
 

A-PBT-A-1/2017. Ajánlás 
 
A Pénzügyi Békéltető Testület a G.B. (xxx) által képviselt W.F. kérelmező (yyy) (a továbbiakban: 
Kérelmező) ABC Ügyvédi Iroda (zzz) által képviselt ABC Bank szolgáltató (xyz) (a továbbiakban: 
Pénzügyi Szolgáltató) ellen benyújtott kérelmére indult, xxx ügyszám alatt nyilvántartásba vett, 
jelenleg a fenti ügyszámon folyamatban lévő, a xxx számú szerződéshez kapcsolódó pénzügyi 
fogyasztói jogvita rendezésére irányuló eljárásban az alábbi 
 

AJÁNLÁST 
hozta: 
 
A Pénzügyi Békéltető Testület eljáró tanácsa a Pénzügyi Szolgáltató részére ajánlja, hogy a jelen 
határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül a Kérelmező xxx számú bankszámláján írja jóvá 
a 2016. június 27-én beterhelt 100.000,- Ft – terheléstől a jóváírásig terjedő időszakra számított – 
törvényes kamatokkal növelt összegét, továbbá erről ugyanezen határidőn belül a Kérelmezőt 
írásban 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 (1) bekezdés b) pontja, 116. §-a, 
valamint 119. §-ának (1) bekezdése alapján hozta meg. 
 

INDOKOLÁS 
 
 
Az eljáró tanács a rendelkezésre álló adatokból az alábbi tényállást állapította meg: 
 
A Kérelmező és a Pénzügyi Szolgáltató között 1998. június 22. napján xxx folyószámla és kártya 
szerződés jött létre.  
 
A Kérelmező a Pénzügyi Szolgáltató bankfiókjában 2016. június 17. napján 200.000,- Ft összegű 
készpénzfelvételre adott megbízást. A Kérelmező által csatolt bankszámlakivonat alapján a Pénzügyi 
Szolgáltató 2016. június 20-i könyvelési értéknappal „fióki kártyás kp. felvét” címmel –200.000,- Ft 
összegű tranzakciót rögzített. A Kérelmező Kérelméhez csatolta a 200.000,- Ft készpénzfelvételről 
szóló bizonylatot. 
 



A Pénzügyi Szolgáltató 2016. június 27. napján kelt levelében arról tájékoztatta a Kérelmezőt, hogy a 
xxx számú számláját 100.000,- Ft-tal megterhelte, tekintettel arra, hogy a „pénztár zárását követően 
100.000,- Ft pénztárhiányt találtunk és a belső vizsgálat, a videófelvételek elemzése azt igazolta, hogy 
az ügyintéző tévedésből 200.000,- Ft összeg helyett 300.000,- Ft összeget adott át Önnek, 
ugyanakkor a számláján 200.000,- Ft összegű készpénzfelvételt könyvelt bankunk.” A Pénzügyi 
Szolgáltató e levelében a vonatkozó Üzletszabályzat xxx pontjára hivatkozott, melynek értelmében az 
ABC Bank „jogosult bármilyen jogcímen keletkezett hitelintézeti (pénzügyi és befektetési 
szolgáltatásból, valamint kiegészítő szolgáltatásból eredő) követelését beszámítani”. 
 
A Kérelmező 2016. július 6. és 2016. július 7. napján panaszt nyújtott be a Pénzügyi Szolgáltatóhoz. 
Leveleiben előadta, hogy 2016. június 17. napján 200.000,- Ft-ot vett fel kártyáról a bankfiókban, 
amiről bizonylatot is kapott. Ezt 3 db 20.000,- Ft-os, 14 db 10.000,- Ft-os címletben kapta meg. 
Sérelmezte a Pénzügyi Szolgáltató eljárását, illetve előadta, hogy a biztonsági kamera által rögzített 
felvételek álláspontja alapján a Pénzügyi Szolgáltató egyetlen állítását sem támasztják alá. Kérte a 
beterhelt összeg visszautalását és belső vizsgálat lefolytatását.  
 
