
 
 
 
 
 
 

A-PBT-A-5/2016. Ajánlás 
 
A Pénzügyi Békéltető Testület T.A. kérelmező (xxx) és T.An. kérelmező (xxx) (a továbbiakban együtt: 
Kérelmező) az ABC Bank szolgáltató (yyy) (a továbbiakban: Pénzügyi Szolgáltató) ellen benyújtott 
kérelmére indult, xxx ügyszám alatt nyilvántartásba vett, a xxx számú szerződéshez kapcsolódó 
pénzügyi fogyasztói jogvita rendezésére irányuló eljárásban, a 2016. október 11. napján megtartott 
meghallgatást követő írásbeli eljárásban az alábbi 
 

AJÁNLÁST 
hozta: 
 
A Pénzügyi Békéltető Testület ajánlja, hogy a Pénzügyi Szolgáltató az ajánlás kézhezvételét követő 
15 (tizenöt) napon belül térítse vissza a Kérelmezőnek a Kérelmező által a xxx számú szerződés 
végtörlesztéskor kifizetett végtörlesztési díj 50 %-át azaz 57.882,- Ft, azaz ötvenhétezer-
nyolcszáznyolcvankét forint  összeget postai úton. 

Az ajánlás 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, a Pénzügyi Békéltető Testületnek nem volt hatásköre az eljárásra, a kérelem 
meghallgatás nélküli elutasításának lett volna helye. 

A Pénzügyi Szolgáltató az ajánlás hatályon kívül helyezését a fentieken túl – az ajánlás részére történt 
kézbesítésétől számított tizenöt napon belül – akkor is kérheti a Fővárosi Törvényszéktől, ha az 
ajánlás tartalma nem felel meg a jogszabályoknak. 

Ha a Pénzügyi Szolgáltató az ajánlásnak nem tesz eleget, a Pénzügyi Békéltető Testület – a Kérelmező 
nevének megjelölése nélkül – jogosult a jogvita tartalmának rövid leírását és az eljárás eredményét - 
legkorábban az ajánlásnak a pénzügyi szolgáltató részére történt kézbesítésétől számított hatvan nap 
elteltével - nyilvánosságra hozni. 

A Pénzügyi Békéltető Testület felhívja a Pénzügyi Szolgáltatót és a Kérelmezőt, hogy a jelen 
ajánlásban foglaltak követéséről vagy a követésének elmaradásáról az ajánlás kézhezvételét követő 
60 napon belül írásban értesítsék a Testületet. 

A Pénzügyi Békéltető Testület ajánlása nem érinti a Kérelmező azon jogát, hogy a Pénzügyi 
Szolgáltatóval szembeni igényét bírósági eljárás keretében érvényesítse. 

A Pénzügyi Békéltető Testület döntését az MNB tv. 113. §-ának b) pontja, 116. §-a, valamint 119. §-
ának (1) bekezdése alapján hozta meg. 
 

INDOKOLÁS 
 
Kérelmező és a Pénzügyi Szolgáltató xxx lakáshitel kiváltására yyy lakáscélú hitelszerződést kötött 
2015.06.16. napján. A hitel összege 10.500.000,- Ft volt. A hitel eredeti lejárata 2021.07.15. napja 
volt. A Kérelmező 2016.05.19. napján a futamidő lejárta előtt hitelének végtörlesztését 
kezdeményezte. Pénzügyi Szolgáltató a végtörlesztést 2016.05.24. napján 2016.05.19-i értéknappal 
elvégezte.  
 
A Kérelmező 2016.05.25. napján - xxx szolgáltatáson keresztül - panaszbeadványt nyújtott be a 
Pénzügyi Szolgáltatóhoz, amelyben sérelmezte a végtörlesztés során Pénzügyi Szolgáltató által 
felszámított előtörlesztési díj összegét. Kérelmező kifogásolta, hogy Pénzügyi Szolgáltató a fennálló 
tőketartozás 2%-át számította fel előtörlesztési díjként és kérte Pénzügyi Szolgáltatót, hogy ennek 
indokoltságáról adjon tájékoztatást.   
 
