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H-PBT-H-1085/2019. Kötelezést tartalmazó határozat 
 

A Pénzügyi Békéltető Testület nevében! 
 
A Pénzügyi Békéltető Testület a K. Zs. kérelmező (xxx.; a továbbiakban: Kérelmező) ABC Bank (yyy., a 
továbbiakban: Pénzügyi Szolgáltató) és CDE Zrt. (zzz.; a továbbiakban: Követeléskezelő) ellen 
benyújtott kérelmére indult, xxx ügyszám alatt nyilvántartásba vett, az xxx számú szerződéshez 
kapcsolódó pénzügyi fogyasztói jogvita rendezésére irányuló eljárásban, a 2019. április 29. napján 
megtartott folytatólagos meghallgatáson az alábbi 
 

HATÁROZATOT 
hozta: 
 
A Pénzügyi Békéltető Testület kötelezi a Követeléskezelőt, hogy az xxx számú szerződésből eredő - 
a Követeléskezelőnél xxx befizetőazonosító számon nyilvántartott – követelésre vonatkozó 
ügyletet zárja le, ezen ügyből eredően a Kérelmezővel szemben a továbbiakban követelést ne 
támasszon és erről a Kérelmezőt postai úton, tértivényes levélben megküldött cégszerűen aláírt 
nyilatkozatában értesítse a határozat átvételétől számított 15 napon belül.  
 
A Pénzügyi Békéltető Testület erre irányuló kérelem hiányában az eljárási költségek viseléséről 
történő rendelkezést mellőzte.  
 
A Pénzügyi Békéltető Testület az eljárást a Pénzügyi Szolgáltatóval szemben a Magyar Nemzeti 
Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: MNB tv.) 112. § (3) bekezdés d) pontja 
alapján megszünteti. 
 
Ha a Követeléskezelő 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 Követeléskezelőt 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 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. § (1) bekezdés a) pontja, 
114. § (1)-(5) bekezdései, 116. §-a, 120. § (1) és (3) bekezdései alapján hozta meg. 
 

INDOKOLÁS 
 
A Kérelmező a 2019. január 7. napján indult eljárásban kérelemmel fordult a Pénzügyi Békéltető 
Testülethez, amelyben a Pénzügyi Szolgáltatóval szemben fennálló, kölcsönszerződésből fakadó 
igényével kapcsolatos jogvitája felülvizsgálatát kérte a Testülettől. 
 
A kérelemben ismertetett és a becsatolt okiratokból megállapítható tényállás szerint a Pénzügyi 
Szolgáltató és néhai K. L. között kölcsönszerződés jött létre, amelyhez hitelfedezeti biztosítás 
kapcsolódott. Néhai K. L. xxx napján elhunyt, örököse a Kérelmező. A hitelfedezeti biztosítás alapján a 
uuu Biztosító (továbbiakban: biztosító) 1.994.094,- Ft összeget utalt át a Pénzügyi Szolgáltató által 
megadott számlára, amelyet követően a Pénzügyi Szolgáltató arról értesítette a Kérelmezőt, hogy 
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további 362.832,- Ft tartozása áll fenn. A Kérelmező panaszt nyújtott be, amely elutasításra került, 
majd a követelést a Pénzügyi Szolgáltató 2018. június 28. napján a Követeléskezelőre 
engedményezte. A Kérelmező a Követeléskezelőhöz is panaszt nyújtott be, amely elutasításra került. 
 
A fentieket követően a Kérelmező kezdeményezte a Testület eljárását, kérelmében előadta, hogy 
vitatja a tartozást, álláspontja szerint a két időpont (elhalálozás napja és a kifizetés napja) közötti 
árfolyamkülönbözet nem róható fel neki. 
 
