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Elnöki előszó

APénzügyiBékéltetőTestület2014.december31-énműködéséneknegyedikévétzárta.ATestületetaPénzügyi
SzervezetekÁllamiFelügyeletérőlszóló2010.éviCLVIII.törvény2011.július1-jénhoztalétre,eztmegelőzően
nemvoltpénzügyibékéltetésMagyarországon.Apénzügyitárgyújogvitákkalafogyasztókalakhelyükszerint
illetékesbékéltetőtestületekhezfordulhattak,hanemakartakbíróságiutatválasztani.Apénzügyitárgyúperek
általábanbonyolultak,hosszadalmasak,költségesek,abíróságokszámárapedigazértjelenteneknehézséget,
mertazilyenjogviták,főleghaelszámolásikérdésbenkérigazságottenniafelperes,csakszakértőbevonásával
dönthetőkel.Pénzügyiszakértőazországbanviszonylagkevésvan.LétezikugyanaPénz-ésTőkepiaciÁllandó
Választottbíróságis,deannakeljárásadrága,nemismindenügyvihetőelé,éskikötéshiányábanezafórum
nemleszjárhatóút.

Aszándék,hogyapénzügyibékéltetéstlétrekellhozniannakérdekébenfogalmazódottmeg,hogyapénzügyi
szolgáltatókegyüttműködéseügyfeleikkelkikényszeríthetőlegyen,szakmailagjólfelkészült,tapasztalt,apénz-
ügyekbenjáratosjogászokésközgazdászokműködjenekközreazügyekben,azeljárásgyorsésingyeneslegyen,
létezzenolyanfórum,aholafelekszabadbelátásukszerint–egykissegítséggel–egyezségetköthetnekés
ezáltalabíróságiutatelkerülveabíróságiszervezetrendszertistehermentesítsék.

Amikorapénzügyijogvitákmegoldásaismégazáltalánosbékéltetésrendszerébenzajlott2010-ben,összesen
880kérelmezővetteigénybeeztalehetőséget.2011-ben–aTestületműködésénekelsőfélévealatt–már1196
fogyasztóikérelemérkezett,mégebbenazévben857ügyzárultle,összesenhételjárótanácsmunkájának
eredményeképpen.A2012.évvoltapénzügyibékéltetéselsőteljeséve,ekkormárnőttazügyekszáma,3224
kérelmetnyújtottakbeapénzügyifogyasztók.2013-banújabb4320ügybenkezdeményeztekeljárást,2014.
január1.ésdecember31.közöttpedigösszesen4181újügyérkezett.Azügyszámnövekedéseaztmutatja,
hogyaTestületirányábamegnyilvánulegyfajtatársadalmibizalom,mertműködésekiszámíthatóésszakmai
alapú.Akiszámíthatóságésaszakmaiságafelekszámáraalapvetőértékvoltésmaisaz,mertbiztonságotnyújt,
hiszenazeljárótanácsokfelelősségteljesszakmaialapúdöntésekethoznak.Tevékenységénekcéljaapénzügyi
szervezetekáltalnyújtottszolgáltatásokatigénybevevőkjogosérdekeinekvédelmeésapénzügyiközvetítő-
rendszerrelszembeniközbizalomerősítéseegyüttesen.AjogosérdekfontosszempontaPénzügyiBékéltető
Testületszámára,ugyanisennekmegítéléseképezialapjátdöntéseinek,demagánakabékéltetésnekis.

Foglalkozikméltányosságiügyekkelis,mertapénzügyifogyasztókiskerülhetnekolyanhelyzetbe,hogyönhi-
bájukonkívülesőokbólnemképesekteljesítenivállaltkötelezettségeiket.

EzekbenazügyekbenalehetőségekhezképestabbantudsegíteniaTestület,hogyapénzügyiszolgáltatókaz
előttefolyóeljárásbanmegfontolhassák,tudnak-e,akarnak-eméltányosságiszempontúdöntésthozniésezáltal
esetlegestovábbiveszteségeiketiscsökkenteni.

2011-benaTestülethathónaposműködésénekeredményeképpenmáreltudottjutniodáig,hogyazelékerült
1196ügyközül418ügybenegyezségszülethetett.2012-benmár847,2013-ban1185,2014-ben1422meg-
kötöttésjóváhagyottegyezségvolt.Atendenciaegyértelműenamegegyezésrevonatkozószándék,akarat,
hajlandóságnövekedésétmutatjaapénzügyiszektorbanszolgáltatószereplőkesetében,amialegjobbered-
mény,amilehetséges.Apénzügyibékéltetésnekvantehátlétjogosultsága,hasznaésértelme.Ezértisfejezem
kiköszönetemetmindenolyanpénzügyiszolgáltatónak,ezekvalamennyiképviselőjének,akikaTestületáltal
bonyolítotteljárásokbanfélkéntrésztvettek,együttműködtekésmeghoztákazegyezségekmegkötéséhezszük-
ségesüzletivagyméltányosságidöntéseiket.Köszönetemetfejezemkiazoknakapénzügyifogyasztóknakis,akik
kérelmezőkéntaTestületelőtteljárástindítottak,kellőempátiát,megértésttanúsítottakéspartnerekvoltak.
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APénzügyiBékéltetőTestületműködésébennemcsakazügyekszámaésazokeredményességetekintetében,
hanemmintszervezetéletébeniskiemeltenfontosvoltazelmúltév.2013.október1-jeótaaMagyarNemzeti
Bankszervezetikereteiközött,azonbelülönállóésfüggetlenbelsőszervezetkéntműködikaMagyarNemzeti
Bankrólszóló2013.éviCXXXIX.törvény96–130.§szabályainakmegfelelően.Működésifeltételeinkbiztosítá-
sárólésfinanszírozásárólaMagyarNemzetiBankgondoskodikésvállalja,hogyezáltaliselősegítiapénzügyi
közvetítőrendszerhatékonyműködését,avitáskérdésekgyors,ingyenesésmindenkiszámáraalehetőségek
szerintilegmegnyugtatóbbmegoldását.

A2015.évnagykihívásaaPénzügyiBékéltetőTestületszámáraaz,hogyabékéltetésfeladatainakváltozatlan
teljesítésemellettafogyasztóikölcsönszerződésekérvénytelenszerződéseskikötéseiretekintettelszükséges
elszámolásokhoz,valamintegyesilyenszerződésekmódosulásához,forintraátváltásáhozkapcsolódóügyekben
a2014.éviXL.törvény21–22.§-banfoglaltkötelezettségénekiselegettegyen,azazelsődlegesjogorvoslati
fórumkéntműködjön.Ehhezkéremmindenérintettpénzügyiszolgáltatóegyüttműködésétannakreményében,
hogyközösmunkánk2015-benissikereslehessen!

 Dr.KovácsErika,
	 a	Pénzügyi	Békéltető	Testület	elnöke
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1. A Pénzügyi Békéltető Testület céljai 

1.1. IsmErTEBBé válás

Aműködésháromésféléveutánapénzügyiszektormindenszereplőjemegismerte,megismerhetteaTestü-
lettevékenységét,tapasztalatokatszerezhetettésértékelhette,hogymennyibensegítetteelőeműködésaz
ügyfelekáltalibizalomerősödésétapénzügyiszektoriránt.Amagyarmediátoroknakisvoltmódjuka2014-es
évbenmegtapasztalniapénzügyibékéltetéslényegétésértelmét.Tapasztalásuk,akaratukszerintszemélyes
islehetett,hiszenlehetőségetbiztosítottaTestületarra,hogyhallgatókéntamediátorokrésztvehessenek
meghallgatásokonésbenyomástszerezzenekarról,hogymitjelentésmilyeneredménythozhataPénzügyi
BékéltetőTestületmunkája.

Sajnálatosmódonekörönkívülamagyarintézményrendszerszereplőinemigazánvannaktisztábanazzal,hogy
mitjelentabékéltetésésazonbelülapénzügyibékéltetés.APénzügyiBékéltetőTestületfontosfeladatának
tekinti,hogyazelkövetkezendőévekbenelérje,neveismerősencsengjenaközigazgatásszereplői,abírósági
szervezetrendszer,aközép-ésfelsőfokútanintézményekhallgatói,valamennyicivilszervezetéssokmásin-
tézménymunkatársaiszámárais.Ennekérdekébenszívesenveszmindenmeghívástésörömmelteszeleget
ezeknek,hogyminélszélesebbkörértesüljönarról,hogynemvagynemfeltétlenülkellbírósághozfordulnia
pénzügyitárgyújogvitaeseténsajátszolgáltatójávalszemben,mertlétezikegyingyenesésgyorseljárás,ahol
problémájamegoldásratalálhat.

1.2. A működés gyorsíTásA, A hATékonyság növElésE

ATestületelőttieljárásmaximálisidőtartama90naplehet,melyetügyenkéntlegfeljebbegyalkalommalaz
elnöksajáthatáskörbenmeghosszabbíthat.ATestület2014-benazegyrenövekvőügyszámmellettisképes
volteljutniodáig,hogyazeljárásmegindulásátólszámítottannem60naponbelülre,hanemazügyekjelentős
részébenmár45naponbelülremeghallgatásokattudottkitűzni,ésezzeljóvala90naposeljárásihatáridőle-
jártaelőttletudtazárniazügyeket,ígybiztosítvaazt,hogyafogyasztóiproblémamielőbbmegoldástnyerjen.
Mindeztbelsőátszervezéssel,amunkafolyamatokátgondolásávalésátalakításával,valamintlétszámnöveke-
désseltudtaelérni.

ATestületajövőbenismindentmegteszannakérdekében,hogyazeljárásihatáridőnbelülmaradvamielőbbsor
kerülhessenmindenjogvitamegnyugtatólezárására.Ehhezazonbanaziskell,hogymindakérelmezők,mind
apénzügyiszolgáltatókahiánypótlásifelhívásokraamegadotthatáridőbenválaszoljanak,valamintapénzügyi
szolgáltatókaválasziratukathatáridőbenküldjékmeg.

1.3. A TEsTülET működésénEk, ErEdményEInEk rEndszErEs közzéTéTElE

ATestületműködésesorántörekszikarra,hogyfolyamatosaninformáljaafogyasztókat,apénzügyiszolgál-
tatókatésazérdeklődőketatevékenységéről,eljárásánakaktuálisszabályairól,azesetlegesenbekövetkező
változásokrólésavelekapcsolatoshírekről,újdonságokról.Ennekérdekébenmegalakulásaótasajáthonlapot
működtet,közzétesziműködésirendjét,évesjelentését,azáltalánosalávetésttettszolgáltatóklistáját,amegho-
zottajánlásokatéskötelezéseketanonimmódon,valamintmindenegyébaktuálistudnivalót.ATestülethonlapja
2015-benmegújul,mindszerkezetébenésmegjelenésében,mindtartalmábanátalakul.Mégtöbbnaprakész
éshasznosinformációvalszeretneszolgálniafogyasztók,apénzügyiszolgáltatókésazérdeklődökszámára.
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1.4. A BíróságI szErvEzETrEndszErrEl vAló EgyüTTműködés

Abékéltetésésabíróságiszervezetrendszerközöttiegyüttműködéséskapcsolatsajnosnemvolt jellemző
akorábbiévekben.A2014.évebbenatekintetbenispozitívváltozásthozott.APénzügyiBékéltetőTestület
aBudapestiBékéltetőTestülettelközösenszeptember22-énrendeztemega„Fogyasztóvédelemésbékéltetés”
címűországosfogyasztóvédelmikonferenciát,melyendr.HandóTündeasszony,azOrszágosBíróságiHivatal
elnöke„Abíróságiszervezetrendszerésabékéltetőtestületekegyüttműködése”címmeltartottelőadást.Az
együttműködésezzelkezdetétvette.ATestületarratörekszik,hogytevékenységétateljesbíróságiszervezet-
rendszer,annakmindenszereplőjemegismerjeéspartnernektekintseabékéltetést.Mindannyiantudjuk,hogy
abíróságokügyterhemeglehetősennagy,vannakolyanszakterületek–ésapénzügyekterületeisilyen–,ahol
speciálisésterjedelmes,sokszornehezenértelmezhetőjoganyagállrendelkezésre,ésaholazilyenjogviták
esetébenszakértőknélküllehetetlenítélkezni.Azegyüttműködésegyrésztmegnyilvánulaszakképzésben,az
oktatásbanvalóközöséskölcsönöselőnyökönalapulórészvételben,másrésztabban,hogyajövőrenézveafelek
próbálnakolyanlehetőségeketközösenmegtalálni,melyekkelabíróságiügytehercsökkenthetőésapénzügyi
tárgyújogvitákeldöntésegyorsítható.

1.5. Az ElszámolásT és A forInTrA áTválTásT célzó TörvényEk AdTA 
fElAdATok TEljEsíTésE

2015nagyfeladateléállítjaaTestületet.Azegyesfogyasztóknakkorábbannyújtotthitelektekintetébena2014
másodikfelébenmegalkotott,kihirdetettéshatálybalépettjogszabályok–ígytörvényekésMNBelnökiren-
deletek–alapjánaTestületmárnemcsakbékéltetmajd,deszinteabíróságiítélettelazonoshatályúdöntést
hoz,haafelekközöttetárgykörbenegyezségnemtudlétrejönni.EzatényrészbenmegváltoztatjaaTestület
korábbiéletét,hiszenegyújabbszabályrendszernekkellmegfelelnieésezekszerintműködnie,melynekered-
ményeképpen,hanincsmáslehetőség,döntéseketkellhoznia.

Azújfeladatratörténőfelkészülésmár2014novemberébenelkezdődöttésfolytatódik2015.elsőnegyedév
végéig.EzjelentimajdaMűködésiRendc.alapdokumentumrészlegesmódosításátazújeljárásratekintettel,
14fős létszámnövekedést,újabbszervezésifeladatokat,továbbáameglévőtárgyalókszámánakbővítését
ajelenlegihatróltizenegyre,ésegyolyanszámítástechnikairendszerfejlesztésétisjelenti,melysegítségével
akonkrételszámoláshelyességénekmegállapításárairányulóeljárásokbanazeljárótanácsvizsgálhatjaapénz-
ügyiszolgáltatókáltalkészítettelszámolásokat.
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2. A Pénzügyi Békéltető Testület 
irányítása, szervezete, működése

ATestületazelnökből,atanácsokatalkotótagokatmagábanfoglalómunkacsoportokból,valamintahivatalbóláll.

2.1. IrányíTás

AzelnökképviseliaTestületetaMagyarNemzetiBankszervezeténbelüléskívülis,gondoskodikannakjogszerű
működéséről,irányításáról.UtasításbanállapítjamegaTestületműködésénekrendjét,amelyethonlapjánis
közzétesz.AMűködésiRenda2014.évfolyamánkétalkalommalváltozott.Elsőként2014márciusában,ami-
kortólakorábbihételjárótanácshelyettnégyeljárótanáccsalműködöttaTestület,majd2014októberében,
amiótaatagokmunkacsoportokbaszerveződvedolgoznak.

AzelnökhatározzamegaTestületbelsőműködésénekalapvetőszabályait,döntielabelsőszervezetifelépí-
tést,határoz–indokoltesetben–azegyesügyekeljárásihatáridejénekegyalkalommal,legfeljebb30napos
meghosszabbíthatóságakérdésében,deabeérkezőésaTestületáltaltárgyalandóügyeketcsakutólagismeri
meg.Gondoskodikazügytehermunkacsoportokközöttiegyenlőelosztásárólésirányításijogosítványaivannak
aTestületheztartozóvalamennyimunkatársvonatkozásában.Atestületitagokatszakmaikérdésekbenéskonk-
rétügyekbennembefolyásolja,nemutasítja,azonbangondoskodikarról,hogyvalamennyieljárótanácsban,
ugyanazonügybenaszakmaitartalmatilletőenugyanazadöntésszülessen.

Azelnökgondoskodikarrólis,hogyabeérkezőéskezelendőügyekszámánakfigyelembevételével,megfelelő
létszámúmunkaerőmindenkorrendelkezésreálljonahhoz,hogyatörvényihatáridőktartásávalazügyekle-
zárulhassanak,amunkavégzéshezszükségestárgyiéstechnikaieszközökrendelkezésreálljanak.

2.2. szErvEzET

2014-benaTestületenbelüllétrejöttaHivatal.ATestülettehátaHivatalmunkatársaibólésaTestülettagjaiból
áll.Azösszlétszám2014.december31-én30fővolt.AHivatallétszáma9fő,ezjelentiahivatalvezetőt,egy
jogielőadót,egyjogászgyakornokotéshatasszisztensmunkatársat.Atestületitagokszáma20fő.Atestületi
tagok5munkacsoportbaszerveződnek.Azegyesmunkacsoportokközöttimunkamegosztásszerint3munka-
csoportfoglalkozikhitel-éskölcsönügyekkel,valamintpénzügyilízingügyletekkel,ideértveazautófinanszírozási
ügyeketis,kétmunkacsoporthoztartoznakazegyébbankiügyek,azazanemhitelügylettelkapcsolatospénz-
ügyiszolgáltatásokügyei,valamintabiztosítók,apénztárakésabefektetésiszolgáltatókkalszembenindított 
eljárások.

Amunkacsoportokmunkájátegy-egytag,amunkacsoportvezetőjeszervezi,akifelelősazért,hogyaHivatal
általamunkacsoportraszignáltügyekhatáridőbenésajogszabályirendelkezéseknekmegfelelőenelintézés-
rekerüljenek.Amunkacsoportoktagjaiközülamunkacsoport-vezetőkjelölikkiacsoportonbelülakonkrét
ügyekbeneljárótanácsoktagjait,nyomonkövetikazeljárótanácsokáltalvittügyeket,betartatjákahatáridőket,
összeállítjákameghallgatásijegyzéket,meghatározzákameghallgatásokidőpontjátéshelyét,mindeztegymás
közöttegyeztetik.Gondoskodnaktovábbáarról,hogyameghallgatásokonazeljárótanácsteljeslétszámban
jelenlegyen,ésszükségeseténahelyettesítésmegoldhatólegyen.Feladatukamunkateherarányoselosztása
amunkacsoportonbelül,ezentúlmenőenbeszámolnakazelnöknekacsoportműködésesoránszerzettta-
pasztalatokról,feldolgozzákazügyektapasztalatait,jogszabályalkotásravagymódosításravonatkozójavaslatot
tesznek.
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Azeljárótanácsokmindenesetbenháromfőbőlállnak,lehetőségszerintegyközgazdászéskétjogászalkotegy
tanácsot,deszemélyiösszetételüknemállandó.Azügyekértfelelőstagmunkacsoport-vezetőkáltalikijelölésével
egyidejűlegatanácsbanalevezetőelnökiésajegyzőkönyvvezetőifeladatokatellátótagiskijelölésrekerül.Ez
ügyenkéntmásésmásszemély.Mindentagleszlevezetőelnök,jegyzőkönyvvezetőésügygazdatestületitagis
más-máseljárásban,ügyben.Ameghallgatásokalkalmávalazeljárótanácsbanügygazdakéntkijelölttagismerimeg
azügyetésannakirataitalegalaposabban,deatöbbitaggalkonzultálvaalakítkiatanácsegyegységesszakmai 
véleményt.

AHivatalamunkacsoportok,ígyazeljárótanácsoktagjainakmunkájátsegíti,végziatevékenységhezszüksé-
gesadminisztrációjelentősrészét,munkatársairésztvesznekaTestületműködtetésévelkapcsolatosegyéb
feladatokbanis.AHivataltahivatalvezetővezeti,akigondoskodikazadminisztratívfeladatokidőbentörténő
ellátásáról,ahelyettesítésekmegszervezéséről,szignáljaazügyeketamunkacsoportokra,lehetőségszerint
gondoskodvaazügytehermunkacsoportokközöttiegyenlőelosztásáról,működtetiazügynyilvántartórend-
szert,vezetiazirattározást,atelefonosésaze-mailesügyfélszolgálatot,gondoskodikiratmintákmeglétéről
ésnaprakészállapotbantartásáról.ApereseljárásokkalösszefüggésbenkapcsolatottartaHatóságiPerkép-
viseletiFőosztállyal,gondoskodikaperesnyilvántartásvezetésérőlésazadatszolgáltatásról.Ahiánypótlás
nélkülmegállapíthatóhatáskörhiányosügyekbengondoskodikazokelutasításárólvagyáttételéről,kapcsolatot
tartmásbékéltetőtestületekkel,azMNBFogyasztóvédelmiFőosztályávalésaPénzügyiFogyasztóvédelmi 
Központtal.

Ahivatalfeladataezentúlmenőenatestületitagoktehermentesítéseolyanügyekben,melyekúgynevezett
nemérdemiügyintézéstjelentenek.Ígyahivatalbanzajlikazügyfelek–kérelmezőkéspénzügyiszolgáltatók
–telefonosésírásbelitájékoztatása.

2.3. működés

ATestületműködéseaMagyarNemzetiBankrólszóló2013.éviCXXXIX.törvény96–130.§-ábanfoglaltszabá-
lyokonalapszik,ésazetörvényalapjánazelnökáltalkiadottMűködésiRendc.alapdokumentumbanfoglaltak
szerintzajlik.Azeljárásokmagánszemélyfogyasztókkérelméreindulnak,akiksajátdöntésükszerintmeghatal-
mazottalisképviseltethetikmagukat.Azeljárásmegindításátcélzókérelemnyomtatványtésazahhoztartozó
meghatalmazástaz1.számúmelléklettartalmazza,melynekhasználataugyannemkötelező,deazértkerült
kialakításra,mertezzeljelentősencsökkentenilehetahiánypótlásraszorulóesetekszámát.Olyanmagánsze-
mélyfogyasztóisindíthateljárást,akimagyarországiilletőségű,dekülföldipénzügyiszolgáltatóvalvanjogvi-
tája,illetveolyanmagánszemélyis,akikülföldiilletőségűésmagyarországiszékhelyűpénzügyiszolgáltatóval
szembenkívánigénytérvényesíteni.Azilyenkérelmekalapjánindulteljárásokatnevezzükhatáronátnyúló
jogvitáknak.Azerreirányulóeljárásoka2.számúmellékletszerintikérelemnyomtatványalkalmazásávalkez-
deményezhetőek,ezekhasználata–egyuniósszabályalapján–kötelező.

APénzügyiBékéltetőTestületmindeneszközzelpróbáljagyorsítaniazeljárásait.Így2014közepétőlmáraHi-
vatalmunkatársaivégeznekelszámosolyanfeladatot,melyekkorábbanazeljárótanácsoktagjairahárultak.
Acélaz,hogyatestületitagokazügyekérdeméreirányulófeladatokkalfoglalkozzanak,mentesüljenekaz
adminisztrációsterhekjelentősrészétől,ésminélgyorsabbanmeghallgatásokattűzhessenekéstarthassanak.
Ezért2014-benbővítetésrekerültaHivatalmunkatársainakésatagoknakalétszámais,valamintjelentős
munkafolyamatbeliátszervezésistörtént.

2015. január1-jétől lehetővéválikaz,hogybizonyosügyekbennemfeltétlenülkellháromfős tanácsban
eljárniaaTestületnek,ígyajelenleginélnagyobbszámúügylezárásárakerülhetsor.2014.évfolyamánheti
szintenalezártügyekszámaátlagban70volt.Acélenneknövelése2015-benésazaztkövetőévekbenis.Egy
tanácstagésegyjegyzőkönyvvezetőtudmajdmeghallgatásokkeretébenbékéltetniminden50000Ftügyérték
alattiésmindenméltányosságiügybenis,továbbáolyanügyekben,aholazügymaga,annaktényállásátés
jogi-közgazdaságihátteréttekintveegyszerűbbmegítélésűésnemigényelbelsőkonzultációt.
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Ugyancsak az ügymenet és ezáltal a működés gyorsítása érdekében került bevezetésre 2014-ben az iratminták 
általános használata, ami lehetővé teszi, hogy a felek már a meghallgatások alkalmával kézhez kaphassák azokat 
az okiratokat (jegyzőkönyv, egyezséget jóváhagyó és egyéb határozatok), melyek az eljárás eredményeként 
keletkeznek, megtakarítva ezzel a postázás időigényét és költségét. Az iratmintákat a testület által használt 
ügynyilvántartó rendszer automatikusan tölti fel alapadatokkal és készíti elő a meghallgatásokra. 2015 febru-
árjától egy új és egyszerűbben kezelhető ügynyilvántartó rendszer fogja segíteni a testület munkáját, melynek 
használata a hatékonyabb munkavégzést támogatja.
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3. A Pénzügyi Békéltető Testület 
működésének jogszabályi környezete

APénzügyiBékéltetőTestületműködésénekalapjátésjogikeretétaMagyarNemzetiBankrólszóló2013.évi
CXXXIX.törvény(MNBtörvény)adja.ATestületazittrögzítettszabályokalapjánésa98/257/EKBizottsági
Ajánlásnakmegfelelőműködésielvekszerintvégziaráruházottfeladatokat.Működésénekelveikonkrétjog-
szabályirendelkezésekformájábanazMNBtörvénybenjelennekmeg.

3.1. függETlEnség

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

3.2. áTláThATóság

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

3.3. konTrAdIkTórIus Eljárás 

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

3.4. hATékonyság

ATestületeljárásagyors,azelőttefolyóeljárásokbanahiánytalankérelembeérkezésétőlszámított60napon
belüliidőpontraazeljárótanácsmeghallgatásttűzki,ésazeljárást90naponbelülbeisfejezi.Eztahatáridőt
azelnökügyenkéntegyalkalommal,maximum30nappalhosszabbíthatjameg.Azeljárásértsemakérelme-
zőnek,semapénzügyiszolgáltatónakfizetnienemkell,azeljárásdíjmentes,deafelmerültköltségeket(ha
ilyenvan)afelekmagukviselik–MNBtörvény106.§(3)és112.§(5).

3.5. jogszErűség 

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

3.6. szABAdság 

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

ATestületelőttieljárásokbanmindameghatalmazottnélküliszemélyesmegjelenés,mindameghatalmazott
általiképviseletamagánszemélykérelmezőfogyasztókáltallehetséges.Meghatalmazottbármelytermészetes
vagyjogiszemély,továbbájogiszemélyiséggelnemrendelkezőszervezetislehet.Akérelmezőazeljárásban
ameghallgatásonakkorisszemélyesenvehetrészt,hamagátmeghatalmazottalkívánjaképviseltetni.Apénz-
ügyiszolgáltatókmeghatalmazottképviselőikútjánképviseltetikmagukat,akikaszervezetalkalmazottaivagy
ügyvédek–MNBtörvény110.§.

ATestületeljárásaibanolyanfogyasztóijogvitákattárgyal,melyekmagánszemélyfogyasztók,mintkérelmezők
általvalamelypénzügyiszolgáltatóvalszembenindulnak.2014-bensemvoltmégmódjukanemmagánszemély
pénzügyifogyasztóknak,ígyagazdaságitársaságoknak,egyébjogiszemélyeknekaTestületeljárásátkezdemé-
nyezniilyenjogvitákban,mertaMagyarNemzetiBankrólszólótörvényerremégnemadlehetőséget.Aje-
lenlegijogszabályikörnyezetbencsakabíróságiutattudjákigénybevenni.Acélaz,hogyajövőbenazeljárás
adtalehetőségetezaszemélyiköriskitudjamajdhasználni.

AmagánszemélyfogyasztókáltalkezdeményezetteljárásokaMagyarNemzetiBankengedélyezésiésfelügye-
letijogkörébetartozópénzügyiszervezetekkelszembenindulhatnak.Ezekaszervezetekszabadondönthetnek
arról,hogyegyezséghiányábanaTestületdöntésénekalávetik-emagukat,avagynem.Tehetikeztelőzetesenés
általánosjelleggel,azazakonkrétügy(ek)ismeretenélkülvagyesetileg,illetveegyedilegakonkrétügyisme-
retében.Előbbiesetbenazalávetéstésannakterjedelmétközlik,errőlaTestületlistátvezetésazthonlapján
közzéteszi.Akorábbiévekben77ilyenáltalánosalávetésttettpénzügyiszolgáltatóvolt,ezekszáma2014-re
74-recsökkentköszönhetőenszervezetiösszeolvadásoknak,egyébjogutódlásnak.Eszervezeteklistájáta3.
számúmelléklettartalmazza.

2014-ben140olyanpénzügyiszolgáltatóvolt,amellyelszembeneljárástindítottakfogyasztónakminősülő
ügyfelei.Eszervezeteklistájáta4.számúmelléklettartalmazzajelölveaztis,hogyazadottpénzügyiszolgál-
tatóvalszemben2014-benhányeljárásindult.

KérelmezettfélkéntjelennekmegtehátaTestületelőttpéldáulahitelintézetek,apénzügyivállalkozások,akö-
veteléskezelők,abiztosítók,apénztárakésabefektetésiszolgáltatók.,azazmindenolyanszervezet,melynek
működésétaMagyarNemzetiBankengedélyeziésfelügyeli.ügyeikbenabékéltetésatevékenységüketérintő
jogszabályokalapjánzajlik.Ejogszabályokjegyzékétaz5.számúmelléklettartalmazza.
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4. A Pénzügyi Békéltető Testület hazai 
és nemzetközi kapcsolatai

ATestülettevékenységétBudapesten,azI.kerület,Krisztinakrt.39.számalattvégzi.Meghallgatásokataz
említetthelyen,azépületIII.emeleténtalálhatótárgyalóibantart.Budapestenkívülsemmilyenformában
nincsjelen,ezértfontosakazokahazaikapcsolatai,melyekegyrésztafogyasztóktájékoztatásábansegítenek,
másrésztlehetővéteszik,hogyminéltöbbkérelmezőeltudjonjutniaTestületelé,haerreszükségevan.

AMagyarNemzetiBank2014áprilisábanEgyüttműködésiMegállapodástkötöttakormányablakokműködé-
séértfelelősKözigazgatásiésIgazságügyiMinisztériummal,melynekeredményekéntazországban20helyen
kormányablakoknálislehetővévált,hogyapénzügyifogyasztókatsegítsék.AkormányablakokaMagyarNemzeti
Bankrészéreeljuttatandóbeadványokatvesznekátéstovábbítanak,valamintfoglalkoznakolyanfelvilágosítás
adásávalis,melybőlafogyasztómegértheti,hogyazadottpénzügyiproblémájátholéshogyantudjákorvosol-
ni,miateendőjeannakérdekében,hogyakívántcéltelérje.AkormányablakokaPénzügyiBékéltetőTestület
működéséveléseljárásávalkapcsolatbanisadnakinformációtahozzájukfordulómagánszemélyfogyasztók
részére,sőt2014.április15.ótaaTestületeljárásánakmegindításátcélzókérelemnyomtatványokkitöltésében
issegítenek,ezeketközvetlenüliseljuttatjákaTestületrészére,megspórolvaezzelmégapostázásköltségét
is.A6.számúmelléklettartalmazzaazonkormányablakoklistáját,amelyektőlafogyasztókilyenszolgáltatást
kaphatnak.

FontospartneraPénzügyiBékéltetőTestületszámáraaFogyasztóvédőkMagyarországiEgyesülete(FOME)
általműködtetettPénzügyiTanácsadóIrodahálózatis,melyingyenes,pártatlanpénzügyifogyasztóvédelmi
tanácsadástnyújtMagyarország11megyeszékhelyén.Atanácsadóirodákban–melyeklistájátelérhetősége-
ikkelegyütta7.számúmelléklettartalmazza–nyújtottszolgáltatáslényege,hogyafogyasztókszemélyesen,
telefonon,e-mailbenéslevélbenapénzügyipanaszrendezéséhezaleghatékonyabbmegoldássalélhessenek
éséletviteli,háztartási,gazdálkodásitanácsokatkaphassanak,továbbáhozzáférhessenekolyanhasznoskiad-
ványokhoz,amelyeksegítségükrelehetnekegy-egyvitásügyvagypanaszkapcsán.AzIrodahálózatabbanis
segít,hogyhogyantudafogyasztó–haszükségevanrá–,aPénzügyiBékéltetőTestülethezfordulni.Tanács-
adásontúlmenőenazottdolgozószakemberek,jogászokésközgazdászoksegítenekakérelemnyomtatvány
kitöltésébenéspostáraadásrakészenközreműködnekabeadványokelkészítésében.

ATestületrendkívülfontosnaktartjaahatékonyfogyasztóvédelemésasikerespénzügyibékéltetésérdekében
aszéleskörűnemzetköziegyüttműködéstis.AzeurópaiésEurópánkívülialternatívvitarendezésifórumokkal
történőpartnerség,azinformációkésalefolytatotteljárásoksoránszerzetttapasztalatokcseréjénkeresztül
hozzájárulapénzügyifogyasztóvédelemhatékonyabbátételéhez.Azeddigiévektapasztalataiegyértelmű
bizonyítékaiannak,hogyanemzetköziszintűkonstruktívegyüttműködésjelentősmértékbenképesnövelni
apénzügyibékéltetéssikerességétéshatározottanjavítjaabékéltetőmechanizmusok,eljárásokminőségét.
ATestületazelmúltévekbenahatáronátnyúlópénzügyifogyasztóijogvitákrendezésében,mindazegyéb
nemzetközivonatkozásúügyekben,mindazalternatívvitarendezésbenegyarántkomolysikereketértel.Afo-
gyasztókésapénzügyiközvetítőrendszertagjaiközöttkialakultjogvitákfüggetlen,pártatlan,gyors,szakszerű
ésköltségkímélőelbírálásaössztársadalmiérdeknemzetköziszintérenis.ATestületnemzetközitevékenysé-
gébenkiemeltszerepettöltbeaFIN-NetésINFONetworkhálózatmagaésazabbanrészesegyesszervezetek
külön-különis.