A Pénzügyi Szolgáltató a Kérelmező panaszát 2016. július 29. napján kelt levelével elutasította, 
előadva, hogy a Kérelmező a 2016. június 17. napján történt készpénzfelvétel alkalmával tévedésből 
300.000,- Ft-ot vett fel (3db 20.000,- Ft-os és 24db 10.000,- Ft-os címletben) a bankkártyájával a 
bankfiókban, de egy sajnálatos hiba miatt a számlájáról 200.000,- Ft-ot vontak le, ezért a „téves 
könyvelés helyesbítéseként” 2016. június 27. napján 100.000,- Ft-tal megterhelték a Kérelmező 
számláját. Előadta, hogy az Üzletszabályzat alapján a Pénzügyi Szolgáltató jogosult a saját tévedésén 
alapuló jóváírásokat és terheléseket a számlatulajdonos külön erre irányuló rendelkezése nélkül 
helyesbíteni. 
 
A Pénzügyi Szolgáltató elutasító válaszára figyelemmel a Kérelmező kérte a Pénzügyi Békéltető 
Testület közreműködését a Pénzügyi Szolgáltatóval fennálló jogvitája rendezése érdekében. 
Kérelmében a jogtalanul levont 100.000,- Ft-ra vonatkozó igényét jelentette be, illetve sérelmezte, 
hogy a pénzét a Pénzügyi Szolgáltató továbbra is használja. Álláspontja szerint a Pénzügyi Szolgáltató 
megsértette a személyiségi jogait.  
 
A Pénzügyi Békéltető Testület előtt 2016. szeptember 15. napján eljárás indult, az eljáró tanács 
meghallgatást tűzött, erről a feleket értesítette, illetve felhívta a Pénzügyi Szolgáltatót válasziratának 
előterjesztésére, egyben felhívta a felek figyelmét arra, hogy amennyiben nem terjesztik elő az ügyre 
vonatkozó bizonyítékaikat, úgy a Pénzügyi Békéltető Testület lefolytatja az eljárást és a rendelkezésre 
álló adatok alapján meghozza döntését. 
 
A Pénzügyi Szolgáltató 2016. október 13. napján kelt válasziratában nyilatkozott a Kérelemben 
foglaltakra. Fenntartotta a panaszelutasító levelében foglaltakat, mely alapján a korábbi vizsgálat 
eredményén nem áll módjában változtatni. Álláspontja szerint az Üzletszabályzatban foglaltaknak 
megfelelően járt el. Jogi indoklásában előadta, hogy a vonatkozó Üzletszabályzat yyy pontja alapján 
az „ABC Bank jogosult a saját tévedésén alapuló jóváírásokat, illetve terheléseket a 
Számlatulajdonos külön erre irányuló rendelkezése nélkül helyesbíteni. A helyesbítésről az ok 
megjelölésével értesítést küld a Számlatulajdonosnak. Az ABC Bank hibájából eredő könyvelési 
helyesbítésnek, illetve banktechnikai okokból felmerülő könyvelések után díj, jutalék valamint 
egyéb költség felszámítására nem kerül sor.” 
 
A Pénzügyi Szolgáltató előadta, hogy a 2016. június 17-én történt tranzakció összege ugyan 200.000,- 
Ft volt, azonban tévedésből az ügyintéző 200.000,- Ft helyett 300.000,- Ft-ot fizetett ki a Kérelmező 
részére, melyet a fióki pénztár (a készpénzfelvétel után 3 nappal későbbi) zárásakor megállapított 
100.000,- Ft hiány és a banki videofelvételek megtekintése alapján állapított meg, majd megterhelte 
a Kérelmező számláját, és erről őt levélben is tájékoztatta. Előadta továbbá, hogy a Kérelmező a 
videófelvétel megtekintését követően sem ismerte el a magasabb összeg kifizetését. Indítványozta a 
felvétel megtekintését a Pénzügyi Békéltető Testület eljárásában, a Kérelmező hozzájárulása 
esetében. 
 