A Pénzügyi Szolgáltató válasziratában előadta, hogy 2008. november 06. napján jelezte a kárösszeget 
a biztosítónak, amely összeg 2009. április 08. napján érkezett meg. Devizában nyilvántartott 
hitelszerződése volt néhai K. L-nak, így az árfolyam-különbözet miatt a biztosító nem a teljes tartozás 
összegét teljesítette, ezért az ügylet nem került lezárásra. Előadta, hogy a követelést 2018. június 28. 
napján a Követeléskezelőre engedményezte. A Pénzügyi Szolgáltató válasziratában nyilatkozott, hogy 
a Pénzügyi Békéltető Testület döntését kötelezésként nem fogadja el, a döntésnek alávetni magát 
nem kívánja. 
 
A Követeléskezelő a válasziratában előadta, hogy a Kérelmező tartozása 2019. január 30. napján 
1.065.444,- Ft. Egyezségi ajánlatot tett. A Követeléskezelő válasziratában nyilatkozott, hogy a 
Pénzügyi Békéltető Testület döntését kötelezésként elfogadja.  
 
A Pénzügyi Békéltető Testület 2019. február 19. napján meghallgatást tartott, amelyről xxx számon 
készült jegyzőkönyv. A meghallgatáson a Pénzügyi Szolgáltató előadta, hogy a Pénzügyi Szolgáltató 
jelenti be a biztosítási eseményt a biztosító felé. A jogerős hagyatékátadó végzés szükséges ahhoz, 
hogy a biztosító a szolgáltatási igényt teljesítse. Előadta, hogy ez egy CHF alapú szerződés volt. Az 
elhalálozás napján fennálló tartozásról nyilatkozni nem tudott, a tartozás CHF tartozás volt. A 
Pénzügyi Szolgáltató a biztosító felé forintösszeget jelentett be. A nyilvántartott követelés az 
elhalálozás időpontjában devizakövetelés volt, azonban a bejelentéskor forintosították a tartozást. 
Arra vonatkozóan, hogy miért nem a devizaösszeget jelentette be a biztosító felé, nyilatkozni nem 
tudott. Előadta, hogy az árfolyamváltozás miatti különbözeti összegre vonatkozó igénybejelentésre is 
lett volna lehetősége a Pénzügyi Szolgáltatónak, arra vonatkozóan, hogy ez miért nem történt meg, 
továbbá, hogy a beérkezés, vagy az elhalálozás napjával kellett a Pénzügyi Szolgáltatónak elszámolni 
a biztosító által teljesített összeget, nyilatkozni nem tudott. A Pénzügyi Szolgáltató és a biztosító 
között a szolgáltatási igény teljesítését követően, utólag kapcsolatfelvétel nem volt. Kérdésre 
előadta, hogy a hitelfedezeti biztosítás célja az elhalálozás napján fennálló tartozás rendezése. 
 
A Kérelmező a meghallgatáson pontosította kérelmét, eszerint a Kérelmező kérelme arra irányul, 
hogy kéri a Követeléskezelő által nyilvántartott tartozás törlését, kéri, hogy a Követeléskezelő zárja le 
az ügyletet. 
 
A fenti számú meghallgatási jegyzőkönyvben rögzítésre került, hogy a Testület a meghallgatást 
elhalasztotta, valamint további nyilatkozatok megtételére, illetve dokumentumok benyújtására hívta 
fel a Pénzügyi Szolgáltatót és a Követeléskezelőt. 
 
