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H-PBT-H-557/2020. Kötelezést tartalmazó határozat 

 
A Pénzügyi Békéltető Testület nevében! 

 
A Pénzügyi Békéltető Testület S. -Cs. T. kérelmező (xxx.; a továbbiakban: Kérelmező) ABC Bank (yyy.; a 
továbbiakban: Pénzügyi Szolgáltató) ellen benyújtott kérelmére indult, xxx ügyszám alatt 
nyilvántartásba vett, jelenleg a fenti számon nyilvántartott 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 a Kérelmező xxx számú bankszámláján írja jóvá a 2019. 
augusztus 23. napján beterhelt 200.000 Ft – terheléstől a jóváírásig terjedő időszakra számított – 
törvényes kamatokkal növelt összegét, továbbá ugyanezen határidőn belül erről a Kérelmezőt 
tértivevényes levélben értesítse. 
 
A Pénzügyi Békéltető Testület felhívja továbbá a Pénzügyi Szolgáltatót, hogy a fenti határidőn belül, a 
célszerű és jóhiszemű eljárás követelményére tekintettel megállapított és igazoltan felmerült 22.575 
Ft eljárási költséget fizessen meg a Kérelmező részére.  
 
Ha a Pénzügyi Szolgáltató a Testület kötelezést tartalmazó határozatát a teljesítési határidőn belül nem 
hajtja végre, a Kérelmező kérheti a bíróságtól a határozat végrehajtási záradékkal történő ellátását.  
 
A Pénzügyi Békéltető Testület felhívja a Pénzügyi Szolgáltatót és a Kérelmezőt, hogy a jelen, kötelezést 
tartalmazó határozat végrehajtásáról vagy annak elmaradásáról a határozat kézhezvételét követő 60 
napon belül írásban értesítsék a Testületet. 
 
A kötelezést tartalmazó határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, azonban annak kézbesítésétől 
számított 15 napon belül hatályon kívül helyezése kérhető a Fővárosi Törvényszéktől, ha a tanács 
összetétele vagy eljárása nem felelt meg a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (a 
továbbiakban: MNB tv.) rendelkezéseinek, a Pénzügyi Békéltető Testületnek nem volt hatásköre az 
eljárásra, a kérelem meghallgatás nélküli elutasításának lett volna helye. 
 
A Pénzügyi Békéltető Testület döntését az MNB tv. 96. § (1) bekezdése, 113. § (1) bekezdés a) pontja, 
114. § (1)-(5) bekezdései, 116. §-a, valamint 120. § (1) és (3) bekezdései alapján hozta meg. 
 

INDOKOLÁS 
 
A Testület eljáró tagja a rendelkezésre álló adatokból az alábbi tényállást állapította meg: 
 
A felek között 2010. november 15. napján jött létre pénzügyi szolgáltatási szerződés. A Kérelmező a 
2019. október 16. napján indult eljárásban – az eredménytelen panaszeljárást követően - kérelemmel 
fordult a Pénzügyi Békéltető Testülethez, amelyben a Pénzügyi Szolgáltatóval szemben fennálló 
jogvitája felülvizsgálatát kérte. A Kérelmező 2019. augusztus 9. napján a Pénzügyi Szolgáltatónál 
vezetett xxx számú fizetési számlájára készpénzt fizetett be. A pénztáros a befizetendő összeget 
leszámolta kézzel, majd pénzszámoló géppel is. A Kérelmező a befizetésről bizonylatot nem kapott, de 
a számláján jóváírásra került a befizetni kívánt 6.000.000 Ft, melyet aznap tovább utalt. Ezt követően 
a Pénzügyi Szolgáltató telefonon tájékoztatta arról, hogy a befizetés napján pénztárhiány mutatkozott 
és a kamerafelvételek alapján arra a következtetésre jutottak, hogy a Kérelmező 6.000.000 Ft helyett 
5.800.000 Ft összeget fizetett be, melyre tekintettel kérték a 200.000 Ft összegű pénztárhiány 
rendezését. Ezt követően a Pénzügyi Szolgáltató 2019. augusztus 26. napján kelt levelében arról 
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tájékoztatta a Kérelmezőt, hogy élni kíván az Üzletszabályzat xxx pontjában meghatározott beszámítási 
jogával, ezért a pénztárhiány összegével a Kérelmező fizetési számláját megterhelte, tekintettel arra, 
hogy a Pénzügyi Szolgáltató álláspontja szerint a Kérelmező által átadott 5.800.000,- Ft helyett tévesen 
6.000.000,- Ft lett könyvelve. A Kérelmező kérte a Pénzügyi Békéltető Testületet, hogy határozatával 
kötelezze a Pénzügyi Szolgáltatót, hogy a számláját terhelő pénztárhiányból eredő követelését törölje.  
 
