
Állásfoglalás az engedményezett követelésekkel kapcsolatos panaszok kezelésével összefüggésben felmerülő 
kérdésekről 
 
A kérelmező (Pénzügyi vállalkozás) állásfoglalás iránti kérelemmel (Beadvány) fordult a Magyar Nemzeti 
Bankhoz (MNB) a panaszkezelésre vonatkozó jogszabályi rendelkezések engedményezést követő 
alkalmazásával kapcsolatban. 
 
I. TÉNYÁLLÁS 
 
A Pénzügyi vállalkozás a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 3. § (1) 
bekezdés b) pontja alapján hitel- és pénzkölcsön nyújtása – faktoring tevékenységre vonatkozó üzletági 
korlátozással – pénzügyi szolgáltatási tevékenység végzésére rendelkezik felügyeleti engedéllyel. A Pénzügyi 
vállalkozás engedményezés útján üzletszerűen, lejárt követeléseket vásárol pénzügyi intézményektől, illetve 
pénzügyi intézménynek nem minősülő társaságoktól. 
 
Az engedményezést követően gyakran felmerülő probléma, hogy a követelés kötelezettje, a követelés 
érvényesítése, behajtása során – az engedményezésről szóló írásbeli értesítés átvételét követően – vitatja a 
vele szemben fennálló követelés jogszerűségét, és panasszal él a Pénzügyi vállalkozás, mint engedményes felé. 
A Pénzügyi vállalkozás ezen panaszokat nyilvántartásában rögzíti.  
 
A Beadvány szerint a kötelezettek által előterjesztett panaszok több esetben olyan tényekre, adatokra, 
körülményekre hivatkoznak, illetve olyan eseményekre vonatkoznak, amelyek még az engedményezés előtti 
időszakot érintik, így a szerződéskötés körülményeire, a követelés engedményezés időpontja előtti 
összegszerűségére, jogalapjára, az engedményező eljárására, téves tájékoztatására vonatkozó kifogásokat 
rögzítenek. 
 
A Beadvány szerint az engedményezéskor az adott követelés kapcsán az engedményező által átadott 
dokumentáció eltérő lehet, így a panaszkezelés során előfordulhat, hogy a Pénzügyi vállalkozás nem tudja 
megválaszolni azon kifogásokat, amelyek kapcsán nem rendelkezik információval, nem ismeri azok hátterét.  
Ilyen esetekben a Pénzügyi vállalkozás az engedményezés előtti időszakot érintő panaszt érdemben nem tudja 
kivizsgálni, mivel nem rendelkezik az ahhoz szükséges valamennyi irattal, információval. Előfordulhat továbbá 
az is, hogy a kötelezett a panaszban a Pénzügyi vállalkozás által nem ismert körülményeket kifogásol. 
 
Fentiek következtében a Pénzügyi vállalkozás kizárólag úgy tudja érdemben kivizsgálni a panaszt, ha 
egyeztetést kezdeményez az engedményezővel, és beszerzi a panasz megválaszolásához szükséges 
információkat, azonban ilyen esetben sem tud meggyőződni arról, hogy az információ helytálló-e. 
 
A Beadvány szerint előfordulnak olyan esetek is, amikor a Pénzügyi vállalkozás meg tudja válaszolni a panaszt, 
azonban a kötelezett által vitatott körülmények és az ügyről rendelkezésre álló összes információ alapján 
szükséges lehet a panasz engedményező általi kivizsgálása is. Az engedményezővel való egyeztetés során 
gyakori probléma, hogy az engedményező nem adja meg a panasz megválaszolásához szükséges 
információkat, vagy nem a panasz Pénzügyi vállalkozáshoz való érkezésétől számított 30 napos határidőben ad 
választ. Ilyen esetben a panasz meg nem válaszolt, vagy részben megválaszolt panaszként, illetve mint 
késedelmesen megválaszolt panaszként fog megjelenni a Pénzügyi vállalkozás nyilvántartásában. 
 
