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H-PBT-H-1799/2019. Kötelezést tartalmazó határozat 

  

A Pénzügyi Békéltető Testület nevében! 
 
A Pénzügyi Békéltető Testület a L-né K. Zs. kérelmező (xxx.; a továbbiakban: Kérelmező) ABC 
Lakáskassza (yyy; a továbbiakban: Pénzügyi Szolgáltató) ellen benyújtott kérelmére indult, xxx 
ügyszám alatt nyilvántartásba vett, a xxx számú szerződéshez kapcsolódó pénzügyi fogyasztói jogvita 
rendezésére irányuló eljárásban, a 2019. július 11. napján megtartott folytatólagos meghallgatáson 
az alábbi 

HATÁROZATOT 
hozta: 
 
A Pénzügyi Békéltető Testület kötelezi a Pénzügyi Szolgáltatót, hogy jelen határozat 
kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) naptári napon belül, a Kérelmező által tett - és a 2019. július 
04. napján megtartott meghallgatáson fenntartott - kedvezményezett módosítási nyilatkozata 
szerinti kedvezményezettet (K. L.) a Magyar Államkincstár felé jelentse le, és igényelje vissza a xxx 
számú szerződés kapcsán a Pénzügyi Szolgáltató által a Magyar Államkincstárnak visszautalt állami 
támogatást, és ennek megtörténtéről a Kérelmezőt a fenti határidőn belül cégszerűen aláírt 
tértivevényes levélben értesítse.  
 
A Pénzügyi Békéltető Testület kötelezi továbbá a Pénzügyi Szolgáltatót, hogy amennyiben az állami 
támogatás a Kérelmező megtakarítási számláján jóváírásra kerül, akkor az ezt követő 15 (tizenöt) 
naptári napon belül, a jóváírás megtörténtéről, valamint a szerződéses összeg felhasználásának 
feltételeiről a Kérelmezőt cégszerűen aláírt tértivevényes levélben értesítse. 
 
A Pénzügyi Békéltető Testület kötelezi a Pénzügyi Szolgáltatót, hogy a fenti határidőn belül, a 
célszerű és jóhiszemű eljárás követelményére tekintettel megállapított és igazoltan felmerült 
50.000,- Ft (azaz ötvenezer forint) eljárási költséget fizessen meg a Kérelmező részére.  
 
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 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. 
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INDOKOLÁS 
 
A Kérelmező a 2019. március 14. napján indult eljárásban kérelemmel fordult a Pénzügyi Békéltető 
Testülethez, amelyben a Pénzügyi Szolgáltatóval szemben fennálló, lakás-előtakarékossági 
szerződésből fakadó igényével kapcsolatos jogvitája felülvizsgálatát kérte a Testülettől. 
 
A kérelemben ismertetett és a becsatolt okiratokból megállapítható tényállás szerint a felek között 
2010. augusztus 19. napján lakás-előtakarékossági szerződés jött létre, amelyen 2011. szeptember 
06. napján kedvezményezettként K. L. került megjelölésre. A Kérelmező 2017-ben partnermódosítási 
adatlapot nyújtott be a Pénzügyi Szolgáltatóhoz, amelyet követően a Pénzügyi Szolgáltató arról 
értesítette a Kérelmezőt, hogy a kért módosításokat végrehajtotta. 
 
A Pénzügyi Szolgáltató 2018. szeptember 05. napján kelt szerződés felhasználási lehetőségek tárgyú 
levelében értesítette a Kérelmezőt, hogy a lakás-előtakarékossági szerződés 2018. november 30. 
napján kiutalható lesz, amennyiben a mellékelt nyilatkozat 2018. október 31. napig történő 
visszaküldésével a Kérelmező erről rendelkezik. A nyilatkozat a Kérelmező részéről visszaküldésre 
került, azon lakáscélként „felújítás” került megjelölésre. 
 
A Kérelmező ezt követően 2019. január 07. napján telefonon vette fel a kapcsolatot a Pénzügyi 
Szolgáltatóval, ennek során a kifizetésről érdeklődött. A telefonbeszélgetés során a Pénzügyi 
Szolgáltató ügyintézője jelezte a Kérelmezőnek, hogy belső egyeztetésre várakozik a szerződése, mert 
a Kérelmezőnek van máshol, ahol állami támogatást kapó személy, vagy személy volt a szerződés 
futamideje alatt. Emellett arról is tájékoztatta a Kérelmezőt a Pénzügyi Szolgáltató ügyintézője, hogy 
a Pénzügyi Szolgáltató egyeztetéseket kezdeményezett az illetékes hatóságokkal az egységes 
jogértelmezés és jogalkalmazás kialakítása érdekében, és az állami támogatási igények pontos 
meghatározása jelenleg is zajlik az illetékes hatóságokkal, ezért a szerződéssel kapcsolatban a 
következő hetekben tud a Pénzügyi Szolgáltató információval szolgálni. 
A Kérelmező 2019. január 07. napján ismételten megkereste a Pénzügyi Szolgáltatót telefonon, 
ennek során arról érdeklődött, hogy van-e lehetősége a megtakarítást az édesapja mint 
kedvezményezett nevére (K. L.), visszahelyezni. A Pénzügyi Szolgáltató ügyintézője a következőkről 
tájékoztatta a Kérelmezőt: „Egyébként van rá lehetőség, annyi hogy ez eddig úgy volt, hogy ezt 
telefonon is lehetett kérni, most annyi történt, hogy volt ez a törvénymódosítás, és jelenleg folyik a 
jogi egyeztetés, hogy akkor hogy lesz a támogatás a szerződéseken, hogy lehet módosítani stb. Úgy, 
hogy most telefonon le van tiltva, mi nem módosíthatjuk a kedvezményezetteket. Papír alapon 
beküldheti a bankárral, mert várhatóan ez a hónap közepén, elvileg megoldódik ez a jogi egyeztetés 
és kiderül, hogy akkor mi hogy lesz, és akkor már elvégezhetjük a módosításokat. Úgy, hogy 
nyugodtan beküldheti papír alapon a módosításokat, hogyha tartják a kapcsolatot az ügyintézővel,” 
 
