
 
 

A-PBT-A-4/2016. Ajánlás 
 
A Pénzügyi Békéltető Testület a V.Z. kérelmező (xxx) és V.K.M.M. kérelmező (xxx) (a továbbiakban együtt: 
Kérelmező) ABC Bank szolgáltató (yyy) és ABC Zrt. szolgáltató (zzz) (a továbbiakban együtt: Pénzügyi 
Szolgáltató vagy Pénzügyi Szolgáltatók) ellen benyújtott kérelmére indult, xxx ügyszám alatt 
nyilvántartásba vett, a xxx számú szerződéshez kapcsolódó pénzügyi fogyasztói jogvita rendezésére 
irányuló eljárásban az alábbi 
 

AJÁNLÁST 
hozta: 
 
A Pénzügyi Békéltető Testület eljáró tanácsa az ABC Bank szolgáltató részére ajánlja, hogy jelen határozat 
kézhezvételétől számított 15 napon belül a xxx számú kölcsönszerződésre vonatkozóan utalja át a 
kölcsönszerződés felmondása és az engedményezés időpontja között felszámított 239.327,- Ft összeget 
a Kérelmező ABC Zrt-nél vezetett yyy számú számlájára, a yyy számú követelésazonosítóra történő 
hivatkozással. 
 
A Pénzügyi Békéltető Testület eljáró tanácsa az ABC Zrt. szolgáltató részére ajánlja, hogy jelen határozat 
kézhezvételétől számított 15 napon belül az alábbiak szerint állapítsa meg a Kérelmező tartozását az 
engedményezés napjára (2016.02.29.) a jogelőd által jogtalanul felszámított 239.327,- Ft összegre 
tekintettel: tartozás összesen 13.664.163,- Ft, melyből a tőketartozás 13.053.957,- Ft, a kamattartozás 
541.643,- Ft, késedelmi kamattartozás 23.782,- Ft, költség és egyéb járulék tartozás 44.781,- Ft, továbbá 
a Kérelmező jelenleg fennálló tartozása összegének megállapítása során vegye figyelembe az időközben 
történt befizetéseket és egyéb pénzmozgásokat is (terhelések és jóváírások), és erről a Kérelmezőt 
ugyanezen határidőn belül postai úton értesítse. 

 
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 
 
Az eljáró tanács a felek által becsatolt iratok, a 2016. szeptember 28. napján megtartott meghallgatás és a 
felek nyilatkozatai alapján a következőket állapította meg. 
 
A Kérelmező és az ABC Bank szolgáltató között 2004. szeptember 27. napján xxx elnevezésű xxx számú 
kölcsönszerződés jött létre, 15.000.000 Ft kölcsön folyósítására, 240 hónap futamidőre, a tőketörlesztés 



megkezdésére biztosított 48 hónap türelmi idővel. Az ABC Bank szolgáltató a szerződést 2015. március 23. 
napján felmondta és a hitelszámlán nyilvántartott követelést 2016. február 29. napján az ABC Zrt. 
szolgáltatóra engedményezte. 
 
A Kérelmező 2016. június 17. napján kelt panaszt nyújtott be az ABC Bank szolgáltatóhoz, illetve 2016. 
június 01. napjával az ABC Zrt. szolgáltatóhoz, amelyben az engedményezést követően megküldött 
tartozáskimutatást vitatta, ezen túl kifogásolta, hogy a felmondást követően a tartozás csak egy évvel 
később került engedményezésre, valamint hogy az engedményezés ideje alatt befizetést nem 
teljesíthetett. Kérelmező levelében sérelmezte, hogy az engedményezést követően a tartozása közel 
750.000,- Ft-tal megemelkedett és 23.782,- Ft késedelmi kamat is felszámításra került. Sérelmezte az LTP 
megtakarítás betörlesztésének módját és az ebben az időszakban felszámított kamatokat, díjakat, 
valamint a 2015.03.23.-2016.03.01. között felszámított kezelési költség összegét, és kérte annak 
csökkentését. 
 
A Pénzügyi Szolgáltató a Kérelmező panaszát 2016.06.30. napján kelt levelével elutasította. 
 