AFIN-NethálózatazEurópaiGazdaságiTérség(azEurópaiUniótagállamai,valamintIzland,Liechtensteinés
Norvégia)területénműködőeurópairendszer,afogyasztókésapénzügyiszolgáltatókközöttkialakulthatáron
átnyúlópénzügyijogvitákalternatívvitarendezésérelétrejötthálózat.Elnevezésétangolnevénekrövidítéséből,
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aFinancialDisputeResolutionNetworkelnevezésbőlkapta.AFIN-Nethálózata2001-benjöttlétreazEurópai
Bizottságdöntésealapján,ésmáramártöbbmint70olyanszervezetettömörít,melyekvalamilyenmódon
alternatívvitarendezéssel,ígybékéltetéssel,döntőbíráskodássalvagymediációvalfoglalkoznakazegyestag-
államokvalamelyikében.AhálózatnakaTestületenkívülmagyartagjamégaBudapestiBékéltetőTestületis.
AFIN-Netabbansegítafogyasztóknak,hogyhaegymástagállambanműködőpénzügyiszolgáltatóval–bankkal,
biztosítóval,befektetésivállalkozássalstb.–jogvitájuktámad,aztazadottországalternatívvitarendezésifóru-
mánaksegítségéveloldhassákmeg.Ezeketazeseteketnevezikhatáronátnyúlófogyasztóijogvitáknak.Határon
átnyúlópénzügyifogyasztóijogvitaaMagyarNemzetiBankrólszóló2013.éviCXXXIX.törvény125.§alapjánaz
olyanjogvita,amelybenazérintettfogyasztólakóhelyevagytartózkodásihelyeMagyarországontalálhatóésaz
MNBfelügyeletealátartozószervezetszékhelye,telephelye,letelepedésihelyeaEurópaiGazdaságiTérségről
szólómegállapodásbanrészesmásállambanvan;vagyazérintettfogyasztólakóhelyevagytartózkodásihelye
másEGT-állambantalálható,ésazMNBfelügyeletealátartozószervezetszékhelyeMagyarországonvan.Az
eljárásmegindításánakéslefolytatásánakszabályaiahatáronátnyúlópénzügyifogyasztóijogvitákesetében
némilegeltérnekazáltalánostól.HaafogyasztóMagyarországonrendelkeziklakóhellyelvagytartózkodási
hellyel,aszolgáltatóviszontmásEGTállambanletelepedettszervezet,apénzügyiszolgáltatásitevékenység-
gelösszefüggőfogyasztóijogvitábanazeljárásmegindításánaktöbbletfeltételevan,nevezetesenazalávetési
nyilatkozatmegléteaszolgáltatórészéről,melyazeljárásnakvalóalávetéstésadöntéselőzeteselfogadását
jelentiegyüttesen.Alávetésinyilatkozathiányábanahatáronátnyúlójogvitarendezésénekeredményessége
kétséges,ilyenkorazegyestestületeknekkét–tájékoztatásiéspostázási–funkciójavan.Elsősorbantájékoz-
tatniukkellafogyasztótajogvitatekintetébenazeljárásrahatáskörrelésilletékességgelrendelkező,aFIN-
NetbenrésztvevőmásEGTállambelialternatívvitarendezésifórumról,valamintazannakeljárásáravonatkozó
sajátosszabályokról,ígykülönösenaszolgáltatóvalvalóelőzetesegyeztetésszükségességérőlésadottesetben
azeljárásmegindításáraelőírthatáridőkről.Ezenkívülhaafogyasztókéri,elkellküldeniükafogyasztóFIN-
Netbenhasználtformanyomtatványonrögzítettkérelmétazeljárásrahatáskörrelésilletékességgelrendelkező,
aFIN-NetbenrésztvevőmásEGTállambelialternatívvitarendezésifórumhoz.Alávetésinyilatkozatmegléte
eseténazeljárásnéhánykivétellelmegegyezikahatáronbelülieljárással,eredményelehetazegyezségvagy
akötelezésttartalmazóhatározat.

Azeljárásahatáronbelülieljárássalellentétbenmindenesetbenírásbantörténik,deakörülményekmérlegelése
alapjánazeljárótanácselnökekezdeményezhetimeghallgatástartását,amelyhezmindkétfélhozzájárulását
bekellszereznie.AzeljárásihatáridőtazeljárótanácselnökénekjavaslataalapjánaTestületelnökeindokolt
esetbenésügyenkéntegyalkalommalnem30,hanem90nappalmeghosszabbíthatja.Azeljárásnyelveaz
angol.Azeljárótanácshatározatátisezenanyelvenhozzameg,kivéve,haakérelmezőkéri,hogyajogvitá-
valérintettszerződésés/vagyazérintettszolgáltatóésközöttealkalmazottkommunikációnyelvéthasználja.
IlyenkoraTestületafogyasztókérésérekötelesazonanyelveneljárniéshatározatáthitelesmásolatbanazon
anyelvenmeghozni,amelyajogvitávalérintettszerződésnyelve,illetveamelyajogvitávalérintettszolgáltatás
ésafogyasztóközöttikommunikációnyelve.Ilyenkoranyelvhasználatijogravisszavezethetőfordításiköltségek
azeljárásköltségénektekintendők,akötelezésttartalmazóhatározatbanpedigmegkellállapítaniazokviselőjét.
Ahatáronátnyúlójogvitávalkapcsolatbanmindentestület,ígyamagyarPénzügyiBékéltetőTestületisköteles
bárkikérésérehaladéktalanulírásbanvagymásmegfelelőformábantájékoztatástadniaFIN-Netműködéséről,
apénzügyiszolgáltatásitevékenységgelösszefüggőhatáronátnyúlópénzügyifogyasztóijogvitaelbírálására
hatáskörrelésilletékességgelrendelkező,aFIN-NetbenrésztvevőmásEGTállambelialternatívvitarendezési
fórumrólésannakeljárásáról.Mindentestületazelőtteindulthatáronátnyúlóügyekkelkapcsolatoseljárások
vonatkozásbanfolyamatosstatisztikaiadatszolgáltatástteljesítazEurópaiUniónakésjogosultahálózattagja-
inakegymásközöttikapcsolattartásátelősegítőintranetesadatbázishasználatára.

ATestület2012.január1-jétőlavilágpénzügyiombudsmanjaittömörítő,jelenlegötkontinenstöbbmintfélszáz
tagszervezetétszámlálóInfo network hálózatnakisteljesjogútagja.Mindentagjáról,ígyamagyarPénzügyi
BékéltetőTestületrőlszólóinformációkathonlapjánrendszeresenmegjelenteti(www.networkfso.org).

AszervezetetLondonban,2007.szeptember26-ánazUSA,Nagy-Britannia,Új-zéland,Írország,Kanadaés
Ausztráliaegyüttműködésévelhoztáklétre.Eredeticéljaatagországokban–legfőképpenapénzügyiszektor
területén–működőalternatívvitarendezésimechanizmusokösszehangolása,továbbáegyátfogórendszer

http://www.networkfso.org
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kidolgozásavolt.Aszervezettagjai4régiókörészerveződnek:Eurázsia,Afrika,Amerika,Ausztrália.AzINFO-
Networkatagokáltalelfogadotthatalapvetőelvszerintműködik:függetlenség,pártatlanság,hatékonyság,
méltányosság,átláthatóságéselszámoltathatóság.Aszervezetenbelüliegyüttműködésazalternatívbíróságon
kívülivitarendezésimodellekkialakítása,amagatartásikódexeklétrehozása,azinformációstechnológiahasz-
nálatánaktovábbfejlesztése,bizonyosismétlődőkérdésekésproblémákrendszerszintűkezelése,ahatáron
átnyúlópanaszokegységesésgördülékenykezelése,atovábbképzésilehetőségekésirányokmegosztásacél-
jábólésérdekébentörténik.Aszervezetahangsúlytanemzetközistandardokszerintkialakítottfogyasztóvé-
delmialapelvekérvényesítésérehelyezi,amelynek–megítéléseszerint–biztosítékaiafüggetlenéspártatlan
alternatívvitarendezésifórumok.AszervezetKözép-ésKelet-Európavonatkozásábankülönösfigyelmetfordít
arégióországaiközöttiinformációcseréreéskonzultációra.

APénzügyiBékéltetőTestületazINFONetworktagjakéntválaszolatevékenységétérintőkérdőívekreésmeg-
keresésekre,amelyekavilágszervezethavontamegjelenőelektronikushírlevelében,illetveapénzügyiom-
budsmanokszámárafenntartottzártkörűhonlaponishozzáférhetők.

AlegutóbbimegkereséstaTestület2014októberébenkapta,amelybenaszervezetbelsőstruktúrájánakki-
alakításáravonatkozó,3-4témakörécsoportosított,összesen50kérdésrekértekválaszt,véleményt.Akér-
dőívérintetteahálózatműködésénekrészletszabályait,ajövőrevonatkozóanjavaslatokatazegyüttműködés
szorosabbátételeérdekébenrendezendőéveskonferenciákhoz.Aszéleskörűkonzultációhatékonyságának
növeléséhezaTestületjavasolta,hogyaBizottságitagokfélévesjelentéseketprezentáljanakasajátországuk
alternatívvitarendezésifórumairól,amelyekhozzájárulhatnakahhoz,hogyatagokmélyrehatóanmegismerjék
egymásvitarendezésimegoldásait.

AbelsőszervezetistruktúrátilletőenaTestületaztláttamegfelelőnek,haaBizottság10tagbólállnaakö-
vetkezőképpen:mindenrégióból2tag,egyelnökésegytitkár,ésatagokképviselnékrégiójukalternatív
vitarendezésifórumait.Abizottságitagokmegbízatásáravonatkozóan3évesidőtartamotjavasolt,azegyszeri
újraválasztáslehetőségével.
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5. A Pénzügyi Békéltető Testület 2014. 
évi tevékenysége számokban

5.1. Az ügyszám és Az ügyInTézésI Idő

ATestületelőtt2014.január1-jén696olyanügyvolt,mely2013-bankezdődöttésmégfolyamatbanvolt,
továbbá5,úgynevezetthatáronátnyúlóügy,összesen701ügy.A2014.évfolyamán4181pénzügyifogyasztói
jogvitarendezéséreirányulókérelemérkezettbelföldiügyekben,továbbá33határonátnyúló,ígyösszesen
4214.ATestület4325belföldiés33határonátnyúló,ígyösszesen4358ügyetzártledecember31-ig,és552
belföldi,valamint5határonátnyúlóügymaradtfolyamatban.A2013.évhezviszonyítvaalezártügyekszáma
9%-kalnövekedett,ésazévvégénfolyamatbanlévőügyekarányáttekintvepedig3százalékpontoscsökkenés
történtazelőzőévihezképest.Ezekazadatoktükrözikahatékonyságnöveléseérdekébentettszervezetiés
munkafolyamatbeliváltozásokkedvezőhatását.

Belföldi ügy határon
átnyúló ügy

összesen

A2014.január1-jénfolyamatbanlévőkorábbiügyek 696 5 701

A2014.évfolyamánbeérkezettújügyek 4181 33 4214

2014.december31-iglezártügyek 4325 33 4358

2015.január1-jénfolyamatbanlévőügyek 552 5 557

ATestület2014.január1.ésdecember31.közöttabeérkezettésbefogadottügyeketatörvénybenelőírt90
naposeljárásihatáridőhelyettátlagosan50napalattzártale.Azelőzőévhezviszonyítva10nappalcsökkent
azátlagosügyintézésiidő,amiszinténtükröziahatékonyságnövekedését.

5.2. A BEérkEzETT kérElmEk

AbelföldiügyekbenbeérkezőkérelmekelsősorbanpostaiútonjutnakelaTestülethez,deérkeznekkérelmek
elektronikusúton,azügyfélkapunkeresztülis.2015.április15.ótaakormányablakoknálisbenyújthatókaTes-
tülethezcímzettkérelmek,aholazügyintézőkakérelemnyomtatványokkitöltésébenissegítenek.APénzügyi
TanácsadóIrodahálózatirodáibanisigénybevehetőilyensegítség.

Beérkezés módja ügyszám Arány

Posta 3922 93,81%

ügyfélkapu 136 3,25%

Kormányablak 102 2,44%

PénzügyiTanácsadóIrodahálózat 21 0,50%
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Abeérkezőkérelmekszámaésarányaszolgáltatótípusonkéntibontásban–azelőzőévekbentapasztaltará-
nyokhozhasonlóan–azalábbiakszerintalakult:

szolgáltatótípus ügyszám Arány

Bank 1882 45,01%

Biztosító 1304 31,19%

Pénzügyivállalkozás 776 18,56%

Takarékszövetkezet 50 1,20%

Befektetésivállalkozás 29 0,69%

Függetlenközvetítő 28 0,67%

Lakástakarék-pénztár 18 0,43%

Magánnyugdíjpénztár 8 0,19%

Biztosítóegyesület 7 0,17%

önkéntesnyugdíjpénztár 5 0,12%

önkéntesegészségpénztár 4 0,10%

Befektetésialapkezelő 2 0,05%

jelzáloghitel-intézet 1 0,02%

Szakosítotthitelintézet 1 0,02%

Pénzügyiszervezettelszembenbeérkezőkérelmekösszesen 4115 98,42%

Nempénzügyiszervezettelszembenérkezőkérelmek(hatáskörhiány) 66 1,58%

összesbeérkezőkérelem 4181 100,00%

Abeérkezőkérelmekkétharmadaapénzpiaciszereplőkügyeitérinti, ígyahitelintézetekkelésapénzügyi
vállalkozásokkal,vagyisapénzügyiszolgáltatásokatnyújtószervezetekkelkapcsolatos.

jelentősabiztosításipiacszereplőivelszembenbenyújtottkérelmekszámais,ezazösszesügyszámegyhar-
mada.Akorábbiévektapasztalatávalegyezőenatőkepiaciszereplőkésapénztárakügyeinekszámanemvolt
meghatározó,mindössze31tőkepiaciés17pénztárralszembenieljárástbonyolítottaTestület.

szektor ügyszám Arány

Pénzpiac 2725 66,22%

Biztosításipiac 1342 32,61%

Pénztáripiac 17 0,41%

Tőkepiac 31 0,75%

összesen 4115 100,00%

Apénzpiaciszektortérintőenbeérkezett2725kérelemtúlnyomótöbbsége,80%-aakorábbiévekhezhasonlóan
ahitelezési–ezenbelüladevizaalapúhitelezési–tevékenységhezkapcsolódott.
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A2177eljárástárgyavalamilyenhitel-vagykölcsönügyletkapcsánfelmerültvitavolt,többségükbenelszámo-
lásikérdésekbenfordultakaTestülethezafogyasztókabbankérvesegítséget,hogyszolgáltatójukkalfizetés
könnyítésétcélzómegállapodástköthessenek.Magasvoltapénzforgalmiszolgáltatásokkalösszefüggőviták
számais,eszolgáltatássalösszefüggésben311eljárászajlott2014-ben.

Pénzügyi termék ügyszám

Hitel-éspénzkölcsönnyújtás 2177

Pénzforgalmiszolgáltatás 311

Egyébpénzügyitevékenység 88

Betétgyűjtés 64

Befektetésitevékenység 37

Pénzügyilízing 26

Kombináltpénzügyitermék 13

Pénzügyiszolgáltatásközvetítése 8

Pénztáritermékek 1

összesen 2725

Abiztosításiszektorralkapcsolatbanbeérkezettésabiztosításipiacvalamelyszolgáltatásátérintőkérelmek
túlnyomótöbbsége,84%-anem-életbiztosításiághoz,16%-aazéletbiztosításokhozkapcsolódott.Azarányok
azelőzőévhezképest4százalékponttaltolódtakelaneméletbiztosításiágfelé.

Aneméletbiztosításiproblémátcélzóügyekszáma1131volt,melybőlatűz-ésegyébvagyonikárokügye
533,abalesetiésbetegségbiztosításiügyek86,azutas-vagyszállítmánybiztosításiügyek33,afelelősségbiz-
tosítások335,aCASCObiztosításiügyek74esetetjelentettek.Azelőzőévhezviszonyítvaatűz-ésvagyoni
károkkalkapcsolatosügyekaránya7százalékponttalcsökkent,ugyanakkorafelelősségbiztosításiügyeknél9
százalékpontosnövekedéstörtént.

A211életbiztosítástérintőügykörben117olyanügyvolt,melyekabefektetésiegységekhezkötöttéletbizto-
sítássalvoltakkapcsolatosak,nyugdíjbiztosításterén3,ahagyományoséletbiztosításterén91ügyjelentmeg
aTestületelőtt.Azelőzőévhezviszonyítvaakétmeghatározóügycsoportarányaközelebbkerültegymáshoz,
abefektetésiegységekhezkötöttéletbiztosításiügyekaránya7százalékponttalcsökkent,ahagyományosélet-
biztosításoké11százalékponttalnövekedett.

Abelföldi,azazanemhatáronátnyúlóügyekbena2014.évbenbeérkezett4181újkérelemterületimegoszlása
akérelmezőklakóhelyealapjánmegyékszerintaztmutatja,hogyaváltozatlanulaBudapestésPestmegye
területénélőkvettékigénybelegnagyobbszámbanaTestületszolgáltatásait.Ez1917ügyetjelentett,melyaz
összesújügyszám45%-a.
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A2014-benbenyújtottújügyeketjelentőkérelmekmegoszlásamegyénként,azügyszámésazarányokaz
alábbiakszerintalakultak.

kérelmezők lakóhelye,
megyénként

ügyszám Arány lakosság

Bács-Kiskun 148 3,54% 5,27%

Békés 100 2,39% 3,93%

Baranya 139 3,32% 3,66%

Borsod-Abaúj-zemplén 199 4,76% 6,91%

Budapest 1195 28,58% 17,29%

Csongrád 105 2,51% 4,22%

Fejér 171 4,09% 4,26%

Győr-Moson-Sopron 129 3,09% 4,47%

Hajdú-Bihar 168 4,02% 5,40%

Heves 131 3,13% 3,11%

jász-Nagykun-Szolnok 128 3,06% 3,90%

Komárom-Esztergom 122 2,92% 3,12%

Nógrád 97 2,32% 2,04%

Pest 722 17,27% 12,27%

Somogy 91 2,18% 3,20%

Szabolcs-Szatmár-Bereg 184 4,40% 5,59%

Tolna 42 1,00% 2,33%

Vas 65 1,55% 2,59%

Veszprém 145 3,47% 3,58%

Zala 100 2,39% 2,88%

ügyekösszesen 4181 100% 100%

5.3. A lEzárT ügyEk

Abeszámolásiidőszakban4325ügyetzártleaPénzügyiBékéltetőTestület.Azügyekeredményszerintimeg-
oszlásaaztmutatja,hogyabelföldiügyekbenbeérkezettkérelmek65%-ábanakérelembefogadásáraésaz
eljárásbanmeghallgatáskitűzésérekerültsor,azügyek35%-átazonbanbefogadásnélkülelkellettutasítania
aTestületnek.

Abefogadásnélkülelutasítottügyekarányamegegyezikazelőzőéviadattal.Akérelmekelutasításáradöntő-
enazértkerültsor,mertvalamilyenhiánybanszenvedtekéshiánypótlásifelhívásellenéresemtörténtmeg
ahiányokpótlásavagyakérelmezőnemteljesmértékbentettelegetahiánypótlásifelhívásbanfoglaltaknak.

Befogadás nélkül elutasított ügyek ügyszám Arány 

Nincshatáskör 359 24%

Eljárásiakadály 225 15%

Hiánypótlásutánelutasítva 935 61%

összesen 1519 100%

Abefogadottésmeghallgatásrakitűzött2806ügyből57ügybenafelekmégazelsőmeghallgatástmegelőzően
egyezségetkötöttek,ígyezekbenazesetekbenakitűzésellenéresemvoltszükségesameghallgatásmegtar-
tása.Afennmaradó,összesen2749ügybenmindösszeegyhallgatástartásárakerültsorésazügyvalamilyen
eredménnyellezárult.310alkalommalatényálláspontostisztázása,illetveazegyezséglétrejötténekelősegítése
végettfolytatólagosmeghallgatásoktörténtek.Így2014-benösszesen3059alkalommaltartottmeghallgatást
aPénzügyiBékéltetőTestület.
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Abefogadottésmeghallgatásratűzött2806ügyeredményszerintimegoszlásatovábbraisaztmutatja,hogy
nagyaránybanszületnekegyezségek,mintakorábbiévekben,azegyezséggelzárultügyekszámavoltaleg-
magasabb.Amegszüntetőhatározattalzárultügyekegyjelentősrészetartalmilagszinténafelekáltalközösen
elfogadotteredményttakarja,vagyisafelekmeghallgatásonkívül(aztmegelőzőlegvagyazelsőmeghallgatást
követően)megállapodtak,valamilyenegyezségetkötöttek,vagyapénzügyiszolgáltatóazeljáráseredménye-
ként,felülvizsgálvakorábbiálláspontjátönkéntteljesítetteakérelmezőigényét.Ameghallgatásratűzöttügyek
közülösszesen1514ügyben,azügyek54%-ábanafelekáltalközösenelfogadotteredményszületett,vagyis:

•1422jóváhagyottegyezségszületett,

•45ügybenmegállapodtak,ezértakérelmezőkérelmétvisszavonta,

•35ügybenapénzügyiszolgáltatóteljesítetteakérelembenfoglaltakat,ígyazeljárástnemkellettfolytatni,

•3ügybenaszolgáltatóteljesített,akérelmezőnemjelzettvissza,azeljárásmegszűnt,

•9ügybenközösenkértékazeljárásmegszüntetését,mertmegállapodtak.

Az54%-otkitevőmegegyezésekmellett28ajánlástés5kötelezésttartalmazóhatározatotishozottaTestület.
Valamennyikötelezésbiztosításiügybenszületett.

Azajánlásoknagyrésze,19ajánlásiseszektortérintette,9továbbiajánláspedigapénzpiacot.Atőkepiaciés
apénztáriterületensemajánlás,semkötelezésttartalmazóhatározatmeghozataláranemkerültsor.

Befogadottésmeghallgatástűzésévellezártügyek

Egyezség 1422 50,7%

Kötelezés 5 0,2%

Ajánlás 28 1,0%

Megszüntetőhatározat 1351 48,1%

Akérelmezővisszavonta 181  
 
 
 
 
 
 
 

Közöskérelemre 119

Lehetetlenazeljáráslefolytatása 257

Megalapozatlanakérelem 702

Megállapodtakezértakérelmezővisszavontakérelmét 45

Megállapodtakésközösenkértékazeljárásmegszüntetését 9

Szolgáltatóteljesített,kérelmezőnemjelzettvissza 3

Szolgáltatóteljesítetteakérelembenfoglaltteljesigényt 35

összesen 2806  

Azajánlásokésakötelezésekpiacszerintimegoszlásaaztmutatja,hogyabiztosításiszektoresetébenkellett
sajátdöntésekethozniaaTestületnek,apénzpiacesetébencsakelenyészőszámban,atőkepiacésapénztárak
esetébenpedigegyáltalánnem.Amegkötöttegyezségekterénazonbanmagasanapénzpiaciszektorvezet,
ugyanisazösszesen1422megkötöttegyezségből1069apénzpiacterületénszületett,346esetbenkötöttek
egyezségetabiztosításipiacszereplőiügyfeleikkel,apénztárak1,atőkepiaciszereplőkpedig6esetben.

Eljárástmegszüntetőhatározatterénisapénzpiacvezet692megszüntetésselabiztosításipiac636megszün-
tetőhatározataelőtt.Azösszesen1351eljárástmegszüntetőhatározatbólazonban92olyanesetvolt,amikor
megállapodásszületettafelekközött,ezértkellettazeljárástmegszüntetni.
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6. A működés során szerzett 
tapasztalatok a pénzügyi szektor 
szereplőinek tevékenységéről

ATestülettevékenységesorán,azegyespénzügyifogyasztóijogvitákalkalmávalkonkrétinformációkatszerez
apénzügyiszolgáltatókműködéséről,aszolgáltatásnyújtásminőségéről,azalkalmazottjogszabályokgyakor-
latbantörténőbetartásárólvagybenemtartásáról,valamintazügyfelekkelszembentanúsítottszolgáltatói
magatartásrólegyaránt.A2014.évbenszerzettinformációk,tapasztalatokapénzügyiszolgáltatásokkalkap-
csolatbanazalábbiakvoltak.

6.1. hITElInTézETI szolgálTATások

Pénzforgalom

ATestületelédöntőrészbenszámlavezetéssel,betét-éshitelkártyákkal,ATM-ekhasználatávalésinternet
bankiszolgáltatásokkalkapcsolatosügyekérkeztek.Aszámlavezetéskörébenaszámlanyitással,megbízások
teljesítésével/nemteljesítésével(csoportosbeszedés,egyediátutalás),készpénzfelvétellel,díjak,jutalékok
felszámításával,folyószámlahitel-nyújtással,folyószámla-hitelkeretrendelkezésretartással,valamintfizetési
számlákmegszüntetésévelkapcsolatosjogvitákvoltakjellemzőek.Aszámlanyitássalkapcsolatbansokpanasz
voltapénzügyiszolgáltatóimagatartásra.Akérelmezőktöbbesetbenhivatkoztakaszámlanyitáskorvagyazt
követőenajogviszonyfennállásaalattaszemélyesügyintézéssoránelhangzottésnemmegfelelő,hiányosvagy
apénzügyiszolgáltatóáltalutóbbírásbanközöltektőleltérőtartalmútájékoztatásra.Acsoportosbeszedési
megbízásokteljesítésekörébenvisszatérőjelenségvolt,hogyapénzügyiszolgáltatóvalamelyadminisztrációs
hibavagymulasztásmiattnemrögzítiszámítógépesrendszerébenamegbízásteljesítéséhezszükségeskérel-
mezőifelhatalmazást,amegbízásteljesítésénekelmaradásátakérelmezősemjelzi,majdkirívóesetekben
évekmúltávalezentényállásalapjánkárigénytterjesztelő.

Azegyediátutalásokteljesítésekörébenelsősorbanadevizaátutalásokatérintettékajogviták,amikoraké-
relmezővitássátetteafelszámoltköltségekösszegétés/vagyjogcímét.Ezenügyekbenapénzügyiszolgáltatók
esetenkéntnemzárkóztakelméltányosságialaponaköltségekcsökkentésétől,azonbanerrecsupánanáluk
felmerültköltségekvonatkozásábanvoltaknyitottak,azidegenbank(levelezőbank)általterheltköltségekmér-
séklésétőlelzárkóztak,deközreműködtekaköltségetterhelő,rendszerintkülföldiszékhelyűbankkaltörténő
egyeztetésekben.Aforintbantörténőkészpénzfelvételeksorán–ideértveajogszabályalapjánbiztosítandó
havikétszeriingyeneskészpénzfelvételilehetőséggelösszefüggőjogvitákatis–,szinténafelszámoltköltségek
jogcímeésösszegeképezteavitáktárgyát.

Afolyószámlahitel-kerettelkapcsolatosjogvitákabbóleredtek,hogyakérelmezőkrendeznikívántákafolyó-
számlahitelbőleredőtartozásukat,azonbanarraapénzügyiszolgáltatóvalkötöttmáskölcsönszerződésből
eredőlejárttartozásfennállásamiattnemvoltlehetőség,ugyanisapénzügyiszolgáltatóabankszámláratörténő
befizetéseketaszerződésreésazannakrészétképezőüzletszabályzatrahivatkozássalalejártkölcsöntartozás
megfizetésekéntkönyvelteel.Apénzügyiszolgáltatókaz ilyentípusúfelmerültproblémákmegoldásában
mindenesetbenegyüttműködőekvoltak.

Abankszámlavezetéskörébentöbbjogvitakeletkezettabból,hogyakérelmezőabankszámlaszerződésheznet-
bankiszolgáltatástigényelt,majdeztaszolgáltatástnemhasználtaaktívan(adottesetbenegyáltalánnem)és
ezáltalfontosinformációkrólnemértesült,nemészleltepéldáulafedezethiánymiattfelhalmozódó,kifizetetlen
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költségeketésezutóbbaszámlaszerződésfelmondásáhozvezetett.Abankszámlamegszüntetésekkörében
kiemelkedővoltazonügyekszáma,amelyekbenakérelmezőkállították,hogyévekkelkorábbanszemélyes
eljárásuksoránabankfiókbankértékabankszámlamegszüntetésétésapénzügyiszolgáltatónagyobbösszegű
tartozásmegfizetésérevonatkozófelszólításáigabbanatudatbanvoltak,hogybankszámlájukmegszüntetésre
került.Többügybenakérelmezőelismerte,hogymegfeledkezettabankszámlalétérőlésapénzügyiszolgál-
tatónagyobbösszegűtartozásmegfizetésérevonatkozófelszólításaalapjánszembesültcsakmulasztásával.
Apénzügyiszolgáltatóokiratibizonyítékhiányábanabankszámlamegszüntetésre,akorábbimegszüntetési
akaratravonatkozónyilatkozatotnemfogadtael,azonbanazesetektúlnyomórészébenegyüttműködővolt
abankszámlavezetésselkapcsolatosanfelhalmozódottköltségekrendezésemódjában.Apénzügyiszolgáltatók
mindenesetbennyitottakvoltaktúlnyomórésztkamatmentesrészletfizetésengedésére,többesetbenatartozás
részlegeselengedéséreis.Ezenügytípuskiemelkedőszámbanfordultelőegynagybankotérintően.Indokoltnak
látszikanemforgalmazóbankszámlákkezelésénekfelülvizsgálataésamegállapításokalapjánintézkedések
megtétele,akövetetteljárásátgondolásaabankoknál.

Általánosnaktekinthető,hogyaszámlavezetőpénzügyiszolgáltatókbizonyosidőelteltévelabankszámlave-
zetésbőleredőköveteléseiketköveteléskezelőtársaságokraengedményezik.ATestülettapasztalataiszerint
aköveteléskezelőktöbbségeisnyitottvoltarra,hogyfizetésikönnyítést,rendszerintrészletfizetésilehetőséget
biztosítsonazadósoknak,azonbanajogelőd,értelemszerűenazengedményezéstmegelőzőentanúsítottmaga-
tartásáravonatkozókifogásokatjellemzőennemkezelik,azzalajogelődszámlavezetőhözirányítjákügyfeleiket.

Aszerződésesjogviszonybanafeleketterhelőegyüttműködésikötelezettségérvényrejuttatásaérdekébenmind
apénzügyiszolgáltatóknak,mindafogyasztóknaktörekedniükkellminélkörültekintőbbeljárásra.Apénzügyi
szolgáltatóknaknagyobbhangsúlytkellfektetniükafogyasztókpontostájékoztatására,mígafogyasztóknak
aszerződéseskikötésekteljeskörűmegismerésére,ideértveaztis,hogyamennyibenegyeskikötésekpontos
tartalmáttekintveértelmezésibizonytalanságaiktámadnak,úgyannakfeloldásaérdekébenmielőbbegyez-
tessenekpénzügyiszolgáltatójukkal.

Abetét-éshitelkártyák,azazabankkártyákkapcsánelőfordulóvitásügyekettekintveelmondható,hogyabank-
kártyávaltörténővásárlásokgyakorlatilagproblémamentesenmennekvégbe.Abankkártyakiemeltszerephez
jutakészpénzkiadóautomata(ATM)útjántörténőkészpénzfelvételkor.Akártyabirtokosokelőttismert,hogy
abankkártyaarajtafeltüntetettidőpontigérvényes,azazalkalmasakívánttranzakcióvégrehajtására.Abank-
kártya-kibocsátópénzügyiintézményekeltérőgyakorlatotfolytatnakakártyaügyfelekrészéretörténőátadását,
eljuttatásátilletőenlegyenszóakárelsőkártyáról,akáralejártvagyrövidesenlejárókártyahelyettelkészített
újkártyáról.Egyespénzügyiintézményekszemélyesmegjelenéshezkötikabankkártyaátadás-átvételét,mások
postaiútonküldikmegaztügyfelüknek.Azutóbbi„átadási”módkapcsántöbbjogvitaszármazottabból,hogy
akérelmezőelőadásaszerinthozzánemérkezettmegabankkártyáttartalmazópostaiküldemény,ugyanakkor
abankigényttartottakártyadíjra,többesetbenazelveszettkártyabiztonságiokbólindokoltletiltásánakdíjára
is.EzekbenazügyekbenaszolgáltatókaTestületelőttméltányosanjártakeléselengedtékvagyvisszatérítették
afelmerültköltségeket.

Ahitelkártyákhasználataszámosproblémátvetfel.Ahitelkártyaegyspeciálishiteltermék,használataalegtu-
datosabbfogyasztóknakjavasoltcsakfigyelemmelarra,hogyatermék„nemmegfelelő”használataesetén–
éveskamatátésköltségeit,azazahiteldíjattekintve–nemvitathatóanalegköltségesebbszolgáltatásokegyike.
Ahitelkártyaelőnyekéntértékelhető,hogyigényléseegyszerű,nincsszükségingatlanfedezet,adóstárs,kezes
vagyegyébbiztosítéknyújtására,sőtsokesetbenapénzügyiintézménykeresimegajánlatávalügyfelétvagy
potenciálisügyfelét,teszikönnyenelérhetővéahitelkártyátazzal,hogyakereskedelemszereplőivelösszefog-
vaüzletekben(elsősorbannagyobbműszakiáruházakban,bevásárlóközpontokban)leszhasználható.Több
eljárásbanishivatkoztakakérelmezőkarra,hogynemigényeltekhitelkártyát,sőtkifejezettenidegenkedtek
annakhasználatától,deaztabankmégisadta.Azilyenkártyamögöttihitelkeretetolyanösszegbenérdemes
igényelni,amelyösszegnekaszerződésszerintikamatmentesidőszakbantörténővisszafizetéseakártyabir-
tokosrészérőlteljesíthető.ATestülettapasztalataszerintsúlyosfizetésinehézségetokozazügyfeleknek,ha
ahitelkártyátazáltalánosanismerthitel-,illetvekölcsönkonstrukciók(példáulszabadfelhasználásúszemélyi
kölcsön)„működése”szerinthasználjákésakártyakibocsátópénzügyiintézménynekaszerződésszerintha-
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vontaminimálisanmegfizetendőösszeget„törlesztőrészletnek”tekintik.Ekkorszembesülhetnekazzal,hogy
atartozásuknemcsökken(„fizetek,deenneksosemleszvége”),adottesetbenmégemelkedikis,továbbá,
hogyahitelkártyáhozfutamidőnemkapcsolódik.Sokesetbenahitelkártya-szerződésmegkötéséretartósfo-
gyasztásicikkvásárlásáhozigényeltkölcsönhözkapcsolódóan,azáruvásárlásikölcsönnelegyokiratbafoglaltan
kerülsor.Ebbeacsoportbasorolhatóakazún.vásárlóikártyák,amelyekaszerződésesfeltételeket,akondí-
ciókattekintvehitelkártyakéntműködnek.Ezenkonstrukciókbanalkalmazottmegoldás,hogyazáruvásárlási
kölcsöntörlesztésesoránfellépőkésedelemeseténakésedelemmelérintettesedékesséválttörlesztőrészlet
ahitelkeretterhérekerülkiegyenlítésreéselszámolásra,többletköltségetokozvaezzelazügyfélnek,melyetaz
ügyfélhosszabbidőnkeresztülnemisészlel,ezértnemteszlépéseketaköltségekminimalizálásaérdekében.
Ismertazáruvásárláshozkapcsolódóanolyanhitelkártyatermékis,amelyszerintakártyaaktiválásanélkül
ahitelkeretterhéretörténikakiválasztottáruvételáránakmegfizetéseésakártyaaktiválásátkövetőenérhető
elahitelkeretmégfelhasználhatóösszege.

Ahitelkártyahasználatasoránérdemesátgondolniéseldönteni,hogyakártyamelyfunkciójátvesziigénybeaz
ügyfél.Akamatmentesidőszakavásárlásoksoránfelhasználtkeretösszeghezkapcsolódikakkor,haakamat-
mentesidőszakbanateljesfelhasználtösszegvisszafizetésrekerül,ezzelszembenahitelkártyávalvégrehajtott
készpénzfelvételitranzakcióazonnaliésjelentősköltségetokoz.Akészpénzfelvétellelgeneráltköltségekkivéd-
hetőek,haakártyabirtokoseztafunkciót,eztaszolgáltatástnemvesziigénybe,nemállíttatjabe.Kirívóeset
volt,hogyakérelmezőtöbbalkalommalvettfelhitelkártyájávalATM-nkeresztülesetenként1000Ftösszegű
készpénzt,amelynekköltségealkalmanként650Ftvolt,deezzelcsakutólagszembesült.

Mindkétkártyatípushasználatasoránnagyonfontos,hogyazügyfelekismerjéksajátfizetésiszokásaikatés
annakmegfelelőenalkalmazzákabiztonságoskártyahasználatottámogatómegoldásokat.javasoltmindkész-
pénzfelvételhez,mindvásárláshoznapilimitetbeállíttatni.Amennyibenazáltalánosszokásaiktóleltérő(ma-
gasabb)összegűkészpénzrevanszükségük,illetőlegnagyobbértékűvásárlástterveznekbankkártyahaszná-
latával,úgyélhetnekesetilimitmódosításlehetőségével.Egykonkrétpénzügyiszolgáltatónálazttapasztalta
aTestület,hogyazügyfeleineknemadlehetőségetnapilimitbeállítására.Anapilimitetaszóbanforgóbank
isalkalmazza,azonbanaztarendszeregenerálja,meghatározásáraakártyabirtokosnaknincsmódja,sőtannak
mértékétsemismeri.Megfontolásrajavasoltennekagyakorlatnakafelülvizsgálata.

