásában.2008-banFinancialSystemMedi-
atorráneveztékki.Mintelismertnemzetköziszakértő,számoskonfe-
renciánmegosztottamártapasztalataitapénzügyipiacokalternatív
vitarendezésieljárásaivalkapcsolatban.

ElőadásánakbevetőrészébenbemutattaazAVRörményországifejlődésénektörténetét.Ismertette,hogymár1990-től
foglalkoztakabíróságoktehermentesítéseérdekébenavitarendezésalternatívlehetőségeinekkialakításával.Arendszert
aklasszikusnemzetközimodellek,ésazombudsmanirendszerekalapulvételévelalakítottákki,azonbannagyfigyelmet
fordítottakazörménysajátosságokrais.2006-banfogadtákelazAVReljárásokravonatkozótörvényt,melyazótatöbbször
módosításrakerült.Korábbancsakafogyasztókjogvitáitartoztakhatáskörükbe,2020-tólazonbanmárazegyénivállalkozók
ésmikróvállalkozásokjogvitáibaniseljárnak.örményországbanazörményKözpontiBank(öKB)látjaelateljespénzügyi
rendszerszabályozóiszerepét.AzöKBrendkívülfontosnaktartottaéstartjaapénzügyifogyasztókjogainakvédelmét.
2009-tőlműködikaFinancialSystemMediatorintézménye,melyakormánytólfüggetlenszervezet,működésénekpénzügyi
alapjátapénzintézetekkötelezőbefizetésebiztosítja.Avitarendezésieljárásakérelmezőkrészéreingyenes.AzIntézmény
főbbcélkitűzései:azelismertségésabizalomkialakítása,apénzügyitudatosságnövelése,hatékonyegyüttműködés
apénzpiaciszereplőkkel,anemzetközitapasztalatokátvétele,megosztása.

AzIntézményhezbeérkezőpanaszokéskérelmekalakulásatöretlenüldinamikusnövekedéstmutatotta2009-2022közötti
időszakban.2009-ben378panaszés57kérelem,2021-ben15399panaszés5994kérelemérkezettazIntézményhez,ami
egyértelműsikernektekinthető.Abeadványokvizsgálatára38munkanapállrendelkezésre,14munkanaphosszabbítás
lehetséges.Egyfelméréseredményeszerintazügyfelek73százalékanagyrabecsüliazIntézményszolgáltatását.

Azelőadóasikertitkátelsősorbanabbanlátja,hogyamellett,hogyátvettékanemzetközimodelleket,nagyhangsúlyt
helyeztekazörménynemzetisajátosságokfigyelembevételére.Dr.Sargasyanazörményeketakkéntjellemezte,hogybő-
beszédűek,sokatésszívesenkommunikálnakszemélyesen,bárafiatalabbgenerációkmárnemidegenkednekadigitális
technikákigénybevételétőlsem.AzeredményesműködéstazöKBháttértámogatása,azelkötelezettéslelkescsapat-
munka,amediációstechnikákalkalmazása,afogyasztóiismereteknövelésételősegítőoktatásiprogramoklefolytatása
tettelehetővé.AjövőbenazIntézménybővítenifogjaműködését,erősítenikívánazonlinetechnikákigénybevételének
területén,ezáltalisbiztosítvaazügyfelekszámáraazegyszerűbbhozzáféréstaszolgáltatásokhoz–zártaelőadását.
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Dr. Turcsánné dr. Molnár Katalin aSzékesfehérváriTörvényszékel-
nöke A bíróságon belüli közvetítés újdonságai, aktualitásai 2019-
2022 címmeltartottelőadásábanbemutattaabíróságiközvetítés
magyarországimodelljétésannak2019.évutániúj irányvonalait.
Kiemelte,hogymindentörvényszékenésanagyobbjárásbíróságokon
vanközvetítés.Aközvetítéstvégzőbírókésbíróságititkárokakkredi-
táltképzéseabíróságokonbelülmegszervezett,dekülsőképzésenis
résztvettek.Nagyságrendileg500bíróésabíróságititkárvanközve-
títőnekkiképezve.Atörvényszékekenkoordinátoroksegítikmunkáju-
kat.A2020-asévtőlapandémiaaközvetítőkmunkájáraisrányomta
bélyegét.Aperesügyekhezhasonlóancsökkentaközvetítésreadott

ügyekszámais.Megfigyelhetővolt,hogyaközvetítésieljárásbanrésztvevőfelekzárkózottabbáváltak.Ebbenazidőszak-
banajogszabályikörnyezetisváltozott,amelyneksoránakoordinátorfelelősségeáttevődöttatörvényszékelnökére.
Atörvényszékielnökökbelsőszabályzatokathoztakaközvetítőimunkatámogatására.Azelőadóbemutattaanemperes
bíróságieljárásstatisztikaiadatait,személyiéstárgyifeltételeinekalakulását.Elmondta,hogyjelenleg148kijelöltbírósági
közvetítőműködik,közülük60főbíró,88főbíróságititkár.2019-2022között59újkijelölés(36bíróés23bíróságititkár)
és27kijelölésmegszüntetés(21bíróés6bíróságititkár)valósultmeg.

Bemutatásrakerültekajogintézménytérintőtudományosmunkákésahallgatóságáttekintéstkapottazelmúltnégyév
képzéseiről.A2022-esévtőlismétszemélyesjelenléttelfolyhattakaképzések,valamintazalternatívvitarendezés,abí-
róságiközvetítőimunkabemutatása,népszerűsítéseakülönbözőfórumokon(pl.egyetemeken).Azelőadásakeretében
azeddigitapasztalatokatésaterveketismegismerhetteahallgatóság.Kétbíróságiközvetítővideofelvételenszámolt
betapasztalatairól,amelyszerintabíróságiközvetítéssoránolyaninformációkatismegosztanakafelekaközvetítővel,
amelyetperbennemtudnakelmondani.Aközvetítőeljárásbanvalórészvételsegítiafelekperbelimegegyezését is,
továbbájólhasznosíthatókompetenciákatsajátíthatelaközvetítőaközvetítőimunkájasorán.Abírákapolgáriperek
folyamánatárgyalásokonismertetikabíróságiközvetítéslehetőségétafelekkelfigyelemmelarra,hogyaközvetítésben
valórészvétel–amegállapodáshiányábanis–pozitívhatássalvanafelekperbelimagatartására,együttműködőbbévál-
nakáltala.Azelérteredményekésnehézségekfelvázolásátkövetőenmegállapítható,hogyabíróságiközvetítésnekvan
létjogosultságajogvitákrendezésesorán–összegezte.

A mediáció és a választottbíráskodás törökországi tapasztalatai cím-
mel Prof. Dr. Cemile Demir Gökyaylatartottelőadást.Azisztambuli
BilgiEgyetemNemzetköziMagánjogiTanszékvezetője,nemzetközi
választottbíróságieljárásbanválasztottbíró,tanácsadó,azICCTörök
NemzetiKözösségnektagja,az ICCválasztottbíróságiésalternatív
vitarendezésibizottságánakatagja,azIsztambuliVálasztottbírósági
KözpontNemzetiBíróságiésTanácsadóBizottságánakatagjaelsőként
arrólbeszélt,hogyazutóbbiévtizedbenTörökországnagyhangsúlyt
fektetettazalternatívvitarendezésimódszerek,különösenamediáció
ésaválasztottbíráskodásalkalmazására.AzIgazságügyiMinisztérium
adataiszerint2012-2021közöttabíróságokmunkaterhenövekvő

tendenciátmutatottTörökországban.A2022.szeptember11.napjánközzétettadatokszerintcsaknem2,5millióvolt
abíróságelőttfolyamatbanlévőügyekszáma,emellettazelmúltnégyévbenmagasabbvoltafolyamatbanlévőügyek
számaalezártügyekéhezképest.Azelmúlt10évbenpedig55százalékkalnőttaperesügyekszáma.Ezekaszámokjól
mutatják,hogyholtartmostTörökországbanabíróságokleterheltsége.AzIgazságügyiMinisztériumezérttámogatjaaz
alternatívvitarendezésimódszereket,amelynekcéljaaz,hogyafelekbékésenoldjákmegajogvitákatéscsökkentsék
abíróságokmunkaterhét.

Eztkövetőenrészletesenismertetteatörökországimediációvalkapcsolatosfőbbszabályokat,jellemzőket.Kitértatö-
rökjogalkotásrahatástgyakorlókülsőtényezőkre,ígyarra,hogypéldáulabolgár,szlovák,illetvemagyarszabályozás
ishatássalvoltatöröktörvényekre.Ezáltalatörökmediációsrendszerkövetiazeurópaigyakorlatot.Ajogikörnyezet
bemutatásasoránkitértarra,hogy2013.évbenmegszületettamediációrólszólótörvény,2018-banpedigamediációról
szólótörvényrevonatkozóirányelv,atörökmediációetikaiszabályzata.Eztkövetőenpedigkötelezővétettékamediáció
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alkalmazásátamunkajogi,fogyasztóvédelmi,végülakereskedelmijogvitákeseténis.Amediációravonatkozórészletes
szabályokáttekintésesorántöbbekközöttkitértarra,hogymindapereseljáráselőtt,mindalattaafelekneklehetőségük
vanamediációra,ésamagyarrendszerhezhasonlóanabíróktájékoztatjákésösztönzikafeleketavitarendezésezen
formájánakigénybevételére.Amediációseljáráseseténaperháromhónaprafelfüggesztésrekerül,amelytovábbihá-
romhónappalmeghosszabbítható.Azeljárásdíjköteles,devanlehetőségdíjmentességreis,errőlazonbanabíródönt.
Amediátorfüggetlen,pártatlan,személyétafelekegyüttválasztjákki.Azeljárástafelekszabadonalakítjákajogszabályi
keretekközött,atárgyalásonpedigafelekenkívülképviselők,szakértőkisrésztvehetnek.Haegyértelművéválik,hogy
nemszületikmegállapodás,akkoramediátorkezdeményezhetiazeljárásmegszüntetését,afeleknekpedigbármikor
lehetőségükvanamediációstárgyalásbefejezésére.Amediátornemkötelesjavaslatottenniamegoldásra,dehatesz
isjavaslatot,aztafelekneknemkötelezőelfogadni.Részletesenbemutattaakötelezőmediációravonatkozószabályokat
is.Amunkajogi,afogyasztóvédelmiéskereskedelmijogvitákeseténafeleknekaperelőttmegkellkísérelniajogvita
rendezését,ennekhiányábanazügyetabíróelutasítja.Amediátorszemélyétvagyafelekközösenjelölikki,vagyafel-
peresegy–aregisztráltlistánszereplő–mediátorralveszifelakapcsolatot.Haamásikfélnemfogadjaelakiválasztott
mediátort,akkorazIgazságügyiMinisztériumMediációsFőosztályafogjaelvégezniakijelölést.Amediációtmunkaügyi
jogvitákesetén4,kereskedelmijogvitákesetén8hétalattbekellfejezni,demivelbármelyikfélbármikorvégetvethet
azegyeztetésnek,időpazarlásról,apereseljáráselhúzódásárólnembeszélhetünk.Amediátorralszembentámasztott
követelményekközöttszerepel,hogylegalább5évestapasztalattalrendelkezzen,84órásszakirányúképzésenvegyen
részt,továbbáregisztrációhozésvizsgaletételéhezkötött.Ezzelellentétbenaválasztottbíráskodásbannemkötelező
amediátorigénybevétele,kivéve,haafelekeztkikötik.

Aprezentációbanösszefoglalásrakerültekamediációvalkapcsolatosszankciókésösztönzőkis.Havalamelyikfélpéldául
–elfogadhatóoknélkül-nemveszrésztakötelezőmediációban,akkormégabbanazesetbensemleszjogosultajogi
költségekésazügyvédimunkadíjmegtérítésére,haegyébkéntapereseljárásbanvégülpernyerteslesz.Hapedigegyik
félsemegyüttműködő,akkornemlehetköltségigényükegymássalszembenapereseljárásban.Azösztönzőkközött
megemlítésrekerült,hogypéldáulazelsőkétóradíjátazIgazságügyiMinisztériumtéríti,amediációseljárásköltségét–
megegyezéshiányában–apervesztesfélfizeti,ígyafelperesneknemkellazeljáráskezdeténdíjatfizetni,azügyvédek
alacsonyabb(18%helyettcsak8%-os)ÁFAkulccsaldolgoznak,elévülésiidőpedigazeljárásidőtartamárafelfüggesztésre
kerül.Azelőadóamediációseljáráslegfontosabbjellemzőjekéntkiemelte,hogymegegyezéseseténamegállapodás
végrehajtható,enneksoránpéldáulazadósvagyonalefoglalható.

Azelőadásmásodiknagyobbrészébenaválasztottbíráskodásjellemzőinek,azirányadójogikörnyezetnekésazintézmény-
rendszernekazismertetésekövetkezett.Kiemelte,hogyazISTAC(IstanbulArbitrationCenter)2015-öslétrehozásaóta,
aválasztottbíráskodásegyreismertebbéválikTörökországban,ezaszervezetatörökalternatívvitarendezésistratégiának
egyikfőoszlopa.Törökországföldrajzielhelyezkedésébőladódóanpedigezaszervezetlehetanemzetközikereskedel-
mijogvitákrendezésénekközpontja.Aszervezetpártatlanésfüggetlen,nemzetköziéshazaiügyekbenegyaránteljár,
anemzetköziügyek30százalékot,mígahazaiügyek70százalékottesznekki.Anemzetköziügyekbeneljáró5bíróból
3nemzetközitapasztalattalrendelkezőválasztottbíró.Akisperértékűügyekbenegyválasztottbírójárel.Előadásában
ismertetteazISTAC-hozbeérkezettügyekügytípusszerintimegoszlásátis.

Előadásazárórészébenaz„ISTACMed-Arb”projektetmutattabe.Ennekkeretébenegyüttműködnekamediációsköz-
pontokkal,mártöbbmint130mediációsközponttalírtakalámegállapodást.Aprogramcélja,hogyajövőbenemelkedjen
amediációsvagyaválasztottbíróságieljáráskeretébenegyezséggellezártügyekszáma.Lényege,hogykereskedelmi
jogvitáikbanafelekelőszörakötelezőmediációseljáráskeretébenpróbálnakegyezségrejutni,amennyibenviszontez
nemvezeteredményre,akkorválasztottbíróságieljárástkezdeményeznek,azügyetazISTAC-hozutalják.Azügybeneljárt
mediátorafelekkifejezettírásbelihozzájárulásaeseténkésőbbválasztottbírókéntiseljárhatazügyben.Aprojektelőnye,
hogy-azügytárgyátólésbonyolultságátólfüggően-3-8hónaponbelülavitásügyeklezárhatók.AMed-Arbprojekt
Törökországalternatívvitarendezésipolitikájánakrésze.
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Dr. Gáspár Kinga(bíró,KaposváriJárásbíróság)Az ősi észak-amerikai 
indián kultúrák tovább élése – vitarendezés a navajo indiánoknál 
címmeltartottelőadást.Azeurópai-szakjogászmásoddiplomávalis
rendelkezőbíró2019-benteljesítetteaMagyarIgazságügyiAkadémia
általszervezettakkreditáltbíróságiközvetítőiképzést.Egygimnázi-
umicserediákprogramsorán1992-benkerültazEgyesültÁllamok
észak-dakotai indián rezervátumába.Az itteltöltött11hónapnak
meghatározójelentőségelettkésőbbiéletére.Márbírókénttértvissza
tanulmányozniaTurtleMountainindiánrezervátumbíróságánaktör-
zsiigazságszolgáltatását.Aközvetítőiképzésteljesítéseután,szakmai
útjaésérdeklődéseazindiánokföldjénazúgynevezettkörmodellek
ésabékéltetőbíróságmegismerésefeléirányult.

ElőadásánakelsőrészbenátfogóképetadottazEgyesültÁllamokindiánlakosságánakmúltjáról,történelméről,szociális
helyzetéről,sajátosszokásaikról,igazságszolgáltatásiésbékéltetésirendszeréről.Bárpontosszámoknemállnakrendelke-
zésre,azbizonyos,hogyaKolombuszelőttiidőkbensokmilliósindiánlakosságlélekszámaanemőshonoslakosságerősza-
kosfellépéseés„civilizációs”törekvéseikövetkeztébendrámaimértékbencsökkentazévszázadoksorán.Ezatendencia
csakaXX.századbantörtmeg,jórésztajogfejlődésnekköszönhetően.Az1924.éviÁllampolgárságitörvényértelmében
mindenindiánmegkaptaazállampolgárságot.1978-tóltörvénybiztosítjaazindiánokszámáraazoktatásiformaszabad
megválasztásánaklehetőségét.Jelenleg6.790.000fő,azEgyesültÁllamoklakosságának2%-avalljamagátindiánnak,
ebből399ezrennavajo-k.Anyilvántartotttörzsekszáma:574.Azindiánokjelentősrészbenasajátosjogiautonómiávalis
rendelkező326rezervátumban,kvázi„kisállomokban”élnek.Azindiánokalakosságegyiklegszegényebbrétegétképezik,
iskolázottságukelmaradazátlagtól,közülüksokanküzdenekmentálisésszociálisproblémákkal.Azelőadólátványos,do-
kumentumértékűrövidfilmbetétekkelszínestetteelőadását,bemutattaapowwowszertartást(táncos,azonosságtudat
átörökítésétcélzórendezvény)valamintaz„izzasztókunyhót”(imádkozás,elmélyülésszínhelye).Megtudtuk,hogyazindián
kultúrábanközpontiszerepevanaharmóniáratörekvésnek,azidősektiszteleténekésazősibölcsességekátadásának.

Azelőadásmásodikrészébenbemutattaanavajo-kbékéltetésieljárását.Ennekintézményikereteit1982ótatörvény
biztosítja.12elsőfokúbíróságmellettműködikabékéltetőprogram.Azeljárásírásban,formanyomtatványonkezdemé-
nyezhető,díja80USD,céljaaharmóniahelyreállítása,megállapodás,„egyezség”létrejötténekelősegítése.Abékéltető
személynekismerniekellanavajonyelvetésírást.Ügyvédközreműködésenemmegengedett.Abékéltetésmeneteazősi
tradíciónakmegfelelőenalakul.Azelőadóbemutatjaafeleket,összefoglaljaazügyet.Ezutánimakövetkezik,miközben
zsályátvagydohánytégetnek.Akörbenülőszereplőkmindegyikekifejthetiálláspontját,azonbanegyszerrecsakegy
személybeszélhet-estlegélhetahallgatásjogával-mégpedigaz,akinekakezébenvana„beszélőtárgy”(pl.bot.toll).
Abékéltetőmeggyőződikarról,hogymindenkiértiaproblémát.Nemkötelezőamegszólalás,ahosszascsendelősegítiaz
elmélyülést.Akonszenzuseredményekéntlétrejövőmegállapodástírásbafoglalják,abékéltetőutánkövetiafejleménye-
ket.Amegállapodásutólagismódosírtható.Akörmodellkéntismerteljáráscéljanemabüntetés,hanemahelyreállító
igazságszolgáltatás,asérelmetszenvedettfélgyógyítása.KörmodellekalkalmazásáraEurópában,ígyhazánkbanistörténtek
kísérletek.Továbbivizsgálatszükségesannakmegállapításaérdekében,hogyazeurópaivitakultúrábamennyiben,illetve
milyenmódonilleszthetőazeljárás.

Azelőadóvégezetülrövidenismertettekétesetet,aholeredményesvoltazeljárás.Azegyikesetbenazanyátbántalmazó
alkoholistafiúügyébensikerültszeretetteljesmegközelítésselmegoldásttalálni.Amásikismertetettcsaládjogiügyben
azapaság,valamintagyermektartáskérdésétsikerülttisztázniésrendezni.
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Ms. Lucija Lučka Skokmediátor,aMediationCentreofSlovenian
InsuranceAssociationnevű szervezettől, Szlovéniából érkezettés
Az alternatív vitarendezés Szlovéniában és a Szlovén Biztosítási 
Egyesületcímmeltartottamegelőadásátaszlovénalternatívvitaren-
dezésről,azonbelülisabiztosításiszektoralternatívvitarendezéséről.
AzelőadóegyrésztáttekintéstadottaSzlovéniábanalkalmazottegyes
vitarendezésimódokrólésmegoldásokról,ezekjogszabályihátterétis
bemutatva,történetiáttekintéstadottezekrőlésjellemeztenapjaink
AVRterületenismertszereplőit,másrésztbemutattaaSzlovénBiz-
tosításiEgyesületet,melyabiztosításiszektoralternatívvitarendező
fórumaSzlovéniában.

AszlovénAVRmegoldásokismertetésesorán,annaktörténetiségétbemutatvaelmondta,hogy1928.voltazelsődátum,
amikoraSzlovénKereskedelmiKamaraazUNCITRALszabályairaépítvelétrehoztaazelsőválasztottbíróságot.Később,
20évvelezelőttelindultazországbanamediációkülönbözőmegoldásokkalésszerveződésekáltal,ígykezdetétvette
abíróságonbelüliközvetítésis,melyelsődlegesenabíróságieljárásokhosszasidejétpróbáltalecsökkenteniafelekáltali
megállapodásoklétrehozatalaáltal.Eztmagaabíróságiszervezetrendszerkezdeményezte,melybenakezdetiidőkben
abírókprobonovettekrésztaközvetítésben.Ajogiháttérkésőbbkezdettkialakulni.2009-benszületetttörvényabí-
róságokonbelüliközvetítésről.Egyévvelkorábban,2008-banszületettmegakereskedelmiésapolgáriügyekterületén
zajlóközvetítésrőlegytörvény,ezvoltazelsőilyenjellegűjogszabály.Eztkövettea2009-es,majdatöbbiis:2015-ben
törvényszabályoztaafelekközöttiközvetítésszabályaitabíróságokonkívülitérben,ugyanebbenazévbenszületetttör-
vényabiztosítókrólésabiztosításitevékenységről,2018-asacsaládjogitörvényés2021-esabankokrólszólótörvény.
AmiajelenlegiAVRmegoldásokatilleti,elmondta,hogynégyfélealternatívvitarendezésimegoldásvanSzlovéniában.
Azegyikaközvetítés,melyetbíróságokonbelüléskívülisvégeznek,továbbivégezaSzlovénBankokSzövetsége,aSzlovén
BiztosításiEgyesületet,aSzlovénKereskedelmiKamara,azÜgyvédiKamaraMediációsKözpontja,aszociálismunkásokat
foglalkoztatóközpontokésamagánmediátorok,közvetítőkis.AmásikAVRformaaválasztottbíráskodás,kétszervezet
foglalkozikezzel,egyikazUNCITRALalapjainállóés1928ótaműködőSzlovénKereskedelmiKamaraVálasztottbírósága,
amásikTriglavBiztosítóVálasztottbírósága.AharmadikAVRmegoldásSzlovéniábanabékéltetés,melyetrövidenaköz-
vetítésésaválasztottbíráskodásjellemzőinekegyüttesemiattésezekangolelnevezésétkövetve„MED-ARB”-nakvagy
„ARB-MED”-nekisszokásosnevezni.BékéltetésselaSzlovénKereskedelmiKamaraésmagánszervezetekfoglalkoznak.
AnegyedikAVRformaegysajátosszlovénmegoldás,melyetangolul„earlyneutraldisputerating”elnevezésselilletnek
ésmagánszervezetekvégzikajogvitákkoraiszakaszában,melyleginkábbaközvetítésrehasonlító,deattólnémilegkü-
lönbözőmegoldás.

ÁttérveaSzlovénBiztosításiEgyesületbemutatásáraelmondta,hogyeszervezetnekkétféleszerepkörevan:egyrésztvégez
közvetítést,azazmediál,másrésztbiztosításiombudsmanszerepkörtisbetölt.Tevékenységéretöbbjogszabályisirányadó,
ígyalkalmazandóráabiztosításitörvény,abíróságonkívülimediációtszabályozótörvény,aSzlovénBiztosításiEgyesület
AVRKözpontszervezetétéslétrehozatalátszabályozótörvény,abelföldiésahatáronátnyúlóközvetítéseljárásrendjét
szabályozótörvény,valamintamediátorokrairányadómagatartásikódex.Akétféleszerepköregymástóleltérőtevékeny-
ségetéskülönbözőeljárásrendetjelent.Amediáció,azazaközvetítéslehetbelföldiügyfelekegymásközöttvagyhatáron
átnyúlószolgáltatásokkalkapcsolatosjogvita,illetveakülönbözőbiztosítókegymássalszembeniigényeiiskerülhetnekaz
Egyesületelé.BiztosítókésügyfeleiközöttihatáronátnyúlójogvitákesetébenazEgyesületaFIN-NETszabályaiszerintjár
el,hiszenennekazeurópaifórumnaktagja.Belföldiügyekbenbiztosítókésügyfeleikközöttivitákamegkötöttbiztosítási
szerződésekkelkapcsolatosakvagybiztosításikártérítés,vagykártalanításmegfizetéséreirányulnak.

Azeljárásnemingyenes,decsakegykisösszegű,jelképesdíjatkellértefizetni,ami20euroeljárásonként.Azeljárásügy-
félkérelemreindul,majdazeljárómediátorkijelölésévelésaszlovénvagyazangolnyelvközöttiválasztássalfolytatódik.
Lehetírásbeli,vagyisonlinevagyszemélyestalálkozáskeretébenbonyolódó,demindenesetbenamediációravonatkozó
törvénybeliszabályokatkellkövetni.Arészvételazeljárásbankötelezőabiztosítókszámára,együttkellműködniük,meg
kelljelenniük,reagálniukkellakérelemrestb.Azeljárásokeredményét,amennyibenazegyezség,mindenesetbenírásba
kellfoglalni.AmikorazEgyesületbiztosításiombudsmankéntjárel,sohasemfoglalkozikolyanügyletekkelkapcsolatos
kérdésekkel,melyekbíróságihatáskörbetartoznak,ilyenesetekbenabiztosítóésügyfeleközöttiolyanvitákkalfoglalkozik,
melyekaBiztosításitörvényhatályaaláesnekésvalamilyenmegnemfeleléstjelentenekaBiztosításitörvényrendel-
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kezéseihezképestabiztosítóoldaláról,vagynemfelelnekmegajóüzletihírnév,illetveabiztosításiszakmaialapvető
követelményeinek.Hogyhaazombudsmanvalamilyenszabálysértést,jogszabálynakvalómegnemfeleléstállapítmeg,
edöntéseellennincshelyejogorvoslatnak.2021-ben45ilyenügykerültabiztosításiombudsmanelé.

Elmondta,hogy2021-ben176újügyetkezdeményeztekügyfelekbiztosítótársaságokkalszemben,melyekbenmedi-
áltakazEgyesületmediátorai,17esetbenvontakvisszabenyújtottkérelmetakérelmezők,azEgyesületkétkérelmet
utasítottel,négyalkalommaltöröltekegyezséget,41megállapodásszületett,135ügyeredménytelenülzárult,vagyis
nemszületettegyezség.Azügyekjellegéttekintve,34ügyvoltgépjárműfelelősségbiztosítássalkapcsolatos,26egyéb
felelősségbiztosítássalkapcsolatos,20ügybalesetbiztosításijellegű,34ingatlantulajdonnalkapcsolatosbiztosításiügy,
40ügygépjárműbiztosításiügy,13egészség-és5életbiztosítássalvoltkapcsolatos.Végezetülbeszéltarról,hogyamedi-
átorok,ígyazőmunkájaisabbóláll,hogyegyezséglétrehozataláratörekszenekéshaaznemsikerülispróbáljáksegíteni
afeleketabban,hogyügyüknekerüljönbíróságelé.Azügyekbenpártatlannakéselfogulatlannakkelllenniük,megkell
érteniükaztis,haafeleknemtudnakegyezségrejutni,éshasznosmegismerniükéstudniukennekokátis.Akoronavírus
világjárványmegváltoztattakicsitakorábbigyakorlatukat,sokügybenáttértekazonlineügyintézésre.Bármilyenmódon
isbonyolítanakazonbanközvetítést,mindigneutrálisnakésempatikusnakkelllenniükmégegyolyanszabályozottpiaci
környezetbenis,mintamiabiztosításokvilágátjellemzi.

Akonferencia záróelőadásátSziliné dr. Turcsán Tamara tartotta,
aki A nemzetközi árufuvarozási és szállítmányozási vitarendezés 
hagyományos és alternatív lehetőségei címmelegykutatásrólés
annakeredményérőlszámoltbe.Tamaradoktoranda,aki2020.óta
aSzéchenyiIstvánEgyetemDeákFerencÁllam-ésJogtudományiKar
DoktoriIskolahallgatója,kutatásitémájaazalternatívvitarendezés
helyeajogrendszerben.Alternatívvitarendező,közvetítőiszakjogász
végzettségét2019.évbenaSzéchenyiIstvánEgyetemDeákFerenc
Állam-ésJogtudományiKaránszerezte.

Egykutatásánakeredményeitismertette,amelyneksoránaztvizs-
gálta,hogyhogyanjelennekmegéshogyanalakulnakagazdasági

életszereplőinekajogvitáiabíróságigyakorlatban.Ennekkeretébenelemezteaperekvégkimenetelét,anemzetközi
szabályokérvényesülését,ésazt,hogyanemzetköziárufuvarozásiésszállítmányozásiperekbenagazdaságiéletszereplői
milyenmértékbenmutatnakhajlandóságotajogvitákbékésmegoldására.Anemzetköziárufuvarozásiésszállítmányozási
ügyekkelösszefüggésbenkiemeltea„NemzetköziKözútiÁrufuvarozásról”szóló,1956-banGenfbenmegkötöttegyezményt,
aCMR-t(ConventionRelativeauContratduTransportInternationaldeMarchandiseparRoute),amelyhezMagyarország
iscsatlakozottésaztaz1971.évi3.törvényerejűrendelethirdetteki.Azegyesfuvarozásiágakattovábbinemzetközi
egyezményekszabályozzák.ACMRszabályozzaafuvarozásfeltételeitésafuvarozásfeleinekafelelősségétis.Azegyez-
ményhatályakiterjedmindenolyanszerződésre,amelyáruknakközútonjárműveldíjellenébenvégzettszállításárólszól,
haazáruátvételénekhelyeésakiszolgáltatásrakijelölthely,-amintezeketafuvarozásiszerződésbenmegjelölték,-két
különbözőállamterületénvan,amelyekközüllegalábbazegyikszerződőállam.Ezarendelkezésafelekszékhelyéreés
állampolgárságáratekintetnélkülérvényes.

Anemzetköziárufuvarozásiésszállítmányozásiperekértékhatárratekintetnélkültörvényszékihatáskörbetartoznak.
KutatásaaSzékesfehérváriTörvényszékgyakorlatára terjedtki2001. január1.napjától2021.december31.napjáig
terjedőidőtartamravonatkozóan.Ezenidőtartamalatt104ügyérkezettaSzékesfehérváriTörvényszékre,102nyertbe-
fejezést,amelyekközül47érdemibefejezés(40ítélet,5egyezségés2bíróságimeghagyás),mígazegyéb,nemérdemi
befejezésselérintettügyekszáma55.Perbenafelekkérelméreabíróságfoglaljajegyzőkönyvbeazegyezségetéshagyja
jóvá,aperbeliegyezségnekugyanazahatálya,mintazítéletnekésállamivégrehajtóerőkapcsolódikhozzá.Agazdasági
életszereplőitahosszútávonjólműködőüzletikapcsolatismotiválhatjaajogvitabékésrendezésében.Afelekvezető
tisztségviselőinekszemélyeskapcsolatainagymértékbenbefolyásoljákazüzletikapcsolatokat.Az55egyéb,nemérdemi
befejezésből23ügykerültmegszüntetésre,amelynekhátterébenalternatívvitarendezéshúzódhatmeg.A23ügyből10
ügybíróságonkívülimegegyezésselzárult.Afeleketegyezségkötésbensegíthetikajogiképviselők,bíróságiközvetítők
vagymediátorok.Agazdaságitársaságoktudatosüzletpolitikátfolytatnak,mivelmáraszerződésekmegkötésekoris
használjákazalternatívvitarendezésikikötéseketéscsakazokbanazügyekbenkérikabíróidöntést,amelyekbennem
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tudnakmegállapodni.Agazdaságitársaságokjogvitáinakcsakegykisrészejutelabíróságiútig.Javaslatkénthangzottel
azalternatívvitarendezéskiterjesztése,mertenneksegítségévelajogvitáktöbbségemárakoraiszakaszbanlezárható
lenne–zártaelőadásátésösszegezteazeredményt.

AkonferenciamásodiknapjánelhangzottelőadásokaMagyarNemzetiBankYouTubecsatornájánmegtekinthetőek:
https://www.youtube.com/watch?v=5tTTUEWS9EE

6. HATÁRON TÚLI JOGHALLGATÓK TÁMOGATÁSA, A SZÁSZ PÁL NYÁRI 
EGYETEM

ABethlenGáborAlapkezelőZrt.elsőalkalommal2012-benhirdettemegaDr.SzászPáltanulmányiösztöndíjat,mellyel
akülhonimagyarjogászképzéstkívánjafejleszteni,segíteni.AprogramkeretébenkerülmegrendezésreaSzászPálNyári
Egyetemis.2022-ben30külhonijoghallgatónyertelösztöndíjat,22-enErdélyből,6-anaVajdaságból,egy-egyhallgató
aFelvidékrőlésAusztriábólérkezett.ANyáriEgyetemrésztvevőitöbbhetesszakmaigyakorlatonvettekrésztkülönböző
magyarországiügyvédi irodáknálésháromnaponátagyakorlatközbentájékoztatóelőadásokathallgattakmegMa-
gyarországról,amagyarjogról,ajogászvilágérdekességeirőlésújdonságairól,melyekáltaljobbantudnaktájékozódni
amagyarviszonyokrólésanapiaktualitásokról.2022.július18-ánlátogatásttettekaMagyarNemzetiBankFelügyeleti
Központjánaképületében,aholegyvezetettkörsétaalkalmávalismerkedhettekanemrégibenátadottépülettel,annak
történetével,funkciójávalésazottfolyótevékenységgel,majdelőadásokathallgathattakmegazinflációról,adigitális
jegybankpénzrőlésazaranytartalékszerepéről.MegtekintettékazAranyvonatlegendájacíműfilmetéslátogatásttettek
aMagyarNemzetiBankPénzmúzeumábanis.
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II.  Eljárások, eredmények

1.  ÁLTALÁNOS ÜGYEK SZÁMOKBAN

2022.január1.napján570általános,azazbelföldibékéltetési,méltányossági,határonátnyúlóésonlinevitarendezési
platformonkeresztülbonyolítottügyvoltfolyamatban,azévsorán3125újkérelemérkezett,ígyösszesen3695ügyke-
zelésérekerültsor.

Azújügyekmegoszlásaügytípusonkéntakövetkezővolt:
•2493belföldibékéltetésiügy
•3OnlineVitarendezésiPlatformon(OVR)érkezettügy
•573méltányosságiügy
•56határonátnyúlóügy

3. ábra 
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2.  A KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA

A„PBT Online ügyintézés”alkalmazás2022.januáribevezetésénekisköszönhetőenmegduplázódottazelektronikusúton
érkezettkérelmekszámaésaránya,ezzelegyüttcsökkentapapíralaponéspostaiúton,valamintaMagyarNemzetiBank
KözpontiÜgyfélszolgálatánkeresztülaTestülethezeljuttatottkérelmekszáma.Akormányablakokonkeresztülérkező
kérelmekszámanőtt.

APénzügyiNavigátorTanácsadóIrodahálózatirodáinaksegítségévelkészültkérelmekszámanövekedett,közreműködé-
sükkel196kérelemérkezett.

A„PBT Online ügyintézés”alkalmazássegítségévelnemcsakújkérelmet lehetbenyújtani,hanemfolyamatban lévő
ügybenislehetőségvaniratok,nyilatkozatokbenyújtására.Ennekköszönhetőentovábbi213kérelmezőválasztottaezt
alehetőséget,ígyakérelmezők39százalékávalelektronikusútonzajlottakommunikáció.

5. ábra 
Új kérelmek benyújtásának módja
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Új 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

6. ábra 
Pénzügyi Navigátor Tanácsadó Irodahálózat által előkészített kérelmek

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

ja
nu

ár
 

fe
br

uá
r 

m
ár

ci
us

 

áp
ril

is 

m
áj

us
 

jú
ni

us
 

jú
liu

s 

au
gu

sz
tu

s 

sz
ep

te
m

be
r 

ok
tó

be
r 

no
ve

m
be

r 

de
ce

m
be

r 

ja
nu

ár
 

fe
br

uá
r 

m
ár

ci
us

 

áp
ril

is 

m
áj

us
 

jú
ni

us
 

jú
liu

s 

au
gu

sz
tu

s 

sz
ep

te
m

be
r 

ok
tó

be
r 

no
ve

m
be

r 

de
ce

m
be

r 

Pénzügyi Navigátor Tanácsadó Irodahálózat
által előkészített kérelmek (db)

Pénzügyi Navigátor Tanácsadó Irodahálózat
által előkészített kérelmek (db)
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2022 196 db
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3.  A KÉRELMEZŐK LAKÓHELY SZERINTI MEGOSZLÁSA

AlegnagyobbaránybanaBudapestenésPestmegyébenélőkfordultakaTestülethezmegoldástkeresvepénzügyifogyasz-
tóijogvitájukra.Azösszeskérelmezőhözviszonyítottarányukazelőzőévi41,6százalékról42,75százalékraemelkedett.

ABudapestenésPestmegyébenlakóhellyelrendelkezőkérelmezőkáltalbenyújtottkérelmekarányaaTestületmegala-
kulásaótamindenévbenmeghaladtaaKSHáltalszámítottösszlakosságiarányt.AHeves,Komárom-EsztergomésPest
megyeterületénélőkeseténisezvolttapasztalható,atöbbimegyeesetébennemtörténtjelentősebbváltozás.

8. ábra 
Új kérelmek a kérelmezők lakóhelye szerint
Beérkezett kérelmek a 
kérelmezők lakóhelye 

szerint 

2021. év 2022. év
Összlakosság 

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

arányában
Bács-Kiskun 97 3,10% 141 4,51% 5,14%
Baranya 96 3,07% 88 2,82% 3,67%
Békés 105 3,36% 75 2,40% 3,36%
Borsod-Abaúj-Zemplén 169 5,41% 164 5,25% 6,50%
Budapest 766 24,51% 817 26,14% 17,72%
Csongrád-Csanád 113 3,62% 123 3,94% 4,07%
Fejér 97 3,10% 116 3,71% 4,30%
Győr-Moson-Sopron 101 3,23% 120 3,84% 4,92%
Hajdú-Bihar 161 5,15% 125 4,00% 5,41%
Heves 83 2,66% 105 3,36% 3,00%
Jász-Nagykun-Szolnok 78 2,50% 75 2,40% 3,74%
Komárom-Esztergom 97 3,10% 105 3,36% 3,08%
Nógrád 57 1,82% 59 1,89% 1,93%
Pest 474 15,17% 519 16,61% 13,46%
Somogy 72 2,30% 84 2,69% 3,09%
Szabolcs-Szatmár-Bereg 112 3,58% 119 3,81% 5,60%
Tolna 50 1,60% 47 1,50% 2,19%
Vas 74 2,37% 60 1,92% 2,61%
Veszprém 79 2,53% 75 2,40% 3,51%
Zala 73 2,34% 72 2,30% 2,72%
Külföldi 22 0,70% 36 1,15%
Ügyek összesen 2 976 95,23% 3 125 100,00% 100,00%

7. ábra 
Új kérelmek megoszlási aránya a kérelmezők lakóhelye szerint régiónként

41,67%

9,17% 8,33% 7,33%
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4.  A FOGYASZTÓI JOGVITÁKBAN ÉRINTETT SZOLGÁLTATÓK 

AhitelintézetekésabiztosítókügyfeleifordultakaTestülethezalegnagyobbszámban.Ahitelintézetekkelésakövetelés-
kezelőkkelkapcsolatosügyekszámaésarányaisnövekedett,abiztosítókkalkapcsolatosügyekarányaazonbancsökkent
anéhánydarabosnövekedésellenéreis.

Azegyesszolgáltatókazegyesügytípusokvonatkozásábanazalábbiakszerintvoltakérintettek:

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

9. ábra 
A pénzügyi szolgáltatók típusai az új kérelmekben

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

2022.
év

2021.
év

A pénzügyi szolgáltatók típusai az új kérelmekben

Hitelintézet 
Biztosító 
Pénzügyi vállalkozás – követeléskezelő 
Pénzügyi vállalkozás – követeléskezelő nélkül 
Egyéb pénzügyi szolgáltató 
Nem pénzügyi szolgáltató - PSFN Kft.
Nem pénzügyi szolgáltató - PSFN Kft. nélkül
A szolgáltató nem beazonosítható

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

1 171 db
30,9%;
920 db
30,9%;
920 db

22%;
666 db
22%;

666 db

42,1%;
1 315 db
42,1%;

1 315 db
29,6%;
926 db
29,6%;
926 db

20,8%;
651 db
20,8%;
651 db

34db
     15 db

34db
     15 db

34db
     24 db

34db
     24 db

3,3%; 103 db3,3%; 103 db

3,7%; 110 db3,7%; 110 db

2,4%; 76 db2,4%; 76 db

1,7%; 51 db1,7%; 51 db

10. ábra 
Ügytípusok aránya szolgáltató-típusonként
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29 db
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126 db

88%;
1 160 db

2%;
15 db
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1%;
11 db
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900 db

34%;
35 db
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Ügytípusok aránya szolgáltató típusonként

Belföldi békéltetési és online (OVR) 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

Alegtöbbkérelemapénzpiacitermékeket(1937ügy)ésabiztosításipiactermékeit(964ügy)érintette.Mindentermék-
típuseseténnövekedésfigyelhetőmegabeérkezettkérelmektekintetében.

11. ábra 
Egyéb pénzügyi szolgáltatók az új kérelmekben

9,2%; 7 db

34%; 26 db
13,2%; 10 db

6,6%; 5 db

26,3%; 20 db

3,9%; 3 db

6,6%; 5 db Befektetési szolgáltató
Biztosítási többes ügynök
Egészségpénztár
Nyugdíjpénztár
Alkusz
Pénzforgalmi intézmény
Pénzpiaci közvetítő

12. ábra 
A kérelemmel érintett termékek szektoronként

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

A kérelemmel érintett termékek szektoronként 

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

2022.
év

2021.
év

62,0%;
1 937 db
62,0%;

1 937 db
30,8%;
964 db
30,8%;
964 db

3,4%;
105 db
3,4%;

105 db

0,8%;
25 db
0,8%;
25 db 94 db94 db

61,6%;
1 833 db
61,6%;

1 833 db
31,6%;
939 db
31,6%;
939 db

2,4%;
71 db
2,4%;
71 db

0,3%;
9 db

0,3%;
9 db

124 db124 db
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Akérelemmelérintetttermékekügytípusonkéntimegoszlásábannemtörténtelmozdulás.

6.  A BEFOGADÁSI ARÁNY ALAKULÁSA

Azújkérelmek79,8százalékaalkalmasvoltérdemiügyintézésre.Ezazarányazelektronikuscsatornánbeérkezettkérelmek
esetén80,9százalékvolt,ahagyományos,papíralapúkérelmekesetén79,4százalék.

13. ábra 
A kérelemmel érintett termékek ügytípusonként

2,8%; 69 db
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55,5%; 1 385 db

1,0%; 25 db
4%; 22 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 (OVR) ügyek

Méltányossági ügyek Határon átnyúló ügyek

14. ábra 
A befogadási arány az általános ügyekben
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Érdemben elbírált, befogadott ügyek
Érdemi elbírálásra nem alkalmas ügyek
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Abefogadottáltalánosügyekenbelülazegyesügytípusokmegoszlásiarányaazalábbiakszerintalakult:

7.  ÉRDEMI ELBÍRÁLÁSRA NEM ALKALMAS ÜGYEK

Azévfolyamán3086ügyfejeződöttbe,ebből624ügynemvoltbefogadható.Azelutasításokaiközöttalegmagasabb
ahiánypótlásnemteljesítésemiattielutasításokszámavolt.

15. ábra 
A befogadási arány ügytípusonként
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A befogadási arány ügytípusonként

Érdemben elbírált, befogadott ügyek

Belföldi békéltetési
és online (OVR) ügyek

Méltányossági ügyek Határon átnyúló ügyek

Érdemi elbírálásra nem alkalmas ügyek

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

Hiánypótlás után elutasítva

Belföldi békéltetési
és online (OVR) ügyek

Méltányossági ügyek Határon átnyúló ügyek

Nincs hatáskör
Eljárási akadály



MAGYAR NEMZETI BANK

JELENTÉS A PÉNZÜGYI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET ÉVES TEVÉKENYSÉGÉRŐL • 202242

Azáltalánosügyekközül246esetbennemérkezettválaszahiánypótlásifelhívásra,ezértezekazeljárásokmegszüntetésre
kerültek.További106ügybenazértszűntmegazeljárásérdemivizsgálatnélkül,mertahiánypótlásifelhívásraadottvá-
laszhiányosságokatmutatott,ahiányokpótlásanemtörténtmegteljeskörűen,akérelmezőknemigazoltákamegelőző
panaszeljárásmegtörténtétvagymáregyezségrejutottakapénzügyiszolgáltatóval.

17. ábra 
Hiánypótlás után elutasított ügyek

Hiánypótlási felhívás nem, vagy hiányos teljesítése 2022.év

Időszakban befogadás nélkül lezárt ügyek 624

-ebbőlhiánypótlásutánelutasítva 352

Elutasítás okai:

HPfelhívásraválaszolt,ebből 106

-megegyezettaszolgáltatóval 7

-nemalkalmasabefogadásra 61

-nemigazoltaapanaszt 38

HPfelhívásranemválaszolt,ebből 246

-megegyezettaszolgáltatóval 2

-nemvoltpanaszeljárás 34

-egyébokból 5

-azoknemismert 205

Azérdemielbírálásnélküllezártáltalánosügyekszámátalezárásokaszerintakövetkezőtáblázatmutatja:

18. ábra 
Érdemi elbírálás nélkül lezárt ügyek

Lezárási okok Ügyszám Arány

1. Eljárási akadály miatti lezárási okok, ebből: 41 6,57%

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

1 0,16%

1.2 afelekközöttugyanabbólaténybelialapbólszármazóugyanazonjogiránt

1.2.1 a)aPénzügyiBékéltetőTestületelőtteljárástindítottak(107.§aa)pont)vagy 13 2,08%

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

1.2.3 c)pervanfolyamatbanvagyannaktárgyábanmárjogerősítéletethoztak(107.§ac)pont) 5 0,80%

1.3 afelekközöttugyanabbólaténybelialapbólszármazóugyanazonjogirántiügybenfizetési
meghagyáskibocsátásárakerültsor(107.§b)

10 1,60%

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

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

12 1,92%

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

231 37,02%

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

352 56,41%

Összesen 624 100,00%
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8.  ÉRDEMI ELBÍRÁLÁST KÖVETŐEN BEFEJEZETT ÜGYEK EREDMÉNYEI

Abefogadottésérdembenelbíráltügyekszáma2462volt,ebből742ügyzárultegyezséggel,továbbá5kötelezésés3
ajánlásszületett.

19. ábra 
Érdemi elbírálást követően befejezett általános ügyek eredménye

Érdemi elbírálást követően befejezett általános ügyek eredménye

Lezárt ügyek eredménye Ügyszám 
(db) Arány

Egyezség 742 30,14%

Kötelezés 5 0,20%

Ajánlás 3 0,12%

Megszüntetőhatározat 1 712 69,54%

Összesen 2 462 100,00%

20. ábra 
Ügytípusok aránya a határozatoknál
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Ügytípusok aránya a határozatoknál 

Belföldi békéltetési és online (OVR) ügyek

Egyezség Kötelezés Ajánlás Megszüntető
határozat

Méltányossági ügyek
Határon átnyúló ügyek
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Eljáráson kívüli (kvázi) és jóváhagyott egyezségek

Ajóváhagyottegyezségekarányaaméltányosságiügyekbenvoltalegmagasabb.Akérelmezőkszámárakedvezőenzárult
ügyek–aTestületáltaljóváhagyottegyezségek,kötelezésekésajánlások,valamintaformailagmegszüntetésselvégződő,
deafelekközöttazeljárásonkívülimegállapodástjelentőügyeketegyüttesen–abelföldibékéltetésiésonline(OVR)ügyek-
nél44,8százalékos,améltányosságiügyeknél51százalékos,ahatáronátnyúlóügyeknél60százalékosaránytjelentett.

727ügybenváltesedékessé,hogyapénzügyiszolgáltatókazegyezségbenfoglaltakteljesítésérőlvagyannakelmaradá-
sárólazMNBtörvénybenrögzítettvisszajelzésikötelezettségüknekelegettegyenek.Azegyezségihatározatteljesítését
–felhívásravagyanélkül–693esetbenigazoltákapénzügyiszolgáltatókés6méltányosságiügybennyilatkoztakúgy,hogy
akérelmezőknemteljesítettékavállaltkötelezettséget.Avisszajelzésekalapjánazegyezségihatározatok99,1százaléka
teljesítésrekerült.28ügybenfelhívásútjánszerzibeahiányzónyilatkozatokataTestület.

Ajánlások és kötelezések

Háromajánlásésötkötelezésszületett.

Azelsőajánlásegyfióktelepformájábanműködőbiztosítóellenszületettmeg,melybenaTestületajánlottaaszolgáltató
részére,hogyazajánláskézhezvételétőlszámított15naponbelülfizessenmegakérelmezőnek20százalékosmértékű
maradandórészlegesrokkantságratekintettel2millióFtbiztosításiszolgáltatásiösszegetbankiátutalással.Arendelkezésre
bocsátottdokumentumokbólmegállapíthatótényállásszerintakérelmezőre,mintmunkavállalórakiterjedtamunkálta-
tója,mintszerződőáltalapénzügyiszolgáltatóvalkötöttcsoportosbaleset-ésbetegségbiztosításiszerződés.Akérelmező
azotthonában,alépcsőnközlekedveelesettéseltörteazL-I-es(ágyéki)csigolyáját.Abalesetkövetkeztébenazorvosi
iratokszerintazérintettszegmentumban30százalékosmértékűmozgás-beszűküléstszenvedettel,melymaradandónak
bizonyult.Apénzügyiszolgáltatócsonttörésre50000Ft-otkifizetett,majd2százalékosmértékűrészlegesmaradandó
egészségkárosodásratekintetteltovábbi200000Ftbiztosításiszolgáltatásiösszegetítéltmeg,azonbaneztnemfizetteki.
Akérelmezőamaradandóegészségkárosodás2százalékosmértékévelkapcsolatbanpanasztnyújtottbeelőadva,hogy
amaradandóegészségkárosodása30százalékosmértékű,ezértennekmegfelelőenkériaszolgáltatásiösszegmegállapí-
tását.Apénzügyiszolgáltatóapanasztelutasította.

AkérelmezőeztkövetőenfordultaTestülethez,maradandóegészségkárosodásbólfakadóigényévelkapcsolatosjogvitája
felülvizsgálatátkértetovábbi2,8millióFtmegfizetésétkövetelve.Akérelemmegalapozottvoltatekintetben,hogyaren-
delkezésrebocsátottorvosidokumentumok–afelekáltalnemvitatottan–egyértelműenrögzítették,hogyakérelmező
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Egyezségek, kötelezések és ajánlások

Összes
általános ügy

Belföldi békéltetési
és online (OVR) ügyek

Méltányossági
ügyek

Határon
átnyúló ügyek

Eljárást megszüntető határozat közül a kvázi egyezségek
Eljárást megszüntető határozatok a kvázi egyezségek nélkül
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egybalesetsoráneltörteazágyékicsigolyáját,atörésazérintettszegmentumban3százalékosmozgás-beszűküléstoko-
zott.Akérelmezőugyanezenbalesettelösszefüggésbenegymásikbiztosítóelőttieljárásbanelvégzettszemélyesorvosi
vizsgálatalapjánkiállítottorvosivéleményszerintatársultgerincstatikaváltozás,amegmaradtmozgás-beszűkülésés
avisszatérőfájdalmasságmiatt20százalékosmértékűmaradandóegészségkárosodástszenvedett.Apénzügyiszolgáltató
nembocsátottrendelkezésreazálláspontjaszerinti2százalékosmértékűegészségkárosodástalátámasztóorvosiszak-
véleményt,nemkezdeményezteakérelmezővizsgálatátamaradandórészlegesrokkantságmértékénekmegállapítása
céljából,nemcsatoltaazáltalahivatkozott,orvosávalfolytatottkonzultációrólszólólevelezését,ígyaTestületakérelmező
általbenyújtottorvosidokumentumokatésorvosiszakvéleménytértékelvehoztamegajánlását,apénzügyiszolgáltató
pedigazajánlásbanfoglaltakatteljesítette.

Amásikajánlásegyszámlavezetőpénzügyiszolgáltatótterhelt.EbbenaTestületaztajánlotta,hogyaszolgáltatótérítse
megakérelmezőáltaljóvánemhagyott,deáltalamégisteljesítettfizetésiműveletekösszegét,továbbáafizetésiszámlák
tekintetébenamegterheléselőttiállapototállítsahelyreazzal,hogyajóváírásértéknapjanemlehetkésőbbi,mintaz
anap,amikorajóvánemhagyottfizetésiműveletteljesítésemegtörtént.ATestületfelhívtaaszolgáltatót,hogyajóvá
nemhagyottfizetésiműveletekösszegénekjóváírása,valamintafizetésiszámláktekintetébenaterheléselőtti,eredeti
állapothelyreállításasorántételesenvegyefigyelembeésszámoljaelakérelmezőbefizetéseit,asajátjóváírásait,valamint
anemakérelmezőáltalvégzettátvezetéseket,devizakonverziókat,ésmindezekrőlazajánlásbanjelzetthatáridőnbelül
írásbanértesítseakérelmezőt.AszolgáltatóatranzakciókjóváhagyásravonatkozóanaPft.43.§(1)és(2)bekezdésének
megfelelőbizonyítékotnemterjesztettelő,ígyaTestületaPft.43.§(1)bekezdésébenfoglaltakszerintmegállapította,hogy
azeljárássalérintettsikerestranzakciókjóvánemhagyottfizetésiműveletnekminősülnek.Aszolgáltatóálláspontjának
alátámasztásaérdekében–aTestületkifejezett,bizonyításikötelezettségreésbizonyításiteherreiskiterjedőfelhívása
ellenére–aszándékosvagysúlyosangondatlankötelezettségszegéstésannakakárbekövetkeztévelvalóok-okozati
összefüggésétsemmilyenbizonyítékkalnemtámasztottaalá.Akérelmezőbeadványaira,tényállításairasemamegjelölt
határidőben,semaztkövetőenésfelhívásellenéresemnyilatkozott,atényállással,valamintakérelmezősúlyosangon-
datlankötelezettszegésévelkapcsolatbantettnyilatkozatainakbizonyítékátadninemtudta.

ATestületarendelkezésreállóokiratibizonyítékokésazelhangzottnyilatkozatokalapjánnemtaláltamegalapozottnak
aszolgáltatóazonhivatkozását,hogyakérelmezőaPft.40.§(1)bekezdésébenmeghatározottkötelezettségét,illetve
apanaszeljárásbanhivatkozottLakosságiBankiSzolgáltatásokÁltalánosSzerződésiFeltételekvonatkozópontjainakrendel-
kezéseitsúlyosangondatlanulmegszegtevolna.Nembizonyítottaahivatkozottfelelősségalólimentesüléséhezszükséges
körülményeketsem,ezértakérelmezőteljes,máshonnanmegnemtérültkárátaPft.44.§(1)bekezdéseésa45.§(2)
bekezdéseszerintmegtéríteniköteles,deszolgáltatóialávetéshiányábancsakajánlásvolthozható.Későbbapénzügyi
szolgáltatóazajánlásbanfoglaltakatmaradéktalanulteljesítette.

Aharmadikajánlásisakérelmezőáltaljóvánemhagyottfizetésiműveletekkapcsánszületettegyszámlavezetővelszemben
és3,69millióFtmegtérítéséreirányult,ésehhezkapcsolódottegykölcsönszerződésmegkötéseis.ATestületazajánlás-
banfelhívtaszolgáltatót,hogyfigyelemmelarraakörülményre,hogyafelekközöttavitatottkölcsönszerződésnemjött
létre,akérelmezővelszembenkölcsönkövetelésjogcíménfennállókövetelésétanyilvántartásábóltörölje,akérelmezővel
szembenezenajogcímenköveteléstneérvényesítsen.ATestületazajánlásbanismertetetttényekalapjánmegállapítot-
ta,hogyaszemélyikölcsönigénylését,valamintjóváhagyásátakérelmezőadatainakfelhasználásávalharmadikszemély
jogosulatlanulvalósítottameg.Akérelmezőazigénylésfolyamatárólnem,csakakölcsönkérelemjóváírásárólértesült.
ATestületmegítéléseszerintavisszaélést,akáreseménybekövetkeztéhezvezetőfolyamatotugyanakérelmezőfelróható
magatartásaindítottael,deakáreseményaszolgáltatóáltalmegakadályozhatólettvolna,erreazonbanfelróhatóma-
gatartásamiattnemkerültsor.ATestületazösszeskörülményfigyelembevételévelésmérlegeléstkövetően,afeleknek
akárbekövetkeztébenvalóközreműködésétésfelelősségétazonosmértékűnekítéltemeg,ezértakártegyenlőarányban
tartottajogosnakviselni.Azajánlásbíróságelőttimegtámadásáravagyannakteljesítésérevonatkozóannincsinformáció.

AzötkötelezésközülazelsőesetébenaTestülettöbbpénzügyiszolgáltatótiskötelezettszinténakérelmezőáltaljóvánem
hagyottfizetésiműveletekmiattazokteljesösszegénekmegtérítésételőírva.AszolgáltatókachipesbankkártyaésaPIN
kódhasználatávalkívántákbizonyítani,hogyakérelmezőatranzakciókaterősügyfél-hitelesítésseljóváhagyta,illetve,hogy
akérelmezősúlyosangondatlanulmegszegteaPft.40.§(1)és(2)bekezdésébenrögzítettkötelezettségeit.Aszolgáltatók
atranzakciókjóváhagyottvoltáravonatkozóantovábbibizonyítékotnemterjesztettekelő,azeljárássoránnemrészletezték,
hogyakérelmezőaBankkártyaÁSZFhivatkozottrendelkezéseiközülkonkrétanmelyiksúlyosangondatlanmagatartást
valósítottameg,akészpénz-helyettesítőfizetésieszközhasználatánkívülsemmilyentovábbibizonyítékranemhivatkoztak,
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aPft.40.§(2)bekezdésekapcsánsematényállás,semabizonyításkörébennemrészletezték,hogyakérelmezőmilyen
észlelésalapján,miértnemtettelegetahaladéktalanulbejelentésikötelezettségénekkülönösensúlyosangondatlanul.
ATestületkötelezésébenutaltarra,hogyachipesbankkártyaésaPIN-kódhasználataönmagábannemelégségesbizonyíték
semafizetésiműveletjóváhagyottvoltára,semasúlyosangondatlankötelezettségszegésbizonyításához.

ATestületarendelkezésreállóokiratibizonyítékokésazelhangzottnyilatkozatokalapjánnemtaláltamegalapozottnak
aszolgáltatókazonhivatkozását,hogyakérelmezőafizetésiműveletetjóváhagytavagyaPft.40.§(1)és(2)bekezdé-
sébenmeghatározottkötelezettségétszándékosanvagysúlyosangondatlanulmegszegtevolna,ésaszolgáltatókaPft.
rendelkezéseinekmegfelelőmódonnembizonyítottákafelelősségalólimentesüléséhezszükségeskörülményeket,így
akérelmezőteljeskárátkötelesekaPft.44.§(1)bekezdéseésa45.§(2)bekezdéseszerintmegtéríteni.Aszolgáltatók
akötelezésselszembenellentmondássaléltek,ígyazügyazilletékesbírságelékerült.AperbenaTestületavonatkozó
szabályokszerintnemveszrésztfélként,akeresetakérelmezőellenirányul.

Amásikkötelezésjogialapjátajogszabályialávetésjelentette.Ittkészpénzkifizetéstörtént,denemajogosultrészére,
ígyazjogszerűtlenvolt.Nemvoltvitásafelekközött,hogyapénzügyiszolgáltatómunkatársaakérelmezőnekjáróösz-
szegetnemakérelmezőkezeihezfizettemeg,azonbanálláspontjaszerintakifizetésmegfeleltajogszabályirendelkezé-
seknekésaszolgáltatóvonatkozószabályzatánakis.Akérelmezőnemosztottaaszolgáltatóálláspontját,azeljárásban
avitatottösszegrészéretörténőkifizetésétkérte.Aszolgáltatóisfenntartottaálláspontját,melyszerintajogosulatlan
személyrészéretörténtkifizetéstényenemigazolható,ígyválasziratábanazeljárásmegszüntetésétkérteelsődlegesen
akérelemmegalapozatlansága,másodlagosanazeljáráslefolytatásánaklehetetlenségemiatt.ATestületmeggyőződése
szerintafeleknyilatkozatai,arendelkezésreállóinformációk,dokumentumokalátámasztottákakérelmezőkérelmének
megalapozottságát,ezértkötelezteapénzügyiszolgáltatótakérelembenfoglaltakteljesítésére.Aszolgáltatóelegettett
ahatározatbanfoglaltaknak.

Aharmadikkötelezésalapjáulszolgálóeljárástakérelmezőhitelkártya-szerződésselkapcsolatbankezdeményezte,amely
szerződéstmégapénzügyiszolgáltatóegyikjogelődjévelkötötte.Akérelmezőálláspontjaszerintatartozástajogelőddel
kötöttkedvezményesrészletfizetésimegállapodásalapjánrendezte,aszolgáltatóálláspontjaszerintviszontakérelmező
befizetéseivelatartozásmégnemkerültrendelkezésre.Aszolgáltatójogelődjeinemvitatták,hogyakérelmezőrészesült
azáltalamegjelöltkedvezményben,aszolgáltatóaTestületálláspontjaszerintnembizonyította,hogyajogelődökállás-
pontjátóleltérőenakérelmezőnerészesültvolnaamegjelöltkedvezményben,illetveakérelmezőáltalvitatottnyilatkozat
megküldésefeltételkéntmeghatározásrakerültvolna.Aszolgáltatónemnyújtottbesemmilyeniratot,melyafennálló
követelésétösszegszerűségébenalátámasztottavolna,sőtmégnyilatkozatotsemvolthajlandótenni,hogyegyáltalán
rendelkezéséreállnak-eakövetelésselkapcsolatosiratok.ATestületszerintnemmentesülhetabizonyításikötelezettség
alólilyenesetekbenaszolgáltatópusztánazzalahivatkozással,hogymindenbizonyításiteherakérelmezőnvanakár
akedvezmény,akárazelengedésvonatkozásában.MindezekrefigyelemmelaTestületazügylet lezárásárakötelezte
aszolgáltatót,akiahatározattalszembenellentmondássalélt.Akérelmezőkeresetébenakövetelésérvénytelenségének
megállapításátkérte.Apénzügyiszolgáltatóellenkérelmébenelőadotthivatkozásátabíróságelfogadta,s ítéletében
kimondta,hogyaPp.172.§(3)alapjánaperbelikövetelésjogiútonvalóérvényesíthetőségekizártságánakmegállapí-
tásárafelperesnemvoltjogosultkeresetetelőterjeszteni,felpereskeresetikérelmenemvalamelyjogvagyjogviszony
fennállásánakvagyfennnemállásánakamegállapításárairányult,ígynincshelyemegállapításipernek.Kimondtatovábbá,
hogyakérelmezőáltalelőadottérveketapénzügyiszolgáltatóvalszembenapénzügyiszolgáltatóáltalkezdeményezett,
akérelmezőmarasztalásárairányulóperbenalperesiellenkérelemkéntjogosultakérelmezőelőterjeszteni.Azelsőfokú
ítéletjogerőreemelkedett.

Anegyedikkötelezésazértszületett,mertakérelmezőalakás-előtakarékosságiszerződésekapcsánaztsérelmezte,hogy
aszerződésreapénzügyiszolgáltatóannakellenérenemigényeltemegazállamitámogatást,hogyakedvezményezettként
megjelöltszemélyadóazonosítójeleszabadvolt.Apénzügyiszolgáltatóálláspontjaazvolt,hogyazújkedvezményezett
megjelölésekormárazidőközbenhatálybalépetttörvénymódosításmiattállamitámogatásigénylésrenincslehetőség.
Aszolgáltatóazeljárássoránelismerte,hogyakedvezményezettkéntmegjelöltszemélyadóazonosítójeleateljesmegta-
karításiidőszakvonatkozásábanszabad,azonbanálláspontjátfenntartvanemfogadtaelakedvezményezettet.Akötelezést
tartalmazóhatározatbanaTestületkötelezteaszolgáltatót,hogyamegjelöltkedvezményezettet,mintállamitámogatást
igénylőszemélytaMagyarÁllamkincstárrészérejelentseleésigényeljemegaszerződésreazannaklétrejöttétkövető
megtakarításiévekalattbefizetettösszegekutánjáróállamitámogatást.Apénzügyiszolgáltatóteljesítetteakötelezésben
foglaltakat.
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Azötödikkötelezésmegszületéséreazadottokot,hogyakérelmezőafogyasztónaknyújtotthitelrőlszóló2009.éviCLXII.
törvényveszélyhelyzetbentörténőeltérőalkalmazásárólszóló782/2021.(XII.24.)Korm.rendeletszerintikamatstoppal
kapcsolatosjogvitábakeveredettaszolgáltatóvalésaTestülethezfordultsérelmezve,hogya2021.januárelejénesedékes
törlesztőrészletetnemakamatstopravonatkozórendelkezésekszerintállapítottamegabank.Atestületiálláspontszerint
akérelemrészbenmegalapozottvolt.Ajogszabályirendelkezésekalapján2022.január1-jétől,azaztmegelőzőszerződés
szerintifordulónaptólérvényesreferencia-kamatlábmértékenemlehetmagasabba2021.október27-imértéknél.Ezek
szerint2022.január1-jétkövetőenabanknemszámíthatfela2021.október27-imértéknélmagasabbreferenciakamatot.
Avitatotttörlesztőrészlet2021.decemberreesőrészekapcsánhelyesenjártelabank,ekkorméganagyobbkamatmér-
tékkelszámolhatott,azonban2022.január1-jétőlarészletesedékességéigterjedőidőszakramárkiterjedtakamatstop,
mintvédelem.Mivelabankmagasabbkamattalszámolt,ezértezennéhányjanuárinapraakérelmezőtvisszatérítésillette
meg,melynekmegfizetéséreaTestülethatározatbankötelezteaszolgáltatót.Abankteljesítetteakötelezésbenfoglaltakat.

A határozatok bírósági megtámadása 

ATestületneksem2021-ben,sem2022-bennemvoltperesügye.

Megszüntető határozatok

Megszüntetőhatározattal1712általánosügyzárultle.Eljárásonkívülijöttlétreegyezség(kváziegyezség)386ügyben,

312békéltetési,69méltányossági,és5határonátnyúlószolgáltatássalkapcsolatoseljárásban.
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23. ábra 
Megszüntetési okok a belföldi békéltetési és online (OVR) ügyekben
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Megszüntetési okok a belföli békéltetési és online (OVR) ügyekben
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Visszavonta, mert tudomásul
vette a PSZ álláspontját

Megalapozatlan
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Améltányosságiügyekbenlefolytatotteljárásokeredményekéntamegszüntetőhatározatok22százalékazárultkvázi
egyezséggel,azeljárások9százalékábanafelekközöttazegyeztetésekamegoldáskereséseérdekébenelkezdődtek.
Amegszüntetetteljárások30százalékábanaszolgáltatónemtettajánlatotakérelmezőméltányossággyakorlásárairányuló
kérelmére,18százalékábanaszolgáltatóáltaltettegyezségiajánlatotakérelmezőnemfogadtael.

Ahatáronátnyúlóügyekesetén5ügybenkerültsoreljárásonkívülimegegyezésre,4ügybentovábbibizonyításieljárás
szükségessége,2ügybenmegalapozatlanságmiattszüntettemegaTestületazeljárást.

9.  A MEGHALLGATÁSOK SZÁMA ÉS AZ ÜGYINTÉZÉSI IDŐ

2308személyestalálkozásra,azazmeghallgatásrakerültsor,ebből1911voltazegymeghallgatásosügyekszámaés397
afolytatólagos(együgybentöbbmeghallgatás)ügyeké.

AzMNBtörvény112.§(5)bekezdéseszerintazeljárástannakmegindításátkövetőkilencvennaponbelülbekellfejezni.
EztahatáridőtaTestületelnökelegfeljebbharmincnappalhosszabbíthatjameg.Azátlagosügyintézésiidőebbenaz
évben62napvolt,7nappalrövidebb,mintamegelőzőévben.

24. ábra 
Megszüntetési okok a méltányossági ügyekben

69 db;
22%

28 db;
9%

95 db;
30%

59 db;
18%

68 db;
21% Kvázi egyezség

Megszüntetési okok a méltányossági ügyekben 

Kérelmező nem fogadta el
a pénzügyi szolgáltató
egyezségi ajánlatát

Visszavonta a szolgáltatóval
történő egyeztetés miatt

Egyéb megszüntetési ok

A pénzügyi szolgáltató nem
tett egyezségi ajánlatot

25. ábra 
Megszüntetési okok a határon átnyúló ügyekben

2 db;
18%

5 db;
46%

4 db;
36% Kvázi egyezség

Megszüntetési okok a határon átnyúló ügyekben

Lehetetlen, mert további 
bizonyítási eljárásra lenne 
szükség
Megalapozatlan
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26. ábra 
Átlagos ügyintézési idő
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0

10

20

30

40

50

60

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

70

80

90

100
Nap Nap

Törvény szerinti,
az eljárás befejezésére
rendelkezésre álló idő

2022. év

Átlagos ügyintézési idő



JELENTÉS A PÉNZÜGYI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET ÉVES TEVÉKENYSÉGÉRŐL • 202250

III. A testületi tagok által írt szakmai cikkek

AMagyarNemzetiBankszámoseszközzelsegítiapénzügyifogyasztókatapénzügyipiacáltalkínáltkülönbözőtermékek
ésszolgáltatásokterületéntörténőeligazodásban.Ennekegyikformájaaz,hogyrendszeresenjelentetmegkülönböző
témákbanolyanszakmaicikkeket,melyekegyrésztazismeretterjesztéstcélozzák,másrésztmegtörténteseteketállítva
azolvasóelé,tanulságulszolgálhatnak.

Efejezetbenatestületitagokáltalírtszakmaicikkekszerepelnek,melyekaNapi.hu,aPénzcentrum.hu,Origo.hu,Vg.hu,
Tőzsdefórum.hu,Infostart.huésazIndex.huportálokonelektronikusformábanjelentekmeg.

DR. NAGY OLGA: 
A károkozói pótdíjjal kapcsolatos jogviták 

A biztosítók a kgfb szerződéseikre meghirdetett díjtarifájukban a károkozásokat pótdíjjal is „büntethetik” a bonus-malus 
besorolás alkalmazása mellett. Bár ez a magyar fogyasztók széles körét érinti, részleteit mégis sokan nem ismerik. 
A pótdíjként alkalmazott díjkorrekció ugyanis a bonus-malus besorolás során alkalmazott feltételektől eltérő kártörté-
neti adatokat, időszakokat is figyelembe vehet, így olyankor is befolyásolhatja a biztosítás díját, amikor a bonus-malus 
besorolás nem változik. Az MNB fellépésére a biztosítók megkezdték a károkozói pótdíj mértékének csökkentését.

AMagyarNemzetiBank(MNB)kereteinbelülműködőPénzügyiBékéltetőTestület(PBT)előttiselőfordulnakkárokozói
pótdíjalkalmazásávalkapcsolatospénzügyifogyasztóijogviták.Ezekbenafogyasztókapótdíjmértékét,afigyelembe
vettidőszakhosszát,vagyaztkifogásolják,hogyabiztosítónakakártmegtérítették,ígyabonus-malusbesorolásuknem
változik,akárokozóipótdíjmiattabiztosításidíjukmégisjelentősennövekszik.APBTelőttiegyiklezajlotteljárásban
akérelmezőpéldáulkifogásolta,hogyazalkuszáltalkalkuláltkötelezőgépjármű-felelősségbiztosítási(kgfb)díjhozképest
abiztosítóegyötévvelezelőttkifizetettkárrahivatkozvatöbbszöröséreemeltefelelőségbiztosításadíját.Akérelmezőaz
előzőbiztosításiidőszakbannemokozottkárt.Eztbeírtaazajánlatidokumentációbais,abiztosítóazonbanazelőzményi
káradatoklekérdezéseutánakockázatviseléskezdetérevisszamenőlegeshatállyalmégismegemelteakgfbdíjat.

Ameghirdetettdíjtarifábanfoglaltkárokozóipótdíjravonatkozórendelkezéseialapjánabiztosítóeztmegtehette.Szerinte
akérelmezőtévesenadtamegazelőzménykárokravonatkozóadatokat,azajánlatonezalapjánszámoltákazalacsonyabb
biztosításidíjat,majdabiztosító-azelőzőötévbenkifizetettkárokatfigyelembevéve-aztjogszerűenmódosította.APBT
eljárásábanabiztosítóésazügyfélvégülegyezségetkötött,közösmegegyezésselmegszüntettékakérelemmelérintett
szerződést.Amegszüntetésidőpontjátkövetőidőszakrabefizetettbiztosításidíjatabiztosítóvisszafizetteakérelmező
részére.Afogyasztóígyazutánapiaconkedvezőbbdíjúajánlatottudottkeresni.

Egymásikbékéltetésiügybenakérelmezőaztkifogásolta,hogykgfbszerződéseterhéreabiztosítókártérítéstfizetett,
amitazügyfélabiztosítófelhívására45naponbelülvisszafizetettazért,hogyBonusbesorolásaneváltozzonhátrányosan.
Ennekellenéreakövetkezőbiztosításiidőszakraabiztosítójelentősenmegemeltea„kötelező”díját.Eztpanaszbankifo-
gásoltaazügyfél,mireabiztosítótájékoztatta,hogybonusfokozatátvisszaállította,azonbanakáreseményretekintettel
-függetlenülakárösszegmegtérítésétől–pótdíjatalkalmazott.

Eztebbenazesetbenismegtehettesajátdíjtarifarendelkezéseinekmegfelelőenadíjkövetkezőbiztosításiidőszakra
történőkiszámításánál.APBTeljárásábanafelek–azelsőügyhözhasonlóan–viszontegyezségetkötöttek:azérintett
szerződéstközösmegegyezésselmegszüntették,akérelmezőezesetbeniskedvezőbbdíjúbiztosítástkereshetett.

Apéldakénthozottügyekbentehátabiztosítókakérelmezőkszerződésénekdíjátameghirdetett,abiztosításiidőszak,
illetvetartamkezdőnapjánalkalmazandódíjtarifájukalapjánalakítottákki,amelynekszabályaitól–jogszabályitilalom
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miatt-utólagnemtérhettekel.Fontostehát,hogykötelezőgépjármű-felelősségbiztosításkötésekorafogyasztókabiz-
tosítójukdíjtarifájánakakárokozóipótdíjravonatkozórendelkezéseivelistisztábanlegyenek.

Akárokozópótdíjmértékébenazelmúltévekbenjelentőseltérésvoltazegyesbiztosítóknál:azalapdíjravetítve10%-tól
akár400%-igisterjedtek,akárkifizetésszempontjábólfigyelembevettidőszakhosszapedigakára7évetiselérheti.

AzMNB2020-banabiztosítóknakszólóvezetőikörlevelébenrögzítette,hogynemtartjajógyakorlatnakakárokozóipótdíj
túlzott,akárazalapdíjtöbbszörösét(két-háromszorosát)iskitevő,ezértnagyvalószínűséggelakárstatisztikátólelszakadó
mértékűalkalmazását.Ezugyanisateljeskockázatalapúdíjkalkulációtfelülírhatja,illetvevégsősoronabonus-malusrend-
szerkiüresedéséhezvezethet.Akárokozóipótdíjalkalmazásánakjogszabályilehetőségeugyan2021-benismegmaradt,
abiztosítókéltekisvele,azonbanapiacakárokozóipótdíjakszabályozásáttekintvekiegyensúlyozottabblett.

Akgfbszerződésmegkötéseelőtt,illetvebiztosítóváltásnálafogyasztóknaktehátérdemestüzetesentanulmányozniabiz-
tosítókkínálatát.Ezeketnemcsakabiztosítókáltalmegállapítottalapdíjak,hanemadíjmeghatározásánálalkalmazható
valamennyikorrekcióstényező,ígyakárokozóipótdíjravonatkozórendelkezésekalapjániscélszerűösszehasonlítani,és
ígykiválasztanialegkedvezőbbajánlatot.

„Szerkesztett	formában	megjelent	az	Origo.hu	portálon	2022.	január	5-én.”

CSOMORNÉ DR. LAJKÓ ILDIKÓ ERZSÉBET: 
Ezekre kell nagyon odafigyelni az ATM használatakor

A banki ATM kényelmes és gyors, de nagy bosszúság, ha nem ad ki pénzt, ám azt levonják számlánkról vagy éppen 
elnyeli a bankkártyát. A jegybankban működő Pénzügyi Békéltető Testülethez számos, ATM-tranzakcióval kapcsolatos 
jogvitával fordulnak az ügyfelek. Ezek megoldása hasznos tanulsággal szolgálhat a hasonló helyzetbe kerülőknek.

Mindennapiéletünkbengyakranelőfordul,hogyabankszámlávalésbankkártyávalrendelkezőügyfélabankfiókbantörténő
(többesetbenhosszabbvárakozástigénylő)készpénzfelvételhelyett,egysokkalgyorsabb,egyszerűbbmódjátválasztja
akészpénzhezjutásnak:bankautomatábólveszfelösszeget.AzATM-ekhasználatátösztönzi,hogy–afeltételekfennállása
esetén–azügyfelekhavontalegfeljebbkétalkalommal,összesen150.000Ftösszegigdíjmentesenvehetnekfelkészpénzt
amegjelöltbankszámlájukról,amagyarországibankautomatákból.

Amodernbankautomatákmárarra is lehetőségetbiztosítanak,hogyakészpénzfelvételmellettazügyfelekabank-
számlájukraazonnalibefizetéstteljesítsenek.AzATM-ekhasználatatehátkényelmesésköltségtakarékosmódjalehetaz
ügyfelekkészpénzkezelésének,azonban–mintbármilyengépnél–ittiselőfordulhatnakmeghibásodások.Ezértérdemes
tisztábanlenniazzal,hogymittehetünk,haazigényeltösszegetnemvagynemteljesösszegbenadjakiazautomata,
esetlegabankkártyátiselnyeli,vagyhaaténylegesenfelvettösszegtőleltérőösszegetterhelaszámlavezetőbankunk
akészpénzfelvételután.

