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H-PBT-H-1814/2019. Kötelezést tartalmazó határozat  
 
 

A Pénzügyi Békéltető Testület nevében! 
 
 
A Pénzügyi Békéltető Testület L. J. (xxx.; a továbbiakban: Kérelmező) ABC Bank (yyy.; a továbbiakban: 
Pénzügyi Szolgáltató) ellen benyújtott kérelmére indult, xxx ügyszám alatt nyilvántartásba vett, 
pénzügyi fogyasztói jogvita rendezésére irányuló eljárásban, meghallgatáson kívül az alábbi 
 

 
 

HATÁROZATOT 
hozta: 
 
A Pénzügyi Békéltető Testület kötelezi a Pénzügyi Szolgáltatót, hogy jelen határozat 
kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) naptári napon belül térítse meg a Kérelmező részére a 
Kérelmező által jóvá nem hagyott fizetési művelet összegét, azaz 159.685,94 Ft-ot, a xxx számú 
fizetési számla tekintetében a megterhelés előtti állapotot állítsa helyre azzal, hogy a jóváírás 
értéknapja nem lehet későbbi, mint az a nap, amikor a jóvá nem hagyott fizetési művelet 
teljesítése megtörtént. 
 
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 Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mnb. tv.) 121. § (1) 
bekezdése alapján a határozat ellen a Pénzügyi Szolgáltató a kézbesítéstől számított 15 napon belül 
ellentmondással élhet. A kellő időben előterjesztett és a Testület által el nem utasított ellentmondás 
folytán az eljárás perré alakul, illetve a jelen határozat hatályát veszti. A perré alakulás tényéről, 
továbbá az eljárásrendről a Pénzügyi Békéltető Testület szükség szerint tájékoztatót fog küldeni. 
 
A Pénzügyi Békéltető Testület döntését az MNB tv. 96. § (1) bekezdése, 113. § (2) bekezdés, 114. § 
(1)-(5) bekezdései, 116. §, 120. § (1) és (3) bekezdései, valamint 121-122. § alapján hozta meg. 
 

 
INDOKOLÁS 

 
A Kérelmező a 2019. április 15. napján indult eljárásban kérelemmel fordult a Pénzügyi Békéltető 
Testülethez, amelyben a bankszámláján jogosulatlan, hozzájárulása nélkül végrehajtott tranzakcióval 
kapcsolatos jogvitája rendezéséhez kérte a Testület közreműködését  
 
A kérelemben ismertetett és a becsatolt okiratokból megállapítható tényállás szerint a Kérelmezővel 
a Pénzügyi Szolgáltató 2019. január 28-án telefonon felvette a kapcsolatot miután észlelte, hogy a 
Kérelmező xxx számú bankkártyájával 2.117 xxx összegű tranzakciót hajtottak végre a xxx 
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kereskedőnél. A Kérelmező bankkártyáját a Pénzügyi Szolgáltató a beszélgetést követően blokkolta. A 
telefonbeszélgetés során került felvételre a bankkártya reklamáció is. A felek között a bankkártya 
használatra az xxx Feltételekben rögzítettek az irányadók.  
A panasz elutasítását követően a Kérelmező a Pénzügyi Békéltető Testülethez fordult. Kérelmében 
előadta, hogy a Pénzügyi Szolgáltatóval történt telefonbeszélgetés során miután elmondta, hogy 
159.685,94 Ft összegű vásárlást nem indított, a Pénzügyi Szolgáltató ügyintézője közölte, hogy 
adathalászat történt. A telefonbeszélgetés után az outlook email fiókját átnézte és a kérelméhez 
csatolt 2019. február 26-i PayPal emailt találta, amiben jelszó megadására kérték. Emlékezete szerint 
nem adta meg a jelszavát, mivel a telefonján lévő PayPal alkalmazást használja kizárólag. Kérte a 
bankszámláján megterhelt 159.685,94 Ft megtérítését.  
 