A Pénzügyi Szolgáltató a 2019. március 08. napján érkezett válaszirat-kiegészítésében előadta, hogy a 
teljes fennálló tartozás xxx-én, az elhalálozás napján 10 858 CHF volt, amely az azon a napon 
érvényes svájci frank árfolyam alapján forintban, jogcímenkénti bontásban a következők szerint 
alakult: nem esedékes tőketartozás: 1.672.125,-Ft, nem esedékes kamattartozás: 7.406,-Ft.  
Esedékes lejárt tartozás ezen a napon nem volt.  
Előadta, hogy a biztosító felé az igénybejelentés 2008. november 6. napján megtörtént, ennek 
ellenére a bejelentett 1.994.094 Ft-ot a biztosító csak 2009. április 8. napján utalta át. A biztosító felé 
történt igénybejelentés, és minden további egyeztetés elektronikus levelezés formájában történt, 
amely levelezés már nem lelhető fel a Pénzügyi Szolgáltatónál, ezért azt csatolni nem tudja. Előadta, 
hogy a biztosító felé hitelezői igényét forintban jelentette be, az összeg kiszámítása során, az 
elhalálozás napján érvényes devizaárfolyamot tekintette mérvadónak, figyelemmel arra, hogy a 
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kölcsönszerződés szerint a kölcsön visszafizetése forintban történik. A forintban történő 
igénybejelentés oka az volt, hogy a biztosító, és néhai K. L. között forint alapú biztosítási szerződés 
jött létre, ezért a Pénzügyi Szolgáltató is kizárólag forintban jelezhette a biztosító felé a biztosítási 
igényét. Az árfolyamváltozás miatt fennálló különbözetre vonatkozó igénybejelentés elmaradására a 
Pénzügyi Szolgáltatónak jogalapot a korábban a Testület részére megküldött xxx feltételek xxx pontja 
szolgáltatott, amelynek értelmében a biztosító a biztosítottnak a biztosítási esemény 
bekövetkeztének időpontjában az aktuális tartozását, illetve a biztosítási esemény bekövetkezte, és a 
biztosító által történő kifizetés között eltelt időtartamra maximum két hónapra járó, a 
kölcsönszerződés szerinti ügyleti és késedelmi kamatokat, kezelési költséget, valamint a kölcsön 
nemfizetése esetén a bank által felszámított külön eljárási díj összegét fizeti meg a kedvezményezett 
részére. Fentiek miatt újabb igénybejelentést tenni nem állt módjában. Előadta, hogy hitelezői 
igényét a hagyatéki eljárás során svájci frank devizanemben jelentette be, csupán a lejárt, esedékes 
tartozás került forintban meghatározásra. A biztosító felé történt igénybejelentést követően a hitel 
lejáratásra került, innentől a tartozást forintban tartotta nyilván. 
 
A Követeléskezelő a 2019. március 11. napján érkezett válaszirat-kiegészítésében fenntartotta 
korábbi egyezségi ajánlatát. 
 
A Pénzügyi Szolgáltató a 2019. március 28. napján kelt válaszirat-kiegészítésében előadta, hogy a 
biztosítóhoz bejelentett igény 2008. november 06. napján érvényes svájci frank árfolyam alapján 
került kiszámításra, az igénybejelentést követően a biztosítási összeg beérkezéséig a hitelt továbbra 
is svájci frank devizanemben tartotta nyilván. A 331.696,- Ft a lejáratást és a biztosító teljesítését, 
2009. április 08. napját követő naptól vált egy összegben esedékessé, mint a biztosítási összeggel 
nem fedezett, visszamaradó tartozás. 
 
A Pénzügyi Békéltető Testület 2019. április 01. napján folytatólagos meghallgatást tartott, amelyről 
yyy számon készült jegyzőkönyv. A meghallgatáson a Pénzügyi Szolgáltató előadta, hogy az 
elhalálozás napja és november 6. között árfolyamkülönbözetet érvényesített a biztosítóval szemben. 
Arra vonatkozóan nyilatkozni, illetve szerződéses rendelkezést megjelölni nem tudott, hogy milyen 
okból vette alapul a biztosító felé történő bejelentés során a bejelentéskori forintértéket, holott a 
legutóbbi válasziratában foglaltak szerint egy hónapra vonatkozóan érvényesített 
árfolyamkülönbözetet a biztosítóval szemben. Előadta, hogy az ügyletet a biztosítótól beérkezett 
összeg elszámolása érdekében járatta le, tette egyösszegben esedékessé a hitelt. Erre vonatkozóan a 
banki gyakorlatra hivatkozott, szerződéses rendelkezést megjelölni nem tudott. A késedelmi kamat 
mértéke kapcsán a kondíciós listára hivatkozott, konkrétan az ide vonatkozó részt megjelölni nem 
tudta. Nyilatkozatát úgy módosította, hogy a késedelmi kamat mértékét a szerződés tartalmazza. A 
szerződéses rendelkezést konkrétan megjelölni nem tudta. Előadta, hogy a Kérelmezőnek meg kellett 
volna fizetni az elhalálozást követően esedékes törlesztőrészleteket, mivel ez nem történt meg, így az 
elhalálozás és az április 8. napja között felhalmozódott kamatot, költséget, díjat a Kérelmezőnek meg 
kell fizetni. November 6-i árfolyamon történt meg a biztosító felé az igény bejelentése. Azzal 
kapcsolatban, hogy az árfolyamváltozás miért esik a Kérelmező terhére, különös tekintettel arra, 
hogy egy hónap vonatkozásában volt lehetőség annak figyelembevételére, nyilatkozni nem tudott. 
 