AMagyarNemzetiBank(MNB)mellettműködőPénzügyiBékéltetőTestület(PBT)általtárgyaltegyikügybenakérelme-
zőnekakészpénzfelvételsoránazautomataazegyiktízezerforintosbankjegyhelyettabankjegycsomagfedlapjátadta
ki,melyetazautomata10.000Ft-oscímletkéntvettszámításba.Azügyfélatestületeljárásábanbemutattaanevezett
fedlapot,melynekalapjánmegállapítástnyert,hogyazATM-bena10.000Ft-oscímletűbankjegyekettartalmazókazetta
készpénzzelvalófeltöltésesorán–emberimulasztásmiatt–abankjegyekközékeveredettabankjegykötegfedlapjais,
melyetazATMasérelmezetttranzakciósoránekazettábólkiadott.Errefigyelemmelabankavitatottösszegetjóváírta
akérelmezőszámláján.

Egymásikügybenakérelmező100000Ftösszegetpróbáltfelvenniazautomatából,melyetaznemadottki.Ennekelle-
néreabankbeterhelteazösszegetaszámláján.Akártyareklamációseljárásnemvezetettsikerre,ezértazügyfélaPBT-
hezfordult.Atestületeljárásában–apanaszkezelésiiratokáttekintésétkövetően–kiderült,hogyakártyareklamációs
eljárássoránhelytelenidőpontotrögzítettekatranzakcióidőpontjaként,melynekalapjánegymásikténylegesensikeres
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tranzakcióadataitvizsgálták.Aténylegesigazoltidőpontismeretébenabankfelülvizsgáltaazügyet,smegállapította,
hogyazadottkészpénzfelvételténylegesensikertelenvolt.Abankazösszegetjóváírtaazügyfélszámláján.

Ezeknekazügyeknekafontostanulsága,hogyakártyareklamációseljárásésapanasztételsoránvalamennyifontosadatot
megkelladniésvalamennyibizonyítékotbekellmutatniaszámlavezetőhitelintézetrészére,hogyavizsgálatsoránmegfe-
lelőenfeltárhatólegyenazATM-tranzakciósikerességevagyesetlegessikertelensége.Fontostovábbá,hogyareklamáció
alehetőleghamarabbkerüljönbejelentésre.Anemzetközikártyatársaságiszabályokalapján,aszámlavezetőbanknak
csakegybizonyoshatáridőnbelülvanlehetőségeakártyareklamációseljárásmegindítására,melyneksoránabanknak
alehetőleghamarabbmegkellkezdeniazügyintézést.

AzMNB2021.szeptemberivezetőikörleveleszerint2022.január1-tőlelvárásafizetőfélpénzforgalmiszolgáltatójával
szemben,hogyajóvánemhagyott,vagyjóváhagyott,dehibásanteljesültfizetésiművelethelyesbítéséreirányulókérelem
beérkezésétkövetőegymunkanaponbelülkezdjemegazügyféligényénekelbírálásáhozszükségesintézkedésekmegté-
telét.Ígypéldáulindítsameganemzetközikártyatársaságiszabályokszerintireklamációseljárást.Haazonbanazügyfél
késlekedikazigényénekbejelentésével,aszámlavezetőbankjánakmárnemleszlehetőségeazeljárásmegindítására.Ez
jelentősenmegnehezíti,sokesetbenlehetetlennétesziazügyféligényénekérvényesítését.

Előfordul,hogyegykészpénzfelvételikísérletsoránabankkártyánkatisbevonjaazATM.Ezelőfordulhatbiztonságiokokból
(mertazügyfélpéldáulnemvettekikártyájátamegfelelőidőalattazautomatából),detörténhetazautomataműszaki
hibájamiattis.Fontosszabály,hogyazelőbbiesetbenabankcsakakártyapótlásávalfelmerülőténylegesésközvetle-
nülfelmerülőköltségetszámíthatjafel.Haazonbanaszámlavezetőbanksajátautomatájaműszakihibamiattvonjabe
akártyát,akkorannakpótlásáértnemszámíthatfelsemmilyendíjat,költséget.

SzámosbanküzembehelyezettolyanATM-eket,melyekahagyományosborítékoskészpénzbefizetéshelyettmárlehe-
tőségetbiztosítanakazonnalikészpénzbefizetésreis.Ezkényelmesésgyorsmódjaakártyáhoztartozófizetésiszámlára
történőbefizetésnek,melyneksoránabefizetettösszegetaszámlánazonnaljóváírják.

Ezesetbenisfigyelnikellazonbanbizonyosszabályokra.Azazonnalibefizetéscsakforintbankjegyekbefizetésétteszi
lehetővé.Azautomatanemfogadjaelasérült,behajtottbankjegyeket,idegenpapírdarabokat,ezeketvisszaadja;ameny-
nyibenpedighamisnakvéltbankjegyetérzékel,aztbevonja.Abefizetéssoránkülönösfigyelmetkellfordítaniarra,hogy
azügyféláltalazautomatábahelyezettbankjegyekösszegeéscímletemegegyezik-eazATMáltalajóváhagyástmegelő-
zőenmegjelenítettösszesítőnszereplőadatokkal.Amennyibenazügyfélabefizetéssoránbármilyeneltérést,problémát
tapasztal,aztszinténérdemeshaladéktalanuljelezniszámlavezetőbankjának.

Sikertelenkészpénzfelvételtkövetőentehátazügyfélnekérdemeshaladéktalanuljelezniaproblémátabankkártyáját
kibocsátó(számlavezető)bankjánálésbankkártyareklamációseljárástkezdeményezni.Eztörténhetírásban,rögzített
telefonvonalonvagybankfiókbanszemélyesbejelentéssel.

HaakifogásolttranzakcióvalérintettATM-etnemazügyfélszámlavezető(kártyakibocsátó)bankjaműködteti,hanem
egymásikpénzügyiszolgáltató,akkorebbenazesetbenisaszámlavezetőbankjánálkellmegindítaniakártyareklamációs
eljárást.Anemzetközikártyatársaságiszabályokértelmébenakártyakibocsátóbank–azerrerendelkezésreállóhatá-
ridőnbelül–keresimegazügyfélkártyareklamációskérelmealapjánazATM-etüzemeltetőbankot.Akártyareklamációs
adatlapraakifogásolttranzakcióvalkapcsolatosanmindenlényegesadatot,körülményt(ígykülönösenazérintettATM
helyét,üzemeltetőjét,akifogásolttranzakciópontosidőpontját,összegét)célszerűrögzíteni.

Haakártyareklamációseljárássoránelutasítjákakérelmét,azügyfélnekcélszerűemiattpanaszttennieszámlavezető
bankjánál.Fontos,hogyigazolhatólegyenapanaszelőterjesztése,tehátaztérdemespéldáultértivevényesvagyajánlott
küldeménykéntpostáraadni,rögzítetttelefonvonalonvagyszemélyesenbankfiókbanelőadni(sekétutóbbiesetben
elváráskéntjeleznikell,hogy–ajogszabályielőírásoknakmegfelelően-apanaszfelvételérőljegyzőkönyviskészüljön).

Előfordulazonban,hogyabankapanasztiselutasítja.Ezesetbenazügyfélapanaszelutasításátkövetően(vagyhaabe-
nyújtástólszámított30naponbelülnemkaparraválaszt)PBT-hezfordulhatkérelemmelsérelmeorvoslására,illetveadott
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esetbenazáltalaelszenvedettanyagikármegtérítésére.Atestületelőtt(amelynekeljárásaingyenes)abankbevonásával
tisztázhatókavitásügykörülményei.

„Szerkesztett	formában	megjelent	a	Pénzcentrum.hu	portálon	2022.	január	10-én.”

DR. KÁNTÁS-BARCSAI KATALIN, DR. SEBESTYÉN ÁDÁM: 
Kinek éri meg az egészségpénztári tagság?

Mai világunkban az egészségügy területén is kulcsfogalommá vált az öngondoskodás. A hosszú szakellátási várólisták, 
a magánegészségügyi ellátások jelentős költsége miatt érdemes előre tervezni. Bármikor szükség lehet egy baleset 
miatti sürgős orvosi kezelésre, fogászati ellátásra vagy nagy összegű gyógyszervásárlásra. Ebben nyújthat segítséget 
az egészségpénztári megtakarítás, amelyet az állam adó-visszatérítéssel támogat. Az öngondoskodásnak ez a formája 
tehát egy jó választás lehet ezekben a helyzetekben. Lássuk tehát, hogy milyen előnyöket nyújtanak a pénztárak és 
mire érdemes figyelni!

Az1990-esévekbenlétrejöttegészségpénztárirendszerazegészségmegőrzésselésabetegségekkelkapcsolatosegész-
ségügyikiadásokmegfizetésébensegítapénztárbaönkéntesalapontagkéntbelépőszemélyeknek,illetveazokközeli
hozzátartozóinak.Apénztártehátatársadalombiztosításáltalnem,vagycsakrészbentámogatottkiegészítőegészség-
ügyiésegészségvédelmiszolgáltatásokrafedezetetnyújtómegtakarításiforma,amelylehetővéteszi,hogyidejébenfel
tudjunkkészülniegyváratlanegészségügyikiadásra,vagyazegészségmegőrzésérdekébenigénybevettszolgáltatásokat
finanszírozhatjukáltala.Amegfelelőpénztárkiválasztásábanésazegészügyiszolgáltatásokelszámolásasoránazonban
mindigkörültekintőenjárjunkel. 

Mire használható?

Egészségpénztárnálvezetettegyéniegészségszámláraadómentesenszámolhatókelbizonyosegészségmegőrzéstszolgáló
termékekésszolgáltatások.Ebbeakörbetartoznakpéldáulagyógyszerek,gyógyászatisegédeszközök,szemüvegvagy
kontaktlencsemegvásárlása,illetveakülönbözőegészségügyiellátások,orvosiszolgáltatások,kezelések,szűrővizsgálatok
igénybevétele.Mástermékekésszolgáltatásokazonbanadóköteleseklehetnek,amiaztjelenti,hogyazegészségpénztári
számlárólkifizethetők,azonbanazokösszegeutánszemélyijövedelemadótkellfizetni.Ilyeneklehetnekagyógyteák,
természetgyógyászatitermékek,fog-ésszájápolásitermékek,valamintasporteszközök.

Gyakranazegyestermékekkel,szolgáltatásokkalkapcsolatbanelsőlátásranehézeldönteni,hogyazmelyiktermék-vagy
szolgáltatáskategóriábatartozik,elszámolható-evagysem.Asportruházatvagyegyesveszélyesebbsportokeszközei
példáulnemszámolhatókelasporteszközként.Bizonyosegészségügyiszolgáltatásokpedigcsakazadottpénztárralvagy
aNemzetiEgészségbiztosításiAlappalszerződésbenállószolgáltatónál,illetvecsakorvosijavaslatravehetőkigénybe.

Emiattegyadottegészségügyiszolgáltatásigénybevételevagytermékmegvásárlásaelőttfeltétlenülérdemesannakelszá-
molhatóságáróltájékozódniazegészségpénztárhonlapjánvagyügyfélszolgálatán.Ennekhiányábankönnyenelőfordulhat,
hogyaterméketvagyszolgáltatástnemtudjukegészségpénztárikártyávalkifizetnivagyazegészségpénztárnálazadott
szolgáltatásszámlájátutólagnemlehetelszámolni.

2016ótaazegészségpénztáraknaklehetőségükvanarra,hogyalapszabálymódosításútjánfelvegyékazönsegélyező
pénztáriszolgáltatásokat.Havalakiönkénteskölcsönöspénztárbatörténőbelépését,vagymásikbatörténőátlépését
fontolgatja,érdemesfigyelniearra,hogyazegészség-ésönsegélyezőpénztárielnevezésselbíróönkénteskölcsönös
biztosítópénztárakszélesebbkörűszolgáltatásokatnyújthatnakatagjaikrészére.Azönsegélyezőpénztáriszolgáltatások
közülkiemelendőekagyermekszületéséhezkapcsolódóellátások,amunkanélküliségiellátások,betegséghezkapcsoló-
dósegélyek,óvodaiésiskolaitanévkezdési,beiskolázásitámogatások,valamintaközüzemidíjak,lakáscélújelzáloghitel
törlesztésénektámogatása.

Többegészségpénztárhavipárszáz forintbiztosításidíjért–alapszintűbiztosításivédelmetbiztosító–szolgáltatást
finanszírozókiegészítőegészségbiztosítástisnyújtatagjainak.Abiztosítottáválástörténhetautomatikusan,nyilatkozat
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megtételenélkülvagykülöncsatlakozásinyilatkozattal.Azegészségbiztosításiszolgáltatásalapjánapénztárralszerződött
biztosítóazegyéniszámláróllevonthavibiztosításidíjellenébenrészbenvagyteljesenmegfizetiabiztosítotthelyett
abiztosításifeltételekbenmeghatározottegészségügyiellátásköltségét.Ezesetbentehátnematagiszámlaterhére,
asajátmegtakarításunkbóltörténikazegészségügyiszolgáltatássalfelmerülőköltségmegfizetése,hanemeztajelentős
költségetabiztosítóviseli.

Azegyesönsegélyezésiszolgáltatásokrólésakiegészítőegészségbiztosításokrólérdemesapénztárnálrészletesentájé-
kozódni,mivelezekameghatározottfeltételekmellettnagysegítségetjelenthetnekanehézélethelyzetekben.Továbbá
lehetőségvanarra,hogyatagkedvezményezettkéntmegjelöljükközelihozzátartozóinkat(példáulházastárs,gyermek
vagyszülő),ígyazőegészségügyikiadásaikiselszámolhatókazegyéniszámlára.

Fontosszabály,hogyazegészségpénztárimegtakarításörökölhető,illetve–abankszámlákhozhasonlóan–haláleseti
kedvezményezettismegjelölhető.Amennyibenazutóbbimellettdöntünk,úgyapénztártaghalálaeseténazőrészére
kellkifizetniazegyéniszámlánlévőösszeget.Ilyenkedvezményezetthiányábanpedigatörvényesörökösökrészérekell
teljesíteniakifizetést,melyhezjogerőshagyatékátadóvégzésbenyújtásaszükséges.

Előnyök és költségek

Azegészségpénztáritagságotjelenlegleginkábbazadó-visszatérítésilehetőségteszivonzóvá.Apénztártagáltalbefize-
tetttagdíjésesetibefizetésösszege,valaminta–példáulcafetériakeretébennyújtott–munkáltatóihozzájárulásután
jelenleg20százalékos,delegfeljebbévi150ezerforintosadó-visszatérítésigényelhető,melyetazönkétesnyugdíjpénztári
befizetésekkelegyüttesenkellszámítani.Amennyibenazegészségpénztáriszámlánvanolyanösszeg,amelyetelőrelátha-
tólag2évignemköltünkel,lehetőségünkvanaztlekötni.Ezutánalekötésévébentovábbiadó-visszatérítésigényelhető,
amelynekmértékejelenleg10százalék.

Azorvosijavaslatra,azegészségpénztáriszámlánkeresztüligénybevettprevenciósszűrővizsgálatokellenértékénekszintén
további10százalékátlehetvisszaigényelniaszemélyijövedelemadóból.Mivelazadó-visszatérítéspénztáriszámlánjóváírt
összegeszinténszolgáltatásokrakölthető,ezértazegészségügyikiadásokbóljelentősösszegetlehetígymegtakarítani.
Tekintettelarra,hogyazadójogszabályokváltozhatnak,azaktuálisadószabályokrólfeltétlenülajánlottkörültekintően
tájékozódni!

Azegyéniszámlánösszegyűjtöttmegtakarításunkatapénztáregyelőremeghatározottösszetételű,jellemzőenalacsony
kockázatúbefektetésiportfolióbanhelyeziel.Ennekhozamaszinténaszámlánkatgyarapítja.

Fontosazonbantudni,hogyazegészségpénztáritagságköltségekkelisjár.Abelépéskoregyegyszeribelépésidíjatkell
fizetni,majdeztkövetőenhavirendszerességgeltagdíjat.Ennekösszegepénztárankénteltérőlehet.Arendszerestagdíj
(alaptagdíj)mértékétapénztárak–többnyiresávosrendszerben–azalapjánhatározzákmeg,hogymekkoratagdíjat
fizetünkbe.Azalaptagdíjarányaáltalábanannálalacsonyabb,minélmagasabbtagdíjatfizetünk.Emellettamivelmég
számolnunkkell,azakártyadíj,melyazonbannemfolyamatosköltség,csakakártyalejáratakorvagyannakcseréjekor,
pótlásakormerülfel.Bárnemláthatóköltségkéntjelentkezik,azonbanabefektetésekportfoliókezelésidíjaiscsökkenti
ahozamszintet,ígyaszámlánkonjóváírandóhozammértékétis.

Apénztárkiválasztásátmegelőzőentehátérdemestájékozódniazegyespénztárakáltalalkalmazottköltségekmértékéről,
apénztárralszerződöttszolgáltatókésapénztáráltalnyújtottszolgáltatásokköréről.Elsősorbanátkellgondolni,hogy
mireszeretnénkfelhasználniaszámlánösszegyűltpénzt,milyenmértékűmegtakarításiösszegetszánunkazegészség-
megőrzésre.

Hakésőbbmeggondoljukmagunkat-mertpéldáulnemvagyunkelégedettekjelenlegiegészségpénztárunkkalvagykedve-
zőbblehetőségettaláltunk-bármikorátléphetünkegymásikpénztárba,ahováazegyéniszámlánlévőmegtakarításunkatis
átvihetjük.Lehetőségünkvantovábbábármikormegszüntetnitagságunkat,melyesetbenapénztárelszámolástkövetően
kifizetiazegyéniszámlaegyenlegét.Fontosazonbantudni,hogyatagságiviszonymegszüntetése,illetveapénztárváltás
utánapénztárdíjatszámíthatfel,melyetazegyéniszámlaösszegébőlvonle.
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Kinek éri meg egészségpénztárba belépni?

Azegészségpénztáritagságkifejezettenkedvezőmegtakarítási lehetőséglehetazoknak,akiksajátmagukvagyközeli
hozzátartozójukszámárarendszeresennagyösszegetköltenekgyógyszerekre,gyógyászatisegédeszközökrevagyegész-
ségügyiszolgáltatásokatvesznekigénybe.Fontosszemponttovábbáarendszeresjövedelem,mivelapénztáritagság
számszerűsíthetőelőnyeazadó-visszatérítésenkeresztülérhetőel.

Azoknakaszerencséseknek,akikegyelőrenemrendelkeznekegészségügyiproblémákkal,szinténérdemeslehetazonban
megtakarításijelleggelfelkészülniazokraazélethelyzetekre,amikoregybalesetvagybetegségmiattváratlanulmegnőnek
azegészségügyikiadásaik.Atagságelősegíthetimégasúlyosabbbetegségekmegelőzésétvagykoraifelismerésétszolgáló
szűrővizsgálatokraazanyagifedezetmegteremtését.Egycsaládonbelülazegészségtudatosságésazezzelkapcsolatos
öngondoskodásugyanolyanfontos,mintazanyagijólétmegteremtése,mivelazegészségmindigjóbefektetés.

„Szerkesztett	formában	megjelent	a	Origo.hu	portálon	2022.	február	2-án.”

DR. KOVÁCS ERIKA: 
Egy évtized, ötvennégyezer ügy: jubilál a pénzügyi békéltetés

Hová fordulhatnak azok a pénzügyi fogyasztók, akik egy bankkal, biztosítóval, tőkepiaci vagy pénztári intézménnyel 
kapcsolatos jogvitájukat peren kívül, ingyen és gyorsan szeretnék rendezni? Egy évtizede egyértelmű a válasz: a Pénz-
ügyi Békéltető Testülethez. Tíz év, közel ötvennégyezer ügy. Mi történt pontosan ennyi idő alatt?

2021.július1-énünnepelteapénzügyibékéltetésfennállásának10.évfordulóját.Atízévtermésetöbbekközött53858
ügy,28890meghallgatás,közel25ezereljárás,9ezeregyezségés82munkatárs,folyamatosinformatikaifejlesztések,az
eljárásokgyorsítása,kisebbpapírigény,pontosnyilvántartásokésstatisztikák.2021.január1-tőlapénzügyiszolgáltatókkal
teljesmértékbenelektronikuskommunikáció,2022.január3-tólapénzügyifogyasztókszámáraelektronikusútontörténő
eljárásindítás.Rövidenéstömörenebbenösszegezhetőatízévmunkájaéseredménye.

APénzügyiBékéltetőTestület(Testület)aPénzügyiSzervezetekÁllamiFelügyeletéről(PSZÁF)szólótörvényrendelkezése
által2011.július1-jénjöttlétreéskezdtemegműködését.EztmegelőzőennemvoltpénzügyibékéltetésMagyarországon.
Apénzügyitárgyújogvitákkalafogyasztókkorábbanalakóhelyükszerintilletékesbékéltetőtestületekhezfordulhattak,
hanemakartakbíróságiutatválasztani,mertbíztakaszolgáltatóvalvalógyorsmegegyezésben.Bárapénzügyitárgyú
pereketsokanválasztottákésválasztjákmégmais,ezekbonyolultak,hosszúakésköltségesek.Azilyenperekazesetek
többségébenszakértőbevonásávaldönthetőkel.

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

Amikorapénzügyijogvitákmegoldásaismégazáltalánosbékéltetésrendszerébenzajlott2010-ben,összesen880kérel-
mezővetteigénybeeztalehetőséget.2011-benaTestületműködésénekelsőfélévealattmár1196fogyasztóikérelem
érkezettésmégebbenazévben857ügyleiszárult,hételjárótanácsmunkájánakeredményeképpen.Ezenbelül696
ügyfolytbankokkaléspénzügyivállalkozásokkalszemben.Abankokhozkötődőügyek80százalékahitel-éspénzkölcsön
nyújtásatárgyábanindultáruvásárlásikölcsönnel,folyószámlahiteltartozásokkal,személyikölcsönökkeléshitelkártya
tartozásokkalvoltkapcsolatos.Apénzügyivállalkozásokkalszembeniigényekgépjárműkölcsönökreéspénzügyilízing
szolgáltatásokravonatkoztak.

Azelőterjesztettigényekalapjánafogyasztókleggyakrabbanfelmondotthitelekkapcsánahiteltartozás-könnyítésétkérték,
vitattákafelmondotthiteltartozásjogszerűségét,illetvefolyósításijutalékfelszámításátagépjárműhitellelkapcsolatos
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értékesítéseket.Emellettsokszorhátralékmiattiszerződésmódosítást,futamidőhosszabbítást,valamintajelzálogbejegyzés
törlésétkérték.Azelsőfélévesműködéseredménye214egyezség,39ajánlásés10kötelezéslett203meghallgatással
lefolytatotteljárásban.

2012,apénzügyibékéltetéselsőteljeséverészbenújtartalmúkérelmekethozott.Jelentősenmegnőttazügyekszáma,
melytendenciaakövetkezőévekbenisfolytatódottegészenazúgynevezett„fairbanki”szabályokmeghozataláig,sazok
gyakorlatiérvényesüléséig.Mindenévnekvoltvalamilyen„slágertémája”.2012-benazigényekaNemzetiEszközkezelő
Zrt.-heztörténőfelvételreésazállamikamattámogatásokkérésére,azalkalmazottárfolyamokvitatására,árfolyamrögzí-
tésrevonatkozóigényekre,azárfolyamgát-szabályalkalmazására,adevizaalapúhitel-éskölcsönszerződéseklezárására
vagyforintosításkérésérevonatkoztak.PénzügyibékéltetésiügyekbenegyesszolgáltatókkalszembenaPSZÁF6,3millió
forintösszegűbírságotiskiszabottazegyüttműködésikötelezettségvalamilyenmegszegésemiatt.Ebbenazidőbenugyanis
méghagyottkívánnivalótmagautánegyesszolgáltatókhozzáállásaazújrendhez.

2013-banalegtöbbügyhitel-éspénzkölcsön,valamintapénzügyilízingésagépjárműfinanszírozáspénzügyiszolgálta-
tássalvoltkapcsolatos.Újigénykéntjelentmegazárfolyamréstisztességtelenségéreésasemmisségrevalóhivatkozás
aszerződésekérvényességénekvitatásakörében,valamintkülönbözőadósságrendezésiigényekavéltvagyvalóstöbb-
letfizetésekokán.

2013.szeptembervégénmegszűntaPSZÁF,sazáltalakorábbanellátottfeladatokataMagyarNemzetiBank(MNB)vette
át2013.október1-jén.ATestületszámáraezaszervezetiváltozásugyanaműködéstérdembennembefolyásolta,mégis
jelentősvolt,hiszenazótaazMNBszervezetikereteiközött,azonbelülönállóésfüggetlenbelsőszervezetkéntműködik
ajegybankrólszóló2013.évitörvényszabályainakmegfelelően.Működésifeltételeinekbiztosításárólésfinanszírozásáról
azMNBMagyarNemzetiBankgondoskodik,ígyvállalva,hogyezáltaliselősegítiapénzügyiközvetítőrendszerhatékony
működését,avitáskérdésekgyors,ingyenesésmindenkiszámáraalehetőségekszerintilegmegnyugtatóbbmegoldását.

AkövetkezőkétévnagykihívástjelentettaTestületéletében:a4181újügymellett2014-benkészültfelarra,ami2015
folyamánazutánkomolyfeladateléállította.Afogyasztóknakkorábbannyújtottforintésdevizaalapúhitelektekintetében
a2014.másodikfelébenhatálybalépettjogszabályokalapjánugyanisaTestületlettatörvényielszámolásésforintosítás
eredményeképpenelőállójogvitákjogorvoslatánakelsődlegesfóruma.

Aműködéselsőnégyévébenérkezett12921fogyasztóikérelemhezképest2015-benazújügyekszáma20353volt.Új
szabályokszülettek,melyekújmunkaszervezést,jelentősszervezetiváltoztatást,akorábbitóleltérőmunkamódszert,
nagyobblétszámot,informatikaiésfizikaiinfrastruktúrafejlesztést,nemutolsósorbanpedigkomolyszakmaifelkészülést
igényeltek.ATestületjellegeésszerepenagymértékbenmegváltozott,megtörténtazújjászervezés,elkészültéshaszná-
latbakerültegyújügynyilvántartórendszer,melybenmindenügyésmindeniratelektronikusantárolhatóéskereshető.

Azújszerepésanagyfeladatszükségessétette,hogyaTestületáltalánosműködésétszabályozóMNBtörvénybelisza-
bályokismódosuljanak,azteredményezve,hogyazügyekakorábbinálgyorsabbanésnagyobbmennyiségben(azeddigi
háromtagútanácsbantörténőtárgyalásmellettegytagésegyjegyzőkönyvvezetőáltal)isintézhetőklegyenek.Ettőlazévtől
kezdődőenaTestületmárúgynevezettméltányosságiügyekkelisfoglalkozott.Lehetőségeihezképestrendelkezésrekívánt
állniugyanisazönhibájukonkívülkötelezettségeiketteljesíteninemtudópénzügyifogyasztóknakis,segítveőketabban,
hogyügyükbenapénzügyiszolgáltatókmegfontolhassák,tudnak-e,akarnak-eméltányosságiszempontúdöntésthozni.

2016-banjelenlegihelyére,aBudapestXIII.kerületVáciút76.aláköltözött,sannak13tárgyalójábantartjaazótaisameg-
hallgatásokat.EbbenazévbenkezdteelhasználnimáseurópaitársaivalegyüttazEurópaiBizottságáltalfejlesztettonline
OVRPlatformot,melyazonlinemegkötöttpénzügyiszolgáltatásiszerződésekkelösszefüggőjogvitákbanállazügyfelek
rendelkezésére.Ettőlazévtőlkezdődőenérződöttazúgynevezett„fairbankiszabályok”hatásaésezmegmutatkozott
aTestületelékerülőügyekszámábanis,melyeztkövetőenlassan,defokozatosancsökkent.

2017.január1-tőlazMNBtörvénybevezetteakötelezőjogszabályialávetésintézményét,melyabékéltetésterületén
eddigegyedülálló.AtörvényvonatkozórendelkezésekötelezőenelőírjaaTestületszámára,hogykötelezésttartalmazó
döntésthozzon,hanincsafelekközöttegyezség,apénzügyiszolgáltatónemtettalávetést,szolgáltatóijogsértésés/vagy
szerződésszegésegyértelműenazonosíthatóésafogyasztóigényeazegymillióforintosösszeghatártnemhaladjameg.
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Eszabályaztacéltszolgálja,hogyerősödjönapénzügyiszolgáltatókmegegyezésihajlandóságaéshajogsértéstvagy
szerződésszegéstkövettekel,akkorönkéntesenegyezzenekmegügyfelükkel.

ATestületelőttfolyóeljárásokbanazáltalajóváhagyott,illetveazeljárásonkívülmegkötöttegyezségekszámafolyama-
tosannő,ajánlásainakéskötelezéseinekszámafolyamatosancsökken,miközbenbírságkiszabására2013.ótaegyetlen
esetbensemkerültsor.Aszolgáltatókmegegyezésrevonatkozóhajlandóságaésképességenövekszik,amitbizonyít,hogy
azügyekmintegy40százalékábanszületikakérelmezőkszempontjábólpozitíveredmény.Avitatottügyekbenafogyasztók
avonatkozószabályokategyrejobbanismerik.

EredményrevezetettazMNBazontörekvéseis,hogyapénzügyiszolgáltatókatabbaaziránybaterelje,hogyazokjobban
törődjenekügyfeleikigényeivel,jobbanmegismertessékvelükazáltalukigénybevennikívántszolgáltatásokravonatkozó
szabályokatéssegítsékőketaszolgáltatásokkalkapcsolatospanaszaikmegoldásábanis.Apénzügyifogyasztóktudato-
sabbaklettek,fokozottabbanodafigyelnekarra,hogymelypénzügyitermékmilyentulajdonsággalbír,jobbanértikezek
jellemzőit,működését,illetvekonkrétabbanmegtudjákfogalmazniigényeiket,emellettegyrejobbminőségbenkészítik
elkérelmeiket.

Afogyasztók,főképpafiatalokszámárapénzügyiismeretekterjesztésévelaTestületisrendelkezésreáll.Egyrésztazzal,hogy
mindenolyanügyben,melybenmegszüntetőhatározatkészül,azeljárótagelmagyarázzaazadottpénzügyiszolgáltatás
jellemzőit,felhívjaafigyelmetatudnivalókraéshasznosinformációvalsegítiafogyasztókat.Másrészttámogatjaafiata-
lokpénzügyiismeretszerzésétiskorábbanpénzügyiesetversenyekszervezésévelésszakmaitámogatásával,pályázatok
kiírásávalésdíjazásával,szakmaigyakorlatilehetőségekbiztosításávalduálisképzésbenésazonkívülis.A2021/2022.
tanévbenmárharmadikévebiztosítjaaPénzügyiJogiAkadémiaelőadássorozatszakmaiprogramjátaBudapestInstitute
ofBankingszervezésében.Ezeneddigközelnégyszázfiatal–részbenegyetemista,részbengyakorlóésmárvégzettjogász
ésközgazdász–kapottapénzügyekvilágárólnaprakészésagyakorlatbanishasználhatóismereteket.

ATestületnégyalkalommal–2016-2019között–szervezettévesországoskonferenciátalternatívvitarendezéstárgyában,
amelyekenmindenévbenmástémaköréfelépítve,azOrszágosBíróságiHivatallalközösenésaWoltersKluwerHungary
Kft.támogatásávalpróbáltaaszakmabelieketösszefogniésazalternatívvitarendezésenbelülazegyesszakterületeken
felmerültaktualitásokatbemutatni.Akonferenciasorozatsajnosapandémiahelyzetmiattmegszakadt,dehamarosan
folytatódhat.

Azelmúltévtizedszéperedményeketéssikerekethozott,melyaTestületkötelékébendolgozókollégákésatámogató
területekmunkatársaiszakmaimunkájánakköszönhető.Aközel54ezerügyetösszesen82kollégaközreműködésével
sikerülteredményrevinnia10évalattaközel29ezermeghallgatássalmegtartott,illetveközel25ezerírásbelieljárásban.
Alegnagyobberedménytamegkötött9ezeregyezségjelentette.

Köszönömmindenpénzügyiszolgáltatónakéskérelmezőnek,hogypartnervoltegyezségmegkötéséhez!Bízombenne,
hogymindenegyezséggelsikerülhozzájárulnunkszolgáltatóésügyfeleközöttahosszútávúéskölcsönösenelőnyöspart-
nerikapcsolatfenntartásáhozapénzügyiszektoregészében.

„Szerkesztett	formában	megjelent	a	Tőzsdefórum	portálon	2022.	március	8-án.”
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DR. SZABÓ ILDIKÓ KATALIN:  
Pénzügyi békéltetés elektronikusan

A változó fogyasztói szokások és járvány okozta helyzet az élet minden területén előtérbe hozta a személyes jelenlét 
nélküli ügyintézési módokat. A Pénzügyi Békéltető Testületnél idén januártól vált elérhetővé az ügyfélkapu segítségével 
történő online ügyintézés. Az alkalmazás – amelynek kialakításához törvénymódosítás is kellett – segíti a kérelmek 
pontos, teljeskörű tartalommal történő beadását. A digitális világban kevésbé jártasak természetesen továbbra intéz-
hetik papír alapon békéltetési ügyeiket.

AzMNBkereteinbelülműködőPénzügyiBékéltetőTestületnek(PBT)2021.januárótavanlehetőségeazelektronikus
ügyintézésreapénzügyiszolgáltatókkal.Ajogszabályiakadályokmegszűnéseutánmegindultafogyasztókigényeihez
igazodóalkalmazásfejlesztéseis,ennekkövetkeztében2022januárjátólmárakérelmezőügyfelekszámáraiselérhető(a
korábbiakbanmárhasználtelektronikuscsatornamellett)afogyasztóbarátPBTonlinealkalmazás.

Afogyasztókazalkalmazássalazeddigelérhetőelektronikusügyintézésnélegyszerűbben,aPBThonlapjárólközvetlenül,
különprogramtelepítésenélkültudjákeljuttatnibeadványaikat.

Aszolgáltatásigénybevételéhez,ahogyakorábbielektronikusügyintézéshezis,ügyfélkapusazonosításszükséges.Azazo-
nosításutánazügyfélindíthatújeljárást,vagyamárfolyamatbanlévőügyébeniseljárhat.Újkérelemaszolgáltatóval
szembenifogyasztóijogvitamiattindítható,illetveméltányosságikérelmetadhatbeéshatáronátnyúlófogyasztóijogvita
eseténisittkérhetiazügyfélaPBTeljárását.

APBTeljárásaiban–améltányosságiügyekkivételével–úgynevezettformakényszervan,vagyisegyesnyomtatványok
használatakötelező.Azűrlapkitöltésévelanyomtatványmindenkérdéséreválasztadazügyfél.Akitöltésttájékoztatóval
éstöbbhasznosfunkcióvalsegítiarendszer,mintpéldáulazérintettszolgáltatóteljescégnevénekkitöltésefelugróab-
lakból,aszolgáltatószékhelyénekautomatikuskitöltésevagyfigyelmeztetőablakokmegjelenése,haaprogramelírást,
hiányosságotészlel.

Azalkalmazásjelziaztis,hogymilyentípusúokiratokbecsatolásáravanszükség.Ígylehetőségszerintmindenjogszabály
szerintszükségesadatésmellékletmárakérelembenyújtásávalaPBTrendelkezéséreállhatazeljárásmegindításához.
Kényelmifunkciókatisbiztosítazalkalmazás:ilyenpéldául,haazügyfélazűrlapkitöltésétfélbehagyjaéselmentiater-
vezetet,arendszer60napigtároljaazt,ígykésőbbamárkitöltöttadatokatnemszükségesújbólmegadni.Azügyfélaz
alkalmazásbanmegtekinthetiazonbeadványaitis,amelyeketkorábbannyújtottbeaPBT-hez.

Azalkalmazásműködéseótaelteltbő2hónaptapasztalataaztmutatja,hogyazügyfelekkörébenismertésnépszerűlett
aPBTonlinealkalmazása.SzámosesetbenválasztjákaPBT-velvalókapcsolattartásramindazújeljárásokkezdeményezése,
mindafolyamatbanlévőügyekesetében.IdénjanuárótaaPBTonlineügyintézésifelületénbeérkezettbeadványok53
százalékaújkérelemvolt,mígatöbbiűrlapafolyamatbanlévőügyekbenérkezett.

Néhánydolograazonbanérdemesfigyelni,haazelektronikusügyintézésimódotválasztjaazügyfél.Fontospéldául,hogy
elektronikusanbenyújtottbeadványoknálaPBTazügyfélkapustárhelyrekézbesítiaziratokat.Azelektronikuskapcso-
lattartástehátazoknakjavasolt,akikamegadotte-mailcímükreérkezőleveleketfolyamatosanfigyelik,életvitelszerűen
használjákésatárhelyükreérkezettleveleketletöltik.Haeztazügyfélelmulasztja,ahogy,előfordulhat(apostaikézbesítés
eseténátnemvettiratokhozhasonlóan),hogyaPBThiábakézbesítialeveletazügyféltárhelyére,letöltésnélkülannak
tartalmárólőnem,vagycsakkésőnfogértesülni.Ajogszabályszerintazügyfélkaputárhelyéreérkezett,ám30napon
belüllenemtöltöttiratoktörlődnek.

Sokolyanfogyasztóisvan,akikahagyományospapíralapúügyintézéstrészesítikelőnyben,ilyenügyintézésimódban
mozognakbiztonságosabban.APBTazőérdekeiketisugyanúgyfigyelembeveszi,ahogyazelektronikuseljárástelőnyben
részesítőügyfélkörét,ígyapapíralapúpostaiútontörténőkommunikációtovábbraisugyanúgybiztosítottazeljárások-
ban,ahogykorábban.AkérelmezőkbeadványaikateljuttathatjákaPBT-hezpostaiútonvagyszemélyesenisleadhatják
az MNBbudapestiügyfélszolgálatánvagybármelyikkormányablakban.APBTapapíralaponindítottügyekbentovábbra
ispostaikézbesítésselküldimegleveleitazügyfeleknek.
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Mindapapíralaponbenyújtott,mindazelektronikuscsatornánérkezettkérelmekesetébenagyorsügyintézésérdekében
alegfontosabb,hogyakérelemteljeskörűlegyen,tartalmazzamindazokatanyilatkozatokatésmellékleteket,amelyek
alapjánakérelembefogadható.APBTbővülőügyintézésicsatornáintovábbraisvárjaazfogyasztókat,akiknekszakszerű
segítségetnyújtpénzügyijogvitáinakrendezésében.

„Szerkesztett	formában	megjelent	az	Infostart.hu	portálon	2022.	április	6-án.”

DR. RÓZSAVÖLGYI ORSOLYA: 
Pénzügyi bakancslista bosszúságok ellen

Listát írunk, ha bevásárolni megyünk, nyaralásra indulunk vagy éppen partit szervezünk Az MNB-ben működő Pénzügyi 
Békéltető Testület előtti ügyek azt mutatják: szükségünk volna egy pénzügyi „bakancslistára” is. Például arról is, hogy 
ne felejtsük el bankunknak jelezni lakcímváltozásunkat, szüntessük meg a már nem használt bankszámlát vagy éppen 
figyeljünk oda lakástakarék-megtakarítás időbeni befizetésére az állami támogatás miatt. Sokszor a feledékenységünk-
ből erednek a jogviták pénzügyi szolgáltatónkkal, amiket kis odafigyeléssel elkerülhetnénk.

Számosjogvitaszármazikalakcím-vagylevelezésicímváltozásbejelentésénekelmulasztásából.Apénzügyitárgyúszer-
ződések,legyenszókölcsönszerződésről,bankszámla-szerződésről,vagypéldáullakás-előtakarékosságiszerződésről,az
ügyfélkötelezettségekéntírjákelőalakcímváltozásbejelentését.Azújlakcímkártyabirtokábantehátafogyasztóelső
útjainakegyikeapénzügyiszolgáltatójához(bank,egészségpénztár,nyugdíjpénztárstb.)kell,hogyvezessenésbekell
jelenteniazújlakcímet,méghozzámindenegyesszolgáltatónakkülön-külön.

Tegyükfel,hogyazügyfélugyanabbanabankfiókbantudjaelintézninemcsakakölcsönszerződéssel,ésabankszámlájával
kapcsolatosügyét,hanemlehetőségevanpéldáulalakás-előtakarékosságiszerződésével,vagyazegészségpénztáritagságá-
valkapcsolatosügyeiintézéséreis.APénzügyiBékéltetőTestület(PBT)előttieljárásokbangyakranhangzikelakérelmezők
részéről,hogy„de	hát	én	a	banknak	bejelentettem	a	lakcímváltozást,	miért	nem	jelezték	ezt	az	összes	szerződésemnél.”

Hiábajelentibeafogyasztóabanknakacímváltozást,arrólazegészség-vagynyugdíjpénztárnemfogértesülniIlyenkor
akáregyszerre2-3bejelentőnyomtatványkitöltéseisszükségeslehet,attólfüggően,hogyhánypénzügyiszolgáltatóval
állazügyfélszerződéseskapcsolatban.Abejelentéstazügyfélnekkellmegtenni, ígyamennyibentöbbszerződéssel
rendelkezik,akkorarranekikellkülönfelhívniaazadottbankiügyintézőfigyelmét.Abejelentésinyomtatványokérkez-
tetettpéldányátmindigkérjükelésőrizzükmeg!Ezzeltudjukugyanisakésőbbiekbenjogvitaeseténbizonyítani,hogy
alakcímváltozástbejelentettük.

Szinténfontosrendszeresenáttekinteniabankszámlánkrólkészültkivonatokat,sátgondolni,hogyvalóbanszükségünk
van-easzámlára.SokügyfélbankszámlatartozásakapcsánúgyérvelaPBTelőtt,hogy„nemishasználtamaszámlát,miért
számoltakfelszámlavezetésidíjat”.

Aszámlavezetésidíjatazonbanabankokalapvetőennemazalapjánszámítjákfel,hogyvan-eazonforgalom.Többször
fordultakapénzügyibékéltetőkhözolyanok,akiknemhasználtákbankszámlájukat,deelmulasztottákmegszüntetni,s
ígyazéveksorántetemesszámlavezetésidíjtartozásthalmoztakfel.

Akadnak,akikemellettfelejtikelbejelentenicímváltozásukat,ígyőketmégbankjuksemériel.Ilyenkor–mivelaszámlaki-
vonatokarégicímreérkeztek–akárévekiseltelhetnek,mireazügyféltudomástszerezelfelejtettbankszámlatartozásáról.

Hapedigabankszámlamegszüntetésemellettdöntünk,fontosazezzelkapcsolatosiratokmegőrzése,hogyakésőbbiekben
bizonyítanitudjukazt.ElőfordultakugyanisolyanügyekaPBTelőtt,aholakérelmezők,bárállításukszerintmegszüntették
aszámlát,eztnemtudtákigazolni.

Ilyenvitákeseténazügyfélnekkellbizonyítaniaaszámlamegszüntetését(afelmondásbenyújtását),amennyibeneztnem
tudtákmegtenni,akkornemlehetajavukraítélni.Nagyonfontostehát,hogyrendszeresennyomonkövessükszámlánk,
számláinkalakulását,ésmegtegyükaszükségesintézkedéseket.Azonegyébbankiszámlákhelyzeténekrendezéseis
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fontos,amelyeketkölcsönszerződéshez(pl.jelzálogkölcsönhöz)nyitottak.Akölcsönszerződésmegszűnésévelezeknem
„járnakle”,ígymegszüntetésükrőlkülönintézkednikell.

Alakás-előtakarékosságiszerződéseknélazállamitámogatássalnöveltmegtakarításlakáscélúfelhasználásánakhatáridőben
történőigazolásárakellnagyonfigyelni.Ajogszabálykonkréthatáridőketállapítmegattólfüggően,hogylakásvásárlás,
építés,felújítás,vagylakáscélúkölcsönelőtörlesztéseafelhasználástárgya.Nemelegendőtehát,haazügyfélhatáridőben
felhasználjaazállamitámogatássalnöveltmegtakarítását.

Haazigazoláselmarad,alakás-takarékpénztárfelszólítóleveletküldafogyasztónak,majdennekeredménytelensége
esetén,polgáriperesvagynempereseljárást(fizetésimeghagyásoseljárást)kezdeményezazállamitámogatáséskama-
taiiránt.Többilyen,aPBTelőttiügybenazigazoláselmulasztásamellettnövelteaproblémát,hogyezenügyfeleksem
jelentettékbeazidőközbenmegváltozottlakcímetalakástakaréknak.Utóbbiígyazügyfélrégicíméreküldtefelszólító
leveleit,amiketafogyasztónemkapottmeg.

Ezenügyekbenjellemzőenmárakkorfordultakafogyasztókabékéltetőkhöz,amikoralakástakarék-pénztármárátadta
azügyetaNAV-nak,azállamitámogatásadókmódjáratörténőbehajtására.Azeztmegelőzőjogerősfizetésimeghagyá-
sokmiattaPBTazérintettügyfelekbeadványaitcsakméltányosságikérelemkénttudtakezelniésegyezséghiányában
megszüntetteazeljárásokat.

Szinténfontosalakás-előtakarékosságibefizetésekmegfelelőteljesítése.Amennyibenezcsoportosbeszedésseltörténik,
célszerűleellenőrizni,hogyazténylegesenmegtörtént-e.APBTeljárásokbanazügyfelektöbbszörsérelmezték,hogy
abeszedésekelmaradtak,ígyállamitámogatástólestekel.Azeljárássoránkiderült,hogyabeszedéselmaradásánakaz
oka,vagyanemmegfelelőenkitöltöttfelhatalmazás,vagyakérelmezőszámlájántapasztalhatófedezethiányvolt.

Haafogyasztóazttapasztalja,hogyelmaradtabeszedés,mielőbbvegyefelakapcsolatotalakástakarékkalésszámlave-
zetőbankjávalahelyzetrendezésére.

Haesetiutalássaltörténikamegtakarításokelhelyezése,akkorfokozottankellfigyelniazutalásidőpontjárais.Amaximális
államitámogatáseléréseérdekébenugyanisnemszabadsemtúlkorán,semtúlkésőnelhelyezniamegtakarításokat,és
figyelnikellarrais,hogyamegtakarításiévésanaptáriévnemfeltétlenülesikegybe.Például,haamegtakarításiéváprilis
1-tőlakövetkezőévmárcius31-igtart,akkorhiábahelyezielazügyféláprilis1-jén,majdeztkövetőenakövetkezőév
március31-énisateljesévesmegtakarítást,mivelabefizetésekugyanarraamegtakarításiévreesnek,államitámogatás
csakegyszerjár.

Azisgyakoriprobléma,hogyafogyasztókazelmaradtmegtakarításokatamegtakarításiévmásodikfelébenigyekeznek
pótolni.Ajogszabályazonbanegyértelműenrendelkezikazilyenesetekre,ugyanisaharmadikésnegyediknegyedévben
teljesítettbefizetésekrejáróállamitámogatásnemhaladhatjamegazévesállamitámogatás25-25%-át.Hiábatehátaz
extrabefizetések,arratöbbállamitámogatásnemjárhat.

Abankszámla-szerződésekesetébenaszámlakivonatok,számlatörténetekrendszeresáttekintésévelmegelőzhetőkahosszú
időnátismétlődőgyanústranzakciók.AszámlákfigyelésemellettfontosabankkártyaésazahhoztartozóPINkódbiztonsá-
goshelyenvalóőrzéseis.HapedigSMSszolgáltatásiskapcsolódikaszámlához,akkorezekreismegérifigyelmetfordítani.

ElőfordultaPBTelőttolyanügy,amelybentöbb,mintkilenchónapteltelazelsőgyanústranzakcióóta,mireazügyfél
észlelte,hogyaszámlájánrendszeresenolyan–kisösszegű-terhelésektörténnek,amelyeketnemőkezdeményezett.
Abékéltetésieljárássoránazügyfélelismerte,hogyőtisterhelifelelősség,hogyezekaterhelésekilyenhosszúidőn
keresztülmegtörténhettek,hiszenaszámlaműveleteketnemellenőrizterendszeresen.Afogyasztóazonbanmégissérel-
mesnektartottaakialakulthelyzetet.Végülafelekegyezséggelrendeztékajogvitát,sakérelmezőköveteléseegyrészét
megtérítettebankja.Bárezazügyegyezséggelzárult,azilyenhelyzetekmegelőzéséheznagyonfontos,hogyazügyfelek
körültekintőenjárjanakel.
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Abankkártyáklejáratiidejétisfigyelemmelkellkísérni.Kellemetlenhelyzetekalakulhatnakki,haapénztárnálderülki,
hogyfigyelmetlenségünkmiattlejártkártyátszeretnénkhasználni.Hapedigigényeltük,dearégiplasztiklejáratiidejeelőtt
nemérkezikmegazújkártya,akkorvegyükfelakapcsolatotabankunkkalésérdeklődjünkazújkártyávalkapcsolatban.

Érdemesidőrőlidőreellenőrizniabeállított(vásárlási,illetvekészpénzfelvételi)kártyalimiteketis,különösen,hakülföldi
utazásttervezünk.Ezutóbbiesetbenarraisgondolnikell,hogyavárhatókülföldikártyahasználatotiscélszerűbejelen-
teniaszámlavezetőbanknak,nehogyennekhiányábanabankakülföldivásárlásokatgyanústranzakciókkéntkezeljeés
zároljaakártyát.

„Szerkesztett	formában	megjelent	a	Világgazdaságban	2022.	április	7-én.”

LIPTAI ZOLTÁN: 
Pénzügyi tudatossággal sok probléma megelőzhető

A tudás hatalom. Ez a mondás a pénzügyekben még inkább igaz. A pénzügyi termékekről és szolgáltatásokról szóló 
termékleírások viszont, bár megfelelő forrásai az információknak, sok esetben hosszúak és szinte már olvashatatlanságig 
apróbetűsek. A körültekintő döntés meghozatalához azonban érdemes megküzdeni velük, sőt, ha szükséges szakember 
segítségére se szégyen támaszkodnunk. A pénzügyi szolgáltatók és az ügyfelek pénzügyi békéltetési eseteiből számos 
tanulság levonható.

Afélreértésektáptalajalehetafogalmaktévesismerete.Pontosankellértenünkapénzügyimegállapodásokalapfogalmait.
Egyhitelszerződésnélpéldáulkiazadós,kiazadóstárs?Mitjelentkészfizetőkezesneklenni?Milyenkötelezettségekterhelik
ajelzálogkötelezettet?Mitjelentazegyetemlegesfelelősség?Milyenmódonlehetegyadottjogviszonybólszabadulni?
Miveljáregypénzügyiszerződésfelmondása?Mitjelentafizetésimeghagyás,milyenlehetőségeivannakacímzettjének,
mielőttazjogerőreemelkedne,illetvemitvonmagaután,hamárezentúlvagyunk?Milyenterhekkel,kötelezettségekkel
járegyvégrehajtásieljárás,miértcélszerűazt,lehetőségszerint,mindeneszközzelelkerülni?

Legyünk tisztában az alapfogalmakkal

Fontoskérdésazis,hogymilyenszabályokvonatkoznakaházastársakáltal(együtt,vagykülön)kötöttpénzügyikötele-
zettségvállalásokra?Ezutóbbiesetbenaházasságonbelülnemvárthelyzetekethozhatpéldául,haazegyikfélhitelkártya
szerződéstköt.Különösenigazez,haaházasságutóbbfelbomlik,ugyanisavoltházastárssalavagyonmegosztássorán
kötöttmegállapodásuknincshatássalahitelintézettelszembenvállaltkötelezettségeikre,azazutóbbinemkötelesazt
elfogadni.

örökléseseténfontospéldául,hogyazörökösökcsupánazörökségükerejéigkötelesekahitelezőkkelszembenhelytállni,
detöbbigényeseténakielégítésisorrendreésakielégítésmértékéreisfigyelnikell.Aközjegyzőáltalkészítetthagyatéká-
tadóvégzésfelsoroljaazörökségetalkotóismertjavakatéskötelezettségeket.Ezenaponton,azörökösökmégdönthetnek
azörökségelfogadásárólvagyvisszautasításáról.

Előfordulhatazonbanazis,hogyegyaddigismeretlenkövetelésrecsakévekkelezutánderülfény,amiújhelyzetette-
remt.Azörökségekkörülkialakultkihívásokmegoldásátsokszornemteszikegyszerűbbéapénzügyiszolgáltatók,mivel
számoseltérőgyakorlatravanpélda.AMagyarNemzetiBankonbelülműködőPénzügyiBékéltetőTestület(PBT)előtti
ügyekbengyakranmegjelenikazatévesálláspont,hogyahagyatékieljárásbanbenemjelentetthitelezőiigénykésőbb
nemérvényesíthető.

Igenhasznostudásazelévülésfogalmának,illetvejogszerűalkalmazásánakazismereteis,különöstekintettelannak
teljeskörűkövetkezményeire.

Apénzügyiismeretekközülhasznostudásazis,hogymilyenjogszabályokalapján,milyenegyüttműködés,tájékoztatás
várhatóelapénzügyiszolgáltatótól,ésennekelmaradásaeseténmilyenjogai,lehetőségeivannakafogyasztónak.



MAGYAR NEMZETI BANK

JELENTÉS A PÉNZÜGYI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET ÉVES TEVÉKENYSÉGÉRŐL • 202262

Bármennyirecsábítóavillámgyorsszóbeliügyintézéslehetősége,kedves,megnyerőazügyintéző,ésalaposnaktűnikatőle
kapotttájékoztatás,egykésőbbivitarendezésétazaláírtdokumentumokkaligazolhatópontostartalomnagymértékben
megkönnyíti.Mindennyilatkozatról,ésminden,apénzügyiintézményáltalvállaltfeltételrőlcélszerűezértírásosdoku-
mentumotkészíteni,készíttetniésmegőrizniazokat.Eznembizalomkérdése,csupánhasznoselőrelátásegyesetleges
későbbivitáskérdésrendezéséhez.

A döntés: felelősségvállalás

Csakolyanmértékűkockázatotszabadvállalni,aminekalegrosszabbjövőbelieshetőségénélisviselhetőkmégapénzügyi
terhek.Nemszabadengedniacsábításnak,rábeszélésnekaddig,amígadöntéstnemtámasztjákalátények.Pénzügyek
terénazérzelmeknagyonrossztanácsadók!

Alegtöbbkomolypénzügyiproblémasajnosafogyasztóktudtával,mitöbb,beleegyezéséveltörténik.Ilyeneset,haaz
ügyfelekpéldául(akárkezeskéntis)aláírnakegykésőbbiekbenvállalhatatlankötelezettségrőlszólószerződést,illetveha
kódokat,jelszavakatadnakodailletékteleneknek,stb.Ezértisfontos,hogykellőfenntartássalkellkezelnianagyelőnnyel
kecsegtetőajánlatokat,valódinaktűnőleveleket,amelybenazonosítókatkérnekmagukat„bankunknak”álcázottcsalók.

Mindenkihibázhat,deszerencséresokesetbenahibajóvátehető.Haarosszdöntésekpénzügyikáosztokoztak,mielőbb
érdemessegítségetkérni.

Amennyibenegyszerződésmegkötésekor,pénzügyitermékvagyszolgáltatásigénybevételekapcsánbizonytalanafogyasz-
tó,mindenképpenérdemesegyobjektív,pénzügyekbenjártaskülsőszemély,rokon,barát,ismerős,esetlegszakember
véleményétkérni.

Hamégiselőállaproblémáspénzügyihelyzet,aztmindenekelőttabankkal,pénzügyiszolgáltatóvalkellmegpróbálni
rendezni.Hapedigeznemvezetmegnyugtatóeredményre,akkoraPBT-hezlehetfordulni.Előfordulhatazonban,hogy
ajogilehetőségekkimerülnek,ekkormégmindigmaradtegyút:améltányosságikérelem.Fontostudni,apénzügyiszol-
gáltatókisamegoldásbanérdekeltek,amiesélytadhategyeredményesmegállapodáshoz.

Aproblémamegoldásautánpedigalegfontosabb,hogytanuljunkatörténtekből!Hamárazáratmegkellfizetni,ne
hagyjukelveszniatanulságot!

„Szerkesztett	formában	megjelent	a	Tőzsdefórum.hu	portálon	2022.	április	8-án.”

DR. TARPAI LAJOS TAMÁS: 
Új trükkökkel támadnak a banki csalók

Egy álmos reggelen, munkába menet érkezik egy hívás az általunk ismerni vélt telefonszámról. Határozott fellépésű, 
fiatal férfi vonal másik végén arról tájékoztat egy bank nevében, hogy a bankszámlánkról gyanús tranzakciót haj-
tottak végre, és ha azt nem mi kezdeményeztük, segítenek a tranzakció megakadályozásában. Ha kiderül, hogy nem 
a számlavezető bankunk nevében telefonált, a hívó készségesen felajánlja, hogy „átkapcsol saját bankunkhoz” vagy 
jelzi a problémát feléjük – persze, csak akkor, ha elmondjuk neki, pontosan melyik banknál vezetjük a számlánkat. 
A napunk további része azon múlik, milyen válaszokat adunk az ismeretlen személy kérdéseire, mit és hogyan teszünk. 
Van arra mód, hogy ne legyünk a „vishing” (telefonos adathalászat) áldozatai.

Azelsőésalegfontosabblépés,hogymeggyőződjünkróla,lehet-evalósegyilyentartalmúhívás.Apénzünkelvesztése
miattipánikhajlamoskiiktatniajózanítélőképességet.Legjobb,amittehetünkekkor,hahagyunkmagunknakegykis
időt,hogymegértsük:miértishívtakbennünket?Haeztmegtesszük,akkortöbbesélyünkvanarra,hogyészrevegyük
agyanúsjeleket.
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Legyen óvatos!

Azügyfelektöbbségerendelkezikkülönbözőkényelmibankiszolgáltatásokkal,melyekkelabankkártya-vagyszámlamű-
veletekről(terhelésekről,jóváírásokról)SMS-benvagymobilalkalmazásonkeresztülüzeneteketkapnak.Hanemérkezett
ilyenüzenet,ennekellenéreahívófélkonkrétvisszaélésrőltájékoztatminket,legyünkóvatosak!Ellenőrizzükahívófél
telefonszámát.Sajnos,vanarramód,hogyegyadotttelefonszámotklónozzanak,deatapasztalatokalapjángyakran
csakhasonlítahívófélszámaabankügyfélszolgálatánaktelefonszámához(példáulakörzetszámutánnem7,hanem8
számjegytalálható).

Figyeljünkarrais,hogyabankszámlánkkalkapcsolatosjogtalanfizetésiműveletekrőlcsakaszámlavezetőbankunktólkap-
hatunktelefonhívást.Abankoknemműködtetnekközösügyfélszolgálatot,sazoknemkapcsolnakátegymáshozhívásokat.
Tekintsünkgyanúsnakmindenolyankérést,amelyaszámlavezetőbankunkmegnevezéséreirányul.Habizonytalanokva-
gyunk,szakítsukmegahívástéshívjukfelabankunkügyfélszolgálatát!Olykorsürgetőésadottesetbensúlyosszankciókat
kilátásbahelyező,fenyegetőhangnemsajátjaazilyenhívásoknak,denedőljünkbeezeknek!Abankokalkalmazottainem
vezetnekarendőrséggelegyütt„forrónyomon”,ügyfelekazonnaliközreműködésétigénylőnyomozaticselekményeket.

Tekintsünkgyanúsnakmindenolyankérést,amelyaszámlavezetőbankunkmegnevezéséreirányul.

Trükkös adattolvajok

Havalamiértmégistovábbfolytatjukatelefonosbeszélgetést,emlékezzünkarra,hogyazonosítottminketbankunkako-
rábbitelefonhívásoksorán.Általábannéhányszemélyesadatotkérnekel,illetveellenőrzőkérdésekettesznekfel(pl.
van-emegtakarításaabanknál).

Avisszaéléseksoránazonbanszámosesetbenazügyfelekbeazonosításaelmarad,sokügyfélilyenkormégisfolytatja
abeszélgetéstacsalókkal.Másesetekbentörténtvalamiféleazonosítás,amelyetkövetőenazügyfelekmegnyugodtak,
úgyérezték,valósbankialkalmazottalbeszélnek,mivelolyanadatokattudtakróluk,amelyeketcsakabanktudhatott.Ilyen
lehetabankkártyaszámokkaltörténőazonosítás.Valójábanacsalókakártyaazonadataitismerték,amelyhezazügyfél
távolihozzáférésenkeresztülelértinternet-vagymobilbankjábanjuthattakhozzá(arendszerekbenabankkártyaszám
néhányadatalátható),ahiányzószámokatpedigazügyfelekkeldiktáltattákbeazonosításként.

Avalóságbanabankoksohasemkérikelabankkártyavalamennyiadatát,illetvehitelesítőkódokat,felhasználónevet,
jelszavakat-semazonosításhoz,semtovábbiműveletekhez.Arrasemkérikazügyfeleket,hogyavisszaélésmegakadá-
lyozásaérdekében„asípszóelhangzásaután”bediktáljáknevüket,illetvebankkártyájukvalamennyiadatát.

Aztkövetően,hogyacsalókelnyertékazügyfélbizalmát,elindítjákazokataműveleteket,amelyeket–hivatkozásuksze-
rint–azügyfélpénzénekvédelmében,deténylegesenannakeltulajdonításáravégeznek.

Abankoksohasemkérikelabankkártyavalamennyiadatát,illetvehitelesítőkódokat,felhasználónevet,jelszavakat.

Kis kérések, nagy károk

AzMNB-nélműködőPénzügyiBékéltetőTestület(PBT)elékerültegyikügybenazelkövetőelhitetteazügyféllel,hogy
éppenforrónyomonvan:állításaszerintazigazicsalóegybankialkalmazott,akiéppen„akcióbanvan”azügyfélszámláján,
ésőküldimajdabankkártyafelfüggesztésérőlazSMS-téshívjaisazügyfelet.Felhívtákafigyelmét,hogynedőljönbe
neki.Abankvisszaélésszűrőrendszerevalóbanészlelteazelkövetőkáltalkezdeményezett,0,72GBPösszegűműveletet,
blokkoltaabankkártyátéstelefononkeresteazügyfelet.Azügyfélazonban–acsalókjavaslatára–akisösszegűtranzak-
ciótsajátmagaáltalkezdeményezettnekismerteelabankigazimunkatársafelé.Atörténetvégemilliósösszegűkárlett,
hiszenabűnözőkígymárújabb,nagyösszegűutalástisindíthattak.

Acsalókáltalajánlottmegoldásokvisszatérőelemeatöbbmegtévesztőmegnevezésseljelölt(pl.„vírusölő”vagy„hacker-
támadástelleni”)programtelepítéseazügyfélonlinebankolásrahasználtmobiltelefonjáravagyszámítógépére.Eprog-
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ramokat(mintazAnyDeskvagyaTeamViewer)annakellenéretelepítikamegtévesztettügyfelekazemlítetteszközökre,
hogyténylegesennemismerikazokat,nemisellenőrzikőketaletöltéstmegelőzően.

Acsalókeprogramoktelepítésévelavalóságbantávoliéskorlátlanhozzáféréstkapnakazügyfélonlinebankoláshoz
használteszközeihez.Atelepítésétkövetően„csak”bekellléptetniazügyfeletonlinebankifelületére.Annakérdekében,
hogyazügyfélnelássa,milyenműveleteketvégeznekismeretlenekamobiltelefonján,atelefonlefordításáraésarajta
lévőkamerákeltakarásárakérikmeg.

Szinténvisszatérőelem,hogyacsalókazáltalukjelzett,valójábannemlétezőterhelésekmegakadályozásaérdekébenaz
ügyfeleketakorábbialacsonyösszegrebeállítottbankkártyalimitlehetőlegmagasabbösszegretörténőmegemelésére
vettékrá.Ezalépésazonbannemmegakadályozta,hanemlehetővétette,hogyminélnagyobbösszegűvisszaéléstkö-
vessenekelvelükszemben.

Hiszékenység, kontra védelmi funkciók

Akülönbözőinternetesbiztonságikódok,erősügyfélhitelesítésvilágábanfelmerülhet,hogymikéntvalósulhattakmege
visszaélések.Nosúgy,hogyamobiltelefonraletöltötttávolihozzáféréstbiztosítóalkalmazássegítségévelacsalókmeg-
ismerhetikazSMS-benkapottkódot,abankialkalmazásokfelettazirányítástátvehetik.Sokesetbenazonbanerresem
voltszükség,mertazügyfelekacsalókkéréséreazSMS-benszereplőkódokatmagukadtákki,vagyamobilalkalmazásban
elvégzetthitelesítésekkelatranzakciókatmagukhagytákjóvá.

Azügyfelekazelkövetőkáltalkérttranzakciótmegelőzőenláttákannakmindenadatát:akedvezményezettnevét,atranz-
akcióösszegétésdevizanemét,mégsemfogtakgyanút.Acsalókabankkártyavalamennyiadatánakkiadásamellettakód
elárulásáraisrávettékazügyfeleket,amiállításukszerintazértvoltszükséges,mertatranzakcióügyféláltalijóváhagyásával
atranzakciótzárolták,blokkoltákvagyazadottösszeget„biztonságosrendőrségiszámlára”helyezték.Akontrollszolgálta-
tássalrendelkezőügyfelekaműveletutánrögtönészleltékaszámlaegyenlegükcsökkenését.Azőkételyeiketazzalhárítot-
tákel,hogyapénztátmenetilegvédelemaláhelyezték,ésmajdabankkésőbbvisszavezetiazta„biztonságiszámláról”.

Acsalókfőérvetehátazvolt,hogyazügyfelekpénzétvédik,sezértkellamegtakarításokategybiztonságosszámlára
utalni.Meséjükszerintmindenbankbanvanazügyfeleknekegytitkosalszámlájuk,amelyugyannemazügyfélnevére
szól,mertcsalókszerintarranemszólhat.Továbbá,mivelazilyenalszámláramaximumkétmillióforintutalásalehetséges,
ezértaszámlaegyenlegnagyságátólfüggazalszámlákszáma.

Acsalókáltalnemismert,deazügyféláltalmegnevezettszámlaegyenlegismeretében,acsalókútmutatásaiszerintaz
ügyfelekrögzítettékazegyvagytöbbalszámláratörténőutalásadatait.Ezmindenesetbenazügyfélbankjánkívülibank-
számlavolt,ismeretlenkedvezményezettel,aközleménybenpedig„ajándékot”vagyegyébmegjegyzéstkellettrögzíteni.
EztkövetőenazügyfelekaPBTelékerültesetekbenátisutaltákazösszegetabbanahiszemben,hogyezzelbiztonságba
helyezikapénzüket.Valójábanlehet,hogyéppenelvesztettékazt.

Mit lehet tenni a telefonos csalók ellen?

Abankoksaját internetesfelületükön,e-mailen,netbankonvagyabankimobilalkalmazásonkeresztülküldöttpush
üzenetbenfolyamatosantájékoztatjákügyfeleiketazaktuálisadathalászkísérletekről,bankicsalásokrahasználtmódsze-
rekről.Célszerűezeketazüzeneteketátolvasni,tájékozódni.Nesajnáljukazidőtabanktólkapottüzenetekátolvasására!
Ellenőrizzük,hogyazSMS-envagymobilalkalmazásonkeresztülkapottüzenettartalma,azabbanszereplőtranzakció
valóbanmegfelelaszándékunknak.Legyünkkörültekintők!Mindenszempontbólmegéri.

Avisszaélésekazértvalósultakmeg,mertazügyfelekacsalókkéréséreazSMS-benszereplőkódokatiskiadták

„Szerkesztett	formában	megjelent	az	Origo.hu	portálon	2022.	április	27-én.”
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DR. RÓZSAVÖLGYI ORSOLYA: 
Hogyan ne fussunk bele az elő- és végtörlesztés buktatóiba?

Ha extra pénz áll a házhoz, sokan arra fordítják, hogy mielőbb szabaduljanak hiteleiktől vagy legalább faragjanak 
tartozásaikból. Erre törvény adta joguk van. De hogyan működik, mennyibe kerül, megéri egyáltalán? Elő- és végtör-
lesztéskor érdemes tisztában lenni az előnyökkel és buktatókkal. 

Alakás-takarékpénztárimegtakarításkiutalása,anagyobbösszegűmunkahelyibónusz,anemvártpénzérkezéseremek
alkalom,hogyhitelünktörlesztésérefordítsuk.Érdemesutánanézniajogszabályiésszerződésesfeltételeknekelő-vagy
végtörlesztéskor,hogyabuktatókat,problémákat,esetlegestöbbletkiadásokatelkerüljük.Akikilyenproblémákbaütköztek,
jellemzőenaváratlanulfelmerülődíjak,elhúzódóügyintézés,nemmegfelelőtájékoztatás,esetlegavisszafizetendőösszeg
kapcsánfordultakazMNB-nbelülműködőPénzügyiBékéltetőTestülethez(PBT).Azelő-ésvégtörlesztéskornemcsak
avonatkozótörvényt,hanemazegyedihitelszerződésekbenrögzítettrendelkezéseketisfigyelembekellvenni,sokszor
ezisbonyodalmatokozhat.

Afogyasztónakabankfeléírásbankelljeleznieelő-vagyvégtörlesztésiigényét.Abejelentéskonkrétformájaésidőpontja
kapcsánérdemesáttanulmányozniabankoktájékoztatóit.Hapedigmárbejelentettük,akkorbeiskellfizetni,különben
azigénytkésőbbújrajeleznikell.Abbólislehetvitásügy,haabejelentésutánazelőtörlesztésteljesítésevégülvalami-
lyenokbólelmarad.Egymegtörténtesetbenakérelmezőjeleztevégtörlesztésiszándékát,kitöltötteavégtörlesztési
nyilatkozatot,deaténylegesfizetéselmaradt.Hónapokkalkésőbbazújabbtartozásigazolásonlévőösszegetbefizette,
denyilatkozataekkorramárlejárt.Azügyfélatájékoztatáshiányárahivatkozott.VégülaPBTelőttiegyezséggelrendezték
ajogvitát,afelmerültkamatokegyrészétabankvisszatérítette.

Azelőtörlesztésiszándékbejelentéseutánabanknak5munkanaponbelültudatniakellazügyféllelazazzalkapcsolatos
szükségesinformációkat.A2016.március21.utánkötöttfogyasztóikölcsönszerződésekesetébenpedigajogszabályazt
azelőírástistartalmazza,hogyhaafogyasztójelzielőtörlesztésiszándékát,ahitelezőkötelespapíronvagymástartós
adathordozónafogyasztórendelkezésérebocsátanipéldáulazelőtörlesztéskövetkezményeinekszámszerűsítését,vagy
azelőtörlesztésselkapcsolatosköltségekrevonatkozóinformációkat.Fontos,hogyatájékoztatókatafogyasztókátis
nézzékésamegjelöltidőben,összegben,amegadottszámlaszámrateljesítsékazelőtörlesztést.Améghátralévőtartozás
összegénekvégtörlesztéskorkiemeltszerepevan,hiszenilyenkorateljestartozástkellahitellezárásáhozmegfizetni.

Demittehetafogyasztó,haatájékoztatótartalmávalnemértegyet,vagyutóbbkiderül,hogyazabbanszereplőadatok
nemvoltakmegfelelőek?Előfordult,hogyatájékoztatásszerintiidőbenésösszegbenmegfizetetttartozássalmégsem
történtmegavégtörlesztés,mertabankáltalközöltösszeg-tévesen-kisebbvoltaténylegestartozásnál.Egyilyeneset-
benszinténegyezségrejutottafogyasztóésabankaPBTelőtt:azügyfélelismerte,hogyvalóbannagyobbatartozása,
abankpedig,hogytévesentájékoztatott.Azügyfélmegfizetteamégfennállótartozást,abankpedignemszámítottfel
a„késedelemért”továbbidíjat,kamatot.

Azsemmindigelég,haateljestartozástmegfizetjük,mertazelő-,végtörlesztésidíjatisrendeznikell.Ezekkülönbözők
lehetnek,ajogszabálycsupánamaximálismértékeketjelölimeg:ezjelzáloghitelesetébenazelőtörlesztettösszeg1,5%-a,
azutóbbiidőbennagynépszerűségnekörvendőminősítettfogyasztóbarátlakáshiteleknélpedig1%-a.Azelőtörlesztés
lehetazonbandíjmentesis:példáulminősítettfogyasztóbarátlakáshitelekesetébenalakás-takarékpénztárimegtakarí-
tásokbóltörténőelőtörlesztéseknél.

APBT-hezfordulóadósokafelszámítottvégtörlesztésidíjatisgyakranvitatják.Egyfogyasztóabankfiókbanaztatájé-
koztatástkapta,hogydíjmentesenjogosultvégtörlesztésre,eztavégtörlesztésinyilatkozatonabankfiókiügyintézőbe
isjelölte,mégisdíjatszámítottakfelneki.Bárutóbbavégtörlesztőelfogadta,hogyjogosadíjfelszámítása,őelőzetesen
errőleltérőtájékoztatástkapott.Megfelelőtájékoztatáseseténlehetséges,hogymásdöntésthozottvolnaavégtörlesztés
kapcsán.Végülafelszámítottvégtörlesztésidíjatabankvisszatérítetteésegyezséggelzárultajogvita.

Gyakori,hogyabankokaszerződéskötéskorkedvezményeketnyújtanak:elengedikafolyósításidíjat,visszatérítikazér-
tékbecslés,vagyaközokiratbafoglalásdíját.Ezekkelkapcsolatbanazonbanaszerződésbenkiköthetikpéldául,hogyegy
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bizonyosidőn(példáulhároméven)belülivégtörlesztés,vagynagyobbösszegű(példáulakölcsönösszegfelétmeghaladó)
előtörlesztéseseténaszerződéskötéskorelengedettdíjakatérvényesítik.

Egyvitásügybenabankakölcsönvégtörlesztéseeseténafennállótartozásmelletttovábbiközel100ezerforintmegfi-
zetésétkérteazügyféltől,akiazerrőlszólóelőzetestájékoztatáshiányátsérelmezte.Avégtörlesztésifolyamatelhúzó-
dott,többhónaponkeresztülnemtudtákabankfiókbanmegmondani,hogymekkoraösszegteljesítésévellehetlezárni
aszerződést.Abankvégülazeljárássoránismertetteazelengedettdíjakat,költségeket,illetveaztakonkrétszerződéses
rendelkezéstis,amialapjánezentételeketfelszámíthatja.Végülegyezséggelrendeztékavisszafizetendőpontosösszeget,
aszolgáltatóeltekintettazakciókereténbelülelengedettdíjakvisszafizetésétőlésavégtörlesztésifolyamatelhúzódása
miattfelmerültkamatokegyrészétisvisszatérítetteafogyasztónak.

Előtörlesztéskorabanknakabefizetettösszegetabefizetéstkövetőenlegkésőbb5munkanaponbelülelkellszámolnia.
Ilyenkoráltalábanatörlesztőrészletcsökken.Lehetazonban,hogyafogyasztóatörlesztőrészletváltozatlanulhagyása
mellettinkábbafutamidőtszeretnérövidíteni.Ezesetbenazonbanfelmerülhetnektovábbiköltségek,példáulaszerző-
désmódosítás,közokiratbafoglalásstb.kapcsán.

EgyfogyasztóazértfordultaPBT-hez,mertannakellenére,hogymindentjogszerűenintézettésálláspontjaszerintszer-
ződéseerrelehetőségetbiztosít,azáltalaválasztottfutamidő-rövidítésmégsemtörténtmeg.Abankszerintazonban
arövidítéscsakkülönbírálatésszerződésmódosításutánlettvolnaelvégezhető.Esetükbentehátegykonkrétszerződéses
rendelkezéskapcsánálltfennjogvita,amitegyezségükbenazelőtörlesztésselésafutamidő-rövidítésselkapcsolatbanis
rendeztek.

Azelőtörlesztésutániújtörlesztőrészletislehetaproblémaforrása.Abanknemmegfelelőösszegrőltájékoztattaaz
ügyfeletazelőtörlesztéselőtt.Azannakmegtörténteutánküldötttájékoztatóbanviszontmárajogosösszegűtörlesztő-
részletszerepelt,amelyetszámszakilagaláistámasztottahitelintézet.Afogyasztóelfogadtaazújtájékoztatást,azonban
sérelmezte,hogyelőzetesenfélretájékoztatták,éslehet,hogyezkihatássalvoltadöntésére.Abankegyezségkeretében
végülvisszatérítetteafelszámítottelőtörlesztésidíjat.

Eszámospéldamutatja,hogyahitelelő-ésvégtörlesztésekapcsánérdemeskörültekintőeneljárniakisebb-nagyobb
buktatókelkerüléseérdekében.Fontosalaposanáttekinteniakapotttájékoztatást,megismerniaszerződésesfeltételeket,
ellenőrizniazadatokat.Lehetőségszerintjavasoltírásbanegyeztetniabankkalésabenyújtottdokumentumokmásolatát
ismegőrizni.Szükségeseténpedigpanasszalelőszörabankhozlehetfordulni,sannakesetlegeselutasításátkövetően
kezdeményezhetiafogyasztóaPBTeljárását.

„Szerkesztett	formában	megjelent	a	Világgazdaságban	2022.	május	5-én.”

RAJKI KLÁRA: 
Mire használjuk és mire ne a hitelkártyánkat?

A hitelkártya körültekintő használat mellett szinte ingyenes hitellehetőséget biztosít, de ha nem figyelünk, súlyos kamat-
terheket róhat ránk. Vásárlásainknál akár kedvezményeket is kaphatunk, a kártyás készpénzfelvétel vagy a szerződés 
gyors megszüntetése viszont azonnali költségekkel járhat.

Mamárszintemindenbankszámlatulajdonosrendelkezikaszámlájáhoztartozóbankkártyával.Abankkártyákkülsőmeg-
jelenésükben,funkcióikbanszinteazonosak,mégisjelentőskülönbségvanközöttükatekintetben,hogybetéti(debitcard)
vagyhitelkártyáról(creditcard)beszélünk-e.AMagyarNemzetiBank(MNB)kereteinbelülműködőPénzügyiBékéltető
Testületelőttieljárásoktapasztalataialapjánafogyasztókszámárasokszornemegyértelmű,hogymiakülönbségakét
kártyatípusközött,ésmilyenbuktatóilehetnekahitelkártyahasználatának.

Abetétikártyaabankszámláhozkapcsolódókészpénz-helyettesítőfizetésieszköz,amellyelafizetésiszámlánkonlévő
összegterhérevásárolhatunkvagyvehetünkfelkészpénzt.Ezesetbenasaját,meglévőpénzünketköltjük.Ahitelkártya
használatával,mintahogyaztaneveisjelzi,abankaszerződésbenmeghatározotthitelkeretösszegéighiteltnyújtszá-
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munkra,melyetmeghatározottidőszakonként(általábanhavonta)visszakellfizetni.Akártyaigénylésdíjmentes,azonban
annakbirtoklásáértéshasználatáértdíjatszámítfelakártyatulajdonoskibocsátóbank.