A Pénzügyi Szolgáltató válasziratában kiemelte, hogy a Kérelmezővel folytatott 
telefonbeszélgetésben a Kérelmező előadta, hogy Ő egy adategyeztető emailre válaszolt, ("Hát akkor 
én már tudom, hogy, mert PayPalom is van és most kaptam egy olyan e-mailt, hogy a visszaélésekről 
.... meg akar bizonyosodni a PayPal, hogy ez az én kártyám és most kérte a CVC kódomat és 
beütöttem. Akkor a PayPalon keresztül vették le, majdnem 160 ezer? ") melynek során kiadta 
bankkártyájának adatait. A Pénzügyi Szolgáltató a bankkártya reklamáció felvétele után megkezdte az 
ügy érdemi kivizsgálását, megindította a chargeback eljárást, azonban az a kártyatársaság részéről 
automatikusan elutasításra került, tekintettel arra, hogy a kereskedő „3D biztonsági szolgáltatással” 
rendelkezik, viszont a Pénzügyi Szolgáltató nem rendelkezik ilyen biztonsági szolgáltatással. A 
Pénzügyi Szolgáltató a Kérelmező panaszát elutasította. Hivatkozott arra, hogy a Kérelmező a 
munkatársával folytatott telefonbeszélgetés során elismerte, hogy harmadik személy részére kiadta a 
bankkártya adatait. Hivatkozott továbbá az xxx Feltételek (a továbbiakban: xxx) xxx. pontjára, mely 
szerint "Ügyfél köteles a bankkártyát a Bankkal kötött szerződésben és annak elválaszthatatlan 
mellékleteiben - így különösen jelen xxx Feltételekben - meghatározott módon használni, és annak 
használatához szükséges személyes hitelesítési adatok ( Pin - kód) biztonságban tartása érdekében az 
adott helyzetben általában elvárható magatartást tanúsítani.”, valamint a yyy. pontjára, mely szerint 
"A bankkártya átvételét követően Kártyabirtokos felel a bankkártya biztonságos megőrzéséért, 
rendeltetés- és jogszerű használatáért." Ezen túlmenően a bankkártya használattal kapcsolatban a 
pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény (a továbbiakban: Pft.) 40. § (1) 
bekezdése az alábbiakat tartalmazza: „Az ügyfél, valamint az ügyfél fizetési számlája felett 
rendelkezésre jogosult köteles a készpénzhelyettesítő fizetési eszközt a keretszerződésben foglaltak 
szerint használni, és a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz és annak használatához szükséges 
személyes hitelesítési adatai biztonságban tartása érdekében az adott helyzetben általában elvárható 
magatartást tanúsítani." A Pénzügyi Szolgáltató szerint a fenti szerződési és jogszabályi 
rendelkezéseknek megfelelően Kérelmező kötelezettsége, hogy a kártyahasználat során bank-
hitelkártyájához tartozó adatokat csak kellő körültekintéssel és gondossággal adja meg az esetleges 
visszaélések elkerülése végett. A kártya átvételét követően a Kérelmező felel a kártya jogszerű 
használatáért is. A Pénzügyi Szolgáltató álláspontja szerint a súlyos gondatlan magatartás 
egyértelműen megállapítható, tekintettel arra, hogy a Kérelmező válaszolt az adathalász levélre és 
kiadta bankkártya adatait illetékteleneknek és ezzel megsértette a fent hivatkozott xxx Feltételekben 
foglalt, valamint a Pft. 40. § (1) bekezdésében foglaltakat is. A Pft. 45. § (3) bekezdése egyértelműen 
kimondja, hogy a Pénzügyi Szolgáltató mentesül a Pft. 45. § (1), (2) és (4) bekezdés szerinti felelősség 
alól, ha bizonyítja, hogy a jóvá nem hagyott fizetési művelettel összefüggésben keletkezett kárt az 
ügyfél a Pft. 40. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kötelezettségeinek szándékos vagy 
súlyosan gondatlan megszegésével okozta. A Kérelmező által csatolt adathalász e-mail-lel 
kapcsolatban kiemelte, hogy álláspontja szerint megfelelő körültekintés mellett a Kérelmezőnél már 
az e-mail címből is fel kellett volna merülnie a gyanúnak, hogy nem a valódi PayPal szolgáltatótól 
kapott levelet. A feladónál látható, hogy a feladó nem a service@paypal.com hanem a 
serviec@paypal.com, valamint a tényleges e-mail cím 
(Paypal@email20001i5j0299jjgo50185417h6t4v99serviec.com) is jelzi, hogy valószínűleg nem a 
valódi PayPal szolgáltató küldte a levelet. 
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Az ügyben 2019. június 4. napján megtartott meghallgatáson a Kérelmező a kérelmét fenntartotta. 
Előadta, hogy nem emlékszik arra, hogy jogosulatlan harmadik személynek megadta volna a 
bankkártya számát és CVC kódját. A 2019. január 28-i telefonbeszélgetésből számára az derült ki, 
hogy az általa végzett tranzakcióval kapcsolatban kereste meg a Pénzügyi Szolgáltató. Amikor arról 
tájékoztatták, hogy 2.117,- xxx összegnek megfelelő HUF összeg került terhelésre, akkor szembesült 
azzal, hogy egy másik tranzakcióval kapcsolatban folytat egyeztetést az ügyintéző, amely tranzakciót 
nem ő végezte és nem adta ki a bankkártya adatait. A telefonbeszélgetésben elhangzottakra már 
nem emlékszik, de annak leirata alapján is kizárólag a CVC kódját adta ki, és azt is a saját maga által 
végzett tranzakció kapcsán. A Kérelmező úgy nyilatkozott, hogy levelezése között nem talált 2019. 
január hónapban a PayPal szolgáltatótól vagy ahhoz hasonló személytől üzenetet. 
 
