
 

 

H-PBT-H-1950/2015. Kötelezést tartalmazó határozat 
 
A Pénzügyi Békéltető Testület B.F.E. kérelmezőnek (xxx.; a továbbiakban: Kérelmező) az ABC Bank 
(yyy; a továbbiakban: Pénzügyi Szolgáltató) ellen benyújtott kérelmére indult, xxx ügyszám alatt 
nyilvántartásba vett, pénzügyi fogyasztói jogvita rendezésére irányuló eljárásban, a 2015. június 08. 
meghallgatáson az alábbi 
 

HATÁROZATOT 
hozta: 
 
A Pénzügyi Békéltető Testület kötelezi a Pénzügyi Szolgáltatót, hogy jelen határozat kézhezvételétől 
számított 15 (tizenöt) naptári napon belül térítsen meg a Kérelmező részére 22.418 Ft (azaz 
huszonkettőezer-négyszáztizennyolc forint) csekkbeszedésre felszámított összeget a Kérelmezőnek a 
Pénzügyi Szolgáltatónál vezetett xxx számú számlájára történő utalással. 
 
Amennyiben a Pénzügyi Szolgáltató a tanács kötelezést tartalmazó határozatát a teljesítési határidőn 
belül nem hajtja végre, a Kérelmező kérheti a bíróságtól a tanács határozatának végrehajtási 
záradékkal történő ellátását. A Pénzügyi Békéltető Testület eljáró tanácsa felhívja a Kérelmezőt, hogy 
a kötelezés teljesítésének elmaradásáról értesítse a Pénzügyi Békéltető Testületet. 
 
A kötelezést tartalmazó határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, azonban annak kézbesítésétől 
számított 15 napon belül hatályon kívül helyezése kérhető a Fővárosi Törvényszéktől, ha a tanács 
összetétele vagy eljárása nem felelt meg a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 
(a továbbiakban: MNB tv.) rendelkezéseinek, vagy a Pénzügyi Békéltető Testületnek nem volt 
hatásköre az eljárásra, illetve ha a kérelem meghallgatás nélküli elutasításának lett volna helye. 
 
A Pénzügyi Békéltető Testület döntését az MNB tv. 96. § (1) bekezdése, 113. § a) pontja, 114. § (2)-(5) 
bekezdései, valamint 120. §-ának (1) bekezdése alapján hozta meg. 

 
INDOKOLÁS 

 
A Kérelmező a 2015. május 5. napján indult eljárásban kérelemmel (a továbbiakban: Kérelem) fordult 
a Pénzügyi Békéltető Testülethez pénzügyi fogyasztói jogvita rendezése érdekében. A kérelem tárgya 
csekkműveletek keretében fizetetlen csekk után felszámított beszedési jutalék visszatérítéséből 
fakadó igény volt. 
 
A Kérelemben ismertetett és a becsatolt okiratokból megállapítható tényállás szerint a Kérelmező 
2014. december 9-én kezdeményezett csekkbeváltást a Pénzügyi Szolgáltatónál. A Pénzügyi 
Szolgáltató a csekk beváltása iránt intézkedett a külföldi pénzintézet felé, azonban a csekk beváltása 
nem történt meg, mivel a csekk beválthatósági ideje lejárt. A Pénzügyi Szolgáltató az eljárásáért 
3.200 Ft eljárási költséget (fizetetlen csekk jutaléka), továbbá 22.418 Ft beváltási jutalékot 
(csekkbeszedés) számított fel hivatkozással arra, hogy a felmerült jutalékok a csekk feldolgozásával 
kapcsolatban keletkeztek, melyek megfizetése minden esetben az ügyfelet terhelik. A Kérelmező a 
22.418 Ft beszedési jutalék felszámítását kifogásolta, tekintettel arra, hogy nem történt meg a csekk 
beváltása. Álláspontja szerint a csekk értékéhez igazodó beváltási jutalék felszámítása nem jogos, a 
Pénzügyi Szolgáltató a kondíciós listájában feltüntetett költségek közül jelen esetben csak a fizetetlen 
csekk kezeléséért számíthatott volna fel díjat. A csekk ellenértékének beszedése esetén fizetendő 
díjtétel a külföldi bank költsége és a beváltott összeghez igazodó banki jutalék is, azonban ez a lejárt 
csekk esetében nem értelmezhető.  
 