Ezt követően fordult a Kérelmező a Pénzügyi Békéltető Testülethez. Kérelmében sérelmezte a Pénzügyi 
Szolgáltató elégtelen tájékoztatását, valamint a téves vagy nem megfelelő válaszát a panaszában 
foglaltakra, illetve vitatta tartozásának összegét. Előadta, hogy a szerződésben 20 év futamidő szerepelt, 
azonban a felmondás miatt ez csak 11 év volt, így álláspontja szerint a felmondást követő 9 évre számított 
kamatot a Pénzügyi Szolgáltató jogtalanul számolta fel. Másfelől a 2015.03.23.-2016.03.01. közötti 
időszakra vonatkozóan kérte, hogy a Pénzügyi Szolgáltató csökkentett kezelési költséget számítson fel, 
tekintettel arra, hogy az engedményezésig önhibáján kívül nem tudott a számlára befizetést teljesíteni. 
 
Az ABC Bank szolgáltató az eljárás során benyújtott válasziratában részletes tájékoztatást adott a 
hitelszerződés történeti alakulásáról, e körben előadta, hogy a 2016.03.23. napján kelt engedményezési 
értesítő szerint az engedményezés napján (2016.02.29.) fennálló követelés összege (összesen: 
13.903.490,- Ft) az alábbiak szerint alakult (tőke: 13.053.957,- Ft; kamat: 541.643,- Ft; késedelmi kamat: 
23.782,- Ft; Költség és egyéb járulék: 284.108,- Ft). Egyben úgy nyilatkozott, hogy a hitelszámla 
felülvizsgálat során megállapította, hogy az engedményezési nyilatkozat a kezelési költség tekintetében 
téves összeget tartalmazott. Előadta, hogy egyedi technikai hiba miatt a hitelszámlát a felmondás és az 
engedményezés időpontja között havonta megterhelte a kezelési költség összegével, így emiatt a 
felmondáskori kezelési költség összege (44.781,- Ft) az engedményezés időpontjában 284.108,- Ft volt. 
Erre tekintettel ABC Bank válasziratában az alábbi egyezségi ajánlatot tett a kölcsönszerződés felmondása 
és az engedményezés időpontja között felszámított, összesen 239.327,- Ft kezelési költség díjának 
átutalására a Kérelmező ABC Zrt-nél vezetett yyy számú számlája javára.  
 
A Pénzügyi Békéltető Testület az ügyben meghallgatást tartott, melyen a Kérelmező a kérelmét akként 
pontosította, hogy a) kéri a kezelési költség megtérítését, amelyet az ABC Bank Pénzügyi Szolgáltató 
elismert; b) az engedményezésig eltelt rendkívül hosszú időt sérelmezi, mivel ezalatt rendkívül megnőtt a 
tartozás összege, és a helyi ABC fiókban sem tudott befizetést teljesíteni, mert nem fogadták el, hiába 
próbálkozott; c) A felmondást követő 9 év kamatával nem ért egyet, a felmondást követő tartozás-
növekedést sérelmezi.  
 
A meghallgatáson a felek egyeztették az ügy érdemét, majd az eljáró tanács felhívta a Kérelmezőt, hogy 
nyilatkozzon az ABC Bank Pénzügyi Szolgáltató egyezségi ajánlatára vonatkozóan, illetve amennyiben az 
egyezségi ajánlatot nem fogadja el, úgy pontosan jelölje meg azt, hogy álláspontja szerint mely összeggel 
nem tartozik a Pénzügyi Szolgáltatónak, illetve állítását indokolja is. 
 
A Kérelmező ezt követően terjesztette elő 2016. október 03. és 2016. október 11. napján kelt beadványát, 
melyben nyilatkozott, hogy az egyezségi ajánlatot nem fogadja el, további nyilatkozatában előadta, hogy 
álláspontja szerint a jogtalanul felszámított kezelési költség elismeréséig többletköltsége merült fel, 
melynek összegére vonatkozó számításait - jogfenntartással - csatolta. Kérte továbbá, hogy a Pénzügyi 
Békéltető Testület szerezzen érvényt korábbi kérésének, mely szerinti a) kérte meghatározni, hogy 
mennyi lett volna a teljes visszafizetendő összeg abban az esetben, ha nem lett volna türelmi idős a hitel 
kombinálva LTP-vel, illetve b) kérte meghatározni, hogy mennyi lett volna a teljes visszafizetendő összeg. 
Beadványai a Pénzügyi Szolgáltatók részére megküldésre kerültek. 
 