A meghallgatáson a Pénzügyi Szolgáltató képviselője fenntartotta a válasziratban foglaltakat. Előadta, 
hogy a telefonbeszélgetésben hivatkozott adathalász e-mail nem áll a Pénzügyi Szolgáltató 
rendelkezésére, azt nem tudja becsatolni. A Pénzügyi Szolgáltató kivizsgálta az ügyet, a 
telefonbeszélgetés alapján megállapításra került, hogy Kérelmező hamis PayPal oldalon adta meg a 
bankkártya azonosító adatait. A Kérelmező által a kérelemhez csatolt e-mail-re alapozza azt, hogy a 
feladó nem a valódi PayPal szolgáltató volt. Nyilatkozott arról, hogy a Kérelmező által a kérelméhez 
csatolt e-maileket a vitatott tranzakció utáni időszakban kapta meg a Kérelmező. Ettől függetlenül a 
Kérelmező nem járt el kellő körültekintéssel, nem győződött meg arról, hogy milyen fórumon adja ki 
a bankkártya adatait. A Pénzügyi Szolgáltató vélelmezi, hogy a bankkártya adat már rendelkezésre állt 
a jogosulatlan harmadik személynek, ezért kérhette a Kérelmezőtől kizárólag a CVC kódot. Az 
ügyintéző csak a CVC kódra kérdezett rá a telefonbeszélgetésben. Kérdésre előadta, hogy 
önmagában a CVC kód megadása nem elégséges a tranzakció elvégzéséhez. A kivizsgáláskor a 
Pénzügyi Szolgáltató súlyosan gondatlanságként kezelte az ügyet és ezt jelentette a Magyar Nemzeti 
Banknak xxx riportban. Vállalta, hogy rövid határidőn belül becsatolja a súlyos gondatlanságot 
alátámasztó dokumentumokat.  
 
Az eljáró tanács elnöke a felek hozzájárulásával, egyezség reményében, az MNB tv. 106. § (5) 
bekezdése alapján elrendelte az eljárás írásbeli folytatását. 
 
A Pénzügyi Békéltető Testület felhívta a Pénzügyi Szolgáltatót, hogy 2019. június 12. napjáig a Pft. 43. 
§ (2) bekezdése és 45. § (3) bekezdés rendelkezésében foglalt bizonyítási kötelezettségére tekintettel 
csatoljon be minden olyan dokumentumot, amit a vitatott tranzakció elbírálása kapcsán figyelembe 
vett és amely alapján megállapította, hogy mentesül a Pft.-ben meghatározott visszatérítési 
felelősség alól, terjessze elő a Pénzügyi Békéltető Testület felé észrevételeit, esetleges egyezségi 
ajánlatát.  
 