Fentieken túl rendkívüli eset, ha az engedményező az engedményezést követően jogutód nélkül megszűnt, és 
így a panaszra már nem tud válaszolni. Ennek következtében a Pénzügyi vállalkozásnak nincs lehetősége sem 
egyeztetésre, sem arra, hogy szükség esetén arról tájékoztassa a kötelezettet, hogy az engedményezőhöz 
fordulhat panasza engedményezés előtti időszakot érintő részével.  
 
II. A JOGKÉRDÉSEK 
 

1) Megfelelő eljárásnak tekinthető-e, ha a kötelezett az engedményezést követően – amennyiben az 
engedményezési értesítő vele szemben hatályosult – a Pénzügyi vállalkozást, mint engedményest keresi 
meg a vele szemben fennálló követeléssel kapcsolatos panasz kivizsgálása érdekében?  

 



2) Megfelelő eljárásnak tekinthető-e, ha a kötelezett az engedményezést követően – amennyiben az 
engedményezési értesítő vele szemben nem hatályosult – az engedményezőt keresi meg a vele 
szemben fennálló követeléssel kapcsolatos panasz kivizsgálása érdekében?  

 
3) Amennyiben a kötelezett az engedményezést követően a Pénzügyi vállalkozásnál terjeszt elő panaszt a 

vele szemben fennálló követeléssel kapcsolatban, úgy megfelelő eljárásnak tekinthető-e, ha a Pénzügyi 
vállalkozás a panasz általa megválaszolható részét 30 napon belül megválaszolja a kötelezettnek, az 
általa meg nem válaszolható panaszrész vonatkozásában pedig tájékoztatja a kötelezettet, hogy az 
engedményezés előtti időszakot érintő panaszra, panaszrészre érdemben az engedményező tud 
válaszolni, és egyben tájékoztatja, hogy ennek érdekében egyeztetést kezdeményezett az 
engedményezővel?  

 

4) Amennyiben az engedményező a panasz Pénzügyi vállalkozáshoz történő beérkezésétől számított 30 
napon belül az engedményezés előtti időszakot érintő panaszrész vonatkozásában nem ad választ, vagy 
késedelmesen ad választ, az a Pénzügyi vállalkozás jogszabályban előírt, 30 napos válaszadási 
határidejét nem érinti. Ilyen esetben a Pénzügyi vállalkozás a saját nyilvántartásában rögzítheti-e a 
panaszt lezártként, illetve megválaszoltként?  

 

5) Amennyiben az engedményező az engedményezést követően jogutód nélkül megszűnt, úgy megfelelő 
eljárásnak tekinthető-e, ha a Pénzügyi vállalkozás mindent megtesz annak érdekében, hogy a panaszt 
érdemben kivizsgálja a rendelkezésére álló adatok és dokumentumok alapján és ezen felül tájékoztatja a 
kötelezettet, hogy az engedményező megszűnt, így a panasz engedményezés előtti időszakra vonatkozó 
része tekintetében információ hiányában nem áll módjában válaszolni?  

 
6) Banktitkot sért-e a Pénzügyi vállalkozás azzal, ha a panaszt a rendelkezésére álló információk és 

dokumentumok alapján megválaszolja, a meg nem válaszolható kérdések tekintetében azonban 
egyeztetést kezdeményez az engedményezővel? 

 
III. A KÉRELMEZŐ JOGI ÁLLÁSPONTJA 

 
1) A Beadvány szerint mind a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, mind a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény előírja a kötelezett engedményezésről szóló értesítését. Az 
engedményezési értesítő jelentősége, hogy addig, amíg a kötelezett az engedményezésről nem szerez 
tudomást, jogszerűen teljesíthet az engedményezőnek, az engedményezésről való tudomásszerzést 
követően azonban kizárólag az engedményes irányában terheli helytállási kötelezettség. Tekintettel 
arra, hogy a követelés új jogosultja az engedményes, a kötelezett az engedményezés hatályosulását 
követően értelemszerűen az engedményest keresi meg panaszával. 
 

