
 
 

A-PBT-A-6/2016.  
 
A Pénzügyi Békéltető Testület a dr. T.S.J. kérelmező (xxx) (a továbbiakban: Kérelmező), ABC Bank 
szolgáltató (yyy) (a továbbiakban: Pénzügyi Szolgáltató) ellen benyújtott kérelmére indult, xxx 
ügyszám alatt nyilvántartásba vett, a xxx számú számlához kapcsolódó pénzügyi fogyasztói jogvita 
rendezésére irányuló eljárásban az alábbi 
 

AJÁNLÁST 
hozta: 
 
A Pénzügyi Békéltető Testület eljáró tanácsa ajánlja, hogy a Pénzügyi Szolgáltató a határozat 
kézhezvételétől számított 15 napon belül küldje meg a Kérelmező részére a xxx számú 
bankszámlához kapcsolódóan a 2014. december 15. napján megvalósult tranzakciók vonatkozásában 
a Közlemény rovatban szereplő adatokról rendelkezésére álló információkat, adjon magyarázatot az 
abban foglaltakra, továbbá ehhez kapcsolódóan küldje meg az átutalásról készült képernyőképet. 
 
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 
 
A Kérelmező a 2016. október 10. napján indult eljárásban kérelemmel (a továbbiakban: Kérelem) 
fordult a Pénzügyi Békéltető Testülethez, amelyben a Pénzügyi Szolgáltatóval szemben fennálló, 
adatok kiszolgáltatása körében kialakult jogvitája felülvizsgálatát kérte a Testülettől. 
 
A Kérelemben ismertetett és a becsatolt okiratokból megállapítható tényállás szerint Kérelmező 
néhai férje (F.L.) részére vezetett USD deviza számlát a pénzügyi szolgáltató, amely számlára 2014. év 
december 15. napján egyszer 21.000,- USD, valamint 10.089,- USD érkezett. Dr. S.Z. közjegyző által 
yyy ügyszám alatt jogerősen átadásra került néhai F.L. hagyatéka Kérelmező, mint örökös részére. A 
2014. évi december hónapra vonatkozó számlakivonat egyes könyvelt tételeinél a közlemény 
rovatban az a megjelölés szerepel, hogy „Family support”. Kérelmező kérte, hogy a szolgáltató adjon 
magyarázatot arra, hogy milyen okból szerepel ezen megjelölés a közlemény rovatban. 
 



A Pénzügyi Szolgáltató a Kérelmező panaszát elutasította. A Pénzügyi Szolgáltató elutasító válaszára 
figyelemmel a Kérelmező kérte a Pénzügyi Békéltető Testületet, hogy határozatával kötelezze a 
Pénzügyi Szolgáltatót arra, hogy tájékoztassa a közlemény rovat kitöltésére vonatkozóan, illetve 
minden információt adjon meg ezen utalásokkal kapcsolatosan.  
 
A Pénzügyi Szolgáltató válasziratában fenntartotta a 2015. november 6., 2016. november 17., illetve 
2016. június 15. napján kelt panaszt elutasító leveleiben foglaltakat, álláspontja szerint jogszerűen 
járt el. Szolgáltató válasziratában előadta, hogy a számlatulajdonos halála előtti adatok, információk 
banktitoknak minősülnek, amelyről nem nyújthat tájékoztatást az örökösnek, arról csak a hagyatéki 
eljárásban részt vevő közjegyzőt tájékoztathatja. Ezen túlmenően általánosságban előadta, hogy a 
Közlemény rovatban a szolgáltató azt köteles feltüntetni, amit a küldő bank megjelöl, ezen rovatot 
nem a fogadó bank tölti fel ilyenformán adatokkal, ezért e körben nincs helytállási kötelezettsége a 
Közleményben szereplő információk tekintetében, illetve arra ráhatása sincs. Pénzügyi szolgáltató 
kérte az eljárás megszüntetését. A Pénzügyi Szolgáltató válasziratában nyilatkozott, hogy a Pénzügyi 
Békéltető Testület döntését kötelezésként nem fogadja el, a döntésnek alávetni magát nem kívánja. 
 
