
 
 

H-PBT-H-4642/2016. Kötelezést tartalmazó határozat 
 
A Pénzügyi Békéltető Testület a M.B.G.E. kérelmező (xxx) (a továbbiakban: Kérelmező) a dr. H.D. 
ügyvéd (yyy) által képviselt ABC Bank szolgáltató (zzz) (a továbbiakban: Pénzügyi Szolgáltató) ellen 
benyújtott kérelmére indult, xxx ügyszám alatt nyilvántartásba vett, a xxx számú szerződéshez 
kapcsolódó pénzügyi fogyasztói jogvita rendezésére irányuló eljárásban - meghallgatáson kívül - az 
alábbi 
 

HATÁROZATOT 
hozta: 
 
A Pénzügyi Békéltető Testület megállapítja, hogy a Kérelmező nem köteles a Pénzügyi Szolgáltató 
által a xxx számú szerződés alapján - jogalap nélküli gazdagodás jogcímén követelt - 251.470,- Ft 
visszatérítésére, így arra kötelezi a Pénzügyi Szolgáltatót, hogy tekintsen el annak Kérelmezővel 
szembeni érvényesítésétől és erről cégszerűen kiállított nyilatkozatban a Kérelmezőt a jelen 
határozat kézhezvételét követő 15 napon belül írásban értesítse. 
 
A Pénzügyi Békéltető Testület erre irányuló kérelem hiányában az eljárási költségek viseléséről 
történő rendelkezést mellőzte.  
 
Ha 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 felhívja a Pénzügyi Szolgáltatót és a Kérelmezőt, hogy a jelen 
kötelezést tartalmazó határozat végrehajtásáról vagy annak elmaradásáról a határozat 
kézhezvételét követő 60 napon belül írásban értesítsék a 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, a Pénzügyi Békéltető Testületnek nem volt hatásköre az 
eljárásra, 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 és a Pénzügyi Szolgáltató 2008. június 23. napján a xxx azonosítószámon xxx 
megnevezésű szerződést kötött. A szerződés 2011. december hónapban megszűnt. A Kérelmező 
2015. március 27. napján kérte a Pénzügyi Szolgáltatót a 2014. évi XL. törvény szerinti elszámolás 
elvégzésére.  
 
A 2015. április 27. napján kelt elszámoló-levélben a Pénzügyi Szolgáltató tisztességtelenül 
felszámított összegként 251.470,24,- Ft-ot tüntetett fel, kifizetendő összegként szintén 251.470,24 Ft 
szerepelt. A túlfizetés kifizetésére vonatkozó nyilatkozatot a Kérelmező 2015. május 21. napján 
nyújtotta be a Pénzügyi Szolgáltatóhoz, ebben akként nyilatkozott, hogy a túlfizetést 
készpénzkifizetés útján kívánja felvenni. A kérelem mellékleteként becsatolt pénztárbizonylat alapján 
a Kérelmező részére történő kifizetés 2015. május 21. napján megtörtént.  
 
A Pénzügyi Szolgáltató a 2015. november 19. napján kelt levelében arról tájékoztatta a Kérelmezőt a 
2015. március 27-én beérkezett elszámolási igénybejelentésével kapcsolatban, hogy a fenti számú 



szerződés nem a Hpt. 200/B. §-ban foglaltak szerinti ún. kedvezményes végtörlesztés következtében 
szűnt meg, tekintettel azonban arra, hogy az elszámolási törvény hatálya alá tartozik, az abban 
rögzített feltételek alapján a Pénzügyi Szolgáltató elszámolási kötelezettségének eleget tesz. 
 
Ezután a Pénzügyi Szolgáltató 2016. július 18. napján tájékoztatta a Kérelmezőt, hogy adminisztrációs 
hiba miatt a Kérelmező részére elszámolásra hivatkozással 251.470,- Ft tévesen került kifizetésre, 
egyúttal felszólította a Kérelmezőt, hogy a fenti összeget – mint jogalap nélküli gazdagodást – fizesse 
vissza a Pénzügyi Szolgáltató számára. A benyújtott iratok alapján a Pénzügyi Szolgáltató új 
elszámolást nem készített. 
 