A kérelemben foglaltak alapján a Testület előtt eljárás indult, melyről a Testület értesítette a feleket, 
továbbá a Pénzügyi Szolgáltatót válaszirat megküldésére hívta fel. 
 
A Pénzügyi Szolgáltató a 2019. november 14. napján kelt válasziratában előadta, hogy a készpénz 
átvételekor, annak átvizsgálása után, a pénztáros megszámolta a címleteket, amelyek a gépi 
számoláskor az alábbi bontásban kerültek rögzítésre: 100 db + 90 db (!) + 69 db 20.000 Ft-os címlet és 
62 db 10.000 Ft-os címlet. Az átadott 259 db 20.000 Ft-os és 62 db 10.000 Ft-os címlet 5.800.000,- Ft 
helyett tévesen 6.000.000,- Ft-nak lett könyvelve, mivel a 90 darabos 20.000 Ft-os címletet tartalmazó 
köteget a pénztáros 100 darabosnak könyvelte el. A Kérelmezőt a Pénzügyi Szolgáltató 2019. augusztus 
14. napján kelt levelében tájékoztatta a befizetésről készült videofelvétel alapján megállapított 
bankhibáról. A Pénzügyi Szolgáltató arról is tájékoztatta a Kérelmezőt, hogy a pénztárhiány 
keletkezését bizonyító kamerafelvételt előre egyeztetett időpontban az érintett fiókban jegyzőkönyv 
felvétele mellett megtekintheti. A Kérelmezőt a Pénzügyi Szolgáltató munkatársai az ügy rendezése 
érdekében 2019. augusztus 14. napjától kezdődően többször keresték, illetve beszéltek is vele, 
azonban a Kérelmező nem volt együttműködő. Hivatkozott a szerződés xxx. pontjában foglaltakra, a 
bankszámlák vezetéséről, a xxx szóló Üzletszabályzat (a továbbiakban: Üzletszabályzat) xxx. pontjában 
foglaltakra, valamint az Üzletszabályzat yyy. pontjára. A Pénzügyi Szolgáltató válasziratában 
nyilatkozott, hogy a Pénzügyi Békéltető Testület döntését kötelezésként a 2011. december 1. napján 
tett alávetési nyilatkozatában foglaltak szerint fogadja el. 
 
Az ügyben a Testület 2019. november 28. napján meghallgatást tartott, melyről a xxx számú 
jegyzőkönyv került felvételre. A meghallgatáson a Kérelmező a kérelmét fenntartotta, előadta, hogy fő 
problémája az, hogy a Pénzügyi Szolgáltató önkényesen leemelte a pénzt a számlájáról, nem érti, hogy 
tehette ezt meg. A meghallgatáson a Pénzügyi Szolgáltató fenntartotta a válasziratában foglaltakat, 
továbbá előadta, hogy álláspontja alátámasztására az Üzletszabályzat yyy pontjában foglaltakra kíván 
hivatkozni. Véleménye szerint ez egy objektív kérdés, hogy a Kérelmező mennyi pénzt fizetett be. A 
Pénzügyi Szolgáltató munkatársa egyszerűen hibát követett el a pénz számolása során, nem is vitatott, 
hogy bankhiba történt. Előadta, hogy több alkalommal felajánlotta a Pénzügyi Szolgáltató, hogy a 
videofelvételt tekintse meg a Kérelmező, ezzel nem élt. Kérdésre előadta, hogy az Üzletszabályzat yyy 
pontja nem ad korlátlan rendelkezési jogosultságot az ügyfél bankszámlájához, arra ad lehetőséget, 
hogy amennyiben meghatározott feltételek fennállnak, akkor korrigálhatja a számlát. Amennyiben 
tehát a Pénzügyi Szolgáltató érdekkörében felmerült okból szükséges és a megfelelő bizonyítékok 
rendelkezésre állnak, akkor végrehajthatja a terhelést. Jelen esetben ez a helyzet állt fenn. Előadta, 
hogy az Üzletszabályzat yyy pontja elsősorban rendszertechnikai hiba esetén alkalmazható. Nem 
vitatott, hogy ezt a hibát a munkavállaló követte el. A terhelés jogcímeként szintén az Üzletszabályzat 
yyy pontját jelölte meg. Álláspontja szerint jogszerű, illetve szerződésszerű, hogy bármiféle előzetes, 
akár hatósági döntés, illetve ügyfél általi hozzájárulás nélkül végrehajtotta a korrekciót az 
Üzletszabályzat hivatkozott pontja alapján.  
 