Az ügyben a Pénzügyi Békéltető Testület 2016. november 14. napján meghallgatást tartott, melyen a 
felek megjelentek. A Kérelmező kérelmét, a Pénzügyi Szolgáltató a válasziratában foglaltakat 
fenntartotta. Pénzügyi Szolgáltató előadta, hogy a gép általi leszámolás után került kiadásra a 
Kérelmezőnek 3 db 20.000,- Ft-os, valamint álláspontja szerint 24 db 10.000,- Ft-os címletű bankjegy, 
azonban a gép általi leszámolást követően még egyszer már nem került kézzel leszámolásra a 
pénzösszeg; ismételten hivatkozott az Üzletszabályzat yyy pontjára, illetve előadta, hogy az ügyintéző 
tévedésén alapult, hogy nagyobb összegű kifizetés történt a Kérelmező által kértnél. Előadta, hogy a 
válasziratához csatolt címletrészletezésre vonatkozó irat a pénzszámláló géptől függetlenül került 
kiállításra, és azon a kiadott címletek találhatók. Ismételten indítványozta a készpénzfelvételről 
készített videófelvétel megtekintését. 
 
Az eljáró tanács az ügyben 2016. november 28. napjára folytatólagos meghallgatást tűzött, illetve a 
Pénzügyi Szolgáltatót további nyilatkozatok megtételére és iratok csatolására hívta fel, illetve 
ismételten felhívta a Pénzügyi Szolgáltató figyelmét, hogy csatoljon valamennyi olyan iratot, amely a 
Pénzügyi Szolgáltató szerint álláspontja alátámasztására szolgál, tekintettel arra, hogy az MNB tv. 
108.§ (2) bekezdése alapján az ügy érdemére vonatkozó nyilatkozattételének elmaradása esetén az 
eljáró tanács a rendelkezésére álló adatok alapján határoz. 
 
A folytatólagos meghallgatáson a Pénzügyi Szolgáltató ismertette a felhívás alapján benyújtott 
válaszirat-kiegészítésében foglaltakat, illetve a Kérelmező hozzájárulásával sor került a Pénzügyi 
Szolgáltató által csatolt, a vitatott készpénzfelvételt rögzítő videófelvétel megtekintésére, mely a 
Pénzügyi Szolgáltató álláspontja szerint igazolja azt, hogy a Kérelmező 300.000,- Ft összeget vett fel, 
tekintettel arra, hogy a pénzszámláló a tízezres bankjegyek leszámolásakor álláspontja szerint 24-et 
mutat, illetve a Kérelmező kezében is 24 db bankjegy valószínűsíthető. A Kérelmező továbbra is 
vitatta, hogy a videófelvétel bizonyítaná a Pénzügyi Szolgáltató álláspontját. 
 
A Kérelmező Kérelme az alábbi indokoknál fogva megalapozott. 
 
Az eljáró tanácsnak a Kérelem kapcsán abban a kérdéskörben kellett döntést hoznia, hogy a Pénzügyi 
Szolgáltató a felek között létrejött szerződés alapján megterhelhette-e a Kérelmező számláját 2016. 
június 27-én 100.000,- Ft összeggel, a bankkártyás készpénzfelvétel Pénzügyi Szolgáltató által 
hivatkozott (vélt vagy valós) kifizetési eltérése miatt. 
 
Az eljáró tanács megjegyzi, hogy a Pénzügyi Szolgáltató a Kérelmezőnek a tárgybeli ügyben 2016. 
június 27. napján kelt levelében még a vonatkozó Üzletszabályzat xxx pontjára hivatkozott, melynek 
értelmében az ABC Bank „jogosult bármilyen jogcímen keletkezett hitelintézeti (pénzügyi és 
befektetési szolgáltatásból, valamint kiegészítő szolgáltatásból eredő) követelését beszámítani”, 
azonban e hivatkozás a jelen ügyre alkalmazható rendelkezést nem tartalmaz, hiszen a Pénzügyi 
Szolgáltató által hivatkozott kifizetési eltérés jogalap hiányában nem minősül a Pénzügyi Szolgáltató 
által beszámítható követelésnek, illetve e rendelkezésre a későbbiekben a Pénzügyi Szolgáltató sem 
kívánt hivatkozni.  
 