A Kérelmező a csekkbeváltás jutalékának jogosulatlan felszámítása miatt panasszal fordult a Pénzügyi 
Szolgáltató felé, amely a panaszt elutasította. A Pénzügyi Szolgáltató elutasító válaszára figyelemmel 
a Kérelmező kérte a Pénzügyi Békéltető Testületet, hogy határozatával kötelezze a Pénzügyi 



 

 

Szolgáltatót az – álláspontja szerint jogtalanul – felszámított, fizetetlen csekk utáni 22.418 Ft összegű 
beszedési jutalék visszafizetésére.  
 
A Pénzügyi Szolgáltató válasziratában fenntartotta a panaszt elutasító levelében foglaltakat, mely 
szerint a Kérelmező igényének jogosságát nem ismeri el, azt megalapozatlannak tartja. Álláspontja 
szerint az ügylet elszámolása, továbbá a panasz elbírálása és elutasítása során jogszerűen járt el. 
Válasziratában előadta, hogy a bank sem a felek közötti szerződésben, sem a felek közötti 
jogviszonyra vonatkozó jogszabályokat nem sértette meg, továbbá a bank a kondíciós listában 
felhívta a Kérelmező figyelmét arra, hogy milyen feltételek mellett teljesíti a megbízást. Jogi 
álláspontja szerint a felek között konszenzus volt a tekintetben, hogy a Kérelmezőnek milyen 
feltéteket kell teljesítenie, illetve milyen összegű díjfizetésre kötelezett, ha a feltételeket teljesíti, 
illetve nem teljesíti. Hangsúlyozta azon álláspontját, hogy egy körültekintő fogyasztótól elvárható, 
hogy a nagy összegű ügylet jellegéhez, nagyságrendjéhez, a vállalt kockázat mértékéhez igazodóan 
tájékozódjon a csekk beszedésére adott megbízás megadása előtt, a szerződési feltételeket – a tőle 
elvárható gondossággal – át kell tanulmányoznia, szükség esetén a bank referensétől tájékoztatást 
kell kérnie.  
 
Az ügyben 2015. június 8. napján megtartott meghallgatáson a Pénzügyi Szolgáltató képviselője a 
szabályszerű értesítés ellenére nem jelent meg, távolmaradását nem jelezte az eljáró tanács felé. A 
Pénzügyi Szolgáltató a válasziratában jelzett kapcsolódó iratokat a meghallgatásig nem csatolta be. A 
Pénzügyi Szolgáltató a válasziratán kívül az eljárásban a jogi álláspontját és állításait alátámasztó 
tényekről és bizonyítékokról nem terjesztett az eljáró tanács elé semmilyen okiratot, dokumentumot, 
az ügy érdemére vonatkozó további nyilatkozatot nem tett. 
 
A meghallgatáson a Kérelmező fenntartotta a kérelmét. Előadta, hogy véleménye szerint a Pénzügyi 
Szolgáltató két jogcímen is felszámított költséget, holott a kondíciós listában feltüntetett költségek 
közül jogosan csak egy jogcímen, a fizetetlen csekk kezeléséért érvényesíthetett volna költséget. 
 
A Pénzügyi Békéltető Testület eljáró tanácsa az eljárás során előadott nyilatkozatokat és a 
rendelkezésére bocsátott, becsatolt bizonyítékokat megvizsgálta, melynek alapján megállapította, 
hogy a Kérelmező kérelme megalapozott. 
 