A Kérelmező 2016. július 25. és 2016. július 26. napján panaszbeadvánnyal fordult Pénzügyi 
Szolgáltatóhoz, amelyekben sérelmezte, hogy Pénzügyi Szolgáltató 2016. július 18. napján kelt 
levelében adminisztrációs hibára hivatkozással téves kifizetésről tájékoztatta Kérelmezőt, és 
kifogásolta, hogy erre tekintettel Pénzügyi Szolgáltató 251.470,- Ft összeg visszafizetését kéri, 
mindenféle részletes kimutatás nélkül. Kérelmező előadta, hogy a Pénzügyi Szolgáltató által számított 
és visszafizetett összeget jóhiszeműen vette fel és azt az eltelt idő alatt el is költötte.  
 
A Pénzügyi Szolgáltató a Kérelmező panaszát 2016.08.09. napján kelt levelével elutasította, ebben 
előadta, hogy a rögzített végtörlesztési árfolyam révén Kérelmezőnek adott kedvezmény meghaladta 
az elszámolás eredményeként előállt tisztességtelenül felszámított összeg mértékét, így - a 2014. évi 
XL. törvény 10. §-ban foglaltak értelmében - a Kérelmező szerződéséhez kapcsolódóan kifizethető 
összeg nem jár.  Pénzügyi Szolgáltató álláspontja alapján a 251.470,- Ft összeget jogos követelésként 
tartja nyilván, és annak visszafizetésétől eltekinteni nem áll módjában. Pénzügyi Szolgáltató 
álláspontja szerint a kifizetett összeggel Kérelmező jogalap nélkül gazdagodott, ezért Pénzügyi 
Szolgáltató kérte Kérelmezőt, hogy az összeget térítse vissza Pénzügyi Szolgáltató részére. 
 
A Pénzügyi Szolgáltató elutasító válaszára figyelemmel a Kérelmező kezdeményezte a Pénzügyi 
Békéltető Testület eljárását és kérte annak megállapítását, hogy Pénzügyi Szolgáltató jogtalanul 
követeli vissza - jogalap nélküli gazdagodás címén - a részére kifizetett 251.470,- Ft összeget. 
 
A fentieket követően a Pénzügyi Békéltető Testület értesítette a feleket, hogy az ügyben 2016. 
október 13. napjára meghallgatást tart, egyúttal felhívta a Pénzügyi Szolgáltatót válaszirata 
benyújtására. 
 
A Pénzügyi Szolgáltató válasziratában előadta, hogy a 2014. évi XL. törvény szerinti elszámolás 
elkészítésekor nem vette figyelembe azt a kedvezményt, amelyet a Kérelmezőnek a szerződés 
kedvezményes lezárásakor biztosított. Mivel a kedvezményes végtörlesztéskor adott kedvezmény 
összege kiegyenlíti a tisztességtelenül felszámított összeget, ezért ez utóbbi kifizetésekor a 
Kérelmező a kifizetett összeggel jogalap nélkül gazdagodott.  
 
Az eljáró tanács rögzíti, hogy a rendelkezésre álló iratok alapján a 2014. évi XL. törvény szerinti új 
elszámolás készítésére nem került sor. 
 
Pénzügyi Szolgáltató az xxszabályzatra hivatkozással előadta, hogy „időbeli korlátozások nélkül 
jogosult hibás teljesítését (a Bank érdekkörében felmerülő okból bekövetkezett téves jóváírásokat és 
terheléseket) az Ügyfél hozzájárulása nélkül, azok észlelésekor helyesbíteni." E körben előadta, hogy a 
kifizetés és a hiba felismeréséről való tájékoztatás között eltelt időtartamnak nincsen jelentősége, 
hiszen a felismerést követően a Pénzügyi Szolgáltató haladéktalanul tájékoztatta a Kérelmezőt a 
hibáról, így Pénzügyi Szolgáltató jogosult volt a téves jóváírást jogalap nélküli gazdagodás jogcímén 
visszakövetelni a Kérelmezőtől. Pénzügyi Szolgáltató rögzítette, hogy Kérelmezővel szemben fennálló 
követelése a 2016. szeptember 23. napja szerinti nyilvántartás alapján 251.470,- Ft, valamint ennek 
az összegnek a késedelmi kamata. A tartozás jogcíme jogalap nélküli gazdagodás. A Pénzügyi 
Szolgáltató válasziratában nyilatkozott, hogy a Pénzügyi Békéltető Testület döntésének az xxx 
nyilatkozatában foglalt korlátozásoknak megfelelően veti alá magát. 