Ahitelkártyátleggyakrabbanegyáruvagyszolgáltatásvásárlásárahasználják.Ekkorakártyáhoztartozóhitelkeretből
használunkfölpénztavásárolttermék,szolgáltatásösszegében,ésatranzakcióvalegyébdíjatnemszámítanakfel.Akár-
tyahasználatsoránabankmeghatározegyelszámolásiidőszakot(ezáltalábanegyhónap),amelyaszámlazárásnapjával
érvéget.Ahitelkeretbőlvásárlásraezidőalattfelhasználtösszegetakövetkező,úgynevezetttürelmiidőszakbankell
visszafizetniabankáltalmeghatározotthatáridőig(általában15nap).

Haateljesösszegvisszafizetjükatürelmiidőszakvégéig,akkorafelhasználtösszegdíj-éskamatmentes.Akamatmentesség
kizárólagakártyásvásárlásokravonatkozik,készpénzfelvételrenem.Akamatteherakkorjelentkezik,haakártyabirtokos
nemfizetivisszaateljesfelhasználtösszegetatürelmiidőszakalatt,legkésőbbannakvégéig.Hacsakabankáltalmeg-
határozottminimumösszeget–általábanafelhasználthitelkeret5százalékát–fizetivissza,akkorabankkamatotszámít
felafelhasználtösszegre.

Amennyibeneztsemfizetimegazügyfél,akkorakamatmellettkésedelmikamatotésdíjatisállniakell,melyatöbbi
hiteltermékkelösszehasonlítvakiemelkedőenmagas.ATHM(teljeshiteldíjmutató),azazakamatokésköltségekegyévre
vetítettszázalékosmértékeebbenazesetben,akárajegybankialapkamat39százalékponttalnöveltmértékétiselérheti.

Amennyibenahitelkártyátkészpénzfelvételrehasználjuk,úgyarranemvonatkozikavásárlásokeseténfennállóidősza-
koskamatmentesség.Abankafelvettösszegutánilyenkormindenesetbenmagaskamatot,bizonyosesetekbenkülön
költségetszámítfel,ezérterresemmiképpennemérdemesalkalmazni.Előfordultolyaneset,hogyhitelkártyával1000
forintkészpénztvettfelazügyfél,amelyutánközel600forintoskészpénzfelvételidíjatszámítottfelazérintetthitelintézet.

Ahitelkártyávaltörténtköltésekesetébenjellemző,hogyazokutánvalamilyenkedvezménytbiztosítakártyakibocsá-
tóbank.Alegelterjedtebbavásárlásbizonyosszázalékánakvisszatérítése,amelyetazügyfélhitelszámlájánvagyegy
gyűjtőszámlájánszámolnakel.Mindigkülönösfigyelmetkellarrafordítani,hogypontosanmilyenfeltételekteljesítése
eseténbiztosítjaezeketahitelintézet.Példáulmeghatározhatja,hogymilyenvásárlásutánjárvisszatérítésésmennyi
annakmaximálisösszege.

Esetenkéntezenkedvezmények(példáulavisszatérítendővásárlások)körét,vagyagyűjtött,visszatérítettösszegfelhasz-
nálásátisakártyabirtokosmagahatározhatjameg.Akedvezményekigénybevételeésfelhasználásafokozottfigyelmet
igényel,azonbanjódöntésselahitelkártyaévesdíjavagymégennélnagyobbvisszatérítésiselérhető.Ezzelahitelkártya
aktiválását,illetveannakhasználatátösztönzik.

Abbanazesetben,havalakieztaspeciálisbankkártyátúgyhasználja,hogyaköltésiidőszakutánlegkésőbbatürelmi
időszakvégéigvisszafizetiateljesfelhasználtösszeget,akkorakamatmentességésazérvényesítettkedvezményekfi-
gyelembevételévelakáramegfizetettdíjakonfelülielőnyiselérhető.Ezkizárólagafizetésihatáridőszigorúbetartásával
lehetséges.

Abetétikártyákhozhasonlóanahitelkártyákesetébenisérdemesakártyalimitbeállításárafigyelni,valamintigényelni,
hogyavásárlástkövetően,sms-benvagypushüzenetbenértesítéstkapjunkatranzakciómegtörténtéről,afelhasznált
összegről,esetlegamégrendelkezésreállóhitelkeretről.Ugyanistöbbolyanesetistörtént,hogyeltulajdonítottákazt,
vagyadataitcsalárdmódonmegszerezték.Eztazonnalbekelljelenteniabanknakéskérnikellabankkártyazárolását
vagyletiltását.

Többolyanhitelkártyatermékisvan,amelyáruvásárlásikölcsönszerződésselisegyüttjár.Előfordulhat,hogybárakártyán-
katnemhasználtuk,azáruvásárlásösszegétvisszafizettük,azonbanmégistartozásmaradfenn,melyhavontanövekszik
ésannakmegfizetésétkövetelitőlünkabank.

Fontosszemelőtttartani,hogyahitelkártyahasználatánakhiányanemaztjelenti,hogyaszerződésalapjánneszámítaná-
nakfeldíjat,illetveköltséget.Afelmerültdíjakat(példáuléveskártyadíj,számlavezetésivagyzárlatidíj,sms-szolgáltatás
díjastb.)ilyenkorahitelkeretbőlvonjákleahitelintézetek.Ezfizetésikötelezettségetjelent,melyet,hahatáridőbennem
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egyenlítünkki,kamatotszámítanakfel.Fokozottanfigyelnikellarra,hogypéldáulegykamatmentesáruvásárlásikölcsön
kedvezménymilyenegyébkötelezettséget,szerződéskötéstjelent.

Atapasztalatokszerintahitelkártyatermékekértékesítésekorcsakakedvezményeketemelikkiésafelmerülőköltségeket
csakahirdetményvagykondícióslistaátadásával,illetvearravalóhivatkozássalemlítik.Előfordultakolyanesetekis,hogy
azügyfélaszerződésaláírásautánszembesültazzal,hogynemegyújabbbetétikártyátkapottaszámlájához,hanem
hitelkártyátésabankköltségetszámítfelannakmegszüntetésekor.Adíjmentesmegszüntetéscsakmeghatározottidő
eltelteutánvagyegyjelentősösszegmegfizetésévellehetséges.

Mindenesetbenamegkötöttszerződésekelválaszthatatlanrészétképeziavonatkozóhirdetményvagykondícióslista,
tehátannaknemismeretenemmentesíta felszámítottdíjakmegnemfizetésealól.Aszerződéskötéssoránszóban
elhangzotttájékoztatásvagyannakhiányaakésőbbiekbenlegtöbbszörnemigazolható,egyesetlegesjogieljárássorán
nehezenbizonyítható.

Legyünkezértkörültekintőek,ésaláíráselőttmindenesetbentanulmányozzukátaszerződésfeltételeit,tájékozódjuk
akamatokról,költségekről,illetveazesetlegeskedvezményekrészleteiről.Sőt,szerződésünkidőszakaalattfolyamatosan
kövessüknyomonazokat,mertmenetközbenisváltozhatnak.

AhitelkártyatermékekhasználatárólaMagyarNemzetiBankPénzügyiNavigátorkiadványábanrészletestájékoztatást
találhatunk,azegyeshitelkártyatermékekösszehasonlításábanpedigazMNBHitelválasztóprogramjanyújtsegítséget.
Hatanácsadásravagyszakmaisegítségrevanszükségünk,bizalommalforduljunkamegyeszékhelyekenműködőPénzügyi
NavigátorTanácsadóIrodahálózathozzánklegközelebbesőirodájához,melyekelérhetőségétésügyfélfogadásiidejére
vonatkozóadataitazMNBhonlapjántaláljuk.

„Szerkesztett	formában	megjelent	az	Origo.hu	portálon	2022.	május	11-én.”

SZABÓ PÉTER:  
Vajon az érzelem jó tanácsadó a pénzügyekben?

Válságokkal sújtott gazdasági helyzetben, kritikus időszakban különösen fontos a pénzügyi kultúra fejlesztése, a szemé-
lyes tudatosság növelése. Számos kutatás és a mindennapi tapasztalatok is alátámasztják, hogy az érzelmek erőteljesen 
befolyásolják a pénzügyi döntéseket. 

Apénznemboldogít.Ezzelazállítássalbizonyárasokanegyetértenek,másokviszontvitatják,vagylegalábbisafejüket
csóválják.Azviszonttény,hogyapénzhiányaveszélyeztethetiafelhőtlenboldogságérzetet,ezértarendezettpénzügyek
isnyugalmatadhatnak,elősegítveezzelaboldogságot.

Azemberekmindennapiügyeiintézésesoránhozottdöntéseitérzelmiésracionálismegfontolásokegyarántbefolyásolják.
Vajonmennyirejátszanakszerepetezekegyügyfélkapcsolatlétesítése,fenntartásavagymegszüntetésesorán?Biztos,
hogyjó,haazazérzelmekkerekednekfelül?

Együgyfélkapcsolatlétesítéséhez,mintpéldáulaszámlanyitás,befektetés,hitelfelvétel,általábanpozitívérzelmekkap-
csolódnak.Bízunkbenne,hogyamegfelelőterméketválasztjuk,aztkapjuk,amitvárunk.Akésőbbicsalódásokúgykerül-
hetőkel,haelőzetesenkörültekintőentájékozódunk.Különösenigazezahosszútávrakihatópénzügyidöntéseknél,mint
példáulegylakáshitelfelvétele,tartósbefektetésicélkiválasztásavagynyugdíjbiztosításmegkötése.Célszerűalaposan
utánajárnivalamennyilehetőségnek,tisztábanlenniafeltételekkel,akondíciókkal,ajogikörnyezettel.Szükségeseténnem
szégyentanácsotkérniszakembertől,vagyakáregygondolatébresztőbeszélgetéstfolytatnibarátokkal,családtagokkal,
akikesetlegmárjártakhasonlócipőben.Asokinformációazonbanzavaróislehet.Digitálisvilágbanélünk,számtalan
különbözőcsatornánkeresztülzúdulránkarengetegadat.Szűrjükkiadöntéshezszükségestudást.Azisfontos,hogy
megbízhatóforrásbóltájékozódjunk.PénzügyitémákbanilyenhitelesforráspéldáulaMagyarNemzetiBank(MNB)hon-
lapja(www.mnb.hu)aholobjektívinformációkérhetőekelapiaciszereplőkrőléstermékeikről,ígypéldáulaminősített
fogyasztóbaráthitelekről,biztosításokról.

https://alk.mnb.hu/portal/fogyasztoknak/bal_menu/ptilekerdezo
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Apénzbirtoklásáhozpozitív,hiányáhoznegatívérzelmekkapcsolódnak.Tisztábanvannakezzelapénzügyipiacokszereplői,
ahogyatevékenységüketillegálisanvégzőkis.Valótlanságotáltalábanőksemállítanakreklámtevékenységükben,azonban
egyoldalúanatermékpozitívumaitkiemelvevezethetikmegafogyasztókat.Legyengyanús,hatúlságosanvonzóazajánlat:
egykockázatnélkülibefektetés,abusásanmagashozamáltalábannemreálisígéretek.Joggalmerülhetfelakétségaz
ilyenterméket,szolgáltatástkínálóvalszemben,hogynemlegálispiaciszereplő.AzMNBhonlapjánlévőFigyelmeztetések 
éppazilyen,márapiacfelügyeletitevékenységesoránlátókörébekerültszolgáltatóktólszeretnémegóvniafogyasztókat.

Jellemzőenazérzelmeinkrekívánnakhatniazokazadathalászbűnözőkis.Egypénzügyihelyzettelkapcsolatosijesztő
hírrel(„jogosulatlanul	hozzáfértek	a	bankszámlájához”),vagyesetlegéppellenkezőleg,valamiváratlanésrendkívülvonzó
lehetőségmegcsillantásával(„hatalmas	összeget	nyert,	már	csak	annyit	kell	tenni,	hogy	…”)	kívánjákelérni,hogyhirtelen
érzelmifelindulásból,gondolkodásnélküladjukmegszemélyesadatainkat,jelszavunkat,PINkódunkat,vagykattintsunk
egylinkre.Ecsapdákatleginkábbapénzügyitudatosságnövelésévellehetelkerülni.Hatisztábanvagyunkacsalókáltal
használteszközökkel,akkornemérfelkészületlenülegyadathalászlevél,telefonhívás,atudatospénzügyifogyasztókö-
rültekintően,szolgáltatójátmegkeresveellenőrziazokvalóságtartalmát.

Ideálisesetbenelégedettekvagyunkaválasztottpénzügyiszolgáltatással,termékkel:aztkaptuk,amitvártunk,megva-
lósulta„fogyasztóiélmény”.Problémákfelmerülésekorazonbananegatívérzelmekkerekedhetnekfelül:bosszúság,
csalódottság,kiábrándultság,harag,deakárdöbbenet,rémületis.

Ilyenkiélezetthelyzetekbenfontos,hogyneazérzelmekhatározzákmegatovábbiakat.Átgondoltankellmegtenniaszük-
ségeséslehetségeslépéseket.Fontosezazértis,mertafogyasztójellemzőenegyedülmaradazérzéseivel:a„pult”
túloldalánapénzügyiszolgáltatóalapvetőenracionális,érzelmektőlmentesmódonkezeliapanaszokat.

Jelencikkapénzügyifogyasztódöntéseinekérzelmiaspektusaitveszigórcsőalá,ígyérdemestisztázniapénzügyifogyasztó
fogalmát.Gyakorlatilagolyantermészetesszemélyrőlvanszó,akiamagánszférájával(nemavállalkozásával,gazdasági
tevékenységével)összefüggőpénzügyeitintézibankkal,biztosítóval,vagyegyébpénzügyiintézménnyel.

Haapénzügyiszolgáltatássalösszefüggőnézeteltéréstnemsikerülaszolgáltatóvalközvetlenülmegnyugtatóanrendezni,
akkorazügyfélpanaszttehetapénzintézetnél.Hapanaszátelutasítják,aPénzügyiBékéltetőTestülethez(PBT)fordulhat,
amelyapénzügyifogyasztóijogvitákrendezésénekegylehetségesfóruma.APBTeljárásánakcéljaakialakulthelyzet
békésrendezése,afelekköztiegyezségelősegítése.AfolyamatrólbővebbinformációazMNB,illetveközvetlenülaPBT
honlapjánérhetőel.Ahogyazelnevezéseissugallja,aPBTcéljaabékéltetés.Személyesentisztázhatókavitáskérdések,
ígyaszakmaiságmellettazérzelmimegnyilvánulásoknak,asérelmekkibeszélésének,a„gőzkieresztésének”isteretad.
Haezsemvezetcélra,indokoltesetbenaPBThozdöntéstazügyben.

APénzügyiBékéltetőTestületműködésétisazérzelmi-értelmikettősségjellemzi.Egyfelőlszakmai(pénzügyi,jogi,gazda-
sági,számszaki,stb.)problémákatvizsgáléstisztáz,másészrőlkonfliktustkezel,aproblémákemberioldaláraisfigyelmet
fordítéstörekszikarra,hogyhozzásegítseafeleketegyreálismegoldásközöskialakításához.

„Szerkesztett	formában	megjelent	az	Origo.hu	portálon	2022.	május	25-én.”
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DR. ÁGAI GYÖRGY: 
Tanúk és fotózás segíthetik a kötelező biztosítási kár kifizetését

Közúti balesetnél a járművünkbe belehajtó másik sofőr nem csak a helyszínen tagadhatja le a felelősségét. Megeshet, 
hogy utólag, a kárrendezési eljárás során - akár a biztosítójánál – vonja vissza erről szóló nyilatkozatát. Könnyebben 
juthatunk jogos kötelező gépjármű-biztosítási kártérítésünkhöz, ha – a baleseti bejelentő pontos kitöltése mellett – le-
fényképezzük a járműveket, s tanúk adatait is rögzítjük – derül ki az MNB-n belül működő Pénzügyi Békéltető Testület 
jogeseteiből.

Haeltekintünkaszemélyisérülésesbalesetektől,amelyekvisszafordíthatatlankárokat isokozhatnak,abalesetután
akkorisottmaradatöröttgépjármű.Eatulajdonosokszámáraelégnyomasztó,miközbenazisbizonytalan,hogyakárt
kifogjamegtéríteni.

Haegyedülbalesetezünk,csakacascosegíthet.

Haagépjárművezetőegyedül,külsőközrehatásnélkültörteösszekocsiját,pl.egyfigyelmetlenmanőverutánasaját
garázskapuját,kerítésétdöntiromba,akkorakérdésannyi,hogyvan-ecascoszerződés.Haigen,úgyakáreseményt
bejelentiabiztosítójánakésakárrendezésieljárásutánhozzájuthatbiztosításiszolgáltatásiösszegéhez,amellyelvagy
egyetértvagynem.Hanincscascoszerződése,tulajdonoskéntmagakénytelenviselniakárát.

Magyarországonakötelezőgépjármű-felelősségbiztosításról(kgfb)szólótörvénykimondja,hogymindenmagyarországi
telephelyűgépjárműüzembentartójakötelesagépjárműüzemeltetésesoránokozottkárokfedezetérebiztosításiszerző-
déstkötni.Eztakötelezettségetnéhányritkakivételtőleltekintvemindenkibeistartja,miveltudja,habalesetetokozott,
akkoravétlengépjárműbenokozottkármegtérítésétabiztosítómagáravállalja.

Károkozásutánabiztosítókjogszerűenbizonyosszankciókat(pl.abonus-malusrendszerbenvalóvisszaléptetés,károkozói
pótdíj)alkalmaznakavétkesféllelszemben.Emiattegyesvétkesgépjárművezetőknemmindigismerikelafelelősségüket
abalesetokozásáértésmindenlehetőségetkihasználnakarra,hogymentesüljenekanegatívjogkövetkezményekalól.
Ezértnagyonfontos,hogyaténylegesenvétlengépjárművezetőabalesetbekövetkezteután„résenlegyen”,éskészüljön
felarra,hogyakárrendezésieljárásbanesetlegesenőtfogjákfelelőssétenniabalesetért,vagyesetlegolyankárokért,
amelyeketnemisőokozott.

Adottegyszűkutcaabelvárosban,zajlikaharcaparkolóhelyekért.A-valjelöltautósmeglátegyszabadhelyet,megkezdi
ajobbrahátrabeállástkétautóközé.Ekkorbekövetkezikanemvárthangosreccsenéshátulról.Mostmárfigyelmesen
hátranézéslátja,hogyautójánakhátsórészeösszetörtamögötteállóBgépjárműmiatt.

Akétvezetőszemrevételeziakeletkezettkárokat.Tegyükfel,hogynemalakulkivitaafelekközött,azAkocsivezetője
sűrűnelnézéstkérésaztmondjaelismeriafelelősségét.ABgépjárművezetőjeeténytörömmelnyugtázzaésegyeztetnek,
holtöltsékkiazún.kék-sárgabalesetibejelentőt.Megbeszélikazidőpontotésahelyszínt,aholnyugodtabbaneltudják
végezniazadminisztratívfeladatot,mertamögöttüklevőautósokmáridegesek.

Agépjárművezetőjeálljaaszavátéstalálkoznak.Lehetazonban,hogy-átgondolvahelyzetét-közliaBautóvezetőjével,
hogynemismerielafelelősségét,mertnemőtolatott,hanemamásikjöttneki.Ittvélelmezhetőenvitaalakulkiafelek
között,amelynekcivilizáltmegoldása,hogycsakabalesettényétésamechanizmusátírjákleasajátmeglátásukszerint.

Aziselképzelhető,hogyazAautóvezetőjeekkoriselismeriafelelősségétéseztisrögzítikabalesetibejelentőn.Azezt
követőnapokban(akgfbtörvényszerint30naponbelül)aBgépjárművezetőjebejelentiakáreseménytabiztosítónak
ésmegkezdődikakárrendezésieljárás.Avétlenautótulajdonosaekkormárbízikbenne,hogyautójánakkárátabiztosító
rendezi.

Akárokozóbiztosítójaazonbanarrólértesíti,hogyakártnemkívánjarendezni,mertálláspontjaszerintnemabiztosítottja
felelősabalesetért.ABautótulajdonosa,vitábaszállabiztosítóval,skiderül,hogyazAautóvezetőjeakárrendezési
eljárássoránvisszavontaafelelősségelismerőnyilatkozatát,ígyabiztosítóúgygondolja,nemtolatástörtént,hanem 
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aBautócsúszottbeleazAautóba.Ebbenazesetbenavétlenautótulajdonosánaknemcsakagépjárműve,deazigaz-
ságérzeteissérült.

Mostnézzükmeg,mitkelltennieavétlenfélnek,hogyeztakellemetlencsalódásokatelkerülje.Legfontosabbteendője
akárképrögzítése,függetlenülamögötteállóautósokdudálásától.Miutánabalesetutánkiszálltésmeggyőződöttarról,
hogyténylegesenanyagikárkeletkezett,mobiltelefonjávalrögzítsenmindenlényegeskörülményt.Akárosodottgépjár-
műveketmindenoldalrólfényképezzele,csakúgy,mintabalesethelyszínétistágabbkörnyezetben.

Aleglényegesebbagépjárművekbenbekövetkezettkárok,agépjárművekegymáshozviszonyítotthelyzete,abaleseti
mechanizmusmegállapításátelősegítőtovábbikörülményekdokumentálása.Ezkésőbbiekbenakárrendezésieljárást
jelentősenmegkönnyítheti.Havanlehetősége,keressenszemtanútis,akiakésőbbiekbennyilatkoznitudabalesetkö-
rülményeiről.

Ezutánafelekelhagyhatjákabalesethelyszínét,hogynyugodtabbkörnyezetbenkitölthessékabalesetibejelentőt.Ezen
akgfbtörvényszerintagépjárművekreésabiztosítójukravonatkozóalapadatokonkívülabalesetlényegeskörülményeire
vonatkozóinformációkatkellmegadni.

Afelelősségelismerésénekrögzítésenemjogszabályielőírás,csaklehetőség.Aztsemtiltjasemmi,hogyazelismerő
nyilatkozatotanyilatkozófélakésőbbiekbenvisszavonja.Afelelősségkérdésétakártérítésszempontjából-jogszabályi
felhatalmazásalapján-abiztosítófogjaeldönteni,számosesetbenafelelősségrevonatkozónyilatkozatoktólfüggetlenül.
Ezértügydöntőjelentőségenincsennekanyilatkozatnak.Alegfontosabb,hogyazütközésutánikárképrögzítvelegyen.
Egyjóldokumentáltkárazigazságoskárrendezésalapja.

DR. RÓZSAVÖLGYI ORSOLYA:  
Fizetési moratórium: kilépni vagy maradni?

A törlesztési moratóriumban maradás esetén a futamidő kitolódik, ami azt is jelenti, hogy tőketartozásunkra hosszabb 
ideig rakódik a banki kamat. Változó kamatozású hitelnél emellett még hosszabb időn át ki leszünk téve az esetleges 
kamatemelés lehetőségnek. Ha több hitelünk van a moratóriumban, még kedvezőtlen anyagi helyzetben is anyagilag 
érdemes legalább az egyiknél megkezdeni újból a fizetést, s mihamarabb letudni. Érvek és ellenérvek a moratórium 
ellen és mellett.

A2020márciusibevezetésétkövetőenafizetésimoratóriumszámtalanfogyasztószámáratetteelviselhetőbbéapénzügyi
terheketapandémiaokoztanehézségekközepette.2021.november1-jétőlafizetésihaladékmárcsakakiemelttársadalmi
csoportbatartozóadósoknak(pl.:nyugdíjasok,munkanélküliek,közfoglalkoztatottak,gyermeketnevelők)voltelérhető,
ésnekikiscsakakkor,haeztamegadottformanyomtatványonatörvényihatáridőnbelülkérték.

Afizetésihaladék2022.december31-igtörténőmeghosszabbításaeseténsincsezmásképp.Akipedigegyszerkilépett,
azújranemléphetvisszaamoratóriumba.Demirefigyeljenazanyugdíjas,akinekahitelkártya-tartozásailyenfizetési
haladékkalérintett,vagyazakisgyermekesszülő,akipéldáulalakáshitelekapcsánvesziigénybeamoratóriumvéder-
nyőjét?Miajódöntés?Kilépnivagymaradni?

Abbanazesetben,haamáremlítettcsoportokvalamelyikébetartozófogyasztóanyagilehetőségei,egyáltalánnemteszik
lehetővéatörlesztést,akérdéstulajdonképpennemiskérdés.Amoratórium2022.december31-igtörténőigénybevé-
teletovábbraislehetőségetbiztosítafizetésihaladékra.Miahelyzetviszontakkor,haajövedelmünklehetővétenné
atörlesztést?Milyenhosszútávúhatásokrakellfelkészülnünkamoratóriumigénybevételemiatt?

Alakáshitelekterületénérzékelhetőleginkábbamoratóriumegyikfontoshatása,afutamidő-hosszabbodás.Azttalánmár
mindenérintetttudja,hogyatartozásamoratóriumidőszakaalattiskamatozik.Eztakamatotazügyfélneknemegyösz-
szegben,hanemrészletekbenkellmegfizetnie,ráadásulkamatmentesen.Mitjelentezafutamidőttekintve?Alakáshitelek
ún.annuitásosalapúak,amiaztjelenti,hogyatörlesztő-részletekösszegeállandó,azonbanarészletekenbelülatőke-ka-
matarányfolyamatosanváltozik,hiszenahogycsökkenafennállótőke,úgycsökkenaráfelszámítottkamatösszegeis.
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Amoratóriumezenatörlesztésiütemezésenváltoztat,mivelegyújabbtényezőtisfigyelembevesz.Ezpedigamoratórium
alattfelgyűltkamat,amithavontaegyenlőrészletekbenkellmegfizetni,azazúgymond,porlasztani.Atörlesztő-részletnek
tehátleszegykisrésze,amierreamoratóriumikamatrafordítódikmajd.Természetesenemellettahaviügyletikamatot
isugyanúgymegkellmajdfizetni,ésazisfontosszabály,hogyatörlesztő-részletösszegenemhaladhatjamegazeredeti
szerződésszerintirészletet.Könnyűbelátni,hogyahhoz,hogyazeredetirészletösszegenenövekedjen,atörlesztőrészlet
harmadikelemének,atőkerésznekkellcsökkennie.

Egykonkrétpélda:tegyükfel,hogy(moratóriumnélkül)azeredetitörlesztőrészletünk150.000Ftlenne,amelyből100.000
Fttőke-és50.000Ftakamatrész.Amoratóriumotkövetőenviszontelkellkezdenünktörleszteniafelgyűltkamatokat.
Haezhavontapéldául7.000Ft,akkorafentipéldánálmaradva,50.000Ftleszahaviügyletikamat(hiszenaztameglévő
tőketartozásramegkellfizetni),ésehhezjöna7.000Ft-osún.porlasztás.Ezegyüttmár57.000Ft.

Mivelviszontafizetendőhavitörlesztőrészlet–amoratóriumszabályaszerint–nemhaladhatjamegazeddigi,afizetési
stopelrendelésekorteljesített150.000Ft-ot,atőketartozásunkhavontanemtud100.000Ft-talcsökkenni,csakannál
jóvalkevesebbel.Mivelkisebbösszegűatőkecsökkenés,afennmaradótőketartozásnagyobbleszahhozképest,mintha
maradtvolnaezeredeti–moratóriumnélküli-ütemezés.Ugyanezjátszódikle,hónaprólhónapra,egészenafutamidő
végéig.Minélhosszabbidőttöltünktehátmoratóriumban,annáltöbbamoratóriumalattfelhalmozottkamat,annál
hosszabbafutamidő,összességébenpedigannálnagyobbavisszafizetendőkamat.

Areferenciakamathozkötöttszerződésekesetébentovábbiszempontokatismérlegelnikell.Ilyenesetbenaszerződés
kamataváltozó,például3haviBUBOR-hozkötött,ésehhezjönmégakamatfelár.Areferenciakamatperiódusonként(3
havonta,6havontastb.)változik,deamennyibenaszerződésúgyrendelkezik,akamatfelárisváltozikmegadottidősza-
konként,ezutóbbitkamatfelár-periódusnakhívjuk.

Mivelamoratóriumalattnincstörlesztés,azazatőketartozásnemcsökken,ezérterrea(nemcsökkenő)tőketartozásraszá-
mítjákfelakamatot.Mígafixkamatozásúlakáshitelekesetébenakamatnemváltozik,addigareferenciakamatesetében
egyfolyamatosanváltozómértékű(azutóbbiidőbenfolyamatosannövekvő)kamatotszámítanak,egészenakamatstopig.

Bárjelenlegakamatstopa2021.október27-iszintenmaximáltaareferencia-kamatot2022.december31-ig,tartsukszem
előtt,hogyakamatstopesetlegesjövőbenimegszűnéseeseténanemesedékestőketartozásraazéppenakkori,szerződés
szerintikamatotmegkellmajdfizetni.Nemelégtehát,hogyatőketartozás(azazakamatszámításalapja)amoratóriumban
történőrészvételmiattnemcsökkent,mégakamatmértékeisemelkedetta2020márciusiállapothozképest.

Amennyibenviszontkilépünkamoratóriumbóléselkezdjükatörlesztést,akkorelkezdődhetatőketartozáscsökkenése.
Ígyakamatstopesetlegesmegszűnéseeseténmegfizetendőmagasabbkamatlábatcsakegyalacsonyabbösszegűtőkére
számítjafelabank,csökkentvemegfizetendőkamatösszegünket.

Abbanazesetben,hamostvagyakésőbbiekbenhitelkiváltásbangondolkodunk,akkoramoratóriumalattfelgyűlt–afi-
zetésistop-banmaradáseseténszaporodó–kamatrészrendezésetovábbnövelhetiaterheinket.Ezazösszegjogcímét
tekintvekamattartozáskéntszerepelazügyleten.Hitelkiváltáseseténameglévőszerződésbőleredőteljestartozást(így
amoratóriumalattfelgyűltkamatotis)rendeznikell.Haezutóbbitnemtudjuksajáterőbőlmegtenni,akkorakiváltó
kölcsönösszegnekezt is tartalmazniakellmajd.Azonbanmígarégihitelünkesetébenamoratóriumifelgyűltkamat
visszafizetésérekamatmentesrészletfizetésálltrendelkezésünkre,addigegyesetlegeshitelkiváltáseseténezazösszeg
mártőketartozáslesz(hiszenahitelkiváltássoráneztismeghiteleziknekünk),amireügyletikamatotkellfizetni.Minél
hosszabbidőttöltünkmoratóriumban,ezazösszegannálnagyobb.

Célszerűmindenképpidőbenérdeklődnilehetőségeikrőlazoknakafogyasztóknak,akikúgykerültekmoratóriumba,hogy
ugyanaszerződésüketnemmondtákfel,deamoratóriumkezdeténmárvoltkésedelmestartozásuk.Báramoratórium
ezekreiskiterjed,annakmegszűnésétkövetőenazérintettadósokösszetettnehezebbhelyzetbekerülnek.

Nemcsakújraelkellkezdeniükatörlesztést,hanemalejárttartozásrendezéseisaktuálislesz.Amoratóriummegszűnése,
vagyazabbólvalókilépésutána2020.március18-iglejárttartozásraújrairányadóváválnakakésedelemjogkövetkezmé-
nyei,példáulakésedelmikamat.Ezekazadósokezértmindenféleképpengondoljákátkilépést,éshogyvan-emegoldási



ATESTÜLETITAGOKÁLTALÍRTSZAKMAICIKKEK

JELENTÉS A PÉNZÜGYI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET ÉVES TEVÉKENYSÉGÉRŐL • 2022 73

tervükerreahelyzetre.Mielőbbvegyékfelakapcsolatotbankjukkal,éslegalábbamoratóriumelőttmárlejárttartozás
rendezésérőlegyeztessenek.

Alejáratnélkülihitelek–ígyahitelkártya-szerződésekésfolyószámla-hitelek–esetébenszinténfontosátgondolniamora-
tóriumkapcsánhelyzetünket.Eszerződésekesetébencsaka2020.március18-ánfennállttartozásravonatkozottafizetési
haladék,eztkövetőenahitelkártya/folyószámlahitelanormálszabályokszerintműködötttovábbá.Amoratóriumalatt
felgyűltkamatokkalkapcsolatban2021.őszénajogszabályegyún.átszámítástírtelő,amelysoránamoratóriumikamatot
11,99százalékosmértékbenhatároztákmeg.

Emértékrévénjelentősenalacsonyabbáváltazérintettszerződésekfelgyűltkamattartozása.Továbbikedvezőlehetőség
ezenadósoknak,hogyazátszámítotttartozást12havirészletben,snemazonnaltudjákrendezni.Hanagyonrosszanyagi
helyzetbenvagyunk,arészletekrőlmindenféleképpenegyeztessünkabankunkkal.Haugyanisakilépéstkövetőennem
teljesítjükamegállapítotttörlesztőrészletet,akkorakeretterhéreabankokezeketarészleteketbeszedik,hiszennem
védmárminketamoratórium.Vagyisahitelkártyák,folyószámlahitelekesetébenakilépéstkövetőkésedelmesfizetés
jelentősenmegnövelhetitartozásunkat.

Ahelyzetnehezebb,hatöbbszerződésünkismoratóriumbanvan,éstörlesztésiképességünkkorlátozott.Hapéldául
lakáshitelünk,hitelkártya-tartozásunkésáruhitelünkisérintettafizetésihaladékkal,akkormindenképpfontoljukmeg,
hogyazonnalvagyakésőbbiekbenlegalábbcsakegyhitelünkkellépjünkkiamoratóriumból.

Haanyagilehetőségeinkengedik,ígyidénévvégéigpéldáulegykisebbtartozásunkat(példáulahitelkártya-tartozást)akár
teljesenrendezniistudjuk,ezzelelkerülhetjük,hogyegyszerreegynagyobbhavifizetésikötelezettség„szakadjonanya-
kunkba”.Előfordulhat,hogyeztpéldáulabankunkkalkötöttegyedimegállapodáskeretében,esetlegesenkedvezménnyel
tudjukmegtenni.Akésőbbikilépésmenetévelkapcsolatbantehátmindenképpenegyeztessünkapénzügyiszolgáltatóval.

Nemcsakaztkellmérlegelni,hogyamoratóriumbóltörténőkilépéstkövetőenközvetlenülfogjuk-etudniteljesíteni
arészleteket,hanemgondolnunkkellafutamidőteljesidőszakára.Példáularra,hogyafutamidőmeghosszabbításamiatt
hányévesekleszünkazújlejáratkor?Hogyanérintiezhosszútávúterveinket,megtakarításainkat,esetlegpéldáulnyugdíj
előtakarékosságunkat?Milyenjövőbeniterveinkvannakerreazidőszakra?Akáregykésőbbiingatlanvásárlásra,nagyobb
beruházásra,lakásfelújításra,esetlegbővülőcsaládunklehetőségeireiskihataz,hogyarendelkezésünkreállójövedelem
egyrészeameghosszabbodottfutamidőre„leleszkötve”atörlesztőrészletmiatt.Nemmindegy,hogyez20vagy23,
esetleg25év.Apillanatnyielőnylehet,hogyhosszútávonszámosproblémátokoz,ésvégülnehézhelyzetbekerülünk.

Amoratóriumbóltörténőkilépésösszetettdöntés,amelyneksoránnagyszerepetjátszikazadósokanyagi-jövedelmi
helyzete,smindezekmellettérdemesahosszútávúhatásokatisszemelőtttartani.Amegfelelődöntéshezelengedhetet-
lenabankunkkaltörténőegyeztetés,ésszerződésünkfolyamatosfigyelemmelkísérése.Tudatostervezésselegykésőbbi
nehézhelyzetjobbanelkerülhető.Mérlegeljüktehátalehetőségeinket,ésperszenefelejtsükel,hogynemvéletlenül
tartjaamondás:amitmamegtehetsz,nehalaszdholnapra!

„Szerkesztett	formában	megjelent	az	Pénzcentrum.hu	portálon	2022.	július	25-én.”
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DR. RÓZSAVÖLGYI ORSOLYA: 
Megoldások, ha kilépne a moratóriumból

A moratóriumból történő kilépés fontos döntés, csak az előnyök és hátrányok alapos mérlegelése után érdemes végső 
elhatározásra jutni. A fizetési haladék 2021. november 1-jétől már csak a kiemelt társadalmi csoportba tartozó adó-
soknak, mint a nyugdíjasok, munkanélküliek, közfoglalkoztatottak, gyermeket nevelők számára volt elérhető. Nincs 
ez másként most a 2022. december 31-ig történő meghosszabbítása esetén sem. 

Akijelenlegamoratóriumbanvanésnemszeretnemaradni,nincstennivalója,mivelcsakakkorszükségesnyilatkozni,
hamaradniszeretne.Hanemnyilatkozik,akkorkikerülafizetésihaladékbóléselkellkezdenieatörlesztést.Hamaradni
szeretne,akkorezt2022.július31-igformanyomtatványonkelljelezni.Milyenlehetőségekvannakakkor,havalakiki
szeretnelépniamoratóriumból,denembiztosbenne,hogytudtörleszteni?

Bármilyenfizetésimoratóriummalérintettszerződésrőllegyenisszó,azelsőlépésmindigaz,hogynézzükátabankáltal
megküldöttértesítőleveleket,számlakivonatokat,moratóriumitájékoztatókat.Főleghitelkártya-tartozásokesetében
hangzikelaPénzügyiBékéltetőTestület(PBT)előttazazérvelés,hogy„nemistudtamatartozásról”,„nemkaptam
kivonatot”.Sokanelfelejtik,hogyhaszerződéskötéskorelektronikuskivonatküldéstkértek,akkorpapíralaponezeket
akivonatokathiábavárják.Elsőkénteztérdemestisztázni,hanemérkeznekakivonatokpapíralapon.Ezutánmérlegeljük,
hogyanyagi-,jövedelmihelyzetünklehetővéteszi-eatörlesztésmegkezdését.Ezzelkapcsolatbanegyrésztelőzetesen
érdeklődjünkabankunknál,hogymilyenfizetésikötelezettséggelkellszámolnunk,hakilépünkamoratóriumból.Aztis
érdemesmegkérdezni,hogyegy–akár1-2hónappalkésőbbi–kilépésmilyenhatássallennetartozásunkraésjövőbeni
terheinkre.Emellettazisfontos,hogyösszeírvabevételeinketéskiadásainkatkészítsünkcsaládiköltségvetést.Ezsegít
áttekinteni,hogyhavontamekkoraabiztonsággaltörlesztésrefordíthatóösszeg.Ahavibüdzsétervezéséhezpéldáuljó
segítségetnyújthataPénzügyiNavigátorHáztartásiköltségvetés-kalkulátora.

Haanyagilehetőségeinkengedik,érdemesmegfontolniakárnagyobbtörlesztőrészletvállalásátis.Ígyakárazeredeti
futamidőbeisbeleférhetünk,ésbárnagyobbtörlesztőrészletetkellfizetnünk,deafutamidőésvégsősoronazösszes
fizetendőkamatösszegealacsonyabblesz.AzMNBvezetőikörlevelébenaztazelvárástfogalmaztamegabankokfelé,
hogyamennyibenazügyfélameghosszabbodottfutamidőmérsékléseérdekébenmagasabbhavitörlesztőrészletetvállal,
akkordíjmentesszerződésmódosításralegyenlehetősége,mindeztpediglegalább2022.december31-igbiztosítsákré-
szükre.Fontos,hogyegyilyenfutamidővisszaállításjövedelemvizsgálathozkötött.Ajogszabályszerintijövedelemarányos
törlesztőrészlet(JTM)mutatóilyenesetbenisirányadó,illetveegyébköltségekisfelmerülhetnek.

Harendelkezésünkreállegynagyobbösszeg,akkorakilépésmellettamoratóriumikamatelőtörlesztésétisérdemes
megfontolnunk.EzzelkapcsolatbanamáremlítettMNBvezetőikörlevélszinténadíjmentességbiztosításátvárjael
abankoktóllegalább2022.december31-ig.

Haamoratóriumbólkilépésutánifizetésikötelezettségetnemfeltétlenüllátjukteljesíthetőnek,akkorisérdemesérdek-
lődnibankunknál,hogyvan-elehetőségaszerződésesfeltételekújratárgyalására,esetlegszemélyreszabottmegoldások
kialakítására?Lehetséges,hogyabankkalegyeztetettenújfutamidőmegállapításaésazehhezkapcsolódószerződés-
módosításleszamegoldás.Járjunkutánaazelérhetőkonstrukcióknak,különösenakkor,hareferenciakamathozkötött
lakáshitel-szerződésünkvan.Amennyibenvanlehetőségkamatfixálásra,mindenképpenfontoljukmegeztazopciótis,
hiszenbáregyelőreakamatstopkezeliahelyzet,annaklezárultautánismétszámolnikellakamatokváltozásával.Egyedi
megoldáskéntszámostovábbilehetőségadódhatelehetőségekkombinálásárais,mintpéldáulakamatfixálástovábbi
futamidő-hosszabbítással,kamatfixálásmellettielőtörlesztés,hitelkiváltásmellettirészbeniönerőselőtörlesztésstb.Ha
pedigapénzügyiszolgáltatóvalmégsemjutnánkközösnevezőre,abanknálindítotteredménytelenpanaszeljárásután
aPénzügyiBékéltetőTestülethezfordulhatunk.APBTelőttieljárásokbantöbbegyezségjöttmárlétremoratóriummal
kapcsolatosügyben,amelyektartozáselengedéssel,futamidő-visszaállítással,vagypéldáulkamatmentesrészletfizetés
lehetőségévelzárultak.Természetesenafogyasztóknaklehetőségükvanmégamoratóriumigénybevételealatt,akilépést
megelőzőenkezdeményezniaPBTeljárását,ígyakilépésselkapcsolatosdöntésüketattólfüggőentudjákmeghozni,hogy
atartozásrendezésévelkapcsolatbanmegtudnak-eállapodniabankjukkal.
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Ígytettazakérelmezőis,akinekhitelkártya-tartozásaazeltelttöbb,mint2évalattjelentősenmegemelkedett.Szeretett
volnamegoldásttalálninehézhelyzetére,azonbanaszolgáltatóvalnemtudottmegállapodásrajutni.Alacsonynyugdíja
semateljestartozásmegfizetését,semnagyobbhavirészletvállalásátnemtettlehetővé.AbankaPBTeljárásasorán
kamatmentes–akérelmezőszámáramégelfogadhatóhavirészletmelletti-fizetésilehetőségetbiztosítottakérelme-
zőnek.Afelekmegállapodásatehátazügyféllehetőségeitfigyelembevévekiszámíthatóan,hosszútávratudtarendezni
ahelyzetet,úgy,hogyatartozáscsökkenéseismegtudottkezdődni,ésakérelmezőmegélhetésesemkerültveszélybe.

Egymásikügybenakérelmezőszinténhitelkártya-tartozásmiattfordultaPBT-hez.Ekkormégőisatörlesztésimoratórium-
banvolt.Amoratóriumkezdete,vagyis2020.március18-autániköltéseiisvoltak,amelyekrenemterjedtkiamoratórium.
Mivelezeketsefizettemeg,abankaszerződésszerintikamatokatésdíjakatisfelszámította,ezzeltartozásajelentősen
megnövekedett.Aszolgáltatónyitottvoltazegyeztetésreéstöbb,mintszázezerforintotengedettelatartozásból,aké-
relmezőpedigafennmaradótartozásegyösszegűrendezésétvállalta.

Előfordultolyanügyis,aholafelekazzalkapcsolatbantudtakegyeztetni,hogyhogyanalakulnaafutamidőésatörlesztő-
részletamoratóriumbóltörténőkésőbbikilépésesetén,sőtabankegyerrevonatkozómegközelítő(várhatóadatokat
tartalmazó)kalkulációtiskészített.

Egymásikügybenakérelmezőszinténszeretettvolnaegyátfogótájékoztatástkapnialehetőségeirőlamoratóriumból
történőkilépéselőtt.Afelekrészletesenátbeszéltékakialakulthelyzetet,demivelakérelmezőnekkonkrételképzelése
atartozásrendezésévelkapcsolatbannemvolt,ígyővégülabankfiókfelkeresésemellettdöntött.

Előfordultakviszontolyanügyekis,aholazadósokmárneméltekamoratóriumlehetőségévelamikoraPBT-hezfor-
dultak.Őkjellemzőenamoratóriummegszűnésétkövetőenszembesültekamegnövekedettterhekkel,amelyakármár
anapimegélhetésüketsodortaveszélybe.Azegyikügybenakérelmezőhitelkártya-szerződésekapcsánaztsérelmezte,
hogyakilépésmiattafelgyűltmoratóriumitartozásrészleteésazegyébkéntmoratóriumonkívülifelhasználtegyenlege
miattiminimumfizetendőösszeg,együttesentúlnagymegterheléstjelentszámára.Afelekvégülittisolyanhavifizetési
ütemezésbentudtakmegállapodni,amelyakérelmezőrészérőlmégteljesíthetővolt,ésatartozásérdemicsökkenését
iseredményezte.

EgykérelmezőazértfordultaPBT-hezmertfolyószámlájánakmegszüntetésekorszembesültazzal,hogyaszámlához
kapcsolódófolyószámla-hitelszerződésébőleredőenmoratóriumitartozásavan.Elmondásaszerintnemtudotterről
atartozásról,ígyvitattaazt.APBTáltaltartottmeghallgatásonakérelmezőmegértetteéselfogadtaatartozást.Alacsony
nyugdíjaésnehézanyagihelyzetemiattazonbanannakazonnaliteljesrendezésenemvoltlehetséges.Abanknyitottvolt
akamatmentesrészletfizetésbiztosítására,ahavitörlesztőrészletétpedigakérelmezőnyugdíjáhozésegyébkiadásaihoz
mértenállapítottákmeg.

Fontos,hogyhaúgytűnikis,hogyatartozásmegfizetésenehezenteljesíthetőneklátszik,akkorislehetmegoldásttalál-
ni.Akitehátbizonytalan,hogytovábbraisigénybevegyeafizetésihaladékotvagyelkezdjeatörlesztést,mindenképpen
próbáljonmegegyedimegoldásttalálnibankjávalközösen.Tervezzünkelőre,hogytudatosanhozhassukmegaközeliés
sokesetbenatávolijövőtisérintőpénzügyidöntést.

„Szerkesztett	formában	megjelent	az	Origo.hu	portálon	2022.	július	25-én.”
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DR. RÓZSAVÖLGYI ORSOLYA:  
Amikor sokba kerül az akciós TV

Elromlott a hűtő, tönkrement a mosógép, jó lenne egy új TV? Sokszor muszáj beruháznunk ilyen háztartási termékekbe, 
de néha nem csak a szükség, hanem az áruházak akciós kínálata is vásárlásra ösztönöz minket. Nem mindegy azon-
ban, hogy mennyi lesz végül az „akciós” termék ára, ha áruhitelt veszünk fel hozzá vagy hitelkártyával fizetünk – ezt 
mutatják a Pénzügyi Békéltető Testület elé került fogyasztói jogviták.

Egy-egytartósfogyasztásicikkárameghaladhatjaacsaládiköltségvetésanyagilehetőségeit,ilyenkorsokanazáruhitelhez
fordulnak.Néhamegvanazáruraapénz,ahiteltermékkedvezővagyannaktűnőfeltételeimiattmégisazáruházakban
elérhetőáruhiteligénybevételemellettdöntavásárló.Mirekellfigyelniilyenesetben,hogyantudjukelkerülniajövőbeni
problémákat,ésmittehetünk,haapénzügyiszolgáltatóvalnemtudunkzöldágravergődni?

Előszöriskülönbségetkelltenniaszerint,hogyamegvásárolttermékkelvagyazáruhitellelkapcsolatbanmerülfelprob-
léma.Aműszakicikkelkapcsolatosszavatosságivagyjótállásikifogástkizárólagaterméketeladónállehettenni.Aztis
fontostudni,hogyahitelszerződésfelmondásaamegvásárolttermékremegkötöttszerződéstnemérinti.Ilyenjellegű
jogvitávalazáltalánosbékéltetőtestületekhezlehetfordulni.

AMagyarNemzetiBankmellettműködőPénzügyiBékéltetőTestület(PBT)pénzügyifogyasztóijogvitákkalfoglalkozik.
Áruhitellelvagyazáruhitellelkombinált,„hibrid”hitelkártya-szerződésselkapcsolatosfogyasztóijogvitaeseténlehet
példáulaPBTeljárásátkezdeményezni,haapénzügyiszolgáltatónáltettpanaszeljáráseredménytelen.

Atapasztalatokaztmutatják,hogya jogvitákdöntőenahitelkártyákterhéretörténővásárlásokkalkapcsolatbanke-
letkeznek.Ahagyományoshitelkártyákmellettahibridtermékeknélafogyasztónaklehetőségvanahitelkeretterhére
vásárolni,részletfizetésilehetőséggelélni,segyúttaláruhitelszerződéstkötni,mindeztjellemzőenkedvezőkondíciókkal.
Utóbbiügyletelkülönülahitelkártyától,különfutamidő,kamatmérték,törlesztőrészletvonatkozikrá.APBTelékerült
problémáklegnagyobbrészeebbőlakettőségbőladódik.Mireérdemestehátfigyelni?

Sokfogyasztóhivatkozikarra,hogyaszerződéskötéskornemistudták,hogyhitelkártya-szerződéstkötnek,őkcsakegyúj
hűtőtszerettekvolnavenni,nemakartakhitelkártyát,csakkedvezményesáruhitelt.Előfordultakolyanfogyasztóikifogások
is,hogynemvoltmegfelelőhelyaszerződésátolvasására,rosszakvoltakafényviszonyok,apróbetűsvoltaszerződés.
Aszerződésesdokumentumokáttanulmányozásakiemelkedőfontosságú,hiszenanyagikötelezettségvállalástársulhozzá.
Érdemesmáravásárláselőttnéhánynappalérdeklődniazelérhetőhiteltermékekrőlszemélyesen,onlinevagytelefonon,
illetveátolvasniazelérhetőtájékoztatókat.

Aszerződésaláírásaelőtttisztáznikell,hogykizárólagáruhitelrőlvan-eszó,vagyegyhitelkártyávalkombinálttermékről.
Ahitelkártyávalkombináltáruhitelfeltételeiugyanislehet,hogykedvezőek,magaahitelkártyaviszontmárjellemzően
magaskamatozásúterméknekszámít.Sőt,aszerződésesfeltételekalapjánegyébdíjak,költségekisfelmerülhetnek,
legyenszóakárkártyadíjról,késedelmidíjról,csekkdíjról,SMSszolgáltatásdíjáról,zárlatidíjról.

Néhánykonstrukciónálazelsőéveskártyadíjatelengedik,deelőfordulhat,hogyakártyadíjfelszámításaahitelkeretki-
használtságátólfügg,vagynemszámítjákfel,hanincshitelkártyávalvégzetttranzakció.Sokanutólagdöbbennekráarra
is,hogy-mivelalapvetőenhitelkártya-szerződéstkötöttek-kártyadíjatkellfizetniük.Együgybenafogyasztókétévvel
aszerződésmegkötéseutánszembesültazzal,hogyahitelkártyánapénzügyiszolgáltatóbeterhelteazéveskártyadíjat.
Azügyfélarrahivatkozott,hogynemishitelkártya-,hanemcsakáruhitel-szerződéstszeretettvolnakötni.Apénzügyi
szolgáltatóálláspontjaszerintakártyadíjfelszámításajogszerűvolt,azonbanméltányosságbóleltekintettannakmegfi-
zetésétől.Ígyafelekegyezséggeltudtákrendeznieztajogvitát.

Sokproblémaszármazikazáruhitelrészleteinekkésedelmesteljesítésébőlis.Ilyenkorkülönböződíjak,mintkésedelmi-,
adósságkezelésidíjmerülhetnekfel,amelyekösszegeakésedelmikamatokkalegyüttakáratöbbezerforintotiselérheti
havonta.

Azáruhitellelkombinálthitelkártyákesetében,haaszerződésúgyrendelkezik,nemteljesítéseseténabankarészleteket
ahitelkártyárólvonjale.Ilyenkorazáruhitelkedvezőfeltételeiazadottrészletkapcsánmárnemlesznekérvényesek.Ha



ATESTÜLETITAGOKÁLTALÍRTSZAKMAICIKKEK

JELENTÉS A PÉNZÜGYI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET ÉVES TEVÉKENYSÉGÉRŐL • 2022 77

pedigahitelkártyáthasználjukis,akkoravisszafizetendőösszegtovábbemelkedik,hiszennemcsakazáruhitelrészletét
kellmegfizetni,hanemafelhasználthitelkártya-egyenlegetisrendeznikell.Ahitelfedezetibiztosításigénybevételeszintén
növeliahavifizetendőösszeget.

Éppenezért,haúgydöntünk,hogyáruhitellelkombinálthitelkártya-szerződéskötésekorfontosfolyamatosannyomon
követniatartozásalakulását,ésrendszeresenellenőrizniaszámlakivonatokat.Ahavifizetendőösszegteljesítéseiski-
emeltenfontos,mertakárnéhánynaposkésedelemnekisnagyösszegűkamat-,díjfelszámításlehetakövetkezménye.

APBTelékerültegyikügybenafogyasztóazáruhitelmellettahitelkártyájátfolyamatosanhasználta,abefizetéseketviszont
rendszertelenülteljesítette,ésateljeshavifizetésikötelezettségéttöbbalkalommalnemrendezte.Ennekeredménye-
kéntafelszámítottkésedelmidíjakéskamatokjelentősenmegnöveltékatartozást.Azügybenabanknakvoltegyezségi
ajánlata,azonbanaztafogyasztónemfogadtael.Továbbraisvitattaafennállótartozást,azonbanálláspontjátnemtudta
alátámasztani,abefizetéseketvalóbannemmegfelelőenteljesítette,ígyakérelmemegalapozatlanvolt.

Előfordultolyanesetis,hogyazügyfélazáruhitelrészletétcsekkenugyanhatáridőbenfeladtaapostán,azonbanmégis
késedelmikamatotkellettfizetnie.Sokanelfelejtikugyanis,hogyacsekkfeladásánaknapjanemegyenlőapénzbankhoz
történőbeérkezéséneknapjával(teljesítésnekazutóbbiszámít)Ezértafizetésihatáridőelőttlegalábbkétmunkanappal
kellfeladniacsekket,hogyarészlethatáridőbenodaérjen.Akülönbözőbefizetésimódokhozegyébkéntkülönböződíjak
iskapcsolódhatnak.Érdemestehátátgondolni,hogyacsekkbefizetés,azesetiutalás,vagyéppenacsoportosbeszedés
alegmegfelelőbb,ésszerződéskötéskorérdeklődniazegyesfizetésimódokkalkapcsolatosköltségekről,tudnivalókról.

Kiemeltenfontos,hogyahitelkártya-szerződésnemszűnikmegazáruhitelkifizetésével.Akombináltszerződésekesetében
ugyanisezzelcsakazáruhitelrészszűnikmeg,azalapszerződés,azazahitelkártyatovábbraisfennmarad.Amennyiben
aztafogyasztónemszeretnémegtartani,akkoraztkülönmegkellszüntetni.

APBTelékerültegyikügybenafogyasztószámáraameghallgatásésegyeztetésutánváltvilágossá,hogyazügyletáruhi-
telrészénekrendezésenemszüntetimegaszerződéstésahitelkártyaszámlatovábbraismegmarad.Aziskiderült,hogy
afogyasztónemkívánjamegtartaniahitelkártyát,deamegszüntetésselkapcsolatosteendőkrőlnincstudomása.Afelek
egyezségevégülatartozásegyrészénekelengedésemellett,ateljesszerződéslezárásáraiskiterjedt.

Aztisérdemesszemelőtttartani,hogyekombináltszerződéseknélaszokásosnálnehezebbenáttekinthetőkaszám-
lakivonatok,atartozásalakulásárólszólókimutatások.Egyszerrekét,vagyakártöbbügyletismegjelenhetrajtuk.Egy
hitelkártyáhozráadásultöbbáruhitelszerződésisköthető,ígyafogyasztókszámáragyakortanehezebbenlehetkövethető
abefizetésekelszámolása.

APBTelékerültegyikügybenakérelmezőhitelkártyájáhozötkülönbözőáruhiteltartozott,ezekmindakölcsönösszeg,
mindafutamidő,illetveazügyletikamattekintetébenkülönbözőekvoltak.Afogyasztósérelmezteafennállótartozását,
ésazsemvoltszámáraegyértelmű,hogyabefizetéseitmelyiktartozásáraszámoltákel.APBTáltaltartottmeghallgatás
lehetőségetbiztosítottafeleknekarészletesegyeztetésre.Afelekvégülegyezséggelrendeztékajogvitát,amelyafennálló
tartozástöbbmintegyharmadánakelengedésétistartalmazta.

Epéldákis jólmutatják,hogyahibridhitelkártya-áruhiteltermékeketafogyasztóknakkomplexen,mindenrészletre
kiterjedőenkellfigyelemmelkísérni.Hahitelbőlköltekezünk,érdemesalaposantanulmányozniaszerződést,éstisztázni
azalapvetőkérdéseket:melyikfizetésimódalegmegfelelőbb,mitörténikarészletfizetésnemteljesítésekor,milyenkölt-
ségekrekellszámítani,ésmikaszerződésmegszüntetésévelkapcsolatosfőbbtudnivalók?

Hapedigaszerződésután„szokatlan”vagyváratlaneseményttapasztalunk(példáulvárakozásunkellenérehitelkártyát
kapunk,vagynemvártdíjatszámítanakfel)akkorminélelőbbérdemesutánajárniésfelvenniakapcsolatotapénzügyi
szolgáltatóval.Azáruhitel-vagyhitelkártya-szerződésmegkötéselegalábbolyanfontos,mintazújTV,hűtőstb.kiválasz-
tása.Szánjunkráelegendőidőt!

„Szerkesztett	formában	megjelent	az	Origo.hu	portálon	2022.	augusztus	17-én.”
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DR. SZENTE KRISZTINA ÉVA: 
Ára lehet a banki kezességnek

Természetes számunkra, hogy a hozzánk közel álló családtagoknak, barátoknak kollégáknak szívesen segítünk s így 
mi is számíthatunk rájuk. Számos kötelezettséggel járhat viszont, ha egy fogyasztói hitel kapcsán kezesi vagy zálogkö-
telezetti feladatra kérnek fel minket, s a hitelfelvevő nem, vagy csak késve fizet a banknak.

Miahelyzetakkor,haegyszámunkrakedvesemberarrakérminket,vállaljunkkezességethiteléértvagyahitelénekfede-
zetéüladjukzálogbaazingatlanunkat?Ilyenkornagyonnehézjódöntésthozni.Hamegtagadjuk,azzalesetlegafennálló
jóviszonyt,barátságotveszélyeztetjük.Haviszontelvállaljukakezességetvagyazálogkötelezettséget,azzal,hogyakiért
kezeskedünkmegbízhatóésbiztosanvisszafizetiahitelt,előfordulhat,hogyrokoni-barátiszívességünkértkésőbbnagy
áratfizetünk.

AzMNB-nbelülműködőPénzügyiBékéltetőTestületelékerülőesetekaztmutatják:mindenekelőttfontos,hogyegyáltalán
tisztábanlegyünkazzal,hogypontosanmilyenkötelezettségeketjelent,ésmilyenkövetkezményekkeljárhatakezesség
vagyzálogkötelezettségelvállalása.

Ahitelintézetekahitel-éspénzkölcsönnyújtásitevékenységüketszigorúszabályokalapjánvégzik.Hiteltolyanmértékben
ésfeltételekmellettnyújthatnak,melyekmegfelelőenbiztosítják,hogyaztazadósvisszafizesse,ésamennyibenesetle-
gesenezmégsemteljesülne,akövetelésazúgynevezettbiztosítékokkalszembenérvényesíthetőlegyen.

Afogyasztónaknyújtotthiteleknélilyenbiztosítékoktipikusanakészfizetőkezesség,valamintazingatlanonalapítottjelzá-
logjogvagyönállózálogjog.Számoshiteltípustartozikide,afogyasztóiszemélyihitelektőlkezdődőenajelzáloghiteleken
átatámogatott,lakáscélúhitelekig.Fogyasztópedigazatermészetesszemély,akinemavállalkozásával,gazdaságitevé-
kenységévelösszefüggésbenjárel,veszfelhitelt,vagynyújtbiztosítékot,ígyafogyasztólehetkezesészálogkötelezettis.

Abankáltalábanakezesjövedelmétisvizsgálja,munkáltatói-vagyjövedelemigazolástkérhettőle.Kedvezőhitelbírálat
esetén,abankazadóssalhitelszerződést,akezesselpedigkezességiszerződéstköt.Ezutóbbivalakezesarravállalköte-
lezettséget,hogyamennyibenazadósnemteljesít,őállhelythelyetteabanknál.Akészfizetőkezességaztjelenti,hogy
akezesnemkövetelheti,hogyabankelőszörmástól,példáulazadóstólkíséreljemegbehajtaniakövetelést.

Afogyasztókéntkezességetvállalótabankkötelesakezességiszerződéslétrejötteelőtttájékoztatnikezesijogairólés
kötelezettségeiről;azadóshelyzetébőlvagyakötelezettségtermészetébőlfakadó,előtteismertkülönlegeskockázatokról.
Akezesfizetésikötelezettségeahhozakötelezettséghez,hiteltartozáshozigazodik,amelyértkezességetvállalt,ésnem
válhatterhesebbéazelvállaltnál.

Ezviszontnemjelentiazt,hogyakezesneknekelleneviselnieazadósszerződésszegésénekakövetkezményeit,mint
példáulakésedelmikamatot,illetveazegyéb,akövetelésérvényesítéséhezkapcsolódóköltségeket.Fogyasztókéntvállalt
kezességnélmegkellhatározniaztalegmagasabbösszegetisakezességiszerződésben,amelynekerejéigakezesfelelaz
adóstartozásáért.Megnyugtató,hogyennélmagasabbösszegetabanknemkövetelhet.

Nézzünkkétpéldát!Készfizetőkezességetvállaltunk,azadósegyideigfizet,aztánnemteljesítiafizetésikötelezettségét.
Felszólítóleveletkapunkabanktólatartozásmegfizetésére.Készfizetőkezeskéntazadósáltalielmaradáslegkésőbbabank
általmegjelölthatáridőrekötelesekvagyunkteljesíteni.Ilyenkormegtérítésiigényilletmegbennünketazadóssalszemben.

Haazadósnemteljesít,dekezeskéntmisem,akkorabankazadóssalszembenfennállókövetelésésjárulékai,deleg-
feljebbakezesiszerződésbenmeghatározottmaximumösszegerejéigjogosultateljesvagyonunkbólkielégítéstkeresni.
Fontostudni,hogykészfizetőkezességeseténabankszabadondönthetarról,hogyakészfizetőkezestőlvagyazadóstól
kériatartozásrendezését.önkéntesteljesítéshiányábanjogiútonérvényesíthetiabankakövetelését,sígyvégrehajtható
okiratalapján(amilehetvégrehajtásizáradékolásraalkalmasközjegyzőiokirat,vagyjogerősfizetésimeghagyás,jogerős
ítélet)végrehajtásieljárásindulhatvelünkszembenis.Készfizetőkezeskéntateljesvagyonunkkalfelelünkatartozásért
ésbármilyenvagyontárgyunkvégrehajtásalávonható.
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Amennyibeningatlanunkatadjukbiztosítéként,és„csak”zálogkötelezettekvagyunkegyhitelügyletbenésazadósnem
fizet,azzalszembesülhetünk,hogyelveszítjükahitelfedezetéülfelajánlottingatlanunkat.Megoldáskéntfelmerülhetaz
ingatlanértékesítése,amihezahitelezőhozzájárulásaszükséges.Végsőesetbenafedezetiingatlanvégrehajtásieljárás-
bantörténőárverésiértékesítésébőljuthathozzáahitelezőaköveteléséhez,amirészbenavégrehajtásiköltségekmiatt,
részbenazelérhetőármiattalegkedvezőtlenebbmegoldásazálogkötelezettszámára.

Mindkétesetbencélszerűmielőbbfelvenniakapcsolatotabankkalésmegkísérelniatartozásrendezésétazadóssalegyütt.

összefoglalva:kezességvagyzálogkötelezettségvállalásakoralegjelentősebbkockázataz,haazadósnemfizetitartozását.
Ilyenkorakövetelésvelünkszembentörténőérvényesítésétnembefolyásoljaazatény,hogyakölcsönösszegétnemmi
használtukfel,abbólegyfillértsemláttunk,semmilyenelőnnyelnemjártszámunkraakölcsönfolyósítása,scsakszíves-
ségbőlvállaltukakötelezettséget.Haazadósatörlesztésseltartósankésedelembeesik,ahitelezőfelmondhatjaaszer-
ződéstésatartozásmegfizetésétegyösszegbenkérheti.Ilyenesetbenakésedelmikamat,aköveteléskezelésköltségei,
végrehajtásieljárásindításaeseténavégrehajtásiköltségektovábbnövelikavisszafizetendőösszeget.

AkészfizetőkezesadataittovábbíthatjákaKözpontiHitelinformációsRendszerbe(KHR),amimegnehezíti,illetvekizárja
akésőbbihitelhezjutását.Azálogkötelezettelveszíthetiahitelfedezetéülfelajánlottingatlanát,ígyesetlegalakhatásátis.
Akészfizetőkezespedigakár„mindenét”elveszítheti,mivelteljesvagyonávalfelelatartozásért.Mindezeketkellősúllyal
érdemesmérlegelniilyenkötelezettségvállalásaelőtt.

„Szerkesztett	formában	megjelent	az	Origo.hu	portálon	2022.	szeptember	14-én.”

DR. RÓZSAVÖLGYI ORSOLYA:  
Elkerülhető a vita, ha megértjük a hiteltörlesztési kimutatást

Referenciakamat, annuitás, kamatfelár, hirdetmény, kondíciós lista – ijesztő fogalmak a banki hiteltartozásunkról, s 
hasonlókat érezhetünk, ha a törlesztési kimutatásainkat kapjuk kézhez. Sok fogyasztó úgy fordul a pénzügyi békélte-
tőkhöz, hogy nem nézi át törlesztési értesítőit vagy sérelmezi, hogy azok számára érthetetlenek. Tegyünk rendet hát 
a fogalmak közt!

Afogyasztónaknyújtotthitelrőlszólótörvényszerintahitelszerződésalattahitelezőnekkérésreatartozásróltörlesztési
táblázatformájábankivonatotkellingyenafogyasztórendelkezésérebocsátania.Jelzáloghitelnélpedigahitelezőnek
éventeegyszer,illetveakamatperiódusfordulónapjándíjmentesenkelltájékoztatástadniaatartozásróltörlesztésitáb-
lázatformájában.

Ajogszabályaztismeghatározza,hogyatörlesztésitáblázatnaktartalmazniakellatörlesztőrészletekösszegét,atörlesztés
gyakoriságátésfeltételeit,valamintazegyestörlesztésektőke-éshitelkamatonkívülimindenegyébelemét(pl.:díjat,
jutalékot,költséget).AköveteléskezelőkáltalkezeltkövetelésekesetébenpedigazMNBajánlásbanfogalmaztameg
elvárásaitazadósoktájékoztatásátilletően.

Akimutatásokesetébenazelsőlépésmegvizsgálni,hogyaszerződésmegkötésétőlfogva,ateljesfutamidőrevonatkozóan
tartalmaz-eadatokat,vagypéldáulegyéveshitelegyeztető/tájékoztatólevélrőlvan-eszó,esetlegegy–adottidőszakra,
időpontravonatkozó–egyenlegértesítőt/tartozásigazolásttartunkakezünkben.

Vizsgáljukmeg,hogyakimutatásmilyenbontásbankészült.Különfeltüntették-epéldáulatőkét,azügyletikamatot,költ-
séget,akésedelmikamatot,anemesedékestőketartozást,illetveegyébdíjakat.Nemmindegy,hogyazegyesoszlopokmit
jelentenek.Pl.ateljestartozás/záróegyenlegazösszes,bármelyjogcímenfennállótartozástjelenti,ebbenazösszegben
tehátatőketartozásmellettafelmerültkamatok,díjakstb.ismegjelennek.Ateljesegyenlegtehátsokesetbennagyobb
összegű,mintatőketartozás,azegyébtételekmiatt.Figyelnikellarrais,hogyazegyesoszlopokesedékes/lejárt,vagy
nemesedékesmegjelölésselszerepelnek.Anemesedékestőketartozáspéldáulnemfeltétlenülateljestőketartozást
mutatja,hiszenenneknemrészeamárlejárttávált,ámmegnemfizetetttőke.
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Alegátfogóbbképetakkorkapjukatartozásunkalakulásáról,haakimutatásateljesfutamidőrevonatkozik,ésaterhe-
léseketésjóváírásokat(azazatartozástnövelőéscsökkentőtételeket)egyaránttartalmazza,jogcímenkénti(költség,
kamat,tőke)bontásban.

Érdemesmegvizsgálni,hogyazún.indulótőketartozásmellettmekkoraazelvárthavirészlet(azazatörlesztő-részlet)
összege,illetvemilyenösszegűbefizetésekszerepelnekakimutatásban.Haahavitörlesztő-részletösszegeeltérazáltalunk
várttól,mindenképpenkérdezzünkráerreabanknál.Haaztészleljük,hogyvalamelyikbefizetéshiányzik,vagynemaz
általunkteljesítettösszegbenszerepel,eztmindenesetbenírásbanjelezzükabankvagyköveteléskezelőfeléésküldjük
megabefizetéstigazolóbefizetésibizonylat,átutalásibizonylat,csekkfeladóvevényestb.másolatát.

APénzügyiBékéltetőTestület(PBT)elékerültegyikügybenakérelmezőtöbbekközöttaztsérelmezte,hogybáravele
szembenindítottvégrehajtásieljárásbanajövedelméreletiltástadottkiavégrehajtó,ésfolyamatosanteljesítettékalevo-
násokat,aköveteléskezelőnemmindenteljesítéstszámoltelatartozáscsökkentésére.Közel700ezerforintelszámolását
hiányolta,éscsatoltaisennekkimutatását.Azeljárássoránaköveteléskezelőelismerte,hogyakérelmezőáltalmegjelölt
tételekvalóbanbeérkeztek,azonbantechnikaihibatörtént.AszükségeskorrekciókatugyanakkormáraPBTeljárásasorán
elvégezteésatartozástennekmegfelelőencsökkentette.

APBTeljárásánaknemcsakezvoltazeredménye,hanemazis,hogyafelekakorrekcióutánfennmaradótartozáskéthar-
madánakkamatmentesrészletekbentörténőmegfizetéséreisegyezségetkötöttek.Ezisrámutatarra,hogyegyfogyasztó
pénzügyielőképzettségnélkülissokattehetügyerendezéseérdekében.

Abefizetésekösszegemellettmegtudjukvizsgálniazokelszámolásátis.APolgáriTörvénykönyvelszámolásisorrendet
állapítmeg,amelytőlabank,vagyaköveteléskezelőjogosult,denemköteleseltérniajavunkra.Hatehátabefizetésaz
egésztartozáskiegyenlítésérenemelegendő,akkorazelszámolásisorrendköltség,kamat,tőkesorrendetjelent.

Hapl.ahavitörlesztő-részletetnemteljesegészébenteljesítjük,abefizetésbőlelőször(havan)aköltséget,majdakamat-
résztszámoljákel,éscsakamaradékösszegcsökkentiatőkét.Elképzelhetőazis,hogyaköveteléskezelőfeléfolyamatosan
teljesítünkbefizetést,deazttapasztaljuk,hogyatőketartozásunkmégsemcsökken.Ennekokapl.azlehet,hogyazegyéb
(kamat,költség)tartozásunkraszámoljákelabefizetéseket.

Akövetkezősarkalatospontafelszámítottügyletikamat,amelyetszázalékosmértékeésösszegeszempontjábólismeg-
vizsgálhatunk.Azügyletikamatszázalékosmértékeaszerződésekbenszerepel,előfordulhatviszont,hogymégisattól
eltérőmértéketalkalmazabank.Ennekegyikokalehet,hogyváltozókamatozásúszerződésesetébenareferenciakamat
változásamiattakamatisváltozik,aszerződésbenszereplőindulókamatmértékhezképest.Azeltérésmásikokaazelve-
szítettkamatkedvezményekbőladódhat.Amennyibenszerződésünketúgykötöttük,hogyabankmeghatározottfeltételek
teljesítéseesetén(pl.:aszámlánkonadottösszegűhavijóváírásteljesülése)kamatkedvezménytad,akkorennekelveszítése
eseténafelszámítottkamat(ésígyatörlesztő-részlet)akorábbiakhozképestmagasabblesz.

Hatehátakamatszázalékosmértékénekváltozásátészleljük,mindenképpkérdezzünkráennekokára.Akamatokösszegé-
velkapcsolatbanarraisfigyelnikell,hogyakölcsönszerződésekún.annuitásalapúak,amiaztjelenti,hogyatörlesztő-rész-
letekösszegeazonos,azonbanatörlesztő-részletekenbelülatőke-kamatarányafutamidősoránfolyamatosanváltozik.

Mivelafutamidőalattakamattörlesztőrészletenbelüliarányaésösszegefolyamatosancsökken,aPBTgyakrantalálkozik
azeljárásasoránazzalakifogással,hogy„énmárateljesfutamidőreelőremegfizettemakamatot.”Előfordultolyanké-
relemis,amikorazügyfélavégtörlesztéstkövetőenkamat-visszatérítéstkért,ennekokakéntpedigaztjelöltemeg,hogy
avégtörlesztésmiattrövidebbidőalattfizettemegatartozást.Mivelvéleményeszerintakamatotateljesfutamidőre,vagy
annakegyjelentősrészéremármegfizette,ígynekijárvisszakamat,hiszenaszerződésazeredetifutamidőelőttmegszűnt.

Ekérelmekmegalapozatlanok.Azadotthónaptörlesztőrészlete(azesetlegeskezelésiköltségentúl)tőke-éskamatrészből
áll.Akamatszámításképleteazüzletszabályzatokbanmegtalálható.Fontostudni,hogyakamatrészazelőzőhónapvégi
tőketartozásra(ezakimutatásokbanjellemzőennemesedékestőketartozáskéntszerepel)felszámítottügyletikamat.
Apénzügyiszolgáltatókáltalalkalmazottkamatszámításiképletekleggyakrabban360naposévvelszámolnak.Ahónapokat
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pedig30naposhónapkéntveszikfigyelembe,deaziselőfordul,hogyehelyettaképletazelteltidőszaknaptárinapjainak
számát(pl.:március1-31=31nap)veszialapul.

Tegyükfel,hogyegymillióforintkölcsöntveszünkfel,5%éveskamatmellett.Azelsőhónapbanahavikamatakövetkezők
szerintalakul:1.000.000,-Ft*5%=50.000,-Ft(éveskamat),osztva360-nal=138,9,-Ft(napikamat),szorozva30-cal=
4.166,7,-Ft(havikamat).Ahogyatőketartozásatörlesztő-részletekmegfizetésévelcsökken,úgycsökkenhavontaameg-
fizetendőügyletikamat.Hahavi10.000,-Ft-ostörlesztő-részletetveszünkalapul,akkorláthatjuk,hogya10.000,-Ft-os
törlesztő-részletből(10.000–4.166,7,-Ft=)5.833,3,-Ftatőkerész.Ezazösszegcsökkentitehátazegymillióforintos
tőketartozásunkat.Ezáltalazidőszakvégénmárcsak994.166,7,-Ftleszatőketartozás.Amásodikhónapbanazelőzőszá-
mításimetódusalapjánahavikamat4.142,4,-Ft,atörlesztőrészlettőkerészepedig5.857,6,-Ft.Atörlesztőrészletösszege
mindkétesetben(azannuitásalapján)ugyanannyilesz,csakatőke-kamatarányváltozikfolyamatosanafutamidőalatt.

Akimutatásbanérdemesmegvizsgálniazesetlegeskésedelmikamatfelszámításokatis.Enneksorángondoljukvégig,
hogyvajonmindenbefizetéshatáridőbenmegtörtént-e,ésazelvártrészletetteljesegészébenteljesítettük-e?Kaptunk-e
akésedelemmelkapcsolatbanbármilyenmegkeresést,mulasztottunk-evalamit?Haezekutánisúgygondoljuk,hogy
akésedelmikamatfelszámításnemjogos,akkoreztszinténjeleznikellaszolgáltatófelé.

Afelmerültdíjak,költségekáttekintéseisindokolt.Amennyibenvalamelyiktételkérdéses,mindenesetbenkérjünktájé-
koztatástabanktólvagyköveteléskezelőtől.Érdemesáttekinteniabankihirdetményeket,kondícióslistákat,hiszenezek
azokadokumentumok,amelyekakülönböződíjakat,költségekettartalmazzák.Ezekabankokhonlapjániselérhetőek,
ámolykorafogyasztóknehezenigazodnakkiakülönbözőszerződésekhezkapcsolódóéskülönbözőidőbelihatályúdo-
kumentumokközött.Habizonytalanokvagyunk,kérjünkfelvilágosítást!

Azáttekintéskétségkívülidőigényes,deezzeltisztábanlehetünktartozásunkkaléselkerülhetjükjogvitákat.Bárelsőpillan-
tásraegykimutatásértelmezésenehéznektűnhet,apénzügyiszakértelemmelnemrendelkezőfogyasztóissokmindent
megtudvizsgálniasajáttartozásaalakulásávalkapcsolatban.Amennyibenpedigvalamelyiktételteztkövetőenisvitatja,
eredménytelenpanaszeljárástkövetőenaPBTelőttieljárásbanegyeztethetapénzügyiszolgáltatóval.

„Szerkesztett	formában	megjelent	a	Pénzcentrum.hu	oldalon	2022.	október	12-én.”

DR. BARITSA KATALIN: 
Gazdálkodjunk okosan nyugdíjpénztári megtakarításunkkal

A jelenlegi kedvezőtlen hozamkörnyezet miatt szomorú meglepetés érhette azokat a pénztártagokat, akik az elmúlt 
időszakban nyújtottak be kifizetési igényt önkéntes nyugdíjpénztárukhoz, és az év elején kézhez vett számlaértesítőjük-
ben közölt összeg kifizetésében reménykedtek. A pénztári előtakarékoskodás hosszú távú megtakarítás, felvétele előtt 
érdemes tájékozódni az egyéni számla konkrét összegéről, s nem elhamarkodva realizálni a veszteséget. Ha azonnal 
szükség van pénzre, érdemes csak egy részét felvenni, s a többit később, kedvező hozamokat adó időszakban igényelni.