2) A Beadvány szerint amennyiben a kötelezettel szemben az engedményezési értesítő hatályosult, úgy a 
kötelezett elsősorban az engedményest, mint a követelés új jogosultját keresheti meg a követeléssel 
kapcsolatos panasz kivizsgálása érdekében.  

 

Amennyiben azonban a kötelezettel szemben az engedményezési értesítő nem hatályosult – feltéve, 
hogy a kötelezett eljárása nem rosszhiszemű és egyéb forrásból sem szerzett tudomást a követelés 
engedményezéséről –, úgy tekintettel arra, hogy a kötelezettnek nincs tudomása a követelés 
engedményezéséről és a követelés új jogosultjáról, jogszerűen keresheti meg a követeléssel kapcsolatos 
panaszával az engedményezőt.  
 
A kérelmező álláspontja szerint az engedményező ebben az esetben eljárhat egyrészt úgy, hogy 
tájékoztatja a kötelezettet az engedményezésről és a panasz kivizsgálása érdekében az engedményeshez 
irányítja, tekintettel arra, hogy a követelés új jogosultja az engedményes, másrészt eljárhat úgy is, hogy 
a panaszt maga az engedményező válaszolja meg, és erről egyidejűleg tájékoztatja az engedményest.  
 
Amennyiben az engedményező tájékoztatja a kötelezettet az engedményezésről és a panasz 
kivizsgálása érdekében az engedményeshez irányítja, ugyanúgy felmerülhet olyan kérdés, körülmény, 
melyet az engedményes – iratanyag vagy információ hiányában – nem tud megválaszolni, és egyeztetés 
válik szükségessé az engedményezővel. Ilyen esetben a kérelmező álláspontja szerint az engedményezőt 



nem illeti meg annak kifogása, hogy a kötelezett panaszával korábban már érdemben foglalkozott, azaz 
az egyeztetést nem tagadhatja meg. 

 
3) A kérelmező álláspontja szerint a Pénzügyi vállalkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezés által előírt, 

30 napos válaszadási kötelezettségének eleget tesz azzal, ha a kötelezett panaszát érdemben kivizsgálja, 
és annak eredményeként a panaszt – amennyiben a válaszhoz szükséges dokumentáció, információ 
rendelkezésre áll – megválaszolja, vagy megállapítja, hogy a panasz – vagy annak egy része – olyan 
engedményezés előtti körülményekre vonatkozik, amelyet – dokumentáció, információ hiányában – az 
engedményező megkeresése nélkül nem tud megválaszolni.  

 
A Beadványban foglaltak szerint a Pénzügyi vállalkozás egyúttal tájékoztatja a panaszost, hogy az 
egyeztetés érdekében megtette a szükséges intézkedéseket az engedményező irányába, és vállalja, hogy 
amint az engedményező a panasz vonatkozásában választ ad, azt haladéktalanul megküldi a kötelezett 
részére. Mindemellett válaszlevelében rögzíti, hogy az engedményező együttműködési 
kötelezettségének nem teljesítéséből, vagy késedelmes teljesítéséből eredő esetleges károkért 
felelősséget nem vállal, valamint azt, hogy az engedményező együttműködési kötelezettségének 
megszegése a követelés érvényesítését és érvényesíthetőségét nem befolyásolja. 

 
4) A kérelmező álláspontja szerint a pénzügyi intézménynek minősülő engedményező esetén a panasz 

megválaszolására előírt 30 napos válaszadási határidő ugyanúgy irányadó, mint az engedményes 
esetében. Az engedményes Pénzügyi vállalkozás a beérkezett és nyilvántartásában rögzített panasz 
vonatkozásában egyeztetést kezdeményez az engedményezővel, és a kivizsgálandó panaszt, kifogást 
megküldi részére. A pénzügyi intézmény engedményező a panaszt, mint új panaszt nyilvántartásában 
rögzíti, amellyel kapcsolatban köti a vonatkozó jogszabályi rendelkezésben meghatározott 30 napos 
válaszadási határidő.  