A Pénzügyi Szolgáltató álláspontjának jogi indoklásaként a panaszelutasító levelében, illetve az eljárás 
során benyújtott válasziratában már a tranzakció idején hatályos xxx szóló Üzletszabályzat yyy pont 
rendelkezéseire hivatkozott, mely alapján az „ABC Bank jogosult a saját tévedésén alapuló 
jóváírásokat, illetve terheléseket a Számlatulajdonos külön erre irányuló rendelkezése nélkül 
helyesbíteni. A helyesbítésről az ok megjelölésével értesítést küld a Számlatulajdonosnak. Az ABC 
Bank hibájából eredő könyvelési helyesbítésnek, illetve banktechnikai okokból felmerülő 
könyvelések után díj, jutalék valamint egyéb költség felszámítására nem kerül sor.” 
 
Az eljáró tanács határozott álláspontja alapján a jelen jogvita, a vélt vagy valós kifizetési eltérés 
kiigazítása (mely a Pénzügyi Szolgáltató szerint a Kérelmező által 2016. június 17. napján 
kezdeményezett, 200.000,- Ft készpénzfelvételi megbízás során keletkez(het)ett) nem tartozik a 
Pénzügyi Szolgáltató Üzletszabályzatának yyy pontja szerinti esetkörbe, az alábbiakban részletezett 
indokok miatt. 
 



Az eljáró tanács mindenekelőtt hangsúlyozza, hogy a Pénzügyi Szolgáltató, mint a Kérelmező 
számlavezető bankja nem rendelkezhet korlátlan jogosultsággal a bankszámla felett. A 
számlavezetésre vonatkozó jogokra és kötelezettségekre a szerződés, a kapcsolódó általános 
szerződési feltételek (ideértve az üzletszabályzatokat és a hirdetményeket is), valamint a Ptk. 
rendelkezései vonatkoznak.  
 
A Pénzügyi Szolgáltató által hivatkozott Üzletszabályzat yyy pontja sem alkalmazható korlátlanul a 
Pénzügyi Szolgáltató valamennyi tévedésére, saját banki hibájára. A jogszabályok szigorú előírásokat 
tartalmaznak és speciális feltételeket fogalmaznak meg az általános szerződési feltételekre 
vonatkozóan, annak érdekében, hogy az azt alkalmazó szolgáltató ne élhessen vissza pozíciójával a 
vele szerződő féllel, fogyasztóval szemben. Ezen jogviszonyokban a jogalkotó biztosítani kívánta, hogy 
az ügyfél/fogyasztó jogai, érdekei lehetőség szerint ne sérüljenek.  
 
A szerződéskötéskor hatályos, illetve a jelenleg hatályos Ptk. a szerződések értelmezéséről fogyasztó 
és vállalkozás közötti szerződés esetén kimondja, hogy ha a szerződés tartalma nem állapítható meg 
egyértelműen, úgy a fogyasztó számára kedvezőbb értelmezést kell elfogadni. 
 
A fenti jogszabályi rendelkezést is szem előtt tartva az eljáró tanács rögzíti, hogy álláspontja szerint 
banki ’tévedés’ tipikusan a jogcím nélküli terhelés vagy jóváírás, azonban jelen jogvitában nem ilyen 
jellegű tévedésről van szó. Az eljáró tanács másfelől rögzíti, hogy a Pénzügyi Szolgáltató által 
hivatkozott Üzletszabályzat yyy pontja alkalmazási körét annak 3. mondata egyértelműen 
körülhatárolja: 
„ABC Bank jogosult a saját tévedésén alapuló jóváírásokat, illetve terheléseket a Számlatulajdonos 
külön erre irányuló rendelkezése nélkül helyesbíteni. A helyesbítésről az ok megjelölésével értesítést 
küld a Számlatulajdonosnak. Az ABC Bank hibájából eredő könyvelési helyesbítésnek, illetve 
banktechnikai okokból felmerülő könyvelések után díj, jutalék valamint egyéb költség felszámítására 
nem kerül sor.” 
 