A Követeléskezelő kérdésre előadta, hogy xxx % a jelenleg érvényesített késedelmi kamat mértéke. A 
kondíciós lista tartalmazza a késedelmi kamat mértékét, azonban nem a személyi kölcsönre 
vonatkozó kondíciós lista alkalmazandó ilyen esetben, hanem a folyószámla-szerződéshez 
kapcsolódó kondíciós lista az irányadó, melyben a késedelmi kamat kényszerhitelkamatként szokott 
szerepelni. 
 
A fenti számú meghallgatási jegyzőkönyvben rögzítésre került, hogy a Testület a meghallgatást 
elhalasztotta, valamint további nyilatkozatok megtételére, illetve dokumentumok benyújtására hívta 
fel a Pénzügyi Szolgáltatót és a Követeléskezelőt. 
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A Követeléskezelő a 2019. április 10. napján érkezett válaszirat-kiegészítésében hivatkozott az yyy 
feltétel xxx. pontjára, mellékletként kondíciós listákat, valamint a Kérelmezőnek megküldött 
leveleket csatolt. 
 
A Pénzügyi Szolgáltató a 2019. április 12. napján érkezett válaszirat-kiegészítésében előadta, hogy a 
hitel lejáratására az zzz Feltételek xxx. pontja alapján került sor, amelynek értelmében a Bank és az 
Ügyfél között létrejött szerződés – többek között - a természetes személy ügyfél halála esetén 
megszűnik. A hitel lejáratása könyveléstechnikai okok miatt is szükséges volt, tekintettel arra, hogy a 
biztosítási összeg elszámolása másként nem volt lehetséges. Csatolta a kondíciós listákat, valamint a 
Kérelmezőnek megküldött leveleket. 
 
A Kérelmező a 2019. április 25. napján érkezett beadványában kérelmét fenntartotta. 
 
A Pénzügyi Békéltető Testület 2019. április 29. napján folytatólagos meghallgatást tartott, amelyről 
xyz számon készült jegyzőkönyv. A meghallgatáson a Pénzügyi Szolgáltató előadta, hogy a 
bankszámlán a kölcsöntartozás beterhelésre került, amikor a követelés lejárttá vált. Nem a törlesztési 
számlán, hanem egy technikai számlán történt a terhelés. A bankszámla akkor negatív egyenlegű 
volt, jelenleg már nem az. Ettől függetlenül a tartozás jogcíme továbbra is kölcsöntartozás. Ez egy 
kényszerhitel. Ez az eredeti kölcsöntartozás hitele. Előadta, hogy a kölcsönszerződésből eredő lejárt 
tartozás a kölcsönszerződésben szereplő xxx számú törlesztési számlán került beterhelésre. A 
Pénzügyi Szolgáltató a fennálló tartozást egy háttérszámlán jogcímenkénti bontásban is 
nyilvántartotta. Az, hogy a bankszámlaegyenlegen negatívként megjelenik a követelés, nem azt 
jelenti, hogy a kölcsöntartozás megszűnik és egy más jellegű tartozás lesz. Ez egy technikai jellegű 
dolog. Előadja, hogy a kényszerhitel a bankszámla negatív egyenlegét jelenti és ha befizetés történt 
volna, akkor az csökkentette volna a bankszámla egyenlegét. Egy külön háttérszámlán, technikai 
számlán is nyilvántartotta a tartozást és ennek alapján történt meg a törvényi elszámolás. Előadta 
továbbá, hogy a szerződési feltételek szerint a Pénzügyi Szolgáltatónak lehetősége lett volna azonnal 
lejáratni a szerződést az adós halálával, de a Pénzügyi Szolgáltató nem járatta le azonnal a hitelt, 
mert akkor a késedelmi kamat is rögtön felszámításra került volna. 
A meghallgatáson a Pénzügyi Szolgáltató és a Követeléskezelő nyilatkoztak, hogy az eljárás során tett 
nyilatkozataikat fenntartják. 
 