A Pénzügyi Szolgáltató a Kérelmező panaszát 2016.05.27. napján kelt levelével elutasította. Pénzügyi 
Szolgáltató levelében előadta, hogy a végtörlesztéskor hatályos xxx Hirdetmény xxx számú melléklete 
alapján, a végtörlesztési díj a xxx között szerződött hitelek esetén 2010.11.27-től a fennálló 
tőketartozás 2%-a, maximum xxx Ft. Pénzügyi Szolgáltató tájékoztatta Kérelmezőt, hogy az időszak 
alatt végbement törvénymódosítás következtében - többek között - megszüntetésre kerültek azon 



kedvezményes elő-/végtörlesztési lehetőségek, melyek lehetővé tették lakáscélú jelzáloghitelek elő-
/végtörlesztése esetén az 1%-os mértékű elő-/végtörlesztési díjat, amennyiben az nem idegen banki 
hitelkiváltásból történik. A hirdetmény szerint is, erre kizárólag a yyy közötti időszakban történt 
előtörlesztés esetén volt lehetőség. A Kérelmező előtörlesztése esetén korábban azért 1% 
előtörlesztési díj került felszámolásra, mert az 2016.03.16-i értéknappal történt. Pénzügyi Szolgáltató 
előadta továbbá, hogy a végtörlesztést 2016.05.24-n 2016.05.19-i értéknappal elvégezte, melynek 
során a végtörlesztés értéknapján fennálló 5.788.221,- Ft tőketartozás alapján számolva, helyesen 
került terhelésre a 115.764,- HUF összegű végtörlesztési díj, amely a végtörlesztett összeg 2%-a volt.  
 
A Pénzügyi Szolgáltató elutasító válaszára figyelemmel a Kérelmező kérte a Pénzügyi Békéltető 
Testületet, hogy határozatával állapítsa meg, hogy Pénzügyi Szolgáltatónak a fennálló tartozás 1%-át 
(57.882,- Ft) kellett volna végtörlesztési díjként felszámítania - tekintettel a fogyasztónak nyújtott 
hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény (továbbiakban: Fhtv.) szerződéskötéskor hatályos 25. § (4) 
bekezdésére - a fennálló tartozás 2%-ának (115.764,- Ft) levonása helyett. A Kérelmező kérelmében 
követelését 57.882,- Ft összegben határozta meg. 
 
A Pénzügyi Békéltető Testület az eljárást 2016. augusztus 10. napján megindította. 
 
A Pénzügyi Szolgáltató válasziratában fenntartotta a panaszt elutasító levelében foglaltakat, mely 
szerint a Kérelmező igényének jogosságát nem ismeri el. Álláspontja szerint a panasz elbírálása és 
elutasítása során jogszerűen járt el. 
Pénzügyi Szolgáltató a kölcsönszerződés III/4. pontjára valamint a hatályos xxx Hirdetmény yyy 
pontjára hivatkozással továbbra is fenntartotta arra vonatkozó álláspontját, hogy a végtörlesztés 
miatti szerződésmódosítási díj mértéke szabályszerűen került megállapításra.  
A Pénzügyi Szolgáltató válasziratában nyilatkozott, hogy xxx nyilatkozata alapján jelen eljárásban 
hozott döntésnek nem veti alá magát, azt csak ajánlásként fogadja el. 
 