Vagyis olyan banki tévedés esetén alkalmazható ezen üzletszabályzati rendelkezés, mely alapján 
szükségessé váló helyesbítés könyvelési helyesbítés.  
 
E szerződéses feltételt kiterjesztően értelmezni nem lehetséges, illetve amennyiben a feltétel 
értelmezésével kapcsolatban kétely merülne fel, annak tartalma nem lenne egyértelműen 
megállapítható. A Ptk. idézett 6:86 § alapján, továbbá a GK 37. számú Legfelsőbb Bírósági 
állásfoglalás alapján a feltétel alkalmazójával (Pénzügyi Szolgáltató) szerződő fél (Kérelmező) számára 
kedvezőbb értelmezést kell elfogadni. Ezt erősíti meg a Ptk. idézett rendelkezésének jogszabályi 
Kommentárja is, mely szerint „a korábbi bírói gyakorlat e szabályok alkalmazásánál is figyelembe 
vehető. Elvi határozatban állapította meg például a Legfelsőbb Bíróság, hogy az általános szerződési 
feltételeket kidolgozó hitelintézetnek kell viselnie a feltételek egyértelműségének hiányából eredő 
következményeket (EBH2006. 1421.).” A Legfelsőbb Bíróság az EBH2006. 1421 számú határozatában 
kimondta, hogy a „hitelintézeti tevékenységet végző szervezettől elvárható, hogy e feltételeket 
egyértelműen úgy fogalmazza meg, hogy azok tartalma felől ne legyen kétség. Az egyértelműség 
hiányának következményeit a feltételek kidolgozójának kell viselnie”. 
 
A fentiek alapján az Üzletszabályzat yyy pontja kizárólag könyvelési helyesbítésre szolgálhat; nem 
alkalmazható korlátlanul, bármely banki hiba, tévedés (ideértve a jelen ügyben történt banki 
ügyintéző esetleges kifizetési tévedését) esetén a hivatkozott szerződéses feltétel. 
 
E feltétel tartalma alapján a Pénzügyi Szolgáltató kizárólag olyan korrekciók elvégzését teheti meg az 
általa vezetett számla tulajdonosának hozzájárulása nélkül, mely könyvelési jellegű. A könyvelési 
helyesbítés esetén ténylegesen nem is merülhet fel a számlatulajdonos vitatása, a felek 
nézeteltérése, hiszen könyvelési helyesbítés esetén a tranzakciót (számviteli) bizonylatok igazolják. 
Ebben az esetben „csupán” arról van szó, hogy a téves jóváírás vagy terhelés könyvelésének 
kiigazítása történik meg a gazdasági esemény számviteli nyilvántartására szolgáló és annak 
megtörtént hitelt érdemlően bizonyító bizonylat alapján.  
 



Az eljáró tanács rögzíti, hogy a Pénzügyi Szolgáltató – többszöri felhívás ellenére – nem csatolt olyan 
bizonyítékot, mellyel alátámasztotta volna, hogy a készpénzfelvétel (mint gazdasági esemény) 
kapcsán olyan könyvelési, számviteli hiba, elírás történt volna, mely alapján a könyvelésének 
helyesbítését az általa hivatkozott Üzletszabályzati rendelkezés alapján elvégezhette volna. Így 
nem csatolt különösen olyan készpénzfelvételi bizonylatot, mely alapján 300.000,- Ft kifizetése 
történt meg, és ezért az általa hivatkozott üzletszabályzati rendelkezés alapján a 200.000,- Ft téves 
könyvelése helyesbítésre kerülhetett, vagyis erre tekintettel a Kérelmező számláját megterhelhette 
az állítólagos különbözettel.  
 