2016. november 22. napján 13 óra 00 perckor megtartott meghallgatáson Kérelmező személyesen, 
Pénzügyi szolgáltató képviselője útján megjelent. A meghallgatáson az eljáró tanács elnöke kérdésére 
Kérelmező kérelmét fenntartotta. Előadta, hogy a hagyatéki eljárás során vált számára ismertté a 
jelen eljárás tárgyát képező utalás. Kérelmező állítása szerint a Pénzügyi Szolgáltató úgy nyilatkozott, 
hogy vagy a törvényes örökösnek vagy közjegyzőnek fog válaszolni, azonban senkinek nem válaszolt. 
Álláspontja szerint a küldő bank által csatolt utaláson nem szerepel jogcím, az csak a Pénzügyi 
Szolgáltató általi utaláson szerepel. A bankszámla kivonaton szerepeltetett közlemény eltér a 
közjegyző részére átadott és a közjegyző által hitelesített (zzz) tranzakció lista kivonaton szereplő 
közleménytől. Álláspontja szerint Pénzügyi Szolgáltató jogtalanul tagadja meg tőle az információt.  
 
Eljáró tanács elnökének kérdésére a Pénzügyi Szolgáltató képviselője fenntartotta a válasziratban 
foglaltakat. Előadta, hogy banktitoknak minősül a Kérelmező által feltett kérdés. Nem tud választ 
adni arra, hogy miért eltérő információ szerepel a közjegyző részére átadott tranzakció lista 
kivonaton a közlemény rovatban. Mind a nemzetközi, mind a belföldi gyakorlat szerint a pénzügyi 
intézménynek az átutaláson azt a közleményt kell szerepeltetni, amit a küldő bank feltüntet.  
 
Az eljáró tanács kérdésére a felek hozzájárultak az eljárás írásbeli folytatásához. 
 
Az eljáró tanács kérdésére a Pénzügyi Szolgáltató képviselője vállalta, hogy a meghallgatás napjától 
számított 8 napon belül írásban választ ad arra a kérdésre, hogy a bankszámlakivonathoz képest 
miért eltérő információ szerepel a közjegyző részére átadott tranzakció lista kivonaton a közlemény 
rovatban, valamint csatolja a közjegyző megkeresését és az átutalásról készült képernyőképet a 
Pénzügyi Békéltető Testület részére.  
 
Pénzügyi szolgáltató 2016. november 30. napján kelt levelében előadta, hogy Dr. S.Z. közjegyző 2015. 
december 8. napján kelt végzésében kérte a 2015. december havi számlakivonatot, amely végzést 
mellékelte válasziratához. Pénzügyi szolgáltató előadta, hogy válaszul egy tranzakciós listát küldött a 
közjegyző részére, azaz egy számlakivonat egyszerűsített változatát, valamint magyarázatot adott a 
közlemény rovatban szereplő számsorokra (eredeti SWIFT kód), továbbá csatolta a főképernyőről 
készült felvételt, amelynél jelezte, hogy kérelmező vonatkozásában banktitoknak minősül, így 
álláspontja szerint az nem továbbítható a részére, erre figyelemmel ezen válasziratot és annak 
mellékleteit az eljáró tanács nem küldte meg a Kérelmező részére. 
 
A Kérelmező Kérelme az alábbi indokoknál fogva megalapozott. 
 
Pénzügyi szolgáltató arra hivatkozva tagadta meg a teljeskörű információ átadását, hogy azok 
banktitoknak minősülnek. Hivatkozott a Hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. 
évi CCXXXVII. törvény (továbbiakban: Hpt.) 161.§-ban foglaltakra. Ezen túlmenően előadta, hogy 



álláspontja szerint az elhunyt halála előtti számlaadatok banktitoknak minősülnek még az örökös és a 
haláleseti kedvezményezett vonatkozásában is.  
 