A Testület rögzíti, hogy a felek között egyezség nem jött létre. 
 
A Kérelmező kérelme az alábbi indokoknál fogva megalapozott. 
 
A Testület rögzíti, hogy jelen ügyben néhai K. L. halála biztosítási eseményként történő minősítése 
nem volt vitatott, a Pénzügyi Szolgáltató által bejelentett összeg biztosító általi kifizetése megtörtént. 
Jelen ügyben a Testület azt vizsgálta, hogy az örökhagyó elhalálozását követően a tartozás 
összegszerűségében és jogalapjában helytállóan került-e megállapításra, figyelemmel a biztosító 
teljesítését követően fennmaradó tartozásra is.  
 

I. Néhai K. L. elhalálozását követően fennmaradó tartozás vonatkozásában a Testület a 
következő megállapításokat teszi: 

 
A Pénzügyi Szolgáltató és néhai Kovács Lajos között létrejött uuu kölcsönszerződés xxx. pontja 
szerint: „adós jelen szerződés aláírásával egyben kijelenti, hogy a Kölcsön yyy Feltételeit, valamint a 
Bank vvv és zzz Feltételeit átvette, az azokban foglaltakat megismerte és magára nézve kötelező 
erejűnek tekinti.” Az yyy Feltételek yyy. pontja szerint „Adós és Adóstárs tudomással bírnak arról, 
hogy függetlenül a Kölcsön forint pénznemben történő visszafizetésének módjától, Bank svájci frank 
pénznemben tartja nyilván Adós és Adóstárs Bankkal szemben jelen Kölcsönszerződésből eredő 
tartozását.” 
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Az elhalálozás után fennmaradó tartozás devizaneme vonatkozásában a Testület rögzíti, hogy a 
Pénzügyi Szolgáltató a 2019. február 19. napján megtartott meghallgatáson még úgy nyilatkozott, 
hogy a nyilvántartott követelés az elhalálozás időpontjában devizakövetelés volt, azonban a 
bejelentéskor forintosították a tartozást. A 2019. április 02. napján érkezett válaszirat-
kiegészítésében már úgy nyilatkozott, hogy a hitel 2009. április 08. napján került lejáratásra az 
aznap érvényes xxx,- Ft-os árfolyamon, valamint előadta, hogy „Bankunk az adós elhalálozását 
követően is jogosult volt terhelni a havi törlesztő-részletek összegét, egészen addig az időpontig, 
amikor a biztosító teljesítése hozzánk beérkezett. A banki gyakorlatnak megfelelően a lejáratás 
árfolyama a teljesítés beérkezésének napján érvényes banki eladási svájci frank árfolyam volt.” Ezzel 
szemben a 2019. április 12. napján érkezett válaszirat-kiegészítésében már arra hivatkozott, hogy a 
hitel lejáratására az zzz Feltételek xxx. pontja alapján került sor, amelynek értelmében a Bank és az 
Ügyfél között létrejött szerződés – többek között - a természetes személy ügyfél halála esetén 
megszűnik. 
 
A rendelkezésre álló dokumentumok alapján a Pénzügyi Szolgáltató – annak ellenére, hogy a 
szerződés az zzz Feltételek alapján az adós halálával megszűnt – az elhalálozást követően: 

- a tőketartozást nem forintban tartotta nyilván,  
- továbbra is nem esedékes tartozásként tartotta nyilván a tartozást és kiterhelte a törlesztő-

részleteket (amelyeknek részét képezte ügyleti kamat, költség stb.). 
 