2016. október 11. napján a Pénzügyi Békéltető Testület eljáró tanácsa meghallgatást tartott, melyen 
a Kérelmező nem, csupán a Pénzügyi Szolgáltató képviseltette magát. A Pénzügyi Szolgáltató 
fenntartotta a válasziratban foglaltakat, és a meghallgatáson akként nyilatkozott, hogy jogi 
álláspontját fenntartja, továbbá nyilatkozott arról, hogy a szerződés megkötésének dátuma 
2015.06.03. napja volt, valamint arról, hogy a kölcsönszerződés saját banki hitelkiváltás céljából, xxx 
finanszírozással, extra kedvezmény kategóriában jött létre, így a hirdetmény yyy pontjában szereplő 
táblázat második sora vonatkozik rá. Az előtörlesztés díja szerződésmódosítási díjként került 
kezelésre, összege pedig a Pénzügyi Szolgáltató mindenkor hatályos hirdetménye alapján kerül 
megállapításra. A jogszabályváltozás következtében a kedvezményes elő-, végtörlesztési lehetőségek 
megszüntetésre kerültek, erre tekintettel a hirdetmény is változott. 
 
A Pénzügyi Békéltető Testület eljáró tanácsa a meghallgatáson jegyzőkönyvbe foglaltan felhívta a 
Pénzügyi Szolgáltatót, hogy nyilatkozzon arról, hogy a Kérelmező által megkötött kölcsönszerződés 
végtörlesztése más pénzügyi intézmény által folyósított kölcsönből valósult-e meg, valamint felhívta, 
hogy arról is nyilatkozzon és álláspontját jogi indokolással is támassza alá, hogy milyen okból 
számítottak fel 2% mértékű előtörlesztési díjat, különös tekintettel az Fhtv.-nek a szerződés 
megkötésekor hatályos 25.§ (1) és (4) bekezdéseire. 
 
A Pénzügyi Szolgáltató ezt követően 2016. október 19. napján a Pénzügyi Békéltető Testülethez 
érkezett válaszában terjesztette elő a felhívásban meghatározott kérdésekre adott válaszát. A 
Pénzügyi Szolgáltató előadta, hogy a végtörlesztési nyilatkozat 2016. május 19. napján került aláírásra 
a Kérelmező részéről, a végtörlesztés értéknapja szintén 2016. május 19. napja volt, és tekintettel 
arra, hogy a végtörlesztés összege a Kérelmező számláján rendelkezésre állt, a kölcsön végtörlesztése 
nem más pénzügyi intézmény által folyósított kölcsönből valósult meg. A Pénzügyi Szolgáltató 
válaszában hivatkozott az Fhtv. szerződés megkötésekor hatályos 25. § (1) bekezdésére, melynek 
alapján előadta, hogy a 2015.06.16. napján kötött kölcsönszerződés esetében a 2016.05.19. 
értéknappal elvégzett végtörlesztés értéknapján fennálló 5.788.221,- Ft tőketartozás alapján 
számolva, helyesen került terhelésre a 2%-os mértékű, 115.764,- Ft összegű végtörlesztési díj.  
 



A Pénzügyi Szolgáltató válaszára tekintettel a Pénzügyi Békéltető Testület eljáró tanácsa felhívta a 
Pénzügyi Szolgáltatót, hogy nyilatkozzon arról, hogy a Pénzügyi Szolgáltató Hirdetménye megfelel-e a 
hivatkozott jogszabályi rendelkezéseknek, illetve tekintettel arra, hogy a xxx számú szerződés 
lakáshitel kiváltására irányuló xxx szerződés volt, a Kérelmező teljes előtörlesztésére a Pénzügyi 
Szolgáltató milyen okból alkalmazta az Fhtv. szerződéskötéskor hatályos 25.§ (1) bekezdését és nem 
a 25.§ (4) bekezdését, figyelemmel ugyanezen törvény 3. § 22. pontjára is. 
 