Az eljáró tanács írásbeli felhívása alapján az ABC Zrt. szolgáltató úgy nyilatkozott, hogy az ABC Bank által 
elismert, jogosulatlanul felszámított összeget az engedményezést megelőzően nem, hanem az 
engedményezést követő nappal számolná el a tartozásra, melynek eredményeképpen a Kérelmező 
engedményezéskori költségtartozása (284.108,- Ft) csökkenne 239.327,- Ft-tal. Az ABC Zrt. szolgáltató 
előadta, hogy a jelenlegi tartozás pontos összegét ezen könyvelést követően áll módjában kiszámítani. Az 
ABC Zrt. szolgáltató ezen beadványa a jelen határozathoz csatoltan kerül megküldésre az ABC Bank 
szolgáltató és a Kérelmező részére. 
 
Az ABC Bank 2016. november 16. napján kelt beadványában reagált a Kérelmező írásbeli beadványaiban 
foglaltakra, mely alapján a Kérelmező többletköltséggel, anyagi kárával kapcsolatban előadottakat 
továbbra is vitatta, illetve csatolta a Kérelmező kérésének megfelelő kimutatásokat, azzal, hogy előadta, 
hogy az engedményezéstől a futamidő végéig történő jövőbeli szimuláció elkészítésére nincs lehetőség. 
 
A Kérelmező Kérelme az alábbi indokoknál fogva részben megalapozott. 
 
Az ABC Bank szolgáltató a jelen eljárásban benyújtott, 2016. augusztus 29. napján kelt válasziratában úgy 
nyilatkozott, hogy az engedményezési nyilatkozat a kezelési költség tekintetében téves összeget 
tartalmazott; egyedi technikai hiba miatt a hitelszámlát a felmondás és az engedményezés időpontja 
között havonta megterhelte a kezelési költség összegével, emiatt a felmondáskori kezelési költség összege 
(44.781,- Ft) az engedményezés időpontjában 284.108,- Ft volt. Előadta, hogy a kölcsönszerződés nem 
tartalmazza, hogy késedelem esetén a Pénzügyi Szolgáltató jogosult kezelési költséget felszámítani, ezért 
a felmondó levél sem tartalmazhatja azt. Mindezek alapján úgy nyilatkozott, hogy 2015. március 23. 
napja és 2016. február 29. napja közötti időszakban a hitelszámlát kezelési költséggel nem terhelhette 
volna. 
 
A fentiek alapján az ABC Bank szolgáltató jogosulatlanul terhelte meg a hitelszámlát, és növelte meg így a 
Kérelmező tartozását 239.327,- Ft kezelési költség összeggel. Ennek megfelelően az engedményezett 
követelés összege helytelenül lett rögzítve az engedményezési értesítőben: az engedményezett költség és 
egyéb járulék összege 284.108,- Ft helyett 239.327,- Ft összeggel kevesebb, vagyis 44.781,- Ft kellett volna 
legyen. 
 
Erre tekintettel az ABC Zrt. szolgáltatónak szükséges az engedményezés napjára vonatkozóan csökkenteni 
a tartozás összegét, és a jelenleg nyilvántartott tartozás összegét ennek megfelelően kell meghatároznia, 
a rendelkező részben foglaltak szerint. 
 
Az eljáró tanács megállapítja továbbá: 
 