A becsatolt hiteltörténeti kimutatás alapján az előzőekben rögzítettek azt eredményezték, hogy a 
biztosító által teljesített kifizetés nem fedezte a 2009. április 08. napján fennálló tartozást, a 
következők miatt: 

- a devizában nyilvántartott tőketartozás forintban kifejezett ellenértéke az árfolyam változása 
miatt emelkedett,  

- az örökhagyó elhalálozását követően felmerült részletek ügyleti kamat, költség, stb. részének 
teljesítése is elvárt volt Kérelmezőtől. 

 
1. A tőketartozás 

A Pénzügyi Szolgáltató az eljárás során több alkalommal hivatkozott a hitel „lejáratására”, ezzel 
kapcsolatban az zzz Feltételek xxx pontján túl további szerződési feltételeket nem jelölt meg. 
Hivatkozott ugyan a banki gyakorlatra, de annak tartalmát nem fejtette ki, így a Testület a 
rendelkezésre álló iratok alapján azt állapította meg, hogy a hitel „lejáratása” következtében a 
követelés egyösszegben esedékessé válik, és ettől kezdve nem devizában, hanem forintban tartja 
nyilván a Pénzügyi Szolgáltató a tartozást. A szerződés megszűnése következtében pedig 
szükségképpen esedékessé válik a tartozás, azaz lejárttá válik, így azt a Pénzügyi Szolgáltatónak az 
általa is hivatkozott banki gyakorlat alapján forintban kellett volna nyilvántartania. A Pénzügyi 
Szolgáltató által hivatkozott szerződéses rendelkezésnek megfelelően a „lejáratásnak” nem 2009. 
április 08. napján, hanem a szerződés megszűnésének napján kellett volna megtörténnie, azaz a 
Pénzügyi Szolgáltatónak már néhai K. L. elhalálozásával le kellett volna „járatnia” a kölcsönt. Az 
elhalálozás, azaz a szerződés megszűnésének napján az aktuális árfolyam figyelembevételével 
számított tartozás (a Pénzügyi Szolgáltató 2019. március 08. napján érkezett válaszirat-kiegészítése 
alapján) 1.672.125,- Ft tőke-, és 7.406,- Ft kamattartozás volt, azaz összesen: 1.679.531,- Ft. 
 
Amennyiben a Pénzügyi Szolgáltató az előzőek szerint járt volna el, nem merült volna fel az 
elhalálozás napja és a biztosító teljesítésének napja közötti árfolyamváltozás miatti 
tartozásnövekedés, így az ebből eredő tartozásnövekedés megfizetése nem a Kérelmezőt terheli, e 
körben a Pénzügyi Szolgáltató követelése nem jogos. 
 

2. A törlesztő-részletek  
Miután xxx. napján (néhai K. L. halálával) a szerződés megszűnt, a szerződés megszűnésével pedig a 
szerződésből eredő tartozás egyösszegben vált esedékessé, ezt követően a törlesztő-részletek 
kiterhelése nem merülhet fel. A Pénzügyi Szolgáltató által korábban becsatolt hiteltörténeti 
kimutatás alapján azonban 2008. októbertől 2009. áprilisig a havi törlesztő-részletek kiterhelésre 
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kerültek és az azzal kapcsolatos költségek (pl: kezelési költség, konverziós díj) szintén felszámításra 
kerültek.  
 
Az elhalálozást követően – figyelemmel a tartozás egyösszegben történő esedékessé válására – a 
törlesztések kapcsán felszámított költségek, valamint az ügyleti kamat kiterhelésére a Pénzügyi 
Szolgáltató nem volt jogosult, így ezek megfizetése nem a Kérelmezőt terheli, e körben a Pénzügyi 
Szolgáltató követelése nem jogos. 
 