A benyújtott iratok alapján a Kérelmező ezt követően megkereste a Magyar Államkincsárat 
(továbbiakban: MÁK), amelytől elektronikus levélben a következő tájékoztatást kapta: 
„Az ABC-Lakáskassza több alkalommal kedvezményezett-cserét jelentett be a szerződésen az ön 
javára, legutóbb 2019. január 25-én. A bejelentést a Kincstár azért utasította vissza, mert az érintett 
megtakarítási időszakban (2010-2017. megtakarítási évek) ön már igénybe vette az állami támogatást 
a másik két szerződésen. Ezért nyilvántartásunkban K. L. maradt a szerződés kedvezményezettje, ön a 
levelében említette, hogy 2019 januárjában az édesapját jelölte meg ezen a szerződésén 
kedvezményezettként. Tekintettel arra, hogy nyilvántartásunkban jelenleg is ő a szerződés 
kedvezményezettje, a ABC Lakáskasszának nem kell a szerződés módosítására vonatkozó 
adatszolgáltatást benyújtania. Javasoljuk, hogy ezt jelezze a lakás-takarékpénztárnak, mert ezzel 
feltehetően megoldódik az a probléma, ami a kifizetést megakadályozta. Tájékoztatjuk, hogy a 
Kincstár részéről nincs akadálya a kifizetésének, nyilvántartásunk szerint a szerződésen a 2010-2017. 
megtakarítási évekre megtörtént az állami támogatás jóváírás.” 
 
A Kérelmező 2019. február 01. napján kelt levelében panaszt nyújtott be a Pénzügyi Szolgáltatónál, 
amelyben előadta, hogy benyújtotta a felhasználási nyilatkozatot, azonban három hónap elteltével 
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sem kapott hivatalos tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy bármiféle probléma lenne a kifizetéssel 
kapcsolatban. Január 29-én ismételten telefonált a Pénzügyi Szolgáltató központi számára, ahol még 
mindig nem tudták megmondani, mikor lesz a megtakarítása kifizethető, annak ellenére, hogy január 
31-én elvileg lejár a 3 hónapos kiutalási időszak. Sérelmezte, hogy nem tájékoztatták 2017 
augusztusától, hogy nem valósítható meg a kedvezményezett csere, valamint, hogy eleget tett a 
felhasználási szándékát jelző nyilatkozat határidőben történő visszaküldésének, és semmilyen választ 
nem kapott. 
 
A Pénzügyi Szolgáltató panaszválaszában előadta, hogy a Kérelmező a 2017. augusztus 25-én érkezett 
Partnermódosítási adatlapon kérte a kedvezményezett törlését. A kért módosítást elvégezte a 
Pénzügyi Szolgáltató, vagyis K- L-t törölte a szerződésről, ezáltal az állami támogatásra jogosult 
személy ismételten a Kérelmező lett, melyről a 2017. szeptember 03-án kelt levelében tájékoztatta a 
Kérelmezőt. A módosítást követően azonban az állami támogatás ütközés továbbra is fennáll, ahogy 
a 2011. augusztus 25-én kelt levelében is tájékoztatta a Kérelmezőt. A lakás-takarékpénztárakról 
szóló 1996. évi CXIII. törvényt (a továbbiakban: Ltv.) a 2018. október 17-én hatályba lépett 2018. évi 
LXIII. törvény (a továbbiakban: Mód tv.) módosította. A törvénymódosítás miatt a Pénzügyi 
Szolgáltató egyeztetést kezdeményezett az illetékes hatóságokkal az egységes jogértelmezés és 
jogalkalmazás kialakításának érdekében. A hatóságokkal folytatott egyeztetés értelmében 2018. 
október 16-át követően állami támogatás csak olyan megtakarítási év után igényelhető, amelyre 
vonatkozóan 2018. október 16. napjáig állami támogatás iránti igényét a szerződő bejelentette és az 
állami támogatásra való jogosultsága fennállt. A szerződésen az állami támogatás igénylés feltételei 
nem valósultak meg a törvénymódosítás hatályba lépését megelőzően, ebből kifolyólag a Kérelmező 
nem jogosult állami támogatásra és új kedvezményezett megjelölése esetén sincs már lehetősége 
állami támogatás igénylésre. A fentieket figyelembe véve a megtakarítás kifizetését állami támogatás 
nélkül tudja a Pénzügyi Szolgáltató teljesíteni. 
 
A Pénzügyi Szolgáltató elutasító válaszára figyelemmel a Kérelmező kezdeményezte a Pénzügyi 
Békéltető Testület eljárását, kérelmében előadta, hogy 2018. szeptember 05-én értesítették, hogy a 
szerződés 2018. augusztus 31-i adatok alapján kiutalhatóvá válik. Előadta, hogy a kiutalhatóság 
problémája 2017. szeptember 04 – 2019. február 21. között nem merült fel. Hivatkozott a MÁK xxx 
iktatószámú levelére. Kérte a nyolc évre eső állami támogatásra való jogosultságának megállapítását. 
 
A Pénzügyi Szolgáltató válasziratában előadta, hogy a kedvezményezett jogán 2017. augusztus 25-ig a 
xxx számú lakás-előtakarékossági szerződés vonatkozásában az állami támogatás igénylések sikeresek 
voltak. Hivatkozott arra, hogy a megelőző tájékoztatása alapján a Kérelmezőnek tudnia kellett, hogy 
amennyiben a Pénzügyi Szolgáltatónál lévő lakás-előtakarékossági szerződésen nincs 
kedvezményezett megjelölve, az állami támogatásra való jogosultság a szerződések ütközése miatt 
nem áll fenn. A törvénymódosítás okán a Pénzügyi Szolgáltató az egyes módosítások 
következményeként felmerülő kérdésekben egyeztetési szándékkal fordult a Pénzügyminisztérium (a 
továbbiakban: PM) felé az egységes jogalkalmazás érdekében. A PM állásfoglalása alapján tekintettel 
arra, hogy Kérelmező szerződésén 2018. október 16. napján nem volt olyan személy, akinek 
vonatkozásában állami támogatás iránti jogosultság fennállt volna, így a szerződés állami 
támogatásra nem jogosult. A Kérelmező részéről 2019. január 11. napján érkezett be kérelem a 
kedvezményezett személyének változtatására vonatkozóan, amely alapján K. L-t kérte ismételten 
kedvezményezettként megjelölni. A kérelem azonban már a törvénymódosítás hatálybalépését 
követően, a kiutalási időszakban érkezett be, így a szerződés vonatkozásában állami támogatás 
igénylésére már nem volt lehetőség. A Pénzügyi Szolgáltató válasziratában nyilatkozott, hogy a 
Pénzügyi Békéltető Testület döntését kötelezésként nem fogadja el, a döntésnek alávetni magát nem 
kívánja. 
 