1) A Kérelmező a 2015.03.23.-2016.03.01. között felszámított kezelési költség összegének vitatásán túl 

sérelmezte a felmondástól az engedményezésig eltelt rendkívül hosszú időt, illetve azt, hogy ezen 
időszakban nem tudott befizetést teljesíteni, tekintettel arra, hogy a Pénzügyi Szolgáltató 
bankfiókjában sikertelenül próbálkozott. Előbbi kapcsán az eljáró tanács rögzíti, hogy arra 
vonatkozóan, hogy a követelést annak jogosultja engedményezze, illetve hogy azt milyen határidőn 
belül tegye meg, sem jogszabály, sem a szerződés nem tartalmaz kötelező érvényű előírást. A 
Kérelmező továbbá nem tudta alátámasztani azon állítását sem, mely szerint a felmondást követően 
nem tudott befizetést teljesíteni. Az eljáró tanács e körben rögzíti, hogy többek között a Kérelmező 
által másolatban csatolt, közokiratba foglalt felmondó levél is tartalmazta a kölcsönügylet azon 
számlaszámát, melyre a Kérelmező átutalással teljesíthette volna a fizetési kötelezettségét. Erre 
tekintettel a kérelem ezen része nem alapos. 

 
2) A Kérelmező azon állítását sem tudta alátámasztani, mely szerint az ABC Bank szolgáltató a felmondást 

követően „fennmaradó 9 év futamidőre” számított kamatot a Kérelmezővel előre megfizettette volna. 
Az ABC Bank szolgáltató válasziratában előadta, hogy a szerződés alapján a kiegészítő kamattámogatás 
okán az érvényben lévő piaci kamat helyett csökkentett mértékű ügyleti kamatot határozott meg a 
Kérelmező részére. Előadta továbbá, hogy a xxx konstrukcióra tekintettel a tőketartozás törlesztésére 
türelmi időt biztosított. Előadta, hogy a Kérelmező a kölcsön törlesztésének nem szerződésszerűn tett 
eleget, ezért hátralékos tartozást is nyilvántartott. Állításai alátámasztására válasziratához részletes 
számlaforgalmi kimutatást csatolt. A Kérelmező az eljárás során az erre vonatkozó felhívás ellenére 
sem jelölte meg, hogy az ABC Bank szolgáltató számlaforgalmi kimutatása mely pontokon, milyen 



okból tartalmaz hibás adatot vagy számítást. Erre tekintettel a Kérelmező ezen kérelme 
megalapozatlan. 

 
3) A Kérelmező sérelmezte azt is, hogy a Pénzügyi Szolgáltató panaszában foglalt kérése ellenére nem 

határozta meg, hogy mennyi lett volna a teljes visszafizetendő összeg, ha nem türelmi idős és nem LTP-
vel kombinált lett volna a szerződés, illetve mennyi lett volna a teljes visszafizetendő összeg a 
tényleges feltételek mellett. Az eljáró tanács rögzíti, hogy az ABC Bank szolgáltató 2016. november 16. 
napján kelt beadványában teljesítette a Kérelmező ezen kérését, és csatolta a Kérelmező által kért 
kimutatásokat. Az eljáró tanács rögzíti továbbá, hogy a szerződést a Pénzügyi Szolgáltató 2015. 
március 23. napján felmondta a Kérelmező fizetési kötelezettségeinek nem szerződésszerű teljesítése 
miatt, így a Kérelmező arra vonatkozó igénye, hogy a Pénzügyi Szolgáltató kimutatást készítsen arról, 
hogy mennyi lenne a teljes visszafizetendő összeg egyfelől okafogyott, hiszen azt többek között a 
felmondólevél is tartalmazza, másfelől megalapozatlan, hiszen a Pénzügyi Szolgáltató nem kötelezhető 
a szerződött konstrukciótól eltérő, illetve ténylegesen be nem következett, a szerződött konstrukciótól 
eltérő, szimulált feltételek szerinti fizetési helyzetek modellezésére. 

  
A Kérelmező kérelmének fenti 1-3. pontban foglalt része megalapozatlan, ennél fogva ezekre az ajánlás 
rendelkező része nem terjed ki. 
 
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.  
 
Mivel a Kérelmező Kérelme a fentiek szerint részben megalapozott és a Pénzügyi Szolgáltatók az ügyben 
alávetési nyilatkozatot nem tettek, az eljáró tanács a rendelkező rész szerinti ajánlást adta ki. 
 
A Pénzügyi Békéltető Testület rögzíti, hogy az MNB tv 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 eljáró tanács rögzíti, hogy a jelen ügyben az eljárási határidő harminc nappal meghosszabbításra került 
az MNB törvény 112.§ (5) bekezdése alapján. 
 
Budapest, 2016. november 23. 
 
 

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