A Pénzügyi Békéltető Testület eljáró tanácsa rögzíti, hogy a Pénzügyi Szolgáltató által a 
válasziratához csatolt készpénzfelvétellel kapcsolatos bizonylatok mindegyikén, így a 
Címletrészletezőn, a POS készpénzfelvételi bizonylaton, valamint a pénztári készpénzfelvételi 
kérelmen/bizonylaton is 200.000,- Ft összeg szerepel a Kérelmező által felvett készpénz 
összegeként. 
A Pénzügyi Szolgáltató által sem vitatottan a Kérelmező 200.000,- Ft készpénz felvételére adott 
megbízást, és a becsatolt iratok (bizonylatok) alapján ezen összegre vonatkozóan történt meg a 
készpénzfelvétel. 
 
A 200.000,- Ft összeg került lekönyvelésre is a Pénzügyi Szolgáltató által, melyet a felek által csatolt, 
2016.05.21-2016.06.24. közötti időszakról szóló bankszámlakivonat rögzít, illetve azt a Pénzügyi 
Szolgáltató válasziratának 2. pontja táblázatos része is ezen összegben hivatkozza. Vagyis jelen 
esetben a bizonylatok és egyéb írásos banki dokumentumok alapján 200.000,- Ft készpénzfelvétel 
történt, és ez került a Kérelmező számláján is beterhelésre, könyvelésre. Ez esetben tehát nem 
beszélhetünk a könyvelés helyesbítésének szükségességéről, hiszen a készpénzfelvételről szóló 
bizonylatok alapján megfelelően történt a tranzakció könyvelése. 
 
A Pénzügyi Szolgáltató által becsatolt, és a meghallgatáson megtekintett videófelvétellel 
kapcsolatban az eljáró tanács az alábbiakat rögzíti: 
 
A videófelvétellel a Pénzügyi Szolgáltató azt kívánta bizonyítani, hogy a Kérelmező nem 14 darab, 
hanem 24 darab tízezres bankjegyet vett át kifizetéskor, mely a 3 darab húszezres bankjeggyel együtt 
300.000,- Ft összeg felvételét jelenti. 
 
Az eljáró tanács rögzíti, hogy egyfelől álláspontja szerint a videófelvétel alapján nem állapítható meg 
minden kétséget kizáróan, hogy a Pénzügyi Szolgáltató ügyintézője 24 darab tízezres bankjegyet 
adott át a Kérelmezőnek. Egyebekben ennek bizonyítottságát a Kérelmező a videófelvétel 
megtekintése után is vitatta.  
 
Az eljáró tanács másfelől kiemeli, hogy - a fentiekben kifejtettek alapján - a jogvita eldöntésének 
szempontjából nem elsősorban annak van jelentősége, hogy a Kérelmező hány darab bankjegyet vett 
át, illetve 200.000,- Ft vagy 300.000,- Ft összeget vett-e át. A Kérelem arra irányult, hogy a Pénzügyi 
Szolgáltató a felek közti szerződés alapján jogosultan terhelhette-e meg a Kérelmező nála vezetett 
bankszámláját a Pénzügyi Szolgáltató által hivatkozott - a Kérelmező által egyébként el nem ismert - 
banki hibára, bankfióki ügyintéző tévedésére hivatkozással. A Kérelmező kérelmében azt sérelmezte, 
hogy a Pénzügyi Szolgáltató jogosulatlanul terhelte meg bankszámláját. Vagyis az eljáró tanácsnak 
elsősorban abban a kérdésben kellett döntenie, hogy a Pénzügyi Szolgáltató jogosult volt-e a 
Kérelmező számláját megterhelni a felek között létrejött szerződéses jogviszony alapján. 
 
Annak körében, hogy a Pénzügyi Szolgáltató a videófelvétel benyújtásával azt kívánta bizonyítani, 
hogy a Kérelmező nem 14 darab, hanem 24 darab tízezres bankjegyet vett át kifizetéskor, mely a 3 
darab húszezres bankjeggyel együtt 300.000,- Ft összeg felvételét jelenti, az eljáró tanács megjegyzi, 
hogy a Pénzügyi Szolgáltató által válasziratához 6. számú mellékletként csatolt Címlet részletezés 
elnevezésű dokumentumon (mely a Pénzügyi Szolgáltató meghallgatáson tett nyilatkozata alapján a 
pénzszámláló géptől függetlenül került kiállításra, és mely iratot a Pénzügyi Szolgáltató ügyintézője 
aláírásával is ellátott) a kiadott címletek találhatók: ezen irat azonban 14 darab tízezres és 3 darab 
húszezres bankjegy, összesen 200.000,- Ft összeg kiadását rögzíti. 