A Kérelmező a 2019. május 13. napján érkezett beadványában a kérelmét fenntartotta, részletesen 
ismertette álláspontját. 
A Pénzügyi Békéltető Testület az ügyben 2019. május 14. napjára meghallgatást tűzött. A 
meghallgatásról yyy számon készült jegyzőkönyv. 
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A meghallgatáson a Kérelmező kérelmét akként tartotta fenn, hogy az állami támogatás kifizetésére 
vonatkozóan szeretne igényt érvényesíteni. Előadta, hogy a Pénzügyi Szolgáltató által megküldött 
2018. évi számlakivonat szintén tartalmazza az állami támogatás összegét, álláspontja szerint az 
ügyfél által elvárható, hogy a benne foglalt adatok a valóságnak megfeleljenek. Az ÁSZF alapján a 
kiutalási időszakban a kedvezményezettet lehet módosítani. A 2019. január 3 - 15. napja között a 
Pénzügyi Szolgáltatóval folytatott telefonbeszélgetések során arról tájékoztatták, hogy vegye fel a 
kapcsolatot a MÁK-kal, melyre megkapta a MÁK válaszát, melyet kérelméhez csatolt és amely alapján 
a MÁK nyilvántartásában kedvezményezettként K. L. szerepel, tehát nem volt akadálya az állami 
támogatás igénybevételének. Álláspontja szerint a Pénzügyi Szolgáltató a szerződés megkötésétől 
kezdődően nem tett eleget a Ptk. szerinti együttműködési és tájékoztatási kötelezettségének. 2019. 
januárig nem kapott értesítést arról, hogy probléma lehet a kiutalással. A visszaküldött nyilatkozaton 
saját magát tüntette fel, azon K. L. nem szerepelt, a Pénzügyi Szolgáltatótól erre vonatkozóan 
hiánypótlást, tájékoztatást nem kapott. 
 
A meghallgatáson a Pénzügyi Szolgáltató képviselője fenntartotta a válasziratban foglaltakat. Előadta, 
hogy az állami támogatás igénylése megvalósult a szerződésen és emiatt szerepel a számlakivonaton 
az állami támogatás összege. A Pénzügyi Szolgáltató a kiutalási időszak végéig megigényelte az állami 
támogatást. Jelenleg az állami támogatással csökkentett részhez tud a Kérelmező hozzájutni, az 
állami támogatás összege a MÁK részére visszautalásra került. A Mód. tv. 29. §-ára hivatkozott 
akként, hogy a Pénzügyi Szolgáltató azért nem vette fel a kapcsolatot a Kérelmezővel, mivel a PM-től 
azt a tájékoztatást kapta, hogy aki a jogszabálymódosítás hatályba lépésekor az állami támogatásra 
nem volt jogosult, azt követően sem lehet az. Tekintettel arra, hogy a Kérelmező 2019. évben jelölte 
meg a kedvezményezettet és a jogszabályváltozás időpontjában a kedvezményezett törlése miatt az 
állami támogatásra nem volt jogosult, így az a szerződésre már a későbbiekben nem vehető igénybe. 
Jelenleg kedvezményezettként a MÁK rendszerében K. L. nem szerepel, mivel a MÁK elfogadta a 
kedvezményezett személyének a törlését, a Pénzügyi Szolgáltató 2019. március 28. napján 
visszautalta az állami támogatás összegét. Előadta, hogy a Pénzügyi Szolgáltatónak volt tudomása 
arról, hogy a szerződésen ütközés áll fenn. Előadta, hogy mindkét fél mulasztására vezethető vissza 
az, hogy az állami támogatás nem vehető igénybe. A Pénzügyi Szolgáltató döntötte el, hogy az állami 
támogatás összegét a MÁK részére visszautalja. Arra vonatkozóan, hogy e körben történt-e előzetes 
egyeztetés a MÁK-kal, nyilatkozni nem tudott. 2017. évben a saját rendszerében átvezette, hogy a 
kedvezményezett törlésre került, így a lakás-előtakarékoskodó a szerződő lett. A kedvezményezett 
törlését lejelentette a MÁK-nak, a MÁK pedig jelezte, hogy ütközés áll fenn. Ezt követően ismételten 
jelentette a MÁK-nak a változást, ennek időpontját nem tudta megjelölni. A MÁK ismételten jelezte, 
hogy ütközés áll fenn. A visszautalás időpontjáig ez a folyamat zajlott. Ezen időszak alatt a Pénzügyi 
Szolgáltató folyamatosan hívta le az állami támogatást. Ez egy rendszerbeli automatikus folyamat. 
Arra vonatkozóan, hogy az állami támogatás jóváírása időszakról időszakra hogyan történik, 
automatikusan a MÁK által vagy ezt a Pénzügyi Szolgáltató igényli meg, nyilatkozni nem tudott. A 
kiutalás időszakában a Pénzügyi Szolgáltató rendszerében nem volt kedvezményezett megjelölve. 
Előadta, hogy amennyiben van kedvezményezett, de a szerződéses összeget a szerződő akarja 
felhasználni és ha a szerződő vagy a közeli hozzátartozójának lakáscélja valósul meg, akkor egy közeli 
hozzátartozói nyilatkozat szükséges a kiutaláshoz. A kiutalási időszak 2018. november 30–i dátummal 
járt le. Amennyiben van kedvezményezett, akkor a kiutalási értesítőt az ő részére küldi meg. Előadta, 
hogy a kiutalásra még azért nem került sor, mivel a Pénzügyi Szolgáltató a kifizetéseket 
befagyasztotta, tekintettel a jogszabályváltozásra, illetve a jelenlegi eljárásra. Az állami támogatás 
igénylésére a későbbiekben azért nincs lehetőség, mivel kedvezményezett nincs megjelölve a 
szerződésen. 
 