A Pénzügyi Szolgáltató ezt követően 2016. október 28. napján a Pénzügyi Békéltető Testülethez 
érkezett válaszában terjesztette elő a felhívásban meghatározott kérdésekre adott válaszát. A 
Pénzügyi Szolgáltató jogi álláspontját kifejtve előadta, hogy az Fhtv. előtörlesztésre vonatkozó 
rendelkezéseit a pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőit érintő törvények jogharmonizációs célú 
módosításáról szóló 2015. évi CCXV. törvény (továbbiakban: Módtv.) 84. §-a szabályozta újra, 
melynek indokolása szerint: „a hatályos rendelkezések minden fogyasztó részére biztosítják, hogy a 
hitelt akár részlegesen, akár teljesen előtörleszthesse. A törvény szerint a hitelező jogosult az 
előtörlesztéshez közvetlenül kapcsolódó költségeinek megtérítésére. Tekintettel arra, hogy nincs 
érdemi különbség a lakáshitelek és a szabad felhasználású jelzáloghitelek előtörlesztési költségei 
között, a törvény megszünteti a hitelcél szerinti különbségtételt és egységes felső határokat állapít 
meg jelzáloghitelek előtörlesztésének esetére.” Előadta továbbá, hogy az Fhtv. 25. § (4) bekezdését a 
2015. évi CCXV. törvény 90. §-a helyezte hatályon kívül, mely szakasz a 193. § (5) bekezdése alapján 
2016. március 21-én lépett hatályba. Álláspontja szerint, tekintettel arra, hogy a jogalkotó a 
hatálybalépést szabályozó rendelkezések között nem rendelkezett úgy, hogy ezen szabály csak a 
2016.03.21. napját követően szerződött ügyletek esetében alkalmazandó, ezért az valamennyi 
kölcsönügyletre érvényes, függetlenül a szerződéskötés időpontjától. Előadta, hogy érvelését 
alátámasztja az Fhtv. 35. §-a, miszerint a 25. § (1), (2) és (8) bekezdését kell csak a hatálybalépést 
követően kötött hitelszerződések esetén alkalmazni. Fentiek alapján végkövetkeztetésként előadta, 
hogy a végtörlesztéskor a 25. § (4) nem volt hatályban, így nem is alkalmazhatta a Pénzügyi 
szolgáltató. 
 
A Kérelmező Kérelme az alábbi indokoknál fogva megalapozott. 
 
Az Fhtv. szerződéskötéskor – 2015.06.16. napján - hatályos 25. § (1) bekezdése szerint: 
„Jelzáloghitel előtörlesztése esetén a hitelező jogosult az előtörlesztés miatt keletkező költségeinek 
megtérítésére. Az érvényesített költségek mértéke - a (2) bekezdésben meghatározott eltéréssel - 
nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 2 százalékát.” 
 
Az Fhtv. szerződéskötéskor – 2015.06.16. napján - hatályos 25. § (4) bekezdése szerint: „Lakáscélú 
jelzáloghitel esetében az érvényesített költségek mértéke az (1) bekezdés esetében az előtörlesztett 
összeg 1%-át, a (2) bekezdés esetében az előtörlesztett összeg 1,5%-át nem haladhatja meg, kivéve, 
ha a részleges vagy teljes előtörlesztés - részben vagy egészben - más pénzügyi intézmény által 
folyósított kölcsönből történik.” 
 
Az Fhtv. 25. § (1) bekezdését a Módtv. 84. §-ának (1) bekezdése módosította, mely alapján a 
rendelkezés szövege – a Módtv. 193. §-ának (5) bekezdése alapján – 2016.03.21. napjától hatályos.  
 
A módosítás alapján az Fhtv. 25. § (1) bekezdésének szövege a végtörlesztés időpontjában – 
2016.05.19. napján - az alábbi volt: „Jelzáloghitel előtörlesztése esetén a hitelező jogosult az 
előtörlesztéshez közvetlenül kapcsolódó, esetlegesen felmerült, méltányos költségeinek 
megtérítésére. Az érvényesített költségek összege nem haladhatja meg a hitelező pénzügyi 
veszteségét és mértéke - a (2) bekezdésben meghatározott eltéréssel - nem haladhatja meg az 
előtörlesztett összeg 1,5 százalékát.” 

A Módtv. 87. §-a alapján átmeneti rendelkezésként az Fhtv. 35. §-a akként rendelkezett, hogy az 
Fhtv. „25. § (1) (2) (8) bekezdését a hatálybalépést követően kötött hitelszerződések esetén kell 
alkalmazni.” 