II. A késedelmi kamattal kapcsolatban a Testület a következő megállapításokat teszi: 
 
A szerződés megszűnésével a tartozás egyösszegben esedékessé vált, amelynek következtében a 
Testület álláspontja szerint a Pénzügyi Szolgáltató, illetve a későbbiekben a Követeléskezelő 
késedelmi kamat felszámítására volt jogosult. E körben a Testület a késedelmi kamat mértékét 
vizsgálta, amelynek kapcsán nem fogadta el a Pénzügyi Szolgáltató és a Követeléskezelő által 
hivatkozott késedelmi kamat mértéket, mivel a kényszerhitelkamat jelen tartozás vonatkozásában 
nem alkalmazható. Ahogy a Követeléskezelő a 2019. április 10. napján érkezett válaszirat-
kiegészítésében is rögzítette, az yyy Feltétel xxx. pontja szerint „… ha Adós vagy Adóstárs a 
Kölcsönszerződésből eredő fizetési kötelezettségének esedékességkor nem tesz eleget, és a Bank 
beszámítási jogának érvényesítése sem vezet eredményre, úgy az esedékessé vált fizetési 
kötelezettség összegével Bank az Adós Bankszámláját automatikusan megterheli. Ennek 
következtében a Bankszámlán keletkezett „tartozik " egyenleg — mint kényszerhitel — után Adós és 
Adóstárs a mindenkori Lakossági Kondíciós Listában közzétett mértékű kényszerhitel kamatot köteles 
fizetni.”  
 
A benyújtott fizetési felszólítások alapján a Pénzügyi Szolgáltató külön tüntette fel a xxx számú 
számlán nyilvántartott tartozást, illetve a kölcsönszerződésből eredő tartozást. Ez alapján 
figyelemmel arra, hogy a rendelkezésre álló iratok alapján a bankszámla automatikus 
megterhelése nem történt meg, azaz a kölcsönszerződésből eredő tartozás vonatkozásában nem 
keletkezett a bankszámlán negatív egyenleg, késedelmi kamatként nem alkalmazható a 
kényszerhitel kamat. Az előzőeket támasztja alá a 2014. évi XL. törvény szerinti részletes elszámolás, 
valamint az is, hogy a Kérelmezőnek megküldött fizetési felszólításokban (így például a 2009. július 
02., illetve 2014. július 10. napján kelt levelek) a tartozás jogcímeként kölcsöntartozás került 
feltüntetésre, megkülönböztetve a bankszámlatartozástól. Emellett a bankszámla megterhelése 
következtében a kölcsöntartozásnak meg kellett volna szűnnie, és a beterhelt összegek jogcíme 
immáron bankszámlatartozás kellett volna, hogy legyen. A benyújtott dokumentumok alapján 
azonban ez nem történt meg, sőt a fizetési felszólításokban a Pénzügyi Szolgáltató továbbra is a 
kölcsönszerződés számára hivatkozik, nem pedig – ahogy az egy bankszámlatartozás esetén helytálló 
lenne – bankszámlaszámra (pl: 2009. június 15-i levél). 
 
Miután a késedelmi kamat mértéket sem a szerződés, sem egyéb szerződéses dokumentum nem 
tartalmazza, így a Testület álláspontja szerint a Ptk. szerinti késedelmi kamat alkalmazandó jelen 
esetben. 
 
A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. év IV. törvény 301. § (1) Pénztartozás esetében – ha 
jogszabály eltérően nem rendelkezik - a kötelezett a késedelembe esés időpontjától kezdve akkor is 
köteles a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki 
alapkamattal megegyező mértékű kamatot fizetni, ha a tartozás egyébként kamatmentes. A 
kamatfizetési kötelezettség akkor is beáll, ha a kötelezett késedelmét kimenti. 