A fenti számú jegyzőkönyvben rögzítésre került, hogy a Testület a meghallgatást 2019. június 12. 
napjára elhalasztotta, emellett további nyilatkozatok megtételére és dokumentumok benyújtására 
hívta fel a Pénzügyi Szolgáltatót. 
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A Pénzügyi Szolgáltató válaszirat-kiegészítésében előadta, hogy a Pénzügyi Szolgáltató 
rendszerüzenetek küldésén keresztül folytat kommunikációt a MÁK-kal, beadványában ismertette a 
MÁK felé küldött – a kedvezményezett változtatásával kapcsolatos – jelzéseit. A MÁK a 2019. március 
26. napján tett jelzése hatására törölte le a kedvezményezettet. Előadta, hogy a Pénzügyi Szolgáltató 
egy állami támogatás igénylést hajtott végre 2018. augusztus 15. napján. Az igénylésben K. L. 
adóazonosító jele szerepel. Hivatkozott arra, hogy a Pénzügyi Szolgáltató a Kérelmező érdekében 
indított igénylést, tekintettel arra, hogy amennyiben a későbbiekben kiderül, hogy az új szereplő is 
jogosult az állami támogatásra, ebben az esetben nem éri az új jogosult vonatkozásában állami 
támogatás után számított kamatveszteség a Kérelmezőt. A Pénzügyi Szolgáltató kifizetést csak abban 
az esetben teljesíthet, amennyiben a MÁK visszajelzése alapján az új jogosult vonatkozásában 
ténylegesen fennáll az állami támogatásra vonatkozó jogosultság. Hivatkozott arra, hogy a Pénzügyi 
Szolgáltató számára azon tény, hogy a fenti számú lakás-előtakarékossági szerződés vonatkozásában 
nem tud állami támogatással kifizetést teljesíteni, a PM állásfoglalását követően vált egyértelművé. 
Az állásfoglalást megelőzően a válaszirathoz korábban xxx. számú mellékletként csatolt „Szerződés 
felhasználási lehetőségek” tárgyú levél visszaérkezését - 2018. október 31. napját - követően vált a 
Pénzügyi Szolgáltató részére egyértelművé, hogy az állami támogatást a szerződő – azaz a Kérelmező 
- kívánja felhasználni, valamint, hogy a szerződő más lakástakarékpénztárnál lévő szerződése miatt a 
fenti számú lakás-előtakarékossági szerződés vonatkozásában állami támogatással kifizetés nem 
teljesíthető. A Pénzügyi Szolgáltatót nem terhelheti felelősség amiatt, hogy a törvénymódosítást 
követően kedvezményezettet állami támogatás igénylése céljából nem lehetett megjelölni, valamint, 
hogy egy olyan személy szerepelt szerződőként, akinek másik szolgáltatónál lévő lakás-
előtakarékossági szerződése volt. A Pénzügyi Szolgáltató a jogszabályoknak, valamint az ÁSZF 
dokumentumban leírtaknak megfelelően járt el a törvénymódosítást követően is. 
 
A Pénzügyi Szolgáltató válaszirat-kiegészítése a Kérelmező részére megküldésre került, egyúttal 
értesítette a testület a feleket, hogy a meghallgatást 2019. június 25. napjára elhalasztotta. 
 
A Kérelmező a 2019. június 24. napján érkezett válaszirat-kiegészítésében előadta, hogy a Pénzügyi 
Szolgáltató semmit nem tett másfél éven keresztül annak érdekében, hogy a visszásságot az 
együttműködési kötelezettség tükrében megszüntesse, olyan személyre igényelt állami támogatást 
2018-ban, aki már nem is szerepelt a szerződésben kedvezményezettként. Hivatkozott arra, hogy a 
2019. január 07. 13 óra 01 perckor lezajlott beszélgetésből az derül ki, hogy még akkor is volt 
lehetősége az ügyintéző hölgy szerint ismét az édesapját megjelölni kedvezményezettként. 
 
A 2019. június 25. napján megtartott meghallgatásról xyz számon készült jegyzőkönyv. 
A meghallgatáson a Pénzügyi Szolgáltató képviselője a Kérelmező meghallgatáson átadott 
nyilatkozatában foglaltak kapcsán előadta, hogy nincs jogszabályi kötelezettsége arra vonatkozóan, 
hogy a Kérelmezőt értesítse az adószám ütközése esetén. Elismerte a Pénzügyi Szolgáltató 
felelősségét is, erre tekintettel tette egyezségi ajánlatát. Előadta, hogy a kiutalási időszak kezdő napja 
2018. szeptember 1. napja, a kiutalási időszak záró időpontja 2018. november 30. napja. A kiutalási 
időszak 2018. november 30. napján lezárult, mivel a Kérelmező a szükséges nyilatkozatot 
visszaküldte. Majd nyilatkozatát akként pontosította, hogy 2019. március 28. napjáig tartott a 
kiutalási időszak, mivel a Kérelmező állami támogatásra való jogosultsága kérdőjeles volt. Előadta, 
hogy 2019. március 28. napjától a kiutalhatóság feltételei nem állnak fenn, mivel az állami támogatás 
összege a MÁK részére visszautalásra került. Annak kapcsán, hogy a MÁK Kérelmezőnek írt levelét 
figyelembe vette-e, előadta, hogy függetlenül attól, hogy a MÁK-nál nem került átvezetésre a 
kedvezményezett-változás, a Pénzügyi Szolgáltató saját rendszerében a régi kedvezményezett 
törlésre került. Kérdésre előadta, hogy a 2017. évi állami támogatás megigénylése kapcsán a MÁK 
nyilvántartása az irányadó, azonban volt egy partnermódosítási kérelem, mely nem került 
visszavonásra. A Kérelmezőnek 2018. október 16. napja után nem lett volna lehetősége 
kedvezményezettet változtatni a PM tájékoztatása szerint. Kérdésre előadta, hogy 2018. október 16-
án az állami támogatásra jogosult a szerződésen a Kérelmező édesapja volt a MÁK nyilvántartása 
alapján. Megjegyezte azonban, hogy a partnermódosítási kérelmet nem hajtotta végre a MÁK. 
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Kérdésre előadta, hogy a Kérelmező a kedvezményezett módosító nyilatkozatot visszavonhatta 
volna. Rögzítette, hogy a törvénymódosítás hiányában nem állna fenn probléma. 
 
Kérelmező előadta, hogy nem volt lehetősége arra, hogy visszavonja a partnermódosítási kérelmét, 
mert nem volt tudomása arról, hogy az új kedvezményezett nem megfelelő. Sérelmezte a Pénzügyi 
Szolgáltató magatartását, tekintettel arra, hogy 2018 óta nem tudta a problémát megoldani, illetve 
panaszát teljeskörűen megvizsgálni. Kérelmét fenntartotta akként, a teljes megtakarítási időszakra 
vonatkozóan kéri az állami támogatás jóváírását, összegszerűen kérelmét 568.806 Ft-ban jelölte meg. 
 