 
 A Beadvány rögzíti továbbá, hogy nem pénzügyi intézmény engedményező esetén a panasz 

megválaszolása kapcsán az adott szolgáltatásra vonatkozó jogszabályban előírt határidő az irányadó.  
 
 A kérelmező álláspontja szerint a Pénzügyi vállalkozás a kötelezettnek küldött válaszával és az 

egyeztetés megkezdéséről való tájékoztatásával a jogszabályban előírt válaszadási kötelezettségének 
maradéktalanul eleget tesz, vagyis a panaszt lezártként, illetve megválaszoltként rögzítheti 
nyilvántartásában. Ebből adódóan az engedményező késedelmes válaszadása vagy a válaszadás hiánya 
az engedményes válaszadási kötelezettségére, határidejére nem hat ki. 

 
5) A Beadványban foglaltak szerint tekintettel arra, hogy az engedményező jogutód nélküli megszűnése az 

engedményezéstől és az engedményestől független, arra az engedményesnek nincs ráhatása. Ennek 
megfelelően az nem lehet az engedményesnek felróható, amennyiben a követelés érvényesítése során 
olyan adat, körülmény merül fel, amely az engedményezés előtti időszakra vonatkozik, és az 
engedményesnek nem áll rendelkezésére megfelelő információ a panasz megválaszolásához, valamint 
jogelőd hiányában egyeztetés kezdeményezésére sincs lehetőség.  

 
A kérelmező álláspontja szerint, amennyiben a Pénzügyi vállalkozás a panaszt kivizsgálja, és a 
rendelkezésre álló dokumentáció és információ alapján azt megválaszolja, egyúttal pedig tájékoztatja a 
kötelezettet az engedményező jogutód nélküli megszűnéséről, úgy eleget tesz válaszadási 
kötelezettségének. A Pénzügyi vállalkozás ilyen esetben részletesen tájékoztatja a kötelezettet arról is, 
hogy amennyiben a panasz kivizsgálásával nem ért egyet, a pénzügyi szervezetek panaszkezelésére 
vonatkozó szabályokról szóló 28/2014. (VII. 23.) MNB rendelet (MNB rendelet) alapján a fogyasztónak 
minősülő kötelezett mely jogorvoslati fórumokhoz fordulhat. 

 
6) A Beadvány rögzíti, hogy tekintettel arra, hogy az engedményes egy már lejárt követelést vásárol meg és 

érvényesít, – a kérelmező álláspontja szerint – a Pénzügyi vállalkozás nem sért banktitkot azzal, hogy a 
kötelezett panasza alapján egyeztetést kezdeményez az engedményezővel, különös figyelemmel arra, 
hogy az engedményes az engedményezést megelőző időszakra vonatkozó körülményekkel, adatokkal, 
tényekkel kapcsolatban keresi meg az engedményezőt, melyekről nyilvánvalóan az engedményező bír 
releváns információval. 

 



A Beadványban foglaltak szerint a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi 
CCXXXVII. törvény (Hpt.) 160. § (1) bekezdése, és 161. § (1) bekezdés c) pontja alapvetően az 
engedményező pénzügyi intézményre vonatkozik, azonban az vice versa értelmezendő. Abban az 
esetben, ha a pénzügyi intézmény engedményező a követelés engedményezésével együtt az 
információkat, dokumentumokat is átadta az engedményes részére, akkor a pénzügyi intézmény 
engedményes nem sért banktitkot azzal, ha a követelés korábbi jogosultját megkeresi.  