KiemeltenfontosaPINkódhasználatára,biztonságbantartásáravonatkozóelvárásokbetartásaafogyasztók
részéről,hiszenbiztonságukatcsakilyenmódontudjákmegteremteni.

Apénzügyiintézmények,ideértveazengedményezettkövetelésekvonatkozásábanaköveteléskezelőtársasá-
gokatis,részletfizetésbiztosításábanmaximálisanegyüttműködőek.Többesetbenarészletfizetésbentörténő
megállapodássoránkamatkedvezménytisnyújtottak,ugyanakkorkevésbényitottaktartozáselengedésére
vagykamatmentességbiztosítására.Egyedimérlegelésalapjánazonbanezekreisviszonylaggyakrankerült
sor.Példáulazegyikügybennagyösszegű,közel1MFttartozásegyösszegbentörténőmegfizetésénekvál-
lalásaeseténaszolgáltatóelengedteazügyletikamatot,aköltségeket,akésedelmikamatot,összesen1,2M
Ftnagyságrendben.Egymásikesetbenközel250000Ftlejárttartozásmegfizetéséreakérelmezőválasztása
szerint48hónaposkamatmentesrészletfizetésilehetőségetajánlottfel.

Apénzügyiintézményekegyüttműködésétpéldázza,hogyigyekeznektekintettellenniafizetésiproblémával
küzdőügyfelekteljesítőképességemegőrzésénekelősegítéseérdekébenesetlegesegyébtartozásmegfizet-
hetőségéreis.SokesetbentapasztaltaaTestületakérelmezőkörülményeinekkomplexkezelésétegyesszol-
gáltatókrészéről.Előfordult,hogyatartozásrészlegeselengedésemellettafennmaradótartozásrendezésére
alacsonyösszegűhavitörlesztőrészletethatároztakmegviszonylaghosszúidőre.Másesetben20000Ft/hó
törlesztőrészlethelyettannakfeléreszólóegyezségjöttlétreafutamidőváltoztatásával,emelésével.

AzATM-ekhasználatávalkapcsolatosjogvitákáltalábananemvitatottanabankkártyabirtokosáltalvégrehaj-
tott,valamintajogosulatlanulvégrehajtotttranzakciókkalösszefüggésbenvoltak.Abankkártyabirtokosáltal
végrehajtotttranzakciókkalösszefüggőügyekbenakérelmezőknemvitatták,hogyazadotthelyenésidőben
tranzakciótkíséreltekmegvégrehajtani,azonbanelmondásukszerintakészpénzkiadóautomatanemadtaki
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részükreafelvenniszándékozottösszeget,ennekellenéreafelnemvettösszegabankszámlánterhelésként
megjelent.Akérelmezőkezekbenazügyekbenarrahivatkoztak,hogymindentamegszokottmódontettek
ésazATMműködésébensemmirendkívülitnemészleltek,vagyfelidézték,hogymilyenszokatlanjelenséget
tapasztaltakatranzakciósorán,ígypéldáulnemhallottákazismerthangot,amelyetabankjegyek„kipörgeté-
se”alattszoktakhallani,azonbanafolyamatbanemvoltmódjukbeavatkozni.Amennyibenavitástranzakció
végrehajtásaapénzügyiszolgáltatóáltalcsatolt,arendszerbőlkinyertadatokattartalmazódokumentációval
igazoltanhelyesPINkódhasználatávaltörtént,ahibanaplónemtartalmazotthibaüzenetet,rovancsolásköz-
beneltérés,többletnemmutatkozott,azesetlegestöbbletavitatotttranzakcióhoznemvoltazonosítható,így
tipikus,hogyapénzügyiszolgáltatókkövetkezetesenelzárkóztakazösszegmegtérítéséreirányulóigényakár
csakrészlegesteljesítésétőlis.jogosulatlanulvégrehajtotttranzakciónaktekinthetőazolyanjóvánemhagyott
fizetésiművelet,amelyafizetőfélbirtokábólkikerültvagyellopottkészpénz-helyettesítőfizetésieszközzel
történtvagyakészpénz-helyettesítőfizetésieszközjogosulatlanhasználatábólered.Ezekbenazesetekbenis
irányadó,hogyamennyibenavitástranzakcióvégrehajtásaapénzügyiszolgáltatóáltalcsatolt,arendszerből
kinyertadatokattartalmazódokumentációvaligazoltanhelyesPINkódhasználatávaltörtént,úgyapénzügyi
szolgáltatókkövetkezetesenelzárkóztakazösszegmegtérítéséreirányulókérelmekteljesítésétől.Ilyenese-
tekbensajnosegyezségnemtudottlétrejönniésaTestületeljárótanácsánaknemvoltmáslehetősége,mint
azeljárásmegszüntetése.

Azinternetbankiügyekarányaazösszesügyettekintvenemszámottevő.Etárgykörbenkétesetetérdemes
tanúságképpenemlíteni.Azegyiknélakérelmezőésapénzügyiszolgáltatóközöttlétrejöttszerződésalap-
jáninternetútjántörténőszolgáltatásigénybevételrenyíltlehetőséglimitalkalmazásanélkülihasználattal.
Apénzügyiszolgáltatóelőszörtájékoztattaügyfeleit,hogyazinternetesszolgáltatássalmobilaláírásnélkül
nemvégezhetőekterhelésseljárótranzakciók.Akérelmezőapénzügyiszolgáltatóbankfiókjában„mobilaláírás
beállítás”-salmódosítottaszerződését.Amódosítástkövetőentöbbsikeres,nemvitatottátutalásitranzakció
rögzítésetörténtmeg.Ezutánakérelmezőbankszámlájáról1,3MFtátutalásárakerültsor,amelyrőlakérel-
mezőállításaszerintnégynapmúlvaértesült.Azutolsótranzakciótnemőkezdeményezte,ígykérteazutalás
körülményeinekkivizsgálásátésannakösszegévelmegegyezőkártérítésfizetését,mertálláspontjaszerint
apénzügyiszolgáltatószerződésellenesmagatartása(amobilaláírásbiztonságifunkciómegszüntetése)miatt
váltlehetővéavitatotttranzakcióvégrehajtása.Afelekközöttegyezségnemjöttlétre,mertapénzügyiszolgál-
tatónagyságrendilegalacsonyabbösszegtekintetébentettegyezségiajánlatátakérelmezőnemfogadtael,így
azeljárástmegszüntetteaTestület,hiszenittavizsgálandókérdésköravitatotttranzakciórögzítéseésannak
körülményeilettvolna,deapénzügyifogyasztóijogvitarendezéséreirányulóeljárásbanszakértőkirendelésé-
re,tanúkmeghallgatására,széleskörűbizonyításlefolytatásáranincslehetőség.Azilyenügyekmegnyugtató
módoncsakbíróságieljárásbanrendezhetők,költségvállalásésazidőigénytudomásulvételemellett.

Amásikügybenapénzügyiszolgáltatóbefektetésionlineszolgáltatástnyújtottakérelmezőrészére.Akonkrét
jogvitábanakérelmezőazelektronikusbankirendszerenkeresztülértékpapírcsere-ügyletreszeretettvolna
megbízástadni,azonbanarendszeráltalkalkulálttranzakciósdíjismeretébenállításaszerintjóváhagyásnélkül
kilépettarendszerből,sarendszerutóbbarróltájékoztatta,hogyamegbízásteljesült,134000Fttranzakciós
díjterhelésemellett.Akérelmezősérelmezteapénzügyiszolgáltatóáltalműködtetettrendszermegbízhatatlan
működését,vitattaajogvitatárgyátképezőmegbízásjogalapját,indítványkéntafelszámítotttranzakciósdíj
megtérítésétkérte.Apénzügyiszolgáltatóúgynyilatkozott,hogyazelektronikusrendszerrögzítetteamegbízás
jóváhagyását,azügyletteljesült,ezértatranzakciósdíjjogosankerültlevonásra.Afelekközöttegyezségitt
semjöttlétre,azeljárótanácsebbenazesetbenismegszüntetteazeljárást,tekintettelarra,hogyamegbízás
létrejöttevonatkozásábanarendelkezésreállóadatokalapjánnemtudottdöntésthozni.Ilyenügyekbenis
szakértőibizonyításnakvanhelye,ígyazilyenésehhezhasonlóügyekmegoldásaisabíróságokravár.

Betétügyletek

Abetételhelyezéssel kapcsolatos jogviták száma az összes ügyszámhoz viszonyítva alacsony. Az ügyfelek
pénzügyiszolgáltatóiktóláltalábanmindszemélyesügyintézéssoránszóban,mindatranzakcióravonatkozó
dokumentumokbanlényegretörő,egyértelmű,akonkréttranzakcióravonatkozótájékoztatástkapnak.Nem
tekinthetőazonbanügyfélbarátnakésnemtámogathatóaszerződésekrészétképezőhirdetmények,kondíciós
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listákesetébenazatájékoztatás,amelyneksoránazügyfeleknekszámtalanutaláson,lábjegyzetenkeresztülés
értelmezésiproblémákkalmegküzdvekellmegállapítaniukaválasztotttermékrevonatkozószabályokat,pél-
dáulakamatprémiumfeltételeit.Afelekegyüttműködésikészségénekisköszönhetőentöbb,kamatprémium
megfizetéseirántindítottügybenjöttlétreegyezségéssikerültajogvitátmindkétfélérdekénekmegfelelően,
békésúton,gyorsanrendezni.Egyilyenügybenkerültsorazegyikajánláskiadására,amelybenaTestület
apénzügyiszolgáltatónakaztajánlotta,hogyfizessemegakérelmezőnekkártérítéskéntajogvitávalérintett
lekötöttbetétösszegutánalekötésidejérejárókamatkülönbözet,azazaprémiumkamatösszegét.Apénzügyi
szolgáltatóazajánlásbanfoglaltakatnemteljesítette.Azalapulszolgálótényállásszerintakérelmező28MFt-ot
meghaladóösszegethelyezettelapénzügyiszolgáltatónál6hónaposfutamidőre.Abetétlekötésimegbízásonaz
alapkamatlábévi2,8%,akamatprémiumévi1,7%,azakciós,kamatprémiummalnöveltkamatlábévi4,5%volt.
Abetétlekötéslejáratakorapénzügyiszolgáltatóazévi2,8%-nakmegfelelőalapkamatotírtajóváakérelmező
bankszámláján,amelyetakérelmezőnemfogadottel,mivelálláspontjaszerintteljesítetteakártyahasználati
ésátutalásifeltételeketazakcióskamathoz,ésabetételhelyezésekornemtájékoztattákőtarról,hogymilyen
határidőkközöttkellbeérkeznieazátutalásoknak.Akérelmezősérelmeztetöbbekközött,hogyabankfiókban
nemkapottmegfelelőtájékoztatástaprémiumkamatfeltételeiről,továbbáabetétlekötésimegbízásahirdet-
ményhezképestpontatlanulfogalmazott.Előadta,hogy2011ótahelyezelfolyamatosanbetétetapénzügyi
szolgáltatónálakciósbetétekben,azakcióskamatravalójogosultságfeltételeitálláspontjaszerintteljesítette.
Kiemelte,hogyapénzügyiszolgáltatókizárólagkétfeltételtismertetettabetételhelyezésekor.Apénzügyi
szolgáltatóálláspontjaszerintahirdetményabetétiszerződéselválaszthatatlanrésze,melybenkonkrétan
megvoltakhatározvaakamatprémiumfeltételei,melyeketakérelmezőnekteljesíteniekellett.Azeljáróta-
nácselfogadtaakérelmezőazonálláspontját,hogyaszóbeliésabetétlekötésimegbízástájékoztatásanem
voltmindenrészletrekiterjedő.Annakkövetkeztében,hogyapénzügyiszolgáltatóahirdetménybentüntette
felaprémiumkamatfizetésérevonatkozó,akérelmezőáltalfigyelembenemvettkülönösfeltételtésazerre
vonatkozótájékoztatástabetétlekötésimegbízásbannemadtameg,továbbászóbelitájékoztatásbansemhívta
felakérelmezőfigyelmétazáltalánosszerződésifeltételekközöttszerepeltetetttovábbikülönösfeltételre,
akérelmezőalappaljuthatottazonmeggyőződésre,hogyakorábbibetétlekötésesoránmegismertáltalános
szerződésifeltételekmellettabetétügyletkülönösfeltételeirőlteljeskörűtájékoztatástkapott.Apénzügyiszol-
gáltatóabetétiügylettelkapcsolatbannemkülönítetteelhatározottanazáltalánosszerződésifeltételeketaz
egyediügyletkülönösszerződésifeltételeitől,azegyedimegbízásiszerződésbenpedignemadotttájékoztatást
teljeskörűenakülönösfeltételekről.ATestületálláspontja,hogyaprémiumkamatfizetésérevonatkozókülönös
feltételrendszermegbontásaéskülöndokumentumban,abetétlekötésimegbízásbanésahirdetménybenvaló
feltüntetéseindokolatlanésfélrevezető.

Néhányjogvitalakás-előtakarékosságibetétszerződésekkelvoltkapcsolatos.Alakás-előtakarékosságibetét
abetétszerződésekspeciálisfajtájaéscélhozkötött.ATestületelőttijogvitanéhányesetbenabbólfakadt,hogy
abetétösszegelhelyezéseakérelmezőszámlájánnemteljesült,mertszámlavezetőbankjanemhajtottavégre
acsoportosbeszedésimegbízást.Abetétösszegmegfizetésénekfentiokokbólvalóelmaradásaabetétszerződés
vonatkozásábanafogyasztószerződésszegésénekminősülésabetétetkezelőpénzügyiszolgáltatóvalszemben
ezenajogcímenabetétösszeg,aszerződésesösszegkifizetéseiránttámasztottigénysajnosnemalapos.Nem
keletkeztetapénzügyiszolgáltatóoldalánkárfelelősségetazsem,haavállaltbetétösszegteljesítésérenem
szólítjafelazügyfelét.

ATestületáltalánosmegállapításaiapénzforgalomésabetétügyletekvonatkozásábanazalábbiak.

•Akérelmezőkidőnkéntsérelmezikazalávetéshiányát,aztapénzügyiszolgáltatóegyüttnemműködésének
értékelik.Figyelemmelarra,hogyatörvényeztmegengediapénzügyiszolgáltatóknak,ezterhükrenem
értékelhető.Fontoshangsúlyozniésszemelőtttartaniamegegyezésretörekvéstmindenfélrészéről,hiszen
azalávetéshiányaazegyezségkötésneknemakadálya.

•Együttműködésnagyonfontosakérelmezőrészérőlis,amelyrészintmegjelenhetamegegyezésérdemielő-
segítésében,továbbáameghallgatásonvalórészvételben.NagymértékbenelősegítiaTestületeljárásának
eredményességét,haakérelmezőjelenvanameghallgatáson.
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•Apénzügyiszolgáltatókaszemélyestájékoztatásra,annakhiányosvagytévesvoltáravalóhivatkozástcsak
nagyonritkán,általábanvalamelytöbblet-tényállásielemvagyméltányolandókörülményfelmerüléseesetén
fogadjákel.

•Kiemeltenfontosszerepevanazügyfelekmegfelelőtájékoztatásának,amelyterületenlegszembetűnőbb
afejlődésirántiigény,szükségesség.Nemhagyhatófigyelmenkívül,hogyazügyfeleksokesetben,esetlegesen
apénzügyiszolgáltatókérdekévelésszándékávalellentétben,előnybenrészesítikaszemélyesügyintézést,
ugyanakkorazottelhangzottakutóbb,jogvitaeseténnemigazolhatók.Azokirathiányaabizonyítófélhely-
zetétnehezíti,ezértafogyasztóknakérdekükbenáll,hogyszemélyesügyintézéssorániskiemeltfigyelmet
fordítsanakarra,hogyjognyilatkozataikmegtételérőlokirati,azazpapíralapúvisszaigazolástkapjanak,pél-
dáulbankszámlamegszüntetésekesetében.Apénzügyiszolgáltatókrészérőlismegfontolandó,kívánatosés
érdekükbenálló,hogyeziránybanisfejlesszékrendszereiket,eljárásirendjüket.

hitelügyek

2014-benahitelekkelkapcsolatosfogyasztóijogvitáktekintetébenmeghatározójelentőséggelbírtaKúriának
apénzügyiintézményekfogyasztóikölcsönszerződéseirevonatkozójogegységihatározatávalkapcsolatosegyes
kérdésekrendezésérőlszóló2014.éviXXXVIII.törvény,valamintaKúriánakapénzügyiintézményekfogyasz-
tóikölcsönszerződéseirevonatkozójogegységihatározatávalkapcsolatosegyeskérdésekrendezésérőlszóló
2014.éviXXXVIII.törvénybenrögzítettelszámolásszabályairólésegyesegyébrendelkezésekrőlszóló2014.
éviXL.törvény,azazazelszámolásijogszabályokkihirdetéseéshatálybalépése.Különösenazingatlanjelzá-
logfedezetűdeviza/devizaalapúhitelekkelkapcsolatoskérelmekszámossága,illetvejogalapjatekintetében
meghatározókülönbségvolttapasztalhatóazelszámolásijogszabályokhatálybalépésétmegelőzőésazazt
követőidőszakokközött.

Azelszámolásijogszabályokhatálybalépésétmegelőzően,azévelsőfelébenakérelmezőkakölcsönszerződé-
sekérvénytelenségére,semmiségérehivatkozvatámasztottakelszámolásiigénytaszolgáltatókkalszemben.
A6/2013-aspolgári jogegységihatározatbanhivatkozottszerződésérvénytelenségiokok, ígyazárfolyam-
kockázatkizárólagadósáltalivállalásánakjóerkölcsbeütközése,uzsorásszerződés,lehetetlenszolgáltatásra
irányulószerződés,színleltszerződés,megfelelőtájékoztatáselmaradása,megtévesztés,tisztességtelenszer-
ződésifeltételek,mindakérelmezőiigényekjogalapjakéntjelentekmegaTestületelőttifogyasztóijogvitákban.
Mindezekmellettaszolgáltatókprudensmagatartásáravonatkozószabályokbenemtartásáraisgyakranhivat-
koztakakérelmezők.Ekörbenapiacikockázatok,valamintafogyasztókteherviselőképességéneknemkellő
alapossággalésmélységbenvalófelmérésétésértékelésétsérelmezték.EhheztámogatástjelentettaBudai
KözpontiKerületiBíróság11.P.21.735/2013/21számúvégzése,melybenabíróságteljesérvénytelenségre
alkalmasokkénthatároztameg,haapénzügyiszolgáltatóahitelkihelyezésénekkockázatáról,afedezetek
meglétéről,valósértékérőlésérvényesíthetőségénekfelmérésérőlszólókötelezettségéneknemtetteleget,
valamintazerrőlszólóokiratokat–mintahitelezőidöntésalapjáulszolgálódokumentumokat–nemcsatolta
ahitelszerződéshez.Ezenbíróihatározatotapénzügyiszolgáltatókalaptalannaktartottákésahatályospénzügyi
jogszabályoktévesértelmezésénekminősítvevisszautasították.

Azelszámolási jogszabályokhatálybalépésétkövetőenakérelmekzömemára lejárttartozásokbóleredő
jogkövetkezményekmegnyugtatókezelésére,ígyakielégítésijogszüneteltetésére,részletfizetésbiztosítására,
tartozáselengedéséreirányult.Azügyekkimeneteléreishatássalvoltakazelszámolásijogszabályok,mertmíg
ezenjogszabályokhatálybalépéseelőttaszolgáltatókmerevenelzárkóztakérdemiegyezséglétrehozásától,
addigahatálybalépéstkövetőennagyobbhajlandóságotmutattakegyezségmegkötésére.Azegyezségekezen
esetekbenazelszámolásravalótekintettelinkábbazegyüttműködésjegyébenszülettek,példáulfizetéskönnyítő
részletfizetésimegállapodáslétrehozatalaáltal,mintsemafennállótartozáselengedéséreirányultak.Amikor
apénzügyiszolgáltatóúgynyilatkozott,hogyajogvitávalérintettszerződésazelszámolásijogszabályokhatálya
alátartozikéselegetfogtennijogszabályikötelezettségeinek,ezazesetektöbbségébenmegnyugtatóhatással
voltakérelmezőkre,ésannakreményébenésismeretében,hogyazelszámolástkövetőenenyhülnifognak
terheik,továbbáazelszámolásbóleredőpanaszaikkalaPénzügyiBékéltetőTestülethezfordulhatnak,akérel-
mezőkvisszavontákkérelmüketvagyaszolgáltatóvalmegállapodtakazeljárásmegszüntetésében.Azokban
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azesetekben,aholakérelmezőragaszkodottazelszámoláshaladéktalanteljesítéséhez,azeljárótanácsmeg-
szüntetteazeljárástazelszámolásiigényidőelőttiségéretekintettel,demindenesetbenfelhívtaafigyelmet
arra,hogyazelszámoláskézhezvételétkövetőenmajda2015.évbenújramegnyílikajogorvoslatlehetősége
azelszámolásitörvényekbenmeghatározottakszerint.

Akölcsönszerződésekhezkapcsolódójogvitákatjelentőeljárásokdöntőrésze2014-beniscsakúgy,mintako-
rábbiévekben,azOTP-csoporthitel-éskölcsönszolgáltatástnyújtótagjaiésazErsteBankHungaryzrt.pénzügyi
szolgáltatókhozkapcsolódtak.Mindenmásnagyobbpénzügyiszolgáltatóésmajdnemmindenkisebbbankis
megfordultaTestületelőtt,velükszembenisvoltfinanszírozásiügyletekhezköthetőkérelem,azonbantaka-
rékszövetkezetekkelszembenkérelmekcsaknagyoncsekélyszámbanérkeztek.

Akölcsönszerződésekkörébenbeadottkérelmekjelentősrészeelszámolásivitavolt,amelyekabbóladódtak,
hogyakérelmezőkadevizaalapúhitellelkapcsolatbanvalamivelnemértettekegyet.jelentősrészeakérel-
meknekabbólindultki,hogyaszerződéssemmis,ezértmárnemtartoznakapénzügyiszolgáltatónakvagy
adottesetbentúlfizetésbenvannak.jellemzőenmásügyekbenhozottbíróságiítéletekrealapítottákazt,hogy
akérelmezettszerződéssemmisésaPtk.szerintikamatokkalésforintalaponkívántákvolnaelszámoltatni
afennállóhiteltartozást.Akérelmezőknemtudtákértelmezni,hogyadevizamilyenmódonjelentmegaszer-
ződéseikbenésmiértlennénekkötelesekőkmegfizetniaztatöbbletet,amiazátváltásból,átszámításbóladó-
dik.Azelszámolásitörvényekmegjelenését,kihirdetésétkövetőenazonnalatörvénybenfoglaltelszámolást
kérelmeztékésnemvettékfigyelembeazt,hogyatörvénybenfoglalthatáridőkmégnemesedékesek,illetve
arrólsembírtaktudomással,hogyaMagyarNemzetiBankrendeletbenfogjaszabályozniésmeghatározni
azonképleteket,amelyekalapjánazelszámoláselvégezhetőlesz.jellemzővoltazis,hogyakérelmezőknem
egyedüljártakel,hanemvalamelydevizahitel-károsultakattámogatószeméllyel,szervezettelképviseltették
magukatésadottesetbentöbben–ugyankülön-különeljárásban–,deugyanaztkérték.

Pénzügyiszolgáltatóioldalrólezenügytípusnálegyértelműenavédekezőálláspontrahelyezkedésvolttapasz-
talható,aszerződéssemmisségétazegyesszolgáltatóknemismertékel,azelszámolásiigénytidőelőttinek
tartották.Amegszületettegyezségekjelentősrészearrairányult,hogyazelszámolásitörvénybenfoglaltkö-
telezettségmegtörténtéigakérelmezőkegycsökkentettrészletfizetéstteljesítsenek.Apénzügyiszolgáltatók
ezenesetekbenmindigkülönkihangsúlyozták,hogyazelszámolásitörvényekbenfoglaltaknakmaradéktalanul
ésatörvényihatáridőnbelülelegetfognaktenni.Többesetbenameghallgatásazzalérteelacélját,hogy
akérelmezőkinformációtkaptakarról,hogyakérelmezetthitel-vagykölcsönszerződéstérinti-eazelszámolás
majdegyáltalán.Azilyenügyekbeneljárótanácsokmindenesetbenfelhívtákakérelmezőkfigyelmét,hogy
azegyedibíróságidöntéseknemirányadóakhasonlóügyekre.Akérelmezőkmindenesetbentöbbinformá-
cióvalésdokumentációvaltávoztakameghallgatásról,ezáltaljobbanátláttákésmegértettéksajáthitel-vagy
kölcsönszerződéseiklényegétésazelszámolásitörvényekszerintiszabályokat.

Afizetésinehézségekkelküzdőkérelmezőkjelentősrészeolyanegyezségekettudottkötniazeljárótanácsok
közreműködésével,amelyekvalóskönnyítésteredményeztekszámukra.ATestülettőlkapotttájékoztatástaké-
relmezőkjobbanelfogadták,mintapénzügyiszolgáltatóáltalelőadottakat.Azelszámolásokkörébennagyon
fontoslenne,hogyapénzügyiszolgáltatókképviselőiolyanfelhatalmazássalérkezzenekameghallgatásokra,
hogyadottesetbenegyezségettudjanakkötnikonkrételszámolásikérdésbenis.Azügyekjelentősrészében,
amennyibenapénzügyiszolgáltatóknaklenneelfogadhatóegyezségiajánlata,meghallgatástartásanélkülis
lezárhatólehetnemajdazelszámolásikérdésekkelkapcsolatosvitákegyjelentősrésze.Akérelmezőknagyon
nagyszázalékbanfogadjákelaszolgáltatókajánlatátmeghallgatásmegtartásanélkülis.

Azárfolyamrögzítésésgyűjtőszámlahitelesügyekesetébenakérelmekegyrészearrairányult,hogyapénzügyi
szolgáltatónemadotthelytagyűjtőszámlahitelirántikérelemnekkorábban,másikrészeaztvitatta,hogymi-
értkerültkésedelmesenbeállításraazárfolyamrögzítés.Akérelmezőksérelmeztékaztis,hogynemlehettek
jogosultakazárfolyamrögzítésre,holottálláspontjukszerintmindenbenelegettettekajogszabályokbanfog-
laltaknak.Abeállításhozkapcsolódóanpedigazttettékszóvá,hogytöbbhónapteltelkérelmükbenyújtása,
agyűjtőszámla-hitelszerződésmegkötéseésazelsőolyantörlesztőrészlet-fizetéseközött,amiremáraked-
vezményesmértékvonatkozott.Pénzügyiszolgáltatókazelsőesetkörbenarrahivatkoztak,hogyajogszabályi
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keretekközöttvoltcsaklehetőségükbiztosítaniagyűjtőszámlahiteltazadósokrészéreésazigénynekazért
nemtudtakelegettenni,mertajogszabályielőírásoknakvalamilyenszempontbólnemfeleltmegakérelmező.
Amásodikesetkörbenapénzügyiszolgáltatókafelelősségüketazzalhárítottákátakérelmezőkre,hogynem
nyújtottákbeidőbenajogszabályésagyűjtőszámlahitelszerződésszerintelvártdokumentumokat,melyek
előfeltételeivoltakazárfolyamrögzítésbeállításának.

ATestületáltalánostapasztalata,hogyapénzügyiszolgáltatókagyűjtőszámlákhozkapcsolódójogszabályok
értelmezésétmegfelelőenvégeztékelakkor,amikorazárfolyamgátirántikérelmeketelutasították.Elmondható
azonbanazis,hogyabeállításokelmaradásavagyelhúzódásavisszavezethetőarra,hogyapénzügyiszolgáltatók
ügyintézőinemadtakmegfelelőtájékoztatástakérelmezőkrészére,tehátösszességébenmindakétfélnek
felróhatóvoltakésedelem.Megfelelőtájékoztatáshiányábanakérelmezőkkésedelménekmindigokavolt
apénzügyiszolgáltatómulasztása.

ApénzügyiszolgáltatókközülazErsteBankHungaryzrt.-nekvoltalegtöbbgyűjtőszámlahitellelkapcsolatos
vitásügye,alegtöbbesetbenabeállításkésedelmérevisszavezethetően.Ezenproblémakörbenugyanakkor
alegegyüttműködőbbpénzügyiszolgáltatóisazErsteBankHungaryzrt.voltmindenmás,ilyenügybenérintett
szolgáltatóvalösszehasonlítva.

Adevizaésadevizaalapúhitelszerződésekalakiéstartalmiérvénytelenségeügytípus issokesetbenfor-
dultelő.Ezekazügyekegyrésztazárfolyamrés,árfolyamkülönbségproblémaköré,másrésztatájékoztatás
éskockázatfeltárónyilatkozatelmaradásatémakörébesorolhatók.jellemzővoltadevizakölcsön-szerződések
pénzügyiszolgáltatókáltalialáírásánakvitatásais.Azilyenesetekbenkértékameghatalmazásokbemutatását
ésameghatalmazásoknakacégnyilvántartásiadatokkalvalóösszevetését.Akérelmekegyrészearrairányult,
hogyazárfolyamrés,mintolyan,nemszerepelateljeshiteldíjmutatóban,ígyakérelmezőkvitattákaztis,hogy
ezáltalaszerződésrészévéváltvolna.Azárfolyamrésvitatásasoránnemakérelmezettszerződésrevonatkozó,
hanemmáshasonlóügybenhozottítéletekreispróbáltakhivatkozni,ésazárfolyamkülönbségmértékétis
vitatták.Sokszorhivatkoztakarra,hogyadevizaésadevizaalapúhitelszerződésmegkötésesoránapénzügyi
szolgáltatókképviselőjétőlnemkaptakmegfelelőtájékoztatástaszerződésről,akonstrukciórólmagáról,aszer-
ződéskötéselőttnemvoltmódjukaszerződésszövegétmegismerni,mégelsemolvasni.Sokantettékszóvá,
hogynemírtakalákockázatfeltárónyilatkozatot,nemkaptaktájékoztatástarról,hogymilyenkockázatotjelent
egyáltalándevizaalapúhitelszerződéstkötni.Kérték,hogyapénzügyiszolgáltatókadjákátrészükreazáltaluk
aláírtkockázatfeltárónyilatkozatot,haarrahivatkoznak,hogyilyenvolt.

jellemzőentöbbfentebbjelzetthivatkozásszerepeltegyszerre.Akérelmezőkalapvetőenaszerződésalakiés
tartalmiérvénytelenségétkívántáklevezetniavitatárgyávátettkörülményekből.Apénzügyiszolgáltatókezek-
benazügyekbenvédekezőálláspontrahelyezkedtek,egyezségiajánlatotnemterjesztettekelő.Akérelmezett
kockázatfeltárónyilatkozatokatazesetekjelentősrészébentudtákcsatolni.Aszerződéskötéssoránelhangzott
tájékoztatáskörébennemtudtakrelevánsinformációvalszolgálni,figyelemmelarra,hogyaszerződésnéljelen
lévőügyintézőknemálltakmármunkaviszonybanapénzügyiszolgáltatóval,hangfelvételatájékoztatásadásról
nemkészült,ekörbenbizonyítékegyáltalánnemvolt.Azárfolyamrésésárfolyam-különbözetügyétegyér-
telműenelhatároltákésaholszükségesvolt,ottateljeshiteldíjmutatórészletes levezetését ismegtették.
Apénzügyiszolgáltatókelőadtákezenügyekbenaztis,hogyaperekbenhozottegyediítéletekakérelmezett
szerződésrenembírnakjoghatással,azokatnemteszikérvénytelenné,figyelemmelarra,hogyMagyarorszá-
gonnemprecedensalapúpereseljárás,bíráskodásjellemző.EzenügytípusnálaTestületcéljaalapvetőenaz
volt,hogyakérelmezőkérdembentudjanakegyeztetniapénzügyiszolgáltatókkaladevizavagydevizaalapú
szerződéseikkelkapcsolatban.Azügyekhátterébenugyanismindigfizetésinehézségvolt.ATestületarratöre-
kedett,hogyakérelmezőkhacsaklehetegyezségettudjanakkötniapénzügyiszolgáltatókkalolymódon,hogy
azfizetésikönnyítésteredményezzenszámukra.

Ahitelintézeteknekadevizaalapúkölcsön-éshitelnyújtásitevékenységévelkapcsolatbanbeérkezettkérelmek
döntőenaválságelőttmegkötött,CHFalapúügyleteketérintették.A2014.éviXXXVIII.törvényhatálybalépését
megelőzőenszámottevőentöbbkérelemérkezettatörvényhatályaalátartozóügyletekben,mintatörvény
hatálybalépéseutániidőszakban.Ennekegyiknyilvánvalóokaakérelmezőkegyrészétőltapasztalható„kiváró
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magatartás”,azazajogszabályokszerintielszámolástmegvárjákjogvitájukelőterjesztésével.Apénzügyiszol-
gáltatókmáratörvényekelőkészítésekor,atervezeteknyilvánosságrahozatalakorkijelentették,hogyeleget
fognaktenniajogszabályielőírásoknak,ezenszándékukatazeljárásokbanésatörvényekhatálybalépését
követőenishangsúlyozták.

AszemélyikölcsönökterületénazOTPBankNyrt.kérelmezettkénttöbbalkalommalismegfordultaTestület
előtt.ABanknakvanegyolyankonstrukciója,melyneklényege,hogyadevizábannyilvántartottkölcsöntfix,
havontaforintbanmeghatározottösszeggelkötelesazadósvisszafizetniésahitelfutamidejemódosulhatma-
ximum12hónappal.Amennyibenígyistartozásmarad,aztamindenkoraktuálishirdetménybenfeltüntetett
hiteldíjmellett,„normáldevizaalapúszemélyikölcsönformájában”maximum12hónapalattkellmegfizetni,
melyesetbenmárahavitörlesztőrészletekbenjelentkezikazárfolyam-éshiteldíjváltozás.Annakellenére,
hogykockázatfeltárónyilatkozatotírnakaláazadósok,amikor„szembesülnek”akonstrukciólényegével,vitatják
aszerződésérvényességét.AzOPTBankNyrt.aforintban,fixtörlesztőrészletűszemélyikölcsönnelrendelkező
ügyfeleirészéreformaleveletküldött,melybenalternatívmegoldásokatajánlottannakérdekében,hogyafix
futamidőlejáratakoramégfennállótartozás12hónapraelosztvanelegyentúlmegterhelő.