Pénzügyi Szolgáltató képviselője előadta, hogy a legkésőbbi időpont amikor a kedvezményezett 
módosítása kérhető, a Pénzügyi Szolgáltató törvénymódosítás előtti gyakorlata alapján, a kiutalás 
végső időpontja, azzal, hogy a MÁK általi elfogadással kitolódhat az időpont. A törvénymódosítást 
követően ezt a gyakorlatot a Pénzügyi Szolgáltató megszüntette. Jelen esetben a kiutalás még nem 
történt meg, illetve kiutalással jelenleg nem zárható le a szerződés. Azzal kapcsolatban, hogy a 
megtakarítási hányadot nem éri el a szerződés, illetve milyen lehetőségei vannak ezt követően a 
Kérelmezőnek, konkrét tájékoztatást a Kérelmezőnek nem adott, tekintettel a folyamatban lévő 
eljárásra is. Annak kapcsán, hogy milyen rendelkezés alapján utalta vissza az állami támogatást, 
előadta, hogy ez egy ügyintézői döntés volt a panaszeljárás során. Az ügyintéző megállapította, hogy 
a szerződő nem jogosult az állami támogatásra, így intézkedett annak visszautalása iránt. A Pénzügyi 
Szolgáltató a partnermódosítási kérelem végrehajtása érdekében járt el így. Ennek kapcsán 
jogszabályi, illetve szerződéses rendelkezést megjelölni nem tud, a PM állásfoglalása alapján járt el 
az ügyintéző. Annak kapcsán, hogy a Pénzügyi Szolgáltató a MÁK Kérelmezőnek megküldött levelét 
figyelembe vette-e, előadta, hogy a saját rendszerében szereplő adatokat vette figyelembe, a MÁK 
levelét nem vette figyelembe a döntése meghozatala során.  
 
A fenti számú jegyzőkönyvben rögzítésre került, hogy a Testület a meghallgatást 2019. július 04. 
napjára elhalasztotta, emellett további dokumentumok benyújtására hívta fel a feleket. 
 
A Pénzügyi Szolgáltató válaszirat-kiegészítésében hivatkozott az ÁSZF xxx. § (xxx) bekezdés, yyy. § 
(yyy) bekezdés, xyz. § (xyz) bekezdés rendelkezéseire, valamint előadta, hogy álláspontja alapján a 
szerződés - a kedvezményezett törlésére tekintettel - nem volt állami támogatásra jogosult, az állami 
támogatás igénylést a MÁK felé nem tudja teljesíteni, miután az állami támogatás igénylésével 
kapcsolatban az Ltv. 24. § (7) bekezdése alapján készfizető kezességgel tartozik, és egy esetleges 
ellenőrzés során az állami támogatásra való jogosultságot nem tudná igazolni. Előadta, hogy az 
ÁSZF uuu. § (xxx) bekezdése a kedvezményezett jelölésre, valamint törlésre vonatkozóan akként 
rendelkezik, hogy a szerződő a kiutálás elfogadását megelőzően nevezhet meg, avagy törölheti a 
szerződésről a kedvezményezettet. Kérelmező a kiutalást 2018. október 30. napján elfogadta, melyre 
tekintettel a 2019. január 07. napján kelt partnermódosítási adatlap alapján a Pénzügyi Szolgáltató a 
kedvezményezett nevezését az ÁSZF alapján már nem tudta volna elfogadni. Előadta, hogy a 
Pénzügyi Szolgáltató - ÁSZF-től ügyfelei javára való eltérés alapján - kiutalási időszak végéig kivételes 
esetben van, hogy elfogadja a kedvezményezett nevezésére, illetve törlésére irányuló kérelmeket, 
azonban ilyen irányú kötelezettség nem terheli a Pénzügyi Szolgáltatót.  
A MÁK nyilvántartása az állami támogatásra való jogosultság szempontjából a Pénzügyi Szolgáltató 
álláspontját támasztja alá, miután állami támogatásra való jogosultság hiányában - azaz Kérelmező 
már másik szerződés után jogosult volt állami támogatásra - utasította vissza a kedvezményezett 
törlésére irányuló kérelmét. A MÁK ütköző szerződések esetén nem tudja átvezetni a módosítás 
iránti kérelmet egy olyan személyre, akinek már állami támogatás igénye áll fenn, azonban ez nem 
jelenti azt, hogy a Pénzügyi Szolgáltatónak nem kellene végrehajtania Kérelmező azon módosítási 
igényét, mely szerint a kedvezményezett személyét törölni kívánja a szerződésről. 
 
A Kérelmező a beadványában a lakásfelújítással kapcsolatos számlákat csatolt. 
 
A 2019. július 04. napján megtartott meghallgatásról zzz számon készült jegyzőkönyv. 
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A meghallgatáson a Kérelmező kérelmét fenntartotta. A Pénzügyi Szolgáltató ÁSZF xyz. §-ára történő 
hivatkozása kapcsán előadta, hogy nem tett helytelen nyilatkozatot, szándéka az volt, hogy az állami 
támogatáshoz hozzájusson. Sérelmezte, hogy a rendelkezésre álló információk alapján 20-25 
alkalommal jelezte a rendszer a hibakódot a Pénzügyi Szolgáltató felé, azonban 1,5-2 év alatt nem 
nyújtott erről semmilyen tájékoztatást. Sőt a Pénzügyi Szolgáltató 2018 augusztusában és 
októberében félretájékoztatta. A Pénzügyi Szolgáltató korábban úgy nyilatkozott, hogy a MÁK 
nyilvántartása az irányadó, azonban nem érti, hogy akkor a Pénzügyi Szolgáltató ezt miért nem tudta 
ilyen hosszú időn keresztül, illetve miért nem fogadta el 2019. januárban a kedvezményezett-jelölést. 
 