 
IV. AZ MNB ÁLLÁSPONTJA 
 
Előzetesen rögzíteni kívánom, hogy a felügyeleti tevékenységgel összefüggő állásfoglalás kiadására jellemzően 
jogszabályi rendelkezések értelmezése vagy keretjellegű normatív rendelkezések tartalommal való feltöltése 
vonatkozásában kerül sor. Az állásfoglalások kiadásának célja, hogy jogi normák által nem szabályozott 
kérdésekben vagy többféleképpen értelmezhető, adott esetben egymásnak ellentmondó jogi szabályozás 
esetén az MNB saját álláspontját ismertesse annak érdekében, hogy az állásfoglalást kérő az MNB – nem 
kötelező erejű – állásfoglalása ismeretében kialakíthassa saját jogi álláspontját. Az állásfoglalás kiadásának 
keretei között nincs lehetőség arra, hogy az állásfoglalás iránti kérelmet előterjesztő megvalósítani tervezett 
konkrét intézkedéseit, eljárását az MNB előzetesen jóváhagyja. Az MNB a felügyelt intézmények tevékenységét, 
egyedi gyakorlatát hatósági ellenőrzési tevékenysége keretében vizsgálja és értékeli. 
 
A Hpt. 288. § (1) bekezdése szerint a pénzügyi intézmény és a független közvetítő biztosítja, hogy az ügyfél a 
pénzügyi intézmény és a független közvetítő magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó 
panaszát szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, postai 
úton, telefaxon, elektronikus levélben) közölhesse. 
 
A befektetési vállalkozások, a pénzforgalmi intézmények, az elektronikuspénz-kibocsátó intézmények, az 
utalványkibocsátók, a pénzügyi intézmények és a független pénzügyi szolgáltatás közvetítők panaszkezelésének 
eljárásával, valamint panaszkezelési szabályzatával kapcsolatos részletes szabályokról szóló 435/2016. (XII. 16.) 
Korm. rendelet (435/2016. Korm. rendelet) 2. § (5) bekezdése rögzíti, hogy a szolgáltató az írásbeli panasszal 
kapcsolatos, indokolással ellátott álláspontját a panasz közlését követő 30 napon belül köteles megküldeni az 
ügyfélnek. 
 
Az MNB rendelet 4. § (1) bekezdése szerint a szolgáltató a panasz kivizsgálását követően válaszában részletesen 
kitér a panasz teljes körű kivizsgálásának eredményére, a panasz rendezésére vagy megoldására vonatkozó 
intézkedésre, illetve a panasz elutasítása esetén az elutasítás indokára. 
 
A Magyar Nemzeti Bank pénzügyi szervezetek panaszkezelési eljárásáról szóló 13/2015. (X. 16.) számú ajánlása 
(Ajánlás) általános elvként rögzíti és alapvető magatartási formának tartja, hogy a pénzügyi szervezetek 
együttműködjenek az ügyfelekkel a panasztételt megelőzően, a teljes panaszkezelési eljárás folyamán és a 
válaszadást követően. 
 
Az Ajánlás a panaszkezelés menetével kapcsolatos elvárások között az alábbiakat rögzíti: 
 
„21. A pénzügyi szervezetek a panaszkezelést egyenletes színvonalon biztosítsák az ügyféllel való kapcsolat 
teljes folyamatában. Ennek érdekében törekedjenek az együttműködő, rugalmas, segítőkész szolgáltatói 
magatartásra a jogviszony létrejöttét megelőzően, a jogviszony fennállása alatt, és annak megszűnését 
követően felmerülő problémák, panaszok kezelése során is.  
 
22. Annak érdekében, hogy a panasz minden eleme tisztázásra kerüljön, indokolt, hogy a pénzügyi szervezetek 
gondoskodjanak a panaszban felvetett minden egyes probléma, kifogás kivizsgálásáról, és ennek érdekében 
összegyűjtsék és megvizsgálják a panasszal kapcsolatos valamennyi lényeges bizonyítékot és információt.” 
 