Azönkéntesnyugdíjpénztáritagokegyéninyugdíjszámlájánkeletkezetthozamfelvétele10évesvárakozásiidőletelte
utánadómentes.AzMNB-nbelülműködőPénzügyiBékéltetőTestület(PBT)egyikügyébenegypénztártagönkéntes
nyugdíjpénztáriegyéniszámlájánakalakulásárólés2019.évvégieredményérőlszólószámlaértesítőjénekadataibanbízva
ennekmegfelelően2020.március25-énnyújtottbeazönkéntesnyugdíjpénztárhoz10évesvárakozásiidőutánihozam
kifizetéseirántiigényt.

Atagahozamösszegénekésazarrólszólóelszámolásnakakézhezvételekorszembesültazzal,hogyazelőzőévvégéhez
képestegyéniszámlájánakhozamaidőközbentöbbmint300ezerforinttalcsökkent.AkérelmezőaPBTelőttieljárásban
aztsérelmezte,hogyarészérekifizetettösszegnemegyezettmegapénztáriszámlaértesítőjébenfeltüntetetthozammal,
snemkapottidőben,ahozamkifizetésétmegelőzőentájékoztatástannakpontosösszegéről,illetveamódosulásokáról.
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Apénztárazeljárássoránjelezte,hogyválaszthatóportfóliósrendszertéselszámolóegységekreépülőnyilvántartástmű-
ködtet,ígytagjaakárelőzetesentájékozódhatottvolnaazönkéntesnyugdíjpénztárinternetesoldalánis.Anyugdíjpénztár
honlapjánelérhetőekasajátmegtakarítástistartalmazóportfóliónapiárfolyamadatai,melynekismeretébeneldöntheti
akérelmező,hogykér-etovábbiinformációt,sennekismeretébennyújtjabeahozamkifizetéseirántikérelmét,vagy
ezenszándékátóleláll.

Akérelmezőahozamkifizetéseirántikérelmétolyanidőpontbannyújtottabeazönkéntesnyugdíjpénztárhoz,amikor
márahíradásokbólisértesülhetettarról,hogynemzetköziéshazaiviszonylatbanisabefektetésekhozamaiaCovid-19
járványmiattjelentősencsökkentek.Azönkéntesnyugdíjpénztárpénztártagjainakérdekébenazinterneteshonlapján
egyközleménytisközzétettegyhéttelakérelembenyújtásaelőtt,amelybenfelhívtaapénztártagokfigyelmétaCovid-19
járványhatásairaésanagyobbhozamcsökkenésre.

APBTakérelmetmegalapozatlannaktalálta,mivelakérelmezőválaszthatóportfólióbanelhelyezettmegtakarításának
hozamátajogszabályoknakésazönkéntesnyugdíjpénztárbelsőszabályzatábanfoglaltaknakmegfelelőenszámoltákel.
Hozamkifizetéseirántiigényeseténaztnemazéveselszámolásiértesítőszerint,hanemakérelemönkéntesnyugdíjpénz-
tárhoztörténtbeérkezésétkövetően,egyjövőbeniidőpontra(fordulónapra)vonatkozóanszámoljákelésfizetikki.Akét
időpontközöttapénztártagmegtakarításáttartalmazóportfólióárfolyamajelentősenváltozhat.

Azönkéntesnyugdíjpénztárimegtakarításugyanisolyanbefektetés,amelynekhozamaegyjövőbeniidőpontbanfennálló
árfolyamalapjánhatározhatómeg.Ígyatagmegtakarításáttartalmazóportfólióbefektetésieredményeelőzetesennem
állapíthatómeg.Mindezértakérelmezőazérintettügyfélszolgálattólsemkaphatottvolnaolyanelőzetestájékoztatást,
hogyegyéninyugdíjszámlájánkeletkezettmegtakarításautánmennyi leszakifizetendőhozam.Anyugdíjpénztárnak
egyébokbólsemkellettakérelembeérkezésétkövetőenfelvenniakapcsolatotahozamkifizetéséhezakérelmezővel.

Apénzügyibékéltetőkelőttazutóbbiidőbentöbbolyanügyisfolyamatbanvolt,aholakérelmezőkválaszthatóportfó-
liósrendszertéselszámolóegységesnyilvántartástműködtetőönkéntesnyugdíjpénztártagjaivoltak,azonbanhosszú
pénztártagságuksorántapasztaltkedvezőhozameredményekutánhozamuknemvártmódonnegatívlett,azazazegyéni
nyugdíjszámlájukonkimutatottmegtakarításösszegecsökkent.

Ekérelmezőketazértérhettemindezváratlanul,mertmegtakarításukatalacsonykockázattaljáróvagykockázatkerülő
portfólióbanhelyeztékel.Tagságijogviszonyukalattportfólióváltástnemkezdeményeztek,miveltöbbnyiremegtakarí-
tásukatnemakartáknagyobbkockázatnakkitenni.Többenegyéninyugdíjszámlájukonkeletkezettmegtakarításukatis
biztonságos,klasszikusportfólióbanhelyeztékel.

Őkaportfólióelnevezéséből,vagyannakösszetételébőlarraakövetkeztetésrejutottak,hogyazáltalukválasztottport-
fóliókockázatmentes,azazannyirabiztonságos,hogyittkizártanegatívhozam.Emiattokozottszámukrameglepetést
azévelejénkézhezvettönkéntesnyugdíjpénztáriegyéniszámlájukalakulásárólés2021.évvégieredményérőlszóló
számlaértesítőjük.Ezannakellenéretörténtígy,hogyazérintettnyugdíjpénztárakalehetőlegtöbbcsatornánpróbálták
eljuttatniaztazinformációttagjaikhoz,hogyazegyidőpontbankimutatottnegatívhozamajövőbenkedvezőbefektetési
környezeteseténismétpozitívlehet.Mindaddigtehát,amígatagoknemkérnekkifizetést,addigmegtakarításuknálnem
realizáljákanegatívhozamot.

Előfordultolyanesetis,hogyakérelmezőazévvégieredményrőlszólószámlaértesítőkézhezvételétkövetőenannyira
megijedtanegatívhozamláttán,hogyatöbbmint10éviönkéntesnyugdíjpénztáritagságéskedvezőbefektetésihoza-
mokellenéretagságijogviszonyánakmegszüntetésétkezdeményezteazönkéntesnyugdíjpénztárnál.Ráadásulhiábaa10
évesvárakozásiidőután,demégnemnyugdíjszolgáltatásrajogosultkéntindítottaelakilépést,amimiattahozamrészt
meghaladókifizetéseadókötelesvolt.

Azokakérelmezőksemjártakjól,akika2021végiszámlaértesítőkézhezvételétkövetőensajátnyugdíjpénztárukkaltörténő
előzetesegyeztetéshelyettmárnyugdíjszolgáltatásrajogosultkéntegyösszegűnyugdíjszolgáltatásigénybevételemellett
kezdeményeztéktagságijogviszonyukmegszüntetését.



ATESTÜLETITAGOKÁLTALÍRTSZAKMAICIKKEK

JELENTÉS A PÉNZÜGYI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET ÉVES TEVÉKENYSÉGÉRŐL • 2022 83

Fontostudni,hogyazegyösszegűnyugdíjszolgáltatásirántiigényeseténapénztártagismegjelölhetiakifizetésfordu-
lónapját.Ennekhiányábanazelszámolóegységesnyilvántartástvezetőönkéntesnyugdíjpénztár–jogszabályszerint–
legkésőbbakérelembeérkezésétkövető10.munkanapotvehetifigyelembefordulónapként,amennyibenaszolgáltatási
igényelbírálásáhozvalamennyiszükségesadatésdokumentumrendelkezésreáll.

Hapéldáulakérelmezőapénzmosásellenijogszabályáltalmegkívántszemélyazonosságigazolóellenőrzésneknemvetette
magátalá(azazazazonosításiűrlapotnemtöltöttekiésírtaalámegfelelően),vagyokmányaibanbekövetkezettváltozást
nemjelentettebeésnemigazoltaazönkéntesnyugdíjpénztárnál,úgyazelszámolásfordulónapjanemakérelemönkéntes
nyugdíjpénztárhozvalóbeérkezésétkövetőnaptólszámítódik,hanemahiánypótlásmaradéktalanbeérkezésétkövetően.

Ezenkérelmezőkabékéltetőieljárásbanaztsérelmezték,hogyabefektetésükettartalmazóportfólióknegatívhozamot
értekel,miközbenerreálláspontjukszerintaportfólióösszetételemiattnemkerülhetettvolnasor.Azönkéntesnyug-
díjpénztárakezekbenazeljárásokbanaztemeltékki,hogyazalacsonykockázatú,illetvekockázatkerülőportfólióksem
rizikómentesek,ezekislehetnekátmenetilegveszteségesekakedvezőtlenbefektetésikörnyezetmiatt.Azönkéntesnyug-
díjpénztáraksemtőke,semhozamgaranciátnemvállaltak.Hangsúlyoztákaztis,hogyhavalamelypénztártagkifizetést
igényelegyéninyugdíjszámlájánakaterhére,úgyakérelembenyújtásátkövetőenmegállapítottfordulónapszerintiár-
folyammalszámoljákelmegtakarítását.Haéppenkedvezőtlenazadottportfóliónakabefektetésieredménye,úgyatag
aztakifizetésiigényévelnyombanrealizáljais.

önmagábanaz,hogyazönkéntesnyugdíjpénztárvalamelyválaszthatóportfóliójapillanatnyilagnegatívhozamotmutat,
nemjelentiazt,hogyazintézményjogellenesenjártel,snemjógazdamódjárabántpénztártagjainakmegtakarításá-
val.Bekövetkezhetugyanisolyankedvezőtlenváltozás(pl.:Covid-19járvány,orosz-ukránháború),amelyabefektetések
eredményétnegatívanbefolyásolja.Jogellenesmagatartás,igazoltanfelmerültkárésakettőközöttiokozatiösszefüggés
bizonyítottságánakhiányábankártérítéssemállapíthatómeg,ígyaPBTmindazonügyekbenmegszüntetteazeljárást,
aholakártérítésiigényarendelkezésreállóadatokalapjánnemvoltigazolt.

APBThatározatávalkétesetbenviszontjóváhagytaakérelmezőésazérintettnyugdíjpénztáráltalkötöttegyezséget.
Azegyikügybenanyugdíjpénztárahiánypótlásifelhívástnemabelsőszabályzatábanfoglaltaknakmegfelelőenküldteki
azegyösszegűnyugdíjszolgáltatástigénylőkérelmezőrészére.Amásikesetbenapénztártagnyugdíjszolgáltatásiigényt
jelentettbeazönkéntesnyugdíjpénztáránálegyéniszámlájánkeletkezettmegtakarításegyrészénekfelvételérevonat-
kozóan.Ezzelösszefüggésbensérelmezteanyugdíjszolgáltatásfordulónapjánakmegállapításátésazönkéntesnyugdíj-
pénztárelszámolását.Végülafelekmegegyeztekésazegymássaltörténőelszámolásmellettakérelmezőmásikönkéntes
nyugdíjpénztárbatörténőátlépésévelazérintetttagságijogviszonyaismegszűnt.

Miatanulság?Gazdálkodjunkokosan!Nepusztánegytárgyéviönkéntesnyugdíjpénztáriszámlaértesítőalapjánhozzunk
döntésthosszúévekenátgyűjtöttmegtakarításunkról.Előzetesenalehetőlegtöbbcsatornántájékozódjunkpénztári
megtakarításunkfelhasználásátilletően.Azegyéniszámlánelértmegtakarítástekintetébennincsszerződésbenkikötött
lejáratinap,mintegynyugdíjbiztosításnál,hanemapénztártagkéntmagunkhatározhatjukmeg,hogy(ajogszabályoknak
ésazérintettönkéntesnyugdíjpénztárbelsőszabályzatainakmegfelelően)mikor,milyenmódonésmilyenmértékben
vesszükfelapénzünket

Különösenfontosezazóvatosságkedvezőtlenbefektetésiidőszakban.Azönkéntesnyugdíjpénztárakkészséggelnyújtanak
tájékoztatástpénztártagjaikrészéremindszemélyesen,telefonésírásbanamegtakarításfelhasználásilehetőségeiről
(pl.:tagikölcsönigénylése;10évesvárakozásiidőutáncsakahozamfelvétele;apénztártagnyugdíjszolgáltatásrajogo-
sultkéntegyéninyugdíjszámlájánlévőösszegmeghatározottrészénekfelvételeatagdíjfizetésmegszüntetésével;vagy
anyugdíjkorhatárelérésévelazegyéniszámlájánfelhalmozottösszegpénztárbanvalótovábbifialtatásaatagdíjfizetés
felfüggesztésével.)

„Szerkesztett	formában	megjelent	vg.hu	portálon	2022.	november	17-én.”
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DR. LAKÓ ANITA: 
Elkerülhetők a banki problémák a babaváró kölcsönnél

Az elmúlt években jelentősen bővült a gyermeket vállalók számára elérhető kedvezmények köre hazánkban, így például 
2019-től igénybe vehető a babaváró kölcsön is. A konstrukció egyszerűnek tűnik: vállaljuk, hogy az igényléstől számított 
öt éven belül gyermekünk megszületik, nem kell sem önerő, sem ingatlanfedezet, azt sem kell előre megmondani, hogy 
hány gyermeket szeretnénk, a kölcsön összegét pedig bármire fordíthatjuk, amire csak szeretnénk. Milyen probléma 
merülhet fel mégis? 

Ideálisesetbenmindentervszerinthalad,avágyottgyermek(ek)megszület(nek).Azelsőgyermekutánateljesfutamidő
alattkamatmentesleszahitelünk(akezességvállalásidíjattovábbraisfizetnikell)éskérhetjükatörlesztésszüneteltetését.
Kettővagyháromgyermekesetébenpedigamégfennállótőketartozás30%-át,vagyakárateljesegészétiselengedhetik,
illetveennekmegfelelőösszegűtámogatásraleszünkjogosultak.

Előfordulhatnakazonbanolyanesetek,amikorugyanlátszólagmindenfeltételteljesítettünk,azonbanmégsemleszünk
jogosultakatámogatásra.Akölcsönnelkapcsolatbanavonatkozórendeletbenmeghatározottesetekbenafővárosiés
megyeikormányhivatalokrendelkeznekhatáskörrel, ígyjogorvoslatért, illetveméltányosságikérelemmelis idelehet
fordulni.EgyébkérdésekbenviszontazMNB-nbelülműködőPénzügyiBékéltetőTestület(PBT)előttlehetegyeztetni
abankokkal.MárakonstrukcióbevezetésétőlkezdvemegjelentekaPBTelőttababavárókölcsönnelkapcsolatosügyek,
amelyekszámosesetbeneredményesen,azügyfélrenézvekedvezőenzárultak.

APBTtapasztalataialapjánazügyfeleklegtöbbszöratörlesztésszünetelésévelkapcsolatbansérelmeztékabankokeljárását.
Aszüneteltetésrevonatkozókérelmetabankhozkellbenyújtaniésajogosultságifeltételekteljesülésétisahitelintézet
állapítjamegazáltalunkbenyújtottigazolásokalapján.

VisszatérőproblémakéntjelentkezettaPBTelőtt,hogyazügyfelekabankfiókbanigényeltékugyanakölcsönszünetelte-
tését,azelőírtdokumentumokatisbenyújtották,azonbanatörlesztőrészleteketmégislevontáktőlük.Előfordultolyan
eset,amikorazügyfélazzalszembesült,hogyabankrendszerébensemmilyen,általakorábbanbenyújtottigazolásnem
találhatómegsemagyermekszületésénekbejelentéséről,semaszüneteltetésikérelemről.Areklamációsoránközölték,
hogyazigényléskörülményeit,aszóbanelhangzottakatazelteltidőretekintettelnemtudjákrekonstruálni,ezértkizárólag
arendelkezésreállóinformációkésdokumentumokalapjántudjákazesetetkivizsgálni.Felhívtákafigyelmetarrais,hogy
ajogszabályihatáridőelteltévelakérelemeredményesenmárnemnyújthatóbe.APBTelőttieljárássoránahitelintézet
akörülményekretekintettelmégisrendezteahelyzetet,sutólagbeállítottaaszüneteltetést.

EgymásikPBTelőttiügybenagyermekvállalásitámogatás igénylésekapcsánazügyfélszinténabankfiókiügyintéző
mulasztásátkifogásolta.Kérelmeszerintamásodikgyermekénekmegszületéseutánfelkeresteabankfiókotatörlesztés
szüneteltetéseésgyermekvállalásitámogatásigénylésecéljából.Ottátadtákakitöltendőformanyomtatványt,valamint
abenyújtandóiratoklistájátésegykésőbbiidőpontrahívtákvisszaügyintézésre.Anyomtatványtésadokumentumokat
eztkövetőenbenyújtották,majdmégisazjutotttudomásukra,hogyatörlesztésszüneteltetését,ésatámogatásigénylését
abanknemhajtottavégre.Ahitelintézetnyilvántartásaszerintugyanisakérelembenyújtásanemtörténtmeg.

Abankkérte,hogyhaazügyfélrendelkezikabankáltalellenjegyzettdokumentummal,akkoraztküldjemeg,deatá-
mogatásutólagosérvényesítésérenincslehetőség.Jelenesetbentehátazügyfélgondosan,azügyintézőitanácsotés
határidőtbetartvajártel,ennekellenéreaszámárajogostőkecsökkentéstnemtudtakihasználni.Ebbenazesetbenis
szükségvolttehátavitarendezésre.

Nemcsakahiányosvagybenyújtanielmulasztottdokumentumokozhatproblémát:néhaaváltozócsaládikörülmények
jelenteneknehézséget.AzideiévbenjelentekmegaPBTelőttazokazügyek,melyekavonatkozórendelet2020júniu-
sátólhatálybalépett–aválásésújraházasodásesetéreszóló–rendelkezéseitérintik.Eszerint,haatámogatottszemély
aházasságánakfelbontásátvagyérvénytelennényilvánításátkövetően,akölcsönfolyósításátólszámított5évenbelül
újabbházasságotköt,ésazújházastársamegfelelarendeletbenmegjelöltfeltételeknek,akkorérvényesíthetőakamat-
támogatás,atörlesztésszüneteltetéseésagyermekvállalásitámogatás.
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Amennyibenazigénybevevőkmárvisszafizettékababavárókölcsöntaválásutánéseztkövetőenkötbármelyikfélújra
házasságot,akkoratámogatásmáregyikfélszámárasemvehetőfelismét.Haazonbantovábbraisfennállatartozás
ésvalamelyikfélakölcsönfolyósításátkövető5évenbelülismétmegházasodik,akkorababaváróhitelhezkapcsolódó
kedvezményekújraelérhetőeklesznek.

APBTelőttiegyikügybenazérintettházaspármegkötötteababavárókölcsönszerződést,majdaligegyévelteltévelahá-
zasságukatfelbontották,ahitelpedigátalakultpiacikamatozásúvá.Avitarendezéstkérelmező(voltférj)rövididőnbelül
újabbházasságotkívántkötni,amelynemcsakaző,hanemújpárjánakisamásodikházasságalesz.

Többalkalommalfeltetteakérdéstakölcsöntnyújtóbanknak,hogyújraházasodásésgyermekvállaláseseténújraka-
mattámogatottlehet-ehitele.Mindenalkalommalaztatájékoztatástkapta,hogyeznemlehetséges,mivelezmármind-
kettőjükmásodikházassága.Abanktólkapottinformációhatásáraelőtörlesztettegynagyobbösszeget.Akérelmezőaz
újabbházasságkötésétkövetőenszerzetttudomástarról,hogyfélrevezetőtájékoztatástkapottéssérelmezte,hogyemiatt
esettelazelőtörlesztettkamattámogatotthiteltől.

AfelekegyeztettekaPBTelőtt,melynekeredményeképpenahitelintézetvállaltaazelőtörlesztettösszegvisszakönyvelését.
Ittazonbanmégnemértvégetazügy,mivelakialakulthelyzetretekintettelazifjúpárkérte,hogyabankavoltfeleséget
engedjekiaszerződésből,azújfeleségetpedigadóskéntvonjabe.Hosszúegyeztetéstkövetőenvégülsorkerültaszerző-
déseztcélzómódosítására.Ennekalapjánazújfeleség(mintakölcsönbebelépőfél)azeredetilegmegkötöttszerződést
megismerteéselismerte,ésabbabelépett,mintegyetemlegesadóstárs,továbbávállalta,hogyafizetésikötelezettségeket
teljesegészébenelegetteszatovábbiakban.Megállapodtakabbanis,hogyavoltfeleséggel(mintakölcsönbőlkilépő
féllel)szembenazalapszerződéstmegszüntetik.

Epéldákalapjánlátható,hogyakkorisfelmerülhetnekolyankörülmények,melyekmiattatámogatástóleleshetünk,haaz
előírtfeltételeklátszólagteljesülnekis.Bárababavárókölcsönnelkapcsolatosügyeknagyobbrészepozitíveredménnyel
zárultaPBTelőtt,azonbanakésőbbi(jog)vitákelkerüléseérdekébenazalábbiakraérdemesfigyelemmellenni:

Máraszerződéskötéskorcélszerűrészletesentájékozódni,hogyagyermekvállalásteljesítéseeseténmilyenteendők
vannak,ésezekteljesítéséremilyenhatáridőállarendelkezésre.

Amennyibenabankfiókiügyintézéstválasztjuk,figyeljünkarra,hogyazottelhangzottakutólagosrekonstruálásanehéz-
ségekbeütközhet.Ezértérdemesazinformációtaztolymódon(példáulírásbanvagyszolgáltatóáltalrögzítetttelefon-
beszélgetéskeretében)beszerezni,hogyazkésőbb,haszükséges,igazolhatólegyen.

Akamattámogatásigénybevételéheznemkellkülönkérelmetbenyújtani,arraazigénylők–eltérőrendelkezéshiányá-
ban-akölcsönszerződésmegkötésétőlakölcsönteljesfutamidejérejogosultak.Atörlesztésszüneteltetéséreésagyer-
mekvállalásitámogatásigénybevételéreazonbankülönkérelemnyújtandóbe,nemelegendőbejelenteniagyermek(ek)
megszületését.

Akérelembenyújtásakorkörültekintőenszükségeseljárni.Egyrészt–ajogosultságmegállapításához–ezthatáridőben
kellmegtenni,másrésztaszükséges(arendeletbenésazegyediszerződésbenmeghatározott)dokumentumokatisbe
kellnyújtani.Utólagigazolhatóadokumentum,irat,nyilatkozatstb.benyújtásapéldául,haabankfiókbanérkeztetett
másolatotkérünkróla.Ezazértiskülönösenfontos,mertakésőbbibizonyításikötelezettségafogyasztótterheli.Ha
abankfiókiügyintézőettőlesetlegelzárkózik,akkorpanasztnyújthatunkbeakárottabankfiókban,akárkésőbbtelefonon,
vagye-mailben,illetveakérdésesiratokatpostaiútonismegküldhetjükabanknak.

„Szerkesztett	formában	megjelent	az	Origo.hu	portálon	2022.	november	23-án.”
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DR. NAGY OLGA:  
Rémálommá válhat az utazás, ha baj van és nem fizet a biztosító

Utas- vagy útlemondási biztosítást csak a szerződéses feltételeket megismerve, nem pedig kizárólag a díj, esetleg 
a szolgáltatási összegek felületes átböngészése alapján érdemes választani. Ha így teszünk, a külföldi út akkor sem 
válik rémálommá a családdal, ha esetleg feltörik a gépjárművünket, síbalesetünk miatt helikopteres mentés kell vagy 
éppen koronavírus-fertőzést kapunk.

Egyutazásszervezésekorkétfélebiztosításmegkötésemerülhet fel.Azutasbiztosításazutazás időtartamáraszólés
általábanbaleset,betegség,illetvepoggyászkáresetérenyújtszolgáltatást,detartalmazhatpéldáulfelelősségbiztosí-
tást,gépjárműasszisztenciát,jogvédelmibiztosítástis.Aleghasznosabbrészetalánmégisaz,hogyfolyamatostelefonos
szolgáltatástnyújtva,szükségeseténmegszerveziasürgősségiorvosiellátást,áthidalvaahely-ésnyelvismerethiányát.
Amásikazútlemondásibiztosítás,amiazutazáslefoglalásátólazutazásmegkezdéséigszólésvisszatérítialemondási
költségeket,havalamilyenelőrenemláthatóokmiattnemtudunkelutazni.

Mindkétbiztosításnálcsakaszerződésifeltételbentételesenmeghatározottkáreseményekbekövetkezéseesetén,azahhoz
rendeltlimitösszegerejéigtérítabiztosító,vagyisnemafelmerültösszeskártfizetimeg.Akétbiztosításmegköthető
külön-különésvannakolyantermékekis,aholakettőkombinációjaegyszerződésbenelérhető.

Ezeketmegköthetjükegyénileg(pl.:egyalkuszközvetítésévelonlinevagyabiztosítóügyfélszolgálatánszemélyesen)
vagycsatlakozhatunkegycsoportosbiztosításhozis.Lényeges,hogyutóbbieseténabiztosításszerződőjével(példáulaz
utazástszervezőirodával)kerülünkközvetlenkapcsolatba,ígyazesetlegeshiányostájékoztatásmiattnemabiztosítót
terheliafelelősség.Fontos,hogyaszerződésmegkötésekorabiztosítottnakmégMagyarországonkelltartózkodnia,mert
egyébkéntaznemjönlétre.

Sokba kerülhet, ha nem olvassuk el a szerződéses feltételeket

APénzügyiBékéltetőTestület(PBT)előttiutasbiztosítássalésútlemondásibiztosítássalkapcsolatosügyekbenazegyéni,
onlinemódonkötöttszerződéseknélsokutascsakarrafigyelt,hogyabiztosításdíjakedvezőlegyenéscsakaszolgáltatási
összegekettartalmazótáblázatottekintetteát.Amegfelelőonlinerubrikánálkipipálták,hogymegismertékaszerződéses
feltételeket,azokatazonbannemolvastákel.

Acsoportosbiztosításhoztörténőcsatlakozáskorazutasokjellemzőenazutazásiirodaáltalátadott,vagyelektronikusan
megküldöttterméktájékoztatót(rövidésközérthetőösszefoglalóaszerződésesfeltételről)olvastákel,deolyaniselőfor-
dult,hogycsakannakazátvételérőlszólódokumentumotírtákalá.

Akadtakolyanokis,akikegynagyobbcsaládiutazásnakabankkártyájukmellémegkötöttutasbiztosítássalvágtakneki,
egysokévvelezelőttitelefonostájékoztatásalapjánésazutazásmegkezdéseelőttnemellenőrizték,hogyazmilyen
fedezeteket,illetvemilyenlimitekettartalmaz.

Egyikfenticsoportsemismertearészletesszerződésesfeltételeket,ígynemvoltaktisztábanazabbanmeghatározott
káreseményekkel,amelyekbekövetkezéseeseténabiztosítószolgáltatástnyújt.

Abiztosításkiválasztásánálakésőbbiproblémákelkerüléseérdekébencélszerűkörültekintőeneljárni,azutazásmódjára
(pl.:repülőgéppelvagyautóvaltörténőutazásmás-mástartalmúbiztosítástigényelhet),azutazástematikájára(pl.:síelés,
búvárkodás,egzotikusnyaraláseseténmás-másspeciálisigénymerülhetfel),illetveegyéniadottságainkra(pl.:utazás
közbenmunkátisvégzünk,ezértlaptoppal,profifotófelszerelésselutazunkstb.)tekintettelkiválasztaniamegfelelőbiz-
tosításiterméket.Továbbácélszerűmindenesetbenabiztosításrészletesszerződésifeltételeivelismegismerkednünk,
hogyneérjenbennünketkellemetlenmeglepetés.



ATESTÜLETITAGOKÁLTALÍRTSZAKMAICIKKEK

JELENTÉS A PÉNZÜGYI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET ÉVES TEVÉKENYSÉGÉRŐL • 2022 87

Kizáró ok lehet a meglévő betegség, mentesülésre adhat okot az alkoholfogyasztás

Érdemesazzalistisztábanlenni,hogyvannakolyankockázatok,amelyeketabiztosítókérthetőokokbólelevekizárnak
akockázatviselésköréből,illetveolyankörülményekmelyekeseténaszolgáltatásikötelezettségükalólmentesülhetnek.
Akizárásegyiktipikusesete,amikorakockázatviseléskezdeteelőttmármeglévő,korábbandiagnosztizáltbetegségünk
miattkényszerülünkútlemondásra,vagyleszszükségünkorvosiellátásraazutazássorán.Abiztosítómentesülésérepedig
azadhatokotpéldául,haabiztosítottalkoholosanbefolyásoltállapotbanszenvedbalesetet.Olvassukáttehátfigyelmesen
aszerződésbenakizárásésamentesülésesetköreitis!

EurópaiutazáseseténvigyükmagunkkalazEurópaiEgészségbiztosításiKártyánkat,havan,mertsürgősségiorvosiel-
látáseseténezazonnalisegítségetnyújthat.Számoskorlátjaisvanazonban:csakahelyiTB-velszerződöttszolgáltatók
fogadjákel,nembiztosítteljesellátástésteljesköltségmentességet.Nemfedezipl.egyesetlegeslégimentésköltségeit,
agyógyszerköltségeket,abeteghazaszállításátsem.

APBTelőttiegyikvitarendezésiesetbenegyutaskifejezettensíeléshezkeresettbiztosítást.Azáltalakiválasztotttermék
nagyonkecsegtetővolt,akülönbözőkáresetekre44különbözőszolgáltatásttartalmazott.Afedezetekrőlszólóterjedelmes
táblázatban„orvosi	segítségnyújtásra,	a	biztosított	külföldi	utazása	során	bekövetkező	betegség	vagy	baleset	esetére,	
beleértve	a	légi	és	közúton	történő	mentés	költségeit	is”,50millióFttérítésihatárszerepelt;lejjebba„sípályáról	történő	
mentés”esetére2millióFt;majdatáblázatutolsósorábana„légiútontörténőmentés,hegyimentés,keresés”esetére
1millióFttérítésiösszegszerepelt.Atermék79oldalasrészletesszerződésifeltételeitazutasnemolvastael.

Majdmegtörténtabaj,azügyfélasípályánolyansérüléstszenvedett,hogyhelikopteresmentésrevoltszüksége.Abizto-
sítóafelmerült2,5millióFtösszegűhelikopteresmentésiköltségbőlazonbancsak1millióttérítettmeg.Aszerződéses
feltételrészletesszabályaiszerintugyanisasípályánbekövetkezettbalesethelikopteresmentéséreezvonatkozott.

Nemmindegyazsem,hogymikorkötjükmegabiztosítást:aztmindenképpenazutazásmegkezdéseelőtttegyükmeg!Egy
utasmárkülföldönvolt,amikorsziklamászáselőttaMagyarországontartózkodóhozzátartozóitkértemeg,hogykössenek
nekibiztosítást.Sziklamászásközbensúlyosbalesetetszenvedett,azonbanabiztosítónemnyújtottszolgáltatást,csak
abefizetettbiztosításidíjatfizettevissza.Arrahivatkoztak,hogyaszerződésesfeltételszerint,amennyibenaszerződés-
kötéskorabiztosítottnemMagyarországontartózkodik,aszerződésérvényesennemjönlétre.

Autós bosszúságok

Haellopjákpoggyászunkatazautónkból,jelentőségevanannakis,hogyholtároltukazokat.Abiztosítókcsakalezárt
gépjárműerőszakkaltörténőfeltörésével,abeláthatóságellenvédettcsomagtartóbanelhelyezettpoggyászoklopása
esetérevállalnaktérítést.Továbbifeltételük,hogycsatoljukkártérítésiigényünkhözahelyirendőrségnéltettfeljelentést.
Utóbbinál(anyelvinehézségekellenére)figyeljünkrá,hogyakülföldirendőrségiiratbanszerepeljen,hogyagépjárművet
feltörték,abeláthatóságellenvédettcsomagtartóbóltulajdonítottákelapoggyászt,mindenbiztosítottlegyennevesítve,
akipoggyászkártszenvedettéspróbáljuktételesenmeghatározniafelmerültkártis.

Csomagtartóbóltörténőlopáskáreseténakészpénzzel,ékszerekkel,műszakicikkekkelkapcsolatoskárokmegfizetését
abiztosítókáltalábankizárjákvagyalacsonyabblimittelhatározzákmeg.

Egykártszenvedettcsaládanyaralásukutolsónapjánpakoltbebéreltgépjárművükcsomagtartójába,majdlementek
egyutolsótstrandolniareptériútelőtt.Abéreltgépjárművetfeltörték,mindenpoggyászukatellopták,azutasoknál
csakatelefonjukésastrandfelszerelésükmaradt.Felhívtákabiztosítót,azonnalipénzbelisegítségetkérve.Biztosítójuk
kérteőket,hogykészítsenekfényképfelvételeketafeltörtgépjárműről,tegyenekfeljelentéstahelyirendőrségen,majd
amegfelelődokumentumokcsatolásávaljelentsékbeakárt.

Ilyenesetekbenahazautazáshozalegközelebbimagyarkonzulátustólkellsegítségetkérni,abiztosítóugyanisnemfogjaaz
iratainkatpótolniés–hacsaknemszerepelaszerződésesfeltételekben–nemnyújtazonnaligyorssegélytahazautazáshoz.
Acsaládhazaérkezvebejelentetteakártabiztosítónál,amelyazonbancsakrészbentérítettemegazt.Eltekintettugyan
attól,hogyarendőrségidokumentumnemtartalmazta,hogyazeltulajdonítottingóságokagépjármű(beláthatóságellen
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védett)csomagtartójábanvoltakelhelyezve,decsakazegyikbiztosítottnakfizetett,mertcsakőttüntettékfelaziratban.
Részéreiscsakafeljelentésbenfelsoroltingóságokkapcsántérítettabiztosítóaszerződésszerintilimitig.

Utazáselőttérdemesellenőrizniabankkártyánkhoztartozóbiztosításunkszerződésifeltételeitis,hogyneérjenbennünket
kellemetlenmeglepetés.

Egycsaládkisgyermekükkelutazottrepülővel,ámmegérkezéskorapoggyászkéntfeladott250ezerFt-otmeghaladóértékű
babakocsidarabjairatörveérkezettmeg.Abiztosítóazértnemtérítettemegapoggyászkárt,mertaszerződésesfeltétel
szerinta250ezerFt-otmeghaladóértékűvagyontárgyaknemvoltakbiztosítva.

 „Covid fedezettel rendelkezik”. Vagy mégsem?

Covidfedezetetistartalmazóútlemondásibiztosításaalapjánkértealemondásiköltségemegtérítésétegycsalád.Egyik
gyermekükhatóságikaranténbakerült,semiattnemtudtakelindulniatervezettutazásra.AgyermekCovid-tesztjenem
voltpozitív,orvosikezelésbensemrészesült,ámaziskolaiosztályábantörténtmegbetegedésekmiattvonatkozottrá
ahatóságiintézkedés.Abiztosítónemnyújtotttérítést,arrahivatkozva,hogykockázatotkifejezettencsakabiztosítottak
Covidmegbetegedéseesetérevállalt.

Egymásikbiztosítósemfizetett,amikoregyöttagúcsaládegyiktagjátGörögországbaérkezveareptérihőkamerásmegfi-
gyelőrendszerkiszűrte,ottCovid-tesztetvégeztettekvele,amipozitívlett.Hatóságiintézkedéskeretébenazegészcsaládot
kéthétrekaranténbahelyezték,amimiattpluszszállásköltségük,illetve–arepülőjegyekmódosításamiatt–egyébköltsé-
geikmerültekfel.Tüneteikazonbannemvoltak,ígyorvosikezelésükresemkerültsor.Biztosítójukígyazértnemnyújtott
szolgáltatást,mertszerződésesfeltételeibenkizártaahatóságijárványügyiintézkedésekkelkapcsolatoskárokrendezését.

Tanuljunkafentiesetekből,arészletesszerződésesfeltételeketmegismerveésnecsakabiztosításiszolgáltatásiösszegeket
tartalmazótáblázat,esetlegakedvezőbiztosításidíjalapjándöntsükel,hogymelyikutasbiztosításiterméketválasztjuk!

Hamégisvitánklenneabiztosítóval,azMNBkereteinbelülműködőPBT-hezfordulhatunkingyenesvitarendezéstkérve
vagyakárpolgáriperesbíróságelőttkereshetjükigazunkat.

„Szerkesztett	formában	megjelent	az	Origo.hu	portálon	2022.	december	21-én.”
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IV.  Szektoronkénti elemzés 

A)  A PÉNZPIACI SZOLGÁLTATÁSOKKAL KAPCSOLATOS JOGVITÁK

AlegnagyobbszámbanapénzpiaciszektorügyeijelentekmegaTestületelőtt.Akérelmek62százaléka(1937ügy)va-
lamelypénzpiaciszereplőszolgáltatásávalösszefüggőjogvitamiattindult,alegtöbbpénzpiaciügyhitel-éspénzkölcsön
nyújtásávaléspénzforgalmiszolgáltatássalvoltkapcsolatos.

ATestület1906pénzpiaciügyetzártle,melyekközülakérelem347ügyben–hatáskörhiánya,eljárásiakadályvagyahi-
ánypótlásnemteljesítésemiatt–meghallgatástűzésenélkülelutasításrakerült.Abefogadott1559kérelem30százalé-
kában,474ügybenafelekegyezségetkötöttekkötelezésre5ügyben,ajánláskiadására2ügybenkerültsor.További306
ügybenafelekközötteljárásonkívüljöttlétreegyezség,illetveapénzügyiszolgáltatókorábbiálláspontjátfelülvizsgálva
önkéntteljesítetteakérelmezőteljesigényét.összességébenapénzpiacotérintőügyek50,5százalékaakérelmezők
számárapozitíveredménnyelzárult.

Érdemielbírálástkövetőenbefejezettügyekdöntésitípusonkéntimegoszlását–azegyesügytípusokbanis–akövetkező
ábramutatja.

27. ábra 
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28. ábra 
Érdemi elbírálást követően befejezett pénzpiaci ügyek ügytípusonként
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1.  HITEL- ÉS PÉNZKÖLCSÖNNYÚJTÁS

Az1043hitel-éspénzkölcsönnyújtássalkapcsolatosügyközelfeleajelzáloghitelezésselvoltkapcsolatos,emellettasze-
mélyikölcsönésgépjárműhitelügyekvoltakaleggyakoribbak.

ATestület1100hitel-éspénzkölcsönnyújtássalkapcsolatosáltalánosügyetzártle.Azérdembenelbírált870ügybőlaha-
tározattaljóváhagyottegyezségekszáma285volt,ez33százalékotjelent.Egykötelezésttartalmazóhatározatisszületett.
További198ügybenafelekeljárásonkívülmegegyeztek.Akérelmezőkszempontjábólkedvezőenalakultügyekaránya
összesen55,6százalékottettki.

2022-beniseredményezettvitáshelyzeteketakoronavírusvilágjárványnemzetgazdaságotérintőhatásánakenyhítése
érdekébenszükségesazonnaliintézkedésekrőlszóló47/2020.(III.18.)Korm.rendeletáltalbevezetettfizetésimoratórium.
Avonatkozószabályoksokesetbennemvoltakkönnyenátláthatókmégapénzügyiszektormunkatársaiszámárasem.
Afogyasztóksokszortévesenértelmeztékamoratóriummibenlétét,annakidőszakárakamatmentességetfeltételeztek,
vagyvitattákafutamidőmoratóriumleteltétkövetőmeghosszabbítását.Amoratóriumtöbbszörimeghosszabbítása2021.
október31-igmindenadósszámáralehetőségetbiztosítottafizetésihaladékigénybevételére.2021.november1-jétől,
majd2022.augusztus1-jétőlalehetőségmárcsaknémelykiemelttársadalmicsoportbatartozók,ígynyugdíjasok,mun-
kanélküliek,gyermeketnevelőkszámáravoltnyitott.Amoratóriumtovábbiigénybevételérevonatkozószándékbejelen-
tésévelkapcsolatbanindultügyekszáma2022.augusztus1-jétőlfolyamatosanemelkedett.A2022.évtapasztalataiazt
mutatják,hogyatörlesztésmoratóriumutánimegkezdéséreisérdemeskiemeltfigyelmetfordítani.

A Testület javasolja a fogyasztóknak, hogy körültekintően járjanak el a moratóriummal kapcsolatos értesítők és tájé-
koztatók áttanulmányozása során. Ne hagyatkozzanak feltevéseikre, több forrásból is tájékozódjanak, kétség esetén 
pedig vegyék fel a kapcsolatot bankjukkal. Kérdéseik megválaszolásához segítséget nyújtanak a Magyar Nemzeti 
Bank Ügyfélszolgálata és az MNB által működtetett Pénzügyi Navigátor Tanácsadó Irodahálózat munkatársai, akikhez 
bizalommal fordulhatnak ingyenes felvilágosítás érdekében. 

AfizetésimoratóriummalkapcsolatosügyekmelletttovábbraisérkeztekaTestülethezafennállóhitel-éskölcsöntartozás
vitatásával,előtörlesztéssel,folyósításelhúzódásávalkapcsolatosügyek.

1.1.  JELZÁLOGHITEL

Apénzügyiszolgáltatókrészérőlnagyfokúkompromisszumkészségvolttapasztalhatóafizetésihaladékkalkapcsolatban
kialakult jogvitákrendezésére.Pozitívtendenciánaktekintetteésajövőrenézveis iránymutatónakéskövetendőnek
tekintiaTestületaztaszolgáltatóigyakorlatot,miszerintaszolgáltatókazügyfelekszámárarészletes,alaikusfogyasztók
számáraisérthetőmagyarázattalszolgáltakafutamidőmoratóriumotkövetőalakulásáról.Azügyekjelentősrészében
akérelmezőkmegértettékabankálláspontját,ameghallgatásoksoránavalódiproblémafeltárása,orvoslásaislehetővé
vált.Ennekazlettazeredménye,hogyazegyébkéntatartozásés/vagyfutamidőhosszabbodásvitatásakörébenelőter-
jesztettkérelmekazegyeztetésekkövetkeztébenmárokafogyottakkáváltakésakérelmezőkafizetésinehézségeinek

29. ábra 
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elkerüléseérdekébenkértekkedvezményt.Ezekakérelmekméltányosságieljáráskeretébenvoltakelbírálhatók.Azezek
kapcsánfolytatottegyeztetéseknagyonhasznosakvoltaknemcsakazért,mertazügyfelekmegtudtakgyőződniarról,
hogyjogszerűen,gondosankezelikaszolgáltatókaszerződésüket,hanemazértis,mertazegyeztetésektöbbesetben
azzalzárultak,hogyaszolgáltatóktovábbikimutatások,aszerződésmódosítássalkapcsolatoskalkulációkmegküldését
vállalták.Ezáltalsokesetbenerősödöttabizalom,ajóüzletikapcsolatafelekközött.

Azesetekjelentősrészébenafutamidő-hosszabbítássalkapcsolatoskérelmezőikifogásokhátterébenamódszertanisme-
reténekhiánya,anemteljeskörű,esetlegakérelmezőáltalfélreértetttájékoztatásállt.ATestülettapasztalataikedvezőek
voltak,azeljárásoklehetőségetadtakafélreértésekfelekközöttitisztázásáraésapénzügyiszolgáltatókkompromisszum-
késznekbizonyultakavalósproblémákutólagosrendezéseterén.

Afogyasztónaknyújtotthitelrőlszóló2009.éviCLXII. törvényveszélyhelyzetbentörténőeltérőalkalmazásárólszóló
782/2021.(XII.24.)Korm.rendeletszerint2022.január1-jétőlazaztmegelőzőszerződésszerintifordulónaptólérvényes
referenciakamatlábmértékenemlehetmagasabba2021.október27-imértéknél,ezazúgynevezettkamatstopszabály.
2022.január1-jétkövetőenapénzügyiintézményeknemszámíthattakfela2021.október27-imértéknélmagasabbrefe-
renciakamatot.ATestületegykamatstoppalkapcsolatosügybenkötelezésthozott,devoltarraispélda,hogyakamatstop
kapcsánaszolgáltatóegyezségetkötött,ennekkeretébena2022.januáritörtidőszakravonatkozókamatkülönbözetet
visszatérítette.

Ajelzáloghitelekkelkapcsolatbanaleggyakoribbakövetelésösszegénekvitatásavolt.2022-benésazaztmegelőzőnéhány
évbenfolyósítottkölcsönökeseténahitelbírálatifolyamat,aszerződésmegkötésétkövetőenafolyósításelhúzódása,
aszerződéskötésalkalmávalkapotttájékoztatáshiányosságamiattikifogásoktöbbesetbenképeztékjogvitatárgyát.Ezek-
benazügyekbenakérelmezőkgyakrankártérítésfizetésérekértékkötelezniaszolgáltatót.Atartozásösszegénekvitatása
okánindultügyekbenafogyasztókrészleteskimutatástkértekakövetelésalátámasztására.Azadatokismeretébenaz
eljárásokleginkábbafennállótartozásrendezésételőtérbehelyezőegyeztetésselfolytatódtak.Atartozásrészlegesvagy
teljeselőtörlesztésétcélzóügyekbenajogvitagyakranazérintettszerződésesrendelkezésértelmezésekapcsánmerült
fel.Legtöbbszörafelszámítottelőtörlesztésidíjjogszerűségét(jogalapját)ésösszegétvitattákafogyasztók,dekeletkezett
vitáshelyzetateljesítettösszegelszámolásáravonatkozóanvagyatartozásigazolásbenyújtásánakelmaradása,aszükséges
pénzügyifedezethiányaokánis.

A Testület javasolja a fogyasztóknak, hogy az elő- vagy végtörlesztésre vonatkozó szándékukat minden esetben írás-
ban - szükség esetén a bank által alkalmazott nyomtatvány használatával - terjesszék elő a hitelezőnél. Pontosan és 
érthetően fogalmazzák meg igényüket, előtte tudakozódjanak, kérjenek segítséget, ha kell. Kérdéseik megválaszolá-
sához segítséget nyújtanak a Magyar Nemzeti Bank Ügyfélszolgálata és az MNB által működtetett Pénzügyi Navigátor 
Tanácsadó Irodahálózat munkatársai, akikhez bizalommal fordulhatnak ingyenes felvilágosítás érdekében. 

Ajelzáloghitelezéstémakörébenakölcsöntartozásutánfelszámítottkamatmértékéneksérelmezésemiattisindulteljárás,
mertakérelmezőnemkaptamegaztakedvezményt,amelyreálláspontjaszerintaszerződésalapjánjogosultvolt.Elvárt 
a pénzügyi intézményektől, hogy a fogyasztónak biztosított kedvezmények feltételeit egyértelműen határozzák meg 
a szerződésekben, kereskedelmi kommunikációjukban.

Továbbraistöbbproblémaeredtahosszúfutamidejű,eredetilegdevizaalapú,demárkorábbanatörvényáltalforintosított
tartozásokból.Akérelmezőkezekbenazügyekbenatartozásösszegénekvitatásamellettaszerződés,illetveazegyesszer-
ződésifeltételekérvénytelenségérehivatkoztakamellett,hogysokesetbenegyezségiajánlatotistettekajogvitarendezése
érdekében.Néhányesetbenakölcsönszerződésfeltételezettérvénytelenségérehivatkozvakívántakelszámolásiigényt
érvényesíteniahitelezőjükkelszemben.Nemritkánsérelmezték,hogyabanknemnyújtottérdemitájékoztatástaszerződés
megkötéseelőttadevizaalapúkölcsönárfolyamkockázatáról,nemmértefelmegfelelőenazügyfélteherviselőképességét.
Leggyakrabbanatartozásösszegét–néhányügybenaforintosítástmegelőzően,azárfolyamváltozásbólkeletkezett,még
fennállóterheket,–akésedelmi-ésügyletikamatösszegét,mértékét,akamatszámításmódját,afelszámítottdíjakat,
alakás-előtakarékosságiszerződésbőleredőmegtakarításbetörlesztésétvitatták.Előfordult,hogy–tévesen–atörvényi
forintosításnaktudtákbeafennállótartozássérelmezettösszegét.Azebbeakörbetartozójelzáloghitelekkapcsánmár
csakelenyészőszámbanfordultelő,hogyakérelmezőkarrahivatkozássaltámasztottakigénytabankkalszemben,hogy
atörvényielszámolásnakazárfolyamváltozáshatásánakkezelésére,enyhítéséreiskikellettvolnaterjednie.Egyesetben
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adódottazáltalánostóleltérő,speciálisfelülvizsgálatifeladatazúgynevezettárfolyamrésreésazegyoldalúszerződés-
módosításravonatkozó2014.éviXL.törvényszerintielszámolássalösszefüggően.Afeltárthiányosságokraésahibákra
tekintettelaTestületújelszámoláskészítésérekötelezteapénzügyiintézményt.

Kisszámbanfordultelőügyalakáscélúállamitámogatásokrólszóló12/2001.(I.31.)Korm.rendeletalapjánkötöttszer-
ződésekbőleredően.Akérelmezőkfőkéntagyermekvállalásteljesítésénekelfogadásával,alakásépítésikedvezmény
visszafizetésével,valamintazutólagoslakásépítésikedvezménybiztosításávalkapcsolatbankezdeményeztékaTestület
közbenjárását.Azeljárásoksoránafelekegyeztetésejellemzőensikeresnekbizonyult.

A Testület javasolja a fogyasztóknak, hogy a szerződésekből eredő igazolási kötelezettségeiknek (például gyermekvál-
lalás teljesítése) minden esetben a szerződésben rögzített határidőben és a későbbiekben igazolható módon tegyenek 
eleget.

Ahasználtlakásvásárlásához,bővítéséhezigényelhetőcsaládiotthonteremtésikedvezményrőlszóló17/2016.(II.10.)Korm.
rendeletalapjánkötöttotthonfelújításikölcsönszerződésekkapcsánakérelmezőktöbbesetbenkifogásoltákaszolgáltatók
késedelmesfolyósítását.Álláspontjukszerintaszolgáltatóikéslekedésmiattanyagikárukkeletkezett.Akérelmezőkaz
eljárássoránazáltalukmegjelöltkártérítésjogalapjátésösszegszerűségétáltalábannemtudtákalátámasztani,akérelmek
megalapozottságaígynemigazolódott.

ATestületeljárásábantapasztaltakatösszefoglalvaajelzálogügyletekterénelmondható,hogyaszolgáltatóktörekedtek
asérelmezetthelyzetekrendezésére,ennekérdekébenazüggyelkapcsolatosálláspontokmeghallgatásontörténőrészle-
tekbemenőszemélyesegyeztetésére.Többesetbentettekegyezségiajánlatot,megoldásijavaslatotajogvitarendezésére.

1.2.  SZEMÉLYI KÖLCSÖN

Aszemélyikölcsönszerződésekkapcsánamoratóriummalösszefüggésbenbenyújtottkérelmekjelentősrészeatartozás
összegévelkapcsolatoskifogásokraépült.Ebbenazügykörbenvisszaesettafutamidő-hosszabbítástsérelmezőügyekszáma.
Atartozásnagyságávalkapcsolatoskifogásokspeciáliseseteivoltakafogyasztókáltalkezdeményezettelőtörlesztésekhez
kapcsolódókérelmek.Többügybenigazolódott,hogyabankelmulasztottaközölniügyfelévelamoratóriumitartozást,így
nemmegfelelőösszegbenhatároztamegamegfizetendőösszeget.Ezekazügyekjelentősaránybanegyezséggelzárultak.
Akérelmezőkelismerték,hogymaradtfenntartozás,aszolgáltatópedigcsakavégtörlesztésnapjánfennállótartozást
kértemegfizetni,azidőközbenfelmerültegyébtételek,ígykamatok,díjak,költségekmegfizetésétőleltekintett.

Elő-ésvégtörlesztésselkapcsolatosvitásügyekamoratóriummalnemérintettügyletekkapcsániskeletkeztek.Azügyek
egyrészébenaproblémátazokozta,hogyakérelmezőknemnyújtottakbeelő-vagyvégtörlesztésinyilatkozatot,csupán
aszükségesösszegetbocsátottákahitelezőrendelkezésre.Abankoknyilatkozathiányábanabefizetéseketabbanaz
esetbensemfordítjákvégtörlesztésre,haahavitörlesztőrészletösszegéhezviszonyítvakirívóanmagasösszegérkezikbe.

30. ábra 
Befejezett jelzáloghitel ügyek eredménye 

463 db
ELINTÉZETT ÜGY

401 db (87%)
ebből ebből

ÉRDEMBEN ELBÍRÁLT ÜGY EGYEZSÉG, KÖTELEZÉS 
ÉS MEGEGYEZÉS

187 db (47%)
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Elvárt a pénzügyi intézményektől, hogy 
a)  a fogyasztók nem szerződésszerű, a szokásostól eltérő eljárása kapcsán kezdeményezzék a kialakult helyzet rende-

zését; 
b)  az előtörlesztés vagy végtörlesztéssel kapcsolatban fordítsanak kiemelt figyelmet a fióki ügyintézők megfelelő fel-

készítésére az ügyfelek teljes körű tájékoztatása érdekében. 

Jó gyakorlatnak tartja a Testület azt, ha az előtörlesztés vagy végtörlesztés kapcsán a pénzügyi szolgáltatók – akár 
elektronikus úton megküldött - tájékoztató füzetekkel segítik az ügyfeleket.

A Testület javasolja a fogyasztóknak, hogy a szolgáltatók által megkezdett ügyintézés végrehajtását kísérjék folyama-
tosan figyelemmel és amennyiben annak teljesítése megakad, azonnal jelezzék a szolgáltatónak. Ha az ügymenetről 
nem kaptak értesítést, tegyék meg a szükséges intézkedéseket a szolgáltató irányába jelezve a problémát.

Visszatérőproblémakéntjelentkeztekahagyatékitartozásokkalkapcsolatosazonjogviták,melyekszerintazörökhagyónak
hitelintézettelkötöttszerződésébőleredőtartozásamaradtfenn,ésazelhúzódóhagyatékieljárásatartozásösszegétjelen-
tősenmegnövelte.Ezekbenazügyekbengyakranatartozásösszegszerűségét,azelhalálozást,ésannakabankhoztörtént
bejelentésétkövetőenfelszámítottkamatokat,ahagyatékitartozásértvalófelelősséget,annakmértékétvitattákakérel-
mezőkéskamatmentesrészletfizetéstkértek.Afogyasztókelőttgyakrannemismert,hogyajogszabályirendelkezések
alapjánazörökösöknemahalálnapjánfennállókövetelésértfelelnek,hanemamegfizetésenapjánfennállótartozásért.

A Testület felhívja a fogyasztók figyelmét, hogy a hitelezői igények későbbi érvényesítésének nem képezi akadályát 
önmagában az, ha a hitelező a hagyatéki eljárásban nem jelenti be igényét.

Elvárt a pénzügyi intézményektől, hogy hagyatéki ügyekben a jogszabályi rendelkezések keretei között az elhunyt kö-
zeli hozzátartozóinak adják meg a lehető legszélesebb körű tájékoztatást, alkalmazzanak olyan eljárásrendet, amely 
biztosítja, hogy az örökös(ök) ismertté válásáig megelőzhető legyen a tartozás jelentős növekedése.

Aszemélyikölcsönökkörébetartozika44/2019.(III.12.)Korm.rendeletszerintifeltételekkeligénybevehető,maximum
10millióFtösszegűszabadfelhasználású,úgynevezettbabavárókölcsön,mellyelkapcsolatbanszámoskérelemérkezett.
Amegszületettgyermekekszámáratekintettel,a jogszabályifeltételekteljesüléseeseténazadósokkedvezményben
részesülhetnek,ígyahitelateljesfutamidőrekamatmentesséválhat,atörlesztésszüneteltetésekérhető,afennálló
tőketartozás30százalékánakmegfelelőösszegűtámogatásraválhatnakjogosulttáaszülők.Akérelmezőklegtöbbször
atörlesztésszünetelésévelkapcsolatbansérelmeztékabankokeljárását.Atörlesztésszüneteltetéseirántikérelmetahi-
telintézethezkellbenyújtani,ajogosultságifeltételekteljesülésétahitelintézetállapítjameg.

A Testület javasolja a fogyasztóknak, hogy
a)  már a szerződéskötéskor részletesen tájékozódjanak arról, hogy a gyermek(ek) megszületése esetén a támogatás 

igénybevétele érdekében milyen teendőik vannak és ezek teljesítésére milyen határidő áll a rendelkezésre;
b)  a szerződéses kötelezettségeikkel kapcsolatos információkat, tudnivalókat oly módon (például írásban, szolgáltató 

által rögzített telefonbeszélgetés keretében) szerezzék be, hogy azok szükség esetén később igazolhatóak legyenek;
c)  amennyiben a bankfióki ügyintézést választják, bármely dokumentum, irat, nyilatkozat stb. benyújtása esetén kér-
jenek arról érkeztetett másolatot.

Megjelentekazokazügyekis,melyeka44/2019.(III.12.)Korm.rendelet2020.júniusátólhatálybalépettrendelkezéseit
érintik.Eszerint,haatámogatottszemélyaházasságánakfelbontásátvagyérvénytelennényilvánításátkövetően,aköl-
csönfolyósításátólszámítottötévenbelülújabbházasságotkötésazújházastársamegfelelarendeletbenmegjelölt
feltételeknek,érvényesíthetőakamattámogatás,atörlesztésszüneteltetéseésagyermekvállalásitámogatás.
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összegezveelmondható,hogyaszemélyikölcsönnelkapcsolatoseljárásokban,többségbenapénzügyiszolgáltatókmara-
déktalanulteljesítettékakérelembenfoglaltakatvagyolyantartalommaltettekegyezségiajánlatot,amelyetakérelmezők
elfogadtakésajogvitarendezésemegtörtént.

1.3.  GÉPJÁRMŰHITEL

Agépjárműhitelekkelkapcsolatosanbenyújtottkérelmekfelmondotthitelszerződésbőleredő,ezenbelüljelentősrészük-
benmárköveteléskezelőreengedményezettköveteléshezkapcsolódtak.Afogyasztókvitattákafelmondásjogszerűségét,
többesetbenadevizaalapú,atörvényalapjánforintosításrakerültkölcsönszerződésekbőleredőtartozásösszegének
vitatásatárgyábankezdeményeztekeljárást.Általánosságbanaztsérelmezték,hogyannakellenérejelentősafennálló
tartozásösszege,hogyakölcsönösszegétlényegesenmeghaladóösszegetmármegfizettek,ésaszolgáltatónemveszi
figyelembeagépjárműforgalmiértékénekacsökkenését,vagyaztakörülményt,hogyagépjárműidőközbenértékesí-
tésrekerült,esetlegmegsemmisült.

A Testület felhívja a fogyasztók figyelmét, hogy a tartozás összegét nem a hitelcélt képező gépjármű értéke, hanem 
a szerződéses kondíciók és rendelkezések alapján határozzák meg a hitelező szolgáltatók, a tartozásért pedig nem csak 
a gépjárművel, hanem a teljes vagyonukkal felelnek.

1.4.  FOLYÓSZÁMLAHITEL

Afolyószámlahitel-szerződésbőleredőjogvitákszámaazösszesügyhözviszonyítvanemvoltjelentős.Akérelmezőkleg-
többszöranyilvántartotttartozásösszegétvitatták,deelőfordult,hogyakérelmező–álláspontjaszerint–nemisrendel-
kezetthitelkerettel.Másesetbenakérelemahitelkeretvisszaállítására,díjvisszatérítésérevagyatartozáselévülésének
megállapításárairányult.

TöbbfogyasztófordultaTestülethezafizetésimoratóriumhatályaalátartozótermészetesszemélyhitelkártyaszerződé-
sekreésafizetésiszámláhozkapcsolódóhitelszerződésekre(folyószámla-hitel)alkalmazandó,ahiteltörlesztésimoratóri-
umhozkapcsolódóegyesszerződésekelszámolásiszabályairólszóló537/2021.(IX.15.)Korm.rendeletszolgáltatókáltali
végrehajtásávalkapcsolatban.Esetenkéntafogyasztókkifejezettenazátszámítássalkapcsolatbansérelmeztékabank
eljárását,dearraisvoltpélda,hogyazátszámításproblematikájaazügynekaTestületeljárásábantörténtáttekintése
soránkerültelő.összességébenelmondható,hogyabankokrendkívülpozitívhozzáállásttanúsítottak,hiszenkivételnélkül
nyitottakvoltakazátszámítássalkapcsolatosegyeztetésre,azérdeminyilatkozattételre.Arraisvoltpélda,hogybárazügy
nemennekorvoslásáraindulteredetileg,mégissorkerültazelmulasztottátszámításelvégzésére.

31. ábra 
Befejezett személyi kölcsön ügyek eredménye 

344 db
ELINTÉZETT ÜGY

285 db (83%)
ebből ebből

ÉRDEMBEN ELBÍRÁLT ÜGY EGYEZSÉG ÉS MEGEGYEZÉS

178 db (62%)

32. ábra 
Befejezett gépjárműhitel ügyek eredménye 

89 db
ELINTÉZETT ÜGY

67 db (75%)
ebből ebből

ÉRDEMBEN ELBÍRÁLT ÜGY EGYEZSÉG ÉS MEGEGYEZÉS

43 db (64%)
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Jogvitakeletkezettafelekközöttabbólis,hogyahatóságiátutalásraateljesítéstapénzügyiszolgáltatóafolyószámla-hi-
telkeretigénybevételévelhajtottavégre.Jogszabályirendelkezésalapjánerreaszolgáltatónaknemcsakjogavan,deha
aszerződésmáskéntnemrendelkezik,kötelezettségeis.Aproblémátazilyenügyekbenmindenesetbenazjelentette,hogy
akérelmezőknemismertékeztajogszabályirendelkezéstésállításukszerinterrőlaszerződéskötéstmegelőzőennemis
kaptaktájékoztatást,szerződésükpedigsemmitsemtartalmazotterrőlaszabályról.Ígynemtudták,nemtudhatták,hogy
haaszámlájukonnincselegendősajátpénz,devanaszámláhozkapcsolthitelkeret,akkorannakterhéreisteljesítésfog
történniapénzforgalmiútonbehajthatókövetelésekvonatkozásábanakárhatóságiátutalással,akárátutalásivégzéssel.

A Testület felhívja a fogyasztók figyelmét, hogy a hatósági átutalás és átutalási végzés szerinti fizetés teljesítése fo-
lyószámlához kapcsolódó hitelkeret terhére jogszerűen történik. Jogszabály szerint a szolgáltatók kötelesek hatósági 
átutalást és átutalási végzést hitelkeret terhére is teljesíteni, amennyiben ezzel ellentétes rendelkezést a szolgáltató 
és a fogyasztó között létrejött szerződés nem tartalmaz.

1.5.  ÁRUHITEL

Azáruhitelafogyasztókszámáraazértlehetvonzó,mertavásárláshelyszínénminimálisidőráfordítássaligényelhető,
azonnalisegítségetnyújtésgyorsügyintézéstjelentanélkülözhetetlenvagyvágyotttermékmegvásárlásához.Arövid
futamidőésazalacsonytörlesztőrészletabbanazesetbeniselérhetővétesziazadottterméketvagyszolgáltatást,haatel-
jesvételárnemállrendelkezésre.Agyorshiteligényléslehetőségeazelőnymelletthátránytisjelenthet,mertavásárlás
nemmindenesetbenátgondolt,olykorhirtelenelhatározáseredménye.Amegkötöttszerződésselvállaltkötelezettségek
néhameghaladjákafogyasztóeredetiszándékát,különösen,hatöbbletszolgáltatásiskapcsolódikakölcsönhöz.Számos
esetbenhitelkártyávalkombináltkonstrukcióbanjutnakhozzáafogyasztókahiányzóösszeghez.

A Testület javasolja a fogyasztóknak, hogy mindig győződjenek meg arról, hogy kizárólag „hagyományos” áruhitelről 
vagy hibrid (például hitelkártyával kombinált) termékről van-e szó, és ennek figyelembevételével döntsenek a szer-
ződéskötésről. Ha nem tudnak dönteni, ne hamarkodják el a vásárlást, inkább halasszák azt el és kérjenek tanácsot, 
mielőtt elköteleződnének.

A Testület felhívja a fogyasztók figyelmét, hogy a hitelkártya hitelkerete a kártya használata nélkül is felhasználásra 
kerülhet például az árukölcsön törlesztőrészletének késedelmével, és ez jelentős többletkötelezettségként terhelheti 
a fogyasztót. Amennyiben az áruhitel szerződéshez hitelfedezeti biztosítás is kapcsolódik, úgy a biztosítás díját az 
áruhitel törlesztőrészletét meghaladóan szükséges teljesíteni.

Abbanazesetben,hahitelkártyávalkombináltáruvásárlásikölcsönhavitörlesztőrészleténekteljesítésévelmaradtel
afogyasztó–ésaszerződésifeltételeklehetővétették–,abankamegnemfizetettösszegetahitelkeretbőltörlesztette,
ígyarraazösszegreatovábbiakbanahitelkártyatartozásravonatkozódíjakatéskamatokatkellmegfizetni.Továbbinem
vártkiadástjelenthetazéveskártyadíj,amelynekfelszámításátólcsakmeghatározottfeltételekteljesítése,példáulahi-
telkeretmeghatározottmértékűkihasználtságaeseténtekintelaszolgáltató.Ateljesítettbefizetésésafennállótartozás
havontaaszámlakivonatalapjánellenőrizhető.

2022-bencsökkentazáruhitellelkombinálthitelkártya-szerződésekből eredőésamoratóriummalkapcsolatosjogesetek
száma.Ezenhibridtermékekeseténnagyonnehézafogyasztókszámáraakimutatásokáttekintése,értelmezése.Legin-
kábbtettenérhetővoltezazokbanazesetekben,aholtöbbáruhiteliskapcsolódottugyanahhozahitelkártyaszámlához.
Abankoktovábbraisnyitottakvoltakamegegyezésreésrészletestájékoztatásnyújtásáraezekbenazügyekben.

33. ábra 
Befejezett folyószámlahitel ügyek eredménye 

51 db
ELINTÉZETT ÜGY

39 db (76%)
ebből ebből

ÉRDEMBEN ELBÍRÁLT ÜGY EGYEZSÉG ÉS MEGEGYEZÉS

19 db (49%)
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AzáruhitelszerződéshezkapcsolódóankialakultjogvitákszámaazösszesügyhözviszonyítvacsekélyvoltaTestületnél.
Többnyireanyilvántartotttartozásösszegétvitattákakérelmezők.Ennekkörébenatőketartozással,valamintafelszámí-
tottkamatokkal,díjakkalkapcsolatossérelemképezteazügyektárgyát,dearraisvoltpélda,hogyafogyasztóakövetelés
jogalapjátvitatta.Általánosságbanelmondható,hogyahitelfelvételkorakorábbitapasztalatokésazaktuáliskörülmények
határozzákmeg,hogymilyenszempontokszerintválasztterméket,konstrukciótafogyasztó.Afutamidőhosszaésahavi
törlesztőrészletösszegeafogyasztóktöbbségénélkulcsfontosságúszempontadöntéshozatalban.

A Testület javasolja a fogyasztóknak, hogy mérlegeljék a termékhez kapcsolódó kamat mértékét, azokat az élethely-
zeteket, amelyek a későbbiekben befolyásolhatják a teljesítőképességet, illetve a család vagyoni, jövedelmi helyzetét, 
a háztartás teherviselőképességét, annak a kölcsön futamideje alatti lehetséges változását.

Elvárt a pénzügyi intézményektől, hogy áruhitel esetében fordítsanak kiemelt figyelmet az üzletekben eljáró hitelügyin-
tézők szakmai képzésére, tudásuk szinten tartására, legyenek birtokában minden szükséges információnak a termékkel 
kapcsolatban a szolgáltatótól, a szerződéskötési folyamat során pedig hívják fel az ügyfelek figyelmét a nem teljesítés 
következményeire is. A szerződések szövege megfelelő, azaz olvasható (megfelelő betűméretű) és érthető legyen.

2. BETÉTGYŰJTÉSSEL ÉS PÉNZFORGALOMMAL KAPCSOLATOS 
SZOLGÁLTATÁSOK

Apénzpiaciszektortérintőügyek4,4százalékábanaszolgáltatókbetétgyűjtésselkapcsolatostevékenységétkifogásolták
akérelmezők.Akérelmeklakás-előtakarékosságiügyekkeléshagyományosbetétekkelvoltakkapcsolatosak,70ügyaz
előbbi,14ügyazutóbbiszolgáltatássalösszefüggőigénytjelentett.

ATestület109betéttelkapcsolatosügyetzártle.Azérdembenelbírált93ügybőlahatározattaljóváhagyottegyezségek
száma20volt,1kötelezésszületett,és22ügybenazeljárásamiattkerültmegszüntetésre,mertafelekeljárásonkívül
megegyeztek.Akérelmezőkszempontjábólkedvezőenalakultügyekarányaígyösszesen46,2százalékottettki.

Apénzforgalmiszolgáltatásokatérintően784újkérelemérkezett,amiközel30százalékosnövekedésnekszámítazelmúlt
évekhezképest.Ezenügyekrészbenakorábbiéveksajátosságaitmutatták,dejelentősésfolyamatosannövekvőszámban
érkeztekafizetésiszámlákkalésbankkártyákkalkapcsolatosvisszaélésekkapcsániskérelmek,ezekapénzforgalmiügyek

34. ábra 
Befejezett áruhitel ügyek eredménye 

29 db
ELINTÉZETT ÜGY

22 db (76%)
ebből ebből

ÉRDEMBEN ELBÍRÁLT ÜGY EGYEZSÉG ÉS MEGEGYEZÉS

19 db (86%)

35. ábra 
Új betétgyűjtéssel kapcsolatos ügyek

83,3%;
70 db

16,7%;
14 db

Lakás-előtakarékossági
betét

Új betétgyűjtéssel kapcsolatos ügyek

Hagyományos betét
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40százalékáttettékki.Alegtöbbkérelemafizetésiszámlákkalésbetétikártyákkalkapcsolatbanérkezett,mígahitelkár-
tyákkalkapcsolatosügyekszámajelentősencsökkent.

ATestület668pénzforgalmiszolgáltatássalkapcsolatosügyetzártle.Azérdembenelbírált577ügybőlahatározattal
jóváhagyottegyezségekszáma160volt.3kötelezésés2ajánlásszületett.További82ügybenazeljárásamiattkerült
megszüntetésre,mertafelekeljárásonkívülmegegyeztek.Akérelmezőkszempontjábólkedvezőenalakultügyekaránya
ígyösszesen42,8százalékottettki.

2.1.  Betéti szolgáltatások 

Alakástakarékpénztárakkal	szembenkezdeményezetteljárásokjelentősrészealakáscélúfelhasználással,azahhozkap-
csolódóigazolásikötelezettséggel,illetveaszámlanyitásidíjakkalkapcsolatosigényektárgyábanindult.Továbbraiselő-
fordultakolyanügyek,melyekaszerződésbenmegjelöltkedvezményezettés/vagylakás-előtakarékoskodóadóazonosító
jelénekfoglaltságához,akedvezményezettszemélyénekmódosításához,akedvezményezettkéntmegjelöltszemélymeg-
takarításiidőalattielhalálozásáhozkapcsolódtak.Ezutóbbiakkapcsánakérelmezőksérelmezték,hogynincslehetőség
arra,hogyazelhunytkedvezményezettjogánjárjonaszerződésreállamitámogatás,mégarraazidőszakrasem,amikor
akedvezményezettmégéletbenvolt,mertaszolgáltatóalakás-előtakarékoskodóadóazonosítójelétveszifigyelembe,
éshaazfoglalt,akkorállamitámogatásaszerződésrenemjár.

Azügyekegyrészébenkártérítésiigénytterjesztettekelőafogyasztók.Többkérelmezősérelmezte,hogyamegtakarítás
kiutalásifolyamataelhúzódott,arravonatkozóanapénzügyiszolgáltatónemmegfelelőtájékoztatástadott,amelymiatt
kárukkeletkezett.Alakáscélúfelhasználássalésazahhozkapcsolódóigazolásikötelezettséggelkapcsolatosjogvitákban
elsősorbanazvoltaprobléma,hogyfelújításeseténabenyújtottszámlákkelte,vagyingatlanvásárláseseténavételárrész
megfizetésénekidőpontjakorábbivolt,mintakiutalásiidőszakelsőnapjavagyfelmondáseseténafelmondásinyilat-
kozatszolgáltatóhoztörténőbeérkezésénekidőpontja.Többesetbenhivatkoztakakérelmezőkarra,hogyaszolgáltató
munkatársátólkapotttájékoztatásszerintjártakel,ezért,hanemmegfelelőenintézkedtek,azahelytelentájékoztatás
következményevolt.Jogvitáhozvezetettazis,amikorakérelmezővásárlásilakáscéllalafelmondásinyilatkozatátaszol-
gáltatómunkatársánakadtaát,azonbanaztalakástakarékpénztárcsaknapokkalkésőbbérkeztettenyilvántartásában.
Azelőtakarékoskodóadokumentumátadásátkövetőenavételáratazeladónakmegfizette,aszolgáltatóazonbanúgy
értékelteahelyzetet,hogyaszerződéskifizetésétazingatlanvásárlásáranemtudjateljesíteni,mivelateljesvételár
kifizetéseelőttaszerződésesetébennemrendelkezettérvényeskiutalásiválaszlappalvagyfelmondásinyilatkozattal.
Afelekegyezséggelrendeztékahelyzetet.

A Testület javasolja a fogyasztóknak, hogy a megtakarítási összeg felhasználása során legyenek figyelemmel arra, 
hogy a lakástakarékpénztárak lakáscélú felhasználás igazolásaként olyan számlát, illetve kifizetésről szóló okiratot 
fogadhatnak csak el, amely a kiutalással induló időszak első napján, illetve a felmondásról szóló nyilatkozat lakásta-
karékpénztárhoz való megérkezésének napján vagy azt követően keletkezett.

36. ábra 
Új pénzforgalmi szolgáltatási ügyek

Új pénzforgalmi szolgáltatási ügyek

41,7%;
327 db

22,3%;
175 db

0,5%; 4 db0,3%; 2 db

35,2%;
276 db

Fizetési számla
Betéti (debit) kártya
Hitelkártya
SZÉP kártya
Egyéb
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Kiemelkedőennagyszámúügybenmerültfel,hogyakérelmezőkamegtakarításiösszeglakáscélúfelhasználásátnem
igazoltákaszolgáltatófeléannakellenére,hogyajogszabályielőírásalapjánakifizetettösszeglakáscélúfelhasználását
utólagajogszabálybanrögzítetthatáridőnbelülalakás-takarékpénztárrészéreigazolnikell.Amulasztásratekintettel
aszolgáltatórendszerintfelszólítottaügyfeleit,hogytegyenekelegetjogszabályiésszerződéseskötelezettségüknek,majd,
haezelmaradt,fizetésimeghagyáskibocsátásátkezdeményezteazigazolatlanulkifizetettállamitámogatásbehajtásacél-
jából.Ajogerősfizetésimeghagyásbanmegállapítottkövetelésvégrehajtását–önkéntesteljesítéshiányában–aNemzeti
Adó-ésVámhivatalvégzi.Amennyibenakövetelésvonatkozásábanjogerősfizetésimeghagyásvolt,akérelmetaTestület
méltányosságikérelemkénttudtabefogadni.Azeljárásokjelentősrészeakérelmezőszámárapozitíveredménnyelzárult,
alakástakarékpénztáraknemzárkóztakelahelyzetrendezésétől.

A Testület felhívja a fogyasztók figyelmét arra, hogy az állami támogatással igénybe vett megtakarítási összeg felvé-
telét követően is a lakáscél megvalósulására vonatkozóan igazolási kötelezettség áll fenn, amelyet a 215/1996. (XII. 
23.) Korm. rendeletben előírt határidőkben kell teljesíteni. A határidők számításánál figyelmen kívül kell hagyni azt 
az időt, amely alatt a lakás-előtakarékoskodó az adott igazolási kötelezettségének elháríthatatlan okból, igazoltan 
nem tud eleget tenni.

Aszámlanyitásidíjakvisszatérítéséreirányulókérelmekbenközösvolt,hogyakérelmezőkvalamilyenokból–leggyakrabban
azért,mertaszerződéshezkölcsöntisigénybeszerettekvolnavenni,azonbanabírálatnegatíveredménnyelzárult–aszer-
ződésmegkötésétkövetőenaszerződésüketnemkívántákhatályábanfenntartani.Egyilyenkonkrétügybenapénzügyi
szolgáltatóálláspontjaazvolt,hogyaszámlanyitásidíjaszerződéslétrejöttéhezésfennállásáhozkapcsolódik,amelynek
megfizetésérealakás-előtakarékoskodóaszerződésifeltétekszerintköteles,ésaztellenkezőmegállapodáshiányában
alakástakarékpénztárnemtérítivissza.

Elvárt, hogy a lakástakarékpénztárak képviseletében eljáró üzletkötők teljes körű tájékoztatást adjanak az ügyfeleknek 
a megkötni kívánt szerződés lényeges ismérveiről, így például a számlanyitási díjról, amely a lakás-előtakarékossági 
szerződéstípus egyik speciális eleme. Szükséges, hogy a lakástakarékpénztárak erre kiemelt figyelmet fordítsanak az 
üzletkötők vagy személyi bankárok képzésekor.

A Testület javasolja a fogyasztóknak, hogy fokozott körültekintéssel járjanak el a szerződéskötés során. Ismerjék meg 
a szerződéses feltételeket, fontolják meg a döntéshozatalt, mert a szerződés létrejöttét követően a szerződéses feltételek 
(így az üzletszabályzat rendelkezései is) irányadóak lesznek a felek jogviszonyára még akkor is, ha azokat elmulasztották 
megismerni. A szolgáltatók által alkalmazott általános szerződési feltételek szerint a sok esetben nem csekély összegű 
számlanyitási díj akkor sem jár vissza, ha később a szerződést nem kívánják fenntartani.

KisebbszámbankerültekaTestületeléállamitámogatásmegigénylésévelkapcsolatosügyek,amelyekbenakérelmezők
aztsérelmezték,hogyazállamitámogatásösszegétegyáltalánnem,vagycsakrészbenkaptákmeg.Ennekegyikokaanem
rendszeresbetételhelyezésvolt.Voltolyaneset,aholamegtakarításelhelyezésétcélzóbankkártyásfizetésnapjatekin-
tetébenvoltnézetkülönbségszolgáltatóésügyfeleközött.Abetételhelyezésidőpontjaalakástakarékpénztárálláspontja
szerintmármásikperiódusraesett,ígyakérelmezőazállamitámogatástólesettel.

A Testület felhívja a fogyasztók figyelmét, hogy ha az előtakarékoskodó nem a lakástakarékpénztárakról szóló 1996. 
évi CXIII. törvényben előírt felosztásnak megfelelően teljesíti a betétbefizetéseket, akkor a szolgáltató nem tudja igé-
nyelni a maximális állami támogatást. 