A Pénzügyi Szolgáltató képviselője fenntartotta a válasziratban foglaltakat. Előadta, hogy a MÁK 
nyilvántartása a jogosultság kérdésében irányadó. A MÁK egy olyan rendszert tart karban, melyben 
csak helyes adatok szerepelhetnek, így az ütközés miatt az adatokat nem tudta átvezetni. A MÁK 
rendszere azt jelezte vissza a Pénzügyi Szolgáltató részére, hogy a szerződőnek ütköző szerződése 
volt. Ezt követően azért jelezte a MÁK felé továbbra is a partnermódosítást, mert ez volt a gyakorlata. 
Nem vitatja, hogy a Pénzügyi Szolgáltató oldaláról is merül fel mulasztás, ezért tette az egyezségi 
ajánlatát. 
Előadta, hogy a Kérelmező vonatkozásában a Pénzügyi Szolgáltató nem igényelt állami támogatást. 
„A kiutalási időszak már nem tart, mivel a MÁK részére az állami támogatást visszautalta a 
Pénzügyi Szolgáltató. Olyan helyzet áll fenn a kiutalási időszak szempontjából, mint egy évvel 
ezelőtt. A kedvezményezettet már nem lehet úgy módosítani, hogy állami támogatás 
megigényelhető legyen. Kérdésre előadja, hogy ennek oka nem az ÁSZF uuu. § (xxx) bekezdése, 
hanem az, hogy 2018. októberben törvénymódosítás történt. Kérdésre előadja, hogy az ÁSZF a 
kedvezményezett- módosítást jelenleg nem tiltja. Kedvezményezett-csere állami támogatásra való 
jogosultsággal együtt a törvénymódosítás utáni gyakorlata miatt nem lehetséges. Nem hajtható 
végre olyan módosítás a szerződéseken, mely a jogszabálymódosítás után állami támogatást 
generálna. Ezt jelen esetre is irányadónak tartja. Ezzel kapcsolatban további jogi indokolást nem 
tud előterjeszteni, kizárólag a PM állásfoglalásra kíván hivatkozni.” Előadta továbbá, hogy az állami 
támogatás visszautalására 2019. márciusban került sor, a MÁK kedvezményezett-törlésre vonatkozó 
sikeres jelzése előtt, ezt követően került átvezetésre a kedvezményezett törlése a MÁK-nál. 2019. 
márciust követően nem áll fenn ütközés, a szerződés 8 évre jött létre, mely lejárt. Kérdésre előadta, 
hogy az állami támogatás visszautalása kapcsán további jogi indokolást nem kíván előterjeszteni, 
ügyintézői döntés alapján került rá sor, az ügyfél kérelmének megfelelően. A válasziratban 
hivatkozott ÁSZF uuu. § (xxx) bekezdése jelen esetben annyiban irányadó, hogy kedvezményezettet 
jelenleg is tudna módosítani a Kérelmező, állami támogatásra való jogosultság nélkül.  
 
Kérelmező a meghallgatáson előadta, hogy érti a Pénzügyi Szolgáltató törvénymódosítással 
kapcsolatos hivatkozását, álláspontja szerint a probléma 2018. október előtti, az 2017 augusztusában 
és 2018. évben keletkezett. A 2018. évi számlakivonaton is ő szerepel a teljes állami támogatással 
növelt összeggel. A kiutalási értesítő is a teljes állami támogatás összegét tartalmazta. Sehol nem 
jelezte a Pénzügyi Szolgáltató a fennálló problémát. Előadta, hogy 2010-2017. évekre kéri az állami 
támogatással – összesen 568.000 Ft - növelt összeg kiutalását. A 2019. január 7-i kedvezményezett 
módosításról szóló nyilatkozatában foglaltakat fenntartja, továbbra is azt szeretné, hogy az édesapja, 
mint kedvezményezett után az állami támogatást megkapja. Az eljárással kapcsolatban útiköltség 
igénye merült fel, ennek megtérítését kéri, a xxx – yyy - xxx távolságra, három meghallgatás kapcsán 
(összesen xxx km). Költségigényét összegszerűen uuu Ft-ban jelöli meg (üzemanyag + 
autópályamatrica). 
 
Pénzügyi Szolgáltató képviselője előadta, hogy a Kérelmező által megjelölt költségigényt nem vitatja. 
 
A Testület a meghallgatást határozat-hirdetésre, 2019. július 11. napjára elhalasztotta. 
 
 
A Kérelmező kérelme az alábbi indokoknál fogva megalapozott. 
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A felek által nem volt vitatott, hogy a fenti számú szerződésen 2011. szeptember 06. napján 
kedvezményezettként K. L. került megjelölésre, majd a Kérelmező 2017. évben partnermódosítási 
adatlapon kérte a kedvezményezett törlését. A felek által az sem volt vitatott, hogy ezt követően az 
állami támogatás – K. L. kedvezményezett adószámára – megigénylésre, és a megtakarítási számlán 
jóváírásra került. A Pénzügyi Szolgáltató nyilatkozata alapján 2019 márciusában az állami támogatás a 
MÁK részére visszautalásra került, ezt követően került átvezetésre K. L. kedvezményezettkénti 
törlése a MÁK-nál. 
 
A Kérelmező kérelme az állami támogatással kapcsolatos igényérvényesítésre vonatkozott, a teljes 
megtakarítási időszakra vonatkozóan kérte az állami támogatás jóváírását, illetve az állami 
támogatással növelt összeg kiutalását.  
 
Az Ltv. 6. § (2) bekezdése szerint: 
„Kedvezményezett lehet 

a) a lakás-előtakarékoskodónak a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója (a 
továbbiakban: közeli hozzátartozó) az (1) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján,” 

A 9. § (7) bekezdés szerint: „a szerződéses összeg, illetve a betét folyósítását követően a lakás-
előtakarékoskodó, vagy a kedvezményezett személye nem változtatható.” 
 
A lakás-előtakarékosság állami támogatásáról szóló 215/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) 
bekezdése alapján „a lakás-előtakarékoskodó az Ltv. 21. §-ában foglalt feltételek megléte esetén a 
lakás-előtakarékossági szerződés megkötésekor az állami támogatásra kérelmet (a továbbiakban: 
kérelem) nyújthat be a lakás-takarékpénztárhoz. A szerződéskötést megelőzően az állami támogatás 
iránti igény esetén a lakás-takarékpénztár a saját és a kincstár elektronikus nyilvántartási 
rendszerében ellenőrzi, hogy a természetes személy lakás-előtakarékoskodó vagy - amennyiben 
kedvezményezettet jelölnek meg - a kedvezményezett javára, nem természetes személy lakás-
előtakarékoskodó esetén ugyanarra az épületre kérelmeztek-e állami támogatást. A lakás-
takarékpénztár tájékoztatja a lakás-előtakarékoskodót az ellenőrzés eredményéről és 
következményeiről. 

(1a) *  A lakás-takarékpénztár az állami támogatásra benyújtott kérelem esetén a lakás-
előtakarékoskodó vagy - amennyiben kedvezményezettet jelölnek meg - a kedvezményezett 
személyéről vagy nem természetes személy által kötött szerződés esetén a lakás-előtakarékoskodó 
nevéről, adószámáról és az épület címéről, valamint az ingatlan-nyilvántartási adatbázisból 
lekérdezett helyrajzi számáról adatot szolgáltat a kincstár részére a havi adatszolgáltatás keretében. 
A kincstár jelzi, ha az állami támogatásra való jogosultság nem áll fenn. 