 
Mindemellett az eljáró tanács ismételten rögzíti, hogy elsősorban nem a ténylegesen átvett összeg 
megállapítása körében, hanem abban a kérdésben kellett döntenie, hogy a Pénzügyi Szolgáltató 
jogosult volt-e a Kérelmező számláját megterhelni a felek között létrejött szerződéses jogviszony 
alapján. 
 
A Pénzügyi Szolgáltató utólag, a készpénzfelvételt követően, mely a bizonylatok alapján 200.000,- Ft 
összegben történt meg és ekként könyvelte a bankszámlakivonat alapján, nem módosíthatja a számla 
egyenlegét egy videofelvételre, banki alkalmazottak nyilatkozatára, illetve – nem a konkrét 
készpénzfelvétel, vagy a konkrét pénztáros, hanem – a teljes fiókra vetítetve megállapított 
pénztárhiány alapján, és nem terhelheti meg a számlát a számlatulajdonos hozzájárulása nélkül.  
 
Az eljáró tanács a fentiek alapján megállapította, hogy a Pénzügyi Szolgáltató a Kérelmező által 
kezdeményezett és 200.000,- Ft összegben lekönyvelt készpénzfelvételt követően az 
Üzletszabályzatának yyy pontja alapján a Kérelmező általa vezetett bankszámláját 100.000,- Ft 
összeggel nem terhelhette volna meg, arra hivatkozással, hogy álláspontja szerint a Kérelmező nem 
a bizonylatokon szereplő, lekönyvelt 200.000,- Ft összeget, hanem 300.000,- Ft összeget vett 
ténylegesen fel, vagyis a Pénzügyi Szolgáltató a felek között létrejött szerződés alapján nem volt 
jogosult megterhelni a Kérelmező bankszámláját. Erre tekintettel a bankszámla 100.000,- Ft 
összeggel való megterhelése jogalap nélkül történt. 
 
Tekintettel arra, hogy jelen esetben nem könyvelési hibáról van szó, a Pénzügyi Szolgáltató akkor 
járt volna el helyesen, ha azt követően, hogy kialakította azon álláspontját, mely szerint a pénztári 
kifizetés a kérelmezett, banki bizonylatban foglaltaktól eltérően, attól nagyobb összegben történt 
meg, elsőként egyeztet a Kérelmezővel, és kizárólag abban az esetben terheli meg a számláját a 
szóban forgó 100.000,- Ft többletkifizetés összegével, amennyiben a Kérelmező egyetért azzal , hogy 
(a bankfióki ügyintéző tévedése okán) ezen összeggel valóban többet fel. Amennyiben az egyeztetés 
során az derül ki, hogy a Kérelmező nem ért egyet a Pénzügyi Szolgáltató álláspontjával, vitatja a 
ténybeli helyzetet, vagyis a szerződő felek között nézeteltérés van a szóban forgó készpénzfelvétel 
körülményeivel kapcsolatban, úgy a Pénzügyi Szolgáltató nem terhelheti meg a számlát, hiszen erre a 
Kérelmezővel megkötött szerződés nem ad lehetőséget. Igényét bírósági úton tudja ez esetben 
érvényesíteni, amely esetben szükséges bizonyítania állítását, vagyis azt, hogy 100.000,- Ft többlet 
tényleges kifizetésre került a Kérelmező 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. 
 
A Pénzügyi Békéltető Testület rögzíti, hogy az MNB tv 112.§ (6) bekezdésében foglaltak szerint a 2016. 
december 19. napjától 2017. január 2. 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, 2017. január 04. 
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