A Pénzügyi Szolgáltató a 2019. június 12. napján kelt beadványában előadta, hogy a Kérelmező az xxx 
Feltételek  yyy. pontjában leírtakat nem tartotta be, ugyanis a bankkártya adatait a Kérelmező kiadta 
a kapott e-mailre, tehát a bankkártya biztonságos megőrzésének nem tett eleget, hogy ahhoz más ne 
férhessen amúgy hozzá, pont azért, hogy a rajta lévő adatokat ne szerezhessék meg. Jelen esetben a 
Kérelmező önszántából kiadta a bankkártya adatait, tehát nem őrizte meg biztonságosan, mely 
súlyosan gondatlan magatartásnak minősül. A Kérelmező a telefonbeszélgetés során maga is azonnal 
látta és felismerte az összefüggést a PayPal adategyeztető emailnek tűnő levél és a visszaélés között, 
így a Pénzügyi Szolgáltató álláspontja szerint az ezzel teljes mértékben ellentétes későbbi nyilatkozat 
nem felel meg a valóságnak, az kizárólag azt a célt szolgálja Kérelmező részéről, hogy súlyosan 
gondatlan eljárását leplezze. A Pénzügyi Szolgáltató becsatolta azokat a dokumentumokat, 
amelyekből látható, hogy az adott tranzakciók során megadásra került a kártyaszám, a kártya lejárat 
és a CVV kód is, tehát a Kérelmező megadta ezeket az adathalász levél során. A Pénzügyi Szolgáltató 
álláspontja szerint a Pft. rendelkezései szerint járt el, hiszen a Kérelmező súlyosan gondatlan 
magatartásának eredményeként juthatott csak harmadik személy a Kérelmező bankkártyájának 
adataihoz, vagyis Kérelmező a kárt a Pft. 40. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott 
kötelezettségeinek súlyosan gondatlan megszegésével okozta. Ennek értelmében a Pénzügyi 
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Szolgáltató mentesül a Pft. 44. §-ában írt megtérítési kötelezettsége alól figyelemmel a Pft. 45. §-
ában írtak megvalósulására.  
 
A Pénzügyi Békéltető Testület a 2019. június 19. napján kelt levelében a Pénzügyi Szolgáltatót 
nyilatkozattételre hívta fel arra vonatkozóan, hogy milyen e-mail alapján állapította meg, hogy a 
Kérelmező kiadta a bankkártya adatait, figyelemmel arra, hogy a Kérelmező által a kérelemhez 
becsatolt e-maileket a vitatott tranzakció utáni időszakban kapta, melyet a meghallgatáson a 
Pénzügyi Szolgáltató képviselője is megerősített. Kérte továbbá a nyilatkozatát alátámasztó 
dokumentumot, amelyből megállapította, hogy „adategyeztető levélnek tűnő, de felismerhetően nem 
a valódi PayPal szolgáltatótól érkező üzenetre válaszul kiadta kártya adatait,…”. 
 
A Kérelmező a 2019. június 25. napján kelt beadványában fenntartotta a meghallgatáson 
előadottakat.  
 
A Pénzügyi Szolgáltató a 2019. június 25. napján kelt beadványában előadta, hogy a Kérelmező 
telefonbeszélgetésben említett e-mail és az általa nyilatkozottak - mely rögzített vonalon történtek - 
alapján állapította meg azt, hogy Kérelmező súlyosan gondatlanul járt el. A Kérelmező által jelzett e-
mail és az azt követően történő, Kérelmező által vitatott tranzakció teljesülése közötti ok okozati 
összefüggés egyértelmű, melyet egyébként a Kérelmező a telefonbeszélgetés során is azonnal látott. 
Ezen túlmenően közvetett bizonyítékként értékelte, hogy a bankkártya nyilvántartóból is látható, 
hogy mely adatok megadására került sor a tranzakció során és, hogy azok mind hibátlanul lettek 
megadva. A Pénzügyi Szolgáltató szerint a jóvá nem hagyott fizetési művelettel összefüggésben 
keletkezett kárt a Kérelmező a Pft. 40. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettségének 
súlyosan gondatlan megszegésével okozta. Álláspontja szerint Kérelmező az adathalász e-mail 
valódiságának meggyőződése, valamint a kártya adatok kiadása kapcsán jelentős mértékű 
hanyagságot tanúsított. A fentiek és a Pft. 45. § (3) bekezdése alapján mentesült a Pft. 45. § (1) és (2) 
bekezdése szerinti felelősség alól. Mindezekre tekintettel egyezségi ajánlatot nem tett. 
  
A Kérelmező kérelme az alábbi indokoknál fogva megalapozott. 
 