 
A Pénzügyi Békéltető Testület 2016. október 13. napján meghallgatást tartott. A meghallgatáson a 
Kérelmező a kérelmét pontosította, eszerint kérelme annak megállapítására irányult, hogy a Pénzügyi 
Szolgáltatónak a 251.470,- Ft összeg - jogalap nélküli gazdagodás jogcímen történő - visszafizetésére 
vonatkozó követelése megalapozatlan, míg a tartozás részletekben történő megfizetésére vonatkozó 
kérelmét csak másodlagosan tartotta fenn. Előadta továbbá, hogy a fenti összeget lakáscélra költötte 
el, nyílászárókat cserélt, fűtésrendszert korszerűsített, illetve egyéb lakáscélú költségei is voltak, 
amelyeket szükség esetén számlával is tud igazolni. 
A Pénzügyi Szolgáltató képviselője a meghallgatás során fenntartotta a válasziratban foglaltakat, 
egyúttal előadta, hogy a jogalap nélküli gazdagodáson kívül más jogcímre nem kíván hivatkozni, 
akként nyilatkozott, hogy nem vitatja, hogy a Kérelmező jóhiszeműen jutott az összeghez, és hogy 
álláspontja szerint a gazdagodás megszűnésével kapcsolatban felróhatóság sem terheli a Kérelmezőt. 
Előadta továbbá, hogy álláspontja szerint a Kérelmezőnek számítania kellett volna arra, hogy 
visszatérítési kötelezettsége keletkezik. 
 
A meghallgatáson a felek akként nyilatkoztak, hogy hozzájárulnak ahhoz, hogy az eljárás az MNB tv. 
106.§ (5) bekezdése alapján írásban folytatódjon. 
 
A Kérelmező Kérelme az alábbi indokoknál fogva megalapozott. 
 
Tekintettel arra, hogy a Pénzügyi Szolgáltató jogalap nélküli gazdagodás jogcímén kívánja követelését 
érvényesíteni az eljáró tanácsnak az eljárás során azt kellett vizsgálnia, hogy a Kérelmező 
visszatérítési kötelezettsége fennáll-e jogalap nélküli gazdagodás miatt, illetve áll-e fenn olyan ok, 
amely miatt a Kérelmező mentesül ezen visszatérítési kötelezettség alól. 

A Ptk. 6:579. § rendelkezésének (1) bekezdése szerint „aki másnak rovására jogalap nélkül jut 
vagyoni előnyhöz, köteles ezt az előnyt visszatéríteni.” 
Ugyanezen szakasz (2) bekezdése szerint „Nem köteles visszatéríteni a gazdagodást, aki attól a 
visszakövetelés előtt elesett, kivéve, ha 

a) rosszhiszeműen jutott a gazdagodáshoz; vagy 
b) a gazdagodás megszűnésével kapcsolatban felróhatóság terheli.” 

 
1. A jogalap nélküli gazdagodás jogalapjának fennállása és az összegszerűség vonatkozásában az 

eljáró tanács az alábbiakat vizsgálta. A 2015. április 27-én kelt elszámoló-levélben foglaltak 
tekintetében a 2014. évi XL. törvény 18. § (5) bekezdés alapján, ha az (1)-(4) bekezdésben foglaltak 
szerint a panasz előterjesztésére nem kerül sor, úgy kell tekintetni, hogy az elszámolásban foglaltakat 
a fogyasztó elfogadja, ezt követően az elszámolás nem vitatható.  
Az eljáró tanács álláspontja szerint annak megállapítása, hogy az elszámolás során megállapított 
tisztességtelenül felszámított összeg kifizetésével a Kérelmező valóban jogalap nélkül gazdagodott 
(és amennyiben igen, akkor mekkora öszegben) feltételezné magának az elszámolásnak a vizsgálatát 
is, amely elszámolás a fenti jogszabályi rendelkezés alapján már nem vitatható.  
 