(2) A kérelem alapján a lakás-takarékpénztár készíti el a lakás-előtakarékoskodó megtakarítási 
évének leteltekor az adott évi támogatásra vonatkozó igénylést mindaddig, amíg a lakás-
előtakarékoskodó az erre vonatkozó kérelmét vissza nem vonja. 

(3) A kérelmező igényjogosultságát a lakás-takarékpénztár köteles ellenőrizni. 
 
A 2009. július 1-jétől hatályos ÁSZF aaa. § (aaa) bekezdése szerint: 
A kiutalási időszak „az értékelési fordulónaptól a kiutalási időpontig tartó három hónap.” A kiutalási 
időpont pedig „az adott kiutalási időszak utolsó napja, azaz az értékelési fordulónapot követő 
harmadik hónap utolsó napja.” 
A kiutalás „az adott kiutalási időszak utolsó napján (a kiutalási időpontban) a lakás-
előtakarékoskodók nyilatkozata és az értékelési fordulónapon meghatározott sorrend alapján hozott 
döntés a kiutalási összegből kifizethető szerződéses összegekről. A szerződéses összeg kiutalása nem 
azonos annak kifizetésével (lásd bbb.§ (xyz) bekezdés)” 
A uuu. § (bbb) bekezdése szerint „a szerződő, illetve kedvezményezett jelölése esetén a 
kedvezményezett állami támogatásra való jogosultságának megállapítására a MÁK nyilvántartása 
az irányadó.” 
A uuu. § (xxx) bekezdés szerint „szerződő a kiutalás elfogadását megelőzően bármikor írásban 
törölheti a korábbi kedvezményezetti jelölést, illetve másik kedvezményezettet nevezhet meg, 
kivéve, ha ezt a vonatkozó rendelkezések kizárják. A szerződés kiutalását, továbbá a szerződéses 
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összeg, illetve a betét folyósítását követően a lakás-előtakarékoskodó és a kedvezményezett 
személye nem változtatható.” 
 
A becsatolt iratok alapján a Kérelmező 2018. augusztus 31. napján teljesítette a kiutalás feltételeit, 
ugyanakkor a kiutalási időszak jelenleg már nem tart. Ezzel kapcsolatban a 2019. július 04. napján 
megtartott meghallgatáson a Pénzügyi Szolgáltató a következő nyilatkozatot tette: 
 „A kiutalási időszak már nem tart, mivel a MÁK részére az állami támogatást visszautalta a 
Pénzügyi Szolgáltató. Olyan helyzet áll fenn a kiutalási időszak szempontjából, mint egy évvel 
ezelőtt. A kedvezményezettet már nem lehet úgy módosítani, hogy állami támogatás 
megigényelhető legyen. Kérdésre előadta, hogy ennek oka nem az ÁSZF uuu. § (xxx) bekezdése, 
hanem az, hogy 2018. októberben törvénymódosítás történt. Kérdésre előadta, hogy az ÁSZF a 
kedvezményezett-módosítást jelenleg nem tiltja. Kedvezményezett-csere állami támogatásra való 
jogosultsággal együtt a törvénymódosítás utáni gyakorlata miatt nem lehetséges. Nem hajtható 
végre olyan módosítás a szerződéseken, mely a jogszabálymódosítás után állami támogatást 
generálna. Ezt jelen esetre is irányadónak tartja. Ezzel kapcsolatban további jogi indokolást nem 
tud előterjeszteni, kizárólag a PM állásfoglalásra kíván hivatkozni.” 
 
A fentiek alapján a Testületnek azt kellett vizsgálnia, hogy van-e lehetőség a kedvezményezett akként 
történő módosítására, a korábbi kedvezményezett újbóli jelölésével, hogy ennek eredményeként az 
állami támogatásra való jogosultság fennálljon. 
 
Tekintettel arra, hogy a szerződés jelenleg nincs kiutalási időszakban, a szerződő törölheti a korábbi 
kedvezményezetti jelölést, illetve másik kedvezményezettet nevezhet meg az ÁSZF uuu. § (xxx) 
bekezdése alapján, ezzel kapcsolatban a Pénzügyi Szolgáltató nem jelölt meg olyan konkrét 
szerződéses rendelkezést, amely a kedvezményezett módosítás tiltására vonatkozna, e kérdésben 
úgy nyilatkozott, hogy az ÁSZF a kedvezményezett-módosítást jelenleg nem tiltja, azonban állami 
támogatás ez esetben már nem vehető igénybe.  
 
Az állami támogatás vonatkozásában a Pénzügyi Szolgáltató azon hivatkozása, miszerint 
kedvezményezett-csere állami támogatásra való jogosultsággal együtt a törvénymódosítás utáni 
gyakorlata miatt nem lehetséges, illetve nem hajtható végre olyan módosítás a szerződéseken, 
mely a jogszabálymódosítás után állami támogatást generálna, a Testület rögzíti, hogy a Pénzügyi 
Szolgáltató jogi indoklást ebben a körben nem terjesztett elő.  
 
A Mód. tv. szerint: 

1. § A lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény 22. § (1) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép: 

„(1) Az állami támogatás éves mértéke a lakás-előtakarékoskodó által az adott megtakarítási 
évben a lakástakarékpénztárnál az adott szerződés alapján betétként elhelyezett összeg harminc 
százaléka, legfeljebb azonban megtakarítási évenként hetvenkétezer forint. A támogatás mértékének 
és felső határának módosítása a már megkötött szerződéseket - a lakás-előtakarékossági szerződés 
megtakarítási idejének 29. § szerinti meghosszabbítását kivéve - nem érinti.” 

2. § A lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény „A lakáselőtakarékosság állami 
támogatása” alcíme a következő 24/A. §-sal egészül ki: 

„24/A. § A lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény módosításáról szóló 2018. évi 
LXIII. törvény hatálybalépését követően kötött lakás-előtakarékossági szerződés esetében a lakás-
előtakarékoskodót a 21. § szerinti állami támogatás nem illeti meg.” 