Ahitel-éskölcsönügyekkelkapcsolatoseljárásokbankiemelendőenegyüttműködőpénzügyiszolgáltatónak
minősíthetőazErsteBankHungaryzrt.,amelymindenhelyzetbenamegoldásratörekedettésakérelmező
segítéséttartottaszemelőtt.NagyonegyüttműködővoltaCIBBankzrt.is,különösfigyelemmelarrais,hogy
ameghallgatásokonmegjelenőképviselőjeszakmailagmaximálisanfelkészültésempatikusvolt.

gépjármű-finanszírozás

Ahitelintézetekenkívülszámospénzügyivállalkozásfoglalkozottazéveksorángépjármű-finanszírozással.Az
ilyentárgybanfolyóeljárásokhozkapcsolódóanegyediügyekbenaMerkantilBankzrt.ésaBudapestAutófi-
nanszírozásizrt.tettáltalánosalávetésinyilatkozatotapénzügyivállalkozásokközül.Apénzügyivállalkozások
magatartásábanajogivagyjogászimegközelítéstfokozatosanfelváltottaazüzletivagyközgazdaságiszemlé-
let,megközelítés,ennekhatásáraamegkötöttegyezségekarányajelentősennőtt.Agépjármű-finanszírozási
célúpénzügyifogyasztójogvitarendezéséreirányulóeljárásösszesen599volt,melyből362esetbentartott
aTestületmeghallgatást,ameghallgatásokközül235ügyzárultegyezséggel,ezazösszesügyszám39%-a,124
eljáráseseténmegszüntetőhatározat,és3ügybenajánlásszületett,kötelezésnemvolt.Akérelmekszerinti
indítványokakövetkezőtémákrairányultak:

•apénzügyiszolgáltatókölcsönszerződésmegkötésénekidőpontjábanérvényesképviseletijogánakvitatása,
azazakölcsönszerződésekaláírásánakkörülményeivel,érvényességévelkapcsolatosjogvita;

•opcióvalkapcsolatoskérdésekéstörzskönyvrendeltetése,biztosítékijellege,kiadásánakkérdései;

•tartozásrendezés.

Akölcsönszerződésaláírásávalkapcsolatosjogvitaabbóleredőenálltelő,hogyagépjárművásárlássajátossága,
hogyafogyasztókáltalábanautószalonbanvagyegyautókereskedőnéligényeltékmegagépjárműmegvételé-
hezszükségeskölcsönt,majdírtákaláakölcsön-vagylízingszerződést.Arugalmashitelkihelyezésérdekében
azautókereskedőtársaságapénzügyiszolgáltatókhelyettésnevébeneljáróképviselőkéntírtalá,vagyesetleg
azzalafelhatalmazással,melyetapénzügyiszolgáltatónakazautókereskedővelmegkötöttegyüttműködési
vagymegbízásimegállapodásatartalmazott.Apénzügyiszolgáltatókapénzügyifogyasztóijogvitáksoránau-
tókereskedőkkelkötöttmegállapodásaikatáltalábanüzletititoknakminősítették,scsakbizonyosesetekben
engedtekbetekinteniezekbeakérelmezőknekameghallgatásokon.Számosfogyasztóálláspontjaszerintapénz-
ügyiszolgáltatóknak–azzal,hogyhelyetteésnevébenakereskedőírtaaláaszerződést–,akölcsönszerződés
megkötésénekidőpontjábanérvényesképviseletijogavitatottávált,mertakereskedőnemvoltügynök,sem
bankialkalmazott.Következésképpenezenálláspontszerintaszerződésekaláírásaalakihibábanszenvedett,
ezértakölcsönszerződésérvénytelennekminősül.Arraishivatkoztak,hogyazautókereskedő,mertmegfelelő
pénzügyiismeretekkelnemrendelkezett,részükrenemadottésnemisadhatottmegfelelőtájékoztatástade-
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vizaalapúügyletekkockázatairól.Azérvénytelenségjogkövetkezményekéntafogyasztóknagyrészejegybanki
alapkamattaltörténőforintalapúelszámolástkértakölcsönszerződésmegkötésénekidőpontjáravisszamenőleg.

AkölcsönszerződésaláírásávalkapcsolatosjogvitákbanaTestületajánlástnemfogalmazottmeg.Akölcsönszer-
ződésaláírásakorvitatottkörülményekbizonyítása7-8évtávlatában,továbbáannakigazolása,hogyakölcsön-
szerződésmegkötésekormilyenpénzügyitájékoztatáshangzottel–akárazaláírtkockázatfeltárónyilatkozatok
ellenéreis–,igennagyfeladateléállítottaakérelmezőket.EgységesvoltaTestületálláspontjaameghatal-
mazásokelfogadásáról,azálképviseletszabályairól,arégiPtk.219.§és220.§szabályainakalkalmazásáról.
Ennekfolytánabíróságieljárásmegindításánaklehetőségétisfenntartva,aTestületszerepeleginkábbolyan
egyezségekmeghozatalánakelősegítésébenmutatkozottmeg,melyalternatívmegoldástjelentettakölcsön-
szerződésszerződésszerűteljesítésévelkapcsolatosan.

Azopció témaköréhezkapcsolódóanelmondható,hogyagépjármű-finanszírozáseszközalapúspecialitása
miattagépjármű,mintdologibiztosítékjogiértékeáltalábanmegnőttafinanszírozás,majdakölcsönfutam-
idejealatt.Apénzügyiszolgáltatókkülönbözőjogieszközöketalkalmaztakmindazopcióhatálybalépése,mind
pedigaz5évetmeghaladófutamidővelnyújtottkölcsönökfedezettségénekbiztosításakapcsán.Korábban,
a2000-esévekelsőfelében,azopciósvételijogkikötéseakérelmezőkszámáraköltségmentesvolt,apénzügyi
vállalkozásokszámáraeversenyképesmegoldásazonbanidővelszámosproblémaforrásávávált.Akülönböző
módonértelmezettfiduciálisbiztosítékzavartokozottafogyasztókkörében,számoskérelemalapjánindult
eljárásazopciótörléseérdekébenatörvényesésmaximált5évelteltével.

ATestületazegyikajánlásábanfoglaltakszerintfelhívtaapénzügyiszolgáltatót,hogyadjakiaszemélygép-
járműrevonatkozóanahatóságinyilvántartásokbaésagépjárműokmányaibabejegyzettvételijogésannak
biztosításárakikötöttelidegenítésiésterhelésitilalomtörléséhezszükségesnyilatkozatát.Akérelmezőaz
eljárásbantöbbekközöttarrahivatkozott,hogyagépjárművönalapítottvételijogazopciósszerződésmeg-
kötésétőlszámított5évelteltével,arégiPtk.374.§(2)bekezdéseés375.§-aalapjánmegszűnt.Azügyben
eljárótanácsazeljárássoránmegállapította,hogyazopciósszerződésrendelkezéseésazáltalánosszerződési
feltételkéntannakrészévéválóüzletszabályzatrendelkezéseközöttavételijogidőtartamáttekintveeltérés
mutatkozik.APtk.205/C.§-aalapjánmegállapítástnyert,hogyazopciósszerződésbenmeghatározott,azalá-
írástólszámított5évesidőtartamelteltévelapénzügyiszolgáltatógépjárműrevonatkozóvételijogaazopciós
szerződésrendelkezésealapjánmegszűnt,értelemszerűenezzelegyidejűlegmegszűntavételijogbiztosítására
alapítottelidegenítésiésterhelésitilalomis.Azajánláskifejtette,hogyapénzügyiszolgáltatóavételijogmeg-
szűnésétkövetőenjogszerűennemgyakorolhattaazopciósszerződésbőlfakadójogait,azazafelmondással
egyidejűlegbejelentettvételijoggyakorlásárairányulóigényejogellenesvolt.Apénzügyiszolgáltatóazajánlást
végrehajtotta.

Atörzskönyvkiadásávalkapcsolatosjogvitákelőbbösszekapcsolódtakazopciójogánaktörléseirántikérelmek-
kel,deidővelönállóindítványkéntjelentekmeg.Agépjármű-finanszírozásicélúszerződésekeseténáltalános
szerződésesfeltételkéntszabályoztákafelek,hogyahitelezőpénzügyiszolgáltatóakkorkötelesagépjármű
törzskönyvétésakorlátozóbejegyzésektörléséhezszükségesnyilatkozatotkiadni,haakölcsönbevevőfogyasztó
akölcsönszerződésbenfoglaltvalamennyikötelezettségétteljesítette.ArégiPtk.200.§(1)bekezdésbenmeg-
határozottszerződésesszabadságalapjánafelekakölcsönszerződéstartalmátszabadonállapítjákmeg.Ennek
keretébenaszerződésbőleredőbármelykötelezettségükteljesítésévelösszefüggésbenmellékkötelezettségben
állapodhatnakmeg.ArégiPtk.diszpozitívrendelkezéseialapjánanevesítettmellékkötelezettségekenkívül
akölcsönszerződésbiztosításánakegyébatipikusmódjábanismegállapodhattak,ilyenlehetettagépjármű
törzskönyvénekbirtokbantartása.Amennyibenazáltalánosszerződésifeltételekrendelkezéseibőlnemkövet-
kezett,hogyatörzskönyvbirtokbantartásaavételijogvagyazadásvételiszerződésbiztosítékánakminősült,
aTestületönállóbiztosítéknaktekintetteazt,nemtettefüggővéavételijogfennállásátólvagymegszűnésétől.

ATestületegymásikajánlásábanaztfogalmaztameg,hogyapénzügyiszolgáltatóaszemélygépkocsitörzs-
könyvétadjakiakérelmezőrészére.Akérelmezőkérelmébenelőadta,hogydevizaalapúkölcsönszerződést
kötöttszemélygépkocsimegvásárlásacéljábólapénzügyiszolgáltatóval,melyalapjánapénzügyiszolgáltató
kölcsöntfolyósított120havifutamidőre.Akérelmezőazeljárásbantöbbekközöttaztkérte,hogyapénzügyi
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szolgáltatóadjaátrészéreagépjárműtörzskönyvét.Azeljárótanácsmegállapította,hogyatörzskönyvsor-
sárólaszerződésesiratanyagtöbbhelyen,ígyapénzügyiszolgáltatóáltalishivatkozottáltalánosszerződési
feltételekben,valamintahatályábanfelfüggesztettadásvételiszerződésbenisrendelkezik.Atörzskönyvre
vonatkozórendelkezéseketnemlehetettegymástólelválasztva,külön-különértelmezni,hiszenafelekszerző-
désesakarataekomplexjogviszonybanarrairányult,hogyakérelmezőakölcsönfolyósításanyománagép-
járművetmegvásárolhassa,apénzügyiszolgáltatópedigakihelyezettkölcsönösszegreamegfelelőfedezetet
biztosítsa,afelekáltalaláírtszerződéseketegyüttesenlehetettéskellettisértelmezni.Apénzügyiszolgáltató
azopciósjogávalahatáridőlejártáratekintettelnemélhetett.Azopciósjogotalapítószerződésrendelkezései
szerint,haahitelezőpénzügyiszolgáltatóvételijogávalnemélés/vagyakérelmezőnekfizetésikötelezettsége
maradéktalanulkiegyenlítésrekerül,avételijogmegszűnikésabirtokábanlévő,avételijogtárgyátképező
gépjárműtörzskönyvéthaladéktalanulkiadjaakérelmezőrészére.ArégiPtk.207.§(1)–(2)bekezdéséretekin-
tettel,aszavakáltalánosanelfogadottjelentésealapjánafogyasztóáltalkötöttszerződésesetén,mivelafelek
álláspontjábannézeteltérésálltfenn,afogyasztószámárakedvezőbbértelmezésszerint,aztállapítottameg,
hogyazopciósszerződésegyértelműenésvilágosankimondja,melyesetbenkellapénzügyiszolgáltatónak
visszaadniaatörzskönyvetakérelmezőrészére.Mivelazonbanapénzügyiszolgáltatóatörzskönyvetnemadta
vissza,azeljárótanácsvéleményeszerintaztapénzügyiszolgáltatójogviszonybanjogellenesenbirtokolta.

Aprudenciáliskövetelmények,valamintazújPtk.szabályaifolytánújragondolásvárazeszközalapúfinan-
szírozásrésztvevőire.Akiesőbiztosítékokhelyérevalószínűlegelengedhetetlennéválikegyolcsó,egyszerű,
átláthatóésmindenkiszámáraelérhetőingózálogjoginyilvántartás,valamintfelértékelődhetakárazadós,
akárakészfizetőkezesközjegyzőiokiratbafoglalttartozáselismerése.

Atartozásrendezés témakörébenszámoskérelemérkezettaTestülethez.Agazdaságiválság,azeszközérté-
kébenbekövetkezettváltozás,azidőmúlás,akeresőképességmegváltozása,aszociáliskörülményekmind-
mindhatássalvoltakafogyasztókpénzügyiszolgáltatókkalszembenfennállókötelezettségeinekteljesítésére.
Ahosszabbtávúpénzügyielköteleződéstátszabtaazárfolyammozgásbóleredőtehernövekedés,akamateme-
lés,debetegségvagymunkanélküliségis.Objektívésszubjektívtényezőkkelvegyesbeadványokjellemezték
atartozásvitatására,elszámolásra,ésvégsősoronatartozásokrendezésreirányulókérelmeket.Szerencsére,
akérelmezőkvagyoni,jövedelemihelyzetéreszabottmegállapodásoknagyszámbanszülettekaTestületelőtti
alternatívvitarendezéssorán.Minthogyinternetbankiszolgáltatásjellemzőennempárosultagépjárműcélú
hitelezéssel,atartozásokfogyasztókáltalielektronikusnyomonkövetésétlehetővétevőmegoldásokmegfonto-
landóklehetnekapénzügyiszolgáltatókáltal2015-ben,elegettéveezzelatranszparenciakövetelményénekis.

6.2. BIzTosíTásI jogvITák

2014-benisjelentősszámú,1342kérelemérkezettabiztosításipiacszereplőivelszembenfennálló,biztosítási
jogviszonybólfakadójogvitákkalkapcsolatban.Ezabeérkezettkérelmekösszességének32,61%-átjelentette.
Abiztosításipiacszereplőivelkapcsolatosügyekbenakorábbiévekhezhasonlóananeméletbiztosításiágba
tartozóbiztosításiszerződésekbőlfakadójogvitáktettékkiazügyektúlnyomóhányadát,azösszesbiztosítási
ügy84%-át,deazéletbiztosításiágbatartozószerződésekkelkapcsolatosvitákisjelentősmennyiségetképvi-
seltek.Abeérkezettügyekpénzügyiszolgáltatónkéntvalómegoszlásaleképeziazegyespénzügyiszolgáltatók
piacirészesedétis.Ennekmegfelelőenabiztosításipiaclegnagyobbszereplőivel,ezenbelülisakompozit
biztosítókkalésaneméletbiztosítókkalkapcsolatbanindultalegtöbbeljárás.Abeérkezőkérelmektöbbmint
feleháromszolgáltató,aGenerali-ProvidenciaBiztosítózrt.-vel(azévközicégnévváltozástkövetőenGenerali
Biztosítózrt.),aGroupamaGaranciaBiztosítózrt.-velésazAllianzHungáriaBiztosítózrt.-velszembenérkezett.
Akérelmekközelháromnegyedemindösszesenhatbiztosítótérintett.

Abenyújtottkérelmekjellemzőenabiztosítókkalszembenérkeztek,abiztosításipiactöbbiszereplőjével(al-
kuszok,többesügynökökstb.)szembenindulteljárásokszámanemvoltszámottevő.Afüggetlenközvetítőkkel
szembenmegindulteljárásoktúlnyomótöbbségébenaközvetítettbiztosításiterméketkezelőbiztosítóisfélként
szerepeltaközvetítőmellett.Abiztosításokkalkapcsolatbanbeérkezőkérelmek34%-ában,összesen346ügyben
afelekegyezségetkötöttek.Abiztosításiszektortízszereplőjetettáltalánosalávetésinyilatkozatot.Nagyon
pozitívtapasztalat,hogyabiztosításiszektorazonszereplőiistúlnyomótöbbségükbenteljesítikaTestület
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általmeghozottajánlásokat,amelyekáltalánosalávetésinyilatkozatotnemtettek.Abiztosításiszektortérintő
ügyekbenaTestületelőttszületettegyezségekésaTestületáltalmeghozottkötelezésésajánlásokalapján
apénzügyiszolgáltatókszámottevőösszegetfizettekmegafogyasztókrészére.

ATestülethezbeérkezettbiztosításiügyekdöntőrészealakásbiztosításokkalkapcsolatosjogvitákbóleredt.
Alegjellemzőbbkörtavihar-ésegyébtermészeti(elemi)károk,tűz-ésrobbanáskárok,valamintabetöréses
lopáskárokképezték,arányaibanezenbiztosításiágazatbanszületettafelekközöttalegtöbbegyezségis.Ajog-
vitákalapjátjellemzőenazakérdésképezte,hogyabekövetkezett,afogyasztóáltalbejelentettkáresemény
egybenazadottbiztosításitermékbiztosításifeltételeiben(biztosításiszabályzatában)meghatározottbiztosí-
tásieseménynekminősült-e.Azeljárásoksoránnagyszámbanvezetettsikerreafelekközötti,abekövetkezett
káreseményektényállásánakteljeskörűfeltárásáravonatkozóegyeztetés,melynekkövetkeztébenabiztosítók
gyakranmódosítottákakárrendezésieljárássoránkialakítottjogalapivagyabiztosításiszolgáltatásösszegsze-
rűségérevonatkozóálláspontjukat.

Számosalkalommalmerültfelazügyérdemieldöntéseszempontjábólolyanlényegikérdés,melynekmegíté-
léseműszakiszakértői,árszakértőikérdés.MivelaTestületeljárásábannincslehetőségszakértőkirendelésére
vagybármilyenmódontörténőbevonására,széleskörűbizonyításlefolytatására,ezekbenazesetekbennem
tudottéremidöntésthozniaTestület.DicséreteséselőremutatóaGroupamaGaranciaBiztosítózrt.gyakor-
lata,melyneksoránajogiképviselőmellett(műszaki)kárszakértőrészvételétisbiztosítjákaTestületmeghall-
gatásain,ígyiselősegítveabizonyításonalapuló,igazságosésjogszerűvégsőmegoldást.Amennyibenazügy
jogalaptekintetébentörténőmegítéléseegyértelművoltvagyaTestületeljárásafolytánegyértelművévált
éscsakabiztosításiszolgáltatásösszegszerűségekérdésébenvoltvita,számosalkalommalszületettegyezség.

Alakásbiztosításokmellettalegnagyobbszámbanakötelezőgépjármű-felelősségbiztosításokbólszármazójog-
vitákkerültekaTestületelé.Ezenügyektettékkiafelelősségbiztosításiügyektúlnyomótöbbségét.Akötelező
gépjármű-felelősségbiztosításokbólszármazójogvitáknagyrészea2009.éviLXII.törvénybenmeghatározott
fedezetlenségiidőszakrafizetendőúgynevezettfedezetlenségidíjjalvoltkapcsolatos.Azegyikproblémakört
azonügyekképezték,melyekabiztosításmegkötéséhezésazévfordulósbiztosítóváltássalösszefüggőfelmon-
dáshozkapcsolódtak,amennyibenazüzembentartófogyasztóknematörvénybenmeghatározotthatáridőben
kötöttékmegvagymondtákfelafelelősségbiztosításiszerződést.Azelsőesetbeneredendőenfedezetlen
időszakkeletkezik,amásodikbananemszabályszerűfelmondásfolytánakorábbibiztosításérvénybenmarad
ésakésőbbmegkötöttfelelősségbiztosításatöbbszörösbiztosítástilalmafolytánérvénytelenszerződésnek
minősül.Ehhezhasonlóeredményrevezet,azazfedezetlenségiidőszakotkeletkeztetahelyzet,amikorakö-
telezőgépjármű-felelősségbiztosításabiztosításiévfordulótmegelőzően,díjnemfizetéseokánmegszűnik.
Azezokbólmegszűnőszerződésekjelentőshányada–abiztosításipiaconáltalánosanelterjedt–elektroni-
kus(internetes)szerződéskötésekhezésaköltséghatékonyságbólalkalmazottésdíjkedvezménnyelösztönzött
elektronikuskommunikációhozkapcsolódik.

ATestületelékerülőkötelezőgépjármű-felelősségbiztosítássalkapcsolatosjogvitákegyrejelentősebbhánya-
dátképeztékagépjárművekáltalokozottbalesetek,károkkárosultjaiáltalindítotteljárások,melyeksorán
akárosultakatörvény12.§és28.§alapjánfordulnakkártérítésiigénnyelközvetlenülakárokozógépjármű
üzembentartójánakbiztosítójávalszemben.Amennyibenbebizonyosodott,hogyaproblémaabiztosítónál
fellépőadminisztratívokbólfakad,abiztosítókjellemzően–ahibafolytánaKözpontiKártörténetiNyilvántartó
Rendszerbehelytelenüllejelentettadatokmódosításával–orvosoltákafelmerülőproblémát.Amennyiben
azonbanaproblémanemkifejezettenabiztosítószabálytalaneljárásáravoltvisszavezethető,úgyatörvény
kógensszabályaifolytánnemvoltérdemilehetőségajogvitaegyezséggeltörténőrendezésére.

A CASCO biztosításokkal kapcsolatos ügyekben a két jellemző problémakört a saját hibás károk és
agépjárműlopáskárokképezték.ATestületelékerültügyekbenjellemzőennemajogalap,hanemamegálla-
pítottbiztosításiszolgáltatásösszegszerűségeképezteavitatárgyátáltalában.Számosalkalommalütközött
akadálybaazérdemidöntésmeghozatala,mivelagépjárművetértkárokösszegszerűségénekvagyazellopott
gépjárműkárbekövetkezténekidejénmegvoltértékénekmegállapításagépjárműműszakiszakértőikérdés,
ígyaTestületelőttsajnoseproblémasemvoltmegoldható.
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Abaleset-ésbetegségbiztosításokkörébenfőkéntabalesetieredetűegészségkárosodás(munkaképesség-csök-
kenés)mértékevoltajogvitáktárgya.Tipikusnakmondhatóabiztosítóknakazajogvitátgenerálókárrendezési
gyakorlata,hogyabiztosítottáltalbecsatoltorvosiiratokvizsgálataalapján,abiztosítottszemélyesvizsgálata
nélkülhozzamegabiztosítóáltalfelkértorvosszakértőabiztosításiszolgáltatásvagyaszolgáltatásiigényeluta-
sításátmegalapozódöntését.OrvosszakértőikérdésekbensemtudottaTestületállástfoglalni.Ennekellenére
többalkalommalszületettezekbenazügyekbenolyantartalmúegyezség,melybenafelekmegállapodtak,hogy
közösenfelkértorvosszakértővagyszakértőiintézetszakvéleményétkérikésaztkölcsönösenelisfogadják.
Többalkalommalvállaltáktovábbáabiztosítók,hogyabiztosítottrészéreszemélyesorvosikivizsgálásilehető-
ségetadnak,melynekeredményefüggvényébenfelülvizsgáljákakárrendezéssoránkialakítottálláspontjukat.

2014-ben203életbiztosítássalkapcsolatoskérelemérkezett,melyből117ügyabefektetésiegységekhezkötött
életbiztosításokhoz,91ügyahagyományoséletbiztosításokhozkapcsolódott.Ahagyományoséletbiztosítások
körébenajogvitákdöntőtöbbségeahalálesetiszolgáltatásjogalapielutasításávalvoltkapcsolatos.Ezekbenaz
ügyekbenazéletbiztosításkedvezményezettjefordultaTestülethez,kérveabiztosítószolgáltatásikötelezettsé-
génekmegállapítását.Ahagyományos,halálesetreszólókockázatiéletbiztosításitermékekkizártkockázatként
vagymentesülésiokkénthatározzákmegaztakörülményt,haabiztosítotthalálaegy,abiztosítókockázatvise-
lésénekkezdeteelőttmárfennállottbetegségrevagysérülésrevezethetővissza.Abiztosítókezentermékkör
tekintetébenilyenokraalapítvautasítottákelakedvezményezettekszolgáltatásrairányulóigénybejelentését.
Mivelanembalesetieredetűhalálbekövetkezténekközvetettokakéntahalott-vizsgálatijegyzőkönyvekben
azesetektúlnyomótöbbségébenáltalános,bizonyoséletkorbanatársadalomjelentősrészénélfennállóbe-
tegségek(különösenmagasvérnyomás,szív-ésérrendszeribetegségek)kerülnekmegjelölésre,melyekabiz-
tosítottakjelentősrészénélmáraszerződéskötéskorfennállnak,ezakörülménykézenfekvőelutasításiokként
szerepelabiztosítókkárrendezésigyakorlatában.Azonkérdésegyértelműmegállapítása,hogyabiztosított
halálaok-okozatiösszefüggésbenáll-eazadott,korábbanmárfennállóbetegséggel,szinténorvosszakértői
kérdés,melybenszinténnemtudottaTestületdöntésthozni,ígyakockázatiéletbiztosításokbólfakadójogviták
jelentősrészeszakkérdéselbírálásánaklehetetlenségérefigyelemmelmegszüntetésrekerült.

Abefektetésiegységekhezkötött,úgynevezettunit-linkedéletbiztosításokolyanéletbiztosításitermékek,me-
lyeknélabiztosítóabiztosításiszerződésalapjánképzettbiztosítástechnikaitartalékotazáltalalétrehozott,
önállóbefektetésipolitikávalrendelkező,elkülönítettenkezelt,azonosértékű,elméletielszámolásirészekből
(befektetésiegységekből)állóeszközállományokba(eszközalapokba)vagymás,befektetésialapkezelésrejo-
gosulttársaságáltalkezeltbefektetésialapokbahelyezi,méghozzábefektetésicéllal,aszerződőfélválasz-
tásától függően,aszerződésbenelőremeghatározottszabályokszerint.Abiztosítótöbbféleésegymástól
eltérőbefektetésistratégiátkövetőeszközalapothozhatlétre.Léteznekbiztonságos,dealacsonyabbhozamot
ígérőeszközalapok,illetvehosszabbtávonmagasabbhozamotígérő,dekockázatosabbeszközökbe,például
részvényekbefektetőeszközalapokis.Azeszközalapokbanavásároltbefektetésiegységekellenértékeként
összegyűjtöttpénztabiztosítóazeszközalapbefektetésistratégiájánakmegfelelőenbefekteti.Aszerződő
számlájánnyilvántartottbefektetésiegységekárfolyamaezértazadotteszközalapbefektetésieredményétől
–azeszközalapbanlévőösszesbefektetésiinstrumentumaktuálisértékétől–függőenfolyamatosanváltozik,
adottesetbenjelentősveszteségetszenvedhetel.Abefizetettbiztosításidíjatlevonásokisterhelik.Azegyik
legjelentősebbilyentételaszerzésiköltségekfedezetéülszolgáló,jellemzőenakezdetiegységekcsökkentésével
felszámítottkezdetiköltség.Abiztosítástezenfelülafeltételekbenmeghatározotttovábbielvonásokterhelik,
mintakockázatibiztosításdíja,akezelésiköltség,átváltásiköltség,alapkezelésiköltségstb.Ezekabiztosítási
termékekhosszú,általában10-20évestartamrajönneklétreésavisszavásárlásiérték,mintmaradékjogabiz-
tosítástartamábólelteltidőfüggvényébenkerülmeghatározásra.Tipikusproblémátjelent,hogyamennyiben
abiztosításabiztosításvisszavásárlásavagydíjnemfizetésmiattatartamlejárataelőttmegszűnik,aszerződő
részéresokesetbenazáltalabefizetettösszegnéljelentősenalacsonyabbösszegkerülkifizetésre,szélsőséges
esetbenateljesbefizetettösszegelvész.

Abefektetésiegységekhezkötöttéletbiztosításokkörébenakérelmezőkjellemzőenarrahivatkoztak,hogy
aszerződéskötéssoránnemtájékoztattákőketmegfelelőenabiztosításjellemzőiről,ígykülönösenaköltségel-
vonásokmértékéről,avisszavásárlásiösszegszámításárólésarról,hogyabefektetésikockázatotőkviselik.Ezen
állításoknakellentmond,ezáltalnehézségetjelentezekbenazügyekben,hogyafelvettajánlatidokumentáció
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jellemzőenteljeskörűentartalmazzaafogyasztónyilatkozatait,melyszerintteljesmértékbenmegismerte
éselfogadtaatermékfeltételeit,ennekkörébenavisszavásárlásitáblátésbefektetéstekintetébenfennálló
kockázatvállalásátis.Akérelmezőknekezenokiratibizonyítékokkalszembenkellenebizonyítaniukazt,hogy
aszerződéskötéssoránettőleltérőtájékoztatástnyújtottakrészükre,eztazonbanmégsenkisemtudtameg-
tenni.Akérelmezőkazonhivatkozását,melyszerintaszerződéskötéssoránőketmegtévesztették(régiPtk.236.
§(1)bekezdése)aTestületnemtudtavizsgálni,aszerződésekmegtévesztésrealapítottérvénytelenségének
megállapításamárbíróságihatáskör.

6.3. A PénzTárAk ügyEI

Azönkénteskölcsönösbiztosítópénztárakról,valamintamagánnyugdíjrólszólótörvényekhatályaalátartozó
szervezetekkel,azazazegyespénztárakkalszembenaTestülethezbenyújtottkérelmekszáma2014-benisel-
enyészővolt.Apénztárakkalkapcsolatbanbeérkezettkérelmekjelentősrészeanyugdíjpénztárakatérintette,
20%alattivoltazegészségpénztárakkalkapcsolatosügyekaránya.Akérelmezőkleggyakrabbanhozamkifize-
téssel,illetvetagdíjjalkapcsolatoselszámolásbóleredőpénzügyifogyasztóijogvitatárgyábankezdeményezték
eszolgáltatókkalszembenaTestületeljárását.

ATestülettapasztalata,hogyakérelmezőkegyrészemégmindignemrendelkezikelegendőismerettel,infor-
mációvalaTestületeljárását,azannakmegindításáhozszükségesfeltételeketilletően.

Pénztáriügyekesetében56%-bantűzöttkimeghallgatástazeljárótanács,ameghallgatásrakitűzöttügyek
66%-ábanegyezségszületettvagyapénzügyiszolgáltatóameghallgatáselőtt,illetveazeljárásalattteljesítet-
teakérelembenfoglaltakat.Ameghallgatásrakitűzöttügyek44%-ábankellettmegállapítaniaaTestületnek,
hogyakérelemnemmegalapozott.

6.4. A BEfEkTETésI szolgálTATók ügyEI

Viszonylagkevés,31újkérelemérkezettabefektetésivállalkozásokegyesszolgáltatásaivalkapcsolatosügyek-
ben,4ügymégazelőzőévben,azaz2013-banindult.Azösszesen35ügyből31ügyetmégabeszámolásiidő-
szakbanlezárt,4ügybenameghallgatás2015.januárralkerültkitűzésre.A31lezártügyből22esetbenkerült
sormeghallgatásra.Ameghallgatástartásávallezártügyekközül6esetbenjöttlétreafelekközöttegyezség,
16esetbenmegalapozatlanság,azeljáráslefolytatásánaklehetetlensége,közöskérelemvagyakérelemvisz-
szavonásamiattaTestületeljárótanácsamegszüntetteazeljárást.

Abefektetésivállalkozásokkalkapcsolatosjogvitákesetébenakérelmezőkleggyakrabbanabefektetésiszám-
lárautaltösszegeketterhelőlevonásokjogosságátvitattákésgyakranmerültfelazakérdésis,hogyazadott
befektetésivállalkozásáltalvégzetttevékenységbefektetési tanácsadásnakminősült-evagysem.Amásik
leggyakrabbanelőfordulótárgykörbenakérelmezőkalapvetőhivatkozásaazvolt, illetveaztvitatták,hogy
abefektetésivállalkozásmunkatársátóltanácsadásijellegűjavaslatotkaptakarravonatkozóan,hogymilyen
instrumentumokbafektessenek,melynekfolytán–akedvezőtlenárfolyamváltozásokmiatt–későbbkárt
szenvedtekelésazeljárásbanezenigényüketkívántákkártérítéskéntérvényesíteni.

Ezekbenazügyekbenakérelmezőknekabenyújtottokiratibizonyítékokkalszembenkellettvolnabizonyítaniuk
azonállításaikat,hogyafelekközöttbefektetésitanácsadásravonatkozómegbízásiszerződésislétrejött.Aszó-
banelhangzottnyilatkozatokbizonyításaazesetekjelentősrészébennemvolt,nemlehetetteredményes,ennek
folytánabizonyítássikertelenségéretekintettelaTestületazeljárástezenügyekvonatkozásában–akérelem
megalapozatlanságáraalapítva–megszüntette.

6.5. kövETEléskEzElők A TEsTülET ElőTT

Aköveteléskezelőtársaságok,mintpénzügyiszolgáltatókanemteljesítőfogyasztókkalmegkötöttésazesetek
döntőtöbbségébenmárfelmondottszerződésengedményezésútjántörténőértékesítésealapján,mintaz
eredetilegszolgáltatástnyújtópénzügyiszolgáltatókjogutódaivettekrésztapénzügyifogyasztóijogvitákban.



MAGYAR NEMZETI BANK

JElENTés A PéNZüGYI BéKélTETő TEsTülET évEs TEvéKENYséGéRől • 201436

Avelükszembenieljárásokajogelődeljárásamiattivitarendezésvagytartozásrendezésésengedményezés
utánipénzügyifogyasztóijogvitavolt.

Akérelmeknagyszámábanakérelmezőkvitájaajogelődpénzügyiszolgáltatóvalmegkötöttkölcsönvagyhitel
devizanemére,atartozásvitatására,akamatemelésre,akésedelmikamatmértékére,azelszámoláshiányára
vagyéppenpénzforgalmiszolgáltatássalkapcsolatossérelemorvoslásárairányult.Bárjogviszonybanakérel-
mezőaköveteléskezelőtársasággalállt,atényállásfelderítésérenemkerülhetettsor,lévénaköveteléskezelő
társaságcsakazengedményezésidőpontjátólkezdveváltjogutóddá.ATestületgyakorlataszerintilyenesetek-
benajogelődpénzügyiszolgáltatóeljárásbabevonásávalmegvalósultakérelemjogalapjánaktisztázásaéssor
kerülhetettazaktuálisanfennállójogviszonyrendezéséreisegyeljárásban.Ezeknekazügyeknekajellemzője,
hogybárazengedményezésselajogutódpénzügyiszolgáltatóajogelődszolgáltatóhelyébelép,deazinfra-
struktúra,azelszámolásiésnyilvántartásirendszer,akommunikációkülönbözősége,akárfejletlenségeokánis
aköveteléskezelőkpanaszkezelésecsakéskizárólagakkortudelkülönülniajogelődpénzügyiszolgáltatóétól,
haaköveteléskezelőtársaságajogelődjévelazonosszolgáltatásnyújtásraképes.

ATestülettapasztalataszerintapénzügyiszolgáltatókszakszerűésrészletesírásostájékoztatásaellenéreis,
afogyasztókjelentősrészeszámáranagynehézségetokozafelmondásjogiésszámszakikövetkezményeinek,
egyáltalánazengedményezéslényegénekéstartalmánakmegértéseésazis,hogyezzelkapcsolatbanafogyasz-
tóijogokgyakorlásánaklehetőségemeglehetősenkorlátozott.Aköveteléskezelésselfoglalkozószolgáltatók
esetébensem,éssajnosajogelődpénzügyiszolgáltatókesetébensemmondhatóel,hogyafelmondottés/
vagyvitatottkövetelésekösszegénekalakulásárólrendszeresentájékoztattákvolnaügyfeleiket.

Atárgyalásipozícióbantapasztalhatómagatartásukmegváltoztatásamellett–többekközöttahatékonyabb
követelésbehajtásérdekébenis–aköveteléskezelőpénzügyiszolgáltatókkiemeltfeladatalenneazelkövet-
kezendőévekbenanyilvántartásirendszerükjelentősfejlesztése,arendszereséstartalmábanpontosértesí-
tésekküldéséreamegfelelőgyakorlatánakkialakítása,továbbáügyfeleikrészéreküldendőértesítőleveleik
tartalmánakfelülvizsgálataakönnyebbérthetőségérdekében.