Az Fhtv. 25. § (4) bekezdését a Módtv. 90. § b) pontja hatályon kívül helyezte - a Módtv. 193. § (5) 
bekezdés alapján - 2016.03.21. napjával. 



A fentiek alapján a végtörlesztés időpontjában (2016.05.24.) az Fhtv. lakáscélú jelzáloghitelekre 
vonatkozó korábbi 25. § (4) bekezdése hatályon kívül volt helyezve, az Fhtv. 25. § módosított (1) 
bekezdése pedig csak a hatálybalépést követően megkötött hitelszerződésekre volt irányadó.  

A Pénzügyi Szolgáltató álláspontja alapján az Fhtv. 25. § (4) bekezdése a 2016.03.21. napjával történő 
hatályon kívül helyezés miatt, továbbá arra tekintettel, hogy a jogalkotó a hatálybalépést szabályozó 
rendelkezések között nem rendelkezett úgy, hogy ezen szabály csak a 2016.03.21.-ét követően 
szerződött ügyletek esetén kell alkalmazni, valamennyi kölcsönügyletre érvényes, függetlenül a 
szerződéskötés időpontjától.  

Emiatt a Pénzügyi Szolgáltató álláspontja szerint a jelen ügyben érintett szerződés végtörlesztésére 
az Fhtv. 25. § (1) bekezdésének korábbi, a szerződéskötéskor hatályos szövege alkalmazandó, 
amely szerint a végtörlesztéskor felszámított költség nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 2 
százalékát.  

A Pénzügyi Szolgáltató jogi álláspontját az eljáró tanács annyiban tekinti elfogadhatónak, hogy a 
végtörlesztésre az Fhtv. jogharmonizációs módosítása miatti jogszabály módosulás következtében az 
Fhtv. 25. §-ának a szerződéskötéskor hatályos szabályait kell alkalmazni.  

Az eltérés a Pénzügyi Szolgáltató és az eljáró tanács álláspontja között az, hogy a Pénzügyi 
Szolgáltató kizárólag az Fhtv. 25. § (1) bekezdésének 2016.03.21. napja előtti rendelkezését tekinti 
alkalmazandónak a jelen ügyben érintett szerződés végtörlesztése esetére, mivel álláspontja szerint 
az Fhtv. 25. § (4) bekezdése hatályon kívül lett helyezve, az eljáró tanács pedig az Fhtv. 25. §-ának (4) 
bekezdését is alkalmazandónak tekinti a szerződéskötéskor irányadó állapot szerint.  

Az eljáró tanács álláspontja szerint az Fhtv. 25. § (4) bekezdésének hatályát a jogalkotásról szóló 
2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 15. § (2) bekezdés a) pontja alapján kell megvizsgálni, 
mely szerint: „a jogszabályi rendelkezést - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - a hatálya alatt 
keletkezett tényekre és jogviszonyokra (…) a jogszabályi rendelkezés hatályvesztését követően is 
alkalmazni kell.”  

A Módtv. általános indokolásában kifejtett jogalkotói szándék arra irányult, hogy a Módtv. 25. § (1) 
bekezdését a hatálybalépést követően megkötött szerződésekre rendelje alkalmazni, ezért a 
jogalkotó a hatálybalépést megelőzően kötött szerződések tekintetében fenntartja a hitelcél szerinti 
különbségételt. 

Eszerint, amennyiben a szerződéskötéskor hatályos Fhtv. 25. §-t rendeljük alkalmazni, abban az 
esetben nemcsak az Fhtv. 25. §-ának (1) bekezdését, mint főszabályt, hanem annak (4) bekezdését, 
mint a főszabály alóli kivételt is figyelembe kell venni a jogszabály alkalmazása során a jelen 
eljárásban érintett szerződés tekintetében.  