37. ábra 
Befejezett lakás-előtakarékossági betét ügyek eredménye 

91 db
ELINTÉZETT ÜGY

84 db (92%)
ebből ebből

ÉRDEMBEN ELBÍRÁLT ÜGY EGYEZSÉG, KÖTELEZÉS 
ÉS MEGEGYEZÉS

41 db (49%)
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Ahagyományos	betétekhezkapcsolódóanérkezettkérelmekszámanemvoltszámottevő.Ezenügyekközülvoltolyan,ahol
afogyasztóalekötöttbetétutánjóváírtkamatösszegétésmértékétsérelmezte,volt,aholavitaazakcióskamatravonat-
kozókikötésértelmezésénalapult,deelőfordultolyanesetis,aholabetétkönyvbenszereplőegyenlegésabetétkönyvbe
történtbefizetésrőlszólóbizonylatonszereplőösszeg,illetveabetétkönyvforgalmiadatainakeltérésevoltajogvitaalapja.
Agépkocsinyeremény-betétkönyvvelkapcsolatosügyektúlnyomórészétabanknáltörténtadminisztrációshibaokozta,
úgy,mintabetétkönyvszolgáltatóáltalitévesbeváltása,illetvetévesmegszüntetése,vagyakérelmezőbetétkönyveinek
névelírásmiatti,kétügyfélszámontörténőnyilvántartása.Ezekbenazügyekbenaszolgáltatókahibátelismertékésannak
kompenzálásáratettekajánlatot,melyetakérelmezőknemmindenesetbenfogadtakel.

2.2.  Fizetési számla

Afizetésiszámlákkalkapcsolatosügyekszámábanjelentősnövekedésvolttapasztalható,ennekegyértelműokaafizetési
számlákravonatkozóanelkövetettvisszaélésekszámánaknövekedésevolt.Azilyenügyektettékkiafizetésiszámlákkal
kapcsolatosösszesügyegyharmadát.Avisszaélésekmindafizetésiszámlákat,mindabetéti-éshitelkártyákatérintették.
Továbbraisaszámlanyitássalésmegszüntetéssel,azúgynevezett„alvószámlákkal”,adevizaátutalásimegbízásokkal,
ahatóságiátutalásokkaléstévesutalásokkalkapcsolatosjogvitákvoltakaleggyakoribbak.

Aszámlanyitássalkapcsolatbancsupánnéhányügyfordultelő,ésjelentősencsökkentaszámlamegszüntetésselkapcsolatos
ügyekszáma.Afogyasztóknemmindenesetbenfogadjákel,hogyajogszabálylehetővéteszi,hogyapénzügyiszolgáltató
rendesfelmondássalmegszüntethetiafizetésiszámlaszerződést.Akorábbiévekbenjelentősszámúvoltazúgynevezett
„alvószámlákkal”ésezekkelkapcsolatbanatöbbévalattfelszámítottdíjakbólfennállótartozássalkapcsolatosjogvita.
Ilyenügyeka2022.évbencsakcsekélyszámbankerültekaTestületelé,hiszenapénzforgalmiszolgáltatásnyújtásáról
szóló2009.évi.LXXXV.törvény.(Pft.)17.§-a2022nyaránkiegészítésrekerülta(4a)bekezdéssel,amelyrészbenrendezte
akérdéstazzal,hogya„fogyasztóval	kötött	fizetési	számla	vezetésére	irányuló	szerződést	a	pénzforgalmi	szolgáltató	a	tar-
tozás	rendezésére	vonatkozó,	az	ügyfél	részére	igazolható	módon	megküldött	felszólítást	követően	két	hónapos	felmondási	
idővel	felmondja,	ha	a	fizetési	számlán	fél	évet	meghaladóan	nem	történik	jóváírás,	illetve	az	ügyfél	által	kezdeményezett	
terhelés,	továbbá	fél	évet	meghaladó	késedelmes	tartozás	áll	fenn	és	egyúttal	a	fizetési	számla	egyenlege	negatív.”Azilyen
ügyekszámánakcsökkenéseegyértelműenalátámasztjaatörvénymódosításindokoltságátéspozitívhatását.

Abankszámlaszerződésmegszüntetéseaszámlatulajdonoselhalálozásamiattisjogvitákatokozott.Ajogszabályésapénz-
ügyiszolgáltatókszerződésifeltételeielőírják,hogyazelhalálozáshiteltérdemlőbizonyításáraazeredetihalottianyakönyvi
kivonatfogadhatóel.Ennekbemutatásautánlehetségesahalálesetirendelkezésalapjánkedvezményezettekvagyajogerős
hagyatékátadóvégzésszerintiörökösökrendelkezésijogánakgyakorlása,ennekkeretébenabankszámlamegszüntetése
is.Apénzforgalmiszolgáltatókeltérőenszabályozzák,hogyazörökhagyószámlatulajdonoshalálával,ahaláltényének
bejelentésévelmegszűnik-eafizetésiszámlaszerződésvagytovábbraishatálybanmarad.Haigen,afizetésiszámlaszer-
ződéstazörökösnekszükségesfelmondania.

A számlatulajdonos elhunytát követően fontos, hogy a halál tényét az örökös mielőbb jelentse be a szolgáltatónak 
és csatolja a halotti bizonyítványt, a hagyatéki eljárást követően pedig a jogerős hagyatékátadó végzést is szükséges 
bemutatni az örökösi minőség igazolásához. Amennyiben haláleseti rendelkezés is van, a számla egyenlegeként jelent-
kező pénzösszeg nem lesz része a hagyatéknak, az a haláleseti kedvezményezett részére kerül kifizetésre a hagyatéki 
eljárástól függetlenül. Érdemes informálódni arról, hogy a számlatulajdonos halálával a számlaszerződés megszűnik-e 
vagy azt az örökösnek fel kell majd mondania.

Előfordult,hogyakérelmezőbankszámlatulajdonosmegkívántaszüntetniabankszámláját,deeztapénzügyiszolgáltató
azértnemteljesítette,mertazhatóságiintézkedésmiattzárolvavolt.Ilyenesetbenapénzügyiszolgáltatóabankszámlát
nemtudjamegszüntetnimindaddig,amígazárolásfeloldásanemtörténikmeg.

Afizetésimegbízásokkalösszefüggésbennagyszámbanfordultelődevizaátutalásimegbízássalkapcsolatosjogvita.Aviták
többesetbenabbóladódtak,hogyegydevizautaláskorjelentősenalacsonyabbösszegkerültjóváírásraadevizaszámlán,
mintamireakérelmezőszámított.Azeltérésabbóladódott,hogyapénzügyiszolgáltatóhozazösszegnemadevizaszámla
pénznemében,hanemforintbanérkezettésakedvezményezettiszámláratörténőjóváírástcsakaforintösszegnekaszámla
devizaneméretörténőkonvertálásátkövetőenhajtottavégreapénzügyiszolgáltatóavonatkozószabályzatbanmegha-
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tározottárfolyamalkalmazásával.Apénzügyiszolgáltatóigazoltaabeérkezőutalásdevizanemét,majdarrahivatkozott,
hogymivelazügyletbenközvetítőbankisrésztvett,azindítóbanktudnyilatkozni,illetveintézkedniarranézve,hogy
ateljesítéshezigénybevettközvetítőbanknálmiérttörténhetettmegazutaltdevizaösszegforintraváltásaésforintuta-
láskénttovábbításaajóváíróbankszámára.

Adevizaátutalásimegbízásokkalkapcsolatosjogvitákközötttovábbraiselőfordult,hogyabbóleredően,hogyafogyasztó
viszonylagritkánvagykorábbanegyáltalánnemadottilyenmegbízást,–ígyismeretekkelezügybennemrendelkezik–,
igénybevesziabankfiókiügyintézősegítségét,akirőlutóbbúgynyilatkozik,hogyrészéretévestájékoztatástadott.Afo-
gyasztókáltalábanamegbízásmegadásátkövetőennemvégeznekellenőrzést,abankfiókiügyintézősembiztos,hogy
körültekintő,aszolgáltatóamegbízásszerintteljesítéscsakaztkövetőenderülki,hogypéldáulnemarrólaszámláról
vagyszámláratörténtamegbízás,amelyikazutaltösszegdevizanemévelmegegyezővolt,ésakonverziómiattjelentősen
alacsonyabbösszegkerültjóváírásraakedvezményezettiszámlán.Hiányzikapénzforgalmijogszabálybóladevizaátutalási
bizonylatmintavagyannakszabályozása,akitöltésiútmutatója.Ellentétbenaforintmegbízásokkal,apénzügyiszolgál-
tatóknemkészítenekilyenjellegűdokumentumot,amelysegítségetnyújtazügyfeleknekaforintátutalásimegbízásnál
lényegesenkisebbtételszámbanadott,debonyolultabbdevizaátutalásimegbízásokkitöltésében,pedigjólenne,mert
ittazadattartalommáséstöbbadatmegadásaszükséges,olyanfogalmak,megnevezésekvannak,amikáltalábannem
ismertekazügyfelekelőtt.Adevizaátutalásimegbízásoknál–eltérőenaforintátutalásimegbízásoktól–akedvezmé-
nyezettiszámlaszámhelyességétapénzügyiszolgáltatónemtudjaellenőrizni,így,haaztazügyfélhelytelenüladjameg
ésamegbízásnemteljesül,majdvisszautalásra,esetlegvisszahívásrakerül,általábankevesebbösszegérkezikvisszaaz
indítóbankszámlára.

Fontos, hogy aláírás, jóváhagyás előtt mind a forint, mind a deviza átutalási megbízás minden adatát ellenőrizni kell, 
mert azt követően a fogyasztó eredményesen nem hivatkozhat arra, hogy a banki ügyintézőnek vagy a banki rend-
szernek fel kellett volna ismernie, hogy helyes indító vagy célszámlaszámot adott-e meg, vagy helytelenül tüntette fel 
az utalás devizanemét.

Továbbraiselőfordultakolyanjogviták,melyekalapjátazjelentette,hogyazalkalmazottárfolyamból,illetveárfolyam-
különbözetbőleredőenveszteségjelentkezett.Bizonyosügyekbenazvoltlátható,hogyanetbankifelületenmegadott
devizaátutalásimegbízásnálmegjelentazárfolyamravonatkozótájékoztatás,akérelmezőatranzakcióteljesítésétkö-
vetőenmégisnagyobbösszegbentörténtterheléstlátottabankszámlájánésbankihibáragyanakodott,figyelmenkívül
hagyvaatájékoztatásbanírottakat,melybenfeltüntetésrekerült,hogyamegbízásmegadásakormegjelenőárfolyam
tájékoztatójellegűcsupán,ésateljesítéskorérvényes–többesetbenjelentősenmegváltozott–árfolyamontörténik
majdabankszámlaterhelése.

Afizetésimegbízásokkalkapcsolatosjogvitákközöttévekótavisszatérőaz,hogyakérelmezőkkifogásaszerintapénzügyi
szolgáltatókhatóságiátutalásimegbízásteljesítésévelterhelikmegabankszámlát,pedigehhezőknemjárultakhozzá.
Akérelmezőknehezményezték,hogyahatóságiátutalásimegbízásrólésazátutalásivégzésrőlannakteljesítése,résztel-
jesítésevagytörvénybenmeghatározottakszerintisorbaállításaelőttnemértesítettékőket,mintfizetőfélszámlatulaj-
donost.Kevesentudják,hogyazelőzetesértesítésreapénzforgalmiszolgáltatótörvényitilalomfolytánnemisjogosult.
Efizetésimódnálabíróságivégrehajtásrólszóló1994.éviLIII.törvény(Vht.)79/A.§-aés82/A.§(1)bekezdéseszerint
apénzforgalmiszolgáltatónálkezelt,természetesszemélytmegilletőpénzösszegekvonatkozásábanavégrehajtásalóli
mentességtekintetébennincsjelentőségeaszámlánlévőösszegeredetének,errenemkell,nemislehetfigyelemmel
lenni,abbólteljesítenikellatörvénybenmeghatározottaknakmegfelelően.Előfordultolyanjogvita,melynekalapjaazvolt,
hogyahatóságiátutalássorbaállításrakerült,mertannakteljesösszegűteljesítésérenemvoltfedezet,ésasorbaállás
idejealattajogszabálybanmeghatározottvégrehajtásalólmentesösszegetsemtudtaszámlatulajdonosaigénybevenni.

Többjogvitaszóltarról,hogyakérelmezőtévesbankszámlaszámotadottmegésazarrateljesítettutalásvisszatérítését
kérte.Avisszatérítéstapénzügyiszolgáltatókelutasították,mertamegbízásbanmegadott,akérelmezőáltaljóváhagyott
adatokkaltörténtmegamegbízásteljesítése.Aszolgáltatókabbanazesetben,haavisszautalásvisszahívásikérésrenem
történtmeg,mindenesetbensegítségetnyújtottakügyfeleiknek.

Állandóvagyrendszeresátutalásokkalkapcsolatbannéhányjogvitarendezésétkértékcsupán.Azegyikesetbenazál-
landómegbízástabankfiókbanakérelmezőkéréséreazügyintézőállítottaki,denemamegfelelőkedvezményezetti
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számlaszámottüntettefel,ígyazutalástöbbhónaponkeresztülnemakívántszolgáltatásteljesítésére,hanemegymásik
szolgáltatóhozkerültátutalásra.Akérelmezőahelytelenadattalazállandóátutalásimegbízástaláírta.Azeljárássorán
apénzügyiszolgáltatóazügyösszeskörülményéretekintettelegyezségiajánlatottettésegyezségszületett.

2.3.  Betéti és hitelkártya, ATM használat

Abetéti	kártyákkalkapcsolatosjogvitákszámanövekedett,ajogvitáktémaszerintimegoszlásajelentősátrendeződést
mutatott.Abetétikártyákkalkapcsolatosügyek70százalékátajóvánemhagyottfizetésiműveletekkel,bankkártyával
történtvisszaélésselkapcsolatosügyekképezték.AkorábbiévekhezhasonlóanszinténjelentősvoltazATMkészpénzfel-
vétellelés-befizetésselkapcsolatosügyekszámais.

AzATM,azazabankjegykiadóautomatánkeresztülkezdeményezettkészpénzfelvétellelkapcsolatosjogvitákakorábbi
éveksajátosságaitmutatták,számukazonbanegyértelműencsökkentakorábbiévekhezképest.Akérelmezőkhivatkozása
szerintazigényeltösszegetnemvagynemteljesösszegbenadtakiazautomata,illetveaténylegesenfelvettösszegtől
eltérőösszegetterheltaszámlavezetőbankakészpénzfelvételután.Apanaszeljárássoránapénzügyiszolgáltatóksaját
üzemeltetésűautomataeseténbelsővizsgálatotindítottak,idegenbankáltalüzemeltetettautomataeseténfelvették
akapcsolatotazaztüzemeltetőbankkal,ésvizsgálatmegindításátkezdeményezték.Avizsgálateredményétőlfüggő-
enírtákjóváavitatottösszegetazérintettbankszámlánvagyelutasítottákajóváírásirántikérelmet.ATestületelőtti
eljárásokbanapénzügyiszolgáltatókálláspontjukatazautomatajournalszalagjával,rovancsolási jegyzőkönyvévelés
azATMhibanaplójávaltámasztottákalá,ígyazügyekjelentősrészébenarendelkezésreállóadatokalapjánmegkellett
szüntetniazeljárást.Számosolyanesetisvolt,melybenaTestületeljárásánakeredményekéntapénzügyiszolgáltató
felülvizsgáltaarendelkezésreállóműszakiadatokatésannakmegállapításaialapjánteljesítetteakérelmezőkérelmében
foglaltakat.Azegyezséggelvagyegyoldalúteljesítésselvégződöttügyekközöttelőfordult,hogynemmegfelelőpontos-
sággalmegjelöltadatokalapjánmásATMműszakiadataitvizsgáltákaszolgáltatóelőttipanaszeljárásban,afelülvizsgálat
soránazonbanbebizonyosodottazATMkommunikációshibája,illetveavideófelvételújbólimegtekintésétkövetően
aszolgáltató–aműszakiadatoktanúságaellenére–elfogadtaazügyfélazonhivatkozását,hogyabankjegyekegyrésze
beszorultabankjegykiadónyílásba.

AMagyarNemzetiBank2021.szeptemberébenkiadott,vonatkozóvezetőikörleveleszerint2022.január1-tőlelvárás
afizetőfélpénzforgalmiszolgáltatójávalszemben,hogyajóvánemhagyottvagyjóváhagyott,dehibásanteljesültfizetési
művelethelyesbítéséreirányulókérelembeérkezésétkövetőegymunkanaponbelülkezdjemegazügyfél igényének
elbírálásáhozszükségesintézkedésekmegtételét,ígypéldáulindítsameganemzetközikártyatársaságiszabályokszerinti
reklamációseljárást.Haazonbanazügyfélkéslekedikazigényénekbejelentésével,aszámlavezetőbanknakmárnemlesz
lehetőségeazeljárásmegindítására,amelyjelentősenmegnehezíti,sokesetbenlehetetlennétesziazügyféligényének
érvényesítését.

ATM készpénzfelvétellel kapcsolatos problémák esetén a kártyareklamációs eljárás és a panasztétel során valameny-
nyi fontos adatot meg kell adni és valamennyi bizonyítékot be kell mutatni a számlavezető hitelintézet részére annak 
érdekében, hogy a vizsgálat során megfelelően feltárható legyen az ATM-tranzakció sikeressége vagy esetleges siker-
telensége. Fontos, hogy a reklamáció a lehető leghamarabb kerüljön bejelentésre, mivel a számlavezető banknak csak 
egy bizonyos határidőn belül van lehetősége a kártyareklamációs eljárás megindítására. 

Devizaszámláhozkapcsoltbankkártyávalkapcsolatosügyekiselőfordultak,melyekbenakérelmezőadevizaszámlájáról
aszámladevizanemévelmegegyezőkészpénzfelvételtkezdeményezettkülföldön.Akészpénzfelvételkorakértösszeget

38. ábra 
Befejezett fizetési számla ügyek eredménye 

326 db
ELINTÉZETT ÜGY

215 db (83%)
ebből ebből

ÉRDEMBEN ELBÍRÁLT ÜGY EGYEZSÉG ÉS MEGEGYEZÉS

81 db (38%)



MAGYAR NEMZETI BANK

JELENTÉS A PÉNZÜGYI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET ÉVES TEVÉKENYSÉGÉRŐL • 2022102

kaptameg,azonbanabankszámlájánennélmagasabbösszegterhelésetörtént.Azeljárássoránmegállapítástnyert,hogy
akészpénzfelvételolyanATM-bőltörtént,amelyafelvételkorfelajánlottaakérelmezőnek,hogyatranzakcióradinamikus
pénzváltással[DynamicCurrencyConversion(DCC)]kerüljönsor.ADCCegy,anemzetközikártyatársaságokésazelfogadó
bankokáltalnyújtottszolgáltatás,amitvásárláskoréskészpénzfelvételkorigénybetudvenniazügyfél.Lényege,hogy
amennyibenegyadottországbanmásikországbankkártyájávalkezdeményeznektranzakciót,akártyaszámalapjánaDCC
modulérzékeli,hogyakártyánakakártyatársaságnáleltérődevizaneműaregisztrációja,mintazadottországhivatalos
devizaneme.Ilyenkorajánljafelaszolgáltatást,amelyalapjánegyakkorérvényeselfogadóbankiárfolyamonátváltják
akívántösszegetakártyadevizanemére.Akártyátkibocsátóbankhozebbenazesetbenmindengedélykéréskor(autorizá-
ció),mindterheléskor(akönyvelésennekalapjántörténik)márazátváltottösszegésdevizanemérkezikbe,ésazeredeti
tranzakciósösszegésdevizanemnemlátszik.HaakérelmezőnemválasztottvolnaDCC-t,akkorazeredetitranzakciós
összeglettvolnaszámáralekönyvelve,azonbanaDCCválasztásamiatttöbbszörikonverziórakerültsor.

AzelmúltidőszakbanszámosbanküzembehelyezettolyanATM-eket,melyekahagyományosborítékoskészpénzbefizetés
helyettmárlehetőségetbiztosítanakazonnalikészpénzbefizetésreis.Azazonnalikészpénzbefizetéskényelmesésgyors
módjaakártyáhoztartozófizetésiszámláratörténőbefizetésnek,melyneksoránabefizetettösszegaszámlánazonnal
jóváírásrakerül.AzATMkészpénzbefizetésekkelkapcsolatbancsaknéhánykérelemkerültaTestülethez,melyekben
megállapítástnyert,hogyazügyfélúgyhagytajóváamegjelenőösszeget,hogynemgyőződöttmegannakhelyességéről.
Aszolgáltatókrendszernaplókkalésrovancsolásijegyzőkönyvveltámasztottákalá,hogyajóváírásabefizetettösszegnek
megfelelőösszegbentörtént.

Az ATM készpénzbefizetés során különös figyelmet kell fordítani arra, hogy az automatába helyezett bankjegyek összege 
és címlete megegyezik-e az automata által a jóváhagyást megelőzően megjelenített összesítőn szereplő összegekkel, 
az adatok helyesek-e. Amennyiben a befizetés során bármilyen eltérést, problémát tapasztal a fogyasztó, azt a szám-
lavezető banknak haladéktalanul jeleznie kell.

Azingyeneskészpénzfelvétellelkapcsolatbanelenyészőszámúügyérkezett,egyrészükaPft.36/A§-ábanmeghatározott
törvényilehetőséggel,mígatovábbiakapénzforgalmiszolgáltatóáltalaszámlacsomagrészekéntbiztosítottkedvezmény
értelmezésévelvoltakkapcsolatosak.Azelőbbiügyekközöttafogyasztókaszámlanyitáskoradotttájékoztatáshiányára
hivatkoztak,melymiattnemtettékmegatörvényáltalmegköveteltnyilatkozatot.Azutóbbiügyekközöttahóköziszám-
lacsomagváltásvagy-megszüntetéseredményezettjogvitát,melyetafelekazeljárásbanegyezséggelrendeztek.

Továbbraistöbbvisszaterhelésieljárással(chargeback)kapcsolatosüggyelfordultakazügyfelekaTestülethez.Ezekkö-
zöttkülföldiautóbérlésvagyonlinejegyvásárlássoránterheltösszegekvisszatérítésétkértékarrahivatkozással,hogyaz
adottszolgáltatástnemvettékigénybevagyaterheltösszegmeghaladtaamegrendelésbenfoglaltösszeget.Apénzügyi
szolgáltatókáltalindítottvisszaterhelésikéréseketazelfogadóhelybankjanemteljesítettearrahivatkozással,hogyake-
reskedőmegfelelőképpenigazoltaaszolgáltatásteljesítését.Ezekbenazesetekbenáltalábanmegállapíthatóvolt,hogy
aténylegesjogvitaazügyfélésakereskedőközöttállfennaszolgáltatásteljesítésévelkapcsolatban,ígyatovábbiakban
aTestületneknemvolthatásköreazeljárásfolytatására.

Ahitelkártyákhozkapcsolódójogvitákszámaazelőzőévihezképestjelentősencsökkent,abeérkezőkérelmekugyanazokat
asajátosságokatmutatták,mintazelmúltévekben.Azelőterjesztettkérelmekbenakérelmezőkazelszámolásiidőszak
meghatározásátvagyakamatmértéket–ezáltalafennállótartozásmértékét–vitatták,illetveazelszámolásmódját,
annakhelytállóságátsérelmezték.Számosesetbenmegállapíthatóvolt,hogyajogvitatovábbraisahitelkártyatermékek
nemmegfelelőismeretéhez,avisszafizetésikötelezettségnemmegfelelőteljesítéséhezésezáltalmagaskamatfizetési

39. ábra 
Befejezett betéti (debit) kártya ügyek eredménye 

215 db
ELINTÉZETT ÜGY

198 db (92%)
ebből ebből

ÉRDEMBEN ELBÍRÁLT ÜGY EGYEZSÉG, KÖTELEZÉS,
AJÁNLÁS ÉS MEGEGYEZÉS

59 db (30%)
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kötelezettséghez,késedelmidíjakhozkapcsolódik.Acsökkenőtételszámalapjánazakövetkeztetésvonhatóle,hogyaz
ügyfelekévekótafolyótájékoztatásaeredményrevezetett,éssokanmegértették,hogycsakamegfelelőhasználat,afizetési
határidőretörténőteljesvisszafizetésmellettkerülhetőelahitelkártyatermékekhezkapcsolódómagaskamatfelszámítása.

Ahitelkártyáhozhitelkerettartozik,akártyabirtokosaakártyahasználatasoránnemasajátpénzét,hanemahitelszám-
lánnyilvántartotthitelkeretösszegétkölti.Afelhasználtösszegután–mintanyújtottkölcsönutánis–kamatotkell
fizetni.Ahitelkártyaazatermék,amelylehetőségetadahasználójánakarra,hogykamatmentesenhasználjaapénzügyi
szolgáltatóáltalrendelkezésérebocsátottpénzösszeget,haesedékességkormindigvisszafizetiafelhasználtösszegeket.
Akamatmentesidőszakazonbancsakahitelkártyávalrealizáltvásárlásokhozkapcsolódhat,éscsakavonatkozófeltételek
maradéktalanbetartásaesetén.Készpénzfelvételreakamatmentességlehetőségenemvonatkozik.

Előfordultolyaneset,melyneksoránakérelmező–tévedésből–csak10Ft-talkevesebbösszegetfizetettvisszaahitel-
számlájánfennállófordulónapitartozásra,mégisateljesköltéseutánkerültfelszámításraakamat.Apénzügyiszolgáltató
ahitelkártyaszámláncsakabbanazesetbennemszámítfelkamatot,amennyibenakártyabirtokoskizárólagvásárlási
tranzakciókrahasználjabankkártyájátésatürelmiidőszakalattazígykeletkezettteljestartozásátmegfizeti,ellenkező
esetbenazösszestranzakcióösszegére,atranzakcióidőpontjátólkezdődően,annakteljesmegfizetéséighavihitelkamatot
számítfel.

Sokszorafelszámítottkamat,késedelmidíjfelszámításátésösszegétnemvitatták,csakafennállótartozásrendezésében
történőközreműködésérdekébenkezdeményeztékaTestületeljárását.Ezekbenazesetekbenafelekjellemzőenmegálla-
podásrajutottakésegyezségetkötöttek.Szinténgyakorivoltazegyezségkötésazokbanazügyekben,melyekbenakártya
kinemküldésevagyannakleadásamiattvoltvitatárgyaazéveskártyadíjfelszámítása.

A Testület javasolja a fogyasztóknak, hogy a hitelkártyákra vonatkozó feltételeket gondosan tanulmányozzák át, és 
a kérdéseiket előzetesen egyeztessék a pénzügyi szolgáltatókkal. Fontos tudni, hogy a hitelkártya nemcsak vásárlásra, 
hanem bankjegykiadó automata (ATM) igénybevétele útján készpénz felvételére is alkalmas, melyre azonban kamat 
kerül felszámításra. A magas kamatkondíciók miatt körültekintő eljárásra van szükség a váratlan díj- és költségterhek 
elkerülése érdekében.

2.4.  Fizetési számlákkal és bankkártyákkal kapcsolatos visszaélések

Márazelmúltévekbenisjelentősszámúkérelemérkezettafizetésiszámlákkaléskészpénz-helyettesítőfizetésieszközökkel
kapcsolatban,ezekszáma2022-bentovábbijelentősemelkedéstmutatottfőlegazévmásodikfelében.Visszaélésekkel
kapcsolatban322kérelemérkezett,melyekmindafizetésiszámlákkal,mindabankkártyákkalkapcsolatosügyekszámának
növekedésétjelentették.

40. ábra 
Befejezett hitelkártya ügyek eredménye 

188 db
ELINTÉZETT ÜGY

160 db (85%)
ebből ebből

ÉRDEMBEN ELBÍRÁLT ÜGY EGYEZSÉG, KÖTELEZÉS,
ÉS MEGEGYEZÉS

104 db (65%)
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Általánosfogyasztóikérelemként297,méltányosságikérelemként8ügyérkezett,határonátnyúlópénzügyifogyasztói
jogvitákközöttis17visszaélésselkapcsolatosügyvolt.

Leggyakrabbanabetétikártyákkalelkövetettvisszaélésekfordultakelő,melyekazügyekcsaknemkétharmadátjelentik,
deafizetésiszámlákterhéreelkövetettvisszaélésekszámaismeghaladtaaszázasnagyságrendet.Hitelkártyákkalkap-
csolatbancsakelenyészőszámúilyenkérelemvolt.

Avisszaélésekelkövetésimódszerébenegyrenagyobbszerepetkapottamegtévesztésésapszichológiaimanipuláció.
Változatlanulaleggyakoribbvisszaélésvoltahamisbankihívássokkalelkövetettcsalás,melyneksoránacsalókbanki
alkalmazottaknakkiadvamagukattelefononrávettékazügyfeleketarra,hogykiszolgáltassákafizetésiműveletekvégrehaj-
tásáhozszükségesvalamennyirelevánsfizetésiésszemélyeshitelesítésiadatot,valamintamegerősítőkódokat.Továbbiúj
visszaélésiformákismegjelentek,mintahamisbankioldalakkal,ahamisbefektetéssel,illetveazinternetenértekesített
termékekküldésévelösszefüggőcsalás.Akorábbi,hagyományosadathalászatimódszerekkel(pl.hamisbankivagyegyéb
szolgáltatóie-mailben,SMS-ben)elkövetettcsalásokkalkapcsolatosügyekisjelentősszámbanérkeztekaTestülethez.

Alefolytatotteljárásoktapasztalataialapjánavisszaélésekkortól,nemtől,képzettségtőlésvégzettségtőlfüggetlenülatár-
sadalommindenszegmensétérintik.Éppenezértacsalásokmegelőzéseérdekébenmégfontosabbszerepetkellkapnia
apénzügyitudatosságnak,azügyfelektájékoztatásának.Ezekmegelőzésénekelsődlegesvédvonalátazügyfelekjelentik.
Mamármajdnemmindenkikészségszintjénrendelkezikazzalatudással,hogyapénztárcáravigyáz,abankkártyátés
aPINkódotnemegyhelyentárolja,nemírjafel,nemadjaodaadataitsenkinek.Ugyanezakészséghiányzikakkor,amikor
anetbankibelépéshezszükségesadatok,megerősítő,jóváhagyókódmegóvásárólvanszó.

41. ábra 
Jóvá nem hagyott fizetési műveletek miatt kezdeményezett fogyasztói jogviták száma (db)
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42. ábra 
Visszaélések elkövetési módja (db) Visszaélések elkövetési módja (db)
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Sokesetbenavisszaélésmegakadályozhatólehetettvolna,haazügyfeleknemrutinból,megszokásbólvégzikelafize-
tésiműveletekkelkapcsolatosteendőiket.SzámosesetbenabankjuktólkapottSMSüzenetektartalmáranemfigyelnek,
hanemcsakazSMS-benszereplőkódra.Úgygondolják,havégeznekegybankkártyástranzakciótvagyéppenbelépnek
anetbankifiókjukba,akkorcsakakártyásműveletjóváhagyásáhozvagyanetbankibelépésjóváhagyókódjátkaphatják
meg.Éppeneztarutinthasználjákkiacsalók.

Sokanvámkezelésidíjvagyközüzemiszámlamegfizetésérőlkaptakadathalásze-mailtésafizetésteljesítéseérdekében
azabbanszereplőlinkrőlmegnyitottoldalonmegadtákbankkártyájukvalamennyiadatát,rutinbólabankjuktólkapott
SMS-benszereplőkódot.AmegküldöttSMS-benegyértelműenszerepelt,hogyakódegyApplePayvagyGooglePay
regisztrációhozkapcsolódik,ennekellenéreakódazadathalászoldalonmegadásrakerült.Acsalókazügyféláltalkiadott
kártyaadatokkalésazaktiválókóddalApplePayvagyGooglePayalkalmazásbandigitalizáltákazügyfélbankkártyáját
asajáttelefonjukbanésazügyfélfizetésiszámlájánlévőösszegéslimiterejéigfizetésiműveletektudtakvégrehajtaniaz
ügyféltudtaésjóváhagyásanélkül.

Ugyanezarutinszerűcselekvésvoltmegfigyelhetőazoknálazügyeknél,melyeknélazügyfelekaGooglekeresőtalálatként
megjelenővagyegycsomagküldőszolgálatnevébenküldöttlinkrőlmegnyitotthamisbankioldalonadtákmeganetbanki
belépéshezszükségesfelhasználónevetésjelszót,valamintabanktólkapottSMS-benszereplőkódot.AzSMSszöve-
gezésébenazonbannemanetbankibelépéskódjakerültkiküldésre,hanemegyújmobilbankiapplikációaktiválóvagy
regisztrációskód.Mígnetbankibelépésikódjávalazügyfélsikeresbelépésthajtanavégre,addigmobilbankiapplikációs
kóddalazügyfélfizetésiszámlájáhozkapcsolódóanacsalósajáttelefonjánmobilbankialkalmazásáttelepít.Általában
abankoknemtiltják,hogyegyügyfélhezkapcsolódóantöbbmobilbankisregisztrálvalegyen.Acsalókazújonnante-
lepítettmobilbankkalazügyfélfizetésiszámlájánszámosfizetésiműveleteteltudnakvégezni,sőtakáronlineszemélyi
kölcsönisigényelhetőezenazeszközön.

Azemlítettügytípusoktovábbisajátossága,hogyazügyfelekasikeresApplePayvagymobilbankregisztrációjárólkülön
tájékoztatóüzenetetiskaptak,deaztszámosesetbenfigyelmenkívülhagytákannakellenére,hogynemálltszándékukban
ApplePayvagymobilbankregisztráció.Szokatlan,nemáltalukkezdeményezettfizetésiműveletrőlkaptaktájékoztatást
(pl.100Ft-ostranzakció),denemfoglalkoztakvele,mertpéldáulalacsonyvoltazösszeg,pedigatranzakciótényemár
önmagábanjelzi,hogyvalaki,valaholhozzáfértazügyfélszámlájáhozésazonbármikorfizetésiműveletettudvégezni,
haakar.Amostmég100Ft-ostranzakciókésőbbkönnyentöbbmillióskárrátudváltozni,mindezazért,mertalátható
veszélynemkerültkezelésrekellőkörültekintéssel.

Kiemeltenfontos,hogymikorésmilyenkódkerülkiszolgáltatásra.Sokesetbenakódkiadásavagykinemadásadöntiel,
hogyavisszaélésténylegesenmegvalósul-evagysem.Azerősügyfélhitelesítéshezmegköveteltmegerősítőésjóváhagyó
kódokkizárólagakkortudjákbetölteniszerepüket,haazügyfelekellenőrzikazáltalukkezdeményezettésakódottartal-
mazóüzenetbenszereplőműveletekazonosságát.Azadotthelyzetbenegyedülazügyféltudjamérlegelniésértékelni,
hogyakapottkódotmihezésmilyencéllalszolgáltatjaki.

A Testület felhívja a fogyasztók figyelmét, hogy a bankjuktól származó minden üzenetet figyelmesen, kellően óva-
tosan és körültekintően olvassanak el és értelmezzenek. A banktól származó SMS és a PUSH üzeneteknek kiemelt 
jelentősége van, azok mindig valamilyen konkrét célból (pl. tranzakció, jelszó vagy limitmódosítást végrehajtásához, 
új mobilalkalmazást regisztrálásához) kerülnek megküldésre. Ha az üzenet szokatlan tranzakcióról, regisztrációról szól 
vagy bármilyen okból gyanús, egyeztetés céljából haladéktalanul fel kell venni a kapcsolatot a bankkal. Ez nem csak 
az ügyfelek elemi érdeke, hanem jogszabályi előírás is [Pft. 40. § (2) bekezdés].

Sajnosváltozatlanulkiemelkedőszámúhamisbankihívásokkalelkövetettsikeresvisszaéléstörtént.Avisszaéléssajátos-
sága,hogyismeretlenszemélyekmagukatbankialkalmazottaknakkiadva,egynemlétezővisszaélésmegakadályozására
hivatkozássalkerestékmegtelefononazügyfeleketésvettékráőketkülönbözőműveletekre.Ennekésmásvisszaélésnek
isegyikfontoseszköze,hogyazügyfelek–acsalókutasítására–távolihozzáféréstbiztosítóprogramot(többségében
AnyDesk-et)telepítettekaszámítógépükrevagytelefonjukra.Ezekatávolihozzáféréstbiztosítóprogramokalkalmasak
voltakarra,hogyacsalókhozzáférjenekazügyfélnetbankjához,azügyféltelefonjánlévőbankimobilalkalmazásokhozés
akapottbankiSMS-khezis,melyekkelteljesenátvehettékazirányítástabankszámlafölött.Ezekreaprogramokraacsalók
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sokszorúgyhivatkoztak,hogyvírusirtóprogramok,azonbanaprogramletöltésekoraleírásbólegyértelműenlátható,hogy
távolihozzáféréstbiztosítanakazügyféleszközéhez.

Acsalókszámosügybenrávettékazügyfeleketarra,hogykülönbözőösszegeket„biztonságiszámlákra”utaljanakát.
Aszámlákkedvezményezettjekéntismeretlenszemélyekvoltakmegjelölve,aközleménybensajátos(pl.ajándék)meg-
jelöléssel,akedvezményezettiszámlatermészetesenegymásikhitelintézetnélvezetettszámlavolt.Azügyfelekannak
ellenéremegadtákadataikatésjóváhagytakilyentranzakciókat,hogyfolyamatosanértesítéseketkaptakasikeresátutalá-
sokról,azátutalásidíjlevonásáról,valamintaszámlaegyenlegcsökkenéséről.Mégiséletszerűnekfogadtákel,hogyelőször
aszámlánlévőpénztszámukraismeretlenszámlára„átkellhelyezni”,majdutánaaszámlaegyenleghelyreállításrakerül.
Többügybenisugyanazvolttapasztalható,miszerintahívásbanacsalónematelefononmegkeresettszemélytényleges
számlavezetőbankjánakanevébenjelentkezett,magaazáldozatjelezte,hogyazemlítettbanknemazőszámlavezetője.
Ekkoracsalóazonnalkorrigáltésátadtaegymásikcsalónakatelefont,akit„kapcsolt”ésazaszemélymáratényleges
számlavezetőnevébenjelentkezettbe.Amegtévesztettügyfélahívófélkérésérebelépettanetbankjába,elárultamilyen
összegrevannakbeállítvaabankkártyáslimitjei,megmondtaaszámlaegyenlegét,majdkérésreacsalóvalegyüttműköd-
vemegemeltealimitetközelaszámlaegyenlegerejéigésvégülkiadtaabankkártyájavalamennyiadatát.Eztkövetően
abankkártyájávalkezdeményezettfizetésiműveleteketegyenkéntengedélyezte,mertacsalóaztmondtaneki,hogyaz
engedélyezésreatranzakcióktörlésemiattvanszükség.Afolyamatláthatóanúgymentvégig,hogyazügyfélnevénés
telefonszámánkívülegyébinformációvalacsalóknemrendelkeztek,valamennyibankiadatotazáldozatmagaadottki
ésmagahagytajóváatranzakciókat.

A Testület felhívja a fogyasztók figyelmét, hogy az alábbi szabályok betartásával, gyanús jelek észlelésével az elkövetett 
visszaélések jelentős része megelőzhető:
a)  Ha nem a számlavezető bank hívja fel a fogyasztót a fizetési számlát érintő visszaélés miatt, fogjon gyanút. A ban-

kok nem működtetnek közös ügyfélszolgálatot, nem hívják egymás ügyfeleit visszaélés miatt és nem kapcsolják 
egymásnak a hívásokat.

b)  A bankok sem azonosításként, sem a visszaélés megakadályozása érdekében nem kérik el bankkártya valamennyi 
adatát, sem a netbanki azonosítókat, sem a megerősítő vagy jóváhagyó kódokat. Amennyiben ilyen adatokat kérnek, 
még akkor is, ha sípszó után kell azokat bediktálni, az mindenképpen visszaélésre utal. Banki hívás esetén célszerű 
keresztkérdéseket feltenni a hívó félnek, meggyőződni arról, hogy valóban a banktól érkezik-e a hívás. Ha a helyzet 
bármilyen okból gyanús, kérje el a hívó fél nevét és hívja fel a bankot a bank honlapján közzétett telefonszámon. 

c)  Sürgető, fenyegető hangnem a visszaélés egyik sajátossága, mindenképpen gyanúra ad okot. Gyors intézkedésekre 
(amennyiben 30 másodpercen belül nem kerül visszadiktálásra a kód, akkor elveszti a pénzét stb.) veszik rá az em-
bereket annak érdekében, hogy az éppen aktuálisan zajló folyamatokat ne tudják helyesen értékelni.

d)  A bankok nem kérik az ügyfeleket arra, hogy a visszaélés megakadályozása érdekében bankkártyás tranzakciókat, 
átutalásokat kezdeményezzenek vagy hagyjanak jóvá. A visszaélések megakadályozása érdekében a bankok nem 
működtetnek biztonsági alszámlát, nem helyeztetnek át átmenetileg különböző összegeket. A bankok nem kérik az 
ügyfeleket arra sem, hogy tranzakciók törlése érdekében jóváhagyó kódokat adjanak ki. A bankok visszaélés gyanúja 
esetén első körben a számlához való hozzáférést függesztik fel vagy tiltják le.

Hamisbefektetésekkelkapcsolatosvisszaélésekkelisszembesülniekellettsokkérelmezőnek.Azilyenvisszaéléseknek
asajátossága,hogyaközösségivagyhírportálokonmegjelenő,ismertszemélyeknevénekrosszhiszeműfelhasználásával,
nagyonkedvezőhozamotígérőhirdetésekkelveszikráazembereketabefektetéseketjelentővásárlásokvégrehajtására.
Kezdetbenviszonylagalacsonyösszeggelindíttatjákezteléslátszólagmindenprofesszionálisanzajlik,ígyszámlátnyit-
nak,compliancetevékenységnektűnőfolyamatbanszemélyesokmányokmásolatát,egyébadatokat(közüzemiszámla,
nyugdíjasigazolványstb.)kérnekel.Ennekafolyamatnakazonbanszervesrésze,hogyazügyfelekszámítógépéreés/
vagytelefonjáratávolihozzáféréstbiztosítóprogramottelepítenekavisszaéléstelkövetőkarrahivatkozással,hogyazon
keresztülmegtudjákmutatni,hogyanhasználják,kezeljékabefektetésüket.Arrahivatkoznak,hogyannakérdekében,
hogyazügyfélabefektetésehozamátkitudjamajdvenni,abefektetéshezkapcsolódószámlákatésazügyfélbankszámláit
összekellkötni.Azügyfélnekatávolihozzáférésselbekelllépnieanetbankjába,aholsegíteneknekiaszámlákösszekap-
csolásában.Amennyibenezmegvalósul,sajnosszámtalan,azügyféláltalnemszándékoltfolyamatindulelésakármég
onlineszemélyikölcsönfelvételreissorkerülhetanélkül,hogyarrólazérintetttudna.
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A hamis befektetésekkel elkövetett csalásokkal kapcsolatban a Testület az alábbiakra hívja fel a figyelmet:
a)  A túlzottan magas hozamot ígérő befektetéseket mindig kellő óvatossággal és körültekintéssel kell kezelni.
b)  Mindig célszerű meggyőződni arról, hogy a befektetést kínáló cég valós-e, rendelkezik-e a tevékenységére engedély-

lyel. Ennek érdekében a Magyar Nemzeti Bank honlapján elérhető befektetői figyelmeztetések aloldalon tájékozódni 
szükséges. Lehetőleg hivatalos forrásból kell meggyőződni a cégek valódiságáról, mert az interneten számos, befek-
tetéseket és a befektető cégeket valótlanul, de kedvező formában tűntetik fel bizonyos honlapok. 

c)  Sohasem szabad a távoli hozzáférést biztosító eszközt telepíteni az online bankolás céljából használt eszközére. Ha 
még is telepítésre kerül egy ilyen program, mindenképpen meg kell győződni arról, hogy az ügyfél azt biztonságosan 
tudja használni. Nem szabad engedni, hogy ismeretlen személy hozzáférjen netbankunkhoz, nem szabad semmilyen 
kódot vagy más adatot, információt kiadni.

ATestület2022-bentalálkozottelőszörolyanvisszaéléssel,melyetcsomagküldőszolgálatrahivatkozássalkövettekel.
Azinternetenhirdetetttermékekkelkapcsolatbankeresikéstaláljákmegavevőt,ésatermékáránakvagyaszállításdíjá-
nakkifizetéseérdekébenfelajánljákegylétezőcsomagküldőcégigénybevételét.Ehhezegylinketküldenekazügyfélnek,
amelyetmegnyitvamegisjelenikacsomagküldőcégszínvilágávalegyezőoldal,aholmégafizetendőösszegisfeltünte-
tésrekerül.Eztkövetőentovábbnavigáljákazügyfeletegyolyanoldalra,aholnéhánybanklogo-jaláthatóolyantartalmú
szöveggel,hogyazügyféladatainakellenőrzésecéljábólacégmegerősítéstfogkérniazügyfélbankjától.Azügyfélilyenkor
kiválasztjaasajátbankjalogo-játésrákattintvaabanknetbankifelületéhezhasonló,devalójábanadathalászoldalrajut.
Ittmegadjanetbankifelhasználónevétésjelszavát,majdvalóbankapabankjátólegykódot,amelyetszinténkiadnakaz
adathalászoldalon.Akapottkódazonbannemnetbankibelépésikód,hanemegymobilalkalmazás(mobilbank)aktivá-
láshozszükségesmegerősítőkód.Sajnosazügyfelekezesetbeniscsakakódrafigyelnek,akapottüzenetszövegezésére
nem.Acsalókarendelkezésükreállóadatokkaléskóddalsikeresújeszközregisztrációthajtanakvégreésígyazügyfél
számlájáhozregisztráltmobilalkalmazássalkülönbözőszámlaműveletekettudnakelvégezni.

Azévmásodikfélévébenújvisszaéléstípuskéntjelentmegahamisbankioldalakalkalmazása,acélittisbankihitelesítő
adatokmegszerzéseafigyelmetlenügyfelektől.Bárabankokfelhasználóikézikönyveifelhívjákafigyelmeterre,dejel-
lemző,hogyazügyfelekabankjuknetbankifelületéreinterneteskeresőfelület(pl.Google)felhasználásávaljutnakelés
nemközvetlenülírjákbeabankelérésiútvonalát.Eztkihasználvaszámosolyanvisszaélésvalósultmeg,amikorakeresőbe
beírtésazelsőkközöttfeltüntetettbankioldalegy,abankoldaláhozhasonlítóadathalászoldalravezet,aholazügyfelek
netbankibelépéstkezdeményeztek.Afelületenmegadottnetbankifelhasználónévésjelszó,valamintabanktólkapottkód
felhasználásávalsikertelenbelépésekethajtanakvégre.Azadathalászoldalonmegadottadatokkaléskóddal,hasonlóan
akorábbivisszaélésekhez,acsalóksikeresmobilalkalmazás/mobilbankregisztrációtvagyténylegesnetbankibelépést
tudnakvéghezvinni,ésazügyfélszámlájánkülönbözőszámlaműveletekettudnakelvégezni.Ennekavisszaélésnekale-
hetővétevőjeszinténabanktólkapottkódkiadása.

APft.felelősségiéskárviselésiszabályaiszerintazügyfelekajóvánemhagyottésjóváhagyott,dehibásanteljesítettfizetési
műveletekhelyesbítésétkérhetikabankjuktól.Helyesbítésikérelemesetébenabankokatterheliannakbizonyítása,hogy
avitatottfizetésiműveletetazügyféljóváhagytavagyakifogásoltfizetésiművelet,azügyfeletértkárazügyfélszándékos,
illetvesúlyosangondatlankötelezettségszegésévelvan-eösszefüggésben.ATestületmindenügyben–azeljárásadta
keretekközött–atényállásteljesfeltárásáratörekszik,egyedilegmegvizsgáljaésértékeliazösszesfeltártkörülményt.
Ennekkapcsánfigyelembevesziazügyfelekáltaltanúsítottmagatartást(afizetésiműveletkezdeményezésében,jóváha-
gyásában,adatokkiadásábanstb.),azelvárhatógondosság,akellőkörültekintéshiányát,annaksúlyosságát.

Afogyasztóknakváltozatlanulkötelezettsége,hogyakészpénzhelyettesítőfizetésieszközt(bankkártya,netbank,mobilbank
stb.)akeretszerződésbenfoglaltakszerinthasználják,ésazahhozszükségesszemélyeshitelesítésiadatok(PINvagymPIN)
biztonságbantartásaérdekébenazadotthelyzetbenáltalábanelvárhatómagatartásttanúsítsák.Afogyasztókkötelesek
továbbáapénzforgalmiszolgáltatójukrészérehaladéktalanulbejelenteni,haészlelikakészpénzhelyettesítőfizetésiesz-
közbirtokukbóltörténőkikerülését,ellopását,valamintazokjogosulatlanvagyjóvánemhagyotthasználatát.Azemlített
kötelezettségeksúlyosangondatlanmegszegésemegalapozhatjaabankfelelősségalólimentesülését.
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ATestületeljárásasoránazügyekegyrészében,27alkalommalegyezségetjóváhagyóvégzéstbocsátottki,mertafeleknek
sikerültmegegyezéstlétrehozniuk.Kétajánlástésegykötelezéstishozott(lásdII.8.),deszámosesetbenmegállapította,
hogyafizetésiműveletazügyfelekjóváhagyása,illetvesúlyosangondatlankötelezettség-szegésemiattteljesülhetett,így
abankokatjóváírásikötelezettségnemterheli.

3.  MÉLTÁNYOSSÁGI ÜGYEK 

Abeérkezett573méltányosságiügyközül537(94%)kapcsolódottpénzpiaciszolgáltatásokhoz.Apénzpiaciméltányossági
ügyekenbelülahitel-éspénzkölcsönnyújtástérintőtermékek441ügybenképeztékakérelemtárgyát,melyektermék-
csoportokszerintimegoszlásátmutatjaakövetkezőábra.

Méltányosságiügyekbenakérelmezőaszemélyivagyanyagikörülményeiretekintettelkérhetiapénzügyiszolgáltatótól
aszerződésbenmeghatározottfeltételektőleltérő,kedvezőbbteljesítéslehetőségénekbiztosítását,fizetésikötelezettsé-
génekmérséklésétvagyelengedését,aszerződésénekmódosításátvagylezárását,illetveaszerződésifeltételektőleltérő
fizetésteljesítéséneklehetőségét.Akövetelésjogalapja,összegszerűségeésaperesvagynempereseljárásbanelbírált
igényekazonbannemvitathatók.Bármelyeljárástólfüggetlenülelőterjeszthetőméltányosságikérelemannakérdekében,
hogyafelekközöttazegyüttműködéslétrejöjjönvagyhelyreálljon,ésakialakultrendezetlenhelyzetremegoldásszület-
hessen.Améltányosságiügyekbenazlátható,hogyateljestartozásmegfizetéseáltalábannehézségetjelentakérelmezők
számára,ezértafennállótartozáselengedésére,mérséklésérevagy–többnyirekamatmentes–részletfizetésimegállapodás
megkötéséreirányulókérelmeketésegyezségiajánlatokatterjesztenekelő.Azeljárásoksoránsokszortapasztalhatóvolt,
hogykorábbanmárrészletfizetésimegállapodásjöttlétre,azonbanannakakérelmezőknemvagynemamegállapodásban
foglaltaknakmegfelelőentettekeleget.Ennekokaszámosesetbenazegészségügyiállapotmegromlása,azéletkörülmények
kedvezőtlenmegváltozása,családisegítséghiánya,munkahelyelvesztése,akorlátozottanyagilehetőségvolt.Azokbanaz
ügyekben,amelyekbenaTestületeljárásátmegelőzőenmárszületettmegállapodásafelekközött,ésazakérelmezőnek
felróhatóokbólnemteljesült,akérelmezőfizetésikészségevagyteljesítőképességekérdésesséváltapénzügyiszolgáltatók
számára,ezértsokesetbenazegyezségiajánlatokbanakérelmezőszándékakomolyságánakalátámasztásáraegyösszegű
befizetésrevagymagasabbösszegűhavirészletfizetésretettekcsakegyezségiajánlatot.

Egyikméltányosságieljárásbanakérelmezőöröklésfolytánváltkötelezettéésakérelmébenajogerőshagyatékátadó
végzésbenszereplőtartozásrészbenielengedésemellettafennmaradótartozásösszegénekrészletekbentörténőmeg-
fizetésétkérte.Indokoláskéntelőadta,hogymindigpontosanfizetteahitelrészleteit,azonbannehézanyagihelyzetbe
került,mástartozásaisfennáll.Mivelakérelmezőafelekközöttkorábbanlétrejöttmegállapodásbanfoglaltakatnem
megfelelőenteljesítette,apénzügyiszolgáltatóelzárkózottazeredeti,akérelmezőrekedvezőbbmegállapodásfeltéte-
leihezvalóvisszatéréstől,ugyanakkorújegyezségiajánlatotterjesztettelő,amelynekelfogadásátakérelmezőanyagi
körülményei,fizetésihajlandóságaellenére,nemtettéklehetővé.

43. ábra 
Új méltányossági ügyek a hitel- és pénzkölcsönnyújtást érintő termékeknél
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A Testület javasolja a fogyasztók számára, hogy csak olyan tartalommal kössenek megállapodást, melyet biztosan 
teljesíteni tudnak. Amennyiben körülményeikben előre nem látható kedvezőtlen változás következik be, haladéktalanul 
egyeztessenek a szolgáltatóval, jelezzék a problémát. 

Améltányosságiügyekbentartottmeghallgatások27százalékaakérelmezőtávollétébenzajlottle.Ennekokatöbbeset-
benalakóhelyésameghallgatásokhelyszíneközöttitávolságmiattiutazásiköltségvolt,sokesetbenazutazássaljáró
költségeketnemtudtákvállalniakérelmezők.Néhányszorazatévesfeltételezésisokavoltatávolmaradásnak,hogy
aTestületjogkörébetartozikaméltányossággyakorlása,amitakérelembenismertetettinformációkalapjánbiztosan
gyakorolmajd.NemaTestület,hanemapénzügyiszolgáltatómérlegeliésdönthetiel,hogygyakorol-eméltányosságot
éshaigen,milyenfeltételekkelteszi.Egyikpénzügyiszolgáltatósemkötelezhetőméltányossággyakorlására,aTestület
egyezséglétrehozatalaérdekébenpedigcsakközvetítafelekközött,éshanemjönlétreegyezség,azeljárástmegszünteti,
máslehetőségenincs,hiszenilyenügyekbendöntéstnemhozhat.Aszolgáltatókképviselőiezértigénylikakérelmezők
részvételétaszemélyesegyeztetésnekteretadómeghallgatásokon.

A Testület javasolja a fogyasztók számára, hogy méltányossági ügyekben is éljenek a személyes meghallgatás lehetősé-
gével. Azokban az esetekben, ahol a kérelmező jelen van a meghallgatáson, sokkal nagyobb eséllyel sikerül megoldást 
találni a problémára és egyezségre jutni még egy kilátástalannak tűnő helyzetben is. 

Többesetbenakérelmezőkcsakameghallgatásonjelöltékmegpontosanmilyentartalmúméltányossággyakorlására
kérikapénzügyiszolgáltatót,ígyaszemélyesegyeztetéssoránmegismertinformációkalapjánapénzügyiszolgáltatók
határidőtkértekazegyezségiajánlatvizsgálatáraésaválaszadásra.Ameghallgatásonjelenlévőszolgáltatóiképviselők
azeseteknagytöbbségébenameghallgatásontettajánlatokelfogadásáravonatkozóanérdembennemnyilatkozhattak,
arrólabelsőszabályzataikalapjánelvégzettegyedivizsgálateredményeképpenhozottdöntéstapénzügyiszolgáltató.
Ilyenkorvagytovábbimeghallgatástűzésérekerültsor,vagyírásbanfolytatódottazeljárás,vagyazeljáráslezárásátkö-
vetőenfolytattáktovábbafelekazegyeztetéstameghallgatásonrögzítettfeltételekmentén.

A Testület javasolja a fogyasztóknak, hogy a személyes egyeztetést megelőzően mérlegeljék anyagi lehetőségeiket, 
gondolják át a számukra valós megoldást jelentő fizetéskönnyítési konstrukciót a mielőbbi megegyezés érdekében. 
Jelenjenek meg személyesen a meghallgatásokon és tudjanak róla, hogy így sokkal nagyobb eséllyel érik el a kívánt 
egyezséget, mintha távol maradnak.

Améltányosságiügyekkisebbrészeélőkölcsönszerződéshezkapcsolódottésamárláthatójövőbenifizetésinehézségek
miattkezdeményeztékazeljárástazelőrelátókérelmezők.Ezekbenazügyekbenátstrukturálási,futamidőhosszabbítási,
fizetéskönnyítésilehetőségekrőladtaktájékoztatástapénzügyiintézmények.Amégszerződésszerűenfizetettügyekben
ritkakivételtőleltekintveateljestartozásmegfizetéséretartottakigénytaszolgáltatók,atartozásrészbenielengedésére
nemláttaklehetőséget.

Améltányosságieljárásokjellemzőenköveteléskezelőkkelszembenindultak,akikajogelődpénzügyiszolgáltatóáltalfel-
mondottpénzügyiszolgáltatásnyújtásárairányulószerződésbőleredőkövetelésengedményezésefolytánváltakjogosulttá
atartozáskövetelésére.Akérelmektárgyatöbbségébenjelzálogkölcsönből,személyikölcsönből,gépjármű-ésáruhitelből,
valaminthitelkártyaszerződésbőleredőtartozásvolt,kisebbszámbanelőfordult,hogyszámlatartozásrendezésébenkérte
akérelmezőaTestületközreműködését.Akérelmekbenyújtásátsokesetbenazgeneráltaésazegyeztetéstaztettesür-
getővéakérelmezőkszámára,hogyatartozásukbehajtásairántmegindultabíróságivégrehajtásieljárás,azotthonként
szolgálóingatlanraárverésttűzöttkiavégrehajtó,vagyazadósokjövedelmekerültletiltásra,vagyazegyedülibevételi
forrásnakszámítónyugdíjukbólkézhezkapottösszegcsökkentaletiltásmiatt.Akérelmekmegállapodásmegkötéséreés
annakkeretébenavégrehajtásieljárásfelfüggesztésére,szüneteltetésére,illetveamárfoganatosítottjövedelemletiltás
megszüntetéséreirányultak.Akérelmezőkebbenahelyzetbenakármégateljesítőképességükfelsőhatárátmeghaladóan
istettekvállalásokatamegegyezésérdekében,ehhezsokesetbenacsaládjuksegítségéreszorultak.Többesetbenkérték,
hogyapénzügyiszolgáltatóaletiltásösszegénekmérsékléseirántintézkedjen.Erreazonbancsakkülönösméltánylást
érdemlőesetekbenláttaklehetőségetakérelmezettintézmények.
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Ajelzáloghitelek és kölcsönökesetébenazegyébtartozásokhozképestkisebbaránybanjöttlétreegyezség.Azokbanaz
esetekben,amelyekbenafedezetiingatlanértékénekcsaktöredékevoltakérelmezőkáltalegyösszegbenvisszafizetni
kívántösszeg,vagyolyanalacsonyösszegűhavitörlesztőrészletmegfizetéséretettekajánlatot,melyapénzügyiszolgáltatók
számáranemeredményezteazingatlanértékéhezésatartozásösszegéhezképestazelvárttérülést,azegyezségkötés
jellemzőenelmaradt.Ajelzáloghitel-vagykölcsönszerződésekbentöbbnyiretöbbszemélyszerepelkötelezettioldalon.
Általános,hogyakölcsönnyújtásatöbbadós(adósésadóstárs(ak))részéretörténikéskezesbevonásáraissorkerül.
Többesetbenazadós(ok)tóleltérőszemélyadjafedezetülingatlanátakölcsönvisszafizetésénekbiztosítékaként,mint
zálogkötelezett.Bárazálogkötelezett„csak”ingatlanávaltartozikhelytállniatartozásért,úgynevezettdologiadós,aki
fizetésrenemköteles,jövedelmével,egyébvagyonávalközvetlenülnemfelel,deérdekébenáll,hogyismerjeazadós
teljesítőképességét,fizetésifegyelmét,esetlegeskésedelmétvagynemteljesítését,hiszenazingatlanáraindíthatóvégre-
hajtásfokozottterhetjelenthetszámára.Sokesetbenazadóscsaládtagja(szülő,testvér)azérintettafedezetiingatlannal,
azőéscsaládjalakhatásátbiztosítóegyetleningatlanafedezet.

Többesetbensérelmezteazeljárástkezdeményezőésakölcsönszerződésbenvalamelypozícióbankötelezettfogyasztó,
hogyapénzügyiszolgáltatóatöbbkötelezettellenérecsakazegyikkötelezettelkötötttartozásrendezésimegállapodást
ésannakhatályaatöbbikötelezettrenemterjedtki,annaktartalmátnemismerhettékmeg,létrejöttérőlcsakkésőbb
szereztektudomástésrendkívülhátrányosszámukra,hogyaszolgáltatóamásikkötelezettelkötöttmegállapodástelje-
sítéseeseténafennmaradótartozásmegfizetéséretovábbraisigényttartatöbbikötelezettől.Errehivatkozássaltöbb
kötelezettisfordultméltányosságikérelemmelaTestülethezafedezetiingatlanmegtartása,abíróságivégrehajtáselkerü-
lésecéljából.Nagyobbösszegűelsővagyutolsórészletvállalásamellettéshosszabbfutamidejűrészletfizetésrekötöttek
egyezségetafelekilyenesetekben.

A Testület javasolja, hogy aki mások számára segítséget nyújt és vállalja, hogy fedezeti biztosítékot ad és ezáltal kö-
telezetté válik más személyekkel együtt, mind a szerződés kötelezettjei, egymással is legyenek együttműködőek, mert 
ennek hiányában bármelyikük hátrányosabb helyzetbe kerülhet, mint a többiek. Fizetési nehézség esetén az a legjobb 
minden érintett fél számára, ha közös erővel és együttesen, egymással is megállapodva próbálnak megoldást találni. 
A pénzügyi szolgáltatók számára a Testület azt ajánlja, hogy több kötelezett esetén mindenkit vonjanak be a tartozás 
rendezésébe.  

Többügybenazálogkötelezettvagyakezeskérteakötelembőlvalókiengedésétatartozásegyrészénekmegfizetése
mellett.Azilyenügyekegyrészébenegyezségetkötöttekafelekegyösszegűtartozásrendezésrevagyrészletfizetésre.
Készfizetőkezességeseténajogosultszabadondönthetarról,hogyakészfizetőkezestőlvagyazadóstólkéri-eatartozás
rendezését.önkéntesteljesítéshiányábanjogiútonérvényesíthetikövetelésétaszolgáltatóésvégrehajtásieljárásindul-
hatakészfizetőkezesselszembenis.Akészfizetőkezes,ugyanúgy,mintazadós,ateljesvagyonávalfelelatartozásértés
bármilyenvagyontárgyavégrehajtásalávonható.Zálogkötelezettesetében,amennyibenazadósnemfizet,aszolgáltató
azálogtárgybólkereshetkielégítéstakárvégrehajtásieljárásbanis.Végsőesetbenafedezetiingatlanvégrehajtásieljárás-
bantörténőárverésiértékesítésébőljuthathozzáaköveteléséhez,amirészbenavégrehajtásiköltségekmiatt,részben
azelérhetővételármiattkedvezőtlenebbmegoldásazálogkötelezettszámára.Megoldáskéntfelmerülhetazingatlan
szabadpiaciértékesítése,amelyneksoránszükségesegyeztetniakövetelésjogosultjával.

Aszemélyi kölcsönbőleredőtartozásokkapcsángyakranállapodtakmegafelekatartozásrészbenielengedésemellett
biztosítottkamatmentesrészletfizetésikonstrukcióban.ATestületegyezségettudottjóváhagyniabbanadevizaalapú
személyikölcsönbőleredőtartozássalkapcsolatosügyben,melybenakérelmezőtizenkétévenáthalmozódótartozásának
rendezéséreszületettmegnyugtatómegoldás.Aköveteléskezelőazengedményezéstkövetőtízévbenszámosalkalommal
tájékoztattaakérelmezőtatartozásösszegéről,mindvégigazösszegszerűségenfolytavita,miközbenakérelmezőbefize-
téstnemteljesített.Atartozásazévekalattduplájáranőttazértis,mertadevizaalapúszerződésnemesettaforintosítási
törvényhatályaalá,ígyaztsvájcifrankbantartottanyilvánaköveteléskezelő.Ennekmegfelelőenakérelmezőtnemcsak
a24,5százalékoskésedelmikamatterhelte,hanemazárfolyamváltozásábólkeletkezettkülönbözetösszegeisfolyama-
tosannövelteatartozást.Egyezségkeretébenapénzügyiszolgáltatóatartozásfelételengedteésafennmaradóösszeg
kamatmentesrészletekbentörténőmegfizetésétbiztosítottaforintban.Sajnosszemélyikölcsöntérintőeniskeletkezett
hátrányoshelyzetazügyfélrenézveavégtörlesztésnemmegfelelővégrehajtásából.Akérelmezőaszükségesösszeg
rendelkezésrebocsátásátkövetőenfélévelteltévelszembesültazzal,hogynemszűntmegaszerződése,sőtjelentős
összegűkamathalmozódottfelannakkövetkeztében,hogynemtettírásbelinyilatkozatotavégtörlesztésiszándékról.
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Akérelmezőazeljárásbanarrahivatkozott,hogyszemélyesügyintézésekornemtájékoztattákarról,hogyatartozásösz-
szegénekátutalásátkövetőenkérniekellavégtörlesztést.Afelekameghallgatásoneredményesegyeztetéstfolytattak
ésegyezségetkötöttek,apénzügyiszolgáltatórészbenelengedteatartozásösszegét.Aszemélyikölcsönnelkapcsolatos
méltányosságieljárásoktöbbségébenegyezséggelzárultakegyébesetekbenis.

A gépjárműhitelekkelkapcsolatosügyekbenelsősorbanadevizaalapúságbóleredőhátrányosjogkövetkezményekmiatt
fordultakaTestülethezafogyasztók.Akérelmezőkfizetésihajlandóságaeseténapénzügyiszolgáltatóktöbbségében
nyitottakvoltakazegyezségkötésremindatartozásegyösszegűrendezésére,mindatartozásegyrészénekelengedésére
részletfizetésreirányulókérelmekesetén.Szemléletesenmutatjabeadevizaalapúgépjárműfinanszírozásokkapcsán
azárfolyamváltozásnakésaszerződéseskonstrukciónakatartozásalakulásáragyakorolthatásátazazügy,amelyben
akérelmezőa2008-banfelvettsvájci frankalapúkölcsönébőleredőtartozásátkívántaegyezséggelrendezni.Ahavi
törlesztőrészletekettízévenátmindenhónapbanmegfizetteakérelmező,mégisafutamidővégén3,5millióforintösz-
szegűtartozásaálltfenn.ATestületelőttieljárásbanváltérthetővészámára,hogyazárfolyamkorrekciófutamidővégi
esedékességével,illetveannakfutamidőtkövetőtörlesztésévelkötöttemegaszerződést,ezentúlmenőenatörvényi
elszámolástkövetőenaforintosításlehetőségévelnemkívántélni.Apénzügyiszolgáltatóakérelmezőnehézélethelyzetét
méltányolvaegyezségkeretébenatartozásból1,5millióforintotelengedett,afennmaradóösszegrepedigkamatmentes
részletfizetéstbiztosított.

Améltányosságikérelmekjelentőshányadavégrehajtásieljárássalérintettkövetelésekhezkapcsolódott.Aszolgáltatókilyen
esetekbenkevésbényitottakkedvezménybiztosítására,mertaztremélik,hogyavégrehajtásieljáráseredményeképpen
akövetelésteljestérülésevárható.Abbanazesetbennagyobbazesélyamegállapodásra,haakérelmezőajánlatakedve-
zőbbtérüléstbiztosítaszolgáltatórészére,mintamitavégrehajtásieljárásnyújthat.Azilyenügyekbenapénzügyiszolgál-
tatókelvárjáktovábbá,hogyakérelmezőrendezzeavégrehajtófeléavégrehajtásieljárássalkapcsolatosköltségeketis.

A folyószámlahitellel és áruhitellelkapcsolatosméltányosságiügyekszámacsekélyvolt,deazegyezségkötésekaránya
kiemelkedővolt,meghaladtaazügyekkétharmadát.Atartozásrendezéséreaszolgáltatókegyösszegűrendezésilehető-
ségetvagyrészletfizetéstbiztosítottak,atartozásrészbenivagykamatokteljeselengedésemellett.

Ahitelkártyatartozásokrendezésemiattindultméltányosságiügyekbenazegyezségkötésekszámameghaladtaanegy-
venszázalékot,azügyekjelentősrészébenatartozásrészbenielengedésemellettbiztosítottrészletfizetésreszülettek
megállapodások.

A lakás-előtakarékossági szerződésekkörébentovábbraiskisszámbanfordultakelőméltányosságiügyek.Alakáscélú
felhasználásnemmegfelelőigazolásamiattazállamitámogatástakérelmezőknektöbbesetbenvisszakellettfizetniük.
AfogyasztókgyakranmárakkorfordultakaTestülethez,amikoralakástakarékpénztár–fizetésifelszólítástkövetően–
fizetésimeghagyásoseljárástkezdeményezettvagyakibocsátottfizetésimeghagyásjogerőreemelkedett.Emiattezeket
atartozás(államitámogatás,illetvefelmerültköltségek)vitatásávalkapcsolatoskérelmeketaTestületkizárólagméltá-
nyosságikérelemkénttudtabefogadni.Előfordultolyanügy,amelybenafelekabehajtáselőrehaladottstátuszaellenére
egyezséggeltudtákrendezniakérelmezőrehátrányosállapotot.Azeseteknagyobbrészébenazonbanaszolgáltatónem
látottlehetőségetamegegyezésre.

Méltányosságieljárásbanrendeződöttazanagyobbösszegűbankszámlatartozásis,melynéleredetilegakérelmezőtele-
fonosmegkeresésalapjánnyitottprémiumszámlát.Aszámlanyitáskortájékoztattákafeltételekrőlésazoknemteljesítése
eseténfelszámításrakerülőkorrekciósdíjakról.Abankszámlakivonatotinternetbankifelületenkérteküldenikorábban
akérelmező,deazeljárásbantettnyilatkozataszerintnemtudottabankszámlasorsárólsemmit,nemkapottbankszám-
lakivonatokat,ígyatartozásátnemfizette.Apénzügyiszolgáltatóegyezségiajánlatottett,melyszerintaháromévalatt
felszámítottdíjakjelentősrészénekmegfizetésétőleltekintett,amennyibenakérelmező180naprafelszámítottdíjakat
egyösszegbenmegfizeti.Akérelmezőazegyezségiajánlatotelfogadtaésteljesítette.

MéltányosságiügyekterénaTestületlehetőségeikorlátozottak,deazeljárótagokkiemeltfigyelmetfordítanakarra,hogy
hozzásegítsékazadósokatahhoz,hogymegállapodásrajussanakaszolgáltatójukkal.Ezekbenazesetekbenegyrészletfize-
tésimegállapodáslétrejötteakáregykilakoltatáselkerülésétiseredményezheti.Apénzügyiszolgáltatóktöbbségepartner
voltakérelmezőszámáramegnyugtatómegoldásmegtalálásábanésegyüttműködő,segítőkészmagatartásttanúsított,
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azonbannéhányszolgáltatóeseténazegyezségkötésihajlandóságelmaradtazelvárttól.Améltányosságikérelmekese-
tenkéntaztazeredménytérikel,hogyafelekazeljárásbanmegkezdikazegyeztetést,aszemélyestalálkozásáltalában
elősegítiazálláspontokmegértését,közelítését.HanemisvezetnekeredményreaTestületelőttiilyeneljárások,aztaz
eredménytmindenképpenelérik,hogyafelekatovábbiakbanjobbkapcsolatbanésrendszereskommunikációvaltudják
kezelniközösügyeiketésreményleszarrais,hogyatartozásbékésrendezéseközöttükközvetítésnélkülismegvalósuljon.

A Testület javasolja, hogy méltányossági igény esetén a fogyasztó lehetőségeihez mérten tevőlegesen, befizetés tel-
jesítésével fejezze ki teljesítési készségét. A pénzügyi szolgáltató méltányossági kérdésben üzletpolitikai szempontok 
szerint hozza meg döntését, és amennyiben a fogyasztó hitelt érdemlően tanúsítja, hogy fizetési hajlandósága fennáll, 
nagyobb eséllyel nyer kérelme pozitív elbírálást. Fontos a rendszeres és világos kommunikáció is. Ennek fenntartása 
a követelés fennállása alatt fogyasztó és szolgáltató közös érdeke.

4.  KÖVETELÉSKEZELŐKKEL SZEMBENI ÜGYEK

Akérelmek20,8százaléka,651ügyakövetelésvásárlásiés-kezelésitevékenységetvégzőpénzügyivállalkozásokkalszem-
benérkezetttöbbségébenpénzpiacitermékekhezkapcsolódóan.

Afogyasztókaköveteléskezelőkkelszembenazonügyeikbékésmegoldásaérdekébenindíthatnakeljárást,amelyekaz
MNBáltalfelügyeltpénzügyiszolgáltatókáltalaköveteléskezelőreengedményezett,pénzügyiszolgáltatásnyújtására
irányulószerződésbőleredőtartozássalkapcsolatosak,vagyisamelyeknélazalapulszolgálójogiszonypénzügyiszolgálta-
tásijogviszony.Ezegyüttesfeltétel,nemelegendő,haakérelmezőtartozásánakjogosultjakorábbanisköveteléskezelő
társaságvolt,többengedményezéseseténisvizsgálandóazalapjogviszony,azazaszerződéstkötőszolgáltatóésapénz-
ügyitermékmegléte.Azengedményezésjogkövetkezménye,hogyaköveteléskezelő(engedményes)azengedményező
pénzügyiszolgáltatóhelyébelépésválikamegvásároltkövetelésjogosultjává.Afogyasztóapénzügyiszolgáltatókközött
létrejöttügyletbennemveszrészt,annaklétrejöttéheznemkellbeszerezniahozzájárulását,deazengedményezésáltal

44. ábra 
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45. ábra 
Követeléskezelők új ügyei a pénzpiaci termékeknél
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jogainemsérülhetnek.Amennyibenarrólmegfelelőtartalommalértesítéstkap,atovábbiakbanazújszolgáltatórészére
kellelegettenniefizetésikötelezettségének.

ATestületelékerültügyekrejellemző,hogyazalapulszolgálószerződésfelmondásrakerült,ezáltalatartozásazenged-
ményezéselőttlejárttáésegyösszegbenesedékessévált.Aköveteléskezelőkkelszembenindultbékéltetési(általános)
eljárásokbanleggyakrabbanatartozástvitatták,devoltaszerződésfelmondásátkifogásoló,azálogjogtörlésére,aköte-
lembőlvalókiengedésreirányulókérelemis.Gyakori,hogyafelmondástkövető,követeléskezelőretörténtengedményezés
jogszerűségétisvitatják.Atartozásvitatására–különbözőokokból–legtöbbszörjelzálogkölcsönésszemélyikölcsön
szerződésbőleredőtartozáskapcsánkerültsor,devitatárgyavolttöbbesetbengépjárműfinanszírozási-ésáruhitel,
valaminthitelkártyáhozésfolyószámlahitelhezkapcsolódókövetelésis.Hivatkoztakafogyasztókarra,hogyajogelőddel
atartozásrendezéseérdekébenkötöttmegállapodás–aköveteléskezelőálláspontjávalszemben–nemszűntmeg,aké-
relmezőjogosultajelentőselengedésttartalmazómegállapodásalapjánrendeznitartozását.Vitattaafogyasztóatartozás
jogalapjátésösszegétabbólazokbólis,hogymárajogelődnélrendezteazt.

Elvárt a követeléskezelőkkel szemben, hogy megkeressék a jogelődöt, amennyiben a panasz, a kifogás, a vitatás vagy 
a jogorvoslati igény engedményezés előtti időszakot (is) érint, és a jogelőd keresésének feladatát, a vele való kapcso-
latfelvételt ne a fogyasztókra hárítsák, ne tőlük várják el azt.

Afogyasztóktöbbesetbenaköveteléskezelővelkorábbanmegkötöttmegállapodásfelmondását,vagyamegállapodásban
foglaltakrahivatkozással,aszolgáltatóáltaltartozáskéntközöltösszegetkifogásolták.Egykonkrétügybenmegállapított
tényállásszerintaköveteléskezelőfogyasztóvalkötöttmegállapodásaazadósnemteljesítéseokánszűntmeg.Aszolgáltató
együttműködőmagatartásttanúsított,amikorúj–valamelyparaméterébenakorábbitóleltérő,afogyasztórabizonyos
mértékigkedvezőtlenebb–ajánlatotküldöttadósának.Ugyanígyjártelaköveteléskezelő,amikorazújajánlataszerint
továbbraisakorábbimegállapodásszerintitörlesztőrészletnekmegfelelőösszegűhavibefizetéstvártelazadóstól,csak
atörlesztésfutamidejétmeghosszabbította.

A Testület javasolja a fogyasztóknak, hogy amennyiben a hatályos teljesítési megállapodást a körülményeikben be-
következett kedvezőtlen változás miatt nem tudják teljesíteni, mielőbb vegyék fel a kapcsolatot és tegyenek újabb 
ajánlatot a követeléskezelőnek.

Egyrecsökkenazonügyekszáma,amelyekbenafogyasztókakövetelésösszegénekvitatása indokolásakéntatörvé-
nyirendelkezésekalapjántörténtforintosításelőttdevizaalaponnyilvántartottkölcsönszerződésekérvénytelenségére,
semmisségérehivatkoznak.Atartozásösszegévelkapcsolatoskifogásokbanugyanakkorgyakranfelmerült,hogyafelvett
kölcsönösszeghezképestaránytalanavisszafizetendőösszegadevizaalapúkölcsönökesetében.ATestülettapasztalatai
szerint,ugyannemjelentősszámban,demégvannakolyanfogyasztók,akikkelszembenkölcsönügyletbőleredőkövete-
léstdevizaalapontartanaknyilvánaköveteléskezelők,mivelaforintosításravonatkozójogszabálynemérintetteazadott
követeléseket.Ennekmegfelelőenazengedményezéskorisdevizábanvoltnyilvántartvaatartozás.Azérintettekszámára
rendkívülmegterhelőazügyletekárfolyamváltozásábóleredőtöbblettartozás,atovábbiárfolyamváltozáskockázataés
mindezekenfelülakésedelmikamatokmértéke,felhalmozódottösszege.