AtartozásrendezésésengedményezésutánipénzügyifogyasztóijogvitameghatározóvoltaTestületelőtti
ügyekben.Nagyonsokelévültésezáltalbíróságiútonnemisérvényesíthetőkövetelésbehajtásávalpróbálkoztak
ajogutódpénzügyiszolgáltatók.Amennyibenbizonyítástnyert,hogyaköveteléselévült,ennekakérelmező
tiltakozásaellenéretörténőérvényesítésévelkapcsolatosanaTestülethatározottnemlegesálláspontotképvi-
selt.Azilyenügyekbenafogyasztókjaváratöbbségébenegyezségszületett,aTestületafogyasztókpénzügyi
érdekeinekszemelőtttartásamellettilyenügyekbenisaktívanközvetített,azegyezségeketjóváhagyta.

6.6. jóváhAgyoTT EgyEzségEk

ATestület1422eljárásbanhagytajóváafelekáltalmegkötöttegyezségeket.1069egyezségihatározatunk
pénzpiaci,346biztosítási,6tőkepiaci,1pedigpénztáriügybenszületett.

Apénzpiaci ügyekrevonatkozóegyezségeketközel80%-adevizaalapúvagyforintkölcsönszerződésekvagy
lízingszerződésekalapjánfennállójogvitákkalösszefüggésbenkötöttékmegafelek.Adevizaalapúkölcsön-és
lízingszerződésekkelkapcsolatbanalegtöbbegyezségetkötöttötpénzügyiszolgáltató,egyezségkötésükszáma
szerinticsökkenősorrendben:BudapestBankzrt.ésBudapestAutófinanszírozásizrt.,azErsteBankHungary
zrt.,azOTP-csoport,aLombardLízingzrt.,aMerkantilBankzrt.volt.

ACIBBankzrt.ésaCIBLízingzrt.,aK&HBankzrt.,azMKBBankzrt.ésazMKB-Euroleasingzrt.,aRaiffeisen
Bankzrt.ésaRaiffeisenLízingzrt.,azAXABankEuropeS.A.MagyarországiFióktelepe,azUniCreditBank
Hungaryzrt.,valamintaToyotaPénzügyizrt.issokegyezséghezjárulthozzá.

Aforintalapúkölcsön-éslízingszerződésekkelkapcsolatbanalegtöbbegyezségetkötöttötpénzügyiszolgáltató,
egyezségkötésükszámaszerinticsökkenősorrendben:azOTP-csoport,azErsteBankHungaryzrt.,aBudapest
Bankzrt.ésBudapestAutófinanszírozásizrt.,aLombardLízingzrt.,aMerkantilBankzrt.Ugyancsaksokegyez-
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ségetkötöttaCIBBankzrt.ésCIBLízingzrt.,aK&HBankzrt.,azMKBBankzrt.ésazMKB-Euroleasingzrt.,
aRaiffeisenBankzrt.ésRaiffeisenLízingzrt.,azAXABankEuropeS.A.MagyarországiFióktelepe,azUniCredit
BankHungaryzrt.ésazUniCreditLeasingHungaryzrt.is.

Amegkötöttegyezségekapénzpiaciügyekterénközel20%-banbankszámlaszerződéssel,betétszerződéssel,
illetvebankkártyaszerződésselkapcsolatosvolt,ezenbelülkétesetbenjöttlétreegyezségnyugdíj-előtakaré-
kosságiszámlávalkapcsolatosügyben.Etémábanapénzügyiszolgáltatókközülalegtöbb,többmint30-30
egyezséget,azErsteBankHungaryzrt.ésaK&HBankzrt.kötöttemeg,közel20egyezségetazOTPBankNyrt.
kötött.TízalattiszámúegyezségetkötöttazAXABankEuropeSAMagyarországiFióktelepe,aBudapestBank
zrt.,aCIBBankzrt.,aCitibankEuropeplcMagyarországiFióktelepe,azFHBKereskedelmiBankzrt.,azMKB
Bankzrt.,aRaiffeisenBankzrt.,azUniCreditBankHungaryzrt.kötöttmeg.

Abiztosítási ügyekbena346egyezség kétharmadátaneméletbiztosításiághoztartozó,egyharmadátaz
életbiztosításiághoztartozószerződésekkelkapcsolatbanfolyóeljárásokbankötöttékmegafelek.Anemélet-
biztosításiágonbelüljellemzővoltalakásbiztosításokésakötelezőgépjárműfelelősség-biztosításokkörében
megkötöttegyezség.Azötlegtöbbegyezségetmegkötőbiztosító,egyezségkötésükszámaszerinticsökkenő
sorrendben:GroupamaGaranciaBiztosítózrt.,GeneraliBiztosítózrt.,AllianzHungáriaBiztosítózrt.,K&H
Biztosítózrt.,UNIONViennaInsuranceGroupBiztosítózrt.,desokegyezségetkötöttazAEGONMagyarország
ÁltalánosBiztosítózrt.ésazUNIQABiztosítózrt.is.

Atőkepiaciügyletekkörébenazegyezségeketjellemzőenértékpapírszámlavezetéskörébenkötötték,alegtöbb
egyezségetazErsteBefektetésizrt.kötöttemeg.

Apénztárpiacegyezségétegyönkéntesegészségpénztárralkötöttemegakérelmező.



Jelentés a Pénzügyi Békéltető testület éves tevékenységéről • 201438

7. Ajánlások, kötelezések és ezeknek 
az érintett pénzügyi szolgáltatók általi 
teljesítése

ATestületegyezséghiányában,haakérelemmegalapozottésapénzügyiszolgáltatóadöntéstmagáranézve
kötelezőkéntelfogadvaáltalánosalávetésinyilatkozatotvagyakonkrétügyismeretébenesetialávetésinyilat-
kozatottett,kötelezésttartalmazóhatározatothoz,alávetésinyilatkozathiányábanajánlásttesz.

2014-ben28ajánlás született,ebből9apénzpiacotés19abiztosításipiacotérinti.19ajánlástazérintett
pénzügyiszolgáltatókteljesítettek,2ajánlástnem,4ajánláshatályonkívülhelyezésétazérintettpénzügyi
szolgáltatókkezdeményeztékbíróságelőtt,3ajánlásesetébenazérintettpénzügyiszolgáltatókatörvényáltal
biztosítottidőtartamonbelülmégnemdöntöttekateljesítésről.

Abiztosításipiacotérintőajánlásokközül7ajánlásakötelezőgépjármű-felelősségbiztosítást,3ajánlásaCASCO
biztosítást,3alakás-ésvagyonbiztosítást,2azéletbiztosítást,2abaleset-ésbetegségbiztosítást,egy-egyaján-
láspediganyugdíj-kiegészítőbiztosításterületétérint.Apénzpiacotérintőajánlásokközülkettőgépjárműtörzs-
könyv-kiadásával,egyajánlásszemélygépkocsiravonatkozóopciósjogtörlésével,egyáruvásárlásikölcsönnel,
egyadevizaalapúkölcsönszerződésvégtörlesztésidíjával,egyabetétlekötésutánjárókamatprémiummal,
továbbiegypedigatakarékszelvényekhibásnyilvántartásávalvoltkapcsolatos.

ATestület5esetbenhozottkötelezést,mindegyiketbiztosítássalösszefüggőpénzügyifogyasztóijogvitában.

AzajánlásokrólésakötelezésekrőlaTestülethonlapjánanonimmódon,ehatározatokteljesszövegénekközzé-
tételeáltaltájékoztatjaazérdeklődőket.Azajánlásokésakötelezéseknemcsakakonkrétesetekrevonatkozóan
fogalmaznakmegvéleménytaTestületrészéről,hanemelvárástistartalmaznakazadottügytípusbanminden
érintettpénzügyiszolgáltatóvalszemben.A2014.évbenmeghozottajánlásokbanéskötelezésekbenfoglalt
elvárásokazérintettekkelszemben,témákszerinticsoportosítvaazalábbiakbanösszegezhetők.

Kötelezőgépjármű-felelősségbiztosításiszerződésekkelösszefüggésben

a)	a	szerződés	miatti	díj	visszatérítésére	vonatkozó	igény	kapcsán	elvárás,hogy

–apénzügyiszolgáltatókafogyasztóknaktettbiztosításiajánlatbanegyértelműen,afogyasztóaláírásával
igazoltanállapítsákmegazegyüttműködés/kapcsolattartásformáját;

–apénzügyiszolgáltatókafogyasztókkalkötöttszerződésekesetén,afogyasztóáltalmegadottkapcsolattartási
módontegyenekelegettájékoztatásiésegyüttműködésikötelezettségüknek;

b)	a	szerződés	érvényességének	megállapítása	és	kártérítés	iránti	igény	kapcsánelvárás,hogy

–apénzügyiszolgáltatókakötelezőgépjármű-felelősségbiztosításravonatkozójogszabályielőírásoknakeleget
tegyenek,éskellőkörültekintésselvizsgáljákkiabiztosításiszerződésérvényességét,amennyibenmegállapít-
ható,hogyakáreseménysoránérvényesszerződésálltfenn,úgyakárrendezéssoránteljeskörűenvizsgálják
kiabiztosításiszolgáltatásigénybevételérevalójogosultságot;
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–kellőgondossággaljárjanakelakáreseménykivizsgálásasoránéstegyenekelegetindokolásikötelezettsé-
güknek,térítsékmegafogyasztóáltaljogosanköveteltésszámlávaligazoltkárt;

–afogyasztókkalkötöttszerződésekesetébenmindenkoregyüttműködveajogbiztonságramaradéktalanul
törekedvejárjanakel.

CASCObiztosításokkapcsánabiztosításidíjnakafinanszírozásidíjbavalóbeépítésévelösszefüggésbenelvárás,
hogyapénzügyiszolgáltatókafogyasztókkalkötöttdevizaalapúkölcsönszerződésekesetébenkizárólagazokat
aköltségeketésdíjakatszámítsákfeldevizában,amelyekazadottszerződésteljesítésénekésfenntartásának
érdekébenadevizaforrásmegszerzésévelközvetlenülkapcsolatbanállnak,éssemmimást.

ACASCObiztosításiszolgáltatásteljesítésérevonatkozóigénnyelösszefüggésbenelvárás,hogypénzügyiszol-
gáltatókafogyasztókkalkötöttbiztosításiszerződésekeseténmindenkoraszabályzataikbanfoglaltakszerint
járjanakelésannakmegfelelőenteljesítsékabiztosításiszolgáltatásaikat,továbbá,hogynemteljesítettvagy
csakrészbenteljesítettbiztosításiszolgáltatásesetén,okiratokkal,bizonyítékokkal,akáreseményidőpontjában
aktuálisértékekfigyelembevételével,teljeskörű,mindenszempontrakiterjedővizsgálatotkövetőentegyék
csakmegelutasításukat.

Azopciósjogtörlésérevonatkozóigényekkelkapcsolatbanelvárásunkvolt,hogyapénzügyiszolgáltatókavételi
jogotazopciósszerződéslétrejöttétőlszámított5évelteltévelcsakabbanazesetbenpróbáljákmegújralétre-
hozni,hamáspénzügyibiztosítéknemállrendelkezésre.Ajogszabályváltozásakorábbanfennálltproblémát
megoldotta,ugyanisa2014.március15.utánmegkötendőopciósszerződésekajogszabályerejénélfogva
pénzügyibiztosítékkéntmárnemhasználhatók.

Alakásbiztosításbólfakadókárfelülvizsgálatáravonatkozóigényekkelösszefüggésbenelvárás,hogyapénzügyi
szolgáltatókafogyasztóknakkáreseményekkapcsánnyújtottbiztosításiszolgáltatásokeseténkölcsönösen
tájékoztatva,együttműködve,konstruktívanjárjanakelésanemteljesítettbiztosításiszolgáltatásesetében,
okiratokkal,bizonyítékokkal,akáreseményidőpontjábanaktuálisértékekfigyelembevételével,teljeskörű,
mindenszempontrakiterjedővizsgálatotkövetőentegyékcsakmegelutasításukat.

életbiztosításoklejáratiszolgáltatásánakfelülvizsgálatáraésakifizetettvisszavásárlásiösszegekközöttipozitív
különbözetmegtérítésérevonatkozóigénykapcsánelvárás,hogyapénzügyiszolgáltatókafogyasztókkalkötött
azonbiztosításokesetén,melyekbenelválikaszerződőésabiztosítottszemélye,megkelladnialehetőséget
arra,hogyhaaszerződőabiztosítástvisszakívánjavásárolni,abiztosítottaszerződéstfolytathassa,elkerülve
ezzelavisszavásárlásbóleredőesetlegesveszteséget.Ilyenesetbenkellőgondossággaltörténjenmegakorábbi
szerződővelvalóelszámolás.

életbiztosításiszolgáltatásteljesítéséreésanyugdíj-kiegészítőbiztosításnyugdíjazástkövetőegyösszegűszolgál-
tatásnyújtásáravonatkozóigénykapcsánelvárás,hogyapénzügyiszolgáltatókafogyasztókkalkötöttbiztosítá-
sokeseténmindenkoraszabályzataiknakmegfelelőenszámoljákkiésteljesítsékabiztosításiszolgáltatásaikat.

Vagyonbiztosításiszerződésalapjánbiztosításiszolgáltatásnyújtásairántiigénykapcsánelvárás,hogyabizto-
sítókavillámcsapásokoztatúlfeszültségbőleredőkövetkezményikár,mintbiztosításieseményután,ameny-
nyibenabiztosításiszerződésrészévétettrendelkezésekszerintegyébkéntszolgáltatásikötelezettségükbeáll,
biztosításiszolgáltatástnyújtsanak.Avagyonbiztosításiszerződésszerintimeghatározottbiztosításiesemény
bekövetkezténekmegítélésekorabiztosítottalegyüttműködjenek,abiztosítottáltalrendelkezésrebocsátott
hivatalosiratokatajóhiszeműjoggyakorláskövetelményeinekmegfelelőenítéljékmeg.

Gépjárműtörzskönyvkiadásáravonatkozóigénykapcsánelvárás,hogyapénzügyiszolgáltatókafogyasztókkal
kötöttgépjármű-finanszírozásikölcsönszerződésesetébenhaladéktalanuladjákkiavételijogtárgyátképező
gépjárműtörzskönyvétafogyasztórészére,haavételijogazopciósszerződésbenmeghatározottidőelteltével
megszűnik.
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Végtörlesztésidíjvisszatérítéséreszólóigénykapcsán elvárás,hogyapénzügyiszolgáltatókafogyasztókkalkötött
devizaalapúkölcsönszerződésekvégtörlesztéseesetébenkizárólagazokataköltségeketésdíjakatszámítsák
fel,amelyekazadottszerződéslezárásávalközvetlenülkapcsolatbanállnak,semmimástne.

Áruvásárlásiésgyorskölcsönszerződésbőlszármazókövetelésvitatásakapcsánelvárás,hogypénzügyiszol-
gáltatókajavukrafüggőügynökkénteljárókereskedőkértaszerződésesjogviszonyvalamennyiszakaszában
helytálljanakésafogyasztókkalkötöttkölcsönszerződésekkapcsánkellőgondosságottanúsítsanak,afogyasztók
számáramindenkorteljeskörűésavalóságnakmegfelelőtájékoztatástnyújtsanak.

Lekötöttbetétutánikamatkülönbözetjóváírásáravonatkozóigénykapcsánelvárás,hogyapénzügyiszolgáltatók
teljeskörű,egyértelműésfélreérthetetlentájékoztatástadjanakafogyasztóknakabetétlekötésről,többek
közöttaprémiumkamattalkapcsolatosfeltételekről,akülönböződokumentumaikbanfoglaltinformációkne
legyenekegymásnakellentmondóak,mindentudnivalótegyhelyenésjólolvashatómódonközöljenek.
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8. Az egyes határozatok bíróság előtti 
megtámadása és e perek eredményei 

ATestületkötelezésttartalmazóhatározataiésajánlásaiellenfellebbezésneknincshelye,azonbanhatályon
kívülhelyezésükkérhetőaFővárosiTörvényszéktől.ATestületeljárásábanrésztvevőfélakötelezésttartal-
mazóhatározat,illetveazajánláshatályonkívülhelyezésétkérhetieljárásiokokból,vagyishaazeljárótanács
összetételevagyeljárásanemfeleltmegatörvényrendelkezéseinek,aTestületneknemvolthatáskörevagy
akérelemmeghallgatásnélkülielutasításánaklettvolnahelye.Apénzügyiszolgáltatóezekenazesetekenkívül
akkoriskérhetimégazajánláshatályonkívülhelyezését,haannaktartalmanemfelelmegajogszabályoknak,
vagyisjogszabálysértő.Abíróságítéleteezekbenazesetekbenkizárólagakötelezésttartalmazóhatározat,
illetveazajánláshatályonkívülhelyezésérevonatkozhat.

2014-benapénzügyiszolgáltatókközülkétbank,egybiztosítóésegypénzügyivállalkozásösszesennégyesetben
kezdeményezteajánláshatályonkívülhelyezésétazzalazindokkal,hogyazajánlástartalmaajogszabálynak
nemfelelmeg.Egyesetbenapénzügyivállalkozáselállásafolytánaperjogerősenmegszűnt,ígyadeviza
alapúkölcsönszerződésügyletikamatábabeépítettésdevizábanfelszámítottCASCObiztosításidíjösszegé-
refelszámítottárfolyam-különbözetmegfizetésetárgyábanmeghozottajánlásunkhatályábanfennmaradt.
Kételjárás,egykötelezőgépjárműfelelősségbiztosítássalösszefüggőajánlás,valamintegyautófinanszírozási
kölcsönügyletbentörzskönyvkiadásatárgyúajánláshatályonkívülhelyezéseirántipereseljárásazelsőfokú
bíróságelőttfolyamatbanvan.Egyeljárásamásodfokúbíróságelőttvanfolyamatban,mertazelsőfokúbíróság
keresetetelutasítóésazajánlásthatályábanfenntartódöntésévelszembenapénzügyiszolgáltatófellebbezett.
AzeperbenérintettajánlásábanaTestületaztajánlottaapénzügyiszolgáltatónak,hogyazáruvásárlásiés
szolgáltatásigyorskölcsön-szerződésbőleredőkövetelésétneérvényesítse.

2011–2013közöttaTestületáltalhozottajánlásokhatályonkívülhelyezésetárgyábanindítottésjelenlegis
folyamatbanlévőpereseljárásokszáma2014.december31-énösszesen14volt.Egy2011-benhozottajánlás
esetébenazajánlásthatályonkívülhelyezőjogerősdöntésselszembenaTestületfelülvizsgálatieljárástkez-
deményezettmég2013-ban.2014-benaKúria,mintfelülvizsgálatibíróságakorábbijogerősdöntésthatályon
kívülhelyezteésamásodfokúbíróságotújeljárásraésújhatározathozatalárautasította.Aperbenérintett
ajánlásszerintapénzügyiszolgáltatóabankszámlaszerződéstmegsértvenemazarrajogosultrészérefizetett
kiabankszámláról,ígyafogyasztónakkárakeletkezett.ATestületajánlottaabanknak,hogyeztakárt,azaz
atévesenkifizetettösszegetafogyasztónakfizessemeg.AKúriaszerintamegismételt,újmásodfokúeljá-
rásbanténykéntkellkezelni,hogyafogyasztótkárérte,abbankelldöntésthozniaamásodfokúbíróságnak,
hogyarendelkezésreállóbizonyítékokalapjánjogszerűenállapította-emegazajánlás,hogyabankpénztári
kifizetéstteljesítőalkalmazottaiafogyasztótértkártgondoseljáráseseténelháríthattákvolna.Tárgyalásaz
ügyben2015őszénlesz,ígyapervégeredményemégnemismert.

A2012.évbenhozottajánlásokkalkapcsolatban2014-benkételjárásszűntmegjogerősen.Egyfelülvizsgálati
eljárásésnégymásodfokúeljárásvanfolyamatban.Akétjogerősenmegszűnteljárásközülazegyikbenabank
tárgyalásonvalótávollétemiattaperszünetelésfolytánszűntmeg.Amásikesetbenazajánlásthatálybantartó
jogerősdöntésszületett,aTestületpernyerteslett.Aperbenérintettajánlásszerintafogyasztókedvezményes
árfolyamontörténővégtörlesztésemeghiúsult,mivelasajáterőnekminősülőmunkáltatóikölcsönösszege
ajogszabálybanmeghatározotthatáridőrenemérkezettmeg.Abank,mintamunkáltatóikölcsönfolyósítását
végzőpénzügyiszolgáltató,afogyasztóvalamegállapodástmegkötötte,ámafogyasztóáltalmegjelöltszám-
lárahatáridőbennemutaltaátakölcsönt.Mivelafogyasztóavégtörlesztéslehetőségévelnemtudottélni,
ígyőtkárérteabankimagatartássalösszefüggésben,ígyaTestületajánlottaabanknak,hogyafogyasztót
értkárt,amelyafogyasztómásbanknállévőtartozásánakaCHFlakáscélúhiteltörlesztésárfolyama,továbbá
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ugyanezenösszegnekakedvezményes180HUF/CHFárfolyammalszámítottösszegeközöttikülönbözet,fizes-
semeg.Ajogerősítéletszerint–megegyezőenazelsőfokúbíróságítéletével–azajánlástartalmanemvolt
jogszabálysértő,ezértabíróságazthatályábanfenntartotta.

Felülvizsgálatieljárásvanfolyamatbanegy2012.éviajánlásunkkalkapcsolatban,melyetegybiztosítókezde-
ményezett2014januárjában,mertmindazelső-,mindamásodfokúbírósághatályábanfenntartottaaTestület
ajánlását.Azajánlásszerintaztajánlottukabiztosítónak,hogyabefektetésselkombinált,egyszeridíjasélet-
biztosításainnyilvántartottbefektetésiegységekmeghatározottértékelésinapravonatkozóvételiárfolyamát,
valamintaszerződésekezenárfolyamfigyelembevételévelszámítottvisszavásárlásiértékétésazígymegálla-
pítottvisszavásárlásiértékésafogyasztórészéreténylegesenmegfizetettvisszavásárlásiértékkülönbözetét
–amennyibenazpozitív–afogyasztónakfizessemeg.Ajogerősítéletszerint–megegyezőenazelsőfokú
bíróságítéletével–azajánlástartalmanemvoltjogszabálysértő.

Négymásodfokúeljárásisfolyamatbanvolt2012.éviajánlásokkalkapcsolatban,háromeljárásbanaTestület
elsőfokonpernyerteslett,mertabíróságoknemtaláltákjogszabálysértőnekazajánlásoktartalmát,egyesetben
sajnospervesztességetkellettelszenvednieaTestületnek,deazítéleteka2014.december31-iállapotszerint
mégnemjogerősek.ATestületamegtámadottajánlásokatakövetkezőügyekbenhozta:

•egybiztosítóügyében,afolyamatosdíjasbefektetésiegységekhezkötöttéletbiztosításiszerződésnélabe-
fektetésiegységekvonatkozásábanazeredetiállapothelyreállításatárgyában;

•egybankügyében,melyelutasítottaafogyasztókedvezményesvégtörlesztésiigényétazzal,hogyszerinte
nemminősülpénzügyifogyasztónak,mivelakölcsönösszegegyrészébőlasajáttulajdonbanállógazdasági
társaságrészérenyújttagikölcsönt,ezértnemjogosultakedvezményesvégtörlesztésre;

•egybankügyébenahitelkártya-szerződésszerintielszámolásiidőszakotkövetően,akövetkezőelszámolási
időszakravonatkozó,azelőzőidőszakbankeletkezettesetlegestartozásmegfizetésétől/megnemfizetésétől
függőkamatmentességelvesztésetárgyában;

•egypénzügyivállalkozásügyébenpénzügyilízingszerződésmiattgyűjtőszámlahiteligénybevételénektárgyában.

A2013-banhozottajánlásokkalkapcsolatosantavalyegyeljárásszűntmegjogerősen,egyfelülvizsgálatiel-
járásésnégymásodfokúeljárásvanfolyamatban.Egyesetbenapénzügyivállalkozáselállásafolytánaper
jogerősenmegszűnt,ígyadevizaalapúkölcsönszerződésügyletikamatábabeépített,devizábanfelszámított
CASCObiztosításidíjösszegérefelszámítottárfolyam-különbözetösszegénekmegfizetésetárgyúajánlásha-
tályábanfennmaradt.2014-benugyanilyentárgyúajánláshatályonkívülhelyezésétkérteegymásikpénzügyi
vállalkozás,majdaperbenazérdemitárgyalásmegelőzőenakeresetétőlelállt.Egyfelülvizsgálatieljárásvan
folyamatbanegy2013.éviajánlásunkkalkapcsolatban,melyetaTestületkezdeményezett2014decemberé-
ben,mertamásodfokúbíróságazelsőfokúbíróságdöntésétmegváltoztatvahatályonkívülhelyezteaTestület
ajánlását.ATestületebbenaztajánlottaazérintettbanknak,hogyajelzáloglevelekútjánigénybevehetőállami
kamattámogatásmellettlétrejöttlakóingatlanvásárlásárairányulókölcsönszerződésalapjánapiacikamato-
zásúkamatmértékésakedvezményesállamikamattámogatottkamatkülönbözetétmeghatározottidőszakra
vonatkozóanírjajóváafogyasztónak,mertabanknemhívtafelafogyasztófigyelmétakésedelménekaké-
sőbbiekbenalkalmazottkövetkezményeire,azállamikamattámogatottkamatmértékpiacikamatmértékűvé
módosulására.Ajogerősítéletszerint,eltérőnazelsőfokúbíróságítéletétől,azajánlástartalmaabíróság
szerintjogszabálysértővolt,deabíróságítéleteindokolásábansemmilyenjogszabálytnemjelöltmeg,melyet
aTestületajánlásábanmegsértettvolna.Azügybenfelülvizsgálatieljárásvanfolyamatba.

Négymásodfokúeljárásvanmégfolyamatban2013.éviajánlásokkalkapcsolatban,háromeljárásbanaTes-
tületelsőfokonpernyerteslett,mertabíróságoknemtaláltákjogszabálysértőnekazajánlásoktartalmát,egy
esetbenpedigperveszteslett.Azítéleteknemjogerősek.A2013.évbenhozottkötelezésekkelkapcsolatosan
kétkeresetidézéskibocsátásanélkülelutasításrakerült,egykésvekerültbenyújtásra,ígykötelezéshatályon
kívülhelyezéseirántieljárásnincsfolyamatban.
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9. A határon átnyúló pénzügyi 
fogyasztói jogviták és ezek 
tapasztalatai

Ahatáronátnyúlóügyekközül2014.január1-jénhétolyanügyvoltfolyamatban,melyek2013-banindultak
ésnemfejeződtekbeugyanazonévben.Ezekközülnégytájékoztatássalzárult,kétügymegalapozatlanvolt,
ígyeredménytelenlett,együgy–amelybenmeghallgatástistartottunk–egyezséggelfejeződöttbe.

2014-ben33újhatáronátnyúlóügyérkezett,ebből28ügyleiszárult,ebbőltizenegyügymárhiánypótlási
szakaszbanbefejeződött,azazúgy,hogyakérelmezőknempótoltákahiánypótlásifelhívásbanfoglaltakat,ezért
elkellettkérelmeiketutasítanunk,kétesetbenpedignemvolthatásköreaTestületnek.Azérdembenelindult
ügyekbőlhat–akülföldipénzügyiszolgáltatóalávetésénekhiányában–tájékoztatássalzárult,egyesetben
lehetetlenvoltazeljárásfolytatása,ötkérelemmegalapozatlanságátmegállapítottuk,egyeljárásakérelem
visszavonásamiattszűntmeg.Ezekközülazügyekközülkétkérelembiztosítót,hatbankot,ötkérelempedig
befektetésiszolgáltatókatéspénzügyivállalkozásokatérintett.Nyolcügybenmagyarországilakóhellyelrendel-
kezőfogyasztóknyújtottakbekérelmetEGT-tagállambanszékhellyelrendelkezőszolgáltatókellen,ötügyben
pedigfordítva,azazEGT-tagállambanlakóhellyelvagytartózkodásihellyelrendelkezőfogyasztókindítottak
eljárástmagyarországiszékhelyűpénzügyiszolgáltatókellen.

2014-benegyegyezségszületett,melyügybenazeljárótanácsmeghallgatást istartott.Ezazügyazért is
kiemelendő,mertakérelmezőkgyakranhivatkoznakapénzügyiszolgáltatókáltaladottnemmegfelelőtá-
jékoztatásra,ugyanakkorarravonatkozóansemmilyenbizonyítékotnemszolgáltatnak,deebbenazügyben
apénzügyiszolgáltatómunkatársaáltale-mailbenírttévestájékoztatásratekintettelegyezségiajánlatottett
magaapénzügyiszolgáltató,melyetakérelmezőelisfogadott,ígyaszámlájánazáltalaegyébkéntkértka-
matprémiumotjóváírták.

Egymásikügybenakérelmezőakülönböződevizanemekközötti,átutaláskorvégrehajtottátváltástvitatta.
Apénzügyiszolgáltatóebbenazügybenisegyezségiajánlatottett,amelyazátváltásiköltségekjóváírásátje-
lentette,deakérelmezőigényeennélazösszegnélmagasabbvolt,ezértnemfogadtaelapénzügyiszolgáltató
egyezségiajánlatát,ígynemjöttlétreegyezségközöttük.

A2014.december31-iállapotszerint8határonátnyúlóügyvoltfolyamatban,ezekközülkétkérelembizto-
sítót,ötkérelembankot,egykérelempedigpénzügyivállalkozástérint.Ezekközülazügyekközülkettőben
magyarországilakóhellyelrendelkezőfogyasztónyújtottbekérelmetEGT-tagállambanszékhellyelrendelkező
pénzügyiszolgáltatóellen,hatügybenpedigEGT-tagállambanlakóhellyelvagytartózkodásihellyelrendelkező
fogyasztókindítottakeljárástmagyarországiszékhelyűpénzügyiszolgáltatókellen.
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10. A 2015. év kihívásai

2015-benaPénzügyiBékéltetőTestületeljárásaszámosvonatkozásbanmegváltozikmajd.Azegyikilyenválto-
zás,hogyazeddigieljárásiszabályokkéttovábbimásikeljárásszabályaivalegészülnekki,ígyajövőbenhárom
egymástólrészbeneltérőeljárásirendszerintfogműködni.2014.december31-énugyaniskihirdetésrekerült,
2015.január1-jénpedighatálybalépettazegyespénzügyitárgyútörvényeknekabetétbiztosítást,valamint
apénzügyiközvetítőrendszertérintőmódosításárólszóló2014.éviCIV.törvény,melynek51–54.§-aimódosí-
tottákaMagyarNemzetiBankrólszóló2013.éviCXXXIX.törvényegyesolyanrendelkezéseit,melyekaTestület
eljárásiszabályaitésműködésétérintik.EnnekalapjánaTestületMűködésiRendjét2015.január1-jeihatállyal
mármódosításraésahonlaponközzétételrekerült.AMűködésiRendc.dokumentum2015.január1-jétől
hatályosszövegeamódosításokkalegységesszerkezetbena8.számúmellékletbentalálható.

Amódosításleglényegesebbrészeaz,hogyajövőbenaz50000Ftügyértékalatti,azegyszerűmegítélésű,
valamintaméltányosságiügyekbenakorábbigyakorlatszerintiháromtagútanácsbantörténőeljáráshelyett
egytestületitagfogeljárni.Eztaszabálytagyakorlatbanafebruárhónaptólkezdődőenkitűzöttmeghallgatások
tekintetébenfogjaalkalmazniaTestület.Egyszerűmegítélésűügynektekinthetőazolyanügy,aholakérelemés
amellékleteikéntcsatoltokiratokalapjánazügyténybeliésjogimegítélésenemigényelszakmaikonzultációt
vagykülönlegesfelkészülést,ésazügyamindennapiéletbentömegesenelőfordulószolgáltatásbóleredőés/
vagyjelentősszámbanjogvitáteredményezőtípusügy.Méltányosságiügyazolyanügy,melyamárlétrejött
szerződésmódosítására,lejártköveteléscsökkentéséreirányul,ésmelybenakérelmezőolyanszemélyivagy
anyagikörülményeketkérfigyelembevenni,melyekaszerződésmegkötéseutánálltakelőésezenkörülmények
akadályozzákaszerződésszerűteljesítésben.

AzegytanácstagáltaltörténőbékéltetéstőlaztvárjaaTestület,hogyugyanannyiidőalatttöbbüggyeltudjon
érdembenfoglalkozniésezáltalgyorsan,vagyisazeddiginélisrövidebbidőalattlehesseneredményesmeg-
oldásrajutniafogyasztókügyeibenésérdekében.

Atestületieljárásokmenetétgyökeresenérintőmásikváltozást2015-reazelszámolássalésforintosítással
kapcsolatosszabályozásimunkálatokeredményekéntmegszületettjogszabályokeredményezik.Azintenzív
jogalkotásiprogramokaadevizaalapúhitelezésáltalkiváltottrendkívülihelyzetmegoldásábanvoltkeresendő
2014-ben.AMagyarNemzetiBankcéljaváltozatlanulaz,hogyalakosságidevizahitelekkivezetésegyorsan,
rendezetten,apénzügyirendszerstabilitásánakmegőrzésemellettésaforintárfolyamáragyakoroltérdemi
hatásnélkülmenjenvégbe.A2014-esőszitörvényalkotásiidőszakbanaParlamentafogyasztóikölcsönszer-
ződésekadósainakfokozottabbvédelmétszolgálóintézkedésekethozott.Ejogszabályok(9.számúmelléklet)
céljaegyolyanszabályrendszermegalkotásaésmegvalósítása,amelylehetővétesziazérintettadósokszámára
avelükkötöttszerződésekbenalkalmazottkikötésektisztességtelenségénekamegállapításátésazezenalapuló
elszámolásokminélgyorsabblebonyolítását.

AMagyarNemzetiBankadataiszerintafogyasztásihitelekvolumeneazeddigilegmagasabbszintet2010.
június30-ánérteel,amikorisösszesítettértékükmeghaladtaa8647,9milliárdforintot.Ezazértékazelmúlt 
4évbenfolyamatosancsökkent,deafogyasztóihiteleknagyságrendje2014.június30-ánmégmindigmeg-
haladtaa6802milliárdforintot.Ebből3139,1milliárdforintaforintalapúfogyasztóihitelekértéke,3662,9
milliárdforintpedigadevizahiteleknagysága.A2008.utánkibontakozónemzetközipénzügyiésgazdasági
válsághatásáraezeknélaszerződéseknélaszerződéskötéskorfennállókörülményekutóbbbekövetkezettmeg-
változásaazadósoktömegeinekmegélhetésétveszélyeztette.