Megjegyzi továbbá az eljáró tanács, hogy a 2014. évi XL. törvény 5. § (5)–(6) bekezdései 
tartalmazzák a kedvezmények elszámolás során történő figyelembevételére vonatkozó 
szabályokat. A 2014. évi XL. törvény 5. § (5) bekezdése alapján az elszámolásra köteles pénzügyi 
intézmény az elszámolás során - a szerződéskötés érdekében adott kedvezmények kivételével - a 
fogyasztói követelés összegéből jogosult levonni az adott időszakban nyújtott kedvezményt, a 
kedvezmény felmerülésének időpontját figyelembe véve. A fentiek alapján a kedvezmény levonására 
vonatkozóan a jogszabály csak jogosultságot, nem pedig kötelezettséget teremt a Pénzügyi 
Szolgáltató számára.  
Mindezek mellett az eljáró tanács rögzíti, hogy a rendelkezésre álló iratok alapján a Pénzügyi 
Szolgáltató nem készített az arra nyitva álló határidőn belül új – javított – elszámolást, amely az 
alkalmazott kedvezményt tartalmazta volna. Megjegyzi továbbá az eljáró tanács, hogy amennyiben a 
fentiek szerinti szerződés kedvezményes végtörlesztés következtében szűnt meg – amely körülményt 



a rendelkezésre álló iratok nem támasztják alá, sőt Pénzügyi Szolgáltató 2015. november 19-i levele 
éppen azt mondja ki, hogy nem kedvezményes végtörlesztés történt - a Pénzügyi Szolgáltatónak 
2015. november 30. napjáig kellett volna elkészítenie az elszámolást, ezzel szemben az elszámolás a 
nem végtörlesztett szerződésekre vonatkozó elszámolási határidőben, 2015. április 27. napján kelt.   
 
Az eljáró tanács álláspontja szerint tehát a Pénzügyi Szolgáltató azt az összeget követeli vissza a 
Kérelmezőtől, amely összeg vonatkozásában a Pénzügyi Szolgáltató nem támasztotta alá a 
követelés jogosságát sem új elszámolás készítésével, sem pedig egyéb módon, ezen felül a 
Kérelmező az összeg érdemi (összegszerű) vitatására már nem is lenne jogosult a panasztételi 
határidő lejárta következtében. 

Hivatkozik továbbá az eljáró tanács a Kúria polgári elvi határozatára (EBH2012. P.11.), miszerint 
amennyiben korábban valamely jogalapon fennállt az igény érvényesítésének lehetősége, azt 
azonban a jogosult elmulasztotta, az igényérvényesítés megszűnt lehetősége nem éleszthető fel a 
jogalap nélküli gazdagodás jogcímére alapítottan.  
 

2. Amennyiben bizonyította volna a Pénzügyi Szolgáltató a jogalap nélküli gazdagodás 
fennállását és összegszerűségét, az eljáró tanács az eljárás során azt is vizsgálta, hogy a Kérelmező 
oldalán áll-e fenn olyan ok, amely alapján a visszatérítési kötelezettség alól mentesülne. A 
rendelkezésre álló iratok alapján a Kérelmező a Pénzügyi Szolgáltató által számított és visszafizetett 
összeget jóhiszeműen vette fel és az eltelt idő alatt lakásfelújításra el is költötte. Az erre vonatkozó 
számlák becsatolásától az eljáró tanács eltekintett, mivel a Kérelmezőnek jogszabálynál fogva nincs 
arra kötelezettsége, hogy az általa említett számlák becsatolásra kerüljenek, illetve a Pénzügyi 
Szolgáltató érdemben nem vitatta azt, hogy a Kérelmező már nem rendelkezik a 251.470,- Ft 
összeggel.  
A meghallgatáson a Pénzügyi Szolgáltató akként nyilatkozott, hogy nem vitatja, hogy a Kérelmező 
jóhiszeműen jutott az összeghez, és hogy álláspontja szerint a gazdagodás megszűnésével 
kapcsolatban felróhatóság sem terheli a Kérelmezőt. Ugyanakkor előadta, hogy álláspontja szerint a 
Kérelmezőnek számítania kellett volna arra, hogy visszatérítési kötelezettsége keletkezik. 