Aköveteléskezelőkabékéltetésiügyekbenarratörekedtek,hogymegállapodásjöjjönlétreakérelmezővelésegyezség
keretébenrendezzékajogvitát.Atartozásrendezéséretöbbesetbenmegoldástjelentettafedezetiingatlanértékesítése
vagyavégrehajtásieljárásbanárverésútjánvagyazingatlanadósáltalisajátkézbőltörténőeladása.AmikoraTestület
előttieljáráskezdeményezésétmegelőzőennemtörténtönkéntesbefizetésésvégrehajtásieljárásbólsemérkezetttérü-
lés,gyakranegyösszegűtartozásrendezésre,afennállótartozásmérséklésére,havontanagyobbösszegbenmegvalósuló
részletfizetésrevagyavégrehajtásiköltségekelengedéséretettekegyezségiajánlatotakérelmezők.Azegyezségiajánlat
megtételekoraszolgáltatókpozitívanértékeltékakérelmezőfizetésihajlandóságát.Azadósoknakamegállapodásban
atartozásukbólmegfizetendőösszegenfelülavégrehajtássalösszefüggésbenfelmerültköltségek,díjakmegfizetésétis
vállalniukkellett.

A Testület javasolja a fogyasztóknak, hogy törekedjenek a tartozásuk jogi úton történő érvényesítésének és a végre-
hajtási eljárás megindításának elkerülésére, mert annak nem ritkán tetemes költségei is a fogyasztót terhelik.
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Amikorakérelmezőáltalvállaltkonstrukcióbanaránytalanulelhúzódottvolnaakövetelésmegtérülése,afolyamatbanlévő
végrehajtásieljárásbansikeresjövedelemletiltásbóltérülésvolt,vagyabiztosítékvárhatóanfedezetetnyújtottatartozás
megtérülésére,ilyenesetekben–aköveteléskezelőkelzárkózásamiatt–afelekközöttnemjöttlétremegegyezés,vagy
lényegesenkisebbmértékűkedvezménytbiztosítottakaszolgáltatók.Akorábbiévekhezképesttöbbalkalommalfordult
elő,hogyazegyezségiajánlatotafizetésihajlandóságafennállásaellenéreazértnemtudtaelfogadniakérelmező,mert
azmeghaladtaateljesítőképességét.Akérelmezőkaztissérelmezték,hogyazőegyezségiajánlatukelnemfogadását
követőenapénzügyiszolgáltatónemadottújajánlatot,annakellenére,hogyfizetésihajlandóságukatkifejezvekifeje-
zettenkértékazt.

Elvárt, hogy a pénzügyi szolgáltató segítse elő ügyfele teljesítését, a követelés jogi eljárásban történő érvényesíté-
sének és a fedezet értékesítésének elkerülését. Sok esetben az adós alacsony teherviselőképessége ennek akadálya 
lehet, de a követeléskezelők ilyen esetekben is vizsgálják meg, hogy felajánlható-e, és ha igen milyen egyéb teljesítési 
megállapodás.

A Testület javasolja a fogyasztóknak, hogy részletfizetési igény esetén olyan összegű havi fizetésteljesítésre tegyenek 
ajánlatot, amely a kamattartozás mellett a tőketartozás csökkenését is biztosítja, akár a végrehajtási eljárásban kény-
szerrel behajtható térülés mértékéig is vállaljanak kötelezettséget a további anyagi terhek, így eljárási díjak, költségek 
elkerülése érdekében.

Némelypénzügyiszolgáltatójógyakorlatotalakítottki,miszerintüzletpolitikájávalösszhangbanakkorismegvizsgálja,hogy
milyenajánlatottudbiztosítaniazadósnak,haazadósajánlatátnemfogadtael,vagyazadóskonkrétajánlatotnemtett.
Számosesetbenvitattákaköveteléstafogyasztókazokbanazesetekbenis,haazeljárástárgyátképezőügybenjogerős
fizetésimeghagyásszületett,esetlegvégrehajtásieljárásisindult.Ígyakövetelésjogalapja,összegszerűségeaTestületelőtt
márnemvoltvitatható,deaznemképezteakadályátafelekegyeztetésénekaTestületelőttieljárásban.Tapasztalhatóvolt,
hogyrendkívüleltérőaköveteléskezelőkgyakorlataafizetéskönnyítésilehetőségekbiztosítása,méltányossággyakorlása
terén.Kötöttekegyezségetafelekafennállótartozásrészbenielengedésére,atartozásjövőbenikamatmentességére,
vagycsökkentettmértékűkamattaltörténőnyilvántartására,atőketartozásmegfizetésemellettafelgyűltkésedelmi
kamatrészbenivagyteljeselengedésére,ésezenkonstrukciókkombinálásávalis.Gyakraningatlanfedezetrendelkezésre
állásaeseténazingatlanokértékénekemelkedéséretekintettelatartozáselengedésrekisebbvoltahajlandóságaköve-
teléskezelőkrészéről.Szinténkisebbmértékűkedvezménybiztosításavoltjellemzővégrehajtásieljárásfolyamatbanléte
alatt,különösen,hatérülésvoltvárható.Esetenkéntaköveteléskezelőkaméltányosságiigényvizsgálatáhozigazolások,
dokumentumokcsatolásátkérték,desokesetbenakérelmezőírásbelinyilatkozatáraalapoztákadöntésüket.

A Testület felhívja a fogyasztók figyelmét, hogy az adatszolgáltatás, az információadás önkéntes alapú, azt saját dön-
tésük és legjobb belátásuk szerint tehetik meg.  

Többügybensérelmeztékazügyfelek,hogymegállapodástkötöttekapénzügyiszolgáltatóvalésmégisateljeskövetelés
fennállásárólküldöttvagynemadottegyértelműtájékoztatástamegegyezéshiányábanvárhatóintézkedésekrőlaköve-
teléskezelő.Apénzügyiszolgáltatókatájékoztatástartalmátazzalindokolták,hogyamegállapodásmaradéktalantelje-
sítéséigakövetelésteredetiösszegben,kamatokkal,esetlegesköltségekkeltartjáknyilván,azelengedésreténylegesen
amegállapodásteljesítéseután,azügyletlezárásávalkerülsor.

Elvárt a pénzügyi intézményektől, hogy a laikus fogyasztók számára is értelmezhető, jól áttekinthető tájékoztatást 
adjanak a nyilvántartott követelésekről és abból egyértelműen tűnjön ki az adós által teljesítendő fizetési kötele-
zettség. Tájékoztatást kell adjanak a megegyezés hiányában várható intézkedésekről, azoknak a kérelmezőt terhelő 
költségvonzatáról is.

Aköveteléskezelőkkelszembenelőterjesztettkérelmekjelentőshányadábanéltekelévülésikifogássalakérelmezők.Több
ügybenazisigazolódott,hogyévekenátnemvettektudomástapénzügyiszolgáltatókáltalközölttartozásról.Tették
mindeztarraatévesinformációraalapozva,hogyhanemválaszolnakalevelekreésnemteljesítenekbefizetést,akkor
aköveteléselévül.Vitathatatlan,hogyazadósazelévülésbekövetkezéseeseténmentesülhetafizetésikötelezettségealól,
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azonbanszámostévesértelmezésélafogyasztókbanazelévülésszabályaivalkapcsolatban.Alegtöbbszörelőadottindok,
hogybárelérhetőségük–ígykülönösenalakcímük–hosszúévekótanemváltozott,nemkaptaksemmiféleértesítést
atartozásról.ArégiPtk.(1959.éviIV.tv.)hatályaalátartozóügyletekesetébenaleggyakrabbanazokozzaafélreértést,
hogynincsenektisztábanazadósokazzal,hogyamennyibenarészükreküldöttpostaiküldeményaténylegeslakcímükről
„nemkereste”jelzésselérkezikvisszaaküldőszemélyhez,annakahátrányosjogkövetkezményeterhükreesikésakülde-
ményalkalmasazelévülésmegszakítására.EztalehetőségetazújPtk.(2013.éviV.tv.)márnembiztosítja.

A Testület javasolja a fogyasztóknak, hogy az értesítő leveleket vegyék át és az átvételt követően mielőbb kezdjék 
meg az egyeztetést a követeléskezelővel. Akik éveken át nem vesznek tudomást a tartozásukról, azoknak számolniuk 
kell azzal, hogy jogi eljárás indul velük szemben és tovább fog emelkedni a tartozásuk a kamatok felszámítása és az 
esetleges eljárási költségek felmerülése miatt.

Néhányköveteléskezelőjógyakorlatotalakítottkiazelévülésikifogássalérintettügyekkezeléséreésazügyetazelévülés
elismerésemellettvagyérdeminyilatkozatelőterjesztésenélküllezárta,továbbányilatkozottarról,hogyabbóleredően
akérelmezővelszembentovábbiköveteléstsemmilyenjogcímennemtámaszt.Néhányköveteléskezelőazelévülésikifo-
gásnaknemadotthelyt,akövetelésselkapcsolatosdokumentumrendelkezésreállásárólnemnyilatkozott.Többesetben,
bárnemismerteelazelévülést,készvoltafennállótartozásrendezéséreakérelmezőszámárakedvezményestartalmú
egyezségetkötni,azelévülésrenyilatkozatotnemtett,deüzletidöntésealapjánlezártaazügyetanyilvántartásában.

Elvárt a pénzügyi intézményektől, hogy az adós rendelkezésére bocsássanak minden olyan információt és pontos adatot 
a követelésről, amely elősegíti az adós tartozásrendezésre irányuló döntését. Nem együttműködő és nem támogatott 
magatartás, ha a követeléskezelő bizonytalanságban tartja az adóst a várható intézkedések tekintetében.

A Testület felhívja a kérelmezők figyelmét, hogy az elévülés a követelést nem szünteti meg, jogkövetkezménye az, hogy 
a követelés bírósági úton nem érvényesíthető, de egy esetleges jogi eljárásban arra a kötelezettnek kell hivatkoznia, 
hivatalból figyelembe nem vehető.

Bárafelmondottügyleteketajogszabálynemvontaafizetésimoratóriumhatályaalá,voltolyanköveteléskezelő,aki
átmenetiidőrebiztosítottaaztadósainak.Jogvitakeletkezettabból,hogyaköveteléskezelőáltalönkéntbiztosítottfizetési
haladéklejártátakérelmezőfigyelmenkívülhagytaésnemteljesítéseokánaköveteléskezelőfelmondtaamoratórium
bevezetéseelőttlétrejöttkedvezményesmegállapodástésatartozásteljesösszegétkövetelte.Afelekvégülegyezségre
jutottakésakérelmezőtovábbraisrészletekbenteljesíthet.

A Testület javasolja a fogyasztóknak, hogy a tartozással kapcsolatban rendszeresen egyeztessenek a követeléskez-
előkkel. Számos félreértés elkerülhető, ha a felek együttműködnek és megfelelően tájékoztatják egymást a releváns 
körülményekről. A kapcsolatfelvétel során törekedjenek arra, hogy az egyeztetéseik tartalma a későbbiekben is igazol-
ható legyen. Javasolt az adósok tartozásaik folyamatos nyomon követése is. Bármilyen megkeresés érkezik a követe-
léskezelőtől hozzájuk, tegyék meg a szükséges intézkedéseket, a tartozás alakulását folyamatosan figyeljék, kérjenek 
ezzel kapcsolatban kimutatásokat, tájékoztatást és alaposan tekintsék át azokat. Szükség esetén kérjenek segítséget 
az értelmezéséhez a szolgáltatótól vagy Magyar Nemzeti Bank Ügyfélszolgálatától , illetve MNB által működtetett 
Pénzügyi Navigátor Tanácsadó Irodahálózat munkatársaitól. 

Aköveteléskezelőktöbbségükbenegyüttműködőekvoltak,mindazáltalánosbékéltetésieljárásban,mindaméltányossági
eljárásokbantörekedtekakialakultjogviták,afelmerültfizetésinehézségekkérelmezőrekedvezőmegoldására.Kivételként
előfordult,hogyazegyikköveteléskezelőnemtanúsítottegyüttműködőmagatartást,nemkívántazeljárásbanegyezséget
kötni,ugyanakkorúgynyilatkozott,hogyeljárásonkívülnemzárkózikelakérelmezővelvalóegyeztetéstől.Ezzelszemben
atapasztalatokaztmutatták,hogyaTestületelőttiegyeztetésekmindkétfélszámáraelőrelépéstjelenthetnekatartozás
rendezésében.SokesetbenafelekaholtpontrólaTestületmeghallgatásainmozdultakel,dearraisvoltpélda,hogy
akérelmezőolyankörülménytismertetettazegyeztetéssorán,amely–bárszerintenemvoltnagyjelentősége–mégis
érdembenelőmozdítottaafelekmegegyezését.
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Elvárt a követeléskezelőktől, hogy a Testület előtti eljárások során együttműködési kötelezettségüknek maradéktalanul 
tegyenek eleget, válaszirataikat határidőben nyújtsák be, a Testület által tartott meghallgatásokon egyezségkötésre 
feljogosított képviselőjük útján vegyenek részt, legyenek együttműködőek a tartozás rendezése érdekében és lehető-
ség szerint tegyenek egyezségi ajánlatot és a kérelmezők által előterjesztett egyezségi indítványokat fontolják meg, 
keressék a lehető legoptimálisabb megoldást mindkét fél számára.

B)  TŐKEPIACI SZOLGÁLTATÁSOKKAL KAPCSOLATOS JOGVITÁK

Abefektetésivállalkozásokrólésazárutőzsdeiszolgáltatókról,valamintazáltalukvégezhetőtevékenységekszabályairól
szóló2007.éviCXXXVIII.törvényhatályaalátartozópénzügyiszolgáltatókkalszemben105kérelemérkezett.Abenyújtott
kérelmekelőzőévhezviszonyítottszámaabefektetésiszolgáltatásokkalkapcsolatosjogvitákvonatkozásábanjelentősen
nőtt,mígakiegészítőbefektetésiszolgáltatásoktekintetébengyakorlatilagnemváltozott.

Alezárt107tőkepiaciügyből68-atérdembentárgyaltaTestület,39esetbenvoltkénytelenakérelmethatáskörhiánya,
eljárásiakadályvagyahiánypótlásnemteljesítésemiattmeghallgatástűzésenélkülelutasítani.Abefogadottkérelmek
közül20ügybenafelekaTestületáltaljóváhagyottan,6ügybeneljárásonkívülkötöttekegyezségetvagyapénzügyi
szolgáltatókorábbiálláspontjátfelülvizsgálvaönkéntteljesítetteakérelmezőteljesigényét.Abefogadottkérelmek38,2
százalékaakérelmezőszámárapozitíveredménnyelzárult.

Érdemielbírálástkövetőenlezárttőkepiaciügyekdöntésitípusonkéntimegoszlását–azegyesügytípusokbanis–akö-
vetkezőábramutatja.

46. ábra 
Befejezett, követeléskezelőkkel szemben indított pénzpiaci ügyek eredménye

625 db
ELINTÉZETT ÜGY

503 db (80%)
ebből ebből

ÉRDEMBEN ELBÍRÁLT ÜGY EGYEZSÉG, KÖTELEZÉS,
ÉS MEGEGYEZÉS

295 db (59%)

47. ábra 
Tőkepiacot érintő új kérelmek

16%;
17 db

78%;
82 db

6%;
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Kiegészítő befektetési 
tevékenység

Tőkepiacot érintő új kérelmek 

Befektetési tevékenység
Tartós Befektetési Számla
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A2022-esévrendhagyóévvoltezenapiacon.Azorosz–ukránháború,azazzalkapcsolatosbizonytalanságok,nemzetközi
folyamatokkövetkeztébenatőkepiacokon,árupiacokonrendkívüliturbulenciaalakultki.Akezdetisokkutánazenergiaárak
gyorsanemelkedtek,amenekülődevizákfelértékelődtek,arészvénypiacokonárfolyamesésindultmeg,melyetegyerős
konszolidációkövetett.Apiacokonteljesbizonytalanságuralkodottnövelveapiacokvolatilitását,azárfolyamokrövid
időnbelülkomolyhullámzástmutattak.Nemcsakaháború,hanemazaztmegelőzőgazdaságifellendülésésakomoly
aszályishatástgyakoroltazinflációra,ennekeredményeképpenakorábbankockázatmentesnektekintettbefektetési
eszközökpiacaisnyomásalákerült.Afejlettéskevésbéfejlettgazdaságokjegybankjaiáltalkövetettkamatemelésipolitika
azállampapírokhozamemelkedéséteredményezte.EkörülményekhatásaiaTestületelőttitőkepiacotérintőügyekben
ismegjelentek.Azelőzőévekhezképestegyújtendenciakibontakozásátmutatják.

Abefektetésitevékenységgelkapcsolatosjogvitákfordultakelőalegnagyobbszámban,ezeketbefektetésieszközökszerint
háromcsoportbaoszthatjuk:a)befektetésijegyek,b)részvényekésc)állampapírok.

Abefektetési	jegyekkel kapcsolatosjogvitákbanafogyasztókegyrészeazzalszembesült,hogyazáltalukmegvásároltbe-
fektetésijegyekárfolyamanemazelvárásaiknakmegfelelőenalakult.Beadványaikbanlegtöbbszörarrahivatkoztak,hogy
abefektetésijegyekmegvásárlásakornemkaptakmegfelelőtájékoztatástarravonatkozóan,hogytőkeveszteségetiselszen-
vedhetnek.Kiemelték,hogyabefektetésijegyekmegvásárlásautánabefektetettpénzükcsökkenéséttapasztalták,ezért
anagyobbveszteségekelkerüléseérdekébenabefektetésijegyeiketvisszaváltottákésazelszenvedettárfolyamveszteség
megtérítésétkérték.Álláspontjukalátámasztásaérdekébenhivatkoztakarrais,hogyabankiügyintézőabefektetésijegy
fontosjellemzőithallgattaelelőttük.ATestületnekezekbenazeljárásokbanabefektetésijegymegvételénekkörülményeit
kellettvizsgálniazzalanehézséggelszembenézve,hogyaszerződéskötéskorélőszóbanelhangzottaknemvoltakrekonst-
ruálhatók.Afelekáltalbecsatoltdokumentumokalapjánazeljárásfókuszaígyakérelmezőáltalkitöltöttalkalmassági
ésmegfelelőségitesztre,valamintaszerződéskötésdokumentumairairányult.Amennyibenazeljárássoránfelmerült,
hogyatesztekkitöltésekornemavalóságosválaszokkerültekfeltüntetésre,vagyatesztetnemafogyasztótöltötteki,
aTestületateszttartalmáravonatkozóanameghallgatássoránegyeztetéstkezdeményezett.Ennekeredményeképpen
többalkalommalapénzügyiszolgáltatóbelátta,hogyamégalacsonykockázatibesorolásúbefektetésijegysemalkalmas
afogyasztószámáraésazeredetiállapotothelyreállította,vagyismegtérítetteafogyasztótértárfolyamveszteséget,vagy
amennyibenafogyasztómégrendelkezettabefektetésijegyekfölött,azárfolyamveszteségmegtérítésemellettvissza-
váltottaőket.Afogyasztókmásikrészénélazonbanilyengyanúnemmerültfel,ígyabecsatoltdokumentumokalapján
kellettaTestületnekdöntenie.Adokumentumokáttanulmányozásautánsokszormegállapítástnyert,hogyafogyasztó
aláírásávaligazolta,hogyabefektetésijegyrevonatkozóösszesrelevánsinformációtmegkapta,tisztábankellettlennie
atermékjellemzőivel,azonbanatermékkockázatátnemismertefelamegváltozottgazdaságikörnyezetbenésezértaz
árfolyamveszteségmiattapénzügyiszolgáltatónemhibáztatható.Többlefolytatotteljárásbanazisigazolástnyert,hogy
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afogyasztóabefektetésijegytájékoztatójábanrögzítettajánlotttartásiidőtnemvettefigyelembe,komolyabbárfolyam-
csökkenéskialakulásakormegijedveértékesítetteabefektetésijegyeitésezértszenvedettelveszteséget.

A Testület felhívja a fogyasztók figyelmét arra, hogy a megfelelési vagy az alkalmassági teszt kitöltésére megfelelő 
időt kell fordítani, nem szabad az ügyintéző esetleges sürgetését figyelembe venni. Befektetési jegy megvétele előtt 
mindenképpen alaposan el kell olvasni a róla szóló tájékoztatót. Mivel a befektetési jegyek árfolyama általában nem 
olyan hektikusan változik, mint pl. a részvényeké, egy-két napos gondolkodási idő nem okozhat komoly veszteséget. 
Legyen alaptétel, hogy a befektetések megfontolt döntéseket igényelnek!

Akialakultszélsőségesenvolatilispiacarészvények vonatkozásábanisgeneráltfogyasztóijogvitákat,bárszámosságuknem
annyirajelentős,mintabefektetésijegyekkelkapcsolatosjogvitáké.Avolatilitásarészvényekadásvételekoravégrehajtás
időtávjáravolthatással.Arészvénytvásárlókvagyéppenazeladókahirtelenárfolyammozgásokmiattfelfokozottérzelmi
állapotbanvoltak,amitürelmetlenségetszült.Többügybenmerültfel,hogyafogyasztóúgyakartrészvénytvásárolni,hogy
avásárláshozszükségesfedezetmégnemálltrendelkezésre.Afedezetbiztosításaérdekébenáltalábanolyanbefektetési
terméketkívántértékesíteni,amelyeknekelszámolásanemazonnaltörténik,ígyarészvényvásárláshozszükségesfede-
zetnincsmeg.Ezekbenazesetekbenafogyasztókapénzügyiszolgáltatóttettékfelelőssééskértékazelmaradthasznuk
megtérítését.Alefolytatotteljárásoknemvezettekegyezségkötéshez,mertameghallgatásokalattbizonyítástnyert,hogy
afogyasztófigyelmetlenségeokoztaazáltalaelképzelt,deelmaradthasznahiányábóleredőveszteségét.Azelektronikus
felületentörténőbefektetésitermékértékesítésesoránarendszermindigjelziazelszámolásnapját,ezértafogyasztónak
tisztábankellettlennie,melyikazazelsőidőpont,melytőlkezdveszabadbefektethetőösszegállrendelkezésére.

A Testület javasolja, hogy amennyiben a fogyasztók érzékelik a jelentős piaci volatilitást és ezt befektetéseik által 
ki szeretnék használni, időben tegyenek lépéseket a befektetés megvalósításához szükséges és megfelelő likviditás 
megszerzése és biztosítása érdekében.

Újabbtendenciakéntjelentkezettamagyarállampapírokkaltörténőkereskedésselösszefüggőügycsoport.Amagyargaz-
daságban2021-benmegjelentinflációsnyomás2022-benmegerősödött.Akamatemelésekkelpárhuzamosanazújonnan
kibocsátottlakosságiállampapírokkamataisemelkednikezdett,ezafogyasztókoldalárólegyracionálisalkalmazkodási
folyamatotindítottel.Akorábbanmegvásároltalacsonykamatozásúállamkötvényeiketjelentősmértékbencseréltékle
magasabbkamatozásúvagyinflációkövetőállamkötvényre.Akorábbankibocsátottállamkötvényekvisszaváltásaakiala-
kítottkonstrukciójuknakmegfelelőennemtörténtzökkenőmentesen.Mindavisszaváltásárfolyama,mindazidőpontja
vitatárgyátképezhettesokeljárásban.Azállamkötvényekkibocsátásitájékoztatójábanegyértelműenrögzítvevana„ked-
vezményesvisszaváltásiidőszak”.Azígymeghatározottidőszakokonkívülapénzügyiszolgáltatóksajátárfolyamalapján
vásároltákvisszaazértékpapírokat,aminekmértékevoltsokszoravitatárgya.Azeljárásoksoránnemnyertbizonyítást,
hogyapénzügyiszolgáltatókameghirdetettárfolyamtóleltértekvolna,afogyasztókatkárnemérte.Előfordult,hogy
avitatárgyátazjelentette,hogymikorvana„kedvezményesvisszaváltásiidőszak”.Ameghallgatássoránmegállapítást
nyert,hogyafogyasztóegyeggyelkorábbiállamkötvénysorozatkibocsátásitájékoztatójátvettealapul,amikoravissza-
váltásmellettdöntött.

Minden termék, így az állampapírok, államkötvények megvásárlásakor is kellő körültekintéssel kell eljárnia a fogyasz-
tónak, fel kell mérnie a hosszútávú pénzügyi céljait, pénzügyi lehetőségeit és a kibocsátási tájékoztatót alaposan el 
kell olvasni.

Akiegészítő	befektetési	tevékenységgelkapcsolatosjogvitákterületénazelőzőévekhezképestemlítésreméltóváltozás
nemtörtént,azonbanegytanulságosügytípus,melytöbbeljárásbanismegjelent,említéstérdemel.Többfogyasztófordult
aTestülethezazzalaproblémával,hogyapénzügyiszolgáltatónálvezetettértékpapírszámlájánnyilvántartottrészvénye-
inekdarabszámahirtelenmegváltozott(többvagykevesebblett)ésáltalábanezatényegyjelentősárfolyammozgással
istársult.Afogyasztókezekértaváltozásokértabefektetésiszolgáltatókattettékfelelőssé.Azeljárásoksoránkiderült,
hogyezeknekaváltozásoknakvalamilyenrészvényösszevonásvagydarabolásvoltazoka,amirőlapénzügyiszolgáltató
nemtájékoztattaazügyfeleit.ATestületezekbenazeljárásokbanabecsatoltbefektetésiszolgáltatóiszabályzatokalapján
megállapította,hogyaszolgáltatóknaknemkötelezettségeafogyasztókatatársaságieseményekrőltájékoztatni,ezekről
történőtájékozódásarészvénytulajdonosfeladata,amitakibocsátóhivatalosoldalánakfelkeresésévelmegisvalósíthat.
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C)  BIZTOSÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOKKAL KAPCSOLATOS JOGVITÁK

Abiztosításipiacszereplőivelszemben964kérelemérkezett,ezazösszeskérelem31százaléka,azösszesügyhözviszo-
nyítottarányazelőzőévazonosadataihozképestnemváltozott.

Abiztosításiügyekbiztosításiágankéntimegoszlásábanazelmúltévekbentapasztaltarányhozképestérdemiváltozás
nemvolt.Azügyek86százalékaanem-életbiztosításokkal,14százalékaazéletbiztosításokkalvoltkapcsolatos.Azágazati
megoszlástekintetébensemvoltjelentősváltozás.Azéletbiztosításokterületénahagyományoséletbiztosításokszáma
kismértékbencsökkent,anyugdíjbiztosításokkismértékbennövekedtek.Anem-életbiztosításokterületénabaleset-és
betegségbiztosításokésazutasbiztosításokszámanőtt.Atöbbiágazatügyszámanemváltozott.Abenyújtottkérelmek
többségeabiztosítókkalésbiztosítóegyesületekkelszembenérkezett(96%),abiztosításipiactöbbiszereplőjével,alku-
szokkal,biztosításitöbbesügynökökkelszembenindulteljárásokszámaelenyészővolt.Főkéntacsoportosbiztosításokkal
kapcsolatbanindultakolyaneljárások,amelybenabiztosítómellettacsoportosbiztosításszerződőjekénthitelintézet
isrésztvett.Továbbraisabiztosításipiaclegnagyobbszereplőivel,akompozit(azéletbiztosításiésnem-életbiztosítási
terméketisforgalmazó)biztosítókkalkapcsolatbanindultalegtöbbeljárás.Akérelmekkétharmadaazötlegnagyobb
szolgáltatótérintette.

Bizonyosszolgáltatóknálegyértelműenmegfigyelhetővoltabenyújtottkérelmekjelentőscsökkenése,melyazttanúsítja,
hogyapanaszkezeléssoránnagyobbaránybannyermegoldástazügyfelekproblémája.Többszolgáltatóeseténüdvözlendő
gyakorlattávált,hogyazeljárásmegindulásátkövetőenalaposanfelülvizsgáljákakárrendezéséspanaszkezeléssorán
kialakítottálláspontjukat,közvetlenegyeztetéstkezdeményeznek.Számosesetbenönkéntteljesítettékakérelemben
foglaltakat,különmegállapodásbanrögzítettékajogvitarendezésérevonatkozóegyezségüket,sokszorígyaválasziratban
előterjesztettegyezségiajánlatotakérelmezőelfogadta.Azügyekközel10százalékábanafelekmégazelsőmeghallgatást
megelőzőenegyezségetkötöttek,vagyakérelmezőaszolgáltatóönkéntesteljesítésérefigyelemmelvisszavontakérelmét,
ígymeghallgatásnélkülrendeződöttazügy.

Abefejezettügyek84százalékátaTestületérdembentárgyalta,152ügybenvoltkénytelenakérelmetmeghallgatás
tűzésenélkülelutasítanihatáskörhiánya,eljárásiakadály(panaszeljáráshiánya,jogerősbíróságidöntés)vagyahiány-
pótlásnemteljesítésemiatt.Abefogadottkérelmek30százalékában,összesen246ügybenafelekazMNBtörvény120.
§(1)bekezdéseszerintvégrehajthatóegyezségetkötöttekésegyajánláskerültkibocsátásra.További73ügybenafelek
közötteljárásonkívüljöttlétreegyezség,vagyapénzügyiszolgáltatókorábbiálláspontjátfelülvizsgálvaönkéntteljesítette
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akérelmezőteljesigényét.Ezekazügyekafelekközösvagyakérelmezőegyoldalúkérelméremegszüntetésrekerültek,
akérelmezőigényemégismegnyugtatórendezéstnyert.Abefogadottkérelmek39,4százalékaakérelmezőkrenézve
pozitíveredménnyelzárult.

Ágazattólésbiztosításiterméktőlfüggetlenüláltalánostapasztalat,hogyafogyasztókkalmegkötöttbiztosításoknálalkal-
mazottáltalánosszerződésifeltételeket(általánoséskülönösbiztosításifeltételeket)aszerződéstmegkötőfogyasztók
gyakrannemtanulmányozzákát,aszerződéskötéssoráneljáróüzletkötőksokesetbenhiányosszóbelitájékoztatására
hagyatkozvanemvoltaktisztábanaszerződéspontostartalmával.Gyakrancsakkésőbb,egykáreseménybekövetkeztekor
szembesültekazzal,hogyazáltalukmegkötöttbiztosításmelykockázatokranyújtfedezetetésmilyenfeltételekkel,illet-
ve,hogyazadottbiztosításmilyeneseményeket,körülményeketzárkiatérítésköréből.Szinténsokesetbenelőfordult,
hogyafogyasztókcsakaszerződéslejártakor,hosszúévekenkeresztültörténődíjfizetéstkövetőendöbbentekrá,hogy
alejáratiösszegjóvalalacsonyabbvolt,mintamitaszerződéskötéskoradotttájékoztatásalapjánvártak.Hamegfelelően
dokumentáltabiztosításifeltételekátadása,akérelmezőalappalnemtudhivatkozniarra,hogyafeltételeketazajánlati
dokumentációbanszereplőírásosnyilatkozataellenéreténylegesennemvetteátvagyaztnemismertemeg.

A Testület felhívja a fogyasztók figyelmét a körültekintő szerződéskötésre. A biztosítások megkötése, az ajánlattétel 
során fontos, hogy a fogyasztó részletesen áttanulmányozza az ajánlati nyomtatvány tartalmát, az ott rögzített ada-
tokat, biztosítási összegeket, valamint a biztosítási feltételeket. Csak ezt követően lehet biztos abban, hogy az általa 
választott biztosítási termék kiterjed azokra a kockázatokra, amelyeket a biztosítási védelem szempontjából fontosnak 
tart. Amennyiben a feltétel valamely rendelkezése nem egyértelmű vagy az nem érthető, kérjen írásbeli felvilágosítást 
a biztosítótól.

Abiztosításiügyekjelentősrészébenajogvitakifejezettenvalamilyen,afelekközöttakáresemény(biztosításiesemény)
bekövetkezténektényével,körülményeinektényalapjávalkapcsolatbanállfenn.Különössúllyalérvényesülnekabizonyí-
tásrairányadóáltalánosszabályok.Ajogvitaeldöntéséhezszükségestényeketannakafélnekkellbizonyítania,akinek
érdekébenáll,hogyazokataTestületvalósnakfogadjael.Akövetkezetes,hosszúidőótafennállóbíróigyakorlatszerint
abiztosításieseménybekövetkezténektényét,abiztosításieseményésakeletkezettkárközöttiokozatiösszefüggést,
valamintakárösszegszerűségétabiztosítottnakkellbizonyítania,mígamentesülésreokotadókörülményekfennállását
abiztosítókötelesbizonyítani.Ezabizonyításikötelezettségegyesetlegesjogvitaeseténakárszemlétőlfüggetlenülfennáll.
EzeketazelveketaTestületnekisalkalmazniakell,desajnosszámosesetbenproblémátjelent,hogyakérelmezőknem
tudtákmegfelelőbizonyítékokkalalátámasztaniazáltalukhivatkozottbiztosításieseménykörülményeit.
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Sokszormerülfelazügyérdemieldöntéseszempontjábólolyanlényegikérdés,amelynekmegítéléseszakértői,ígyműszaki
szakértői,kárszakértői,orvosszakértőistb.kérdéstképez.MivelaTestületeljárásában–azeljárásjellegérefigyelemmel
–nincslehetőségfüggetlenigazságügyiszakértőkirendeléséreésszéleskörűbizonyításlefolytatására,ígyezekbenaz
esetekbenaTestületkénytelenazeljárástmegszüntetni.Jelentőselőrelépésazegyesbiztosítókazongyakorlata,hogy
aTestületmeghallgatásainajogiképviselőmellettazadottszakkérdésbenjártasszakértő–ígypld.kárszakértő,orvosszak-
értő–részvételétisbiztosítják.Azügyfelekameghallgatásonérdembentudjákegyeztetniaszolgáltatóvalazesetleges
szakkérdéseket,éssokkalnagyobbaránybanzárulazügyafelekegyezségévelvagyazzal,hogyakérelmezőmegismerve
aszakmaiindokokatelfogadjaaszolgáltatóálláspontját.Számosalkalommalelőfordult,hogyazügyfélúgynyilatkozott,
hogyhaakárrendezésvagypanaszkezeléssoránolyanérthetőenkifejtettékvolnaabiztosítóiálláspontot,mintaTestület
előttieljárásban,akkorbesemnyújtottavolnakérelmét.

A Testület kifejezetten jó gyakorlatnak tartja azt, ha a meghallgatásain a biztosító a jogi képviselője mellett az adott 
szakkérdésben jártas szakértő részvételét is biztosítja. Javasolja minden biztosító számára, hogy kárszakértő, orvosszak-
értő, aktuárius stb. is vegyen részt a Testület előtti minden olyan eljárásban, ahol ez szükséges lehet annak érdekében, 
hogy az ügyfelek a meghallgatáson érdemben tudják egyeztetni a szolgáltatóval az esetleges szakkérdéseket, és annak 
eredményeképpen sokkal nagyobb arányban zárulhatnak az eljárások egyezséggel.

1.  A NEM-ÉLETBIZTOSÍTÁSI ÁGHOZ TARTOZÓ ÜGYEK

Anem-életbiztosítássalkapcsolatosügyekösszesbiztosításiügyhözviszonyítottarányanemváltozott.Anem-életbiztosí-
tásiágazatokegymáshozviszonyítottmegoszlásanagyjábólazonosa2021-esadatokkalazzal,hogyalakásbiztosításokkal
éskötelezőgépjármű-felelősségbiztosításokkalkapcsolatosügyekszámaakorábbiévekkelszinteazonos,abaleset-és
betegségbiztosításokésutasbiztosításokszámakismértékbenemelkedett.Anem-életbiztosításiágbatartozóügyekben
abeérkezett826kérelemtöbbmintkétharmadáttovábbraisatűz-ésegyébvagyonikárokkalésakötelezőgépjármű
felelősségbiztosításokkalkapcsolatoskérelmekképezték.

Azévvégéig828nem-életbiztosításiügyzárultle,amelyazérthaladjamegabeérkezettügyekszámát,mertolyanügyeket
istartalmaz,amelyek2020-banérkeztek.Azérdembenelbírált690ügybőlahatározattaljóváhagyottegyezségekszáma
224darabvolt,1ajánlásszületettéstovábbi65ügybenazeljárásamiattkerültmegszüntetésre,mertafelekeljáráson
kívülmegegyeztek.Akérelmezőkszempontjábólkedvezőenalakultügyekarányaígyösszesen42százalékottettki.

1.1.  LAKÁSBIZTOSÍTÁS

Abeérkezettbiztosításiügyeklegjelentősebbhányadaakorábbiévekkelazonosanalakosságivagyonbiztosításiszerző-
désekbőlésezenbelülisalakásbiztosításokkalkapcsolatosjogvitákbóleredt,ezekjelentettékazösszesbiztosításiügy
egyharmadát.Avihar-,felhőszakadás-,jégveréskárok,valamintegyéb,természeti(elemi)károkmellettatűz-ésrobba-
náskárok,valamintabetöréseslopáskároktettékkiazügyektúlnyomótöbbségét.

52. ábra 
Nem-életbiztosítási ághoz tartozó új ügyek
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Báregyelőreazeljárásokkimenetelérejelentőshatástnemgyakorolt,azonbanhosszútávonfontoselőrelépéslehet,
hogyazévsoránegyrenagyobbszámbanérkeztekaTestülethezolyankérelmek,amelyekaMagyarNemzetiBankáltal
életrehívottminősítettfogyasztóbarátotthonbiztosításokkal(MFO)voltakkapcsolatosak.Azügyfelekegyrenagyobb
számbankötnekolyan,azMNBáltalminősítettotthonbiztosításiszerződéseket,melyekaminősítésifeltételekalapjánegy
magasszolgáltatásiszínvonalatésmástermékekkelvalókönnyebbösszehasonlíthatóságotbiztosítanak.AzMFO-termék-
kelkapcsolatosjogvitákesetébenabiztosítókösszegszerűkorlátozásnélkülalávetettékmagukataTestületeljárásának,
egyezséghiányábanazilyeneljárásbanhozotthatározatnak.Ezaztjelenti,hogyhaazügyfélabiztosítóvalminősített
fogyasztóbarátotthonbiztosítástkötöttésegybiztosításieseménnyelkapcsolatbanjogvitaalakulki,aTestületazügyben,
az igényösszegszerűségétőlésabiztosítóáltalánosalávetésinyilatkozatátólfüggetlenülabiztosítóranézvekötelező
érvényűdöntésttudhozni.

Alakásbiztosításokkalkapcsolatosügyekben,azelmúltévekhezhasonlóantovábbraisazakérdésképeztealegtöbb
esetbenavitatárgyát,hogybeszélhetünk-eolyanbiztosításieseményről,amelyreapénzügyiszolgáltatókockázatvállalása
kiterjed,ahelyszínikárképigazolja-eabejelentettbiztosításieseménybekövetkezését,abiztosításieseménymegvalósu-
lásaeseténnemállnak-efennapénzügyiszolgáltatóteljesítésétkizárófeltételek,igazolt-eakárösszeg,tisztázott-e,hogy
abiztosításmilyenösszegűszolgáltatástteszlehetővé.

Abiztosításnemmindenkárranyújtfedezetet,csakabiztosításiszerződésbenmeghatározottúgynevezettbiztosítási
eseményekre.Afelekjogviszonyáraelsődlegesenafelekszerződése(azáltalánoséskülönösbiztosításifeltételek)az
irányadó,különösenafedezetbevontvagyontárgyak,biztosításieseményekésabiztosítókáltalnyújtottszolgáltatási
összegmeghatározásatekintetében.Figyelemmelarra,hogyazügyfelekszolgáltatásiigénytérvényesítenekabiztosítóval
szemben,abizonyításikötelezettségőketterheli,azazabiztosításieseménybekövetkezését,azazzalösszefüggésben
bekövetkezettkártazügyfeleknekkellalátámasztania.Éppenezértcélszerűakáreseményt,azelhárítást,afeltárástés
ahelyreállítástisrészletesendokumentálni,ésakáreseménythaladéktalanulbejelenteniabiztosítónak.Adokumen-
tálástlehetőlegfényképpel,videofelvétellelérdemeselvégezni.Adokumentációinkábblegyennagyonrészletes,mert
akáreseményidőpontjátóltávolodvaabizonyításmáregyrenehezebbéválik.Asérült,kiszerelttárgyakatafeltételekben
meghatározottidőpontigmegkellőrizni,akárszakértőnekbekellmutatni.Sokesetbenezentárgyakhiányaakadályozza
akáreseményfelderítését.Ahelyreállításkapcsánrészletesárajánlatot,tételesköltségvetéstérdemeskészíttetniannak
érdekében,hogyahelyreállításpontostartalmameghatározhatólegyen.Néhányesetben(villámcsapásmásodlagoshatása
stb.)akáreseménybekövetkeztétszakvéleménnyellehetségesbizonyítani,ennekelkészítésébenabiztosítóksegítséget
nyújtanak.Afentiekkelellentétbenabiztosítómentesüléséhezszükségestényeketéskörülményeketabiztosítónakkell
bizonyítania.Mentesülésiokszokottlenniafogyasztótterhelőkárenyhítésiéskármegelőzésikötelezettségmegszegése
vagyakáreseménykésedelmesbejelentése.

A lakásbiztosítási szerződés megkötése előtt alaposan meg kell gondolni, el kell dönteni az  igényeket és meg kell 
határozni a magunk számára is az elvárásainkat, hogy megfelelő biztosítást köthessünk. A lakásbiztosítási szerződés 
megkötését követően is folyamatosan figyelemmel kell követnünk a biztosítás megfelelőségét, ha el kívánjuk kerülni, 
hogy a biztosító az alulbiztosítottságra figyelemmel csak részben (aránylagosan) térítse meg a kárunkat, amikor az 
bekövetkezik. Ezért szükséges rendszeresen áttekinteni, felülvizsgálni a megkötött biztosítást, az egyes vagyoncso-
portokra meghatározott biztosítási összeget és az ingatlanunk, illetve ingóságaink tényleges állapotát az esetlegesen 
bekövetkezett gyarapodásokra figyelemmel.

Azalulbiztosítottságkérdésetovábbraisszámosesetbenfelvetődöttatárgyaltügyekben.Bárakérelmezőaszerződés-
kötéskorhelyesenhatároztamegabiztosításiösszeget,tehátazingatlanmegsemmisüléseeseténazújraépítésiköltség
szerződésszerintimaximumát,ésabiztosítóáltaljavasoltindexálásnakisévről-évreelegettett,azépítőanyagárakés
építőiparivállalkozóidíjakelmúltévekbenbekövetkezettdrasztikusnövekedésemiattakárbekövetkeztekorabiztosítási
összegnemnyújtottfedezetetaténylegeshelyreállításiköltségre.Haabiztosításiösszegabiztosítottvagyontárgyértékénél
kisebb,abiztosítóakártabiztosításiösszegnekavagyontárgyértékéhezviszonyítottarányábantérítimeg,pro-rataalapon.

Hasonlóeredményrevezetetttöbbesetben,hogyahelyreállítás ténylegeselvégzésére–akárrendezéselhúzódása,
aszakemberhiány,alapanyagbeszerzésilehetőségmiatt–csakjelentősidőelteltévelkerültcsaksor,ésahelyreállítás
ténylegesköltségeafolyamatosanemelkedőárakmiattlényegesenmeghaladtaabiztosítóáltalszámítotthelyreállítási
költséget.Többügybenistapasztalhatóvolt,hogyaszolgáltatókárszámításaésakérelmezőáltalbeszerzetthelyreállításra
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vonatkozóárajánlat,vagyahelyreállításrólszólószámlanagymértékbeneltérőanyag-ésmunkadíjösszegettartalmazott.
Akérelmezőksérelmezték,hogyaszolgáltatókazépítőiparbanazutóbbiidőszakbanbekövetkezettdrasztikusáremelkedést
nemveszikfigyelembe,akárszámítássoránirreálisanalacsonyárakkalkalkulálnak.Abiztosítóazeredetiállapothelyre-
állításáravállalkötelezettségetabiztosításiösszeghatárainbelül.Akáridőpontihelyreállításivagyújjáépítésiköltséget
téríti,akésőbbiáremelkedésértnemköteleshelytállni.Természetesenlehetőségvanteljeskörűfelújításelvégzésére,
azonbanazáremelkedésvagyakárosodottrészenkívülihelyreállításköltségétafogyasztókötelesviselni.

Rendszereshivatkozásvoltakérelmezőkrészéről,hogyaténylegeshelyreállításköltségénekÁFA-tartalmátabiztosító
nemfizettemeg.Aszámlávalnemigazolthelyreállításiköltségistéríthető.Aszolgáltatásösszegebecsléssel,kalkuláció-
valvagyazárajánlatnettóösszegénekfigyelembevételévelkerülmeghatározásra.Ateljeskármegtérítéséreelsősorban
részletes,munkanemenkéntanyagköltséget,szükségesanyagmennyiséget,munkadíjattartalmazószámlabenyújtását
követőenvanlehetőség,mellyelazÁFAtartalomiskifizethető.Vitaeseténegytételesszámlaalátámaszthatja,hogyaz
elvégzettmunkálatok,megvásároltanyagokésmennyiségekabiztosításieseményhezkapcsolódnak,nemeltúlzottak,
hanemműszakilagindokoltak,akárhelyreállításáhozszükségesmértékűek.

A Testület felhívja a fogyasztók figyelmét, hogy a biztosító az általános forgalmi adó összegének megfelelő összeg 
megtérítésére csak olyan számla alapján vállalhat kötelezettséget, illetve térítheti meg azt az arra jogosultnak, ame-
lyen feltüntetik az általános forgalmi adó összegét, vagy amelyből annak összege kiszámítható. A biztosító az ÁFA 
összegének megfizetésére árajánlat alapján nem köteles és nem is jogosult, azonban az elfogadott helyreállítási költ-
ség erejéig, az elvégzett helyreállításról kiállított számla utólagos benyújtása ellenében az ÁFA összegét is megtéríti.

Sokszorsérelmeztékakérelmezők,hogyaszolgáltatóknálavilágjárványótaegyrenépszerűbbélővideósonlinekárfelmérés
soránakárszakértőnemmegfelelőenrögzítetteakárképet,nemmegfelelőenmértefelaténylegeskárt.ATestülettapasz-
talataiszerintmindezegyeskérelmezőkbenbizalmatlanságotkeltett,úgyvélték,hogyabiztosítónemkellőalapossággal
vizsgáltakikárügyüket.Számosjogvitakeletkezettabbólis,hogybárhelyszínikárfelmérésrekerültsor,akárszakértőnem
megfelelőrészletességgel,gondossággalmértefelakárt,annakkörnyezetét,nemszemlézteazingatlanmindenrészét,
nemmászottfelapadlásra,atetőre,azingatlantnemmindeniránybólfényképeztele.Mígaszolgáltatóvalfolytatott
telefonbeszélgetésekrögzítésrekerülnek,addigakárszakértővelfolytatotttelefonbeszélgetéseknem,akárfelvételijegy-
zőkönyvbennemrögzítenekhelyszínenelhangzottnyilatkozatokatrészletesen,ígyutóbbakérelmezőknekbizonyítási
nehézségükadódik,példáulabban,hogyakárszakértőegyetértésévelkezdődött-emegahelyreállításmegváltoztatva
ezzelakárhelyszínt.Nagyonfontos,hogyazügyfélmagaisalehetőlegrészletesebbendokumentáljaakárhelyszínét,
annakrészleteit.Többolyanfogyasztói jogvitaiselőfordult,amelybenakérelmezőazérttudtasikerrelérvényesíteni
akövetelését,mertkörültekintőenmagaisfényképfelvételeketkészítettakárosodottvagyontárgyairólközvetlenülaká-
reseménybekövetkezéseután.

Sokszorakérelmezőkazértnemtudtákaszolgáltatásiigénytsikerrelérvényesíteniabiztosítóvalszemben,mertaszerződési
feltételekbenrögzítetthatáridőntúl,késedelmesenjelentettékbeazigényt,akárhelyreállításarészbenvagyegészben
megtörtént,ésakárnakabiztosításieseménnyelvalóösszefüggéseutóbbnemvoltmegállapítható.Bizonyosesetekben
aviharkártkövetőpárnaponbelül,aszemleidőpontjábanmárelbontásrakerültakárosodotttetőszerkezetésazúj
tetőtmárcserepezték.Másesetekbenabejelentettvezetékesvízkárralkapcsolatbanaszemleidőpontjáigakárosodott
vezetékszakasztkicserélték,akárosodottvezetékrészeketkidobtákésakárhelyszíntújburkolattalláttákel.Ezekbenaz
esetekbenabiztosítóelutasítottaazigénytarrahivatkozással,hogyakárhelyszínmegváltoztatásamiattakáreseményés
biztosításieseménybekövetkezéseésannakkörülményeinemvoltakmegállapíthatók.

A káresemény bekövetkezte után a kárhelyszín állapotán a biztosított a biztosítási szerződésben megállapított hatá-
ridőn belül csak annyiban változtathat, amennyiben az a kárenyhítéshez szükséges. Ha a megengedettnél nagyobb 
mértékű a változtatás a biztosító szolgáltatási kötelezettségének elbírálása szempontjából lényeges körülmények (a 
káresemény megtörténte, annak körülményei, a bekövetkezett kár mértéke stb.) kideríthetetlenné válnak, a biztosító 
nem köteles a szolgáltatást teljesíteni.

Számosesetbenalakultkivitaabiztosítottingatlanlakottságáravonatkozóanis.Azingatlanlakottságaalapvetőenbefolyá-
soljaabiztosítókockázatát,mivelanemállandóanlakottingatlanokeseténabiztosítottcsakkésőbbképesészlelniakárt,
amelykorlátozzaakárenyhítéslehetőségétésvégsősoronsúlyosbíthatjaabekövetkezőkárokat.Aproblémakörkülönös
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súllyaljelentkezikavezetékesvízkárokésabetöréseslopáskárokkörében.Aszolgáltatókakárszemléntapasztaltakalapján,
gyakranvitatjákabiztosítottingatlanlakottságátakáreseményidőpontjáravonatkozóan(azingatlannemrendelkezik
amindennapihasználatrajellemzőberendezéssel,fűtetlen,raktározásra,tárolásrahasználjákstb.).Akérelmezőknekilyen
esetekbenrendszerintalakcímkártyával,aközműszolgáltatókrendszeresfogyasztástigazolódokumentumaival,azadott
településenvalótartózkodástigénylőelfoglaltság(tanulóijogviszonyvagymunkaviszony)bizonyításával,szomszédok
írásbelitanúnyilatkozatávalvanlehetőségükalakottságalátámasztására.

AbiztosításiügyekelbírálásaaTestületeljárásábannemmindig lehetséges.Azeljárásegyszerű,gyors,hatékonyés
költségkímélőmódontörténőlefolytatásánakjellegébőladódóanszéleskörűbizonyításlefolytatásáranincslehetőség.
Adöntésafelekáltalrendelkezésrebocsátottiratokésnyilatkozatokalapjánszülethetmeg.Gyakranelőfordul,hogyaz
okozatiösszefüggés,abekövetkezettkármértékevagyatényállástisztázásatovábbibizonyítástigényel(helyszíniszemlét
vagyfüggetlenszakvéleménybeszerzését),melymármeghaladjaazeljárásjogszabályáltaladottkereteit.

ApénzügyiszolgáltatókazügybékéslezárásaérdekébenáltalábanegyüttműködnekafogyasztókkalésaTestülettel.
Nagyszámbanvezetettsikerreabekövetkezettkáreseményektényállásánakteljeskörűfeltárásáravonatkozóegyezte-
tés,melynekkövetkeztébenabiztosítókgyakranmódosítottákakárrendezésieljárássoránkialakított,ajogalapravagy
abiztosításiszolgáltatásösszegszerűségérevonatkozóálláspontjukat.Azegyezségkötéstnagymértékbenelősegítetteaz,
haapénzügyiszolgáltatórészérőlkárszakértőisrésztvettameghallgatáson,akiakorábbikárszámítástazeljárássorán
jogosultvoltfelülvizsgálni.

1.2.  GÉPJÁRMŰ-BIZTOSÍTÁS

Akötelező	gépjármű-felelősségbiztosítássalkapcsolatbanelőterjesztettkérelmektovábbraisakötelezőgépjármű-felelős-
ségbiztosításrólszóló2009.éviLXII.törvényben(Gfbt.)meghatározottfedezetlenségiidőszakravonatkozófedezetlenségi
díjjal,akárokozóipótdíjjal,abonus-malusbesorolással,adíjtarifaváltozásával,illetveagépjárművekáltalokozottkárok
károsultjaiáltalelőterjesztettkártérítésiigényekkelvoltakkapcsolatosak.Abeérkezőügyeksajátosságaiazelmúltévekhez
képestnemváltoztak.Afedezetlenségidíjjalkapcsolatosügyekjelentősrészénéltovábbraisaszerződésdíjnemfizetés
miattimegszűnésétakérelmezőkáltalhiányosanvagytévesenmegadottadatok(e-mailcím,levelezésicím)okozták.Több
esetbenmegváltozottlakcímüket,elérhetőségüketnemjelentettékbeabiztosítónak.Azalacsonyabbbiztosításidíjelérése
érdekébenolyankérelmezőkishozzájárultakazelektronikuskommunikációhoz,tehátahhoz,hogyabiztosítóügyfélfiókon
vagye-mailenkeresztültovábbítsaaszerződésselkapcsolatosdokumentumaikat,akikrendszeresennemellenőrizték
e-mailjeiket,nemrendelkeztekinternetelőfizetéssel,számítógéppel,okoseszközzel.Ennekfolytánnemértesültekadí-
jemelkedésről,díjfelszólításról,aszerződéstörléséről,amivégsősoronabiztosításmegszűnésétésfedezetlenidőszakot
okozott.Azonoseredményrevezettekazokazügyek,melyekbenazértkerültaszerződéstörlésre,mertakérelmező30
naponbelülnemírattaátgépjárművénekatulajdonjogát.

Előfordultakolyanjogvitákis,melyeksoránbebizonyosodott,hogyakérelmezőelektronikuskommunikációravonatko-
zónyilatkozatotnemtett,lakcímváltozásátszabályszerűenbejelentetteabiztosítónak,agépjárműadataira(alvázszám
stb.)vonatkozóanteljesítetteazadatszolgáltatást.Abiztosítóezekbenazügyekben–elismerveazadminisztrációshibát
–egyezségkeretébenreaktiváltaakérelmezőkockázatviselésnélkülmegszűntkötelezőgépjármű-felelősségbiztosítási
szerződését,ésakeletkezettbiztosításidíjkülönbözetetésfedezetlenségidíjatakérelmezőrészérevisszautalta.Több
esetbenjelentettejogvitaalapját,hogyazajánlattételtkövetően,abiztosítóKKNYR-adatellenőrzésikötelezettségesorán
bebizonyosodott,hogyabiztosítottgépjárművelkorábbankártokoztak,amelyetaszerződőnemtüntetettfelaztgon-

53. ábra 
Befejezett lakásbiztosítási ügyek eredménye 

310 db
ELINTÉZETT ÜGY

275 db (89%)
ebből ebből

ÉRDEMBEN ELBÍRÁLT ÜGY EGYEZSÉG ÉS MEGEGYEZÉS

125 db (45%)
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dolva,hogycsakalegutolsóbiztosításiévadatairelevánsakebbőlaszempontból.Azadottajánlatbanfelnemtüntetett
káradatazonbanbefolyásoltaabiztosításidíjat,melyrőlabiztosítómódosítottkötvénytésdíjbekérőtküldöttaszerződő
részére.Haakülönbözetidíjnemkerülmegfizetésre,úgyazaszerződésbiztosításiévfordulóelőttidíjhiányát,számos
esetbenmegszűnésétokozhatja.

Akötelezőgépjármű-felelősségbiztosításszigorújogszabályikörnyezetébőladódóanezekbenazügyekbenkevesebbegyez-
ségszületik,ugyanisabiztosítókafedezetlenségidíjatnemamagukrészére,hanemaMagyarBiztosítókSzövetségeáltal
kezeltkártalanításiszámlajaváraszedikbe,aztelengedni,mérsékelninemtudják.

Akérelmezőktöbbesetbenkifogásoltákabiztosításidíjukváltozásáthivatkozvaarra,hogykártnemokoztak,abonusbe-
sorolásukemelkedett,ennekellenéreabiztosításidíjukindokolatlanulmegnövekedett.EzekbenazeljárásokbanaTestület
részletesennyilatkoztattaapénzügyiszolgáltatókatahatályosésvonatkozódíjtarifarendelkezéseikalapjánabiztosításidíj
számításáról,melyneklevezetéseeredményeképpenakérelmezőkjobbanmegértettékabonyolultdíjtarifarendelkezések
rájukvonatkozórendelkezéseit,éseltudtákkülöníteniamindenkitérintő,apiaciértékviszonyokatkövetőáremelkedést,
illetveaszolgáltatóknálüzletidöntésmiattmegváltozottkedvezményszabályokmiattidíjváltozást.Ezekbenazesetekben
ésakérelmezőkerrevonatkozóigényealapjánakérelemmelérintettszerződésközösmegegyezésseltörténőmegszünte-
tésébenissokszoregyeztekmegafelek,ígyakérelmezőkegymásikbiztosítónálesetlegesenkedvezőbbdíjtételmellett
köthettekújszerződést.

Kiemelkedőszámbanvoltakolyanügyek,melyekbenagépjárművekáltalokozottkárokkárosultjaiáltalelőterjesztett
kártérítésiigényekkelakárosultakközvetlenülakárokozógépjárműüzembentartójánakbiztosítójáhozfordultak.Abiz-
tosítottkárokozókártérítésifelelőssége,azokozottkármértékevoltavitatárgya.Azutólagosbizonyításinehézségek
miattazokbanazügyekbenjöhetettlétreegyezség,aholakárésakárhelyszínpontosrögzítésemegtörténtrendőrségi
helyszíneléssel,videó-,illetvefényképfelvétellel,térfigyelőkamera,fedélzetikamerafelvételénekmegőrzésével,abaleseti
kárbejelentőnyomtatványhelyszínentörténőpontosésrészleteskitöltésével,szemtanúknyilatkoztatásával,agépjárművek
együtteskárszemléjével.Atöbbségbenakártérítésmértéketekintetébenvoltvita.Akérelmezőkvitattákabiztosítóáltal
megállapítotthelyreállításiköltségmértékétvagygazdaságitotálkáreseténagépjárműkárosodásidőpontjábanfennálló
forgalmiértékét,roncsértékét.EnnekmeghatározásánálabiztosítókazEUROTAXkalkulátorthasználják.Ezazonbancsak
akkorhozmegfelelőeredményt,haagépjárműadatait(ígyfutásteljesítményt,használtságfokát,felszereltségetstb.)
megfelelőenrögzítik.Akérelmezőkszámosesetbensikeresenbizonyítottákagépjárműtovábbiextrafelszereltségét,
abiztosítókárszakértőielemezték,értékeltékakérelmezőkáltalbemutatott,akárosodottgépjárművelazonosparamé-
terekkelrendelkezőgépjárművekrevonatkozóhasználtautóhirdetéseketis,melyekeredményekéntmódosításrakerült
akárkoriértékésafelekközöttegyezségszületett.

Azon közúti balesetek esetén, ahol nem történik rendőrhatósági helyszínelés, kiemelten fontos a káresemény körül-
ményeinek, a gépjárművek egymáshoz viszonyított helyzetének, a bekövetkezett károknak a helyszíni dokumentálása 
például okostelefonnal készített fényképfelvételekkel. A későbbiekben a kárrendezés és az esetleges jogviták során nem 
kizárt, hogy egyetlen bizonyítékként és komoly jelentőséggel bírnak ezek a fényképfelvételek, mint bizonyítási eszközök.

Azutóbbiévekbenállandónakmondható,hogyaCASCO	biztosításbóleredőpénzügyifogyasztóijogvitákszámcsaktöredé-
kevoltgépjármű-biztosításiügyeknek.A2022.évbenösszesen29ilyenkérelemérkezett.Akérelmektúlnyomótöbbsége
összegszerűséget,ahelyreállításszükségesköltségétvitatta.Akérelmezőktöbbekközöttsérelmezték,hogyagépjármű
javításátkövetőenaszolgáltatókifogásoltaajavításiszámlatételeit,amunkadíjateltúlzottnaktalálta,azonbanelőzetesen
nemtájékoztattaazokróladíjakról,amiketelfogad,illetveazokrólajárműjavítókról,melyekkelapénzügyiszolgáltatónak
együttműködésimegállapodásavan.Előfordult,hogyabiztosításvisszautasításavagydíjnemfizetésmiattimegszűnése
okánakáridőpontjábannemterjedtkiabiztosításfedezeteakárosultgépjárműre.

EzekbenazügyekbensokszornemtudottaTestületérdemidöntésthozni,mertagépjárművetértkárokösszegszerű-
ségénekmegállapításagépjárműműszakiszakértőikérdés.Másesetbenazonbaneredményrevezetettabékéltetés,
afelekközösnevezőrejutottakagépjárműEUROTAX-besorolásának,felszereltségénekésvégsősoronkárkoriértékének
megállapítása,valamintajavítássalfelmerültésszámlávaligazoltköltségekmértéketekintetében.
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1.3.  BALESET- ÉS BETEGSÉGBIZTOSÍTÁS

Abaleset-ésbetegbiztosításokkalösszefüggésbenbenyújtottkérelmekszámakismértékűnövekedéstmutatottazelőző
évihezképest,mindössze64ilyentárgyúkérelemérkezett.Ajogvitákugyanazokatasajátosságokatmutatták,mintaz
előzőévekben.Azügyekbentovábbraisfőkéntazegészségkárosodásvagyhalálesetbalesetijellege,azegészségkároso-
dásmértéke,akorábbimeglévőbetegségekkelvalóok-okozatiösszefüggésekfennállásavagyannakhiányavoltajogvita
tárgya.Ekérdésekeldöntéseorvosszakértőikérdés,szakértőivéleményhiányábanvagytöbb,deellentétestartalmú
szakértőivéleményesetébenaTestületnemtudottállástfoglalni,jogvitáteldönteni.Többeljárásbanisszükségessévált
akérelmezőkrészérőlasérülésbalesetijellegénekalátámasztása,valamilyenkülsőbehatásmegléténekigazolása,mert
aszerződésesfeltételeknéláltalábanarándulás,rosszlépéskövetkeztébenlétrejöttsérülésekkizárásrakerülnek.Volt
olyanesetis,aholazorvosidokumentumokbanrögzítésrekerült,hogyabetegelmondásaszerintegyrosszlépéskövet-
keztébenszenvedettsérülést,majdaTestületelőttieljárásbankiderült,hogyversenyszerűsportolásközbencsapattársai
meglökték,ígyakülsőbehatásigazolódott.AzilyeneljárásokbanaTestületnekazesetösszeskörülményétvizsgálvakell
eldöntenieajogvitát,sokesetbenazonbanatovábbiszéleskörűbizonyításieljáráslefolytatásánakszükségességemiatt
azeljárásfolytatásalehetetlen.

Gyakranelőfordultazis,hogyakockázatviseléskezdetekormármeglévő,diagnosztizáltéskezeltmagasvérnyomásvagy
cukorbetegségmiattutasítottákelaszolgáltatókszolgáltatásiigényt.Ezekbenazesetekbenazképezteavitatárgyát,hogy
abekövetkezetthaláleset,egészségkárosodás,műtétvagykórházikezelésafennállóbetegségvagyabekövetkezettbaleseti
sajátosságokatmutatókörülményekmiattkövetkezettbe.Abetegségbiztosításifeltételekbengyakranegyértelműenmeg
nemhatározottorvosiszakkifejezésekethasználnak,melyekazegyesműtétitérítésekeseténjogvitáhozvezethetnek.
Azegyikilyen,többesetbenhasználtkifejezésacsőtükrözéseseljárás,azonbanannakfogalmanemkerülegyértelműen
meghatározásra.Afogyasztóiszerződéshezkapcsolódóáltalánosszerződésifeltétel–illetveabiztosítóáltalmeghatáro-
zottésegyedilegmegnemtárgyaltszerződésifeltétel–nemegyértelműmegfogalmazásaeredményezhetiaszerződési
feltételtisztességtelenségét,azonbanennekmegállapításabíróságihatáskörbetartozik.Azilyenjellegűkomplexbeteg-
ségbiztosításiszerződésekáltalábanmagasbiztosításidíjmellettkerülnekmegkötésre.

1.4.  EGYÉB NEM ÉLETBIZTOSÍTÁSOK

Azutazásibiztosításokkalésútlemondási(sztornó)biztosításokkalkapcsolatbanbenyújtottkérelmekszámaazelőzőév-
hezképestkismértékbennőtt,deígysemérteelajárványhelyzetmiattbevezetettutazásikorlátozásokelőttimértéket.
Azutazásibiztosításokkülföldiutazássoránváratlanulbekövetkezőmegbetegedésre,balesetre,poggyászkárra,valamint
abiztosításikötvénybenmeghatározottegyébkockázatokranyújtanakfedezetet.Azutasbiztosítástmegkötőszerződők
számoskonstrukcióközülválaszthatnak,amelyekavállaltkockázatokésabiztosításiszolgáltatásokértékhatáránakmeg-
határozásábanegymástóljelentőseneltérhetnek.Nagyjelentőségevanannak,hogyafogyasztóapiacontalálhatóegy-

54. ábra 
Befejezett gépjármű-biztosítási ügyek eredménye

294 db
ELINTÉZETT ÜGY

255 db (87%)
ebből ebből

ÉRDEMBEN ELBÍRÁLT ÜGY EGYEZSÉG ÉS MEGEGYEZÉS

100 db (39%)

55. ábra 
Befejezett baleset- és betegségbiztosítási ügyek eredménye 

56 db
ELINTÉZETT ÜGY

52 db (93%)
ebből ebből

ÉRDEMBEN ELBÍRÁLT ÜGY EGYEZSÉG, AJÁNLÁS
ÉS MEGEGYEZÉS

14 db (27%)
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mástóljelentőseneltérőkonstrukcióközülazutazásjellegének(családitengerpartinyaralás,síelés,sziklamászásstb.)
megfelelőterméketválaszt-e.

Azutasbiztosítássalésútlemondásibiztosítássalkapcsolatosügyeknélazutasokegyénilegéstöbbnyireonlinekötötték
megbiztosításaikatvagyazutazásiirodaáltalkötöttcsoportosbiztosításhozcsatlakoztakazutazáslefoglalásávalegyi-
dejűleg,továbbáabankkártyájukmellétávértékesítéssorán,telefononmegkötöttutasbiztosításthasználták.Azegyéni,
onlinemódonkötöttszerződéseknélazutasokahangsúlytarrafektették,hogyabiztosításdíjakedvezőlegyenéscsak
aszolgáltatásiösszegekettartalmazótáblázatottekintettékát,kipipálták,hogyaszerződésesfeltételeketmegismerték,
aztazonbannemolvastákel.Acsoportosbiztosításhoztörténőcsatlakozáskorazutasokazutazásiirodaáltalátadott
vagyelektronikusanmegküldöttterméktájékoztatót(rövidésközérthetőösszefoglalóaszerződésesfeltételről)olvasták
el,deolyanesetisvolt,hogycsakaláírták,hogyatájékoztatástmegkapták.Voltakolyanokis,akikegynagyobbcsaládi
utazásnálabankkártyájukmellémegkötöttutasbiztosítássalvágtaknekiegysokévvelezelőtttelefononelhangzottrövid
összefoglalótájékoztatásemlékfoszlányaialapján,azutazásmegkezdéseelőttazonbannemellenőrizték,hogyazmilyen
fedezeteket,milyenlimitekettartalmaz.Mindháromesetrejellemzővolt,hogyarészletesszerződésesfeltételeketnem
ismerték,ígynemvoltaktisztábanaszerződésbenmeghatározottegyesbiztosításieseményekkel,vagyisazokkalaká-
reseményekkel,melyekszerződésbenmeghatározottmódontörténőbekövetkezésekorabiztosítószolgáltatástnyújt.

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

Abiztosításokkalkapcsolatosjogvitákrészétképeztékmégakülönfélehitelek,személyikölcsönök,hitelkártyákmellé
kötöttcsoportosvagyegyedihitel-vagytörlesztésibiztosítások,aholabiztosítóarravállalkötelezettséget,hogyazadós
keresőképtelenségevagymunkanélküliségeeseténmeghatározottidőtartamraátvállaljaabiztosítottólatörlesztőrészle-
tekfizetését.Többhitelbiztosításiterméktartalmazélet-ésbetegségbiztosításifedezetetis,aholabiztosítottrokkanttá
válásavagyhalálaeseténabiztosítóakárateljestartozástisátvállalja.Ilyeneseteknélavitáskérdésáltalábanazvolt,
hogyabiztosítotthalálavagymaradandóegészségkárosodásaegy,abiztosítókockázatviselésénekkezdeteelőttmár
fennállottbetegségrevagysérülésrevezethető-evissza.

Atermékbiztosításokkalkapcsolatosügyekszámaazelőzőévihezképestnemváltozott.Akészülékbiztosításaműszaki
készülékek,berendezések,amobiltelekommunikációseszközökhasználatasoránazelőrenemlátható,akészülékrekí-
vülrőlhatókáreseményekkövetkeztébenhirtelenfellépőésagyártóáltaljótálláskörébennemjavítandókárokat(sérülés,
törésvagymegsemmisülés)térítimegabiztosításiszerződésbenmeghatározottesetekben.Anagyobbértékűműszaki
eszközökre,ígykülönösenamobiltelefonokrakötöttkészülékbiztosításokgyakrantartalmaznaklopásesetérevonatkozó
kockázatotis.

Termékbiztosítássalkapcsolatban34újügyérkezett.Atermékbiztosításoknálazúgynevezettkiterjesztettgaranciabiz-
tosításokakészülékgyárigaranciaidőntúlibelsőmeghibásodásaesetérenyújtanakfedezetet.Akiterjesztettgarancia
biztosításokkörébenajogvitákegyjellegzetes,elkülöníthetőcsoportjátképeztékazokazügyek,amelyekbenagyári
garanciaésakiterjesztettgaranciaegymáshozvalóviszonyavoltavitakérdés.Számosesetbenagyártóáltalbiztosított
ésregisztrációhozvagyegyébfeltételhezkötött,meghosszabbítottgaranciakiüresítetteakiterjesztettgaranciabiztosítás
kockázatikörét.Másesetekbenvéleményeltérésvoltafelekközöttabbanatekintetben,hogyakiterjesztettgarancia
biztosításidőbelihatálya,tartamaaszerződéskötéstőlvagyagyárigaranciamegszűnésénekidőpontjátólkezdődik.

Atermékbiztosításiügyekbenazérintettbiztosítóktovábbraisnagyfokúhajlandóságotmutattakazegyezségkötésre,
miutánatelefonoskárbejelentésesetlegeshiányosságaitisztázásrakerültekameghallgatássorán.Abefogadotttermék-
biztosításiügyektöbbmintfelébenafelekközöttegyezségjöttlétrevagyakérelmezőabiztosítóteljesítésérefigyelemmel
visszavontakérelmét.
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2.  ÉLETBIZTOSÍTÁSOK

Azéletbiztosítássalkapcsolatoskérelmekabiztosításiszektorhozkapcsolódókérelmek14százalékáttettékki.Abefek-
tetésiegységekhezkötöttéletbiztosításokkalkapcsolatosügyekszámaazelőzőévivelazonosvolt,mígahagyományos
életbiztosításokhozkapcsolódóügyekszámakismértékbencsökkent,anyugdíjbiztosítássalkapcsolatosügyekszáma
kismértékbennőtt.

136életbiztosításiügyzárultle,azérdembenelbírált122ügybőlahatározattaljóváhagyottegyezségekszáma22darab
volt,további8ügybenazeljárásamiattkerültmegszüntetésre,mertafelekeljárásonkívülmegegyeztek.Akérelmezők
szempontjábólkedvezőenalakultügyekarányaígyösszesen25százalékottettki.

2.1.  HAGYOMÁNYOS ÉLETBIZTOSÍTÁS

Ahagyományoskockázatiéletbiztosításoknálajogvitákdöntőtöbbségetovábbraisahalálesetiszolgáltatásjogalapravo-
natkozóelutasításávalvoltkapcsolatos.Ezenbiztosításokraisérvényesazabiztosításokkörébenfennállóalapvetés,hogy
abiztosítóakockázatviseléskezdetétkövetőenbekövetkezőbiztosításieseménykéntszabályozotteseményektekintetében
teljesítszolgáltatást.Azéletbiztosításiszerződésekcsaknemmindenesetbenkizárjákakockázatviseléskörébőlazokat
ahaláleseteket,melyekokaakockázatviseléskezdeteelőttmárfennállottbetegségvagyegészségiállapot.Akérelem
megalapozottságánakeldöntésetöbbnyireorvosiszakkérdés,ezértolyanügyekbentudottegyezséglétrejönni,aholaz
elhunytbiztosítotthozzátartozójahozzájárultabetegéletútlekérdezéséhez,benyújtottaaháziorvosidokumentumokat,
akórházizárójelentéseket,esetlegaboncolásijegyzőkönyvetanéhaibiztosítottvonatkozásában,ígypontosanmeghatá-
rozhatóvoltahalálok,ahalálhozvezetőbetegségkialakulásánakidejeakockázatviseléskezdetéhezképest.

Avegyeséletbiztosításokkal,tehátakockázatiéselérésiszolgáltatástisnyújtóéletbiztosításokkalkapcsolatosjogviták
képezikaTestületelékerülőügyekmásiklegjelentősebbrészét.Akérelmektöbbségeazelérésiszolgáltatásösszegszerű-
ségérevonatkozott.Jellemzőprobléma,hogyazelérésiszolgáltatásmegállapításánálalkalmazotthozamszámításalapját
azéletbiztosításidíjtartalékképezi,melynekmértékeannakjellegénélfogvaelőzetesennemállapíthatómeg,aszerződők
számáraannakpontosszámításimódjanemismerhetőmeg,nemellenőrizhető.Vitakérdéstovábbáatechnikaikamat
számításimódjais,annakvetítésialapja,valamintazéletbiztosításonérvényesítettköltségekmértéke.Apénzügyiszol-
gáltatókazeljárásoksoránazüzletititokrafigyelemmelzártiratkéntcsatoltaktuáriusiszámításokkaltámasztottákalá
ahozamszámításhelyességét.TemetésibiztosításbóleredőenmindösszeegykérelemkerültaTestületelé,ebbenaké-
relmezőadíjnemfizetésselmegszűntszerződésrebefizetettdíjakatkértevisszafizetni.Abiztosítóegyezségiajánlatként
felajánlottaaszerződésreaktiválását,melyetakérelmezőnemfogadottel,ígyaTestületazeljárástmegszüntette.

56. ábra 
Új életbiztosítási ügyek

36,2%;
50 db

42,8%;
59 db

19,6%;
27 db

1,4%; 2 db

Hagyományos életbiztosítás

Új életbiztosítási ügyek

Befektetési egységhez 
kötött életbiztosítás

Egyéb

Nyugdíjbiztosítás 
(egyéni és csoportos)
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2.2.  BEFEKTETÉSI EGYSÉGEKHEZ KÖTÖTT ÉLETBIZTOSÍTÁS

Abefektetésiegységekhezkötöttéletbiztosítási(unit-linked)ügyekazelőzőévhezhasonlóanazéletbiztosításiügyek43
százalékáttettékki.Ezenjogvitáknáltovábbraisazéletbiztosításoklejáratiszolgáltatásánakmértékétvitattákakérelmezők
továbbáazt,hogymegfelelőtájékoztatástkaptakvolnaaszerződéstartalmáról,aszerződéstterhelőköltségekről,arról,
hogyabefektetésekkockázatakizárólagőketterheli.Ezekbenazeljárásokbanakérelmezőkrendrearrahivatkoztak,hogy
szerződéskötéskorazüzletkötőfélrevezető,megtévesztőtájékoztatástnyújtott,aszerződésmegtakarításijellegéthang-
súlyozva,ígyfelsemmerültbennükannaklehetősége,hogyabefizetettdíjaknálkevesebbislehetalejáratkorkifizetett
összeg.Többesetbenbemutattakolyandokumentumot,melyetelőadásukszerintazüzletkötőkészített,levezetveavárható
megtérülést,természetesenmagashozamokatígérve.Aszolgáltatókezendokumentumokrólaztnyilatkozták,hogyaz
nemképezteadokumentációrészét.Aszolgáltatókazeljárássoránáltalábanaszerződésesdokumentációcsatolásával
igazolták,hogyaszerződőfélavonatkozószerződésesfeltételeketmegismerte,elfogadta,ennekkörébenaköltségel-
vonásokatésbefektetéstekintetébenfennállóönállókockázatvállalástis.Akérelmezőknekezenokiratibizonyítékokkal
szembenkellettvolnabizonyítaniukazt,hogyaszerződéskötéssoránettőleltérőtájékoztatástnyújtottakrészükre,ezaz
eljárásoktúlnyomótöbbségébennemtudottmegtörténni.Apénzügyiszolgáltatókáltalábancsakakkoregyeztekmeg,
haaszerződésesdokumentációvalamilyenhibában,hiányosságbanszenvedett.Ajogvitákbanmegmutatkozott,hogy
amagasköltségelvonástabefizetettdíjakbólképzettbefektetésekhozamaiazalacsonyhozamkörnyezetmiattnemtudták
kompenzálni.Akérelmezőkgyakranvitattákafelszámítottköltségekmértékét,azokjogosságát,valamintaköltségstruk-
túratisztességességét.

A2017.évelőtt,tehátazMagyarNemzetiBankáltalmeghirdetettetikuséletbiztosításikoncepciókeretébenkibocsáott,
abefektetésiegységekhezkötött(unit-linked)életbiztosításokrólszóló8/2016.(VI.30.)számúajánlástmegelőzőidőszak-
banértékesítettbiztosításitermékekkapcsánfordultakazügyfelekaTestülethez.Ennekvalószínűokaatartammellett
az,hogyazajánláskibocsátásátkövetőenkialakítottbiztosításitermékekmársokkalátláthatóbban,figyelemfelhívásra
alkalmasmódontartalmazzákaköltségstruktúrabemutatásátésaköltségekpontosszámítását.Aszerződőkmáraszer-
ződéskötéskorfeltudjákmérni,hogymilyenköltségvonzatokkaljárazadottéletbiztosítás,ígymegfelelődöntésttudnak
hozniaszerződésmegkötésetekintetében,amiakorábbiunit-linkedtermékeknélnemmindenalkalommalvoltjellemző.