2011-benaTestületfelállításávalacélazvolt,hogyannakfeladatalegyenafogyasztókésapénzügyiszerve-
zetekközöttanyújtottpénzügyiszolgáltatásokkalkapcsolatbanfelmerülővitásügyekbíróságieljárásonkívüli
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gyorsésszakmaialapúrendezése.EfeladataellátásaérdekébenaTestületazótaiselsődlegesenegyezségek
létrehozásátkísérlimeg,ennekeredménytelenségeeseténazügybendöntésthozhat.A2014.éviXL.törvény
céljaaTestülettelmárennéljóvaltöbb.Akorábbiakbanalkalmazotteljárásmegtartásamellettazelszámolás
hatályaaláesőügyekbeneltérőeljárástvezetettbe,azazegyfajtabíróságijogkörrelruháztafelaTestületet.
Azelszámolásiésforintosításijogszabályokrendelkezéseialapján,amennyibenafogyasztóapénzügyiintéz-
ményáltalnekimegküldöttelszámolásbanfoglaltakatvitatja,vagyapénzügyiintézményvelenemszámoltel,
ésálláspontjaszerintveleszembenazelszámolásikötelezettségefennáll,úgypanasszalélhet.Haapénzügyi
szolgáltatóelutasítjaapanaszt,akkoratovábbijogorvoslatilehetőségekrenemaHpt.288.§(8)bekezdésé-
benfoglaltaklesznekirányadók,hanemazelszámolásitörvényszerintikülönjogorvoslatirendszerintkérheti
afogyasztóapanaszelutasításánakvizsgálatátaTestülettől.ATestületeljárásátkelltehátkezdeményeznie,
hasajátálláspontjáttovábbraisfenntartvajogorvoslatotszeretne.Eztazelutasításkézbesítésétőlszámított
30naponbelül(akadályoztatáseseténazakadálymegszűnésétőlszámított30napon,delegkésőbbakézbe-
sítéstőlszámított6hónaponbelül)tehetimeg.EtörvényirendelkezésalapjántehátaTestületkizárólagosés
elsődlegesjogorvoslatifórumkéntnevesített.ATestületeljárásakezdeményezhető:

a)Haafogyasztóúgyvéli,hogyapénzügyiszolgáltatóazelszámolássoránszámolásihibátvétettvagyhelyte-
lenadatokkalszámoltakiavisszatérítendőösszeget,vagyiskészítetteelazelszámolást.Ebbenazesetben
akérelembenpontosanlekellírni,hogymelyikadathibás,miokoztaaszámításihibátésmindeztokirattal
igazolniiskell.

b)Haafogyasztószerintapénzügyiszolgáltatónakkölcsönszerződésevonatkozásábanelszámolásikötele-
zettségeállfenn,azonbanaszolgáltatóvelenemszámoltel,afogyasztókérheti,hogyaTestületkötelezze
apénzügyiszolgáltatótazelszámoláselkészítésére.Akérelmébenbizonyítanikell,hogymiértkellelszámolnia
aszolgáltatónakéseztokiratokkalisalákelltámasztania.

c)Haafogyasztópanasztnyújtottbeapénzügyiszolgáltatóhozéselutasítottákazzal,hogypanaszaelkésettvolt,
aTestülethezküldendőkérelembenigazolniakell,hogypanaszanemvoltelkésett,apanaszelutasításának
nemvolthelye,ezértapénzügyiszolgáltatóapanasszalkötelesérdembenfoglalkozniésapanaszeljárás
szabályaiszerintaztkivizsgálni.

Aforintosításitörvénybenfoglaltakalapjániskérelemneklehethelye,ha:

a)afogyasztónemkaptameghatáridőbenaszerződésmódosulásrólszólóésazazzalösszefüggődokumentu-
mokat,tájékoztatást,deezeketmegkellettvolnaküldenirészére;ebbenazesetbenakérelemnekarrakell
irányulnia,hogyaTestületkötelezzeapénzügyiszolgáltatótaszerződésmódosításhozkapcsolódóiratok
megküldésére,továbbáigazolnikell,hogymiértállfennaszolgáltatónak-ekötelezettsége;

b)afogyasztóvitatjaaforintbankifejezettkövetelésrevalóátváltásszámítását,akamatszámításátvagynem
értegyetatörlesztésitáblázatbanfoglaltadatokkalésszámításokkal;ekkorakérelembenpontosanlekell
írni,hogymelyikadathibásésmiokoztaaszámításihibát,továbbámindeztbizonyítaniiskell;

c)afogyasztópanasztnyújtottbeapénzügyiszolgáltatóhoz,azonbanelutasítottákazzal,hogypanaszaelkésett
volt.Akérelembenigazolniakell,hogypanaszanemvoltelkésett,apanaszelutasításánaknemvolthelye,
ezértapénzügyiszolgáltatóapanasszalkötelesérdembenfoglalkozniésapanaszeljárásszabályaiszerint
aztkivizsgálni.

Akérelmekesetébenavonatkozójogszabályikörnyezettaxatíveésegzaktmódonmeghatározza,hogymilyen
esetekbenindíthatóeljárásazelszámolássalkapcsolatosügyekben.Akérelmeketazecélrarendszeresített
nyomtatványonlehetmajdbenyújtani,melyekmárciuselejétőlmegtalálhatóaklesznekmindaTestülethon-
lapján,mindapénzügyiszolgáltatókoldalain,továbbákérésremindaTestület,mindaszolgáltatókezeketren-
delkezésrebocsátják.ATestületabeérkezőkérelmeketháromtagútanácsbaneljárva,főszabálykéntazeljárás
írásbelilefolytatásávalbíráljael.Haafelekközöttegyezségszületik,azegyezségrőlapénzügyiszolgáltatóaz
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eljárótanácsotértesítiésazaláírtegyezségetmegküldi.Akérelmezőésapénzügyiszolgáltatóhatáskörikifogást
aTestületeljárásávalkapcsolatbannemterjeszthetelő.

ATestületeljárásánakcéljatovábbraisazegyezséglétrehozatalánakmegkísérléseapénzügyiintézményés
afogyasztóközött,éscsakennekeredménytelenségeeseténleszfeladataéskötelezettségeadöntéshozatal.
ATestületkötelezésttartalmazóhatározataazérintettpénzügyiszolgáltatókatakkoriskötelezimajd,hasem
általános,semegyedialávetéstnemtettek.Ezazúgynevezettjogszabályialávetésaztjelenti,hogyezenel-
járásokbanajánlásnem,csakkötelezésszülethet,ígyalehetségestestületidöntésekakövetkezőklehetnek:
egyezségetjóváhagyóhatározat,kötelezésttartalmazóhatározat,kérelmetelutasítóhatározat,eljárástmeg-
szüntetőhatározat,haakérelmezőakérelmetvisszavonja.

Akárafogyasztó,akárapénzügyiintézményaTestületdöntésénekmeghozatalátkövetőenigénybeveheti
abíróságijogorvoslatlehetőségét.Abíróságieljárásittnempereseljárástjelent.Azeljárástajogalkotóajegy-
zőhatározatánakmegtámadásárairányulónempereseljárásszabályaimintájáraalkottameg,ígyebbenaz
eljárásbanaTestületnemleszperesfél,nohaajogorvoslatazáltalameghozotthatározatottámadja.Azilyen
eljárásbannembíró,hanembíróságititkárműködikmajdközre.Anempereseljáráslefolytatásáraakérelme-
zőfogyasztólakóhelyeszerintilletékestörvényszékszékhelyénműködőjárásbíróság,aFővárosiTörvényszék
illetékességiterületénaPestiközpontiKerületiBíróságleszilletékeseljárni,akérelmetabíróságnakkellcí-
mezni,deaTestülethezkellbenyújtani.ATestületazügyirataitakérelemmelegyüttterjesztielőazilletékes
járásbíróságnak.Apolgárinempereseljárássoránakérelmező–akárafogyasztó,akárapénzügyiintézmény
–nemhivatkozhatolyantényre,adatra,nemadhatelőkérelmealátámasztásáraolyanindokot,amelyreaTes-
tületeljárásábankorábbannemhivatkozott,nemadottelő.AkérelembenyújtásánakaTestülethatározata
végrehajtásárahalasztóhatályavan.Azeljárásbanszünetelésnek,felfüggesztésnek,valamintadöntésellen
felülvizsgálatnaknincshelye.AnempereseljárásbefejezésétkövetőenazeljáróbíróságaTestülettőlkapott
eredetiiratokat,dokumentumokatvisszaküldiésazokataTestületőrzi.

Mindezekmiatta2015.évelsőnegyedévébenaTestületMűködésiRendjeismétmódosulnifog,hiszenki
kell,hogyegészüljönazelszámolásitörvénybenfoglaltújeljárásiszabályokkal.ATestületkészülakorábbinál
lényegesennagyobbügyszámra,ezértlétszámáttovábbbővíti,tárgyalóinakszámáttizenegyrenöveli,tárgyi
éstechnikaifeltételeketteremtarra,hogyazelszámolásokkalésaforintratörténőátváltássalkapcsolatos
feladatainakmaradéktalanulelegettudjontenni.

APénzügyiBékéltetőTestületajövőbenismindentmegteszannakérdekében,hogykövetkezetesenvédje
afogyasztókjogaitésjogosérdekeit,apénzügyiszolgáltatókatafelelőséstisztességesmagatartásirányá-
baterelje,ésezáltalhozzájáruljonazügyfélbizalomerősítéséhezmindenpénzügyiszolgáltatójavára.Ehhez
amunkáhozkérjükmindenérintettmagánszemélyéspénzügyiszolgáltatásokatnyújtóintézménymegértését,
együttműködésétéssegítségét2015-benis!
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Amennyiben a kérelem kitöltése során kérdése lenne, a Pénzügyi Békéltető 
Testület honlapján (www.felugyelet.mnb.hu/pbt) általános tájékoztatást talál 
a nyomtatvány kitöltésére. Kérdésére szívesen válaszolunk, ha a pbt@mnb.hu 
vagy a pbttitkarsag@mnb.hu email címre ír nekünk.

A fogyasztói kérelem nyomtatványt Ön letöltheti a Pénzügyi Békéltető Testü-
let honlapjáról (www.felugyelet.mnb.hu/pbt),  kitöltheti kézzel vagy géppel. 
A kitöltést követően megküldheti levelezési címünkre (1525 Budapest, BKKP 
Postafiók 172.), benyújthatja bármely kormányablaknál vagy az elektronikus 
ügyfélkapun keresztül (www.magyarorszag.hu). 

TIszTelT PénzügyI BéKélTeTő TesTüleT!

Alulírott fogyasztó, mint kérelmező kérem a Pénzügyi Békéltető Testület eljárásának lefolytatását a közöt-
tem és az alább meghatározott pénzügyi szolgáltató közötti pénzügyi fogyasztói jogvita rendezése érdeké-
ben. Kérelmemhez az alábbi nyilatkozatokat teszem és az alábbi iratokat mellékelem.

A  kérelmezőre vonatkozó adatok:

a kérelmező a további kérelmező 
(ha szükséges)

fogyasztó 
(vagyis önálló foglalkozásán és 
gazdasági tevékenységén kívül  
eső célok érdekében eljáró  
természetes személy)

 igen /  nem  igen /  nem

neve
lakcíme vagy levelezési címe
telefonszáma
minősége 
(kérjük szíveskedjen jelölni)

 adós
 készfizető kezes
 zálogkötelezett 
 örökös
  biztosítási szerződésnél: szerződő
 biztosított
 kedvezményezett
 pénztártag
  egyéb  

kérjük szíveskedjen leírni:

 adós (adóstárs)
 készfizető kezes
 zálogkötelezett 
 örökös
 biztosítási szerződésnél: szerződő
 biztosított
 kedvezményezett
 pénztártag
  egyéb 

kérjük szíveskedjen leírni:

Ha meghatalmazott útján járok el, mellékelem a kitöltött, aláírt és aláíratott eredeti példány meghatalma-
zást és megadom a meghatalmazottam adatait.

A meghatalmazott adatai:

neve
lakcíme vagy levelezési címe 
telefonszáma

Fogyasztói kérelem 1/5

A Pénzügyi Békéltető Testület elérhetőségei: 
1013 Budapest, Krisztina krt. 39. | Levélcím: 1525 Budapest, BKKP Postafiók 172. 

Tel.: (36-1) 4899-700 | Fax: (36-1) 4899-102 | Email: pbt@mnb.hu vagy pbttitkarsag@mnb.hu | Honlap: www.felugyelet.mnb.hu/pbt

1. számú mElléklET
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A  pénzügyi szolgáltatóra vonatkozó adatok:

a pénzügyi szolgáltató a kérelemmel érintett további 
pénzügyi szolgáltató  

(ha szükséges)

neve
címe
a további pénzügyi 
szolgáltató érintettségének 
oka
(kérjük szíveskedjen jelölni)

 engedményezés
  egyéb 

kérjük szíveskedjen leírni:

A  pénzügyi fogyasztói jogvitára vonatkozó adatok:

a kérelem 
tárgya  
(kérjük szíveskedjen beírni) ........................................................................................................................

összegszerűen
(ha meghatározható, kérjük,  
szíveskedjen beírni)

.................................. Ft

alapjául szolgáló vitás 
ügyben 
(kérjük szíveskedjen jelölni)

panaszt tettem a pénzügyi szolgáltatónál  igen /  nem 
panaszomra írásban elutasító választ kaptam  igen /  nem
korábban közvetítői eljárást indítottam   igen /  nem
fizetési meghagyásos eljárás van folyamatban  igen /  nem
peres eljárás van folyamatban   igen /  nem
már jogerős ítéletet hoztak  igen /  nem
ellenem végrehajtási eljárás van folyamatban  igen /  nem

A  panasszal kapcsolatos adatok és a kérelmező jogvitával kapcsolatos álláspontja

A panasz benyújtásának  
időpontja: .......................  év   .................................. hónap   .......... nap 

A panasz benyújtásának  
módja:
(kérjük szíveskedjen jelölni)

 postai úton
 személyesen
 telefonon 
  egyéb 

kérjük szíveskedjen leírni:

Fogyasztói kérelem 2/5

A Pénzügyi Békéltető Testület elérhetőségei: 
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A panaszom a következő.  A pénzügyi fogyasztói jogvitával kapcsolatos álláspontom a következő.
(A kérelmét, az azzal kapcsolatos álláspontját és az azt alátámasztó tényeket, bizonyítékokat kérjük, szíveskedjen röviden össze- 
foglalva leírni. Ha a pénzügyi szolgáltatóhoz benyújtott panaszát mellékeli, nem szükséges a panaszt ismételten leírnia, elegendő,  
ha utal a mellékletre.)

(Ha szükséges, kérjük, szíveskedjen külön oldalon folytatni.)

Fogyasztói kérelem 3/5
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a  kéreleM TárgyáT KéPező PénzügyI FogyAszTóI jogvITáBAn A Kérelmező dönTésI IndíTványA

Kérjük, írja le pontosan, hogy mit kér,  mit szeretne  elérni, van-e egyezségi 
ajánlata, ha van, tegye meg. Csak olyan döntési indítványt tegyen, amelyet ko-
rábban panasz formájában a pénzügyi szolgáltató felé már megfogalmazott és 
azt a pénzügyi szolgáltató elutasította.

Tájékoztatjuk, hogy a Pénzügyi Békéltető Testület nem folytat le hatósági eljá-
rást, vizsgálatot, hanem a kérelmező által indítványozott konkrét kérelem tár-
gyában kísérel meg egyezséget létrehozni és a létrejött egyezséget jóváhagyja 
vagy egyezség hiányában döntést hoz.

A Pénzügyi Békéltető Testület döntésére az alábbi konkrét indítványt teszem:
(kérjük, szíveskedjen leírni indítványát)

A  kérelem mellékleteire vonatkozó adatok

Amennyiben meghatalmazott útján járok el, mellékelem a meghatalmazás eredeti példányát.

Amennyiben rendelkezésemre áll, a kérelemhez mellékelem  
(kérjük, szíveskedjen jelölni)

a pénzügyi szolgáltatóhoz benyújtott panaszt  igen /  nem
a pénzügyi szolgáltató levelét a panasz elutasításáról  igen /  nem
ha a pénzügyi szolgáltatótól a panasz elutasításáról levelet nem kaptam,  
a panaszom megtételét igazoló iratot  
(pl. a panaszom postai feladását igazoló ajánlott küldemény feladóvevényt)

 igen /  nem

a pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó jogviszonyt alátámasztó iratot 
(pl. szerződés, biztosítási kötvény)  igen /  nem

a pénzügyi szolgáltatótól kapott legutolsó egyenlegközlőt  igen /  nem
a pénzügyi szolgáltatóval folytatott, a kérelmemet alátámasztó levelezést  igen /  nem
ha a pénzügyi szolgáltató a szerződést felmondta, a felmondásról szóló értesítő levelet  igen /  nem
ha ellenem indult végrehajtási eljárás, a végrehajtási eljárással kapcsolatos iratot  igen /  nem
ha kérelmem biztosítási szolgáltatásból ered, 
•	 kárfelvételi jegyzőkönyvet
•	 szakvéleményt
•	 árajánlatot vagy számlát

 igen /  nem
 igen /  nem
 igen /  nem

ha a pénzügyi szolgáltató a követelést behajtásra átadta vagy engedményezte
•	 a követelés behajtó értesítését 
•	 az engedményezésről szóló értesítést  

 igen /  nem
 igen /  nem

Fogyasztói kérelem 4/5
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mellékelem a kérelmemet alátámasztó további iratokat
(Kérjük, sorolja fel, milyen iratokat mellékel.)

Fentiek alapján kérem a Pénzügyi Békéltető Testület eljárásának lefolytatását.

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

Kérelmező aláírása a további kérelmező aláírása
(ha szükséges) 

 

Fogyasztói kérelem 5/5
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1013 Budapest, Krisztina krt. 39. | Levélcím: 1525 Budapest, BKKP Postafiók 172. 

Tel.: (36-1) 4899-700 | Fax: (36-1) 4899-102 | Email: pbt@mnb.hu vagy pbttitkarsag@mnb.hu | Honlap: www.felugyelet.mnb.hu/pbt



MAGYAR NEMZETI BANK

JElENTés A PéNZüGYI BéKélTETő TEsTülET évEs TEvéKENYséGéRől • 201452

AlulíroTT 

kérelmező neve, 
kérelmező születési helye, ideje
kérelmező  lakcíme vagy levelezési címe

ezúton MeghatalMazoM 

meghatalmazott neve
meghatalmazott születési helye, ideje
meghatalmazott lakcíme 

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

pénzügyi szolgáltató neve, címe

között kialakult pénzügyi fogyasztói jogvita rendezése érdekében indult eljárásban.

A meghatalmazás visszavonásig érvényes és kizárólag a fenti eljárásra/pénzügyi jogvitára vonatkozik.  
Nem lehet meghatalmazott a Pénzügyi Békéltető Testület és e testület egyik tagja sem.

Fentiek alapján kérem a Pénzügyi Békéltető Testület eljárásának lefolytatását.

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

meghatalmazó aláírása meghatalmazott aláírása

 

 előttük mint tanúk előtt:

Név:   Név:   
Lakcím: Lakcím: 

Anyja neve: Anyja neve: 
Aláírás: Aláírás: 

meghatalmazás

AlulíroTT 

kérelmező neve, 
kérelmező születési helye, ideje
kérelmező  lakcíme vagy levelezési címe

ezúton MeghatalMazoM 

meghatalmazott neve
meghatalmazott születési helye, ideje
meghatalmazott lakcíme 

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

pénzügyi szolgáltató neve, címe

között kialakult pénzügyi fogyasztói jogvita rendezése érdekében indult eljárásban.

A meghatalmazás visszavonásig érvényes és kizárólag a fenti eljárásra/pénzügyi jogvitára vonatkozik.  
Nem lehet meghatalmazott a Pénzügyi Békéltető Testület és e testület egyik tagja sem.

Fentiek alapján kérem a Pénzügyi Békéltető Testület eljárásának lefolytatását.

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

meghatalmazó aláírása meghatalmazott aláírása

 

 előttük mint tanúk előtt:

Név:   Név:   
Lakcím: Lakcím: 

Anyja neve: Anyja neve: 
Aláírás: Aláírás: 

meghatalmazás
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2. számú mElléklET

When to use this form: 
•liveinonecountryinEurope*
•haveacomplaintagainstafinancialservicesproviderinanothercountryinEurope*
•havecomplainedtotheproviderbutarestilldissatisfiedand
•wanttofindoutwhichout-of-courtdisputeresolutionschememightbeabletoresolvethedispute

how to use this form: Pleasecompletetheinformationrequestedbelow,ande-mailorposttheformtothe
relevantdisputeresolutionschemeineither:
•yourowncountryor
•thecountryofthefinancialservicesprovider

Thereisalistofdisputeresolutionschemesineachcountry,andwhattheycover,athttp://ec.europa.eu/
internal_market/fin-net/members_en.htm.Itwillhelpifyouattachacopyofessentialdocuments,inparticular,
ofanywrittenresponsetheprovidermadetoyourcomplaint.

What happens next: Thedisputeresolutionschemewilltellyouwhetherit,orsomeotherscheme,mightbe
abletoresolveyourcomplaint.Theschemethatactuallylooksatyourcomplaintmaywellaskyoutocomplete
alongercomplaintformandwillprovideyouwithmoreinformation.

InformATIon ABouT you 
The country you live in
your surname
your other names
your nationality
your full address
your daytime telephone number
your e-mail address

InformATIon ABouT you 
Its full name
Type of business (e.g. bank, insurer)
The full address of the office you dealt with
The telephone number, fax number and e-mail 
address of that office (optional)
The country that office is in

InformATIon ABouT your comPlAInT 
Brief summary of what the complaint is about

date of the facts that generated the dispute
reference of the contract, e.g. number of 
insurance policy  
date you complained to the provider
date of provider’s last response

*AMemberStateoftheEuropeanUnion,Iceland,LiechtensteinandNorway

fIn-nET form for cross-border
financial services complaints

2.sz
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Akkor töltse ki a nyomtatványt, ha  
•azEurópaiUnióban,Izlandon,LiechtensteinbenvagyNorvégiábanlakik
•olyanpénzügyiszolgáltatóvalszembenvanpanasza,melyafentiállamokvalamelyikébenműködik
•kezdeményezteapanaszrendezésétapénzügyiszolgáltatóval,deaznemvezetetteredményre
•megszeretnétudni,melyikbíróságonkívülivitarendezésifórumilletékesazügyében

Kérjük, töltsekiazalábbinyomtatványtése-mailenvagypostaiútonküldjeaztelannakavitarendezési 
fórumnak,amely
•azönországábanműködik
•apénzügyiszolgáltatóországábanműködik

Azalábbilinkenmegtaláljaahatáskörrelrendelkezővitarendezésifórumoklistáját.

http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm

Kérjük,kérelméhezcsatoljaazondokumentumokmásolatát,amelyekrehivatkoznikívánazeljárás során, 
különösenapénzügyiszolgáltatóválaszátapanaszára.

Akövetkezőlépésbenavitarendezésifórumtájékoztatnifogja,hogyőmaga,vagymásikfórumtudeljárniaz
ügyében.Azeljárófórumtovábbiinformációkatkérhetöntőlapanaszáravonatkozóan.

szEmélyEs AdATok 
Az ország, ahol ön lakik
vezetéknév
utónév
nemzetiség
lakcím
Telefonszám (napközbeni elérhetőség)
E-mail cím

A PénzügyI szolgálTATó AdATAI 
Teljes neve
Típus (bank, biztosító, stb.)
A pénzügyi szolgáltató irodájának címe, mellyel kapcso-
latban áll
A pénzügyi szolgáltató elérhetősége (telefon, e-mail cím)
Az ország, ahol a pénzügyi szolgáltató irodája működik

A PAnAsz AdATAI 
rövid összefoglalás a panaszról

A panasz alapjául szolgáló tények keletkezésének  
időpontja

szerződés száma, adatai

Panaszbejelentés időpontja a pénzügyi szolgáltató felé 

A pénzügyi szolgáltató utolsó válaszának időpontja

fIn-nET form for cross-border
financial services complaints
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fIn-nET form for cross-border
financial services complaints

3. számú mElléklET

általános alávetési nyilatkozatot tett pénzügyi szolgáltatók

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

10.BRBBUDARegionálisBankzrt.–KisdunamentiTakarékszövetkezetjogutódaként
11.ConcordeértékpapírzártkörűenMűködőRészvénytársaság
12.Dél-DunántúliTakarékSzövetkezetiHitelintézet
13.DimenzióBiztosítóésönsegélyezőEgyesület
14.DRBDél-DunántúliRegionálisBankzRT.
15.EgerésKörnyékeTakarékszövetkezet
16.EndrődésVidékeTakarékszövetkezet
17. ERGOéletbiztosítózrt.
18.ERGOVersicherungAktiengesellschaftMagyarországiFióktelepe
19.ErsteAlapkezelőzrt.
20.ErsteBankHungaryzrt.(ideértvea2012.12.31-énbeolvadtleányvállalatokatis)
21.ErsteBefektetésizrt.
22.ErsteLakáslízingzrt.
23.ErsteLakástakarékzrt.
24.ERSTEViennaInsuranceGroupBiztosítózrt.
25.FegyvernekésVidékeKörzetiTakarékszövetkezet
26.FHBIngatlanlízingzrt.
27. FHBjelzálogbankNyrt.
28.FHBKereskedelmiBankzrt.
29.FóKUSzTakarékszövetkezet
30.FóKUSzTakarékszövetkezet–DunapatajésVidékeTakarékszövetkezetjogutódaként
31.ForrásTakarékszövetkezet
32.GádorosésVidékeTakarékszövetkezet
33.GyulaiTakarékszövetkezet
34.HartaiTakarékszövetkezet
35.HévízésVidékeTakarékszövetkezet
36.HungáriaTakarékTakarékszövetkezet(Völgység-HegyhátTakarékszövetkezet)
37. AranykorOrszágosönkéntesésMagánnyugdíjpénztár–INGönkéntesNyugdíjpénztárjogutódaként
38.INGBiztosítózrt.
39. InsightHoldingVagyonkezelőzrt.
40.jászárokszállásésVidékeKörzetiTakarékszövetkezet
41.KaposmentiTakarékszövetkezet
42.KDBBankMagyarországzrt.
43.KevermesésVidékeTakarékszövetkezet
44.KinizsiBankzrt.
45.KiskunTakarékszövetkezet
46.Kis-RábamentiTakarékszövetkezet
47. KunszentmártonésVidékeTakarékszövetkezet
48.Lébény-KunszigetTakarékszövetkezet
49.MagNetMagyarKözösségiBankzrt.

Biztos�t�s.hu
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50.MagyarPostaBefektetésizrt
51.MagyarPostaBiztosítózrt.
52.MagyarPostaéletbiztosítózrt.
53.MagyarPostazrt.
54.MKBBankzrt.
55.MohácsiTakarékBankzrt.
56.PannonTakarékBankzrt.
57. PILLéRTakarékszövetkezet
58.PILLéRTakarékszövetkezet–ApátfalviTakarékszövetkezetjogutódaként
59.PolgáriTakarékszövetkezet
60.ProvidentPénzügyizrt.
61.QBEInsurance(Europe)LimitedMagyarországiFióktelepe
62.SajóvölgyeTakarékszövetkezet
63.SoltésVidékeTakarékszövetkezet
64.SzabolcsTakarékszövetkezet
65.SzatymazésVidékeTakarékszövetkezet
66.SzéchenyiKereskedelmiBankzrt.„v.a.”
67. SzentgálésVidékeTakarékszövetkezet
68.UnicreditBankHungaryzrt.
69.Unicreditjelzálogbankzrt.
70.UNIONViennaInsuranceGroupBiztosítózrt.
71.VeresegyházésVidékeTakarékszövetkezet
72.zalavölgyeTakarékszövetkezet
73.zemplénTakarékszövetkezet
74.zirciTakarékszövetkezet
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4. számú mElléklET

A Pénzügyi Békéltető Testület tevékenysége által érintett pénzügyi szolgáltatók listája (2014)

szolgáltató 2014-es ügyszám

1. OTPBankNyrt. 242

2. ErsteBankHungaryzrt. 211

3. GroupamaGaranciaBiztosítózrt. 138

4. GeneraliBiztosítózrt.(Generali-ProvidenciaBiztosítózrt.) 134

5. AllianzHungáriaBiztosítózrt. 130

6. K&HBankzrt. 125

7. BudapestAutófinanszírozásizrt. 95

8. MerkantilBankzrt. 84

9. BudapestBankzrt. 80

10. LombardPénzügyiésLízingzrt. 75

11. AegonMagyarországÁltalánosBiztosítózrt. 74

12. K&HBiztosítózrt. 64

13. OTPFaktoringzrt. 59

14. CIBBankzrt. 52

15. RaiffeisenBankzrt. 51

16. UniCreditBankHungaryzrt. 51

17. UNIQABiztosítózrt. 51

18. CIBLízingzrt. 49

19. MagyarPostaBiztosítózrt. 42

20. MagyarCetelemBankzrt. 38

21. AXABankEuropeSAMagyarországiFióktelepe 33

22. UNIONViennaInsuranceGroupBiztosítózrt. 33

23. CitibankEuropeplc.MagyarországiFióktelepe 30

24. MKBBankzrt. 30

25. FHBKereskedelmiBankzrt. 28

26. AstraS.A.BiztosítóMagyarországiFióktelepe 23

27. MKB-Euroleasingzrt. 22

28. WábererHungáriaBiztosítózrt. 21

29. MKBÁltalánosBiztosítózrt. 18

30. GENERTELBiztosítózrt. 16

31. QBEInsurance(Europe)LimitedMagyarországiFióktelepe 15

32. EOSFaktorMagyarországzrt. 13

33. Netrisk.huElsőOnlineBiztosításiAlkuszzrt. 12

34. ProvidentPénzügyizrt. 11

35. CofidisMagyarországiFióktelepe 11

36. ErsteBefektetésizrt. 10

37. BanifPlusBankzrt. 10

38. DunacorpFaktorházzrt. 10

39. KöBEKözép-európaiKölcsönösBiztosítóEgyesület 10

40. FundamentaLakáskasszazrt. 9

41. INGBiztosítózrt. 8

42. SignalBiztosítózrt. 8

43. RaiffeisenLízingzrt. 8

44. AXABiztosítózrt. 8

Netrisk.hu
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szolgáltató 2014-es ügyszám

45. FHBjelzálogbankNyrt. 8

46. HITEXPénzügyiSzolgáltatózrt. 7

47. CARDIFBiztosítózrt. 7

48. CIGPannóniaéletbiztosítóNyrt. 7

49. SberbankMagyarországzrt. 6

50. DíjbeszedőFakorházzrt. 6

51. KDBBankEurópazrt. 6

52. MetlifeBiztosítózrt. 5

53. IntrumjustitiaKöveteléskezelőzrt. 5

54. MerkantilCarzrt. 5

55. OTPjelzálogbankzrt. 5

56. RetailProdzrt. 5

57. OTPIngatlanlízingzrt. 5

58. ToyotaPénzügyizrt. 4

59. AIGEuropeLimitedMagyarországiFióktelepe 4

60. SantanderConsumerFinancezrt. 4

61. PSAFinanceHungáriazrt. 3

62. Buda-CashBrókerházzrt. 3

63. OTPLakástakarékzrt. 3

64. CLBFüggetlenBiztosításiAlkuszKft. 3

65. SummitPénzügyizrt. 3

66. AGAInternationalS.A.MagyarországiFióktelepe 3

67. ViennaLifeViennaInsuranceGroupBiztosítózrt. 3

68. AEGONMagyarországHitelzrt. 3

69. OneyMagyarországzrt. 3

70. CODEXTőzsdeügynökségésértéktárzrt. 3

71. KörmendésVidékeTakarékszövetkezet 3

72. MapfreAsistenciaS.A.MagyarországiFióktelepe 3

73. UniCreditLeasingHungaryzrt. 2

74. INGNyugdíjpénztár 2

75. PRéMIUMönkéntesNyugdíjpénztár 2

76. SopronBankzrt. 2

77. PláninvesBrókerzrt. 2

78. GRAWEéletbiztosítózrt. 2

79. PorscheBankzrt. 2

80. TakarékSzövetkezetiHitelintézet 2

81. EurópaiUtazásiBiztosítózrt. 2

82. MKBéletbiztosítózrt. 2

83. UCBIngatlanhitelzrt. 2

84. KöBEKölcsönösBiztosítóEgyesület 2

85. 4LifeDirectKft. 1

86. MagnetissimoPénzügyizrt. 1

87. SzarvasésVidékeKörzetiTakarékszövetkezet 1

88. MedicinaEgészségpénztár 1

89. ERGOéletbiztosítózrt. 1

90. ArgentaLízingzrt. 1

91. KISKUNTakarékszövetkezet 1

92. FHBéletjáradékzrt. 1
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szolgáltató 2014-es ügyszám

93. ErsteLeasingAutófinanszírozásizrt. 1

94. Credit-Faktorzrt. 1

95. FamillioBefektetésiésTanácsadóKft. 1

96. CREDITIÁLPénzügyiSzolgáltatózrt. 1

97. AHICOElsőAmerikai-MagyarBiztosítózrt. 1

98. FókuszTakarékszövetkezet 1

99. KBCSecuritiesMagyarországiFióktelepe 1

100. BÁVBizományiKereskedőházészáloghitelzrt 1

101. BORSODTAKARéKTakarékszövetkezet 1

102. FüzesTakarékSzövetkezetiHitelintézet 1

103. Szentlőrinc-OrmánságTakarékszövetkezet 1

104. MKKMagyarKöveteléskezelőzrt. 1

105. AlsónémediésVidékeTakarékszövetkezet 1

106. GádorosésVidékeTakarékszövetkezet 1

107. FakthornPénzügyizrt. 1

108. GeneraliönkéntesKölcsönösEgészségpénztár 1

109. BGMagyarországIngatlanfinanszírozásizrt. 1

110. CIBIngatlanlízingzrt. 1

111. QUAESTORértékpapírkereskedelmiésBefektetésiNyrt. 1

112. GRÁNITBankzrt. 1

113. ERGOVersicherungAktiengesellschaftMagyarországiFióktelepe 1

114. E.O.S.FaktorMagyarországzrt. 1

115. KápolnásnyékésVidékeTakarékszövetkezet 1

116. EgerésKörnyékeTakarékszövetkezet 1

117. AEGONMagyarországönkéntesésMagánnyugdíjpénztár 1

118. BÁVzálogPénzüigyzrt. 1

119. Strategonértékpapírzrt. 1

120. PannonTakarékBankzrt. 1

121. SzabolcsTakarékszövetkezet 1

122. PannóniaNyugdíjpénztár 1

123. SzéCHENyILÍzINGPénzügyiSzolgáltatózrt. 1

124. PannóniaönsegélyezőPénztár 1

125. SzigetváriTakarékszövetkezet 1

126. PátriaTakarékszövetkezet 1

127. ERSTEViennaInsuranceGroupBiztosítózrt. 1

128. PilisvörösvárésVidékeTakarékszövetkezet 1

129. MagNetBankzrt. 1

130. HungáriaértékpapírBefektetésizrt. 1

131. CredigenBankzrt. 1

132. Impuls-LeasingHungáriaPénzügyiLízingzrt. 1

133. MagyarPostaéletbiztosítózrt. 1

134. éRBészak-magyarországiRegionálisBankzrt. 1

135. zalabestKft. 1

136. ErcsiésVidékeKörzetiTakarékszövetkezet 1

137. MecsekTakarékSzövetkezet 1

138. InHoldPénzügyizrt. 1

139. CardifBiztosítóMagyarországzrt. 1

140. K&HPannonlízingzrt. 1
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5. számú mElléklET

A Pénzügyi Békéltető Testület által alkalmazott jogszabályok 

I.Pénzpiaci/biztosítási/tőkepiaci/pénztárpiaciszektorraegyarántvonatkozóközösjogszabályok
II.Pénzpiaciszektor
III.Biztosításiszektor
IV.Tőkepiaciszektor
V.Pénztárszektor

I. Pénzpiaci/biztosítási/tőkepiaci/pénztárpiaci szektorra egyaránt vonatkozó közös jogszabályok

Törvények:
1)2014.éviCIV.törvényegyespénzügyitárgyútörvényeknekabetétbiztosítást,valamintapénzügyiközve-
títőrendszertérintőmódosításáról–atörvényaMagyarNemzetiBankrólszólótörvényegyes,aPénzügyi
BékéltetőTestületrevonatkozórészeitismódosította(módosulószakaszok:98.§;112.§;123.§;183/E§).