Tekintettel arra, hogy az ügyben benyújtott dokumentumok és nyilatkozatok alapján Kérelmező 
lakáscélú jelzáloghitelt vett fel, melynek végtörlesztését nem más pénzügyi intézmény által 
folyósított kölcsönből hajtotta végre, emiatt a Pénzügyi Szolgáltató által megjelölt, Fhtv. 25. § (1) 
bekezdésének szerződéskötéskor irányadó rendelkezésével főszabályként megállapított, legfeljebb az 
előtörlesztett összeg 2 %-ának megfelelő elérő elő/végtörlesztési díj helyett az Fhtv. 25. § (4) 
bekezdésében megállapított jogszabályi kivétel szerinti 1% elő/végtörlesztési díj az irányadó az 
érvényesített költség mértékének meghatározása során.  

Mindezekre tekintettel az eljáró tanács megállapította, hogy a Pénzügyi Szolgáltató kizárólag az Fhtv. 
szerződéskötéskor hatályos 25. § (1) bekezdésének figyelembevételével nem megfelelően járt el, 
amikor a végtörlesztés esetén érvényesített költség mértékét az előtörlesztett összeg 2 százalékában 
határozta meg az előtörlesztett összeg 1 százaléka helyett. 

Az eljáró tanács rögzíti, hogy - a Pénzügyi Szolgáltató által nem vitatottan – a Módtv. általános 
indokolásában kifejtett jogalkotói szándék arra irányult, hogy megszüntesse a hitelcél szerinti 
különbségtételt, és egységesen 1,5%-ban állapította meg az érvényesíthető költség maximális 
mértékét jelzáloghitelek előtörlesztésére. A jogalkotói szándék tehát nem irányulhatott arra, hogy a 
Pénzügyi szolgáltató által érvényesíthető költség mértéke meghaladja mind a jogszabály módosítást 



megelőzően egyébként a szerződésre vonatkozó 1%-os, mind az egységesítést követően - egyébként 
a hatálybalépést követően kötött szerződésekre vonatkozóan - megállapított 1,5%-os mértéket. 

Az eljáró tanács az MNB tv. 106. § (5) bekezdésére és arra tekintettel, hogy Kérelmező a 2016. 
október 11. napján tartott meghallgatáson nem jelent meg, a meghallgatást követően az eljárást 
írásban folytatta le. 
 
Az MNB tv. 113. § b) pontja alapján egyezség hiányában a tanács az ügy érdemében ajánlást tesz, ha 
a kérelem megalapozott, azonban a 39. §-ban meghatározott törvények hatálya alá tartozó személy 
vagy szervezet az eljárás kezdetekor úgy nyilatkozott, hogy a tanács döntését kötelezésként nem 
ismeri el, illetve ha a tanács döntésének elismeréséről egyáltalán nem nyilatkozott.  
 
Az eljáró tanács rögzíti, hogy az MNB törvény 112.§ (6) bekezdésében foglaltak szerint a 2016. július 
25. napjától 2016. augusztus 15. napjáig tartó eljárási szünet időtartama az eljárási határidőbe nem 
számítható be. 
 
Az MNB tv. 112. § (5) bekezdés alapján az eljárás időtartama a hiánytalan kérelem beérkezésétől 
számított 90 nap, amely az MNB tv. 112. § (5) bekezdés alapján egy alkalommal legfeljebb 30 nappal 
meghosszabbítható a Testület elnöke által. Jelen esetben a Pénzügyi Békéltető Testület elnöke az 
eljárás határidejét 30 nappal meghosszabbította. 
 
Mivel a Kérelmező Kérelme a fentiek szerint megalapozott és a Pénzügyi Szolgáltató az ügyben 
alávetési nyilatkozatot nem tett, az eljáró tanács a rendelkező rész szerinti ajánlást adta ki. 
 
Budapest, 2016. december 08. 
 
 

dr. Rózsavölgyi Orsolya s.k., 
eljáró tanács tagja 

dr. Szeremley Zsófia s.k., 
eljáró tanács elnöke 

dr. Cserépi Judit s.k., 
eljáró tanács tagja 
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