Bárritkábban,detovábbraiselőfordultakavisszavásárlásiértéketkifogásolókérelmek.Aunit-linkedéletbiztosításiter-
mékekhosszú(10-20éves)vagyélethosszigtartótartamrajönneklétreésavisszavásárlásiértékmintmaradékjogabiz-
tosítástartamábólelteltidőfüggvényébenkerülmeghatározásra.Amennyibenazéletbiztosításannakvisszavásárlása
vagydíjnemfizetésmiattatartamlejárataelőttmegszűnik,aszerződőrészéresokesetbenazáltalabefizetettösszegnél
jelentősenalacsonyabbösszegkerültkifizetésre.Avisszavásárlásiösszegszámításátabiztosításifeltételekegyértelműen
tartalmazták.

A Testület javasolja a fogyasztóknak, hogy csak akkor válasszanak befektetési egységekhez kötött életbiztosítási ter-
méket, ha részletesen tanulmányozták a termék költségstruktúráját, megfelelő befektetési ismeretekkel rendelkeznek 
és a választott portfólió alakulását nyomon követik a tartam alatt. 

57. ábra 
Befejezett hagyományos életbiztosítási ügyek eredménye

54 db
ELINTÉZETT ÜGY

50 db (93%)
ebből ebből

ÉRDEMBEN ELBÍRÁLT ÜGY EGYEZSÉG ÉS MEGEGYEZÉS

11 db (22%)
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2.3.  NYUGDÍJBIZTOSÍTÁS

Anyugdíjbiztosításokkalkapcsolatban27kérelemérkezett,ezkismértékűemelkedéstjelentazelmúltévihezképest.
Azügyeksajátosságaialapjánkétcsoportbavoltaksorolhatókazilyenügyek.Azegyikcsoportbaazokazegyszeridíjas
nyugdíjbiztosításiszerződésektartoznak,melyekkelkapcsolatbanakérelmezőkáltalhivatkozotttájékoztatássalellentétben
abiztosítóadójogiszabályozásalapjánnemvoltjogosultalejáratiszolgáltatásegyösszegűkifizetésére,mertaztkizárólag
járadékszolgáltatáskéntnyújtja.Ezekbenazügyekbenazügyfelekegy-kétévvelanyugdíjkorhatárbetöltéseelőttabban
atudatbankötöttékmegaszerződést,hogyazarrabefizetettdíjadójóváírássalnöveltösszegétanyugdíjkorhatárbetöl-
tésétkövetőenegyösszegbenkifizetirészükreabiztosító.Ezzelszembenabiztosítóazadójogijogszabályokmiattnem
látottlehetőségetakérelmezőrészéreegyösszegűnyugdíjszolgáltatásmegállapítására,járadékszolgáltatástállapítottmeg.
Afelekközöttezekbenazügyekbenegyetlenalakommaljöttlétreegyezségaszerződésreaktiválásáravonatkozóan,míg
atöbbiügybenaTestületazírásbeliajánlatidokumentációbanésabiztosításifeltételekbenfoglaltrendelkezésekalapján
akérelemmegalapozatlanságátvoltkénytelenmegállapítani.

Amásikcsoportbaabefektetésiegységekhezkötöttéletbiztosításoksajátosságaitmutatóunit-linkednyugdíjbiztosításokkal
kapcsolatosjogvitáktartoztak.Avitaafelekközöttalejáratiszolgáltatásösszegszerűségével,azérvényesítettadóked-
vezménnyelésavisszavásárlásiösszegelszámolásávalkapcsolatbanalakultki.Ezekbenazügyekbenháromalkalommal
sikerültaTestületnekegyezségetlétrehozniaésjóváhagynia,mertabiztosítóüzletpolitikaialaponreaktiváltaaszerződést
vagykompenzációtnyújtottakérelmezőrészére.

58. ábra 
Befejezett befektetési egységhez között (unit-linked) életbiztosítási ügyek eredménye

58 db
ELINTÉZETT ÜGY

51 db (88%)
ebből ebből

ÉRDEMBEN ELBÍRÁLT ÜGY EGYEZSÉG ÉS MEGEGYEZÉS

14 db (27%)

59. ábra 
Befejezett nyugdíjbiztosítási ügyek eredménye

24 db
ELINTÉZETT ÜGY

21 db (88%)
ebből ebből

ÉRDEMBEN ELBÍRÁLT ÜGY EGYEZSÉG

5 db (24%)
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D)  A PÉNZTÁRI SZOLGÁLTATÁSOKKAL KAPCSOLATOS JOGVITÁK 

Azévfolyamánérkezett5egészségpénztáriügymindegyikeegészség-ésönsegélyezőpénztárakatérintett,anyugdíj-
pénztárakkalkapcsolatos20újügyközül19ügybenönkéntesnyugdíjpénztár,1ügybenmagánnyugdíjpénztárivoltaz
érintettpénzügyiszolgáltató.

December31-ig22eljárásfejeződöttbe,jóváhagyottegyezséggel2ügyzárult,1ügyeljárásonkívüliegyezséggel(kvázi
egyezség)fejeződöttbe.

Azérdemielbírálástkövetőenlezárt22ügydöntésekszerintimegoszlásátakövetkezőábramutatja.

Egészség- és önsegélyező pénztárak

Azegészség-ésönsegélyezőpénztárakkalszembenelőterjesztettkérelmektárgyaegészségügyiszolgáltatóáltalkiállított,
valamintgluténmentesspeciálisélelmiszerekvásárlásárólkiállítottszámlaösszegénekszolgáltatáskénttörténőelszámolása
éskifizetése,nevelési(iskolai)évkezdési,tanévkezdési(beiskolázási)támogatásszolgáltatássalkapcsolatosigény,valamint
kiegészítőegészségbiztosításiszolgáltatáskéntgyógyszeráránaktámogatásaszolgáltatáskifizetésevolt.

60. ábra 
Pénztári piacot érintő új kérelmek

80%;
20 db

20%;
5 db

Nyugdíjpénztár

Pénztári piacot érintő új kérelmek

Egészségpénztár

61. ábra 
Érdemi elbírálást követően befejezett pénztári ügyek ügytípusonként

86,4%; 19 db

9,1%; 2 db
9,1%; 1 db

86,4%; 19 db

9,1%; 1 db
9,1%; 2 db
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Érdemi elbírálást követően befejezett pénztári piaci ügyek ügytípusonként 

Egyezségek

Összes pénztári
piaci ügy
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és online (OVR) ügyek

Eljárást megszüntető határozat közül a kvázi egyezségek
Eljárást megszüntető határozatok a kvázi egyezségek nélkül
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A Testület felhívja a fogyasztók figyelmét arra, hogy 
a)  egészségügyi szolgáltatásként a pénztárral szerződéses kapcsolatban álló egészségügyi szolgáltató által kiállított 

számla számolható el és fizethető ki;
b)  önsegélyező pénztári szolgáltatás, például nevelési-évkezdési, tanévkezdési (beiskolázási) támogatás, gyógyszer 

ártámogatás stb. 

a pénztártag egyéni számlájának 180 napon túli egyenlege terhére fizethető ki egyéni szolgáltatásként. A Testület ja-
vasolja a fogyasztóknak, hogy meghatározott időszakban igénybe vehető szolgáltatás felhasználása esetén előzetesen 
tájékozódjanak annak aktuális feltételeiről, például a szükséges igazolások beszerzéséről.  

Önkéntes nyugdíjpénztárak

Aszolgáltatókkalszembenelőterjesztettkérelmekközelfelénektárgyáthozamelszámolássalkapcsolatosigényképezte,de
keletkezettjogvitaegyösszegűnyugdíjszolgáltatásnálazelszámolásmegállapítottfordulónapjánakvitatásaokán,valamint
átlépésseléshalálesetikifizetésselkapcsolatosanis.Ahozamelszámolássalkapcsolatosjogvitákbanafogyasztókegyrésze
aztsérelmezte,hogyazönkéntesnyugdíjpénztárazegyéninyugdíjszámlájukterhéreazelmúltévekbennegatívhozamot
számoltel.Akérelmezőketanegatívhozamelszámolásazértisértetöbbnyireváratlanul,mertabbanatévesfeltevésben
voltak,hogyazáltalukválasztottalacsonykockázatú,klasszikusvagykiegyensúlyozottportfólió,negatívhozammalnem
járhat.Akérelmezőkközültöbbena2021.évinegatívhozamláttán10évesvárakozási időutánihozamkifizetésiés/
vagyegyösszegűnyugdíjszolgáltatásiigényt,másesetekbenátlépésikérelmetnyújtottakbeanyugdíjpénztárnál,mellyel
akifizetési,illetveelszámolásifordulónaponirányadóárfolyamszerintiveszteségetrealizáltak.Ezekakérelmezőkazt
feltételezveterjesztettékelőigényüket,hogyszolgáltatójukjogellenesmagatartásttanúsítottabefektetésitevékenysége
végzésesorán,amivelnekikkártokozott.

A Testület felhívja a fogyasztók figyelmét arra, hogy az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarításukra nincs hozamga-
rancia. Javasolja a fogyasztóknak, hogy nyugdíjszámlájukat érintő rendelkezés, például kifizetési igény előterjesztése 
előtt minden esetben tájékozódjanak szolgáltatójuknál egyéni nyugdíjszámlájuk aktuális egyenlegéről, a tervezett 
tranzakció részletes feltételeiről, körülményeiről és következményeiről.

Magánnyugdíjpénztár 

Amagánnyugdíjpénztáriszolgáltatóvalszembenbenyújtottkérelembenszinténahozamelszámoláshelyességétvitatta
akérelmezőhasonlóanazönkéntesnyugdíjpénztáraknálírtakkal.



JELENTÉS A PÉNZÜGYI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET ÉVES TEVÉKENYSÉGÉRŐL • 2022 133

V.  A határon átnyúló pénzügyi jogviták

Ahatáronátnyúlóügyekszámaazösszesügyszámáhozviszonyítvaelenyésző,azonbanakorábbiévekfolyamatosan
növekvőtendenciájátkövetően2022-benugrásszerűnövekedésvolttapasztalható.2022.január1.napján6ügyvolt
folyamatban,azévsorán56újkérelemérkezett.51ügyfejeződöttbe,11ügyvoltfolyamatbandecember31-én.

Az51lezártügyből23esetbenmagyarországi,28esetbenkülföldilakóhellyelrendelkezőfogyasztónyújtottbekérelmet,
többségébenhitelintézetekkelésbiztosítókkalszemben.

Mígakorábbiévekbenamagyarországiszolgáltatókkalszembenjelentősrészbentartósankülföldönmunkátvállalóma-
gyarállampolgárokkezdeményeztekeljárást,illetvehatárontúlélőmagyaroktólszármazottakérelem,ebbenazévben
megszaporodtakazEurópaiUnióbanélőkülföldiállampolgárokáltalbenyújtottkérelmek.Akérelmezettszolgáltatókés
azigényekjellegenemtérteljelentősenazáltalánoseljárásokbantapasztaltaktól,alapvetőenhitel-vagykölcsönszerző-
désekkelkapcsolatosügyletekkel,bankkártyatranzakciókkal,befektetésiegységekhezkötöttéletbiztosításokkal,utazási
biztosítással,ingatlanbiztosítással,pénzátutalással,felszámolttranzakciósdíjakkalösszefüggőkérelmekérkeztek.Ebben
azévbennövekedésvoltmegfigyelhetőazonlinekereskedelmiplatformosvisszaélésekkelkapcsolatosügyekben.

ATestület18esetbenakérelemrevonatkozóannemrendelkezetthatáskörreltekintettelarra,hogyakérelmezőésaké-
relmezettpénzügyiszolgáltatóközöttnemvoltjogviszony,vagyakérelmezőolyanszolgáltatóvalszembenkívántamegin-
dítaniazeljárást,amelynemminősülpénzügyiszolgáltatónak.Eljárásiakadály11ügybenmerültfel,melyneksoránarról
kelletttájékoztatniakérelmezőket,hogyapénzügyiszolgáltatóknemtettekalávetésinyilatkozatot,ezértnincslehetőség
azérdemieljáráslefolytatására.Akérelmezők7ügybennemfolytattakleaTestületeljárásánakkezdeményezéseelőtt
panaszeljárástapénzügyiszolgáltatóval,ezértakérelmekelutasításrakerültek.Ezenutóbbiesetekbenazérdemieljárás
előfeltételeinemteljesültek,mivelakérelmezőknemtettekmaradéktalanulelegetahiánypótlásifelhívásbanfoglaltak-
nakazzal,hogynemigazoltákapanaszeljárásmegtörténtét,vagynemisválaszoltakaTestülethiánypótlásifelhívására.
Ahiánypótláselmaradásamiattelutasítottügyeknélakérelmezőkmindenesetbentájékoztatástkaptakarravonatkozóan,
hogyhiánytalankérelembenyújtásávalaTestületeljárásátismételtenkezdeményezhetik.

Érdemihatározathozatalára15ügybenkerültsor,ebből11esetbenazeljárástmegszüntetteaTestület.Amegszüntetésre
kerültügyekből4esetbenlehetetlennekbizonyultazeljárásfolytatása,merttovábbiszéleskörűbizonyításieljáráslefoly-
tatásáralettvolnaszükség,amelyreaTestületeljárásábannincslehetőség.További5esetbenakérelmezővisszavonta
akérelmétarratekintettel,hogyapénzügyiszolgáltatóazeljárássoránteljesítetteakérelmébenfoglaltakat,vagyeljárá-
sonkívülafelekmegállapodtakajogvitavéglegesrendezésében.Kétesetbenakérelmezőkérelmemegalapozatlannak
bizonyult,ígyszinténazeljárásmegszüntetésénekvolthelye.

62. ábra 
Szolgáltatók a befejezett határon átnyúló ügyekben

2%;
1 db

10%; 5 db

2%; 1 db

55%;
28 db

23%;
12 db

8%; 
4 db Hitelintézet

Szolgáltatók típusai a lezárt határon átnyúló ügyekben
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Azérdemihatározatokközül4ügybenkötöttekafelekegyezséget.Akérelmezőkkétesetbenkülföldiilletőségűekvoltak,
akikmagyarországipénzügyiszolgáltatókkalszembennyújtottákbekérelmüket,kétesetbenmagyarországiilletőségűek
voltak,akikkülföldiilletőségűpénzügyiszolgáltatókellennyújtottákbekérelmüket.A4kérelemből2ügybenbefekte-
tésiegységekhezkötöttéletbiztosításiszerződéssel,együgybenhitelkártyáravonatkozómoratóriummalkapcsolatban,
együgybenpedignetbankieléréssel,bankszámlamegszüntetésselkapcsolatbannyújtottákbekérelmüketaTestülethez
afogyasztók.

KorábbanakülföldiszolgáltatóksokesetbennemvetettékalámagukataTestületeljárásának.Ezatendenciaa2018-2022.
évekbenpozitívanváltozott,azérintettkülföldipénzügyiszolgáltatókegyrészetettalávetésinyilatkozatot,ígyaTestület
ezekbenazesetekbenisérdemidöntésthozhatott.Azutóbbiévekbenamagyarországiszékhelyűpénzügyiszolgáltatók
istöbbalkalommalegyezségiajánlatottettekazilyeneljárásoksorán,ígyazEGTterületénélőmagyarállampolgárfo-
gyasztókáltalkezdeményezetthatáronátnyúlópénzügyifogyasztóijogvitákesetébenisnéhányügyegyezségetjóváhagyó
határozattalzárulhatott.2022-benkétesetbentettmagyarországiszékhelyűpénzügyiszolgáltatóhatáronátnyúlóügyben
egyezségiajánlatot,melyekmindegyikételfogadtákakérelmezők,ígyafelekközöttegyezségjöhetettlétre.

Akérelmezőkabefektetési egységekhez kötött életbiztosítási szerződésekkel kapcsolatosanazt sérelmezték,hogy
szerződéskötéselőttnemkaptakmegfelelőtájékoztatástaköltségekrőlésaszerződésévesindexálásáról,aszerződés
költség-ésdíjszerkezeteátláthatatlanvoltszámukra,illetveaztcsakévekkelkésőbbismertékmeg.Sérelmeztéktovábbá,
hogyszerződéskötéskornemkaptaktájékoztatástarról,hogyarendszeresdíj„dinamizálásakor”apénzügyiszolgáltató
ugyanakkoraköltségelvonástfoganatosítadíjnövekménytekintetében,mintegyújonnankötöttszerződésesetén,vala-
mintnemrendelkeztekinformációvalbefektetéseikállásáról,hozamárólsem.Azérintettpénzügyiszolgáltatóazeljárások
soránakérelmezőkigényénekjogosságátnemismerteel,deazügybékésmegoldásaérdekébenmindenesetbenegyez-
ségiajánlatottett.Egyezségiajánlatábanvállalta,hogyakérelmezőkáltalaszerződésrebefizetettdíjakatvisszatérítiés
aszerződéstmegszünteti.Akérelmezőkapénzügyiszolgáltatóegyezségiajánlatát–egykivételtőleltekintve–minden
esetbenelfogadták.

Utazási biztosításokesetébenajogvitákalapjamagyarországiügyféláltalonlinerepülőjegyvagyegyébutazáslefoglalása
soránkülföldiszékhelyűbiztosítóvalkötöttutazásibiztosításvolt.Akérelmezőkaztsérelmezték,hogyvalamelybiztosítási
eseménymegvalósulásátkövetőenabiztosítónem,vagynemakkoraösszegetfizetett,mintamekkoráraakérelmezők
számítottak.Ezenbiztosításieseményekalapjabetegségvolt,amimiattvagymeghiúsultazutazás,vagyazutazásalatt
következettbebalesetvagybetegség,amimiattakérelmezőkülföldiútjasoránellátásraszorult.Ezeneljárásoksorán
apénzügyiszolgáltatókaTestületmegkereséséreazügyetfelülvizsgálták,ésteljesítettékeljárásonkívülakérelmező
kérelmébenfoglaltakat,ígyakérelmezőkkérelmüketvisszavonták.

Újabbtípusúügyekként jelentekmegabefektetési csalásokkalkapcsolatoskérelmek.Ezekacsalásokhamisonline
kereskedelmiplatformokonkeresztülvalósultakmeg,aholakérelmezőkEGTállampolgárokvoltak,mígakérelmezett
pénzügyiszolgáltatómagyarországiilletőségűvolt.Valamennyiügyközösjellemzője,hogyafogyasztóonlinekereske-
désiplatformonregisztráltazzalacéllal,hogyüzletetkössön.Azügyfelekneknemvolttudomásaarról,hogyazonline
kereskedésiplatformnemvalós,vagyisnincsösszekötvevalóspiacokkal,demotiváltaőket,hogyacsalóknagyösszegű
megtérüléstígérteknekiktelefononvagyonlinebeszélgetésekben.Abefektetésérdekébenazügyfelekelőszörkisebb,
majdnagyobbösszegeketutaltakátönszántukbólaplatformonmegadottbankszámlára.Sokáiggyanútlanokvoltak,mert
azátutaltösszegeklátszólagmegjelentekazonlinekereskedésiplatformon.Általábanakkorjöttekráacsalásra,amikor
aplatformrólszerettekvolnapénztkivonni.Azegyes,csalássalérintetttranzakcióknéhányezerEUR-tóltöbbtízezer
EUR-igterjedőösszegekvoltak.Akérelmezőkazonlinekereskedésiplatformüzemeltetőjeellenrendőrségifeljelentést
tettek,aTestületelőttpedigakedvezményezettszámlájátvezetőbankkalszembenkívántakeljárástindítani.Sokszor
felvetettékapénzmosásésajogosulatlan,engedélynélkülipénzügyitevékenységgyanúját.Álláspontjukazvolt,hogy
abanknakkikellettvolnaszűrnieazillegálispénzügyitevékenységet(feltehetőenésnagyvalószínűséggelengedélynél-
külibefektetésitevékenyéget)ésazEUésanemzetközipénzmosásmegelőzésétszolgálószabályokatazadottbanknem
tartottabe.Akérelmezettbankésakérelmezőközöttnemvoltszerződéseskapcsolat,pénzügyiszolgáltatásrairányuló
jogviszony,emiattaTestületnemfolytathattaleazeljárást.Amennyibenérdembenlehetnevizsgálniezeketazügyeket,
akérelmezőkáltalteljesítetttranzakciókvalószínűsíthetőenapénzforgalomrólszólótörvényáltaljóváhagyottfizetési
műveletnekminősülnének,hiszenakérelmezőkönszántukbólutaltákátakedvezményezettiszámláraapénzt,azonban
állításukszerintmegtévesztésáldozatailettek.
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Hitelkártyáravonatkozó,fizetésimoratóriummalkapcsolatosügyismegjelent,melybenakérelmezőaztsérelmezte,hogy
atájékoztatásanélkülmoratóriumalávontaőtapénzügyiszolgáltatóahitelkártyatartozásávalkapcsolatban.Telefonon
többszörkérte,hogyléptessékkiamoratóriumból,sérelmezte,hogyennekmódjáróltelefononnemkapottmegfelelő
tájékoztatást.Kérteakáránakamegtérítésétisarrahivatkozva,hogyapénzügyiszolgáltatónemmegfelelőtájékoztatása
miattitöbbletkamathalmozódottfel.Apénzügyiszolgáltatóazeljárássoránegyezségiajánlatkeretébenfelajánlotta
aszóbanforgókamatokelengedésétésafelekmegegyeztekahitelkártyaszerződésmegszüntetésébenis,ígyazeljárás
egyezségmegkötésévelzárult.

Egymásikügybenakülföldönélőörökösöknyújtottakbekérelmetörökség kiadásaérdekébenarrahivatkozva,hogy
apénzügyiszolgáltatónemhajlandóazáltalukbenyújtotteurópaiöröklésibizonyítványalapjánkiadniazörökséget.
Azeljárássoránnemálltrendelkezésreolyandokumentum,amelybőlakérelmezőjogelődje(édesapja)ésapénzügyi
szolgáltatóközöttiszerződéseskapcsolatravonatkozóanbármilyenmegállapítástkétségetkizáróanésjogszerűentehetett
volnaaTestület.

Egytovábbiügybenakérelmezőkértekáramegtérítésétamiatt,hogynemtudotttelefononkeresztülátutalási megbízást 
indítaniésezértegyzálogházszolgáltatásátkellettigénybevennie,hogypénzhezjusson.Azeljárássoránakérelmező
nemtámasztottaaláazelőterjesztettkártérítésiigényét,afelmerültköltségekmegalapozottságátésösszegszerűségét.

AzEgyesültKirályságbanszámosolyanpénzügyiszolgáltató(bank,biztosító,befektetésiszolgáltatóstb.)működik,ame-
lyekkelMagyarországonélőszemélyekszerződéseskapcsolatbanvannak.Számosottélőfogyasztóisállilyenjogviszony-
banmagyarországipénzügyiintézménnyel.AzEgyesültKirályságFINNETtagságaazEurópaiUnióbóltörténőkiválással
megszűnt,azEgyesültKirályságbanszékhellyelrendelkezőpénzügyiszolgáltatóvalszembenamagyarfogyasztókkizárólag
azEgyesültKirályságbankezdeményezhetnekpanaszeljárástésalternatívvitarendezésieljárást.Ugyanezigazellenke-
zőesetben,vagyisazottélőfogyasztókamagyarországiszékhelyűpénzügyiszolgáltatókkalszembenijogvitábancsak
amagyarPénzügyiBékéltetőTestületnéljárhatnakel,hapanaszeljárásukeredménytelenésalternatív,perenkívülivita-
rendezéslehetőségétkeresik.Afogyasztókszámáratehátmegszűntazalehetőség,hogyeldöntsék,hogy–választásuk
szerint–MagyarországonaTestületnélvagyaUKFinancialOmbudsmanService-nélkeresnek-ejogorvoslatot.Abrexit
általteremtettújhelyzetreapénzügyiszolgáltatókkülönbözőképpenreagáltak.Azok,akikszélesügyfélkörrelrendelkeztek
azEU-ban,többfélemódjátválasztottákügyfeleikmegtartásának.Újvállalatlétrehozásávalszékhelyüketáthelyeztékaz
Unióterületéreésafogyasztókatátirányítottákezencégekhez,ígyazEU-bólkikerülőbritcégkeresettegyerrealkalmas
unióstagállamot,amelybenazottanipénzügyifelügyeletengedélyével,ahelyiésEU-sjogszabályokbetartásávalfolytatta
azEU-nbelülitevékenységét.Olyaniselőfordult,hogyazegyesültkirályságbeliszolgáltatóamagyarügyfelekkiszolgálá-
sárahazánkbanleányvállalatothozottlétreésazügyfeleketezaszervezetvetteátabrexitetkövetően.Magyarországon
bejegyzettleányvállalatokkalésfióktelepekkelszembenafogyasztóugyanúgykezdeményezheteljárástaTestületelőtt,
mintbármelymásmagyarországiszékhelyűszolgáltatóvalszemben.

63. ábra 
Befejezett határon átnyúló ügyek eredménye 
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VI. Az Online Vitarendezési Platformon 
bonyolított ügyek

AzEurópaiParlamentésaTanács2013.május21-i524/2013/EUrendelete(afogyasztóijogvitákonlinerendezéséről)
felhatalmazásaalapjánazEurópaiBizottságelindítottaazeurópaionlinevitarendezésiplatformot(OVRPlatform),mely
a https://webgate.ec.europa.eu/odrcímenérhetőel.EzaplatformazEurópaiUnióbantartózkodásihellyelrendelkező
fogyasztókésazEurópaiUnióbanletelepedettszolgáltatókközötti,onlineszolgáltatásiszerződésekbőleredőkötelezett-
ségekkelkapcsolatbanfelmerülőjogviták,ígyapénzügyifogyasztóijogvitákbíróságieljárásonkívülirendezéséreszolgál.

2016-banazzalacéllaljöttlétreazOVRPlatform,hogyazonlinevitarendezés–többekközött–apénzügyiszolgáltatások
kapcsánfelmerülővitákrendezésénekegyszerű,hatékony,gyorsésingyenesformájalegyen,egyolyanalternatívmeg-
oldásapénzügyivitákbíróságonkívülirendezésére,melynekelőnye,hogyföldrajzitávolságtólfüggetlenülgyorsanés
egyszerűenlehetőségnyílikavitarendezésre.Arendszercéljaazvolt,hogyleegyszerűsítseésmegkönnyítseafelek,illetve
afelekésazeljárófórumközöttikommunikációt,ezáltalfelgyorsítsaavitarendezésmenetét,növeljeakonfliktuskezelés
hatékonyságát.Apénzügyiszektorbanabiztosításiterületérintettleginkábbazonlineszerződéskötésekvonatkozásá-
ban,ésebbenakörbenlehetettszámítaniazOVRPlatformonkeresztülbenyújtottkérelmekszámánaknövekedésére.
Azelmúlt7évtapasztalataiviszontaztmutatták,hogyakérelmezőkjellemzőennemhasználtákazOVRPlatformadta
lehetőségeket,inkábbatradicionálismódokon,postánkeresztül,Ügyfélkapun,akormányhivataloknálvagyaTestület
honlapjánonlinenyújtottákbekérelmüket.

2022-ben3kérelemérkezettazOVRPlatformonkeresztül,ebbőldecember31-ig2ügyfejeződöttbe.Azegyiklezártügy-
benolyanszolgáltatóvoltérintett,amelyrevonatkozóanaTestületnemrendelkezetthatáskörrel,ígyazerrevonatkozó
kérelemérdemielbírálásnélkülelutasításrakerült.Amásiklezártügybenakérelmezőnyolconlineszemélyikölcsönnel
rendelkezett,melyeketvégtörlesztenikívánt.Avégtörlesztésinyilatkozatokszerintihatáridőkbennemérkezetttörlesztés
abankhoz,majdkésőbbegyidegenbanktólpénzösszegkerültakérelmezőhitelszámlájára,melyetapénzügyiszolgáltató
nemelőtörlesztésként,hanemtúlfizetéskéntkezelt.Akérelmezőkérelmébenkérteahiteleiazonnalizárásátéskárának
megtérítését.Azeljárássoránmegállapításrakerült,hogyapénzügyiszolgáltatóidőközbenanyolcszerződésbőlhatot
lezárt,afennmaradókétszerződésvonatkozásábanahitelekazértnemkerülteklezárásra,mertanyilvántartotttúlfizetés
összegenemvoltelegendőaszámlákmegszüntetéséhez.Akérelmezőnemtámasztottaalátovábbákártérítésiigénye
megalapozottságát.
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VII.  Fogyasztóvédelmi bírságok

AzMNBtörvény108.§(5)bekezdésealapjánapénzügyiszolgáltatókategyüttműködésikötelezettségterheliaTestület
eljárásában,ennekkeretébenaTestületfelhívásáraannakkézhezvételétkövető15naponbelülkötelesekválasziratot
küldeniafogyasztóikérelembenfoglaltakra.Aválasziratnaktartalmazniakellaszolgáltatónyilatkozatátafogyasztóigé-
nyénekjogosságáról,azügykörülményeiről,afogyasztóipanaszelbírálásánaksikertelenségéről,vagyméltányossági
eljáráseseténaméltányosságmellőzésénekokairól,továbbáaTestületmeghozandódöntésénekkötelezéskénttörténő
elfogadását,vagyisazt,hogyaszolgáltatótesz-ealávetésinyilatkozatotvagysem.Aszolgáltatókötelestovábbáaválaszirat-
banfoglaltnyilatkozatábanmegjelölniazállításaitalátámasztótényeketésbizonyítékokat,csatolniazokatazokiratokat
vagyazokmásolatát,amelyektartalmárabizonyítékkénthivatkozik.Afogyasztóijogvitákonlinerendezéséről,valamint
a2006/2004/EKrendeletésa2009/22/EKirányelvmódosításáról(fogyasztóionlinevitarendezésiirányelv)szóló,2013.
május21-i524/2013/EUeurópaiparlamentiéstanácsirendeletalkalmazásánakkivételévelameghallgatásokonminden
szolgáltatóegyezséglétrehozatalárafeljogosítottszemélyrészvételétkötelesbiztosítani.ATestületaszolgáltatónakkül-
döttfelhívásábanfigyelmeztetiaszolgáltatót,hogyegyezséglétrehozatalárafeljogosítottszemélyrészvételétbiztosítsa
ameghallgatáson,továbbáarrais,hogyazügyérdemérevonatkozónyilatkozattételénekelmaradásaeseténarendelke-
zéséreállóadatokalapjánhatározmajd.EbbenazértesítésbenhivatkozikaTestületaszolgáltatónakazMNBtörvényben
meghatározottegyüttműködésikötelezettségéretájékoztatvaarról,hogyeztartalmábanmitjelentésfigyelmeztetiarra
is,hogyekötelezettségmegsértéseeseténazMNBfogyasztóvédelmieljáráskeretébenfogyasztóvédelmibírságotszabki.

AzMNBtörvény88.§(4)bekezdésc)pontjaértelmébenazMNBmindenesetbenfogyasztóvédelmibírságotszabki,
haa39.§-banmeghatározotttörvényekhatályaalátartozószemélyvagyszervezetmegsértia108.§(5)bekezdésében
meghatározottegyüttműködésikötelezettségétésekötelezettségmegsértésétalaposokkalnemmentiki. AzMNB
törvény88.§(1)bekezdésa)pontjaszerint,haazMNBmegállapítjaafogyasztóvédelmirendelkezésekvagyafogyasztó-
védelmiellenőrzéssoránhozotthatározatánakmegsértését,a75.§(4)bekezdésa),c)ése)-i)pontjábanmeghatározott
szempontokfigyelembevételévelésazarányosságkövetelményénekszemelőtttartásávalaszükségesintézkedésekés
ajogszabályokbetartására,afeltárthiányosságokmegszüntetésérehívfel.

AzMNBtörvénybenfoglaltegyüttműködésikötelezettségneknégyszolgáltató,azazegybiztosítóéshárompénzügyi
vállalkozásnemtetteleget,ígya2022.évbenösszesen1000000FtfogyasztóvédelmibírságotszabottkiazMNB.

Azérintettszolgáltatókésabírságösszegekazalábbiakvoltak:

64. ábra 
Fogyasztóvédelmi bírságok

Pénzügyi szolgáltató Bírság összege Határozat kelte

UNIQABiztosítóZrt. 300000Ft 2022.március18.

HungarianRealEstateFinancingZrt. 300000Ft 2022.december8.

BÁTORPénzügyiZrt. 100000Ft 2022.december15.

CentralFinanceZrt. 300000Ft 2022.december29.

AzMNBBiztosítás-éspénztárfelügyeletiigazgatóságamég2021.november9.napjánkeltlevélbenértesítetteazUNIQA	
Biztosító Zrt.-t(székhelye:1134Budapest,RóbertKárolykörút70-74.)avizsgálatmegindításáról,melyneksoránaztvizs-
gálta,hogyabiztosítóaTestületelőttindulteljárásrészekéntkitűzöttés2019.április1.napjántartottmeghallgatásról
valótávolmaradásátalaposindokkalkimentette-e,éshogyazeljárásbanafelhívásraválasziratotelőterjesztett-e.

AzMNBavizsgálatsoránmegállapította,hogyabiztosítóaszabályszerűértesítésellenérenemjelentmegaTestületelőtt
a2019.április1.napjántartottmeghallgatáson,mulasztásátalaposokkal–semazeljárás,semavizsgálatsorán–nem
mentetteki,azeljárássoránafogyasztóigényénekjogosságáról,azügykörülményeiről,afogyasztóipanaszelbírálásának
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sikertelenségéről,méltányosságieljáráseseténaméltányosságmellőzésénekokairól,továbbáaTestületdöntésének
kötelezéskénttörténőelfogadását(alávetés)illetőennyilatkozatotnemterjesztettelő.

ATestülettelvalóegyüttműködéshiányamiattazMNB2022.május20-áncélvizsgálatotindítottaHungarian	Real	Estate	
Financing Zrt. (székhely:1133Budapest,Váciút110.)pénzügyivállalkozássalszemben,melyneksoránaztvizsgálta,hogy
apénzügyivállalkozásaTestületelőttindulteljárásrészekéntkitűzöttés2022.április21.napjántartottmeghallgatásról
valótávolmaradásátalaposindokkalkimentette-e,éshogyazeljárásbanafelhívásraválasziratotelőterjesztett-e.

Avizsgálatsoránmegállapítástnyert,hogyaszolgáltatóeljárássoránelőadotthivatkozásaiajogsértéskimentésérenem
alkalmasak,hiszenaTestületáltalküldött,meghallgatásrólszólóértesítéstátvette,ennekellenéreazonnembiztosított
képviseletetéshatáridőbenválasziratotsemküldött.Aszolgáltatótnemmentesítiajogszabályirendelkezésbenfoglalt
együttműködésikötelezettségalólannakténye,hogyképviselőjenemtudameghallgatásonrésztvenni,figyelemmelarra
is,hogyamegjelenéstkizárókörülményrőlajogiképviselőnekelőzetesentudomásavolt.

ABátor Pénzügyi Zrt.-velszemben(székhely:3525Miskolc,SzéchenyiIstvánutca29.4.emelet6.)indítottcélvizsgálat
kezdeteis2022.május20.volt.AzMNBaztvizsgálta,hogyapénzügyivállalkozásaTestületelőttindulteljárásrészeként
kitűzött,2022.március17.napjántartottmeghallgatásrólvalótávolmaradásátalaposindokkalkimentette-e,illetveaz
eljárásbanválasziratotelőterjesztett-e.

Apénzügyivállalkozásavizsgálatsoránelismerte,hogyakitűzöttmeghallgatássalkapcsolatosankésedelmesen,2022.
március18.napjánküldtecsakmegválasziratát,elismertetovábbá,hogytávolmaradásátkésedelmesenmentetteki,mert
csak2022.március18.napjántájékoztattaaTestületetarról,hogyakérelmezővelszembenikövetelését2022.január31.
napjánengedményezte.

Apénzügyivállalkozásafentiekbenelőadottakrakimentésiokkéntnemhivatkozhattekintettelarra,hogyakérelmező-
velszembenikövetelésengedményezésenemmentesítiaszolgáltatótazMNBtörvénybenrögzítettkötelezettségeinek
teljesítésealól.ÍgyazMNBafogyasztóvédelmibírságkiszabásamellettazegyüttműködésikötelezettségmindenkori
betartásárahívtafelapénzügyivállalkozást.

ACentral Finance Zrt.-nél(székhely:8800Nagykanizsa,Petőfiutca1.)szintén2022.május20-ánindultcélvizsgálatés
azegyüttműködésikötelezettségbetartásánakellenőrzéséreirányult.AlefolytatottcélvizsgálattalazMNBaztvizsgálta,
hogyaszolgáltatóa2022.március7.napjántartottmeghallgatásrólvalótávolmaradásátalaposindokkalkimentette-e,
előterjesztett-eválasziratot.

Aszolgáltatóeljárássoránelőadotthivatkozásaiésérveiazelkövetettjogsértéskimentésérenemvoltakalkalmasak.
ApénzügyivállalkozásaTestületáltalküldött,meghallgatásrólszólóértesítéstátvette,ennekellenéreameghallgatáson
nembiztosítottképviseletetéshatáridőbenválasziratotsemküldött.Apénzügyivállalkozástarendszerébenfelmerültés
hivatkozottadminisztrációshibanemmentesítiajogszabályirendelkezésbenfoglaltegyüttműködésikötelezettségalól,
ígybírságkiszabásánakvolthelye.
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Mellékletek

1. SZÁMÚ MELLÉKLET

A 2022-ben bonyolított eljárásokkal érintett pénzügyi szolgáltatók

 Pénzügyi szolgáltató megnevezése új ügyek száma (db)

1 OTPBankNyrt. 326

2 ErsteBankHungaryZrt. 211

3 AEGONMagyarországÁltalánosBiztosítóZrt. 185

4 MKBBankNyrt. 174

5 IntrumZrt. 164

6 GeneraliBiztosítóZrt. 159

7 MKKMagyarKöveteléskezelőZrt. 128

8 OTPFaktoringZrt. 122

9 AllianzHungáriaBiztosítóZrt. 111

10 UNIONViennaInsuranceGroupBiztosítóZrt. 95

11 CIBBankZrt. 86

12 RaiffeisenBankZrt. 86

13 TakarékbankZrt. 85

14 GroupamaBiztosítóZrt. 82

15 K&HBankZrt. 76

16 EOSFaktorMagyarországZrt. 75

17 K&HBiztosítóZrt. 63

18 UniCreditBankHungaryZrt. 61

19 MagyarCetelemBankZrt. 44

20 FundamentaLakáskasszaZrt. 40

21 UNIQABiztosítóZrt. 36

22 InHoldPénzügyiZrt. 30

23 ProvidentPénzügyiZrt. 29

24 KöBEKözép-európaiKölcsönösBiztosítóEgyesület 28

25 GENERTELBiztosítóZrt. 27

26 DunacorpFaktorházZrt. 24

27 MagyarPostaBiztosítóZrt. 24

28 SIGNALIDUNABiztosítóZrt. 24

29 ErsteLakástakarékZrt. 21

30 CofidisMagyarországiFióktelepe 20

31 BudapestBankZrt. 19

32 TakarékKözpontiKöveteléskezelőZrt. 18

33 OTPJelzálogbankZrt. 15

34 ColonnadeInsuranceS.A.MagyarországiFióktelepe 13

35 ErsteBefektetésiZrt. 13

36 MagyarPostaÉletbiztosítóZrt. 13

37 GRÁNITBankZrt. 12
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 Pénzügyi szolgáltató megnevezése új ügyek száma (db)

38 MerkantilBankZrt. 12

39 DEBT-INVESTPénzügyiSzolgáltatóésBefektetésiZártkörűRészvénytársaság 11

40 Reg-FinancePénzügyiésSzolgáltatóZrt. 11

41 CIGPannóniaÉletbiztosítóNyrt. 9

42 MagNetMagyarKözösségiBankZrt. 9

43 MomentumCreditPénzügyiZrt. 9

44 OTPLakástakarékZrt. 9

45 Q13PénzügyiZártkörűenMűködőRészvénytársaság 8

46 CESSIOKöveteléskezelőZrt. 7

47 MagyarBiztosítókSzövetsége 7

48 MTBMagyarTakarékszövetkezetiBankZrt. 7

49 MetLifeEuroped.a.c.MagyarországiFióktelepe 6

50 MORGANHitelésFaktorPénzügyiSzolgáltatóZrt. 6

51 NNBiztosítóZrt. 6

52 OTPLakástakarékpénztárZrt. 6

53 SIGMAFAKTORINGZrt. 6

54 AEGONMagyarországönkéntesNyugdíjpénztár 5

55 AgriaPortfólióPénzügyiTanácsadóésSzolgáltatóZrt. 5

56 AxFinaHungaryZrt. 5

57 DEFACTORINGPénzügyiSzolgáltatóZártkörűenMűködőRészvénytársaság 5

58 EurópaiUtazásiBiztosítóZrt. 5

59 4LifeDirectKft. 4

60 BNPParibasCardifBiztosítóZrt. 4

61 DELTAFAKTORPénzügyiZártkörűenMűködőRészvénytársaság 4

62 EuropAssistanceMagyarországBefektetésiésTanácsadóKft. 4

63 HungarianRealEstateFinancingZrt. 4

64 InterPartnerAssistanceS.A. 4

65 KBCSecuritiesMagyarországiFióktelepe 4

66 MAPFREASISTENCIAS.A.MagyarországiFióktelepe 4

67 OneyMagyarországPénzügyiSzolgáltatóZrt. 4

68 TakarékJelzálogbankNyrt. 4

69 AllianzHungáriaönkéntesNyugdíjpénztár 3

70 ARGENTAFAKTORPénzügyiSzolgáltatóZártkörűenMűködőRészvénytársaság 3

71 BÁTORPénzügyiZrt. 3

72 Faktor-RingPénzügyiésTanácsadóZrt. 3

73 MagyarÜgyvédekKölcsönösBiztosítóEgyesülete 3

74 RandomCapitalBrokerZártkörűenMűködőRészvénytársaság 3

75 RevolutPaymentsUAB 3

76 SberbankMagyarországZrt. 3

77 SkandiaLebensversicherungAG 3

78 WábererHungáriaBiztosítóZrt. 3

79 BÁVPénzügyiSzolgáltatóZrt. 2

80 BRTFaktorPénzügyiSzolgáltatóZártkörűenMűködőRészvénytársaság 2

81 BudapestOrszágosönkéntesKölcsönösNyugdíjpénztár 2

82 DEFENDInsuranceKft. 2
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 Pénzügyi szolgáltató megnevezése új ügyek száma (db)

83 DHKHátralékkezelőésPénzügyiSzolgáltatóZrt. 2

84 ErinumCapitalPénzügyiSzolgáltatóZrt. 2

85 FINALPZártkörűenMűködőRészvénytársaság 2

86 FŐNIXFaktorKöveteléskezelőZártkörűenMűködőRészvénytársaság 2

87 LegalRestPénzügyiSzolgáltatóZrt. 2

88 MagyarPostaZrt. 2

89 O2FinancialServicess.r.o 2

90 OTPönkéntesKiegészítőNyugdíjpénztár 2

91 OTPönkéntesNyugdíjpénztár 2

92 OVBVermögensberatungÁltalánosBiztosításiésPénzügyiSzolgáltatóKft. 2

93 Pannon2005FaktorésHitelZrt. 2

94 PannóniaNyugdíjpénztár 2

95 PorscheFinanceZrt. 2

96 PRÉMIUMönkéntesEgészség-ésönsegélyezőPénztár 2

97 PRIVATEFinanceZrt. 2

98 SopronBankBurgenlandZrt. 2

99 TimberlandCapitalAG 2

100 UniCreditJelzálogbankZrt. 2

101 AllianzElementarLebensversicherungs-Aktiengesellschaft 1

102 AllianzGlobalAssistanceAWPP&CS.A. 1

103 ALPHAFINANCIALSERVICESTanácsadóKft. 1

104 AranykorOrszágosönkéntesNyugdíjpénztár 1

105 AurumCreditZrt. 1

106 AXAAssistance 1

107 B2KapitalMagyarországZártkörűenMűködőRészvénytársaság 1

108 BankofAmerica 1

109 BarionPaymentZrt. 1

110 BNPParibasCardifÉletbiztosítóZrt. 1

111 BudapestMagánnyugdíjpénztár 1

112 CapitalHitelházZrt. 1

113 CentralFinanceZártkörűenMűködőRészvénytársaság 1

114 ChubbEuropeanGroupLimitedMagyarországiFióktelepe 1

115 CIBBiztosításiAlkuszKft. 1

116 CIBLízingZrt. 1

117 COCOMPPénzügyiésInformatikaiTanácsadóKft. 1

118 CollinsonInsuranceEuropeLtd 1

119 CreditOverKöveteléskezelőZrt. 1

120 CREDITIÁLPénzügyiSzolgáltatóZrt. 1

121 deVereEUZrt. 1

122 DorkingKft. 1

123 EdenredMagyarországKorlátoltFelelősségűTársaság 1

124 EgyKontinensKft. 1

125 ElementInvestmentsPénzügyiSzolgáltatóZártkörűenMűködőRészvénytársaság 1

126 ÉletútEgészség-ésönsegélyezőPénztár 1

127 EuropeAssistanceS.A.IrishBranch 1
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 Pénzügyi szolgáltató megnevezése új ügyek száma (db)

128 FakthornPénzügyiZrt. 1

129 FORSFaktorZártkörűenMűködőRt. 1

130 GarantiqaHitelgaranciaZrt. 1

131 GEMINIPénzügyiZártkörűenMűködőRészvénytársaság 1

132 GeneraliönkéntesNyugdíjpénztár 1

133 GRAWEÉletbiztosítóZrt. 1

134 HKBFAKTORZrt. 1

135 InterPartnerAssistancePolskaS.A. 1

136 InteractiveBrokersCentralEuropeZrt. 1

137 InteractiveBrokersIrelandLimited 1

138 INTER-FAKTORPénzügyiZártkörűenMűködőRészvénytársaság 1

139 IZYSEgészség-ésönsegélyezőPénztár 1

140 LloydsBankPLC 1

141 MagyarFaktorházZrt. 1

142 MagyarGazdákKölcsönösBiztosítóEgyesülete 1

143 MedicoverFörsakringsAB(publ)MagyarországiFióktelepe 1

144 MetLifeBiztosítóZrt. 1

145 MFBMagyarFejlesztésiBankZrt. 1

146 NARTEXPénzügyiZártkörűenMűködőRészvénytársaság 1

147 NOVISPoistovnaa.s. 1

148 OTPMobilSzolgáltatóKft. 1

149 OverdraftHungaryKereskedelmiésSzolgáltatóZártkörűenMűködőRt. 1

150 PorscheLizingésSzolgáltatóKft. 1

151 PrémiumönkéntesEgészségpénztár 1

152 QUAESTORÉrtékpapírkereskedelmiésBefektetésiZrt. 1

153 SberbankMagyarországZrt."v.a." 1

154 sPRINTERLÍZINGPénzügyiSzolgáltatóZártkörűenMűködőRészvénytársaság 1

155 TAKARÉKFAKTORZrt. 1

156 TimberlandCapitalManagementGmbH 1

157 TKKTakarékKövetelésbehajtóZártkörűenMűködőRészvénytársaság 1

158 ToyotaPénzügyiZrt. 1

159 UniCreditLeasingHungaryZrt. 1

160 VasutasésKözlekedésiDolgozókönkéntesNyugdíjpénztára 1

161 VIN-FAKTORVállalkozásiésPénzügyiSzolgáltatóZártkörűenMűködőRt 1

162 VividMoneyGmbH 1

163 VolksbankSüd-Oststeiermarkreg.Gen.m.b.H. 1

164 WiseEuropeSA 1

Pénzügyi szolgáltatók összesen 3 071

Nempénzügyiszolgáltató-PSFNKft. 5

Nempénzügyiszolgáltató-PSFNKft.nélkül 34

Pénzügyiszzolgáltatónembeazonosítható 15

Új ügyek összesen 3 125
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2. SZÁMÚ MELLÉKLET

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

IRODA ÜGYFÉLFOGADÁSI IDŐ TELEFONSZÁM/E-MAIL CÍM ÜGYFÉLSZOLGÁLAT CÍME

Békéscsaba  
PénzügyiNavigátor
TanácsadóIroda

Hétfő:
Kedd: 
Csütörtök:

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

70/243-2840
bekescsaba@penzugyifogyaszto.hu

5600Békéscsaba,
Árpádsor2/6.fsz.

(AMunkaügyiKözpontügyfélterében)

Debrecen  
PénzügyiNavigátor
TanácsadóIroda

Hétfő:
Szerda:
Csütörtök:

9:00-15:00
10:30-16:30
9:00-15:00

30/741-2373
debrecen@penzugyifogyaszto.hu

4024Debrecen, 
Vörösmartyu.13-15.
II.em.,203-asiroda

Eger  
PénzügyiNavigátor
TanácsadóIroda

Hétfő:
Szerda: 
Péntek:

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

70/607-2191 
eger@penzugyitanacsadoiroda.hu

3300Eger,
Hadnagyutca6.II.em.34.

Győr  
PénzügyiNavigátor
TanácsadóIroda

Hétfő:
Szerda:
Csütörtök:

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

11:00-17:00

30/923-4942
gyor@penzugyifogyaszto.hu

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

Kaposvár  
PénzügyiNavigátor
TanácsadóIroda

Hétfőtől
Péntekig 8:00-16:00 30/812-4149

pntikaposvar@gmail.com
7400Kaposvár,

AdyEndreu.3.fsz.

Kecskemét  
PénzügyiNavigátor
TanácsadóIroda

Hétfő: 
Szerda:
Péntek:

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

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

6000Kecskemét,
CsányiJánoskrt.14.

1.em.123.

Miskolc  
PénzügyiNavigátor
TanácsadóIroda

Hétfő: 
Szerda:
Csütörtök:

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

30/487-3609
miskolc@penzugyifogyaszto.hu

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

Nyíregyháza  
PénzügyiNavigátor
TanácsadóIroda

Hétfő: 
Szerda:
Csütörtök:

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

30/650-1029
nyiregyhaza@penzugyifogyaszto.hu

4400Nyíregyháza,
Széchenyiu.2.II.emelet

Pécs  
PénzügyiNavigátor
TanácsadóIroda

Hétfő:
Szerda:
Csütörtök:

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

11:00-17:00

70/243-3356
pecs@penzugyifogyaszto.hu

7623Pécs,
Rákócziút24-26.,
I.em.221-esiroda

Salgótarján 
PénzügyiNavigátor
TanácsadóIroda

Kedd:
Szerda:
Csütörtök:

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

32/780-845
salgotarjan@penzugyitanacsadoiroda.hu

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

Szeged  
PénzügyiNavigátor
TanácsadóIroda

Hétfő:
Kedd:
Csütörtök:

9:00-15:00 
8:00-14:00 

10:00-16:00

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

6721Szeged,
Madáchutca24/b.

Székesfehérvár 
PénzügyiNavigátor
TanácsadóIroda

Hétfő:
Szerda:
Csütörtök:

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

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

8000Székesfehérvár,
MóriczZsigmondu.18.

I.em.202.

Szekszárd 
PénzügyiNavigátor
TanácsadóIroda

Kedd:
Szerda:
Csütörtök:

9:00-15:00 
8:00-14:00 
9:00-15:00

30/274-0828
pti@maltai.hu

7100Szekszárd,
AuguszImreutca9.II.emelet 

214.iroda

Szolnok  
PénzügyiNavigátor
TanácsadóIroda

Hétfő:
Szerda:
Csütörtök:

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

70/607-2186
szolnok@penzugyitanacsadoiroda.hu

5000Szolnok,
Szapáryutca19.fsz.8.

Szombathely  
PénzügyiNavigátor
TanácsadóIroda

Hétfő:
Kedd:
Szerda: 

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

94/512-345,30/478-5452
szombathely@penzugyitanacsadoiroda.hu

9700Szombathely,
GéfinGyulautca22.

Tatabánya 
PénzügyiNavigátor
TanácsadóIroda

Hétfő:
Kedd:
Csütörtök:

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

10:00-16:00 

20/506-0106
tatabanya@cpcontact.hu

2800Tatabánya,
Főtér8.

Veszprém 
PénzügyiNavigátor
TanácsadóIroda

Kedd:
Szerda:
Csütörtök:

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

70/502-7967
pti@maltai.hu

8200Veszprém,
óvárostér10.I.emelet

Zalaegerszeg 
PénzügyiNavigátor
TanácsadóIroda

Hétfő:
Szerda:
Péntek:

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

30/699-0056
zalaegerszeg@penzugyifogyaszto.hu

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

A Pénzügyi Békéltető Testület Működési Rendje

1. MŰKÖDÉSI ELVEK

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

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

1.  Függetlenség

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

2.  Átláthatóság

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

3.  Kontradiktórius eljárás 

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

4.  Hatékonyság

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

5.  Jogszerűség 

APBTmindentagjajogiegyetemidiplomávalésjogiszakvizsgávalés/vagyközgazdaságiegyetemidiplomávalrendelkező,
valamintapénzügyiszektorvalamelyterületénés/vagybíróságongyakorlatotszerzettéstapasztaltmunkatárs,ésaMagyar
NemzetiBankalkalmazottja.Munkájátmindenkiavonatkozójogszabályokismeretébenésfelhasználásával,szakszerűen
végzi.Azáltalukvittkonkrétügyekbenfüggetlenekéspártatlanok.–MNBtörvény97.§(1),(3)és98.§(4)-(7)
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6.  Szabadság 

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

7.  Képviselet lehetősége

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

2. A SZERVEZET

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

2.Atagokosztályokbaszerveződnek.Azosztályokategy-egytag,azosztályvezetőirányítja.Azosztályvezetőkszervezik
azosztályokmunkájátésfelelősekazért,hogyahivataláltalazosztályraszignáltügyekhatáridőbenésajogszabályi
rendelkezéseknekmegfelelőenelintéződjenek.AzosztályoktagjaiaPBTtagjai,akikközülazosztályvezetőkjelölikki
azosztályonbelülazeljárótanácsoktagjaitkonkrétügyekben.Azeljárótanácsokszemélyiösszetételenemállandó.

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

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

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

–bírságkiszabásátkezdeményezikannakjogszabályifeltételeifennálltaesetén.

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

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

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

–gondoskodikjogszabályfigyelőkkészítéséről,szakmaiésnyelviképzésekszervezéséről;
–kapcsolatottartmásbékéltetőtestületekkel,fogyasztóvédelmihatóságiszakterületekkelésazÜgyfélkapcsolatiInfor-
mációsKözponttal.

3. HATÁSKÖR, ILLETÉKESSÉG

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

2.APBTahozzábeérkezőméltányosságikérelmekkelisfoglalkozik.Azilyenkérelmekesetébenegyezséglétrehozatala
érdekébenközvetítapénzügyiszolgáltatóésakérelmezőközött.Egyezséghiányábanazügyetmegszüntetőhatározattal
lezárja.

3.Onlinepénzügyifogyasztóijogvitákkalkapcsolatoskérelmeketafogyasztóijogvitákonlinerendezésérőlszólóeurópai
parlamentiéstanácsirendeletben(továbbiakban:OVRrendelet)meghatározottonlinevitarendezésiplatformonkeresz-
tülisbenyújthatjaafogyasztó,aPBTebbenazesetbenazOVRrendelet,valamintjelenMűködésiRend13.fejezetében
foglaltakszerintjárel.AzOVRrendeletszövegétaMűködésiRend5.számúmellékletetartalmazza.

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

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

6.ATestületazországegészterületénilletékességgelrendelkezik.

4. AZ ELJÁRÓ TANÁCSOK 

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

2.Azeljárótanácsok3tagúak,atanácselnökébőléskéttovábbitagbólállnak.Atanácselnökevezetiameghallgatást,
akéttagközülazegyikazügyelőadójakéntkijelölttanácstag,amásiktagvezetiajegyzőkönyvet,vagyatanácselnöke
egybenazügyelőadójais.
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3.Ajegyzőkönyvvezetőtanácstaggondoskodikarról,hogyameghallgatásonameghallgatásmegtartásáhozszükséges
iratmintákrendelkezésreálljanak,továbbáazajánlástéskötelezésttartalmazóhatározatokkivételévelírásbafoglalja
atanácshatározatait,ajegyzőkönyvetafelekáltalegyeztetettenvéglegesíti,gondoskodikaláírásukrólésafelekszámára
ameghallgatásonkézbesíti,távollévőfélszámáragondoskodikannakkézbesítéséről.

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

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

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

–azértesítésbenfelszólítjaapénzügyiszolgáltatótaválasziratbantörténőnyilatkozattételre,figyelmeztetiennekel-
maradásajogkövetkezményeire,felhívjaapénzügyiszolgáltatót,hogyameghallgatásonegyezséglétrehozatalára
jogosultvagyerrefelhatalmazottszemélyrészvételétbiztosítsa;

–válasziratmegküldésérenyitvaállóhatáridőeredményteleneltelteeseténfelszólítjaapénzügyiszolgáltatótegyütt-
működésikötelezettségénekteljesítésére;

–haladéktalanulmegküldiakérelmezőnekapénzügyiszolgáltatóválasziratánakmásolatát,amennyibeneznemlehet-
séges,aztrészéreameghallgatásonátadjaésaztismerteti;

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

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

–aPBTügynyilvántartórendszerébenazügyrevonatkozóadatokat,információkatbevezeti,azokatnaprakészentartja.

5.Azeljárótanácselnöke:
–gondoskodikameghallgatásokjogszerűlefolytatásánakrendjéről,törekedvealehetőlegrövidebbidőtartamraés
alehetőleghatékonyabbműködésre;

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

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

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

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

–kihirdetiazeljárótanácsdöntését.
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5. AZ EGYEDÜL ELJÁRÓ TESTÜLETI TAG

1.Azötvenezerforintotmegnemhaladóösszegrevonatkozó,továbbáazegyszerűmegítélésűfogyasztóikérelmetje-
lentőésaméltányosságikérelmettartalmazópénzügyifogyasztóijogvitákbanegytestületitagiseljárhat.Akérelem
módosításaeztnembefolyásolja. 

Egyszerűmegítélésűügy:akérelemésmellékleteikéntcsatoltokiratokalapjánazügyténybeliésjogimegítélésenem
igényelszakmaikonzultációtvagykülönlegesfelkészüléstésazügyamindennapiéletbentömegesenelőfordulószol-
gáltatásbóleredőés/vagyjelentősszámbanjogvitáteredményezőtípusügy.

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

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

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

6. ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG, ELFOGULTSÁG ÉS KIZÁRÁS

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

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

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

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

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

7. A KÉRELMEK ELŐTERJESZTÉSE, VIZSGÁLATA ÉS A VÁLASZIRAT

1.Azáltalánosbékéltetésieljárásrairányulókérelmetaz1.sz.mellékleta)szerinti150.formanyomtatványonkell,amél-
tányosságikérelmetaz1.sz.mellékletb)szerinti180.formanyomtatványonírásbanlehetelőterjeszteniazalábbi
módokbármelyikén:
–írásban,papíralaponéspostaiúton,kormányablakonkeresztülvagyazMNBÜgyfélszolgálatánszemélyesen;
–elektronikusformábanaTestülethonlapjánelérhetőPBTOnlineügyintézésalkalmazásonvagyÜgyfélkapun(www.
mo.hu)keresztül.

Azonlineútonmegkötöttszerződésekesetében(13.pont)akérelemazOVRrendeletszerintionlinevitarendezési
platformonkeresztülelőterjeszthető.Ahatáronátnyúlópénzügyifogyasztóijogvitákesetén(11.pont)aFIN-NETkap-
csolatfelvételiűrlapírásban,papíralaponéspostaiúton,kormányablaknálvagyazMNBÜgyfélszolgálatánkeresztül
személyesen,illetveelektronikusformábanaTestülethonlapjánelérhetőPBTOnlineügyintézésalkalmazásonkeresztül
nyújthatóbe.

ATestületakérelmezőrészéreazáltalaválasztottkommunikációsútonkézbesítiaziratokat,ígypostaiútonkezde-
ményezetteljárásbanpostaikézbesítésútjánésannakszabályaiszerint,ÜgyfélkapunvagyaPBTOnlineügyintézés
alkalmazásonkeresztülbenyújtottkérelemmelindulteljárásbanazÜgyfélkapunakérelmezőtárhelyére.Amennyiben
akérelmezőazeljárássoránakapcsolattartásmódjátmegkívánjaváltoztatni,igényétÜgyfélkapunvagyaPBTOnline
ügyintézésalkalmazásonkeresztül,az1.sz.mellékletc)szerinti200.formanyomtatványhasználataáltaljelezheti,más
módonérkezőkérelmenemleszteljesíthető.ATestülete-mailbencsakakérelmezőáltalelőterjesztett,akérelemvisz-
szavonásáravonatkozónyilatkozatotésakérelmezőazonnyilatkozatátfogadja,melyáltalhozzájárulazeljárásírásban
történőtovábbilefolytatásáhozvagyehheznemjárulhozzáéstudomásulvesziazeljárásszünetelését.

Abeérkezettkérelmetazügybeneljárótanácsmegvizsgálja.Haakérelemnemfelelmegatörvénybenfoglaltaknak,
azeljárótanácsakérelmet–annakbeérkezésétőlszámított15munkanaponbelül–ahiányokmegjelölésemellett
és8naposhatáridőbiztosításávalakérelmezőnekhiánypótlásravisszaküldi.Akérelemhiányos,hanemtartalmazza
a)akérelmezőnevét,lakóhelyétvagytartózkodásihelyét,
b)akérelmezőáltalkezdeményezettjogvitávalérintettpénzügyiszolgáltatónevét,székhelyét,
c)akérelmezőálláspontjánakrövidleírását,azaztalátámasztótényeketésazokbizonyítékait,
d)akérelmezőnyilatkozatátavitásügyrendezésénekmegkísérléséről,
e)azelutasítottpanasztésazelutasításttartalmazóiratot,
f)akérelmezőnyilatkozatátarranézve,hogyazügybenközvetítőieljárástvagypolgáripereseljárástnemindított,
g)adöntésreirányulóindítványt,
h)azokatazokiratokat,illetveazokmásolatát,kivonatát,melyektartalmáraakérelmezőbizonyítékkénthivatkozik,
i)apolgárijogszabályaiszerintiteljescselekvőképességgelrendelkezőképviselőteljesbizonyítóerejűmagánokiratba
vagyközokiratbafoglaltmeghatalmazását,haakérelmezőmeghatalmazottútjánkíváneljárni,

j)amennyibenakérelemhezkülönlegesadatiskapcsolódik,akérelmezőnyilatkozatátarranézve,hogykérelmebe-
nyújtásávalegyidejűlegkülönlegesadatatekintetébenhozzájárulezekkezeléséhezésátadásáhozazMNBtörvény
rendelkezéseiszerint.

Amennyibenazelektronikusadathordozónvagyelektronikusútonbenyújtottkérelemvagymellékleteinemfelelnek
megaMagyarNemzetiBanknálhatálybanlévőbankbiztonsági,technológiaikövetelményeknekvagyazadatokkezelését,
nyomtatásátjelentősenmegnehezítikvagyazlehetetlen,azeljárótanács–elutasításvagyazadottiratokmellőzésének
terhével–felhívhatjaaKérelmezőtazelektronikusadathordozónbenyújtottiratokpapíralapontörténőbenyújtására.
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2.Azügybeneljárótanácsazeljárásmegindulásátólszámított8naponbelülmegvizsgáljaakérelmetannakmegítélése
érdekében,hogyazaTestülethatáskörébetartozik-e.Nincshatáskörakérelemelbírálására,ha
a)akérelmetbenyújtónemminősülfogyasztónak,
b)akérelmetnempénzügyiszolgáltatóvalszembennyújtottákbe,
c)akérelmetköveteléskezelővelszembennyújtottákbe,deakövetelésalapjáulszolgáló jogviszonynempénzügyi
szolgáltatásrairányult,

d)akérelemtárgyanempénzügyifogyasztóijogvita.

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

3.Azeljárótanácsmeghallgatástűzésenélkülelutasítjaakérelmet,ha
a)akérelembenyújtásátnemelőztemegakérelmezőkezdeményezésérepanaszánakkivizsgálásavagyakérelmező

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

d)azügybenolyanbüntetőeljárásvanfolyamatban,amelybenafogyasztópolgárijogiigényénekérvényesítésétiskéri,
vagyafelekközöttugyanabbólaténybelialapbólszármazóugyanazonjogirántfizetésimeghagyáskibocsátására
kerültsor,vagyafelekközvetítőieljárástindítottak,

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

nyilvánvalóannemajogvitaérdemirendezéséreirányul,ésegyértelműenalkalmatlanazeljárásmegindítására,
h)ajogvitazaklatójellegű,azazabeadványhangvétele,afélnyilatkozata,magatartásajóerkölcsbeütköző,durva,

személyeskedő,
i)aTestületnemrendelkezikhatáskörrelavita(kérelem)elbírálására.

Azeljárótanácsakérelmetmeghallgatástűzésenélkülelutasíthatja,haaztakérelmezőnemakérelemnekmegfelelő
nyomtatványonnyújtottabe,továbbáakérelemmellékleteitpapíralaponfelhívásrasemcsatolta.

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

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

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

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

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

7.Améltányosságikérelmeka180.nyomtatványhasználatával,valamintkézzelvagygéppelírtszabadszövegesbead-
ványkéntiselőterjeszthetők.

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

d)akérelmezőnyilatkozatátaméltányosságiigényerendezésénekmegkísérlésérőlapénzügyiszolgáltatónál,
e)azelutasítottméltányosságikérelmetésazelutasításttartalmazóiratot,vagyakérelmezőarravonatkozónyilat-

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

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

j)akérelmezőnyilatkozatátarravonatkozóan,hogyugyanabbólaténybelialapból,ugyanazonjogirántkorábbannem
terjesztettelőméltányosságikérelmet.

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

AmennyibenaMagyarNemzetiBankelnökeaMagyarKormányáltalkihirdetettveszélyhelyzetidőtartamaalattbelépési
tilalmatírelőazMNBépületeibe,azeljárásokcsakírásbanfolyhatnak.

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

1.AzeljárótanácsokmeghallgatásaikataMagyarNemzetiBank1133Budapest,Váciutca76.(CapitalSquare)épület
földszintjéntalálhatótárgyalóhelyiségeibentartják.Meghallgatásokmindenmunkanaponvannak,ezekidőpontját
éspontoshelyétegymásközöttelosztvaazosztályvezetőkhatározzákmeg.Ameghallgatástazeljárótanácselnöke
vezeti,akimegszabjaazoknakacselekményeknekasorrendjét,amelyekameghallgatásonkövetkeznek.Afélhezaz
eljárótanácstagjainkívülazellenérdekűfélésannakképviselőjeisintézhetkérdéseket.

2.Azeljárótanácselnökeameghallgatássoránbármikorfigyelmeztethetiafeleket,hanemavitásüggyelösszefüggő
kérdésfeltevésrevagytényelőadásrakerülsor.Azilyentények,adatokfigyelembevételétazeljárótanácsmellőzi.

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

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

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

6.Amegjelentszemélyekszemélyazonosságáról,valamintaképviseletijogigazolásárólvalómeggyőződésutánazeljáró
tanácselnökeameghallgatástmegnyitjaésfigyelmeztetiamegjelenteketarra,hogyameghallgatásrendjétzavaró
készülék,ígykülönösenmobiltelefonnemhasználható.Azeljárótanácselnökeafelekettájékoztatja
a)eljárásijogaikról,
b)akérelemkiegészítésénekszabályairól,
c)azegyezség,akötelezésttartalmazóhatározat,valamintazajánlásjogitermészetéről,arról,hogyazegyezségés
akötelezésttartalmazóhatározatönkénttörténőteljesítésénekelmaradásaeseténakérelmezőkérelmérebírósági
végrehajtásnakvanhelye,

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

7.Azösszegszerűennemmeghatározható,valamintcselekménymegtételérevagyattólvalótartózkodásrairányulóigé-
nyeketazeljárótanácsnullaforintraszólókéntértékeli.

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

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

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

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

megelőzően–benyújthatnak,
c)ameghallgatássoránazeljárástnyilvánvalóanhátráltatószándékkalbenyújtottbizonyítékokatazeljárótanács
figyelmenkívülhagyhatja,

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

talakorfigyelmenkívülhagyja.

11.Afeleknekameghallgatásonelőterjesztettközöskérelmérevagyajelenlévőfélkérelméreameghallgatáskivéte-
lesenfontosokból–ígykülönösenafelekegyezségrevalótörekvésemiatt–azújmeghallgatásidőpontjánakegyi-
dejűkitűzésévelelhalasztható.Azeljárótanácshivatalbóléscsakfontosokból,azokmegjelölésévelhalaszthatjael
ameghallgatást.Ameghallgatáselhalasztásanembefolyásoljaapénzügyibékéltetésieljárásbefejezésénektörvényi
véghatáridejét.Haafelekameghallgatáselhalasztásátkövetőenegyezségetkötnekegymássalésegyúttalhozzájá-
rulnakazeljárásírásbelilefolytatásához,folytatólagosmeghallgatásmegtartásáranemkerülsor.

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

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

Amennyibenahatározathozatalraazeljárásírásbelilefolytatásakeretébenkerülsor,úgyahatározatkihirdetésepos-
taivagyelektronikuskézbesítésútjántörténikazzal,hogyakihirdetésidőpontjaahatározatmeghozatalánaknapja.

14.Akötelezésttartalmazóhatározatvagyazajánlásírásbafoglalásáróléskézbesítésérőlazeljárótanácsgondoskodik.
Azírásbafoglaltajánlásvagykötelezésttartalmazóhatározatrendelkezőrészénektartalmazniakellarövid,tömör
döntést.

Amennyibenakérelemarrairányul,hogyazeljárótanácsállapítsameg,hogyakérelmezőnemtartozikvalamely
követeléssel,úgyazajánlásvagyakötelezésrendelkezőrészébenmegjelöliazonköveteléstmelynekmegfizetésére
nemkötelesakérelmező,továbbáfelhívjaapénzügyiszolgáltatót,hogy15naponbelülállítsonkiolyantartalmúnyi-
latkozatotésküldjemegakérelmezőrészére,amelyszerintakérelmezőfelénemérvényesítiamegjelöltkövetelést.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17.Ajogszabályialávetésenalapulókötelezésttartalmazóhatározatelleniellentmondásthatáridőbenbeérkezettnek
kelltekinteni,haazellentmondáselőterjesztésérenyitvaállóhatáridőutolsónapjánapénzügyiszolgáltatóajánlott
levélkéntaztpostáraadjaa16.fejezetbenmeghatározottcímre.

10. A REND FENNTARTÁSA ÉS AZ ELJÁRÁS IDŐTARTAMA

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

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

11. A HATÁRON ÁTNYÚLÓ PÉNZÜGYI FOGYASZTÓI JOGVITÁK ELTÉRŐ 
SZABÁLYAI

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

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

résztvevőmásEGTállambelialternatívvitarendezésifórumról,
b)információtadazefórumeljárásáravonatkozósajátosszabályokról,ígykülönösenaszolgáltatássalvalóelőzetes

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

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

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

5.AzeljárásihatáridőtazeljárótanácselnökénekjavaslataalapjánaPBTelnökeindokoltesetbenésügyenkéntegyalka-
lommal90nappalhosszabbíthatjameg.

12. ELJÁRÁS AZ ELSZÁMOLÁSSAL ÉS A SZERZŐDÉSMÓDOSULÁSSAL 
KAPCSOLATOS ÜGYEKBEN

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

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

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

4.Anyomtatványokhasználatakötelező.Amennyibenakérelmezőnemmegfelelőésecélrarendszeresítettnyomtatvá-
nyo(ko)nterjesztielőkérelmétvagyanyomtatványhiányosanlettbenyújtva,azeljárótanácsahiányokmegjelölése
mellettés8naposhatáridőbiztosításávalfelhívjaakérelmezőt,hogyamegfelelőnyomtatványonahiányokpótlásával
nyújtsabekérelmét.Akérelemhiányos,haanyomtatványmindenszükségesrovatanemkerülkitöltésre,haakérelmező
nemcsatoljaanyomtatványonmegjelöltvagyegyébként,azeljárótanácsáltalahiánypótlásbanbekértmellékleteket
vagyfelhívásranemnyilatkozikésezenkörülményazeljárótanácsmegítéléseszerintazeljáráslefolytatását,azügy
érdemielbírálásátnemteszilehetővé.

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

indított,folyamatbanlévőeljárástazeljárótanácsakésőbbindulteljárássalegyesítiésatovábbiakbanazeljárási
határidőketazegyesítésidőpontjánakalapulvételévelszámolja.

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

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

ugyanazonelszámolássalkapcsolatban,
l)apénzügyiszolgáltatóújelszámolástkészített,amellyelszembenönállójogorvoslatnakvanhelye.

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

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

10.AkérelmeketaTestületháromtagútanácsbanésírásbelieljárásbanbíráljael,deazeljárótanácsdöntéseszerint
meghallgatásttarthat.Azeljárótanácskijelöléseazügyérdemielbírálásaelőttmegtörténik.

11.Írásbeliazeljárásabbanazesetben,haazeljárótanácsazügybenmeghallgatástnemtart.Azírásbelieljárásszabályai
ameghallgatástartásávalfolytatotteljárásszabályaivalegyeznekmegazalábbieltérésekkel:

a)azeljárótanácsírásbantájékoztatjaafeleketazeljárásmegindulásáról,
b)adöntéstmegelőzőenazeljárótanács

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

ii)közliahatározathozatal legkésőbbi időpontját;a felhívásbanvagyaközlésbenmegjelölthatáridőntúlérdemi
nyilatkozatnemterjeszthetőelő.

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

13.Azeljárótanácscsakegymeghallgatásttart.Ameghallgatásnemnyilvános,azeljárótanácsafelekésafelekkép-
viselőinkívülmásszemélyeknekatárgyalóterembentörténőtartózkodásátmegtilthatja.Azeljárótanácsjogosult
ameghallgatásonhalktanácskozással–afelekjelenlétében–döntésthozni.Ameghallgatásonkép-vagyhangfelvétel
nemkészíthető.
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14.Ameghallgatásrólírásbelijegyzőkönyvkészül,egyébrögzítőeszközhasználatátazeljárótanácselnökeengedélyezheti.
Ajegyzőkönyvetazeljárótanácsegytagjakészítiésírjaalá.Ajegyzőkönyvazalábbiakatrögzíti:
a)afelekésképviselőiknevét,kérelmezőszemélyazonosítóadatait(születésihelyeésideje,személyazonosítóokmá-

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

Ameghallgatásbefejezésétmegelőzőenajegyzőkönyvetvezetőtanácstagismertetiazelkészültjegyzőkönyvetés
afelekarraészrevételttehetnek.Avéglegesítettjegyzőkönyvrerávezetiaziktatószámot.Ajegyzőkönyvkézbesítése
vagyameghallgatásonazeredetiokiratfelekrészéretörténőátadással,vagypostaiútonéspapíralapon,vagyelekt-
ronikusútonésformábantörténhet.Azeljárótanácshatározatátameghallgatásijegyzőkönyvbeisbelefoglalhatja,
ebbenazesetbenajegyzőkönyvetvalamennyitanácstagaláírja.

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

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

17.ATestületeljárásaingyenes,azeljárássalkapcsolatbanesetlegesenfelmerültfogyasztóiköltségekmegtérítésérenincs
mód,ilyenirányúkérelemnemterjeszthetőelő.

18.ATestületakötelezésttartalmazóhatározataitnemhozzanyilvánosságra.

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

13. ELJÁRÁS AZ ONLINE PÉNZÜGYI FOGYASZTÓI JOGVITÁKKAL KAPCSOLATOS 
ÜGYEKBEN

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

2.Azonlinevitarendezésieljárásírásbanzajlikazerreacélrarendszeresítettplatformonkeresztül,azeljárásmegindítá-
sárólatanácsértesítéstküldafelekrészére.Nemkerülsormeghallgatástartására,kivéve,haaztbármelyikfélkériés
ahhozamásikfélhozzájárul,vagyeljárótanácsakörülményekmérlegelésefolytánmeghallgatástartásátkezdeményezi
ésahhozmindkétfélhozzájárul.Amennyibenmeghallgatástartásárakerülsor,úgyazeljárásazerreirányulókérelem
beérkezésétkövetőenazáltalánosszabályokszerintfolytatódik.
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3.Azeljárótanácsakérelemmegalapozottságánakmegállapításaérdekébenafelektől–határidőtűzésével–írásbelitá-
jékoztatástvagydokumentumrendelkezésrebocsátásátkérheti.Afeleknyilatkozatait,álláspontjátazellenérdekűféllel
közölnikelléslehetőségetkelladniszámáraálláspontjakifejtésére.Azeljárótanácsazonlinevitarendezésiplatformon
keresztülmegküldöttdokumentumokátvételérőligazolásküldésétkérhetiafelektől.

4.Azeljárótanácsajogorvoslattalmegtámadhatóhatározatáthaladéktalanulpostaiútoniskézbesíttetiafelekrészére,
ajogorvoslatranyitvaállóhatáridőkapostaikézbesítéstőlszámítódnak.

5.AjelenfejezetbennemszabályozottkérdésekbenaMűködésiRendáltalánosszabályaimegfelelőenirányadóak.

14. DÖNTÉSEK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA

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

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

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

15. ELJÁRÁSI SZÜNET

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

2.Azeljárásiszünetekpontosidejét,kezdőészáróidőpontjátaPBTelnökeazeljárásiszünetkezdetétmegelőzőenlegalább
egyhónappalaPBThonlapjánközzéteszi.

16. ELÉRHETŐSÉGEK

A Testület elérhető:
Sajáthonlapján:www.mnb.hu/bekeltetes
Személyesen:azMNBÜgyfélszolgálatán,1122BudapestKrisztinakrt.6.
Telefonon:azügyfélszolgálat06-1-489-9700vagy+36-80-203-776számán
Postaiútonáltalánosésméltányosságiügyekben:1525BudapestPf.:172.
Postaiútonazelszámolással,szerződésmódosulássalkapcsolatosügyekben:1539Budapest,Pf.:670.
E-mailben:ugyfelszolgalat@mnb.hu
Elektronikusútonügyfélkapunkeresztül:www.mo.huoldalon
AzOVRrendeletszerintionlinemódonkötöttszolgáltatásiszerződésselkapcsolatbanazonlinevitarendezésiplatformon
keresztülahttps://webgate.ec.europa.eu/odroldalon.

A kérelmek benyújthatók:
–elektronikusiratkéntügyfélkapus(KAÜ)azonosítástkövetőenaPBTOnlineügyintézésalkalmazásonkeresztül,vagy

a www.mo.huoldalon
–személyesenazMNBÜgyfélszolgálat(BudapestXII.ker.,Krisztinakrt.6.)vagyakormányablakoknál,
–postaiútona1525BudapestPf.172.(általánosbékéltetésiésméltányosságiügyek)ésa1539Budapest,Pf.:670.(az
elszámolással,szerződésmódosulássalkapcsolatosügyek)címreeljuttatva.