2)2013.éviCXXXIX.törvényaMagyarNemzetiBankról.
3)2013.éviCLXXVII.törvényaPolgáriTörvénykönyvrőlszóló2013.éviV.törvényhatálybalépésévelösszefüggő
átmenetiésfelhatalmazórendelkezésekről.

4)2013.éviV.törvényaPolgáriTörvénykönyvről.
5)2012.éviCLIX.törvényapostaiszolgáltatásokról.
6)2011.éviCXXII.törvényaközpontihitelinformációsrendszerről.
7)2009.éviL.törvényafizetésimeghagyásoseljárásról.
8)2008.éviXLVII.törvényafogyasztókkalszembenitisztességtelenkereskedelmigyakorlattilalmáról.
9)2006.éviV.törvényacégnyilvánosságról,abíróságicégeljárásrólésavégelszámolásról.

10)2005.éviXXV.törvényatávértékesítéskeretébenkötöttpénzügyiszolgáltatásiszerződésekről.
11)1997.éviCXXXII.törvénykülföldiszékhelyűvállalkozásokmagyarországifióktelepeirőléskereskedelmi

képviseleteiről.

Kormányrendeletek:
1)335/2012.(XII.4.)Kormrendeletapostaiszolgáltatásoknyújtásánakésahivatalosiratokkalkapcsolatos
postaiszolgáltatásrészletesszabályairól,valamintapostaiszolgáltatókáltalánosszerződésifeltételeirőlés
aszolgáltatásbólkizártvagyfeltételesenszállíthatóküldeményekről

MNB	elnöki	rendeletek:
1)28/2014.(VII.23.)MNBrendeletapénzügyiszervezetekpanaszkezelésérevonatkozószabályokról

II. Pénzpiaci szektor

Törvények:
1)2013.éviCCXXXVII.törvényahitelintézetekrőlésapénzügyivállalkozásokról
2)2013.CCXXXV.törvényazegyesfizetésiszolgáltatókról
3)2013.éviCXXXV.törvényaszövetkezetihitelintézetekintegrációjárólésegyesgazdaságitárgyújogszabályok
módosításáról

4)2012.éviCXVI.törvényapénzügyitranzakciósilletékről
5)2011.éviCLXX.törvényahitelszerződésbőleredőkötelezettségeiknekelegettenninemtudótermészetes
személyeklakhatásánakbiztosításáról

6)2011.éviLXXV.törvényadevizakölcsönöktörlesztésiárfolyamánakrögzítésérőlésalakóingatlanokkény-
szerértékesítésénekrendjéről

7)2009.éviCLXII.törvényafogyasztónaknyújtotthitelről
8)2009.éviLXXXV.törvényapénzforgalmiszolgáltatásnyújtásáról
9)2009.éviIV.törvényalakáscélúkölcsönökrevonatkozóállamikészfizetőkezességről

10)2008.éviCIV.törvényapénzügyiközvetítőrendszerstabilitásánakerősítéséről

http://felugyelet.mnb.hu/pbt/bal_menu/jogszabalyok/PBT_altal_alkalmazott_jogszabalyok.html#K%C3%B6z%C3%B6rsjogszab%C3%A1lyok
http://felugyelet.mnb.hu/pbt/bal_menu/jogszabalyok/PBT_altal_alkalmazott_jogszabalyok.html#P
http://felugyelet.mnb.hu/pbt/bal_menu/jogszabalyok/PBT_altal_alkalmazott_jogszabalyok.html#Bit
http://felugyelet.mnb.hu/pbt/bal_menu/jogszabalyok/PBT_altal_alkalmazott_jogszabalyok.html#Tpt
http://felugyelet.mnb.hu/pbt/bal_menu/jogszabalyok/PBT_altal_alkalmazott_jogszabalyok.html#P%C3%A9nzt%C3%A1r
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=173470.288055
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=173470.288055
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=163468.254594
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=164716.251674
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=164716.251674
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=159096.239298
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=155642.270431
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139352.285547
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=124886.256035
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=117819.252687
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=155642.270431
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=93610.285371
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=30771.230056
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=30771.230056
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=156666.261709
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=156666.261709
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=156666.261709
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=170664.267080
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=165854.285552
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=165850.266697
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=161911.270496
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=161911.270496
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=152642.285057
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139758.287258
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139758.287258
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=138818.287095
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=138818.287095
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=126248.285544
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=125511.252233
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=123390.254524
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=118801.287250
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11)2006.éviX.törvényaszövetkezetekről
12)2005.éviCLXXIV.törvényafiatalokéletkezdésitámogatásáról
13)2005.éviCLVI.törvényanyugdíj-előtakarékosságiszámlákról
14)2001.éviXX.törvényaMagyarFejlesztésiBankRészvénytársaságról
15)1997.éviXXX.törvényajelzáloghitelintézetrőlésajelzáloglevélről
16)1996.éviCXIII.törvényalakástakarékpénztárakról
17)1994.éviXLII.törvényaMagyarExport-ImportBankRészvénytársaságrólésaMagyarExporthitelBiztosító

Részvénytársaságról

Kormányrendeletek:
1)536/2013.(XII.30.)Korm.rendeletazegyeskiegészítőpénzügyiszolgáltatásokvégzésefeltételeinekrész-
letszabályairól

2)57/2012.(III.30.)Korm.rendeletadevizakölcsönöktörlesztésiárfolyamánakrögzítésétérintőmegtérítésről
ésaközszférábandolgozóktámogatásáról

3)341/2011.(XII.29.)Korm.rendeletazotthonteremtésikamattámogatásról
4)134/2009.(VI.23.)Korm.rendeletafiatalok,valamintatöbbgyermekescsaládoklakáscélúkölcsöneinek
államitámogatásáról

5)256/2011.(XII.6.)Korm.rendeletalakásépítésitámogatásról
6)163/2011.(VIII.22.)Korm.rendeletagyűjtőszámlahitelrevonatkozóhitelkeretszerződéseseténazarány-
talanulmagashavitörlesztésitehermértékéről

7)275/2010.(XII.15.)Korm.rendeletaszerződésekbenelőírtkamategyoldalúmódosításánakfeltételeiről
8)83/2010.(III.25.)Korm.rendeletateljeshiteldíjmutatómeghatározásáról,számításárólésközzétételéről
9)82/2010.(III.25.)Korm.rendeletabetétikamatésazértékpapírokhozamaszámításárólésközzétételéről

10)361/2009.(XII.30.)Korm.rendeletakörültekintőlakosságihitelezésfeltételeirőlésahitelképességvizs-
gálatáról

11)154/2009.(VII.23.)Korm.rendeletalakáscélúkölcsönökrevonatkozóállamikészfizetőkezességigénybe-
vételénekésbeváltásánakrészletesszabályairól

12)153/2009.(VII.23.)Korm.rendeletapénzügyiszektorbanérvényesülőfogyasztóvédelemhatékonyságának
növeléséhezszükségesegyeskérdésekről

13)12/2001.(I.31.)Korm.rendeletalakáscélúállamitámogatásokról
14)47/1997.(III.12.)Korm.rendeletalakás-takarékpénztáráltalánosszerződésifeltételeiről
15)215/1996.(XII.23.)Korm.rendeletalakás-előtakarékosságállamitámogatásáról
16)4/2015.(I.29.)Korm.rendeletafogyasztóknakállamikamattámogatássalnyújtottlakáscélúhitelekeltérő

feltételeinekmeghatározásávalösszefüggésbenazegyeskormányrendeletekmódosításáról

MNB	elnöki	rendeletek:
1)18/2009.(VIII.6.)MNBrendeletapénzforgalomlebonyolításáról

Miniszteri	rendeletek:	
1)5/2007.(III.28.)PMrendeletaszármaztatott(derivatív)ügyletekfedezetbevonásárólésnyilvántartásáról

III. Biztosítási szektor

Törvények:
1)2012.éviCII.törvényabiztosításiadóról
2)2009.éviLXII.törvényakötelezőgépjármű-felelősségbiztosításról
3)2007.éviCLIX.törvényaviszontbiztosítókról
4)2003.éviLX.törvényabiztosítókrólésabiztosításitevékenységről

Kormányrendeletek:
1)326/2011.(XII.28.)Korm.rendeletaközútiközlekedésiigazgatásifeladatokról,aközútiközlekedésiokmányok
kiadásárólésvisszavonásáról100.§

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=101963.256089
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=95855.256026
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=95699.254510
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=56223.286794
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=29665.253324
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=27311.256008
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=21358.285361
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=21358.285361
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=166013.255428
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=166013.255428
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=147243.261259
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=147243.261259
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=142902.286312
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=126038.286307
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=126038.286307
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=140112.269288
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139711.203060
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139711.203060
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=133653.193447
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=132168.232314
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=132155.255686
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=126873.285887
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=126873.285887
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=126189.233707
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=126189.233707
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=126181.255683
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=126181.255683
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=55959.286305
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=29962.255263
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=27646.255261
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=124026.220090
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=108800.153322
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=152385.234605
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=125116.286671
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=111829.256091
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=75257.243258
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=140326.269301
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=140326.269301
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Miniszteri	rendeletek:
1)21/2011. (VI.10.)NGMrendeletabonus-malusrendszer,azabbavalóbesorolás, illetveakártörténeti
igazolásokkiadásánakszabályairól

2)34/2009.(XII.22.)PMrendeletamagyarországitelephelyűgépjárművek,továbbámástagállamitelephe-
lyűésmagyarországirendeltetésihellyelrendelkezőgépjárművekkötelezőgépjármű-felelősségbiztosítási
fedezeténekfennállásáttanúsítóigazolóeszközökrevonatkozószabályokról

3)20/2009.(X.9.)PMrendeletakötelezőgépjármű-felelősségbiztosításnálalkalmazottgépjármű-kategóriákról
4)33/2002.(XI.16.)PMrendeletabefektetésiegységekhezkötöttéletbiztosításokeseténazügyfeleknek
történőtájékoztatásformájáróléstartalmáról

5)44/1996.(XII.29.)PMrendeletabiztosítóbanazélet-ésnem-életbiztosításiágakelkülönítéséről

Iv. Tőkepiaci szektor

Törvények:
1)2014.éviXVI.törvényakollektívbefektetésiformákróléskezelőikről,valamintegyespénzügyitárgyútör-
vényekmódosításáról

2)2007.éviCXXXVIII.törvényabefektetésivállalkozásokrólésazárutőzsdeiszolgáltatásokról,valamintaz
általukvégezhetőtevékenységekszabályairól

3)2003.éviXXIII.törvényafizetési,illetveértékpapír-elszámolásirendszerekbentörténőteljesítésvégleges-
ségéről

4)2001.éviCXX.törvényatőkepiacról

Kormányrendeletek:	
1)78/2014.(III.14.)Korm.rendeletakollektívbefektetésiformákbefektetésiéshitelfelvételiszabályairól
2)82/2010.(III.25.)Korm.rendeletabetétikamatésazértékpapírokhozamaszámításárólésközzétételéről
3)22/2008.(II.7.)Korm.rendeletabefektetésiszolgáltatásitevékenységet,befektetésiszolgáltatásitevékeny-
ségetkiegészítőszolgáltatást,valamintárutőzsdeiszolgáltatástfolytatógazdálkodószervezetüzletszabály-
zatánakkötelezőtartalmielemeiről

4)284/2001.(XII.26.)Korm.rendeletadematerializáltértékpapírelőállításánakéstovábbításánakmódjáról
ésbiztonságiszabályairól,valamintazértékpapírszámla,központiértékpapírszámlaésazügyfélszámlameg-
nyitásánakésvezetésénekszabályairól

Miniszteri	rendeletek:
1)24/2008.(VIII.15.)PMrendeletanyilvánosanforgalombahozottértékpapírokkalkapcsolatostájékoztatási
kötelezettségrészletesszabályairól

2)28/2005.(VIII.26.)PMrendeletapiacbefolyásolásrautalómagatartásokvizsgálatakorfigyelembeveendő
körülményekről,azelfogadottpiacigyakorlatmegállapításánakfolyamatáról,valamintabennfentesinfor-
mációnyilvánosságrahozatalánakjogosérdekbőltörténőkésleltetésévelkapcsolatosszabályokról

3)6/2002.(II.20.)PMrendeletabefektetésiszolgáltató,azelszámolóházitevékenységetvégzőszervezetés
atőzsdetájékoztatásikötelezettségéről

v. Pénztárpiaci szektor

Törvények:
1)2007.éviCXVII.törvényafoglalkoztatóinyugdíjrólésintézményeiről
2)1997.éviLXXXII.törvényamagánnyugdíjrólésamagánnyugdíjpénztárakról
3)1993.éviXCVI.törvényazönkéntesKölcsönösBiztosítóPénztárakról

Kormányrendeletek:
1)297/2010.(XII.23.)Korm.rendeletatársadalombiztosításinyugdíjrendszerbetörténőátlépéshezkapcsolódó
eljárásiszabályokról

2)109/1997.(VI.25.)Korm.rendeletazönkénteskölcsönösegészségpénztárakegészségügyiintézményeinek
működésiésüzemeltetésiszabályairól

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=137723.265454
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=137723.265454
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=124539.178737
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=124539.178737
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=124539.178737
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=124102.177882
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=65142.265223
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=65142.265223
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=26759.279641
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=167226.287638
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=167226.287638
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=111605.287590
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=111605.287590
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=74377.254501
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=74377.254501
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=57659.287391
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=168081.285954
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=132155.255686
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=117208.255679
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=117208.255679
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=117208.255679
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=58337.261162
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=58337.261162
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=58337.261162
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=117280.260782
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=117280.260782
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=93704.248674
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=93704.248674
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=93704.248674
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=64213.248667
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=64213.248667
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=111336.287249
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=30377.287384
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=19527.287372
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=133730.269677
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=133730.269677
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=30599.259945
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=30599.259945
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6. számú mElléklET

A Pénzügyi Békéltető Testület eljárásaiban közreműködő kormányablakok elérhetőségei

Kormányablakokelérhetősége

Megye Cím

Borsod-Abaúj-zemplén 3530Miskolc Csizmadiaköz1.

Szabolcs-Szatmár-Bereg 4400Nyíregyháza Hősöktere3.

Hajdú-Bihar 4024Debrecen Piacu.42-48.

Bács-Kiskun 6000Kecskemét Izsákiút8.

Győr-MosonSopron 9027Győr Nagysándorj.u.31.

Fejér 8000Székesfehérvár Piactér10.

Csongrád 6724Szeged Rókusikrt.42-64.

Baranya 7633Pécs SzántóKovácsj.u.1.

jász-Nagykun-Szolnok 5000Szolnok Kossuthtér5/A.

Békés 5600Békéscsaba Szabadságtér11-17.

Veszprém 8200Veszprém óváriFerencút7.

Somogy 7400Kaposvár Csokonaiu.3.

Komárom-Esztergom 2800Tatabánya BárdosLászlóu.2.

Heves 3300Eger KlapkaGy.u.11.

Zala 8900zalaegerszeg Kossuthutca9-11.

Vas 9700Szombathely HollánErnőu.1.

Tolna 7100Szekszárd AuguszImreu.7.

Nógrád 3100Salgótarján zemlinszkyR.út9.

PestMegye 2600Vác CsányiLászlókörút16.

Budapest 1062Budapest Andrássyút55.

6.sz.mell�klet
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7. számú mElléklET

Pénzügyi Tanácsadói Irodahálózat irodái

Tanácsadói Irodák

Békéscsaba
5600Békéscsaba,
Szabadságtér11–17.(járásiHivatal)
Tel.:30/714-4800
66/528-320/171-esmellék
E-mail:bekescsaba@penzugyifogyaszto.hu
Nyitva:H,Sz,P:8:30–12:30;K,Cs:12:30–16:30

Debrecen
4025Debrecen,
Piacu.77.,2.em.15.
Tel.:52/504-329
E-mail:debrecen@penzugyifogyaszto.hu
Nyitva:H,Cs:9–17;K:13–17;Sz,P:9–13

Eger
3300Eger,
KossuthLajosu.9.,„E”épületI.emelet
Tel.:30/854-4395
E-mail:eger@penzugyifogyaszto.hu
Nyitva:H,Sz,P:9–13;K,Cs:13–17

Győr
9021Győr,
Aranyjánosutca28–32.
Tel.:96/431-308
E-mail:gyor@penzugyifogyaszto.hu
Nyitva:H,Cs:9–17;K:13–17;Sz,P:9–13

Miskolc
3530Miskolc,
SzemereB.u.2.,I.em.10.
Tel.:30/489-3609
E-mail:miskolc@penzugyifogyaszto.hu
Nyitva:H,Sz,P:9–13;K,Cs:13–17

Nyíregyháza
4400Nyíregyháza,
Széchenyiu.2.
Tel.:30/282-1664
E-mail:nyiregyhaza@penzugyifogyaszto.hu
Nyitva:H,Sz:8–12;K,Cs:12–16;P:9–13

Pécs
7621Pécs,
Apácau.15.
Tel.:70/243-3356
E-mail:pecs@penzugyifogyaszto.hu
Nyitva:H,Sz,P:9–13;K,Cs:13–17

Szeged
6722Szeged,
Rákóczitér1.
Tel.:62/680-539
E-mail:szeged@penzugyifogyaszto.hu
Nyitva:H,Sz,P:8:30–12:30;K,Cs:12:30–16:30

Székesfehérvár
8000Székesfehérvár,
Petőfiu.5.,2.em.
Tel.:30/699-0056
E-mail:szekesfehervar@penzugyifogyaszto.hu
Nyitva:H,Sz:9–17;K,Cs:13–17;P:9–13

Szombathely
9700Szombathely,
ópernitu.12.
Tel.:70/549-1460
E-mail:szombathely@penzugyifogyaszto.hu
Nyitva:H,Sz:13–17;K,Cs:9–13;P:10–14

Zalaegerszeg
8900zalaegerszeg,
KossuthLajosu.9–11.
Tel.:92/313-225
E-mail:zalaegerszeg@penzugyifogyaszto.hu
Nyitva:H,P:8–12;K,Sz:9–17;Cs:13–17

7.sz
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mailto:pecs@penzugyifogyaszto.hu
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8. számú mElléklET

A Pénzügyi Békéltető Testület működési rendje 
Hatályos:	2015.	év	január	1.	napjától

1. működésI ElvEk

APénzügyiBékéltetőTestület(PBT)aMagyarNemzetiBankrólszóló2013.éviCXXXIX.törvényben(MNBtör-
vény)rögzítettszabályokalapjánaz98/257/EKBizottságiAjánlásnakmegfelelőműködésielvekszerintvégzi
azMNBtörvényszerintráruházottfeladatokat.AzAjánláshétalapelvetrögzít,ezekaPBTműködésénekelvei
isegyben,melyekkonkrétjogszabályirendelkezésekformájábanazMNBtörvénybenjelennekmeg:

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

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

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

3.	Kontradiktórius	eljárás	
APBTeljárásábanbiztosítottaz,hogyafelekameghallgatásokalkalmávalszemélyesenmegjelenjenekés
álláspontjaikatszóbanésírásbaniskifejtsék.Akérelmekkelérintettpénzügyiszolgáltatókegyüttműködésre
kötelezettek.–MNBtörvény108.§.

4.	Hatékonyság
APBTeljárásagyors,azelőttefolyóeljárásokbanahiánytalankérelembeérkezésétőlszámított60naponbelüli
időpontraazeljárótanácsmeghallgatásttűzésazeljárást90naponbelülbeiskellfejeznie.Eztahatáridőt
aPBTelnökeügyenkéntegyalkalommal,sajáthatáskörbenmeghozottdöntésealapjánmaximum30nappal
hosszabbíthatjameg.Azeljárásértsemakérelmezőnek,semapénzügyiszolgáltatónakfizetnienemkell,aPBT
eljárásadíjmentes,deafelmerültköltségeket(hailyenvan)afelekmagukviselik.–MNBtörvény106.§(3)
és112.§(5).

5.	Jogszerűség	
APBTmindentagjajogiegyetemidiplomávalésjogiszakvizsgávalés/vagyközgazdaságiegyetemidiplomával
rendelkező,valamintapénzügyiszektorvalamelyterületénés/vagybíróságongyakorlatotszerzettéstapasztalt
munkatárs,ésaMagyarNemzetiBankalkalmazottja.Munkájátmindenkiavonatkozójogszabályokismeretében
ésfelhasználásával,szakszerűenvégzi.Azáltalukvittkonkrétügyekbenfüggetlenekéspártatlanok.–MNB
törvény97.§(1),(3)és98.§(4)–(7).

http://www.mnb/fel�gyelet/pbt
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6.	Szabadság	
APBTáltalmeghozottdöntéseknemérintikafogyasztóknakaztajogát,hogybírósághozforduljanak.APBT
ajánlásaivaléskötelezésttartalmazóhatározataivalszembenatörvénybiztosítjaajogorvoslatlehetőségét.–
MNBtörvény116–117.§.

7.	Képviselet	lehetősége
APBTelőttieljárásbanaszemélyeseljárásvagyameghatalmazottáltalieljárásislehetséges.Afelekbármelyike
választásaszerintmeghatalmazottútjániseljárhat.Meghatalmazottbármelytermészetesvagyjogiszemély,
továbbájogiszemélyiséggelnemrendelkezőszervezetislehet.AkérelmezőaPBTeljárásbanameghallgatáson
akkorisszemélyesenvehetrészt,hamagátmeghatalmazottalkívánjaképviseltetni.–MNBtörvény110.§.

2. A szErvEzET

1.APBTszervezeteazelnökből,aPBTtagjaitmagábafoglalómunkacsoportokból,valamintahivatalbóláll.
APBTelnökeképviseliaTestületet,gondoskodikannakjogszerűműködéséről.

2.Atagokmunkacsoportbaszerveződnek.Amunkacsoportokategy-egytag,amunkacsoportvezetőjeirányítja.
Amunkacsoport-vezetőkszervezikacsoportokmunkájátésfelelősekazért,hogyahivataláltalamunkacso-
portraszignáltügyekhatáridőbenésajogszabályirendelkezéseknekmegfelelőenelintéződjenek.Amunka-
csoportoktagjaiaPBTtagjai,akikközülamunkacsoport-vezetőkjelölikkiacsoportonbelülazeljárótanácsok
tagjaitkonkrétügyekben.Azeljárótanácsokszemélyiösszetételenemállandó.

A	munkacsoport-vezetők	feladatai:
–kijelölikakonkrétügyekbeneljárótanácstagjaitésazeljárótanácselnökét,
–nyomonkövetikazeljárótanácsokáltalvittügyeketésbetartatjákahatáridőket,
–összeállítjákameghallgatásijegyzéket,meghatározzákameghallgatásokidőpontjátéshelyét,mindezt
egymásközöttegyeztetik,

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

–gondoskodnakamunkateherarányoselosztásáról,
–ismertetikatanácsoktagjaivalavezetőiértekezletekenelhangzottinformációkat,
–javaslatottesznekatagokszabadságolásánakrendjére,
–beszámolnakaPBTelnökénekacsoportműködésesoránszerzetttapasztalatokról,
–elkészítikacsoportszakmaimunkájárólszólóösszegzést,feldolgozzákazügyektapasztalatait,jogalkotásra
és/vagyjogszabály-módosításravonatkozójavaslatottesznek,

–bírságkiszabásátkezdeményezikannakjogszabályifeltételeifennálltaesetén.

3.Ahivatalthivatalvezetővezeti,ahivatalmunkatársaiajogielőadó(k),azasszisztensekésagyakornok(ok).

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

–kiszignáljaazügyeketamunkacsoportokra,lehetőségszerintgondoskodikazügyteheregyenlőelosztásáról,
–működtetiazügynyilvántartórendszert,vezetiazirattározást,atelefonosésaze-mailesügyfélszolgálatot,
–gondoskodikaPBThonlapjánakaktualizálásáról,
–gondoskodikazévesjelentésekstatisztikairészénekösszeállításáról,
–azegységesjoggyakorlatkialakításaérdekébenösszehangoljaazeljárótanácsokáltalalkalmazottgyakor-
latot,

–gondoskodikiratmintákmeglétérőlésnaprakészállapotbantartásáról,
–pereseljárásokkalösszefüggésbenkapcsolatottartaHatóságiPerképviseletiFőosztállyal,gondoskodik
aperesnyilvántartásvezetésérőlésazadatszolgáltatásról,
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–ahiánypótlásnélkülmegállapíthatóhatáskörhiányosügyekbengondoskodikazokelutasításárólvagy
áttételéről,egyébesetbenazügyetmunkacsoportraszignálja,
–gondoskodikjogszabályfigyelőkkészítéséről,szakmaiésnyelviképzésekszervezéséről,
–kapcsolatottartmásbékéltetőtestületekkel,aFogyasztóvédelmiFőosztállyalésaPénzügyiFogyasztóvé-
delmiKözponttal.

3.  hATáskör, IllETékEsség

1.APBThatáskörébetartozikaMagyarNemzetiBankáltalfelügyeltpénzügyiszolgáltatókésafogyasztókközött
azegyespénzügyiszolgáltatásokigénybevételeérdekébenlétrejöttjogviszonyokkalkapcsolatosvitásügy
(apénzügyifogyasztóijogvita)bíróságieljárásonkívülirendezése.APBTeljárótanácsaimegkísérlikafelek
közöttiegyezséglétrehozatalátésalétrejöttegyezségethatározattaljóváhagyják.Egyezséghiányábanajánlást
vagykötelezésttartalmazóhatározatothozhatnak.

2.APBTahozzábeérkezőméltányosságikérelmekkelisfoglalkozik.Azilyenkérelmekesetébenegyezséglét-
rehozatalaérdekébenközvetítapénzügyiszolgáltatóésakérelmezőközött.Egyezséghiányábanazügyet
határozattallezárja.

3.APBTakérelmezőkköveteléskezelőkkelszembenikérelmeivelkapcsolatoseljárást–azegyébjogszabályi
feltételekfennálltaesetén–akkorindítjameg,haegyértelműenazállapíthatómeg,hogyamegvásárolt
követelésazMNBáltalfelügyeltpénzügyiszolgáltatóésafogyasztóközöttpénzügyiszolgáltatásnyújtása
érdekébenlétrejöttjogviszonyvolt.Egyébesetbenmegállapítjahatáskörénekhiányátésakérelmezőegy-
idejűértesítésemellettazügyetaBudapestiBékéltetőTestülethezátteszi.

4.Abeérkezettkérelmeketahivatalhatáskörszempontjábólvizsgálja.AmennyibenaPBThatáskörénekhiánya
akérelemtartalmaalapjánhiánypótlásnélkülmegállapítható,akérelmethatáskörhiányábanelutasítja.Az
elutasítóhatározatotaPBTelnökevagyahivatalvezetőírjaalá.Amennyibenahatáskörhiányahiánypótlás
nélkülnemállapíthatómeg,ahivatalazügyetvalamelymunkacsoportraszignáljaésannakvezetőjegon-
doskodikarról,hogyazügybenkijelöljeazeljárótanácsot,amelyhiánypótlásieljáráseredményeképpen
ahatáskörtmegtudjaállapítani.Ahatáskörvizsgálataeredményeképpenvagyérdemieljárásindulvagy
akérelmetazeljárótanácshatáskörhiányábanelutasítjaésakérelmezőegyidejűértesítésévelahatáskörrel
rendelkezőszervezetnekmegküldi.

5.APBTazországegészterületénilletékességgelrendelkezik.

4.  Az Eljáró TAnácsok

1.Azeljárótanácsokkijelöléseamunkacsoport-vezetőkfeladata,atanácsokszemélyiösszetételenemállandó.
Amunkacsoportokvezetőiacsoportraszignáltügyekbentagjaikközüljelölikkiazeljárótanácselnökétéskét
tagját.Haakitűzöttmeghallgatásonazügyrekijelölttanácsvalamelytagjanemtudjelenlenni,ahelyettesí-
tésrőlamunkacsoport-vezetőkgondoskodnak.Azeljárótanácskijelölésétamunkacsoport-vezetőmódosítja,
havalamelytagesetébenkizárásnakvanhelye,munkaviszonyaaMagyarNemzetiBankkalameghallgatást
megelőzőenmegszűntvagyamunkavégzésikötelezettségalólfelmentették,illetvehaakilelölttagtartós
távollétemiattakijelölésmegváltoztatásaszükséges.

2.Azeljárótanácsok3tagúak,atanácselnökébőléskéttovábbitagbólállnak.Atanácselnökevezetiameg-
hallgatást,akéttagközülazegyikazügyelőadójakéntkijelölttanácstag,amásiktagvezetiajegyzőkönyvet.

3.Ajegyzőkönyvvezetőtanácstaggondoskodikarról,hogyameghallgatásonameghallgatásmegtartásához
szükségesiratmintákrendelkezésreálljanak,továbbáazajánlástéskötelezésttartalmazóhatározatokkivé-
telévelírásbafoglaljaatanácshatározatait,ajegyzőkönyvetafelekáltalegyeztetettenvéglegesíti,gondos-
kodikaláírásukrólésafelekszámáraameghallgatásonkézbesíti,távollévőfélszámáragondoskodikannak
postaikézbesítéséről.
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4.Azügyelőadójakéntkijelölttanácstag:
–hatáskörvizsgálatotkövetőengondoskodikarról,hogy–hiánypótláseredményeképpenvagyanélkül–
akérelemérdembentárgyalhatólegyen,

–hatáskörhiányábanahivatalonkeresztülakérelmethaladéktalanulmegküldi–akérelmezőegyidejűérte-
sítésemellett–ahatáskörrelrendelkezőszervezetnek(áttétel)és/vagykérelmetelutasítóhatározatothoz,

–vizsgáljaazalávetésmeglétét,gondoskodikaszükségesiratokrendelkezésreállásáról,
–elkészítiaszükségesértesítéseket,gondoskodikazokszabályszerűségéről,
–értesítésbenkitűziameghallgatás időpontját,annakhelyéről,atanácsösszetételéről,ameghallgatás
mellőzésénekkezdeményezésérőlafeleketakérelemmásolatánakegyidejűmegküldésévelértesíti,az
értesítéstazeljárótanácselnökeírjaalá,

–azértesítésbenfelszólítjaapénzügyiszolgáltatótválasziratbantörténőnyilatkozattételre,figyelmezteti
ennekelmaradásajogkövetkezményeire,felhívjaapénzügyiszolgáltatót,hogyameghallgatásonegyezség
létrehozatalárajogosultvagyerrefelhatalmazottszemélyrészvételétbiztosítsa,

–válasziratmegküldésérenyitvaállóhatáridőeredményteleneltelteeseténfelszólítjaapénzügyiszolgáltatót
együttműködésikötelezettségénekteljesítésére,

–haladéktalanulmegküldiakérelmezőnekapénzügyiszolgáltatóválasziratánakmásolatát,amennyibenez
nemlehetséges,aztrészéreameghallgatásonátadjaésaztismerteti

–ahatáronátnyúlópénzügyifogyasztóijogvitaeseténtovábbítjákafogyasztónakaFIN-NET-benhasznált
formanyomtatványonrögzítettkérelmetazeljárásrahatáskörrelésilletékességgelrendelkező,aFIN-NET-
benrésztvevőmásEGT-állambelialternatívvitarendezésifórumhoz,

–ameghallgatásonképviseliatanácstöbbitagjávalelőzetesenegyeztetettszakmaiálláspontot,
–egyezséglétrehozatalátkísérlimeg,ennekeredménytelenségeesetén–amennyibenaztatanácsindo-
koltnakítéli–elkészítiazajánlástvagykötelezésttartalmazóhatározatotésgondoskodikaziratokpostai
útontörténőkézbesítéséről,

–aPBTügynyilvántartórendszerébenazügyrevonatkozóadatokat,információkatbevezeti,azokatnapra-
készentartja.

5.Azeljárótanácselnöke:
–gondoskodikameghallgatásokjogszerűlefolytatásánakrendjérőltörekedvealehetőlegrövidebbidőtar-
tamraésalehetőleghatékonyabbműködésre,

–felelősatanácspecsétjénekhasználatáért,
–jelziamunkacsoport-vezetőknek,haameghallgatástapénzügyiszolgáltatóelmulasztja,
–továbbítjaakizárásirántikérelmetaPBTelnökének,amennyibenakérelemelkésett,jelziennektényét,
írásbanértesítiafeleketaPBTelnökénekakizárásikérelemkapcsánmegtettintézkedéseiről,

–megnyitjaameghallgatást,megállapítjaamegjelentszemélyekszemélyazonosságát,meggyőződnekakép-
viseletijogmegfelelőigazolásáról,gondoskodikaszükségesadatokjegyzőkönyvberögzítéséről,aképviseleti
jogotigazolóokiratnakaziratokhozcsatolásáról,

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

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

–döntajegyzőkönyvkiegészítéséreirányulókérelemtárgyában,
–afeltételekteljesüléseeseténbefejezettneknyilvánítjaameghallgatást,
–ismételtenmegnyitjaameghallgatást,haameghallgatásbefejezésétkövetőenfontoskörülmény,kérdés
tisztázásavégettnyilatkozatokbeszerezésecélszerűneklátszik,

–kihirdetiazeljárótanácsdöntését.
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5.  Az EgyEdül Eljáró TEsTülETI TAg

1.Azötvenezerforintotmegnemhaladóösszegrevonatkozó,továbbáazegyszerűmegítélésűfogyasztóiké-
relmetjelentőésaméltányosságikérelmettartalmazópénzügyifogyasztóijogvitákbanegytestületitagjár
el.Akérelemmódosításaeztnembefolyásolja.
•  Egyszerű	megítélésű	ügy:akérelemésmellékleteikéntcsatoltokiratokalapjánazügyténybeliésjogi
megítélésenemigényelszakmaikonzultációtvagykülönlegesfelkészüléstésazügyamindennapiéletben
tömegesenelőfordulószolgáltatásbóleredőés/vagyjelentősszámbanjogvitáteredményezőtípusügy;

•  Méltányossági	ügy:olyanügy,melyamárlétrejöttszerződésmódosítására,lejártköveteléscsökkentésére
irányul,melybenakérelmezőolyanszemélyivagyanyagikörülményeketkérfigyelembevenni,amelyek
aszerződésmegkötéseutánálltakelőésezenkörülményekakadályozzákaszerződésszerűteljesítésében.

2.Amunkacsoport-vezetőacsoportraszignáltügyekbenvizsgálja,hogyazegyedülitestületitagkénttörténő
eljárásfeltételeifennállnak-e.Haigen,amunkacsoporttagjaiközülkijelöliazegyedüleljárótestületitagot.
Amunkacsoportbármelytestületitagjailyentagkéntkijelölhető.Akijelöléstamunkacsoportvezetőjeaka-
dályoztatásfennálltaeseténmegváltoztathatja.

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

6.  összEférhETETlEnség, ElfogulTság és kIzárás

1.Amunkacsoport-vezetőahivatalvezetőjeáltalamunkacsoportraszignáltügyekbennemjelölhetkiolyan
eljárótanácsot,amelynekvalamelytagjavagyatagPolgáriTörvénykönyvszerintiközelihozzátartozója,
rokonavagyközeliismerőse,barátjaazügybenérintettvagyérdekelt,vagyakérelemmelérintettszervezet
egyolyanpénzügyiszolgáltató,amelynélatagközelihozzátartozójaalkalmazottvagyvezetőtisztségviselő,
ígyigazgatóságivagyfelügyelőbizottságitag(hozzátartozóiösszeférhetetlenség).