A fentiekre figyelemmel a kérelmező által felvetett jogértelmezési kérdésekben az MNB az alábbi álláspontot 
alakította ki. 
 
1-2) A kötelezettnek az engedményezés hatályosulását megelőzően nincs hivatalos tudomása arról, hogy a 
jogosult személyében változás következett be. Ennek megfelelően a kötelezett a panasz kivizsgálása érdekében 
az engedményezőhöz fordulhat. A kötelezett az engedményezés hatályosulását követően a panasz kivizsgálása 



érdekében mind az engedményezőhöz, mind pedig az engedményeshez fordulhat attól függően, hogy 
megítélése szerint a kifogása az engedményezést megelőző, vagy azt követő időszakot érinti, illetve, hogy a 
rendelkezésére álló dokumentumok, információk alapján meg tudja-e azt ítélni.  
 
Mind az engedményes, mind az engedményező köteles a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek való 
megfelelés érdekében érdemben kezelni a hozzá érkezett panaszt. Az engedményezőtől és az engedményestől 
is elvárt gyakorlat, hogy az Ajánlásban foglaltak alapján együttműködjenek a kötelezettel – a rendelkezésükre 
álló dokumentumokhoz, információkhoz mérten, továbbá szükség esetén egymással való egyeztetés útján – a 
panasz érdemi kezelése érdekében abban az esetben is, ha a panasz vagy kifogás az adott jogviszony 
megszűnését követő időszakra, vagy olyan időszakra vonatkozik, amely a jogviszony létrejöttét megelőzi. 
 
3) Abban az esetben, ha a kötelezett az engedményezés hatályosulását követően az engedményeshez fordul 
olyan jellegű panaszával, amely részben vagy egészben az engedményezést megelőző időszakra vonatkozik, és 
a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az engedményes részéről a panasz kivizsgálása részben vagy 
egészben akadályba ütközik, az engedményes azzal tesz eleget a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek az 
általa meg nem válaszolható panasz vagy egyes kifogások tekintetében, ha a panasz közlését követően 
haladéktalanul felveszi a kapcsolatot az engedményezővel, és erről egyúttal tájékoztatja a panaszos 
kötelezettet.  
 
Az MNB fogyasztóbarát megoldásnak tekinti, ha az engedményes a kötelezett egyeztetéssel kapcsolatos 
értesítésekor arról is tájékoztatást nyújt, hogy a kompetenciájába nem tartozó, az engedményezőt érintő 
kifogások tekintetében a kötelezettnek jogában áll közvetlenül az engedményezőnél panaszt tenni. Ez azonban 
nem érinti az engedményes együttműködési kötelezettségét, így azt, hogy a panasz érdemi vizsgálata 
érdekében – a fenti értesítéssel párhuzamosan – felvegye a kapcsolatot az engedményezővel. 
 
Az engedményesnek a rá vonatkozó kifogások tekintetében a közlést követő 30 napon belül meg kell küldenie 
indokolással ellátott álláspontját a kötelezett részére, vagy – amennyiben a panasz teljes egészében az 
engedményező kompetenciájába tartozik – legkésőbb a 30. napon meg kell küldenie válaszát az engedményező 
álláspontjával, vagy annak hiányában az arra vonatkozó tájékoztatással, hogy az engedményező az egyeztetés 
során nem adott választ a panaszra, illetve válasza a későbbiekben várható. 
 
Fontos leszögezni ugyanakkor, hogy a követelés jog- és összegszerűségét érintő panaszok, kifogások érdemi 
vizsgálatát az engedményes nem mellőzheti arra hivatkozással, hogy a követelés jog- és összegszerűségét 
alátámasztó dokumentumok, adatok, információk nem állnak rendelkezésére. Az ilyen panaszra adott 
válaszban az általa érvényesített követelés jogalapját és összegszerűségét abban az esetben is alá kell 
támasztania, ha a panasz – vagy annak egy része – olyan engedményezés előtti körülményekre vonatkozik, 
amelyet – dokumentáció, információ hiányában – az engedményező megkeresése nélkül nem tud 
megválaszolni. A fentiek biztosítása érdekében az MNB álláspontja szerint az engedményes úgy jár el 
megfelelően, ha kizárólag olyan követelést vesz át, amelynek kapcsán az engedményező biztosítani tudja a 
követelés jog- és összegszerűségét alátámasztó dokumentumok átadását. 
 