(2) Ha a jogosultnak a késedelembe esés időpontjáig kamat jogszabály vagy szerződés alapján jár, a 
kötelezett a késedelembe esés időpontjától e kamaton felül - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik 
- a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamat 
egyharmadával megegyező mértékű kamatot, de összességében legalább az (1) bekezdésben 
meghatározott kamatot köteles megfizetni. 
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A szerződés szerinti ügyleti kamat: xxx %, míg a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző 
utolsó napon érvényes jegybanki alapkamat a következők szerint alakult: 
 
- 2008. június 30. napján 8,5%, (8,5%*1/3=2,83%) 
- 2008. december 31. napján 10% (10%*1/3=3,33% 
 
A 2009. április 08. napjáig felszámítható késedelmi kamat:  
1.679.531,-Ft*(11,39%+2,83%)/365nap*82nap=53.655,-Ft és  
1.679.531,-Ft*(11,39%+3,33%)/365nap *98nap = 66.379,-Ft,  
azaz összesen: 120.034,-Ft 
 
Tekintettel arra, hogy a biztosítótól beérkezett összeg (1.994.097,- Ft) meghaladja a fenti számú 
szerződésből eredő, a szerződési rendelkezéseknek megfelelően kalkulált (és a fentiekben 
ismertetett) 2009. április 08. napján fennálló tartozás teljes összegét (1.679.531,- Ft+120.034,- Ft = 
1.799.565,- Ft), a Kérelmező tartozás vitatására vonatkozó kérelme megalapozott. A Pénzügyi 
Szolgáltatónak a beérkezett összeggel a fentiek szerint kalkulált összegre kellett volna elszámolnia, 
amelynek következtében a tartozás 2009. április 08. napján megszűnt volna, így a Testület a 
rendelkező részben foglaltak szerint határozott. 
 
A Testület hangsúlyozza, hogy jelen eljárásnak nem képezte tárgyát a Pénzügyi Szolgáltató által a 
biztosítótól megigényelt összeg és a fentiek szerinti tartozás összege közötti különbözet jogi sorsa, 
e körben a Testület megállapításokat nem tesz. 
 
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:193. § (3) bekezdése alapján „az 
engedményezéssel az engedményesre szállnak át a követelést biztosító zálogjogból és kezességből 
eredő jogok, valamint a kamatkövetelés is. 
A 6:197. § (2) bekezdése szerint a kötelezett értesítését követően az engedményessel szemben 
hatálytalan a kötelezett és az engedményező szerződésének módosítása. A kötelezett az 
engedményessel szemben azokat a kifogásokat érvényesítheti és azokat az ellenköveteléseket 
számíthatja be, amelyek az engedményezővel szemben az értesítésekor már fennállt jogalapon 
keletkeztek.” 
 
Tekintettel a fenti rendelkezésekre, valamint arra, hogy a követelés jelenlegi jogosultja a 
Követeléskezelő, a Testület álláspontja szerint a Pénzügyi Szolgáltatóval szemben az eljárás 
folytatása szükségtelen. 
Az MNB tv. 112. § (3) bekezdésének d) pontja alapján az eljáró tanács az eljárást megszünteti, ha az 
eljárás folytatására a tanács megítélése szerint bármely okból – ideértve a kérelem 
megalapozatlanságát is – nincs szükség. 
A Pénzügy Szolgáltatóval szemben a Testület az eljárást az MNB tv. 112. § (3) bekezdés d) pontja 
alapján megszüntette. 
 
Az eljáró tanács az eljárási költségek viseléséről erre irányuló kérelem hiányában nem rendelkezett. 
 
A Követeléskezelő a Pénzügyi Békéltető Testület előtt eseti alávetési nyilatkozatot tett.  
 
Az MNB tv. 113. § (1) bekezdés 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.   
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Mivel a Kérelmező kérelme a fentiek szerint megalapozott és a Követeléskezelő az ügyben alávetési 
nyilatkozatot tett, az eljáró tanács a rendelkező rész szerinti kötelezést tartalmazó határozatot hozta. 
Az eljárás lefolytatására nyitva álló határidőt a Pénzügyi Békéltető Testület elnöke, az MNB tv. 112. § 
(5) bekezdése alapján, harminc nappal meghosszabbította. 
 
 
Budapest, 2019. április 29. 
 
 

_______________________ 
Dr. Lakó Anita s.k.; 
eljáró tanács tagja 

_______________________ 
Dr. Rózsavölgyi Orsolya s.k.; 

eljáró tanács elnöke 

_______________________ 
Dr. Szente Krisztina Éva s.k. 

eljáró tanács tagja 
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