3. § A lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény 26. §-a a következő c) ponttal egészül 
ki: 

(Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy rendeletben határozza meg) 
„c) az e törvény szerinti állami támogatásban részesülő lakás-előtakarékosságra vonatkozó 

hitelintézeti reklámok, hirdetések részletes szabályait.” 
4. § A lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény a következő 29. §-sal egészül ki: 
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„29. § A lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény módosításáról szóló 2018. évi LXIII. 
törvény hatálybalépését megelőzően kötött lakás-előtakarékossági szerződés megtakarítási idejének 
meghosszabbítása esetén a 21. § szerinti állami támogatás a meghosszabbított megtakarítási időre 
nem illeti meg a lakás-előtakarékoskodót, az állami támogatás ezen meghosszabbított megtakarítási 
időre nem igényelhető.” 

5. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
A Testület rögzíti, hogy – figyelemmel az ÁSZF, valamint az Ltv. rendelkezéseire, ideértve a Mód. tv. 
fentiekben hivatkozott rendelkezéseit is – a Kérelmező a törvénymódosítást követően is jogosult 
kedvezményezett jelölő nyilatkozatot tenni, amely alapján a Pénzügyi Szolgáltató, a vonatkozó 
jogszabályi rendelkezések szerint a MÁK felé történő lejelentés, és az állami támogatás 
megigénylése iránt intézkedni köteles. Ezzel ellentétes álláspontját a Pénzügyi Szolgáltató – 
konkrét szerződéses, illetve jogszabályi rendelkezések megjelölésével - az eljárás során nem 
támasztotta alá. 
 
A Testület hangsúlyozza, hogy álláspontja szerint - különös tekintettel a Kérelmező által becsatolt 
2019. január 30. napján kelt MÁK tájékoztatásra, miszerint MÁK nyilvántartásában K. L. a 
kedvezményezett, így a Pénzügyi Szolgáltatónak nem kellett volna a szerződés módosítására 
vonatkozó adatszolgáltatást benyújtania – lehetőség volt arra, hogy a megtakarítás állami 
támogatással növelten kerüljön kifizetésre. Ezzel kapcsolatban a MÁK tájékoztató levél is rögzíti, hogy 
„a Kincstár részéről nincs akadálya a kifizetésnek.” Ehelyett azonban a Pénzügyi Szolgáltató saját 
maga döntött az állami támogatásról, amellyel kapcsolatban jogi indoklást nem terjesztett elő. 
 
Miután a Kérelmező állami támogatás és a kedvezményezett személyét érintő döntése a Testület 
álláspontja szerint egyértelmű, és a kedvezményezett jelölésnek a Testület álláspontja szerint 
akadálya nincs, figyelemmel arra, hogy az ÁSZF uuu. § (xxx) bekezdés alapján a kedvezményezett 
jelölésre a kiutalás elfogadását megelőzően van lehetőség és a Pénzügyi Szolgáltató által is 
elismerten a szerződés nincs kiutalási időszakban, valamint arra, hogy az állami támogatás 
igénylése a Pénzügyi Szolgáltató kötelezettsége, a Testület a rendelkező részben foglaltak szerint 
határozott. 
 
A Testület rögzíti továbbá, hogy álláspontja szerint a Kérelmező által benyújtott módosítási 
kérelem tartalmát tekintve, lényegében a 2017. évben tett módosítási kérelmének visszavonására 
vonatkozik. E körben utal arra is a Testület, hogy K. L. kedvezményezettként történő törlésére a 
Pénzügyi Szolgáltató nyilatkozata alapján, akkor került sor, amikor az állami támogatás visszautalásra 
került, ennek kapcsán viszont a Pénzügyi Szolgáltató nem jelölte meg, hogy arra milyen rendelkezés 
alapján került sor. E körben nem elegendő mindösszesen „ügyintézői döntésre” hivatkozni.  
 
A Testület rögzíti, hogy a Pénzügyi Szolgáltató által hivatkozott és üzleti titokként becsatolt PM 
állásfoglalás jelen döntés meghozatala során nem került figyelembe vételre. 
 
A fentiek mellett a Testület fontosnak tartja hangsúlyozni, hogy akkor, amikor a Pénzügyi Szolgáltató 
K. L. kedvezményezett 2017. évi törlését lejelentette a MÁK felé, és ennek kapcsán az a hibaüzenet 
érkezett vissza, hogy az „új kedvezményezettnek más LTP-nél van élő szerződése” a Pénzügyi 
Szolgáltatónak fel kellett volna vennie a kapcsolatot a Kérelmezővel, jeleznie kellett volna a számára, 
hogy az ő részére állami támogatás nem lesz megigényelhető, ahogy ezt 2011-ben is jelezte a 
Pénzügyi Szolgáltató. Ezzel kapcsolatban megjegyzi a Testület, hogy a 2019. februári panaszválaszban 
szereplő azon hivatkozás rögzítésével, miszerint „A módosítást követően azonban az állami 
támogatás ütközés továbbra is fennáll, ahogy a 2011.08.25-én kelt levelünkben is tájékoztattuk.”, a 
Pénzügyi Szolgáltató nem tett eleget - a Testület álláspontja szerint – a Ptk.-ban foglalt 
együttműködési és tájékoztatási kötelezettségének. A Testület rögzíti, hogy 2017. évben a Kérelmező 
nem vitatott módon nem kapott értesítést az adószám-ütközésről, ebben a körben pedig nem 
elegendő a Pénzügyi Szolgáltatónak a későbbiekben utalnia arra, hogy arról a Kérelmezőnek már a 
2011. évi levél alapján tudnia kellett. Az értesítés hiánya mellett a Kérelmező abból is alappal 
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következtethetett arra, hogy a szerződésére jár az állami támogatás, hogy az a kivonat alapján 
ténylegesen is megigénylésre került.  
 
Az eljáró tanács az ügyet a Pénzügyi Szolgáltató terhére döntötte el, így a Kérelmező célszerű és 
jóhiszemű eljárás követelményére figyelemmel igazoltan felmerült eljárási költségét a Pénzügyi 
Szolgáltató viseli. Az eljárás költségeként az eljáró tanács a Kérelmező által előterjesztett uuu,-Ft 
összegű utazással kapcsolatos költséget elfogadta, figyelemmel arra is, hogy a Pénzügyi Szolgáltató 
a Kérelmező által megjelölt költségigényt nem vitatta.  
 
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.  
 
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. Az eljárás lefolytatására nyitva álló határidőt a Pénzügyi Békéltető Testület elnöke, 
az MNB tv. 112. § (5) bekezdése alapján, harminc nappal meghosszabbította. 
 
 
Budapest, 2019. július 11. 
 
 
 
 

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

_______________________ 
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eljáró tanács elnöke 

_______________________ 
Dr. Jakab Ágnes s.k. 
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