MAGYAR NEMZETI BANK

JELENTÉS A PÉNZÜGYI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET ÉVES TEVÉKENYSÉGÉRŐL • 2022162

ATestületapénzügyi szolgáltatókkalazMNBelektronikusügyintézéstbiztosítóinformációsrendszerében(ERArendszer)
elérhetőfelületen,a„Pénzügyi	Békéltető	Testület	e-ügyintézés”	szolgáltatássegítségéveltartkapcsolatot,aszolgáltatók
azotttalálhatóelektronikusűrlapokonnyújtjákbeközléseiket,aTestületdöntései,felhívásai,tájékoztatásaiésegyéb
közléseiakézbesítésitárhelyenvalóelhelyezésselkerülnekkézbesítésreaszolgáltatókrészére.

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

1A.1 Kérelmező neve: 

1A.2 Lakcíme vagy 
levelezési címe: 

1A.3 Születésének  
időpontja: 

1A.4 Telefonszáma: 

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

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

szerződő
☐ biztosított ☐ kedvezményezett ☐ pénztártag

☐ egyéb (kérjük szíveskedjen leírni)

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

1B.1 Kérelmező neve: 

1B.2 
Lakcíme vagy 
levelezési címe: 

1B.3 Születésének  
időpontja: 

1B.4 Telefonszáma: 

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

☐ adós ☐ készfizető kezes ☐ zálogkötelezett ☐ örökös

☐ biztosítási szerződésnél
szerződő

☐ biztosított ☐ kedvezményezett ☐ pénztártag

☐ egyéb (kérjük szíveskedjen leírni)

150. ÁLTALÁNOS FOGYASZTÓI KÉRELEM

vonalkód helye 

ÜGYSZÁM:              
Benyújtandó 1 példányban a Pénzügyi Békéltető Testülethez 

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

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

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

1A.1 Kérelmező neve: 

1A.2 Lakcíme vagy 
levelezési címe: 

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

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

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

☐ egyéb:

1B.1 
További kérelmező 
neve:

1B.2 Lakcíme vagy 
levelezési címe: 

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

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

☐ egyéb:

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

Meghatalmazott neve: 

2.2 Lakcíme vagy  
levelezési címe: 

2.3 Telefonszáma: 

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

Pénzügyi szolgáltató neve:

3.2 Pénzügyi szolgáltató címe: 

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

Vonalkód helye 

ÜGYSZÁM:   

Benyújtandó 1 példányban a Pénzügyi Békéltető Testülethez 

Érkeztetés helye 

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

1/5 

2.1

3.1 

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

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

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

☐ nyilatkozom

4.2 Mikor nyújtotta be a méltányossági kérelmét a pénzügyi 
szolgáltatóhoz? 

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

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

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

A kérelem tárgyát képező
szerződés azonosító száma:

5.1.2. A kérelem tárgya szövegesen: 

5.1.3. A kérelem tárgya 
összegszerűen:    Ft 

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

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

4.1 

5.1.1.

5.2 

év hó napján

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

Születési időpontja: 

A méltányossági kérelem okának részletes bemutatása (5.2 pont folytatása): 



MAGYAR NEMZETI BANK

JELENTÉS A PÉNZÜGYI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET ÉVES TEVÉKENYSÉGÉRŐL • 2022172

4/5 

6. A KÉRELEM MELLÉKLETEI:

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

Mellékletek: 

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

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

mellékelem:☐ 

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

mellékelem:☐ 

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

mellékelem:☐ 

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

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

7. ALÁÍRÁS

Kelt év hó napján 

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

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

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

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

1. AZONOSÍTÁSI adatok: 

1.1. Kérelmező neve:   
1.2. Kérelmező születésének időpontja:  

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

 
 
_______________-____/_____ 

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

☐ Hiánypótlás ☐ Nyilatkozattétel 

☐ Nyilatkozat válasziratra ☐ Nyilatkozat egyezségi ajánlatra  

☐ Egyéb (kérjük szíveskedjen leírni) 
 
 

 

2. BEADVÁNY:  

2.1. Beadvány szövegesen:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

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

 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

200. FOLYAMATBAN LÉVŐ ÜGYBEN  
BEADVÁNY BENYÚJTÁSA 

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

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

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

Születési időpontja: 
    

 

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

5/5 

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

MEGHATALMAZÁS 

Lakcíme: 

Születési ideje:    Születési helye: 

ezúton meghatalmazom: 

Meghatalmazott neve: 

Lakcíme: 

Születés ideje: Születési helye:

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

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

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

Előttük, mint tanúk előtt: 

Név: Név: 

Lakcím: Lakcím: 

Anyja neve: Anyja neve: 

Aláírás*: Aláírás*: 

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

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

Alulírott: 

 Kérelmező 
(meghatalmazó) neve:

Pénzügyi szolgáltató
neve:

Pénzügyi szolgáltató
címe:

közötti méltányossági ügyben.

A meghatalmazás visszavonásig érvényes és kizárólag a fenti ügyre vonatkozik. 

Kelt,               

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

FIN-NET kapcsolatfelvételi űrlap több tagállamot érintő panaszok 
bejelentéséhez 

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

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

magukban), 

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

tenni, 

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

kezelték, és 

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

peren kívüli rendezésében 

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

o vagy a pénzügyi szolgáltató országában működő megfelelő vitarendezési testületnek 

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

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

 

A folyamat további lépései: Az a FIN-NET-tagtestület, amelyhez panaszát intézi, 
tájékoztatni fogja arról, hogy meg tudja-e oldani a kérdéses problémát, szükség esetén pedig 
továbbutalja az ügyet egy másik tagtestülethez. Elképzelhető, hogy a panaszt kivizsgáló 
testület munkatársai további információkat kérnek be Öntől, vagy megkérik, hogy töltse ki a 
testület saját panaszbejelentő űrlapját, megkönnyítve a számukra, hogy megfelelően 
mérlegelni tudják az ügyet. 
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FIN-NET kapcsolatfelvételi űrlap 
pénzügyi szolgáltatásokkal 
kapcsolatos, több tagállamot érintő 
panaszok bejelentéséhez
A többi nyelvi változat itt érhető el

Az Ön adatai
Lakóhely szerinti ország
Vezetéknév
Utónév
Állampolgárság
Teljes cím

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

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

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

Liechtenstein and Norway) 

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

Economic Area 

o have complained to the provider but are still dissatisfied and 

o want to find out which out-of-court dispute resolution body might be able to resolve the 

dispute 

 
How to use this form: Please complete the information requested below, and e-mail or post 
the form to the relevant dispute resolution body in either: 
 
o your own country or  

o the country of the financial services provider   

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

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

 

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

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK

Kormányablakok

A86/2019.(IV.23)KormányrendeletalapjánbármelykormányablakokonkeresztülbenyújthatóaPénzügyiBékéltető
Testületeljárásárairányulókérelem.Akormányablakoklistájaéselérhetőségeiazalábbilinkentalálhatómeg:

http://kormanyablak.hu/hu/kormanyablakok

Pénzügyi Navigátor Tanácsadói Irodahálózat

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

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

(2013. május 21.)

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

AZEURóPAIPARLAMENTÉSAZEURóPAIUNIóTANÁCSA,

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

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

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

(3)Az„Egységespiaci intézkedéscsomag–Tizenkétmozgatórugóanövekedésserkentéséhezésabizalomnövelésé- 
hez–»Együttegyújfajtanövekedésért«”című,2011.április13-iközleményébenaBizottságazalternatívvitarendezés
jogiszabályozását–amelyazelektronikuskereskedelmidimenziótismagábanfoglalja–azontizenkétmozgatórugó
egyikekénthatároztameg,amelyekelőmozdítjákanövekedéstésazegységespiacirántibizalommegerősödését.

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

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

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

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

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

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

(11)Jóllehetazonlinevitarendezésiplatformokkülönösenahatárokonátnyúlóinternetesügyleteketbonyolítófogyasztók
éskereskedőkszámárahasznosak,arendeletnekabelföldiinternetesügyletekreugyancsakalkalmazandónakkell
lennieannakérdekében,hogyazelektronikuskereskedelemterénvalóbanegyenlőversenyfeltételekjöhesseneklétre.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(29)Ezarendeletnemsértianemzetijogszabályokbanfoglalt,azalternatívvitarendezésrevonatkozóbizalmasinformá-
ciókezelésirendelkezéseket.

(30)Annakérdekében,hogyafogyasztókszélesköreelőttismertlegyenazonlinevitarendezésiplatformlétezése,az
Unióbanletelepedettésonlineadásvételivagyszolgáltatásiszerződésekbenérintettkereskedőknekaweboldalukon
aplatformravezetőelektronikuslinketkellelhelyezniük.Akereskedőknekfelkelltüntetniükaze-mailcímüketis,
amelyafogyasztókszámáraazelsőkapcsolatfelvételilehetőségetjelenti.Azonlineadásvételiésszolgáltatásiszerző-
désekjelentőshányadánakmegkötéseonlinepiaconkeresztültörténik,akiknekaközreműködéselehetővéteszivagy
megkönnyítiazonlineügyleteklétrejöttétafogyasztókésakereskedőkközött.Azonlinepiacokolyanonlineplatfor-
mok,amelyekenakereskedőkfelkínálhatjáktermékeiketésszolgáltatásaikatafogyasztóknak.Ezértezekreazonline
piacokraszinténvonatkozniakelleneazonkötelezettségnek,hogybiztosítsanakazonlinevitarendezésiplatformra
vezetőelektronikuslinket.Ekötelezettségnemérintia2013/11/EUirányelv13.cikkétazonkövetelménytilletően,
amelynekértelmébenakereskedőknektájékoztatniukkellafogyasztókategyrésztazadottkereskedőrevonatkozó
alternatívvitarendezésieljárásokról,másrésztarról,hogyvállalják-ealternatívvitarendezésieljárásokalkalmazását
afogyasztókkalfelmerültvitákrendezésére.Ezakötelezettségnemérintitovábbáafogyasztókjogairólszóló,2011.
október25-i2011/83/EUeurópaiparlamentiéstanácsiirányelv(8)6.cikke(1)bekezdésénekt)pontjátés8.cikkét.
A2011/83/EUirányelv6.cikke(1)bekezdésénekt)pontjaatávollévőkközöttivagyazüzlethelyiségenkívültörténő
szerződéskötéseseténelőírja,hogyakereskedőnek-mégmielőttaszerződésafogyasztóranézvekötelezővéválna
-tájékoztatniakellafogyasztótazon,bíróságieljárásonkívülipanasztételiésjogorvoslatimechanizmusokigénybe-
vételéneklehetőségéről,amelyekkötelezőekakereskedőrenézve,valamintazezekigénybevételénekmódjáról.
Atagállamoknak–szinténafogyasztóitudatosságnöveléseérdekében–ösztönözniükkellafogyasztóiszervezeteket
ésgazdaságitársaságokatarra,hogyadjákmegazonlinevitarendezésiplatformhonlapjáramutatóelektronikuslinket.
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(31)Azalternatívvitarendezési fórumokvonatkozóalkalmazásikörénekmeghatározásáraszolgálókritériumokfigye-
lembevételeérekébenaBizottságnakfelhatalmazástkellkapniaarra,hogyazEUMSZ290.cikkénekmegfelelően
jogiaktusokatfogadjonelazoninformációtípusokravonatkozóan,amelyeketapanaszosnakazonlinevitarendezési
platformonelérhetőelektronikusűrlaponmegkelladnia.Különösenfontos,hogyaBizottságazelőkészítőmunka
soránmegfelelőkonzultációkatfolytasson,többekközöttszakértőiszintenis.Afelhatalmazásonalapulójogiaktusok
előkészítésekorésmegszövegezésekoraBizottságnakgondoskodniakellavonatkozódokumentumoknakazEurópai
ParlamentésaTanácsrészéretörténőegyidejű,időbentörténőésmegfelelőtovábbításáról.

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

(33)ErendelettekintetébenaBizottságnakadottesetbenkonzultálniakellazeurópaiadatvédelmibiztossal.

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

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

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

(10)ELFOGADTAEZTARENDELETET:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1. cikk

Tárgy

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

Hatály

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

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

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

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

3. cikk

Kapcsolatmásuniósjogiaktusokkal

Ezarendeletnemsértia2008/52/EKirányelvet.

4. cikk

Fogalommeghatározások

(1)Erendeletalkalmazásában:
a)„fogyasztó”:a2013/11/EUirányelv4.cikke(1)bekezdéséneka)pontjábanmeghatározottfogyasztó;
b)„kereskedő”:a2013/11/EUirányelv4.cikke(1)bekezdésénekb)pontjábanmeghatározottkereskedő;
c)„adásvételiszerződés”:a2013/11/EUirányelv4.cikke(1)bekezdésénekc)pontjábanmeghatározottadásvételi
szerződés;

d)„szolgáltatásiszerződés”:a2013/11/EUirányelv4.cikke(1)bekezdésénekd)pontjábanmeghatározottszolgáltatási
szerződés;

e)„onlineadásvételivagyszolgáltatásiszerződés”:olyanadásvételivagyszolgáltatásiszerződés,amelynekértelmében
akereskedővagyakereskedőközvetítőjeegyweboldalonvagyegyébelektronikuseszközönkeresztülkínálmeg-
vételrevalamilyenárutvagyszolgáltatást,ésafogyasztóazadottweboldalonvagyegyébelektronikuseszközön
keresztülrendelimegazárukatvagyszolgáltatásokat;

f)„onlinepiac”:abelsőpiaconazinformációstársadalommalösszefüggőszolgáltatások,különösenazelektronikus
kereskedelem,egyesjogivonatkozásairólszóló,2000.június8-i2000/31/EKeurópaiparlamentiéstanácsiirányelv
(11)(Elektronikuskereskedelemrőlszólóirányelv)2.cikkénekb)pontjábanmeghatározottszolgáltató,akiolyan
szolgáltatástnyújt,amelyegyonlinepiacweboldalánkeresztülonlineadásvételiésszolgáltatásiszerződésekmeg-
kötésétteszilehetővéfogyasztókéskereskedőkközött;
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g)„elektronikusút”:elektronikusberendezéshasználataadatokolyanfeldolgozására(beleértveadigitálistömörítést)
éstárolására,amelyneksoránazadatoktovábbítása,átadásaésátvételeteljesegészébenvezetéken,rádióhullámon,
optikaivagyegyébelektromágnesesútontörténik;

h)„alternatívvitarendezésieljárás”(atovábbiakban:alternatívvitarendezésieljárás):azerendelet2.cikkébenemlített
jogvitákbíróságieljárásonkívülirendezéséreszolgálóeljárás;

i)„alternatívvitarendezésifórum”(atovábbiakban:alternatívvitarendezésifórum):a2013/11/EUirányelv4.cikke
(1)bekezdésénekh)pontjábanmeghatározottalternatívvitarendezésifórum;

j)„panaszosfél”:azafogyasztóvagykereskedő,akipanasztnyújtottbeazonlinevitarendezésiplatformonkeresztül;
k)„ellenérdekűfél”:azafogyasztóvagykereskedő,akiellenpanasztnyújtottakbeazonlinevitarendezésiplatformon

keresztül;
l)„hatáskörrelrendelkezőhatóság”:a2013/11/EUirányelv4.cikke(1)bekezdéséneki)pontjábanmeghatározott
hatóság;

m)„személyesadat”:azonosítottvagyazonosíthatótermészetesszemélyre(„adatalany”)vonatkozóbármelyinfor-
máció;azazonosíthatószemélyolyanszemély,akiközvetlenvagyközvetettmódonazonosítható,mindenekelőtt
egyazonosítószámravagyaszemélyfizikai,fiziológiai,szellemi,gazdasági,kulturálisvagytársadalmiidentitására
vonatkozóegyvagytöbbtényezőretörténőutalásrévén.

(2)Akereskedőletelepedésihelyéta2013/11/EUirányelv4.cikke(2),illetve(3)bekezdésénekmegfelelőenkellmeg-
határozni.

II. FEJEZET

ONLINE VITARENDEZÉSI PLATFORM 

5. cikk

Azonlinevitarendezésiplatformlétrehozása

(1)ABizottságlétrehozegyonlinevitarendezésiplatformot,ésfelelannakműködtetéséért–azerendeletalkalmazásához
szükségesmindenfordításifeladatotisbeleértve–,fenntartásáért,finanszírozásáértésazadatbiztonságért.Azonline
vitarendezésiplatformnakfelhasználóbarátnakkelllennie.Azonlinevitarendezésiplatformlétrehozása,működtetése
ésfenntartásasoránbiztosítanikellafelhasználókadatainakvédelmétmáratervezésszakaszátólkezdve(„beépített
adatvédelem”),valamintbiztosítanikellazt,hogyazonlinevitarendezésiplatformlehetőségszerintmindenkiszá-
márahozzáférhetőésfelhasználhatólegyen,beleértveakiszolgáltatotthelyzetbenlévőszemélyeketis(„amindenki
számáratörténőtervezés”).

(2)Azonlinevitarendezésiplatformegyablakosügyintézésipontkéntműködikazonfogyasztókéskereskedőkszámára,
akikazerendelethatályaalátartozójogvitáikatbíróságieljárásonkívülkívánjákrendezni.Azonlinevitarendezésiplat-
formegyinteraktívweboldal,amelyelektronikusútonésdíjmentesenelérhetőazUnióintézményeinekvalamennyi
hivatalosnyelvén.

(3)ABizottságazonlinevitarendezésiplatformotadottesetbenhozzáférhetővétesziazokonahonlapjain,amelyeken
tájékoztatástnyújtanakazunióspolgároknakésvállalkozásoknak,mindenekelőtta2004/387/EKhatározatnakmeg-
felelőenlétrehozott„Európaönökért”portálon.

(4)Azonlinevitarendezésiplatformakövetkezőfeladatokatlátjael:
a)elérhetővétesziapanaszokbejelentéséreszolgálóelektronikusűrlapot,amelyetapanaszosféltöltkia8.cikknek

megfelelően;
b)tájékoztatjaazellenérdekűfeletapanaszról;
c)meghatározza,hogymelyikahatáskörrelrendelkezőalternatívvitarendezésifórum,illetvemelyekahatáskörrel
rendelkezőalternatívvitarendezésifórumok,éseljuttatjaapanasztahhozazalternatívvitarendezésifórumhoz,
amelynekigénybevételérőlafeleka9.cikkelösszhangbanmegállapodtak;
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d)díjmentesenbiztosítegyelektronikusügykezelőeszközt,amely lehetővétesziazérintettfelekésazalternatív
vitarendezésifórumszámára,hogyavitarendezésieljárástazonlinevitarendezésiplatformonkeresztül,online
bonyolítsákle;

e)biztosítjaazérintettfelekésazalternatívvitarendezésifórumszámáraavitarendezéshezszükségesésazonline
vitarendezésiplatformonkeresztültovábbítottinformációkfordítását;

f)a10.cikkc)pontjábanemlítettinformációknakazalternatívvitarendezésifórumokáltaltörténőtovábbítására
szolgálóelektronikusűrlapotbiztosít;

g)visszajelzésirendszertműködtet,amelylehetővétesziafelekszámára,hogyazonlinevitarendezésiplatformmű-
ködésével,illetveazadottvitátkezelőalternatívvitarendezésifórummalkapcsolatosvéleményüketkifejthessék;

h)nyilvánosanhozzáférhetővétesziazalábbiakat:
i.)általánostájékoztatásazalternatívvitarendezésieljárásokról,mintabíróságieljárásonkívülivitarendezésegyik

módjáról;
ii.)tájékoztatása2013/11/EUirányelv20.cikke(2)bekezdésénekmegfelelőenjegyzékbevettalternatívvitarendezési

fórumokról,amelyekazerendelethatályaalátartozójogvitákkezelésérehatáskörrelrendelkeznek;
iii.)onlineútmutatóapanaszoknakazonlinevitarendezésiplatformonkeresztülibenyújtásáravonatkozóan;
iv.)tájékoztatásazokrólazonlinevitarendezésikapcsolattartópontokról–beleértveezekelérhetőségétis–,ame-

lyeketatagállamokazerendelet7.cikkének(1)bekezdésévelösszhangbankijelöltek;
v.)statisztikaiadatokazoknakavitáknakakimeneteléről,amelyeketazonlinevitarendezésiplatformonkeresztül

továbbítottakazalternatívvitarendezésifórumokhoz.

(5)ABizottsággondoskodikarról,hogya(4)bekezdésh)pontjábanszereplőinformációkpontosakésnaprakészeklegye-
nek,ésazokatvilágos,érthetőéskönnyenelérhetőmódontegyékközzé.

(6)Azokata2013/11/EUirányelv20.cikke(2)bekezdésénekmegfelelőenjegyzékbevettalternatívvitarendezésifórumo-
kat,amelyekazerendelethatályaalátartozójogvitákkezelésérehatáskörrelrendelkeznek,azonlinevitarendezési
platformonelektronikusanjegyzékbekellvenni.

(7)ABizottságvégrehajtásijogiaktusokútjánintézkedéseketfogadelazecikk(4)bekezdésébenmeghatározottfeladatok
ellátásánakmódjáról.Azemlítettvégrehajtásijogiaktusokatazerendelet16.cikkének(3)bekezdésébenemlített
vizsgálóbizottságieljárásnakmegfelelőenkellelfogadni.

6. cikk

Azonlinevitarendezésiplatformtesztelése

(1)ABizottságlegkésőbb2015.január9-igteszteliazonlinevitarendezésiplatformtechnikaifunkcióitésfelhasználóbarát
jellegét,valamintapanaszokbejelentéséreszolgálóűrlapot,többekközöttafordításszempontjából.Ateszteléstaz
onlinevitarendezésbenjártastagállamiszakértőkkel,valamintafogyasztókésakereskedőkképviselőivelkellelvé-
gezniésértékelni.ABizottságjelentéstnyújtbeazEurópaiParlamentnekésaTanácsnakateszteléseredményéről,
ésmeghozzaazesetlegesproblémákkezeléséreszolgálóintézkedéseketazonlinevitarendezésiplatformhatékony
működésénekbiztosításaérdekében.

(2)ABizottságazecikk(1)bekezdésébenemlítettjelentésbenismertetiazokatatechnikaiésszervezésiintézkedéseket
is,amelyeketannakérdekébenkívánmeghozni,hogyazonlinevitarendezésiplatformmegfeleljena45/2001/EK
rendeletbenmeghatározottadatvédelmikövetelményeknek.

7. cikk

Azonlinevitarendezéstsegítőkapcsolattartópontokhálózata

(1)Mindenegyestagállamkijelölegyonlinevitarendezésikapcsolattartópontot,amelyneknevétéselérhetőségétköz-
liaBizottsággal.AtagállamokazonlinevitarendezésikapcsolattartópontokfelelősségétátruházhatjákazEurópai
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FogyasztóiKözpontokHálózatánaksajátországukbantalálhatóközpontjaira,fogyasztóiszervezetekrevagybármely
másszervezetre.Valamennyionlinevitarendezésikapcsolattartópontbanlegalábbkét,onlinevitarendezéstsegítő
tanácsadóműködik.

(2)Azonlinevitarendezésikapcsolattartópontoktámogatástnyújtanakazonlinevitarendezésiplatformonkeresztül
benyújtottpanaszokkalkapcsolatosvitákrendezéséhez,akövetkezőfeladatokellátásarévén:
a)kérésreelősegítikafelekésahatáskörrelrendelkezőalternatívvitarendezésifórumközöttikommunikációt,ami

mindenekelőttakövetkezőketfoglalhatjamagában:
i.)apanaszésadottesetbenavonatkozódokumentumokbenyújtásáhoznyújtottsegítség;
ii.)azérintettfelekésazalternatívvitarendezésifórumokáltalánosjellegűtájékoztatásaazadásvételiésszolgáltatási

szerződésekkelkapcsolatosazonfogyasztóijogokról,amelyekavitarendezéstsegítőtanácsadókkalrendelkező
onlinevitarendezésikapcsolattartópontnakotthontadótagállambanérvényesíthetők;

iii.)tájékoztatásazonlinevitarendezésiplatformműködéséről;
iv.)magyarázatnyújtásaafeleknekakijelöltalternatívvitarendezésifórumokáltalalkalmazotteljárásiszabályokkal

kapcsolatban;
v.)tájékoztatásapanaszosfélszámáraajogorvoslategyébeszközeiről,amennyibenazadottvitátazonlinevita-

rendezésiplatformonkeresztülnemlehetrendezni;
b)afeladataikellátásasoránszerzettgyakorlatitapasztalataikalapjántevékenységükrőlkétéventejelentéstkészítenek

aBizottságnakésatagállamoknak;

(3)Azonlinevitarendezésikapcsolattartópontoknemköteleseka(2)bekezdésbenfelsoroltfeladatokellátásáraazoknak
avitáknakazesetében,amelyekbenafelekugyanabbanatagállambanrendelkeznekszokásostartózkodásihellyel.

(4)A(3)bekezdésellenéreatagállamokdönthetnekúgy,hogyanemzetikörülményekretekintettelazonlinekapcsolat-
tartópontnakelkellvégezniea(2)bekezdésbenfelsoroltfeladatokközülegyetvagytöbbetazonjogvitákesetében
is,amelyekbenafelekugyanabbanatagállambanrendelkeznekszokásostartózkodásihellyel.

(5)ABizottságlétrehozzaazonlinekapcsolattartópontokhálózatát,amelylehetővétesziakapcsolattartópontokegyütt-
működését,éshozzájárula(2)bekezdésbenfelsoroltfeladatokeredményességéhez.

(6)ABizottságéventelegalábbkétalkalommaltalálkozórahívjaösszeazonlinevitarendezésikapcsolattartópontokhá-
lózatánaktagjait,hogymegoszthassákegymássalalegjobbgyakorlatokat,ésmegvitathassákazonlinevitarendezési
platformműködésesorántapasztaltvisszatérőproblémákat.

(7)ABizottságazonlinevitarendezésikapcsolattartókközöttiegyüttműködésmódjáravonatkozószabályokatvégrehajtási
jogiaktusokútjánfogadjael.Azemlítettvégrehajtásijogiaktusokata16.cikk(3)bekezdésébenemlítettvizsgálóbi-
zottságieljáráskeretébenkellelfogadni.

8. cikk

Apanaszokbenyújtása

(1)Apanaszosfélazonlinevitarendezésiplatformhozapanaszokbejelentéséreszolgálóelektronikusűrlapkitöltésével
nyújthatbepanaszt.Apanaszokbejelentéséreszolgálóűrlapnakfelhasználóbarátnakésazonlinevitarendezésiplat-
formonkeresztülkönnyenelérhetőnekkelllennie.

(2)Apanaszosféláltalbenyújtottinformációnakelégségesnekkelllennieahatáskörrelrendelkezőalternatívvitarende-
zésifórummegállapításához.Ezeninformációterendeletmellékletetartalmazza.Apanaszosféldokumentumokat
csatolhatazűrlaphozpanaszánakalátámasztásához.

(3)Azonkritériumokfigyelembevételeérdekében,amelyekalapjána2013/11/EUrendelet20.cikkének(2)bekezdésével
összhangbanjegyzékbevettésazerendelethatályaalátartozójogvitákkalfoglalkozóalternatívvitarendezésifórumok
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meghatározzáksajátilletékességiterületüket,aBizottságfelhatalmazástkaparra,hogyazerendelet17.cikkével
összhangbanfelhatalmazásonalapulójogiaktusokatfogadjonelazerendeletmellékletébenfelsoroltinformációk
kiigazításáravonatkozóan.

(4)ABizottságapanaszokbejelentéséreszolgálóelektronikusűrlapkitöltésénekmódjáravonatkozószabályokatvégre-
hajtásijogiaktusokútjánhatározzameg.Azemlítettvégrehajtásijogiaktusokatazerendelet16.cikkének(2)bekez-
désébenemlítetttanácsadóbizottságieljáráskeretébenkellelfogadni.

(5)Apanaszokbejelentéséreszolgálóelektronikusűrlaponésannakmellékleteinmegadottadatokközülkizárólagaz
adatgyűjtéscéljaszempontjábólhelyes,lényegesésnemtúlzottmértékűadatokkerülnekfeldolgozásra.

9. cikk

Apanaszokfeldolgozásaéstovábbítása

(1)Azonlinevitarendezésiplatformhozbenyújtottpanaszokapanaszokbenyújtásáraszolgálóelektronikusűrlapvala-
mennyiszükségesrovatánakhiánytalankitöltéseeseténkerülnekfeldolgozásra.

(2)Haapanaszokbenyújtásáraszolgálóűrlapotnemtöltöttékteljesenki,apanaszosfeletértesítenikellarról,hogyapa-
nasztnemlehettovábbfeldolgoznimindaddig,amígahiányzóinformációkatmegnemadja.

(3)Apanaszokbenyújtásáraszolgáló,hiánytalanulkitöltöttűrlapbeérkezésétkövetőenazonlinevitarendezésiplatform
könnyenérthetőmódon,késedelemnélkültovábbítjaazellenérdekűfélszámáraazeféláltalválasztott,azUnióin-
tézményeinekegyikhivatalosnyelvénapanasztakövetkezőadatokkalegyütt:
a)tájékoztatásarról,hogyafeleknekmegkellegyezniükegyalternatívvitarendezésifórumról,amelyhezapanaszt

továbbítanikell,éshaafelekneknemsikerülmegállapodásrajutnivagyhaegyetlenhatáskörrelrendelkezőalternatív
vitarendezésifórumotsemsikerülazonosítani,apanasznemkerültovábbifeldolgozásra;

b)tájékoztatásapanaszkezelésérehatáskörrelrendelkezőalternatívvitarendezési fórumrólvagyfórumokról,ha
apanaszbenyújtásáraszolgálóelektronikusűrlapmegemlítivalamelyiket,vagyhaazonlinevitarendezésiplatform
azűrlaponszolgáltatottinformációkalapjánazonosítottilyet;

c)abbanazesetben,haazellenérdekűfélegykereskedő,annakafelkérésearra,hogy10naptárinaponbelülnyilat-
kozzonazalábbiakról:akereskedőafogyasztókkalfelmerülőjogvitákrendezésecéljábólegyadottalternatívvita-
rendezésifórumigénybevételévelkapcsolatoskötelezettségetvállal-e,vagyilyenkötelezettséghatályaaláesik-e,
valamintattólazesettőleltekintve,haakereskedőegyadottalternatívvitarendezésifórumigénybevételévelkap-
csolatoskötelezettséghatályaaláesik,hajlandó-eab)pontbanemlítettvalamelyalternatívvitarendezésifórumot
vagyfórumokatigénybevenni;

d)abbanazesetben,haazellenérdekűfélegyfogyasztó,ésakereskedőkötelesegyadottalternatívvitarendezési
fórumotigénybevenni,afogyasztófelkérésearra,hogy10naptárinaponbelülegyezzenbeleennekazalternatív
vitarendezésifórumnakazigénybevételébe,vagyhaakereskedőnemkötelesegyadottalternatívvitarendezési
fórumotigénybevenni,afogyasztófelkérésearra,hogyab)pontbanemlítettekbőlválasszonegyvagytöbbalter-
natívvitarendezésifórumot;

e)azellenérdekűfélletelepedésivagytartózkodásihelyeszerintitagállambanműködőonlinevitarendezésikapcsolat-
tartópontnevének,elérhetőségénekésa7.cikk(2)bekezdéséneka)pontjábanemlítettfeladatainakrövidleírása.

(4)A(3)bekezdésc)vagyd)pontjábanemlített,azellenérdekűféltőlszármazóinformációkkézhezvételétkövetőenaz
onlinevitarendezésiplatformkönnyenérthetőmódon,apanaszosféláltalválasztott,azUnióintézményeinekegyik
hivatalosnyelvénhaladéktalanulközliezzelaféllelazalábbiinformációkat:
a)a(3)bekezdésa)pontjábanemlítettinformációkat;
b)haapanaszosfélegyfogyasztó,akereskedőáltala(3)bekezdésc)pontjánakmegfelelőenmegjelöltalternatívvi-

tarendezésifórumravagyfórumokravonatkozóinformációt,valamintegyarravonatkozófelkérést,hogytíznaptári
naponbelülállapodjonmegazalternatívvitarendezésifórumról;
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c)haapanaszosfélegykereskedő,akinemkötelesegyadottalternatívvitarendezésifórumotigénybevenni,akkor
afogyasztóáltala(3)bekezdésd)pontjánakmegfelelőenmegjelöltalternatívvitarendezésifórumravagyfóru-
mokravonatkozóinformációt,valamintegyarravonatkozófelkérést,hogytíznaptárinaponbelülállapodjonmeg
azalternatívvitarendezésifórumról;

d)apanaszosfélletelepedésivagytartózkodásihelyeszerintitagállambanműködőonlinevitarendezésikapcsolattartó
pontnevének,elérhetőségénekésa7.cikk(2)bekezdéséneka)pontjábanemlítettfeladatainakrövidleírását.

(5)A(3)bekezdésb)pontjában,valaminta(4)bekezdésb)ésc)pontjábanemlítettinformációmagábanfogaljaazegyes
alternatívvitarendezésifórumokravonatkozókövetkezőadatokat:
a)azalternatívvitarendezésifórumneve,elérhetőségeéswebhelyénekcíme;
b)adottesetbenazalternatívvitarendezésieljárásdíjtételei;
c)azalternatívvitarendezésieljáráslefolytatásáhozhasználhatónyelvvagynyelvek;
d)azalternatívvitarendezésieljárásátlagosidőtartama;
e)azalternatívvitarendezésieljáráseredményénekkötelezővagynemkötelezőjellege;
f)azokaz indokok, amelyekalapjánazalternatívvitarendezési fórumegyadott jogvita rendezésételutasíthatja
a2013/11/EUirányelv5.cikkének(4)bekezdésévelösszhangban.

(6)Azonlinevitarendezésiplatformautomatikusanéshaladéktalanultovábbítjaapanasztahhozazalternatívvitarendezési
fórumhoz,amelynekigénybevételérőlafeleka(3)és(4)bekezdésselösszhangbanmegállapodtak.

(7)Azazalternatívvitarendezésifórum,amelyhezapanaszttovábbították,haladéktalanultájékoztatjaafeleketarról,
hogya2013/11/EUirányelv5.cikke(4)bekezdésévelösszhangbanhozzájárulvagyelutasítja,hogyajogvitávalfoglal-
kozzon.Azazalternatívvitarendezésifórum,amelybeleegyezett,hogyajogvitávalfoglalkozzon,tájékoztatjaafeleket
azeljárásiszabályzatárólis,valamintadottesetbenazadottvitarendezésieljárásköltségeiről.

(8)Haapanaszbenyújtásáraszolgálóűrlapbenyújtásátkövető30naponbelülafeleknemtudnakmegegyezniegyal-
ternatívvitarendezésifórumban,vagyhaazalternatívvitarendezésifórumelutasítja,hogyajogvitávalfoglalkozzon,
apanasztovábbifeldolgozásáranemkerülsor.Apanaszosfelettájékoztatnikellarról,hogyegyébjogorvoslatieszkö-
zökkelkapcsolatosáltalánosfelvilágosításértonlinevitarendezésitanácsadóhozfordulhat.

10. cikk

Vitarendezés

Azalternatívvitarendezésifórum,amelybeleegyezett,hogyfoglalkozikegyvitávalazerendelet9.cikkénekmegfelelően:
a)avitarendezésieljárásta2013/11/EUirányelv8.cikkéneke)pontjábanemlítetthatáridőnbelüllezárja;
b)nemkövetelimegafelekvagyképviselőikfizikaijelenlétét,kivévehaeljárásiszabályaielőírjákenneklehetőségét,és

afelekbeleegyeznek;
c)haladéktalanultovábbítjaazonlinevitarendezésiplatformfeléakövetkezőinformációkat:

i.)apanasszalkapcsolatosügyiratbeérkezésénekidőpontja;
ii.)ajogvitatárgya;
iii.)avitarendezésieljáráslezárásánakdátuma;
iv.)aziii.alpontbanemlítetteljáráseredménye;

d)nemkötelezhetőarra,hogyazonlinevitarendezésiplatformonkeresztülalternatívvitarendezésieljárástfolytasson.

11. cikk

Adatbázis

ABizottságmeghozzaaszükségesintézkedéseketegyolyanelektronikusadatbázislétrehozásaésfenntartásaérdekében,
amelybenaz5.cikk(4)bekezdéseésa10.cikkc)pontjaszerintfeldolgozottadatokattárolja,megfelelőenfigyelembe
vévea13.cikk(2)bekezdését.



MELLÉKLET

JELENTÉS A PÉNZÜGYI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET ÉVES TEVÉKENYSÉGÉRŐL • 2022 191

12. cikk

Aszemélyesadatokfeldolgozása

(1)Avitásügyekkelkapcsolatos,a11.cikkbenemlítettadatbázisbantároltinformációkhoz,ígyaszemélyesadatokhoz
kizárólagazazalternatívvitarendezésifórumférhethozzáa10.cikkbenemlítettcélokból,amelynekazadottvitás
ügyeta9.cikknekmegfelelőentovábbították.Ugyanezeninformációkhoz–kizárólaga7.cikk(2)és(4)bekezdésében
említettcélokból–azonlinevitarendezésikapcsolattartópontokishozzáférhetnek,haerreszükségvan.

(2)ABizottságazonlinevitarendezésiplatformhasználatánakésműködésénekellenőrzése,valaminta21.cikkbenemlített
jelentésekelkészítésecéljábólhozzáférésselrendelkezika10.cikkszerintfeldolgozottinformációkhoz.ABizottságaz
onlinevitarendezésiplatformotigénybevevőkszemélyesadataitkizárólagazonlinevitarendezésiplatformműködé-
séhezésfenntartásáhozszükségesmértékbendolgozzafel,többekközöttabbólacélból,hogynyomonkövesseaz
onlinevitarendezésiplatformnakazalternatívvitarendezésifórumokésazonlinevitarendezésikapcsolattartópontok
általihasználatát.

(3)Avitásügyekkelkapcsolatosszemélyesadatokatazecikk(1)bekezdésébenemlítettadatbázisbankizárólagannyiideig
lehettárolni,ameddigezazadatgyűjtéscéljánakeléréséhezvagyahhozszükséges,hogybiztosítanilehessen,hogyaz
érintettekgyakorolhassákvonatkozójogaikat,éshozzáférhessenekaszemélyesadataikhoz;azadatokatlegkésőbbhat
hónappala10.cikkc)pontjánakiii.alpontjávalösszhangbanazonlinevitarendezésiplatformfelétovábbítottvitásügy
lezárásánakidőpontjátkövetőenautomatikusantörölnikell.Azadatmegőrzésiidőszakazadottjogvitávalfoglalkozó
alternatívvitarendezésifórumvagyazonlinevitarendezésikapcsolattartópontáltalanemzetiadatfájlokbantárolt
személyesadatokraisérvényes,kivéve,haazalternatívvitarendezésifórumáltalalkalmazotteljárásiszabályokvagy
anemzetijogszabályokegyedirendelkezéseihosszabbmegőrzésiidőszakotirányoznakelő.

(4)Azerendelethatályaalátartozóadatkezelésitevékenységeitekintetébenvalamennyionlinevitarendezésitanácsadó
a95/46/EKirányelv2.cikkénekd)pontjaértelmébenadatkezelőnekminősül,ésbiztosítaniakellazt,hogyezekate-
vékenységekösszhangbanlegyenekazokkalanemzetijogszabályokkal,amelyeketa95/46/EKirányelvnekmegfelelően
azonlinevitarendezésitanácsadóvalrendelkezőonlinevitarendezésikapcsolattartópontnakotthontadótagállamban
fogadtakel.

(5)Azerendelethatályaalátartozóadatkezelésitevékenységeitekintetébenvalamennyialternatívvitarendezésifórum
a95/46/EKirányelv2.cikkénekd)pontjaértelmébenadatkezelőnekminősül,ésbiztosítaniakellazt,hogyezekate-
vékenységekösszhangbanlegyenekazokkalanemzetijogszabályokkal,amelyeketa95/46/EKirányelvnekmegfelelően
azalternatívvitarendezésifórumletelepedésihelyeszerintitagállambanfogadtakel.

(6)Azerendeletszerintikötelezettségeitésaszemélyesadatoknakazekötelezettségekkeretébenvalófeldolgozását
illetőenaBizottsága45/2001/EKrendelet2.cikkénekd)pontjaszerintiadatkezelőnekminősül.

13. cikk

Azadatoktitkosságaésbiztonsága

(1)Azonlinevitarendezésikapcsolattartópontokraazérintetttagállamjogszabályaibanaszakmaititoktartásvagyazazzal
egyenértékűmástitoktartásikötelezettségektekintetébenelőírtszabályokvonatkoznak.

(2)ABizottsága45/2001/EKrendelet22.cikkévelösszhangbanmeghozzaamegfelelőműszakiésszervezetiintézkedéseket
azerendeletkeretébenfeldolgozottinformációkbiztonságánakbiztosítására,beleértveazadatokhozvalóhozzáférés
megfelelőellenőrzését,egybiztonságitervetésabiztonságotérintőeseményekkezelését.
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14. cikk

Afogyasztóktájékoztatása

(1)AzUnióbanletelepedett,onlineadásvételivagyszolgáltatásiszerződésekbenérintettkereskedőknek,valamintaz
Unióbanletelepedettolyanonlinepiacoknakmegkelljeleníteniükahonlapjukonazonlinevitarendezésiplatformra
mutatóelektronikuslinket.Ennekalinknekafogyasztókszámárakönnyenelérhetőnekkelllennie.Azonlineadásvételi
vagyszolgáltatásiszerződésekbenérintett,azUnióbanletelepedettkereskedőknekmegkelladniukaze-mailcímüketis.

(2)AzUnióbanletelepedett,onlineadásvételivagyszolgáltatásiszerződésekbenérintettazonkereskedőknek,akikkö-
telesekegyvagytöbbalternatívvitarendezésifórumotigénybevenniafogyasztókkalfennállóvitáikrendezéséhez,
vagyerrekötelezettségetvállalnak,tájékoztatniukkellafogyasztókatazonlinevitarendezésiplatformlétezéséről,
valamintarrólalehetőségről,hogyazonlinevitarendezésiplatformfelhasználhatóavitáikrendezéséhez.Emellettaz
onlinevitarendezésiplatformramutatóelektronikuslinketkellmegjeleníteniükhonlapjukon,illetve,haazajánlatot
e-mailbenteszik,akkorazadotte-mailben.Eztazinformációtfelkelltüntetniadottesetbenazonlineadásvételivagy
szolgáltatásiszerződésáltalánosfeltételeiközöttis.

(3)Azecikk(1)és(2)bekezdésenemsértia2013/11/EUirányelv13.cikkét,valamintabíróságieljárásonkívülivitaren-
dezésieljárásokkalkapcsolatbanafogyasztóktájékoztatásáravonatkozó,egyébuniósjogiaktusokbanfoglaltazon
rendelkezéseket,amelyekecikkrendelkezéseinkívülalkalmazandók.

(4)Azalternatívvitarendezésifórumoknaka2013/11/EUirányelv20.cikkének(4)bekezdésébenemlítettjegyzékétés
annakfrissítéseitazonlinevitarendezésiplatformonközzékelltenni.

(5)Atagállamoknakgondoskodniukkellarról,hogyazalternatívvitarendezésifórumok,azEurópaiFogyasztóiKözpontok
Hálózatánakközpontjai,a2013/11/EUirányelv18.cikkének(1)bekezdésébenmeghatározotthatáskörrelrendelkező
hatóságok,ésadottesetbena2013/11/EUirányelv14.cikkének(2)bekezdésévelösszhangbankijelöltfórumokhon-
lapjukonfeltüntessékazonlinevitarendezésiplatformramutatóelektronikuslinket.

(6)Atagállamoknakösztönözniükkellafogyasztóiésvállalkozóiszövetségeketarra,hogyadjákmegazonlinevitarendezési
platformhonlapjáramutatóelektronikuslinket.

(7)Haakereskedőkkötelesekaz(1)ésa(2)bekezdés,valaminta(3)bekezdésbenemlítettrendelkezésekszerintitájé-
koztatástmegadni,ezeketazinformációkatlehetőlegegyüttkellmegadniuk.

15. cikk

Ahatáskörrelrendelkezőhatóságokszerepe

Azegyestagállamokhatáskörrelrendelkezőhatóságainakmegkellvizsgálniuk,hogyazadotttagállambanletelepedett
alternatívvitarendezésifórumokmegfelelnek-eazerendeletbenfoglaltkötelezettségeknek.
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III. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

16. cikk

Bizottságieljárás

(1)ABizottságmunkájátegybizottságsegíti.Ezabizottsága182/2011/EUrendeletszerintibizottság.

(2)Azebekezdésretörténőhivatkozáskora182/2011/EUrendelet4.cikkétkellalkalmazni.

(3)Azebekezdésretörténőhivatkozáskora182/2011/EUrendelet5.cikkétkellalkalmazni.

(4)Amennyibenazecikk(2)ésa(3)bekezdéseszerintibizottságavéleményétírásbelieljárásútjánalakítjaki,azírásbeli
eljárásteredménynélküllekellzárni,amennyibenavéleménykialakításáramegállapítotthatáridőnbelülabizottság
elnökeígydönt,vagyabizottságitagokegyszerűtöbbségeeztkéri.

17. cikk

Afelhatalmazásgyakorlása

(1)ABizottságazecikkbenrögzítettfeltételekmellettfelhatalmazástkapfelhatalmazásonalapulójogiaktusokelfoga-
dására.

(2)ABizottságnaka8.cikk(3)bekezdésébenemlített,felhatalmazásonalapulójogiaktuselfogadásáravonatkozófelha-
talmazásahatározatlanidőreszól2013.július8-tólkezdődőhatállyal.

(3)AzEurópaiParlamentvagyaTanácsbármikorvisszavonhatjaazerendelet8.cikke(3)bekezdésébenemlítettfelhatal-
mazást.Avisszavonásrólszólóhatározatmegszüntetiazabbanmeghatározottfelhatalmazást.AhatározatazEurópai
UnióHivatalosLapjábanvalókihirdetésétkövetőnaponvagyahatározatbanmeghatározottkésőbbiidőpontbanlép
hatályba.Ahatározatnemérintiamárhatálybanlévő,felhatalmazásonalapulójogiaktusokérvényességét.

(4)ABizottságafelhatalmazásonalapulójogiaktuselfogadásátkövetőenhaladéktalanulésegyidejűlegértesítiarrólaz
EurópaiParlamentetésaTanácsot.

(5)Azerendelet8.cikke(3)bekezdéseszerinti,felhatalmazásonalapulójogiaktuscsakakkorléphatályba,haazEurópai
ParlamentnekvagyaTanácsnakajogiaktusrólvalóértesítésétkövetőkéthónaponbelülsemazEurópaiParlament,
semaTanácsnememeltkifogástafelhatalmazásonalapulójogiaktusellen,vagyhaazEurópaiParlamentésaTa-
nácsazidőtartamleteltétmegelőzőenegyarántarróltájékoztattaaBizottságot,hogynememelkifogást.AzEurópai
ParlamentvagyaTanácskezdeményezéséreezenidőtartamkéthónappalmeghosszabbodik.

18. cikk

Szankciók

Atagállamokmegállapítjákazerendeletmegsértéseeseténalkalmazandószankciókravonatkozószabályokat,ésminden
szükségesintézkedéstmegtesznekazokérvényesítéseérdekében.Azelőírtszankcióknakhatékonynak,arányosnakés
visszatartóerejűnekkelllenniük.
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19. cikk

A2006/2004/EKrendeletmódosítása

A2006/2004/EKeurópaiparlamentiéstanácsirendelet(12)mellékleteakövetkezőponttalegészülki:

„21.Afogyasztóijogvitákonlinerendezésérőlszóló,2013.május21-i524/2013/EUeurópaiparlamentiéstanácsirendelet
(HLL165.,2013.6.18.,1.o.):14.cikk.”

20. cikk 

A2009/22/EKirányelvmódosítása

A2009/22/EKeurópaiparlamentiéstanácsiirányelv(13)akövetkezőképpenmódosul:

1.Az1.cikk(1)és(2)bekezdésében,valaminta6.cikk(2)bekezdésénekb)pontjában„azI.mellékletbenfelsoroltirány-
elvek”szövegrészhelyébe„azI.mellékletbenfelsoroltuniósjogiaktusok”szövegrészlép.

2.AzI.mellékletcímébenaz„IRÁNYELVEKJEGYZÉKE”szövegrészhelyébeaz„UNIóSJOGIAKTUSOKJEGYZÉKE”lép.

3.AzI.mellékletakövetkezőponttalegészülki:

„15.Afogyasztóijogvitákonlinerendezésérőlszóló,2013.május21-i524/2013/EUeurópaiparlamentiéstanácsirendelet
(HLL165.,2013.6.18.,1.o.):14.cikk.”

21. cikk

Jelentések

(1)ABizottságéventejelentéstnyújtbeazEurópaiParlamentnekésaTanácsnakazonlinevitarendezésiplatformmű-
ködéséről,elsőalkalommalegyévvelaztkövetően,hogyazonlinevitarendezésiplatformmegkezdteműködését.

(2)ABizottság2018.július9-ig,ésazutánhároméventejelentéstnyújtbeazEurópaiParlamentnekésaTanácsnake
rendeletalkalmazásáról,elsősorbanarról,hogyapanaszokbenyújtásáraszolgálóűrlapfelhasználóbarát-e,éskikell-e
esetlegesenigazítaniazerendeletmellékletébenfelsoroltinformációkat.Ajelentéshezszükségeseténcsatolnikell
azerendeletkiigazításárairányulójavaslatokat.

(3)Haaz(1)és(2)bekezdésbenemlítettjelentéseketugyanabbanazévbenkellenebenyújtani,akkormindösszeegyetlen
közösjelentéstkellbenyújtani.

22. cikk

Hatálybalépés

(1)EzarendeletazEurópaiUnióHivatalosLapjábantörténőkihirdetésétkövetőhuszadiknaponléphatályba.

(2)Ezarendelet2016.január9-tőlalkalmazandó,kivéveakövetkezőrendelkezéseket:

a2.cikk(3)bekezdése,valaminta7.cikk(1)és(5)bekezdése,amelyek2015.július9-tőlalkalmazandók,

az5.cikk(1)és(7)bekezdése,a6.cikk,a7.cikk(7)bekezdése,a8.cikk(3)és(4)bekezdése,a11.cikk,a16.cikkés
a17.cikk,amelyek2013.július8-tólalkalmazandók.
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Ezarendeletteljesegészébenkötelezőésközvetlenülalkalmazandóvalamennyitagállamban.

KeltStrasbourgban,2013.május21-én.

azEurópaiParlamentrészéről

azelnök

M.SCHULZ

aTanácsrészéről

azelnök

L.CREIGHTON

(1)HLC181.,2012.6.21.,99.o.

(2)AzEurópaiParlament2013.március12-iálláspontja(aHivatalosLapbanmégnemtettékközzé)ésaTanács2013.
április22-ihatározata.

(3)LásdeHivatalosLap63.oldalát.

(4)HLL136.,2008.5.24.,3.o.

(5)HLL144.,2004.4.30.,62.o.

(6)HLL281.,1995.11.23.,31.o.

(7)HLL8.,2001.1.12.,1.o.

(8)HLL304.,2011.11.22.,64.o.

(9)HLL55.,2011.2.28.,13.o.

(10)HLC136.,2012.5.11.,1.o.

(11)HLL178.,2000.7.17.,1.o.

(12)HLL364.,2004.12.9.,1.o.

(13)HLL110.,2009.5.1.,30.o.
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MELLÉKLET

Apanaszokbenyújtásakormegadandóinformációk

1.apanaszosfélfogyasztóvagykereskedő-e;

2.afogyasztóneve,e-mailcímeéspostaicíme;

3.akereskedőneveése-mailcíme,weboldalaéspostaicíme;

4.adottesetbenapanaszosfélképviselőjénekneve,e-mailcímeéspostaicíme;

5.adottesetbenapanaszosfélvagyképviselőjeáltalismertnyelv(ek);

6.azellenérdekűféláltalismertnyelv,amennyibenezazadatrendelkezésreáll;

7.azonáruvagyszolgáltatástípusa,amelyhezapanaszkapcsolódik;

8.azárutvagyaszolgáltatástvalamelyhonlaponvagymáselektronikuseszközönkeresztülkínálta-efelakereskedőés
rendelte-emegafogyasztó;

9.amegvásároltárukvagyszolgáltatásokára;

10.azárukvagyszolgáltatásokvásárlásánakidőpontja;

11.közvetlenkapcsolatbalépett-eafogyasztóakereskedővel;

12.korábbanmárfoglalkozott-evalamelyalternatívvitarendezésifórumvagybíróságajogvitával;

13.apanasztípusa;

14.apanaszismertetése;

15.haapanaszosfélegyfogyasztó,amennyibenismert,azonalternatívvitarendezésifórumok,amelyeketakereskedő
kötelesigénybevenni,vagyamelyekigénybevételéreelköteleztemagáta2013/11/EUirányelv13.cikke(1)bekez-
désénekmegfelelően;

16.amennyibenapanaszosfélegykereskedő,melyalternatívvitarendezésifórumotkötelesigénybevenni,illetvemely
alternatívvitarendezésifórumigénybevételérevállaltkötelezettséget.
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6. számú melléklet

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

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

Csak 1 darab szerződés azonosító száma adható meg! 

2. A KÉRELMEZŐ adatai:

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

2A.1 Kérelmező neve: 

2A.2 Lakcíme vagy 
levelezési címe: 

2A.3 Születésének 
időpontja és helye 

     Születési helye: 

2A.4 Telefonszáma: 

2A.5 E-mail címe:

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

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

2B.1 Kérelmező neve: 

2B.2 Lakcíme vagy 
levelezési címe: 

2B.3 Születésének 
időpontja és helye 

     Születési helye: 

2B.4 Telefonszáma: 

2B.5 E-mail címe:

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

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

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

151. KÉRELEM
HELYES ELSZÁMOLÁS MEGÁLLAPÍTÁSA TÁRGYÁBAN 

A Kérelmező szerint az elszámolás helytelen adatot, számítási hibát tartalmaz, 
 és/vagy vitatja szerződésmódosuláshoz kapcsolódóan a forintban kifejezett követe-

lésre való átváltás számítását, a kamat számítását, vagy az új törlesztőrészleteket 
tartalmazó törlesztési táblázatban foglalt adatok és számítások megfelelőségét, 

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

kötelezettségének 

vonalkód helye 

ÜGYSZÁM:   

Benyújtandó 1 példányban a Pénzügyi Békéltető Testülethez 

Érkeztetés helye 
E nyomtatványt letöltheti a Pénzügyi Békéltető Testület honlapjáról 
(www.penzugyibekeltetotestulet.hu), kitöltheti olvashatóan kézzel vagy géppel.  
A kitöltött nyomtatványt megküldheti levelezési címünkre (Pénzügyi Békéltető Testület 
1539 Budapest, BKKP Postafiók 670.), benyújthatja személyesen a Magyar Nemzeti 
Bank Ügyfélszolgálatán (cím: 1122 Budapest, Krisztina krt. 6.).  
Lehetőség van továbbá a kijelölt Kormányablakokban a kérelem benyújtására, vala-
mint elektronikus formában az ügyfélkapun keresztül. (www.magyarorszag.hu) 
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151-01 
PÓTLAP TOVÁBBI KÉRELMEZŐK MEGADÁSÁHOZ 
Az 2A. pont szerinti kérelmező neve: 
_________________________________________________________________ 

Születési időpontja: 
                                                     

 

TOVÁBBI KÉRELMEZŐK: 

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

Kérelmező neve:  
 

Lakcíme vagy 
levelezési címe:  

 

Születésének  
időpontja és helye 

                                                    Születési helye: 

Telefonszáma:  

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

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

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

 
 
Aláírás:  …………………..……………………………… 

 

Kérelmező neve:  
 

Lakcíme vagy 
levelezési címe:  

 

Születésének  
időpontja és helye 

                                                    Születési helye: 

Telefonszáma:  

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

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

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

 
 
Aláírás:  …………………..……………………………… 

 

Kérelmező neve:  
 

Lakcíme vagy 
levelezési címe:  

 

Születésének  
időpontja és helye 

                                                    Születési helye: 

Telefonszáma:  

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

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

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

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

Születési időpontja: 
                                                     

 

3. A MEGHATALMAZOTT adatai: 

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

3.1 Meghatalmazott  
neve: 

 

3.2 Lakcíme vagy  
levelezési címe: 

 

3.3 telefonszáma:  

 

4. AZ ELSZÁMOLÁST KÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI INTÉZMÉNY adatai: 

4.1 Pénzügyi intézmény 
neve: 

 

4.2 címe:   
 

 

5. A PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYHEZ BENYÚJTOTT PANASSZAL kapcsolatos adatok: 

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

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

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

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

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

☐☐ igen  
 

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

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

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

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

☐☐ igen

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

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

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

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

Születési időpontja: 
                                                     

 

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

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

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

számított 30 napon túl kérelmezi a Testület eljárását.         

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

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

Születési időpontja: 
                                                     

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Születési időpontja: 
                                                     

 

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

Születési időpontja: 
                                                     

 

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

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

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

8.1.2 A kamat számítását vitatja.    ☐ igen / ☐ nem 

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

 

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

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

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

Kérjük jelölje X-el, ha a 8.2 pontot a 151-D/1 pótlapon folytatja: ☐☐ igen 
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151-D/1 
PÓTLAP A 8.2 PONTHOZ 
A 2A. pont szerinti Kérelmező neve: 
___________________________________________________ 

Születési időpontja: 
                                                     

 

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

Születési időpontja: 
                                                     

 

9. A KÉRELEM MELLÉKLETEI:  

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

9.1  A kérelem 1-6. pontjaihoz kapcsolódó mellékletek: 

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

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

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

(Kérjük, sorolja fel a mellékelt iratokat.) 
 
 
 
 

 

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

levél (elszámolási értesítő)   mellékelem:☐ 

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

 

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

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

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

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

Születési időpontja: 
                                                     

 

10. Nyilatkozat folyamatban lévő eljárásról: 
  

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

☐ igen / ☐ nem 

 
 

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

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

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

☐ igen / ☐ nem 

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

☐ igen / ☐ nem 

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

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

☐ igen / ☐ nem

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

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

 
           

 
  

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

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

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

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

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

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

Születési időpontja: 
                                                     

 

12. SZERZŐDÉSMÓDOSULÁSSAL (FORINTOSÍTÁSSAL) KAPCSOLATOS KÖTELEZETTSÉGEK FENNÁLLÁSÁNAK bemutatása: 

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

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

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

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

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

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

 

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

 

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

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

 

 

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

14.1 

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

☐ igen / ☐ nem 

14.2 

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

☐ igen / ☐ nem 

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

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

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

Csak 1 darab szerződés azonosító száma adható meg!

2. A KÉRELMEZŐ adatai:

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

2A.1 Kérelmező neve:

2A.2 Lakcíme vagy
levelezési címe:

2A.3 Születésének
időpontja és helye

Születési helye:

2A.4 Telefonszáma:

2A.5 E-mail címe:

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

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

2B.1 Kérelmező neve:

2B.2 Lakcíme vagy
levelezési címe:

2B.3 Születésének
időpontja és helye

Születési helye:

2B.4 Telefonszáma:

2B.5 E-mail címe:

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

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

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

152.  KÉRELEM
PANASZELJÁRÁS LEFOLYTATÁSA TÁRGYÁBAN

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

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

vonalkód helye

ÜGYSZÁM:

Benyújtandó 1 példányban a Pénzügyi Békéltető Testülethez

Érkeztetés helye
E nyomtatványt letöltheti a Pénzügyi Békéltető Testület honlapjáról
(www.penzugyibekeltetotestulet.hu), kitöltheti olvashatóan kézzel vagy géppel.
A kitöltött nyomtatványt megküldheti levelezési címünkre (Pénzügyi Békéltető 
Tes- tület 1539 Budapest, BKKP Postafiók 670.), benyújthatja személyesen a 
Magyar Nemzeti Bank Ügyfélszolgálatán (cím: 1122 Budapest, Krisztina krt. 6.).
Lehetőség van továbbá a kijelölt Kormányablakokban a kérelem benyújtására,
valamint elektronikus formában az ügyfélkapun keresztül. (www.magyarorszag.hu)



MELLÉKLET

JELENTÉS A PÉNZÜGYI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET ÉVES TEVÉKENYSÉGÉRŐL • 2022 209

 

 V2.0                 2/7 

152-01 
PÓTLAP TOVÁBBI KÉRELMEZŐK MEGADÁSÁHOZ 
A 2A. pont szerinti kérelmező neve: 
_________________________________________________________________ 

Születési időpontja: 
                                                     

 

TOVÁBBI KÉRELMEZŐK: 

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

Kérelmező neve:  
 

Lakcíme vagy 
levelezési címe:  

 

Születésének  
időpontja és helye 

                                                    Születési helye: 

Telefonszáma:  

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

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

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

 
 
Aláírás:  …………………..……………………………… 

 

Kérelmező neve:  
 

Lakcíme vagy 
levelezési címe:  

 

Születésének  
időpontja és helye 

                                                    Születési helye: 

Telefonszáma:  

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

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

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

 
 
Aláírás:  …………………..……………………………… 

 

Kérelmező neve:  
 

Lakcíme vagy 
levelezési címe:  

 

Születésének  
időpontja és helye 

                                                    Születési helye: 

Telefonszáma:  

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

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

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

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

Születési időpontja: 
                                                     

 

3. A MEGHATALMAZOTT adatai: 

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

3.1 Meghatalmazott  
neve: 

 

3.2 Lakcíme vagy  
levelezési címe: 

 

3.3 telefonszáma:  
 

4. A PÉNZÜGYI INTÉZMÉNY adatai: 

4.1 Pénzügyi intézmény 
neve: 

 

4.2 címe:   
 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

Születési időpontja: 
                                                     

 

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

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

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

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

7.4 A panasz határidőben történő benyújtásának bemutatása: 

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

Születési időpontja: 
                                                     

 

8. A KÉRELEM MELLÉKLETEI:  

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

8.1   A kérelem 1-6. pontjaihoz kapcsolódó mellékletek: 

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

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

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

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

mellékelem:☐ 

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

 

8.2  A kérelem 7. pontjához kapcsolódó mellékletek: 

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

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

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

Születési időpontja: 
                                                     

 

9. Nyilatkozat folyamatban lévő eljárásról: 

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

☐ igen / ☐ nem 

 

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

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

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

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

 
      

 

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

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

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

 
A további kérelmezők aláírását a 152-01 PÓTLAP tartalmazza. 
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8. számú melléklet 

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

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

Csak 1 darab szerződés azonosító száma adható meg! 

2. A KÉRELMEZŐ adatai:

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

2A.1 Kérelmező neve: 

2A.2 Lakcíme vagy 
levelezési címe: 

2A.3 Születésének 
időpontja és helye 

     Születési helye: 

2A.4 Telefonszáma: 

2A.5 E-mail címe:

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

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

2B.1 Kérelmező neve: 

2B.2 Lakcíme vagy 
levelezési címe: 

2B.3 Születésének 
időpontja és helye 

     Születési helye: 

2B.4 Telefonszáma: 

2B.5 E-mail címe:

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

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

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

153. KÉRELEM
ELSZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG FENNÁLLÁSÁNAK 

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

nem tett eleget. 

vonalkód helye 

ÜGYSZÁM: 

Benyújtandó 1 példányban a Pénzügyi Békéltető Testülethez 

Érkeztetés helye 
E nyomtatványt letöltheti a Pénzügyi Békéltető Testület honlapjáról 
(www.penzugyibekeltetotestulet.hu), kitöltheti olvashatóan kézzel vagy géppel.  
A kitöltött nyomtatványt megküldheti levelezési címünkre (Pénzügyi Békéltető Tes-
tület 1539 Budapest, BKKP Postafiók 670.), benyújthatja személyesen a 
Magyar Nemzeti Bank Ügyfélszolgálatán (cím: 1122 Budapest, Krisztina krt. 6.).  
Lehetőség van továbbá a kijelölt Kormányablakokban a kérelem benyújtására, 
valamint elektronikus formában az ügyfélkapun keresztül. (www.magyarorszag.hu) 
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153-01 
PÓTLAP TOVÁBBI KÉRELMEZŐK MEGADÁSÁHOZ 
A 2A. pont szerinti kérelmező neve: 
_________________________________________________________________ 

Születési időpontja: 
                                                     

 

TOVÁBBI KÉRELMEZŐK: 

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

Kérelmező neve:  
 

Lakcíme vagy 
levelezési címe:  

 

Születésének  
időpontja és helye 

                                                    Születési helye: 

Telefonszáma:  

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

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

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

 
 
Aláírás:  …………………..……………………………… 

 

Kérelmező neve:  
 

Lakcíme vagy 
levelezési címe:  

 

Születésének  
időpontja és helye 

                                                    Születési helye: 

Telefonszáma:  

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

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

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

 
 
Aláírás:  …………………..……………………………… 

 

Kérelmező neve:  
 

Lakcíme vagy 
levelezési címe:  

 

Születésének  
időpontja és helye 

                                                    Születési helye: 

Telefonszáma:  

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

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

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

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

Születési időpontja: 
                                                     

 

3. A MEGHATALMAZOTT adatai: 

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

3.1 Meghatalmazott  
neve: 

 

3.2 Lakcíme vagy  
levelezési címe: 

 

3.3 telefonszáma:  

 

4. A PÉNZÜGYI INTÉZMÉNY adatai: 

4.1 Pénzügyi intézmény 
neve: 

 

4.2 címe:   
 

 

5. A PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYHEZ BENYÚJTOTT PANASSZAL kapcsolatos adatok: 

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

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

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

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

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

☐☐ igen  
 

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

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

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

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

Ebben az esetben a 153-D lapot kell kitöltenie. 

☐☐ igen

 

 

 

 

 

 

 

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

Születési időpontja: 
                                                     

 

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

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

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

számított 30 napon túl kérelmezi a Testület eljárását.         

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

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

Születési időpontja: 
                                                     

 

7. AZ ELSZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG FENNÁLLÁSÁNAK OKA: 

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

7.1  A kérelem jogalapja az elszámolási kötelezettség vonatkozásában: 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

☐ igen / ☐ nem 

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

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

☐ igen / ☐ nem 

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

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

teljesítette. ☐ igen / ☐ nem 

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

 

 

7.2 

Az elszámolási kötelezettség fennállásának okai: 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Születési időpontja: 
                                                     

 

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

Születési időpontja: 
                                                     

 

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

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

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

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

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

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

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

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

☐ igen / ☐ nem

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

☐ igen / ☐ nem

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

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Születési időpontja: 
                                                     

 

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

Születési időpontja: 
                                                     

 

9. A KÉRELEM MELLÉKLETEI:  

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

9.1   A kérelem 1-.6 pontjaihoz kapcsolódó mellékletek: 

9.1.1 A pénzügyi intézményhez Ön által benyújtott panasz    mellékelem:☐ 

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

(Kérjük, sorolja fel a mellékelt iratokat.) 
 
 
 
 

 

9.2   A kérelem 7. pontjához kapcsolódó mellékletek: 

9.2.1 Kérjük, sorolja fel a mellékelt iratokat. 
 
 
 
 
 
 

 
 

9.3.   A kérelem 8. pontjához kapcsolódó mellékletek: 

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

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

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

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

Születési időpontja: 
                                                     

 

10. Nyilatkozat folyamatban lévő eljárásról: 
  

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

☐ igen / ☐ nem 

 

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

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

11.1 

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

☐ igen / ☐ nem 

11.2 

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

☐ igen / ☐ nem 

11.3 

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

☐ igen / ☐ nem

11.4 

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

☐ igen / ☐ nem

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

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

 
          

 

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

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

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

 
A további kérelmezők aláírását a 153-01 PÓTLAP tartalmazza.  
 

 



MAGYAR NEMZETI BANK

JELENTÉS A PÉNZÜGYI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET ÉVES TEVÉKENYSÉGÉRŐL • 2022224

9. számú melléklet

ALÁVETÉSI NYILATKOZATOK NYILVÁNTARTÁSI RENDJÉRŐL

AMagyarNemzetiBankrólszóló2013.éviCXXXIX.törvény(atovábbiakban:MNBtv.)103.§(2)bekezdésébenfoglaltak
alapjánaPénzügyiBékéltetőTestületazMNBtv.39.§-banmeghatározotttörvényekhatályaalátartozószemélyekvagy
szervezetek(pénzügyiszolgáltatók)általtett,azMNBtv.103.§(1)bekezdésszerintialávetésinyilatkozatokrólnyilvántar-
tástvezet.AzalávetésinyilatkozatoknyilvántartásánakügyviteliszabályaitaTestületjelenszabályzatbanhatározzameg.

1.ApénzügyiszolgáltatókáltalaPénzügyiBékéltetőTestülethezbenyújtottalávetésinyilatkozatokrólaTestületnaprakész
nyilvántartástvezet.AnyilvántartásaTestületnélrendszeresítettésazintranetenelérhetőkezelőfelülettelrendelkező
informatikaikeretprogramban(atovábbiakban:nyilvántartás)történik.Anyilvántartásbanszereplőhatályosésnyilvános
adatokaTestülethonlapjánismegjelennek.

2.Apénzügyiszolgáltatókáltalbenyújtottalávetésinyilatkozatokazáltalános iratkezelésiszabályokszerintkerülnek
szkennelésreésiktatásraaMagyarNemzetiBankiratkezelőrendszerében.Amennyibenvalamelyalávetésinyilatkozat
iktatásaesetlegesennemtörténnemeg,aTestületHivatalagondoskodikazadottnyilatkozatiktatásáróléseztkövetően
annakajelenszabályokszerintinyilvántartásáról.

3.AziktatottalávetésinyilatkozatbanszereplőadatokataHivatalkijelöltmunkatársa,annakbeérkezésétőlszámított8
naponbelülfeltöltianyilvántartásba.Azadatfeltöltésnélrögzítenikell:

3.1.apénzügyiszolgáltatónevét;

3.2.apénzügyiszolgáltatószékhelyét;

3.3.apénzügyiszolgáltatótörzsszámát;

3.4.apénzügyiszolgáltatópiacibesorolását;

3.5.azalávetésinyilatkozatkorlátozástényétéstartalmát;

3.6.azalávetésinyilatkozatidőbelihatályát;

3.7.azalávetésinyilatkozatiktatószámát.

4.Amennyibenapénzügyiszolgáltatóazalávetésinyilatkozatotvisszavonjavagyannaktartalmátmódosítja,úgyazadott
változástaHivatalkijelöltmunkatársaavisszavonástvagymódosításttartalmazóiktatottnyilatkozatTestülethezérke-
zésétőlszámított8naponbelülátvezetianyilvántartásban.

5.AmennyibenvalamelyalávetésinyilatkozatottettpénzügyiszolgáltatójogutódnélkülmegszűnikéserrőlaTestület
anevezettszolgáltatótólvagyegyébhivatalosforrásbóltudomástszerez,aHivatalkijelöltmunkatársaanevezettpénz-
ügyiszolgáltatótekintetébenazalávetésinyilatkozatidőbelihatályátajogutódnélkülimegszűnésnapjávallezárja.

6.Amennyibenvalamelyalávetésinyilatkozatottettpénzügyiszolgáltatójogutódlássalszűnikmegésamegszűnésről,illetve
ajogutódlásrólanevezettszolgáltatóvagyajogutódtájékoztatjaaTestületet,aTestületanyilatkozattartalmánakmeg-
felelőenmódosítjaanevezettpénzügyiszolgáltatónyilvántartásbanszereplő,alávetésrevonatkozóadatait.Amennyiben
aTestülethivatalbólészleli,hogyjogutódláskövetkezettbeéssemajogelődnemrendelkezettanyilatkozatáról,sem
ajogutódnemadotttájékoztatást,aTestületHivatalamegkeresiajogutódot,hogyajogelődnyilatkozatatekintetében
akérthatáridőelteltéigtegyenbejelentést.AbejelentéstartalmánakmegfelelőenaTestületHivatalaakorábbantett
alávetéstmódosítjavagyannakhatályátvisszavonásaeseténavisszavonásnapjávallezárja.
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7.ATestületazalávetésinyilatkozatottettpénzügyiszolgáltatókadataitéventeellenőrziésamennyibenészleli,hogyaz
adottszolgáltatóadataibanváltozáskövetkezettbe,úgyeztaváltozástanyilvántartásbanátvezeti.

8.Azalávetésinyilatkozatotvagyannakmódosítását,visszavonásáttartalmazóokirateredetipéldányátaHivatalkijelölt
munkatársaanyilvántartásbananyilatkozattartalmánakmegfelelőmódosításátkövetőenaMagyarNemzetiBank
általánosiratkezelésiszabályainakmegfelelőenirattárbahelyezi.
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10. számú melléklet

ADATGYŰJTÉS, AZ ADATVAGYON KEZELÉSÉNEK SZABÁLYAI

1.ATestületműködésesoránakérelmezőktőlésapénzügyiszolgáltatóktólkapottadatokatügynyilvántartórendszerébe
(PBTInforendszer)rögzítiéstároljaatevékenységecéljánakmegvalósulásáhozszükségesmértékbenésideig,avo-
natkozójogszabályokelőírásainakbetartásával.Csakolyanszemélyeséskülönlegesadatotkezel,amelyazadatkezelés
céljánakmegvalósulásáhozelengedhetetlenésacélelérésérealkalmas.

2.Azadatokabékéltetésitevékenységvégzésénekcéljántúlmenőenstatisztikaicélokatisszolgálnak.Agyűjtöttésaz
ügynyilvántartórendszerbentároltadatokakérelmezőkáltalszolgáltatottadatokból,ahiánypótlásalkalmávalbekért
adatokból,valamintapénzügyiszolgáltatókáltalküldöttéskértadatokbólállnakössze.

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

és/vagyapénzügyiszolgáltatóbizonyítékkénthivatkozik.

3.ATestületbiztosítja,hogyazérintettajogszabályikeretekközöttkezeltadataikezelésérőlrendelkezzen,ígyazérintett
személytájékoztatástkérhetaszemélyesadatainakkezeléséről,kérhetiszemélyesadatainakhelyesbítését,illetve–
ajogszabálybanelrendelt,azazkötelezőadatkezelésekkivételével–azoktörlését,valamint–haarratörvényfelhatal-
mazza–tiltakozhatszemélyesadatainakkezeléseellen.Atájékoztatásingyenes.

4.ATestületahatályosmagyarjogszabályokbanésazEurópaiUniókötelezőjogiaktusaibanszabályozottfeladataiel-
látásáhozszemélyeséskülönlegesadatokatkezelhet.TörvényivagyazEurópaiUniókötelezőjogiaktusánalapuló
felhatalmazáshiányábanazadatkezelésalapjáulkizárólagazérintettmegfelelőtájékoztatásánalapuló,önkéntesés
határozott–különlegesadateseténírásbeli–hozzájárulásaszolgálhat,amelybenfélreérthetetlenbeleegyezésétadja
amegfelelőszemélyesadatokmeghatározottcélbóléskörbentörténőkezeléséhez.Ahozzájárulásmegszerzésesorán
azérintettetkifejezettenfigyelmeztetnikellabeleegyezésönkéntességére.MiutánaTestületelőttfolyóeljárások
afogyasztónakminősülőmagánszemélyek–azelszámolásikötelezettségmegállapításairántiigényekesetébenanem
fogyasztónakminősülő,nemmagánszemélykérelmezők-kérelmére,kezdeményezéséreindul,esetükbenazáltaluk
megadottszemélyesadatoktekintetébenhozzájárulásukatvélelmeznikell.

5.ATestületügyviteliésnyilvántartásicélúadatkezelést,azelszámolássalkapcsolatosésa2014.éviXL.törvényhatálya
alátartozókérelmekalapjánindulteljárásokbanezentúlmenőenanemperesbíróságokrészéreadattovábbítástvégez.

6.Azügyvitelhezkapcsolódóadatkezelésazügy(kérelem)nyilvántartásához(iktatásához),feldolgozásáhozkapcsolódik.
Alapvetőcéljaazadottügyhöztartozóeljáráslefolytatásához,azadatkezelésszereplőinekazonosításáhozésazügy
befejezéséhezszükségesadatokbiztosítása.Azügyvitelicélúadatkezeléssoránaszemélyesadatokkizárólagazadott
ügyirataibanésazügyvitelinyilvántartórendszerekben(PBTInfoésIRA,elszámolássalkapcsolatosügyekbenaPBTInfo2
ésazIRA2rendszerekben)szerepelhetnek;kezelésükebbőlacélbólazalapulszolgálóiratokirattárbahelyezéséigtart.

7.Anyilvántartásicélúadatkezelésajogszabályokbanelőremeghatározottadatkörökalapjángyűjtöttadatfajtákbólálló,
belsőnyilvántartásbanszereplőadatállománythozlétreazadatkezelésidőtartamaalatt,biztosítvaazadatokkülönböző
jellemzőkalapjántörténővisszakereshetőségét,lekérdezhetőségét.Azadatokstatisztikaicéltisszolgálnak,ígyezekből
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heti,havistatisztikákkészülnekésaTestületMNBtörvényszerintiÉvesJelentéseállössze.Astatisztikaszempontokaz
adatgyűjtéséskezeléseredményealapjánkülönösenazalábbiak:

1)Elutasítottkérelmekszáma
2)Elutasításoka
3)Egyezséggelzárultügyekszáma
4)Kötelezésttartalmazóhatározatokszáma
5)Ajánlásokszáma
6)Meghallgatásutánelutasítottkérelmekszáma
7)MegtámadottPBTdöntésekszáma
8)Bíróságidöntésekszáma
9)Határonátnyúlópénzügyifogyasztójogvitásügyekszáma,érintettszolgáltatók
10)Kérelmektárgya
11)Eljárástkezdeményezők(kérelmek)megoszlásalakóhelyszerint
12)Kérelmekmegoszlásaérintettszolgáltatókszerint
13)Kérelmezettpénzügyiszolgáltatástípusok

8.Akezeltadatottörölnikell,haazadatkezelésejogellenes;azadathiányosvagytéves,ésezazállapotjogszerűennem
orvosolható,feltéve,hogyatörlésttörvénynemzárjaki;azadatkezeléscéljamegszűnt,vagyazadatoktárolásának
törvénybenmeghatározotthatáridejelejárt;illetve,haaztabíróságelrendelte.Avalóságnaknemmegfelelőadatot
aTestület–amennyibenaszükségesadatokrendelkezésreállnak–köteleshelyesbíteni.Azadathelyesbítésérőlvagy
törlésérőlazérintettentúlmindazokattájékoztatnikell,akiknekazadatottovábbították(példáulelszámolásiügyekben
anempereseljáráslefolytatásáraatörvényszerinthatáskörrelrendelkezőbíróságok),kivéve,haatájékoztatáselma-
radásaazadatkezeléscéljáratekintettelazérintettjogosérdekeitnemsérti.

9.AzérintettaMagyarNemzetiBankadatvédelmifelelősénéltiltakozhatszemélyesadatánakkezeléseellenazInfotv.21.
§-banmeghatározottakszerint.EzesetbenazadatvédelmifelelőshaladéktalanulértesítiaTestületelnökét.Azelnök
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