A jelen ügyben a Pft. alábbi rendelkezései alkalmazandók: 
 
A Pft. 40. § (1) bekezdése „Az ügyfél, valamint az ügyfél fizetési számlája felett rendelkezésre jogosult 
köteles a készpénzhelyettesítő fizetési eszközt a keretszerződésben foglaltak szerint használni, és a 
készpénz-helyettesítő fizetési eszköz és annak használatához szükséges személyes hitelesítési adatai 
biztonságban tartása érdekében az adott helyzetben általában elvárható magatartást tanúsítani." 
43. § (2) bekezdése „A jóvá nem hagyott fizetési művelet helyesbítése iránti kérelem esetén – ideértve 
adott esetben a fizetés-kezdeményezési szolgáltatást végző pénzforgalmi szolgáltatót is – a készpénz-
helyettesítő fizetési eszköz használata önmagában nem bizonyítja, hogy az ügyfél csalárd módon járt 
el, vagy a fizetési műveletet jóváhagyta, vagy a 40. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott 
kötelezettséget szándékosan vagy súlyosan gondatlanul megszegte. Ez esetben a pénzforgalmi 
szolgáltatónak – ideértve adott esetben a fizetés-kezdeményezési szolgáltatást végző pénzforgalmi 
szolgáltatót is – kell bizonyítania, hogy az ügyfél csalárd módon járt el, vagy a 40. § (1) és (2) 
bekezdésében meghatározott kötelezettségét szándékosan vagy súlyosan gondatlanul megszegte.” 
44. § (1) bekezdése „A jóvá nem hagyott fizetési művelet teljesítése esetén – függetlenül attól, hogy 
azt fizetés-kezdeményezési szolgáltatást végző pénzforgalmi szolgáltatón keresztül kezdeményezték 
vagy sem – a fizető fél fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató – kivéve, ha az adott 
helyzetben észszerű okból az ügyfél csalására gyanakszik, és ezen okról írásban tájékoztatja a 
Felügyeletet – köteles 
a) azután, hogy tudomást szerzett vagy tájékoztatták a műveletről haladéktalanul, de legkésőbb az 
ezt követő munkanap végéig megtéríteni a fizető fél részére a jóvá nem hagyott fizetési művelet 
összegét, és  
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b) a fizetési számla tekintetében a megterhelés előtti állapotot helyreállítani azzal, hogy a jóváírás 
értéknapja nem lehet későbbi, mint az a nap, amikor a jóvá nem hagyott fizetési művelet teljesítése 
megtörtént.” 
45. § (1) bekezdése „A 44. §-ban meghatározottaktól eltérően az olyan jóvá nem hagyott fizetési 
műveletek vonatkozásában, amelyek a fizető fél birtokából kikerült vagy ellopott készpénz-
helyettesítő fizetési eszközzel történtek, vagy a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz jogosulatlan 
használatából erednek, a fizető fél viseli tizenötezer forintnak megfelelő összegmértékéig a kárt a 40. 
§ (2) bekezdése szerinti bejelentés megtételét megelőzően.” 
 (2) bekezdése „Nem terheli az (1) bekezdésben meghatározott felelősség a fizető felet, ha 
a) a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz ellopását, birtokából történő kikerülését vagy jogosulatlan 
használatát a fizető fél a fizetési művelet teljesítését megelőzően nem észlelte,  
 (3) bekezdése „A pénzforgalmi szolgáltató mentesül az (1), (2) és (4) bekezdés szerinti felelőssége 
alól, ha bizonyítja, hogy a jóvá nem hagyott fizetési művelettel összefüggésben keletkezett kárt a 
fizető fél csalárd módon eljárva okozta, vagy a kárt a 40. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott 
kötelezettségeinek szándékos vagy súlyosan gondatlan megszegésével okozta." 
 
A Testület a Pénzügyi Szolgáltató azon álláspontját, miszerint a Kérelmező a rögzített telefonvonalon 
elismerte, hogy a fizetési kártya adatait harmadik fél részére kiadta, azzal súlyosan gondatlanul járt 
el, nem fogadta el.  
 
Megtérítés nélküli elutasításnak akkor van helye, ha a pénzforgalmi szolgáltatónak rendelkezésre 
állnak a Pft. 43. § (2) és a 45. § (3) bekezdése szerinti felelősség alóli mentesülését alátámasztó 
bizonyítékok. Mindez azt jelenti, hogy a vitás ügyeket a pénzforgalmi szolgáltatónak egyedileg kell 
megvizsgálnia és bizonyítási kötelezettségének akkor tesz eleget a pénzforgalmi szolgáltató, ha az 
általa hivatkozott bizonyíték személyre szabott (azaz: a fizető fél magatartásához kapcsolódik) és 
kétséget kizáró mértékű, azaz kizárja más közrehatás lehetőségét. 
 