4) A panaszkezelési határidő mind az engedményezőt, mind az engedményest abban az esetben köti, ha a 
panaszt közvetlenül a kötelezett közli. Az engedményező és az engedményes is köteles betartani a 
panaszkezelésre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket, és az Ajánlásnak megfelelően a panaszkezelést 
egyenletes színvonalon biztosítani a jogviszony létrejöttét megelőzően, fennállása alatt és megszűnését 
követően is azon kifogások kapcsán, amelyek a szerződéses jogviszonnyal összefüggésben a tevékenységükre 
vagy mulasztásukra vonatkoznak. 
 
Fentiek alapján az engedményes kötelezettségének betartását nem érinti, ha az engedményes a panasz 
közlését követő 30 napon belül megválaszolja a kompetenciájába tartozó és általa megválaszolható 
kifogásokat, azonban az engedményező az egyeztetés során késedelmes választ ad, vagy a megkeresésre nem 
válaszol, és emiatt az engedményesnek nem áll módjában a panasz, vagy valamennyi kifogás megválaszolása. 

 
5) Mint az a 3) kérdés kapcsán is említést nyert, az MNB megítélése szerint az engedményes akkor jár el 
helyesen, ha kizárólag olyan követelést vesz át, amely esetében az engedményező biztosítani tudja a követelés 
jog- és összegszerűségét alátámasztó dokumentumok, és azokon túlmenően az engedményezést megelőzően a 
kötelezettnek küldött értesítőlevelek másolati példányának az átadását is. Ezáltal biztosítható a minél 



hatékonyabb érdemi válaszadás az esetlegesen felmerülő kifogások, panaszok esetében. Amennyiben a 
követelés érvényesítése során olyan adat, körülmény merül fel, amely az engedményezés előtti időszakra 
vonatkozik, és az engedményesnek nem áll rendelkezésére megfelelő információ a panasz megválaszolásához, 
valamint jogelőd hiányában egyeztetés kezdeményezésére sincs lehetőség, – az érvényesített követelés jog- és 
összegszerűségének alátámasztása kivételével, ami az engedményestől minden esetben elvárható – a jogutód 
nélkül megszűnt engedményező tevékenységével, mulasztásával kapcsolatos kifogások tekintetében a válasz – 
a szükséges adat, illetve információ hiányából eredő – elmaradása az engedményesnek nem felróható. 

 
6) Az MNB osztja a Beadványban kifejtett azon álláspontot, miszerint a lejárt követelést megszerző 
engedményes nem sért banktitkot azzal, ha a kötelezett panasza alapján egyeztetést kezdeményez az 
engedményezővel az engedményezést megelőző időszakra vonatkozó körülményekkel, adatokkal, tényekkel 
kapcsolatban. A kérdés kapcsán azonban az MNB szükségesnek tartja rögzíteni, hogy az egyeztetés során az 
engedményes nem adhat át az engedményezőnek olyan törvény által védett titoknak minősülő információt, 
adatot, amely az engedményezést követően keletkezett, és ezáltal az engedményező annak kapcsán harmadik 
személynek minősül. Amennyiben az érdemi panaszkezeléshez ilyen adatok átadása is feltétlenül szükséges, az 
MNB rendelet 2. § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel, a panaszostól – annak megfelelő tájékoztatása 
mellett – be kell szerezni a Hpt. 161.  § (1) bekezdés a) pontja szerinti felhatalmazást. 
 
Budapest, 2018. március 29. 
 
 