Az eljáró tanács döntése során figyelembe vette a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
(továbbiakban: Ptk.) 7:1. §-ban foglalt általános jogelvet, miszerint az ember halálával a hagyatéka 
(aktívák és passzívák) mint egész száll át az örökösre. Ezen jogszabályhelyhez kapcsolódóan a 
Kommentár kifejti, hogy „az öröklés az örökhagyó vagyonában bekövetkező egyetemes jogutódlás 
(universalis successio), aminek keretében az örökös az örökhagyó vagyonát: a hagyatékot vagy annak 
egy meghatározott hányadát mint egészet szerzi meg … A Ptk. nem definiálja a hagyatékot, mert 
annak fogalmi határait a bírói gyakorlat meghatározta: bizonyos kivételekkel az örökhagyó egész 
vagyona és valamennyi tartozása a hagyaték része, és az örökös mindebben jogutódnak számít. …. A 
követelések tekintetében az örökös az örökhagyó jogi státuszát folytatja, minden tekintetben 
ugyanaz lesz a jogi helyzete, mint az örökhagyóé volt.” 
 
Az eljáró tanács megítélése szerint azzal, hogy az örökösre száll át minden jogosultság, jogutódként 
kezelendő az örökös. A jogutódlás velejárója az, hogy a jogelődöt (örökhagyót) megillető jogok is 
átszállnak a jogutódra (örökösre). A Kérelmező örökösi minőségét Dr. S.Z. közjegyző által yyy 
ügyszám alatt meghozott jogerős hagyatékátadó végzéssel igazolta, egyebekben a felek által nem 
vitatott körülmény volt, hogy a bankszámla tekintetében is a Kérelmező minősül örökösnek.  
 
Az eljáró tanács álláspontját támasztja alá az is, hogy amennyiben az adós személyében következik be 
jogutódlás, úgy az kölcsönszerződés-módosítást sem igényel, hiszen a hagyatékátadó végzés 
közokirati jellege miatt, ez közvetlenül adott esetben záradékolható és az örököstől követelhető a 
későbbiekben a kölcsön összege. Ebből következik az is, hogy az örökös részére – örökösi 
minőségének igazolása mellett - a kölcsönnel kapcsolatosan mindennemű adatot szolgáltat. Tehát 
abban az esetben, ha egy kölcsönszerződésnél a pénzügyi szolgáltató minden, a kölcsönhöz (passzíva) 
kapcsolódó banktitoknak minősülő adatot kiszolgáltat az örökös részére, annak érdekében, hogy 
teljesíteni tudjon, akkor analógia útján megállapítható az is, hogy ugyanezen jogok megilletik az 
örököst az aktívák esetében is, azaz pénzforgalmi számlához kapcsolódó információk tekintetében. 
Ahogyan a Ptk. Kommentár is fogalmaz az örökös az örökhagyó jogi státuszát folytatja és ezen 
körülmény figyelembevételével az örökhagyó számlatulajdonos jogosult volt a saját számlája 
tekintetében rendelkezésre álló, külső harmadik személlyel szemben banktitoknak minősülő adatot 
megismerni, akkor az örökös, aki ugyanolyan jogi státuszúvá vált - az örökhagyó helyébe került a 
hagyaték megszerzését követően - jogosult az információk birtokába jutni, azaz nem minősülhet 
banktitoknak vele szemben sem a számlához kapcsolódó információ. 
 
Az eljáró tanács a fentebb írtak alapján, alkalmazva a Ptk. 7:1.§ foglaltakat, ezen túlmenően 
figyelembe véve a gyakorlatot arra az álláspontra helyezkedett, hogy az örökössel szemben – teljes 
hatályú, jogerős hagyatékátadó végzés megléte esetén – jogosulatlanul tagadta meg a 
bankszámlához kapcsolódó információk kiadását banktitokra való hivatkozással és a rendelkező 
részben foglalt ajánlást tette a Pénzügyi szolgáltató részére. 
 
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 megalapozott és a Pénzügyi Szolgáltató az ügyben 
alávetési nyilatkozatot nem tett, az eljáró tanács a rendelkező rész szerinti ajánlást adta ki. 
 
Budapest, 2016. december 19. 
 

Dr. Nagybali Ágnes s.k., 
eljáró tanács tagja 

Dr. Tarpai Lajos Tamás s.k., 
eljáró tanács elnöke 

Dr. Kántás-Barcsai Katalin s.k., 
eljáró tanács tagja 
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