A Pft. 43. § (2) bekezdése és a fentiek értelmében a Pénzügyi Szolgáltatónak kell személyre szabottan 
és a kétséget kizáróan bizonyítania, hogy a Kérelmező súlyosan gondatlanul járt el, amikor az xxx 
Feltételek yyy. pontjában, valamint a Pft. tv. 40. § (1) bekezdésében leírtakat nem tartotta be.  
 
Jelen eljárásban a Pénzügyi Szolgáltató a felelősség alóli mentesülését igazoló bizonyítékként a 
Kérelmezővel folytatott telefonbeszélgetésre hivatkozik. Ezen belül a Pénzügyi Szolgáltató a 
telefonbeszélgetésben említett e-mail és a Kérelmező által tett nyilatkozatok alapján állapította meg 
azt, hogy Kérelmező súlyosan gondatlanul járt el. Az eljárás során a telefonbeszélgetésről bekért 
szószerinti leirat szerint a Kérelmező a telefonbeszélgetés során azonban kizárólag a bankkártya CVC 
adatának megadását ismerte el, amely kapcsán a Pénzügyi Szolgáltató képviselője maga nyilatkozott 
úgy, hogy ez az egy adat nem elegendő a tranzakció elvégzéséhez. 
 
Pénzügyi Szolgáltató hivatkozott arra is, hogy a Kérelmező által jelzett e-mail és az azt követően 
történő, Kérelmező által vitatott tranzakció teljesülése közötti ok okozati összefüggés egyértelmű, 
melyet egyébként a Kérelmező a telefonbeszélgetés során is azonnal látott. Ezen túlmenően a 
Pénzügyi Szolgáltató közvetett bizonyítékként értékelte, hogy a bankkártya nyilvántartóból is látható, 
hogy mely adatok megadására került sor a tranzakció során és, hogy azok mind hibátlanul lettek 
megadva. Ennek kapcsán az eljáró tanács az alábbiakra kíván hivatkozni: 
 
A Pft. 43. § (2) bekezdése, valamint a Pft. 45. § (3) bekezdése az ügyfél általi szándékos vagy súlyosan 
gondatlan kötelezettség bizonyítását írja elő, amely jelen esetben a Kérelmező szándékának a 
vizsgálatát követeli meg. A súlyos gondatlanság bizonyításának szükségessége a kialakult bírói 
gyakorlatban azt jelenti, hogy a bizonyító félnek – a felelősség alóli mentesülése érdekében – 
valamennyi releváns körülményt fel kell derítenie és a fizető fél ügyfél magatartását személyre 
szabottan kell vizsgálnia és ennek során tekintettel kell lenni arra, hogy a súlyos gondatlanság akkor 
állapítható meg, ha a gondosság feltűnő  elhanyagolása már a szándékosságot súrolja, azaz az 
esetleges hátrányos következményekkel kapcsolatos nagyfokú közömbösség, felelőtlenség áll fenn. 



6 
 

Ebből következőn az előírások megszegése, az óvatlan és figyelmetlen magatartás nem vezet a súlyos 
gondatlanság megállapításához (xxx.). Ebből következően az xxx Feltételek yyy. pontjában és a Pft. 
40. § (1) bekezdésében leírtak megszegése csak akkor eredményezi a Pénzügyi Szolgáltató 
mentesülését, ha a Pénzügyi Szolgáltató bizonyítja a fentiek szerint a Kérelmező súlyos 
gondatlanságát.  
 
Pénzügyi Szolgáltató álláspontja szerint Kérelmező az adathalász e-mail valódiságának 
meggyőződése, valamint a kártya adatok kiadása kapcsán jelentős mértékű hanyagságot tanúsított. 
Pénzügyi Szolgáltatónak a Kérelmező által csatolt adathalász e-mail-lel kapcsolatban kialakított 
álláspontja szerint a Kérelmezőben fel kellett volna merülnie a gyanúnak, hogy nem a valódi PayPal 
szolgáltatótól kapott levelet. Testület ennek kapcsán megjegyzi, hogy egyrészt ezeket az e-maileket a 
Kérelmező a Testület eljárásában csatolta, így amikor a Pénzügyi Szolgáltató a jóváírást nem 
teljesítette (fizetési művelet helyesbítése iránti kérelmet elbírálta), tényszerűen nem vehette 
figyelembe, mivel nem állhatott a rendelkezésére. Másrészt a hivatkozott e-maileket a Kérelmező a 
vitatott tranzakció utáni időszakban kapta, ennek megfelelően a vitatott tranzakciókat megelőző 
időszakra nem szolgálhat bizonyítékul a Kérelmező súlyos gondatlanságára.   Mindemellett, mivel 
fogalmilag kizárt, hogy a korábbi tranzakciót a későbbi e-mailre – esetlegesen – megadott 
kártyaadatok felhasználásával hajtották végre, ezért a Pénzügyi Szolgáltató hivatkozása logikailag 
nem alkalmas a vitatott tranzakció tekintetében a súlyos gondatlanság megállapítására. 
 