2.Nemjelölhetőkiolyantanácstagazeljárótanácstagjává,akitőlazadottügyrészrehajlásmentesmegítélése
és/vagytárgyilagoselintézéseegyébokbólnemvárhatóel(elfogultság).Elfogultságotjelent,haatanács
tagjaapénzügyiszolgáltatónálegyedielbírálásalapjánanyilvánosanmeghirdetettőljelentősmértékben
eltérőkondíciókmellettvettvagyveszigénybebármilyenszolgáltatást.

3.Amennyibenahozzátartozóiösszeférhetetlenségvagyazelfogultságfennálltaellenérekijelöléstörténne,
annakészlelésétőlszámított1munkanaponbelülazérintetttagköteleseztírásban,amunkacsoport-veze-
tővelésaPBTelnökévelközölni,amunkacsoport-vezetőpedigköteleshaladéktalanulgondoskodniannak
azonnalimegszűntetéséről.

4.Azeljárótanácstagjaellenafelekbármelyikekizárásikérelmetterjeszthetelő,haolyankörülményttud
igazolni,amelykétségetébresztatagfüggetlenségevagypártatlanságatekintetében.Azindokolássalellátott
írásbelikizárásikérelmetattólanaptólszámított3munkanaponbelülkellelőterjeszteni,amikorafélaz
eljárótanácsösszetételérőltudomástszerzett.AkizárásikérelemrőlaPBTelnökedöntazérintetttestületi
tagilletékesmunkacsoport-vezetőjénekjelenlétébentörténőmeghallgatásátkövetően.Haakizárásikére-
lemalapos,aPBTelnökefelkériamunkacsoportvezetőjét,hogyazügybenmásiktanácstagotjelöljönki.
Amegtettintézkedésrőlafeleketazeljárótanácselnökeírásbanértesíti.

5.Azeljárótanácsazontagja,akiaszemélyérevonatkozókizárásiokotmagajelentettebe,bejelentésének
elintézéséigapénzügyifogyasztóijogvitaelbírálásábannemjárhatel.Egyébesetbenazérintetttanácstag
továbbraiseljárhat,deabejelentéselintézéséigazérdemihatározatmeghozatalábannemvehetrészt.
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6.APBTelnöke,tagjaiésahivatalmunkatársainemnyújthatnakbekérelmetaPBT-hez,apénzügyiszolgál-
tatóvalszembeniszerződésesjogvitáikatlehetőségszerintmagávalaszolgáltatóval,haezeredménytelen,
bíróiútonkötelesekrendezni.

7.  A kérElmEk vIzsgálATA és A válAszIrAT

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

d)akérelemtárgyanempénzügyifogyasztóijogvita.

Hiánypótlásrakellakérelmezőnekakérelmetvisszaküldeni,haakérelemalapjánkétségetkizáróannem
állapíthatómeg,hogyannakelbírálásáraaPBT-nekvan-ehatásköre.Ahiánypótlásmegtörténtétkövetően
dönthetőel,hogyatanácsazügyetérdembentárgyalja,vagyhatáskörhiányamiattáttételnekvagyaké-
relemelutasításánakvan-ehelye.

2.Abeérkezettkérelmetatanácskijelölésétkövetőenazügybeneljárótanácsmegvizsgálja.Haakérelemnem
felelmegatörvénybenfoglaltaknak,azeljárótanácsakérelmet–annakbeérkezésétőlszámított15napon
belül–ahiányokmegjelölésemellettésmegfelelőhatáridőbiztosításávalakérelmezőnekhiánypótlásra
visszaküldi.Akérelemhiányos,hanemtartalmazza
a)akérelmezőnevét,lakóhelyétvagytartózkodásihelyét,
b)akérelmezőáltalkezdeményezettjogvitávalérintettpénzügyiszolgáltatónevét,székhelyét,
c)akérelmezőálláspontjánakrövidleírását,azaztalátámasztótényeketésazokbizonyítékait,
d)akérelmezőnyilatkozatátavitásügyrendezésénekmegkísérléséről,
e)azelutasítottpanaszt,
f)akérelmezőnyilatkozatátarranézve,hogyazügybenközvetítőieljárástvagypolgáripereseljárástnem
indított,

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

hivatkozik,ígykülönösenapénzügyiszolgáltatóvalkötöttszerződést,aszerződéslétrejöttére,megszű-
nésére,módosítására,teljesítésérevagyateljesítéselutasításáravonatkozóiratokat,

i)apolgárijogszabályaiszerintiteljescselekvőképességgelrendelkezőképviselőteljesbizonyítóerejűma-
gánokiratbavagyközokiratbafoglaltmeghatalmazását,haakérelmezőmeghatalmazottútjánkíváneljárni.

3.APBTmeghallgatástűzésenélkülelutasítjaakérelmet,ha
a)akérelembenyújtásátnemelőztemegakérelmezőkezdeményezésérepanaszánakkivizsgálásaazérintett

szolgáltatónál,
b)apanaszelutasításáranemkerültsor,
c)afelekközöttugyanabbólaténybelialapbólszármazóugyanazonjogirántpervanfolyamatbanvagy
annaktárgyábanmárjogerősítéletethoztak,

d)azügybenolyanbüntetőeljárásvanfolyamatban,amelybenafogyasztópolgárijogiigényénekérvénye-
sítésétiskéri,

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

4.Azeljárásihatáridőkahiánytalankérelembeérkezéséneknapjátólszámítanak.Haelutasításranemkerül
sor,azeljárótanácselnökeameghallgatáskitűzöttidőpontjáról,helyéről,ameghallgatásmellőzésének
kezdeményezésérőlafeleketakérelemmásolatánakegyidejűmegküldésévelidőbenésírásbanértesíti. 
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Azértesítésbenazeljárásmegindulásátólszámított60naponbelülimeghallgatásiidőpontottűz.Ameg-
hallgatásidőpontjátúgyhatározzameg,hogyapénzügyiszolgáltatótérintőtöbbmeghallgatásralehetőség
szerintazonosnaponésegymástkövetőenkerüljönsor.Azértesítésbenközölnikellakijelölteljárótanács
tagjainaknevét.Azeljárótanácselnökeakörülményekmérlegelésealapján–haakérelembenfoglaltakról
valódöntésmegítéléseszerintnemigényelszemélyesjelenlétet–javaslatottehetameghallgatásmellőzésére
ésazeljárásírásbelilefolytatására.Ameghallgatásmellőzéséhezmindkétfélírásbelihozzájárulásaszükséges.

5.Apénzügyiszolgáltatónakküldöttértesítésbenazeljárótanácselnökefelszólítjaapénzügyiszolgáltatót,
hogyazértesítésrészéretörténtkézbesítésétőlszámított8naponbelülválasziratbannyilatkozzon
a)akérelmezőigényénekjogosságáról,
b)azügykörülményeiről,
c)apanaszelbírálásánaksikertelenségéről,
d)azeljárótanácsdöntésénekkötelezéskénttörténőelfogadásáról,azalávetésről.

Azértesítésbenfigyelmeztetiapénzügyiszolgáltatót,hogyazügyérdemérevonatkozónyilatkozattételének
elmaradásaeseténazeljárótanácsarendelkezéséreállóadatokalapjándönt.Felhívjapénzügyiszolgál-
tatót,hogyameghallgatásonazegyezség létrehozatalárafeljogosítottszemélyrészvételétbiztosítsaés
együttműködésikötelezettségénektegyeneleget.Figyelmezteti,hogyaPBTközzétehetiannakapénzügyi
szolgáltatónakanevét,székhelyétésazeljárássalérintetttevékenységemegjelölését,amelyikafelszólítás
ellenérenemtettazügyérdemérevonatkozóésatörvénynekmegfelelőtartalmúnyilatkozatot,akitűzött
meghallgatásonnemjelenikmegvagymásmódonakadályozzaazeljárást,ezáltalegyezséglétrehozatalát.
Amennyibenapénzügyiszolgáltatórészérőlmulasztástörténik,azeljárótanácselnökeeztjelziaPBTel-
nökének,akiakörülményekmérlegelésealapjánkezdeményeziatevékenységeszerintilletékesalelnöknél
anemegyüttműködőpénzügyiszolgáltatóvalszembenifogyasztóvédelmieljárásmegindítását.

6.Apénzügyiszolgáltatónakválasziratábanaz5.pontszerintikérdésekbentörténőnyilatkozatokmellettmeg
kelljelölnieazállításaitalátámasztótényeketésazokbizonyítékait,csatolniakellazokatamásolatiokira-
tokat,amelyekrebizonyítékkénthivatkozik.Haapénzügyiszolgáltatóhatáridőbenmegküldöttválaszirata
nemfelelmegafelszólításbanfoglaltaknak,annakhiányaittovábbi8naponbelülpótolhatja.Ahatáridőben
megküldöttválasziratbanjelzi,hogyahiánypótlásmelyiratokra,nyilatkozatokraterjedki.Apénzügyiszol-
gáltatóválasziratánakmásolatátazeljáró	tanácsakérelmezőnekhaladéktalanulmegküldi.Haaválaszirat
megküldéseameghallgatástmegelőzőennemlehetséges,azeljárótanácselnökeaválasziratotakérelme-
zőnekameghallgatásonátadjaéskéréséreismerteti.

7.APBTaziratokatafeleknekpostaiszolgáltatóútjánkézbesíti.Akézbesítésahivatalosiratokkézbesítésére
vonatkozókülönjogszabályszerinttörténik.Akézbesítésivélelemtekintetébenahivatalosiratokkézbesí-
tésérevonatkozójogszabályokatkellalkalmazni.

8.  A mEghAllgATás

1.AzeljárótanácsokmeghallgatásaikataMagyarNemzetiBankBudapest I.kerület,Krisztinakrt.39., III.
emeletitárgyalóhelyiségeibentartják.Meghallgatásokmindenmunkanaponvannak,ezekidőpontjátés
pontoshelyéthavontaelőreegymásközöttelosztvaamunkacsoport-vezetőkhatározzákmeg.Ameghall-
gatástazeljárótanácselnökevezeti,akimegszabjaazoknakacselekményeknekasorrendjét,amelyeket
ameghallgatásonkövetkeznek.Afélhezazeljárótanácstagjainkívülazellenérdekűfélésannakképviselője
isintézhetkérdéseket.

2.Azeljárótanácselnökeameghallgatássoránbármikorfigyelmeztethetiafeleket,hanemavitásüggyel
összefüggőkérdésfeltevésrevagytényelőadásrakerülsor.Az ilyentények,adatokfigyelembevételétaz
eljárótanácsmellőzi.
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3.Ameghallgatásnemnyilvános,kivéve,haameghallgatásnyilvánosságáhozmindkétfélhozzájárul.Ebbenaz
esetbenameghallgatáson–korlátozottlétszámban–hallgatóságrésztvehet.Amaximumhallgatóilétszámot
azeljárótanácselnökeállapíthatjameg.

4.Ameghallgatásmegnyitásakorazeljárótanácselnöke–aszemélyazonosságigazolásáraalkalmasokiratmeg-
tekintésével–megállapítjaamegjelentszemélyekszemélyazonosságát,valamintmeggyőződikaképviseleti
jogmegfelelőigazolásáról,melyadatokatajegyzőkönyvbenazeljárótanácsrögzít,aképviseletijogotigazoló
okiratotajegyzőkönyvhözcsatolja.Havalamelyikfélameghallgatásonnemjelentmeg,megkellállapítani
afélértesítésérevonatkozótértivevényalapján,hogyafélmeghallgatásrólvalóértesítéseszabályszerűen
megtörtént-e.Haigen,ameghallgatástafélrészérőlelmulasztottnakkelltekinteni.Haameghallgatáson
bármelyikfélszabályszerűértesítésellenérenemjelenikmegvagynemterjesztielőbizonyítékait,azeljáró
tanácslefolytatjaazeljárástésarendelkezésreállóiratokésadatokalapjándönt.Haameghallgatástapénz-
ügyiszolgáltatómulasztjael,azeljárótanácselnökeamulasztástamunkacsoport-vezetőnkeresztüljelzi
aPBTelnökének,akiakörülményekmérlegelésealapján,haamulasztásazegyüttműködésikötelezettség
megszegésénekminősül,kezdeményeziatevékenységszerint illetékesalelnöknélanemegyüttműködő
pénzügyiszolgáltatóvalszembenifogyasztóvédelmieljárásmegindítását.

5.Haakérelmezőképviselőthatalmazmeg,ameghatalmazástteljesbizonyítóerejűmagánokiratbavagyköz-
okiratbakellfoglalni.Haakérelmezőésképviselőjeegyüttjelennekmegameghallgatáson,ameghatalmazás
ameghallgatásjegyzőkönyvébeisrögzíthető.Haafélnevébenmegjelentmeghatalmazottvagytörvényes
képviselőaképviseletijogátnemigazolja,afélképviseletétameghallgatásonnemláthatjael.

6.Amegjelentszemélyekszemélyazonosságáról,valamintaképviseletijogigazolásárólvalómeggyőződésután
azeljárótanácselnökeameghallgatástmegnyitjaésfigyelmeztetiamegjelenteketarra,hogyameghallga-
tásrendjétzavarókészülék,ígykülönösenmobiltelefonnemhasználható.Azeljárótanácselnökeafeleket
tájékoztatjaeljárásijogaikról,
a)akérelemkiegészítésénekszabályairól,
b)azegyezség,akötelezésttartalmazóhatározat,valamintazajánlás jogitermészetéről,arról,hogyaz

egyezségésakötelezésttartalmazóhatározatönkénttörténőteljesítésénekelmaradásaeseténbírósági
végrehajtásnakvanhelye,

c)azalávetésrőlésazalávetéselmaradásánakkövetkezményeiről,
d)arról,hogyadottügybenazérintettpénzügyiszolgáltatóalávetette-emagátaPBTeljárásának,
e)arról,hogyazeljárásnemérintiazigényekbíróságiútonvalóérvényesíthetőségét.

7.Azeljárótanácsegyezségetkísérelmeglétrehozniafelekközött.Felhívjaafelekfigyelmétarra,hogyakö-
zöttükfennállójogvitaleggyorsabbéslegegyszerűbbrendezésimódjaazegyezségkötés,ígyhaálláspont-
jaikközelítésévelmindkétfélszámáraelfogadhatóésjogszabálybanemütközőmódonrendezikaközöttük
felmerültjogvitát,aztatanácshatározatávaljóváhagyja.Haafelekközöttegyezségkötésrekerülsor,az
egyezségetazeljárótanácsjóváhagyjaésajelenlévőfelekrészérekihírdetéstkövetőenírásban,ajegyző-
könyvbefoglaltanvagykülönokiratbanátadjaésameghallgatástbefejezettneknyilvánítja.Haajelennem
lévőfélírásbanbenyújtottegyezségiajánlatátamásikfélelfogadja,azegyezségettartalmazóhatározatot
atávolmaradófélrészéreazeljárótanácspostaiútonkézbesíti.Haegyezségkötésremeghallgatásonkívül
kerülsor,azeljárótanácsazegyezségetazannaklétrejöttéhezszükségesutolsójognyilatkozatbeérkezésétől
számított15naponbelüljóváhagyjaéshatározatátpostaiútonkézbesíti.

8.Haegyezségmegkötésérenemkerülsor,azeljárótanácselnökenyilatkoztatjaamegjelenteketarról,hogy
akérelembenvagyaválasziratbanfoglaltakattovábbraisfenntartják-e,aztszóbankívánják-ekiegészíteni.
Akérelmezőfigyelmétfelhívjaakérelemmódosításának,kiegészítésénekkorlátaira.Atanácsnakelsőként
afogyasztótkellnyilatkoztatnia,eztkövetőenapénzügyiszolgáltatóképviselőjeadhatjaelőanyilatkozata
alapjáulszolgálótényeketésbizonyítékokat,írásbantettnyilatkozatánakkiegészítésétkérheti.Anyilatko-
zatokatéskiegészítéseketkövetőenazeljárótanácstagjaiazüggyelkapcsolatbanbármilyentovábbikörül-
ményre,tényre,adatravonatkozótájékoztatástkérhetnekafelektől.Azelőadotttényeket,adatokatszükség
eseténigazolnikell.Haameghallgatásbármelyikszakaszábanfelmerülazegyezségkötéslehetősége,azeljáró
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tanácselnökekezdeményeziazegyezségmegkötését.Haehhezameghallgatásonjelennemlévőszemély
hozzájárulásaszükséges(ígykülönösenképviseletesetén),azeljárótanácselnökerövidszünetetrendelhetel
abbólacélból,hogyazegyezségkötéshezszükségesjóváhagyástafélvagyképviselőjerövidútonbeszerezze.

9.Ameghallgatásonaszabadbizonyításelveérvényesülazzal,hogy
a)valamennyibizonyításicselekménytameghallgatássoránlehetmegtenni,ígyhelyszíniszemléneknincs

helye,
b)szakértőkirendelésérenemkerülsor,dea felekálláspontjukalátámasztásáraszakértőivéleményt–

ameghallgatástmegelőzően–benyújthatnak,
c)ameghallgatássoránazeljárástnyilvánvalóanhátráltatószándékkalbenyújtottbizonyítékokatazeljáró
tanácsfigyelmenkívülhagyhatja,

d)ameghallgatásonavonatkozótörvényielőírásokszerinthasználhatófelaminősítettadatottartalmazó
okirat,

e)haazelőadotttény,adatbizonyítására,igazolásáranemkerülsor,azokatazeljárótanácsdöntésének
meghozatalakorfigyelmenkívülhagyja.

10.Afeleknekameghallgatásonelőterjesztettközöskérelméreameghallgatáskivételesenfontosokból–így
különösenafelekegyezségrevalótörekvésemiatt–azújmeghallgatásidőpontjánakegyidejűkitűzésévelel-
halasztható.Azeljárótanácshivatalbóléscsakfontosokból,azokmegjelölésévelhalaszthatjaelameghall-
gatást.Ameghallgatáselhalasztásanembefolyásoljaapénzügyibékéltetésieljárásbefejezésénektörvényi
véghatáridejét.Haafelekameghallgatáselhalasztásátkövetőenegyezségetkötnekegymássalésegyúttal
hozzájárulnakazeljárásírásbelilefolytatásához,folytatólagosmeghallgatásmegtartásáranemkerülsor.

11.Haameghallgatássoránafelektovábbinyilatkozatotnemtesznekésazeljárótanácstagjainaksincstöbb
kérdésük,azeljárótanácselnöke–afelekerretörténőfigyelmeztetésétkövetően–ameghallgatástbefe-
jezettneknyilvánítja.Egyezségkötéshiányábanatanácstanácskozáscéljábólvisszavonul.Haatanácskozás
soránbármilyenolyankörülmény,kérdésmerülfel,amelyreafeleknyilatkozatátcélszerűbeszerezni,ennek
beszerzéseérdekébenazeljárótanácselnökeameghallgatástmegnyitja.Atanácsadöntésétafelekáltal
írásbanésszóbanelőadottnyilatkozatokésarendelkezésrebocsátottbizonyítékokegyüttesértékelésével,
mérlegelésévelalakítjaki.Azeljárótanácszárttanácskozásutánszavazássalésegyszerűszótöbbséggel
hozdöntést.

12.Azeljárótanácstagjaizárttanácskozásondöntenekarról,hogyegyezséghiányábankötelezésttartalmazó
határozatotvagyajánlásthoznak-eazadottügyben.Döntenekarrólis,hogykihirdetik-eazilyenhatározatot
vagyakihirdetésreújabbmeghallgatásonkerüljönsor.Utóbbiesetbenazírásbafoglalásameghallgatást
követőtizenötnaponbelültörténik.Haazügyjogiésténybelimegítéléseegyszerű,akötelezésttartalmazó
határozatotvagyazajánlástazeljárótanácselnökeazadottmeghallgatásonhirdetiki.Akihirdetésnek
tartalmazniakellazeljárótanácsjogvitávalkapcsolatosérdemidöntésétésannakrövidindokolását.Ha
azeljárótanácsameghallgatásonakötelezésttartalmazóhatározatotvagyazajánlástnemhirdetiki,ak-
korakövetkezőmeghallgatásidőpontjátszóbanközliafelekkel.Azeljárótanácserrőlazidőpontrólkülön
írásbeliértesítéstnemküldafelekrészére.

13.Akötelezésttartalmazóhatározatvagyazajánlásírásbafoglalásáróléskézbesítésérőlazeljárótanácsgon-
doskodik.Azírásbafoglaltkötelezésttartalmazóhatározatnakvagyazajánlásnakarendelkezőrészében
tartalmazniakellarövid,tömördöntést,valamint
a)amegtartottmeghallgatáshelyét,idejét,azeljárótanácsmegjelölését,azügyszámát,
b)azeljárástárgyát,ajogvitábanérintettfelek,illetveképviselőiknevét,lakóhelyét(tartózkodásihelyét,

székhelyét),illetveajogvitábanelfoglalthelyüket,
c)azügybeneljárótanácstagjainaknevét,
d)haazeljárásmeghosszabbításárakerültsor,ennekatényét,
e)arendelkezőrésztartalmánakindokolását,
f)azarravonatkozótájékoztatást,hogyatanácshatározata,illetveajánlásanemérintiafogyasztónakazt
ajogát,hogyigényétbíróságieljáráskeretébenérvényesítse,
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g)tájékoztatástarról,hogyakötelezésttartalmazóhatározat,illetveajánlásellenfellebbezésneknincs
helye,annakhatályonkívülhelyezéseazonbankérhetőabíróságtól,

h)azírásbafoglalásidőpontját,
i)akötelezésttartalmazóhatározatbanaköltségekrőlésannakviselésérőlvalódöntést,
j)haazeljárótanácslegalábbrészbenakérelmezőjaváradöntött,apénzügyiszolgáltatóönkéntesteljesí-
téseelmaradásánaklehetségesjogkövetkezményeirőlvalótájékoztatást.

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

zatlanságátis–szükségtelen.

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

tésihelyeésideje,aszemélyazonosítóokmányánakszáma),lakóhelyét(tartózkodásihelyét),apénzügyi
szolgáltatószékhelyét,

b)azeljárásijogokraéskötelezettségekrevonatkozótájékoztatásmegtörténtét,illetveazelhangzottfi-
gyelemfelhívásokat,

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

Azeljárótanácstagjaivagyafelekkérhetik,hogybizonyosnyilatkozataikszószerintkerüljenekajegyző-
könyvbe.Ameghallgatásbefejezésétmegelőzőenafelekmegtekinthetikazelkészültjegyzőkönyvet,arra
észrevételttehetnek,kijavítástéskiegészítéstkérhetnek.

Akiegészítésikérelmetazeljárótanácselnökeelutasíthatja,haazazelhangzottakhozképestjelentősúj-
donságotvagylényegeseneltérőinformációtnem	tartalmaz.Avéglegesítettjegyzőkönyvreajegyzőköny-
vetvezetőtanácstagrávezetiaziktatószámot,majdegy-egypéldánytkézbesítajelenlévőfelekrészére.
Atávollévőfélrészéreajegyzőkönyvetpostaiútonkézbesíttetnikell.

9.  A rEnd fEnnTArTásA és Az Eljárás IdőTArTAmA

1.Ameghallgatásokrendjénekfenntartásárólazeljárótanácsokelnökeikötelesekgondoskodni.Ameghallgatás
rendjétmegzavarófeletazeljárótanácselnökefigyelmeztetiarra,hogymagatartásaakadályozzaameghall-
gatásmegtartását,ezérthaameghallgatásbefejezéseválikszükségessé,azeljárótanácsarendelkezésre
állóadatokalapjándönt.Döntésesoránfigyelembeveszi,hogymelyik félmagatartásamiattnemvolt
megtarthatóameghallgatás.Súlyosrendzavaráseseténazeljárótanácstagjaiazonnalértesítikabiztonsági
munkatársakat,szükségeseténarendőrséget.

2.Azeljárótanácsnakazeljárástannakmegindulásátkövető90naponbelülbekellfejeznie,azügyetha-
tározattallekellzárnia.Amennyibenezindokolt,azeljárótanácselnökeehatáridőlejártátmegelőzően,
indokolássalellátottírásbelikérelemmelfordulhataPBTelnökéhezannakérdekében,hogyaztörvényes
lehetőségévelélveazeljárásihatáridőmeghosszabbításátengedélyezze.HaaPBTelnökeakérelemnekhelyt
ad,azeljárástügyenkéntegyalkalommal30nappalmeghosszabbíthatja.
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10. A hATáron áTnyúló PénzügyI fogyAszTóI jogvITák ElTérő szABályAI

1.Apénzügyiszolgáltatásitevékenységgelösszefüggőhatáronátnyúlófogyasztóijogvitákeseténajeleneljárási
rendbenfoglaltszabályokatazebbenafejezetbenfoglalteltérésekkelkellalkalmazni.Határonátnyúlójog-
vitaaz,melyesetébenazérintettfogyasztólakóhelyevagytartózkodásihelyeMagyarországon,apénzügyi
szolgáltatószékhelye,telephelye,letelepedésihelyemásEGTtagállamvagyfordítva.

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

aFIN-NetbenrésztvevőmásEGT-állambelialternatívvitarendezésifórumról,
b)információtadazefórumeljárásáravonatkozósajátosszabályokról,ígykülönösenaszolgáltatássalvaló

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

3.Azeljárótanácsazeljárástmindenesetbenírásbanfolytatjale,deakörülményekmérlegelésealapjánkezdemé-
nyezhetimeghallgatástartásátis.Ameghallgatástartásáhozmindkétfélhozzájárulásátbekellszerezni.Azeljáró
tanácselnökeameghallgatásoseljárásbanazértesítésrevonatkozószabályokatalkalmazzaazzal,hogyameg-
hallgatástartásánakkezdeményezéseeseténazértesítésbenahozzájárulásszükségességérekülönfelkellhívnia
afelekfigyelmét.Írásbelieljáráseseténazértesítésbenameghallgatásidőpontjahelyettafelekkelazeljárásmeg-
indításárólvalótájékoztatástkellközölni.Haazeljárótanácselnökeazeljárástírásbanfolytatjale,azeljárótanács
akérelemmegalapozottságánakmegállapításaérdekébenafelektőlhatáridőtűzésévelírásbelitájékoztatástvagy
dokumentumrendelkezésrebocsátásátkérheti.Afeleknyilatkozatait,álláspontjátazellenérdekűféllelközölnikell
éslehetőségetkelladniszámáraálláspontjakifejtésére.Haazeljárótanácselnökeazeljárástírásbanfolytatjale,
azeljárótanácshatározatátannakmeghozatalátkövetőenhaladéktalanulkézbesítenikellafelekrészére.

4.Azeljárásnyelveazangol.Azeljárótanácshatározatátisezenanyelvenhozzameg,kivéve,haakérelmező
kéri,hogyajogvitávalérintettszerződésés/vagyazérintettszolgáltatóésközöttealkalmazottkommunikáció
nyelvéthasználja.

5.AzeljárásihatáridőtazeljárótanácselnökénekjavaslataalapjánaPBTelnökeindokoltesetbenésügyenként
egyalkalommal90nappalhosszabbíthatjameg.

11. Az EgyEzségET jóváhAgyó Eljárás szABályAI

1.AfogyasztókérhetiaPBT-t,hogyapénzügyiszolgáltatóvalapénzügyifogyasztóijogvitarendezésénekérde-
kébenkötöttegyezségéthatározatávalhagyjajóvá.Azeljárásmegindításánakfeltétele,hogyafogyasztóáltal
előterjesztett,egyezségjóváhagyásárairányulóírásbelikérelemmegfeleljenatörvénybenmeghatározott
tartalomnak.Akérelemhezcsatolnikell
a)afelekáltalelőzetesenésközösenkialakított–afelekköltségviseléséreiskiterjedő–egyezségtervezetszövegét,
b)apénzügyiszolgáltatóarravonatkozóírásbelinyilatkozatát,hogymagaiskériacsatoltegyezségtervezet-

benfoglaltakkalmegegyezőtartalmúegyezségjóváhagyását,
c)annakközlését,hogymeghallgatástartásátkérik-evagyazegyezségetmeghallgatástartásanélkülaz
eljárótanács(írásbelieljárásban)hagyjajóvá.

2.Haakérelemmindenbenmegfelel,nemhiányosésafelekmeghallgatástartásátkérik,azeljárótanács
elnökeahiánytalankérelemnekaPBT-heztörténőbeérkezésétőlszámított30naponbelüliidőpontraaz
egyezségjóváhagyásárairányulómeghallgatásttűzkiésameghallgatásidőpontjáról,helyszínérőlírásban
értesítiafeleket.Haafogyasztóésapénzügyiszolgáltatóegyezségemegfelelajogszabályoknak,aztazel-
járótanács,afelekvagyképviselőikmeghallgatásontettnyilatkozataitkövetőenjegyzőkönyvbefoglaljaés
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határozatávaljóváhagyja,ellenkezőesetbenazegyezségjóváhagyásátmegtagadjaésakérelmetelutasítja.
Ameghallgatástartásanélküliírásbelieljárásbanajogszabályoknaktörténőmegfelelésvizsgálatátkövetően,
haazegyezségmegfelelajogszabályoknak,azeljárótanácsazthatározatávaljóváhagyja,ellenkezőesetben
azegyezségjóváhagyásátmegtagadjaéskérelmetelutasítja.

12. dönTésEk nyIlvánosságrA hozATAlA

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

2.HaaPBTvalamelyajánlásánakhatályonkívülhelyezésétbíróságelőttkérték,azajánlásapénzügyiszolgál-
tatónevénekfeltüntetéséveladdignemhozhatónyilvánosságra,amígabíróságeljárásajogerősenbenem
fejeződik.Ajogerőslezárástkövetőenahatályábanfenntartottajánlásnyilvánosságrahozható.

3.Haapénzügyiszolgáltatóazajánlásbanfoglaltaknaknemteszelegetésazajánlásnakapénzügyiszolgáltató
részéretörténtkézbesítésétőlszámított60napeltelt,valaminthaazajánláshatályonkívülhelyezésétnem
kérték,azeljárótanácsajánlásaapénzügyiszolgáltatónevénekfeltüntetésévelnyilvánosságrahozható.Az
eljárástkezdeményezőkérelmezőnevenemnyilvános.

13. EljárásI szünET

APBTéventekétalkalommal,nyáronéstéleneljárásiszünetettart.Anyárieljárásiszünetjúliusésaugusztus,
atélidecemberésjanuárhónapbanesedékes.Azeljárásiszünetidőtartamaesetenként8–15munkanap,amely
időtartamotazeljárásihatáridőkszámításaszempontjábólfigyelmenkívülkellhagyni.

Azeljárásiszünetekpontosidejét,kezdőészáróidőpontjátaPBTelnökeazeljárásiszünetkezdetétmegelőzően
legalábbegyhónappalaPBThonlapjánközzéteszi.

14. ElérhETőségEk

1.APénzügyiBékéltetőTestületmindenmunkanaponreggel8óraésdélután17óraközöttasajátügyfélszol-
gálatántelefononvagyaközpontiügyfélszolgálatonkeresztültelefononelérhető.Ahivatalmunkatársaiaz
eljárásszabályairólbárkinekvagyamárfolyamatbanlévőeljárássalkapcsolatbanazügybenérintettkérel-
mezőnekéspénzügyiszolgáltatónaktájékoztatástadnak.

ATestületazalábbiakszerintérhetőel.
•Sajáthonlapon:www.mnb/felügyelet/pbt
•Személyesenaközpontiügyfélszolgálaton:Budapest,Krisztinakrt.39.
•Levélben,postaiúton:1525Budapest,Pf.172.
•KözvetlentelefonvonalonaPBTügyfélszolgálaton:06-1-489-9700
•Központitelefaxon:06-1-489-9102
•E-mailben:pbt@mnb.huvagypbttitkarsag@mnb.hu

2.APBT-hezintézettkérelmekazalábbihelyekbármelyikénleadhatók:
•kormányablakoknálszemélyesen
•azMNBKözpontiügyfélszolgálatán,BudapestI.ker.,Krisztinakrt.39.,földszint,személyesen
•közvetlenülaPBT-nekcímezve(BudapestI.ker.,Krisztinakrt.39.),postaiúton
•elektronikusokiratkéntügyfélkapunkeresztülawww.ugyfelkapu.magyarorszag.huoldalon,haakérelmező
aszükségesazonosítóvalrendelkezik.

3.APénzügyiTanácsadóIrodahálózatirodáiban,azországban11helyen,személyesenállnakakérelmezők
rendelkezéséreésadnaksegítségetatanácsadókakérelmekhiánytalanelkészítéséhez.

http://www.mnb/fel�gyelet/pbt
http://www.mnb/fel�gyelet/pbt
mailto:pbt@mnb.hu
mailto:pbt@mnb.hu
mailto:pbt@mnb.hu
mailto:pbttitkarsag@mnb.hu
mailto:pbttitkarsag@mnb.hu
mailto:pbttitkarsag@mnb.hu
http://www.ugyfelkapu.magyarorszag.hu
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9. számú mElléklET

Elszámolással és forintosítással kapcsolatos jogszabályok

•  Törvények
•  MNBelnökirendeletek
•  Miniszterirendeletek

Törvények

•  2014.éviXXXVIII.törvényaKúriánakapénzügyiintézményekfogyasztóikölcsönszerződéseirevonatkozó
jogegységihatározatávalkapcsolatosegyeskérdésekrendezéséről

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

•  2014.éviLXXVII.törvényazegyesfogyasztóikölcsönszerződésekdevizaneménekmódosulásávalésakamat-
szabályokkalkapcsolatoskérdésekrendezéséről

mnB elnöki rendeletek

•  42/2014.(XI.7.)MNBrendeletаpénzügyiintézményekfogyasztóikölcsönszerződéseinekérvénytelenszer-
ződéseskikötéseiretekintettelszükségeselszámolásmódszertanánakáltalánosszabályairól

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

•  55/2014.(XII.10.)MNBrendeletapénzügyi intézményekfogyasztóikölcsönszerződéseinekérvénytelen
szerződéseskikötéseiretekintettelszükségeselszámolássoránalkalmazottbecslésieljárásrólésazelszámolás
pénzügyiteljesítésénekidőpontjáról

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

miniszteri rendeletek

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

•  56/2014.(XII.31.)NGMrendeletafogyasztónaknyújtotthitellelkapcsolatosegyestájékoztatásiszabályokról

http://felugyelet.mnb.hu/pbt/bal_menu/jogszabalyok/PBT_altal_alkalmazott_jogszabalyok.html#Tv
http://felugyelet.mnb.hu/pbt/bal_menu/jogszabalyok/PBT_altal_alkalmazott_jogszabalyok.html#MNBeln%C3%B6kire
http://felugyelet.mnb.hu/pbt/bal_menu/jogszabalyok/PBT_altal_alkalmazott_jogszabalyok.html#Miniszterirendeletek
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http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=170590.270669
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=171927.285579
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=171927.285579
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=171927.285579
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=172812.285593
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=172812.285593
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=172392.285764
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=172392.285764
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=172955.285771
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=172955.285771
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=172956.285773
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=172956.285773
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=172956.285773
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=173109.286374
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=173109.286374
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=173109.286374
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=173555.287907
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=173555.287907
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=173558.287645
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