A Kérelmező és a Pénzügy Szolgáltató által is hivatkozott, a Pénzügyi Szolgáltató magánszemélyek 
részére közzétett kondíciós listája rögzíti, hogy minden, a csekkek kibocsátásával és elszámolásával 
kapcsolatos külföldi bankköltség a megbízó ügyfelet terheli. A külföldi bank által áthárított jutalékot, 
költségeket, valamint a beszedésre átvett csekkek átutalási díját az ügyfél terhére számolja el. A 
csekkműveletekre irányadó elszámolható banki díjtételeket – fix összegben vagy a csekk 
ellenértékének arányában felszámított jutalék meghatározásával – a kondíciós lista rögzítette.  
A Kérelmező megismételt, sikeres csekkbeváltásáról a Pénzügyi Szolgáltató által kiállított „Értesítés 
csekk ellenértékének befolyásáról” elnevezésű dokumentum feltüntette a külföldi bankköltséget, 
mint az ügyfélre áthárított költséget, továbbá az átváltás árfolyamát és az ügyfél (a Kérelmező) 
számláján jóváírt összeget, amely a Pénzügyi Szolgáltató jutalékának számítási alapját képezte. 
 
A kérelemmel érintett ügyben a „Fizetetlen csekk értesítésben” nem tüntettek fel külföldi banki 
költségeket. Az értesítés a beszedési jutalékot (22.814 Ft) valamint a fizetetlen csekk jutalékát 
tartalmazta (3.200 Ft). A Pénzügyi Szolgáltató az eljárásban nem igazolta az elszámolt beszedési 
jutalék számításának jogalapját, összegszerűségét. A fizetetlen csekk jutaléka megegyezett az 
kondíciós listában meghatározott díjjal. 
 
A Pénzügyi Szolgáltató válasziratában rögzített álláspontját nem támasztotta alá, a felszámított 
költségek felmerülésének jogosságát és összegszerűségét nem igazolta, az ügyben a releváns banki 
szabályozókat és a konkrét ügylethez kapcsolódó dokumentumokat nem csatolta be. Képviselője a 



 

 

meghallgatáson nem jelent meg, távolmaradását nem mentette ki. Erre tekintettel az eljáró tanács a 
rendelkezésére álló adatok és információk alapján hozta meg határozatát. 
 
A fentiek alapján az eljáró tanács álláspontja szerint a csekk beszedésének jutaléka a fizetetlen csekk 
esetében – a beszedés elmaradása miatt – nem értelmezhető, azzal kapcsolatban utalási díj sem 
merülhet fel. A Pénzügyi Szolgáltató nem számíthat fel jogszerűen jutalékot ugyanazon csekk 
beváltása esetén a fizetetlen csekk kezeléséért és a csekk ellenértékének beszedéséért. A Kérelmező 
által a csekk ellenértékének beszedésére adott megbízás nem teljesült, mivel a csekk beválthatósági 
ideje lejárt, ezért a Pénzügyi Szolgáltató a kondíciós listában a fizetetlen csekk kezelésére irányadó 
díjon kívül nem számíthatott fel jogosan további jutalékot. 
 
Mivel az eljáró tanács álláspontja szerint a Kérelmező kérelme megalapozott, ezért a Pénzügyi 
Békéltető Testület 22.814 Ft megfizetésére kötelezte a Pénzügyi Szolgáltatót. 
 
Az eljáró tanács rögzíti, hogy a Pénzügyi Szolgáltató a Pénzügyi Békéltető Testület előtt - 1 millió Ft 
fogyasztói követelésig és 3 millió Ft ügyleti értékig terjedő - általános alávetési nyilatkozatot tett, 
amely alapján - az abban rögzített korlátozással - a Pénzügyi Békéltető Testület döntését magára 
nézve kötelezőként elismeri.  
 
Mivel a Kérelmező Kérelme a fentiek szerint megalapozott és a Pénzügyi Szolgáltató az ügyben 
alávetési nyilatkozatot tett, az eljáró tanács a rendelkező rész szerinti kötelezést tartalmazó 
határozatot hozta. 
 
Budapest, 2015. június 8. 
 

Dr. Jártas Ágnes s.k., 
eljáró tanács tagja 
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eljáró tanács elnöke 

Dr. Szente Krisztina s.k., 
eljáró tanács tagja 

 