Az eljáró tanács a Pénzügyi Szolgáltató bankkártya nyilvántartóból szerzett közvetett bizonyítéka 
kapcsán rögzíteni kívánja, hogy azok ténylegesen a bankkártya használatát igazolják, amely - a Pft. 43. 
§ (2) bekezdése értelmében - önmagában nem bizonyítja, hogy az ügyfél csalárd módon járt el, vagy a 
fizetési műveletet jóváhagyta, vagy a 40. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kötelezettségét 
szándékosan vagy súlyosan gondatlanul megszegte.  
 
Az eljáró tanács utalni kíván arra, hogy a Pénzügyi Szolgáltató több esetben maga nyilatkozott úgy, 
hogy bizonyos kérelmezői magatartásokat csupán vélelmez.  
 
Testület összegzésében arra a megállapításra jutott, hogy a Pénzügyi Szolgáltató nem bizonyította, 
miszerint a xxx Feltételek yyy. pontjában, továbbá a Pft. 40. § (1) bekezdésében foglaltakat a 
Kérelmező megszegte, illetve súlyosan gondatlanul megszegte volna, azaz a Pénzügyi Szolgáltató Pft. 
45. § (3) bekezdése szerinti felelősség alóli mentesülése nem áll fent. Ennek megfelelően a Pénzügyi 
Szolgáltató köteles a Pft. 44. § (1) bekezdés szerint eljárni. Eljáró tanács döntése értelmében a Pft. 
45. § (1) bekezdése szerinti tizenötezer forint viselése nem terheli a Kérelmezőt, mert a készpénz-
helyettesítő fizetési eszköz jogosulatlan használatáról a Kérelmező Pénzügyi Szolgáltató 
telefonhívásakor értesült. A Pft. 45. § (2) bekezdés a) pontja alapján ugyanis, ha a készpénz-
helyettesítő fizetési eszköz jogosulatlan használatát a fizető fél a fizetési művelet teljesítését 
megelőzően nem észlelte, akkor nem terheli a kár tizenötezer forintnak megfelelő összegig való 
viselése.  
 
A fentiekre figyelemmel a Pénzügyi Békéltető Testület a 159.685,94 Ft megfizetésére, és a xxx számú 
fizetési számla tekintetében a megterhelés előtti állapot helyreállítására kötelezte a Pénzügyi 
Szolgáltató azzal, hogy a jóváírás értéknapja nem lehet későbbi, mint az a nap, amikor a jóvá nem 
hagyott fizetési művelet teljesítése megtörtént 
 
Az eljáró tanács az eljárási költségek viseléséről erre irányuló kérelem hiányában nem rendelkezett. 
 
A Pénzügyi Szolgáltató alávetési nyilatkozatot nem tett. Az MNB tv. 113.§ (2) bekezdés alapján 
egyezség hiányában a tanács az ügy érdemében kötelezést tartalmazó határozatot hoz a 39.§-ban 
meghatározott törvények hatálya alá tartozó személy vagy szervezettel szemben alávetés hiányában, 
amennyiben a kérelem megalapozott és a fogyasztó érvényesíteni kívánt igénye nem haladja meg az 
egymillió forintot.  
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Mivel a Kérelmező kérelme a fentiek szerint megalapozott és a Pénzügyi Szolgáltató jogszabályi 
alávetése a jelen ügyben fennáll, az eljáró tanács a rendelkező rész szerinti kötelezést tartalmazó 
határozatot hozta. 
 
Budapest, 2019. július 11. 
 
 

_______________________ 
Dr. Kántás-Barcsai Katalin 

eljáró tanács tagja s.k.; 

_______________________ 
Rajki Klára 

eljáró tanács elnöke s.k.; 

_______________________ 
Dr. Tarpai Lajos Tamás 
eljáró tanács tagja s.k. 
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