 
A fentiekre tekintettel az eljáró tanács álláspontja szerint - alapvetően az 1. pontban leírtak alapján 
- a Kérelmező nem köteles a Pénzügyi Szolgáltató által jogalap nélküli gazdagodás jogcímén 
követelt 251.470,- Ft visszatérítésére. 
 
A Pénzügyi Szolgáltató válasziratában megjelölt azon hivatkozására - miszerint az xxxszabályzat 
alapján a Pénzügyi Szolgáltató „időbeli korlátozások nélkül jogosult hibás teljesítését (a Bank 
érdekkörében felmerülő okból bekövetkezett téves jóváírásokat és terheléseket) az Ügyfél 
hozzájárulása nélkül, azok észlelésekor helyesbíteni” - az eljáró tanács az alábbiakat jegyzi meg. Mivel 
a Pénzügyi Szolgáltató a meghallgatáson a jogalap nélküli gazdagodás jogcímére hivatkozással 
tartotta fenn az indítványát - azon kívül más jogcímre nem kívánt hivatkozni - így az eljáró tanács az 
xxxszabályzat vonatkozó rendelkezését nem vizsgálta, figyelemmel arra is, hogy a 2014. évi XL. 
törvény szerinti elszámolásból eredő tisztességtelenül felszámított összeg megfizetésére - amely a 
jelen vita alapját képezi - speciális jogszabályi környezet az irányadó, kogens módon meghatározva a 
felek közötti elszámolás menetét, határidejét. 
 
Minderre figyelemmel a Pénzügyi Békéltető Testület a rendelkező részben foglaltak szerint 
határozott és kötelezte a Pénzügyi Szolgáltatót. 
 
Az eljáró tanács az eljárási költségek viseléséről erre irányuló kérelem hiányában nem rendelkezett. 
 
A Pénzügyi Szolgáltató a Pénzügyi Békéltető Testület előtt azzal a korlátozással tett xxx 
nyilatkozatot tett, mely szerint alávetése nem terjed ki xxx Ft fölötti ügyleti értékre, illetve yyy Ft 
feletti fogyasztói követelésre, ezért – a jogalap nélküli gazdagodás vitatott összegére (251.470,- Ft) 



való tekintettel - az eljáró tanács álláspontja szerint jelen ügyre kiterjed a Pénzügyi Szolgáltató 
általános alávetési nyilatkozata.  
 
Az MNB tv. 113 § a) pontja alapján egyezség hiányában a tanács az ügy érdemében kötelezést 
tartalmazó határozatot hoz, ha a kérelem megalapozott, és a 39. §-ban meghatározott törvények 
hatálya alá tartozó személy vagy szervezet általános alávetési nyilatkozatában, kereskedelmi 
kommunikációjában közölt vagy az eljárás kezdetekor, vagy legkésőbb a döntés meghozataláig tett 
nyilatkozatában a Pénzügyi Békéltető Testület döntését magára nézve kötelezőként elismerte.  
 
Az eljáró tanács rögzíti, hogy a jelen ügyben az eljárási határidő harminc nappal meghosszabbításra 
került az MNB tv. 112.§ (5) bekezdése alapján. 
 
Mivel a Kérelmező Kérelme a fentiek szerint megalapozott és a Pénzügyi Szolgáltató jelen ügyre 
kiterjedő xxx nyilatkozatot tett, az eljáró tanács a rendelkező rész szerinti kötelezést tartalmazó 
határozatot hozta. 
 
Budapest, 2016. december 15. 
 
 

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

dr. Lakó Anita s.k., 
eljáró tanács elnöke 

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