Ezt követően az eljáró tag a meghallgatást elhalasztotta és a Pénzügyi Szolgáltatót válaszirat-
kiegészítés benyújtására hívta fel. 
 
A Pénzügyi Szolgáltató a 2019. december 14. napján kelt válaszirat-kiegészítésében előadta, hogy a 
címletrészletezés a befizetési bizonylat része és az manuálisan kerül rögzítésre az ügyintéző által. 
Nyilatkozott, hogy a telefonhívások nem vezetékes rögzített vonalról, hanem céges mobiltelefonról 
történtek. Nyilatkozott, hogy a befizetési protokoll a következő: Az ügyintéző ellenőrzi a 
személyazonosságot, átveszi a készpénzt, majd manuális vizsgálattal, tapintással és szemrevételezéssel 
ellenőrzi a bankjegyek valódiságát, melyet UV lámpa alatt is elvégez. Ezt követően a pénzszámoló 
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gépbe helyezi a készpénzt, amely leszámolja azt és kiírja a darabszámot, majd 100 db (köteg) esetén 
bankjegyszalagot helyez rá. Ezen túlmenően észrevételeket fogalmazott meg a 2019. november 28. 
napján kelt meghallgatási jegyzőkönyv kapcsán. Előadta, hogy a csatolt dokumentumok és a 
kamerafelvételek alapján egyértelműen megállapítható, hogy a Kérelmezőt a bankhibából eredően kár 
nem érte, így kártérítést nem követelhet.  
 
Ezt követően a Testület további nyilatkozat megtételére hívta fel a Pénzügyi Szolgáltatót, miszerint 
csatoljon minden olyan bizonyítékot, amely álláspontja alátámasztására szolgál. A Testület 
figyelmeztette a Pénzügyi Szolgáltatót, hogy ha nem terjeszti elő bizonyítékait, a Pénzügyi Békéltető 
Testület a rendelkezésre álló adatok alapján dönt. A Pénzügyi Szolgáltató által a 2020. január 22. napján 
kelt válaszirat-kiegészítés került benyújtásra. A Pénzügyi Szolgáltató előadta, hogy a csatolt 
dokumentumok és a kamerafelvételek alapján egyértelműen megállapítható, hogy a Kérelmezőt a 
bankhibából eredően nem érte kár. Csatolta a kamerafelvételről készített print sreent, kérte annak 
zártan kezelését. 
 
Az ügyben a Testület 2020. január 29. napján folytatólagos meghallgatást tartott, melyről a yyy számú 
jegyzőkönyv került felvételre. A meghallgatáson a Pénzügyi Szolgáltató előadta, hogy nem tudja 
megmondani, hogy a pénztárhiányt mikor észlelték, feltételezi, hogy augusztus 9-én a nap végén. 
Előadta, hogy álláspontja szerint egyértelműen bizonyította, hogy a Kérelmező befizetése során 
keletkezett a hiány. Előadta, hogy nem tudja, hogy hány befizető volt aznap, feltételezi, hogy amikor 
észlelték a hiányt, akkor elkezdték nézni a kamerafelvételt, és a Kérelmező tranzakciójánál látszott a 
hiány. Nem tudja, hogy tovább nézték-e a kamerafelvételt. A pénzszámláló gép kamerafelvétele 
alapján egyértelmű volt, hogy a Kérelmező tranzakciójánál 10*20.000,-Ft nem került befizetésre, a 
címletezés is ezt támasztja alá, mivel 10 db 20.000,-Ft-os bankjegy hiányzott. A címletezés és a 
videófelvétel alapján egyértelmű, hogy a Kérelmező tranzakciójánál keletkezett a hiány, mely nem 
vitatottan az ügyintéző tévedéséből adódott. Előadta, hogy álláspontja szerint a hiányként keletkezett 
200.000,-Ft követelés akkor esedékes, amikor keletkezik, akkor követelhető, amikor teljesen biztosan 
tudja a Pénzügyi Szolgáltató igazolni, hogy milyen tranzakcióból ered. 2019. augusztus 09. napján lett 
a követelés esedékes, amennyiben aznap beazonosítható volt. Ebben az értelemben az esedékesség 
egy nem meghatározható fogalom. Olyan értelemben nem esedékes a követelés, hogy a Kérelmezőnek 
azonnal be kellett volna fizetnie a pénzt, hanem olyan értelemben esedékes, hogy bejöjjön a 
Kérelmező a bankfiókba és megnézze a kamerafelvételt. Az esedékesség olyan esetben értelmezhető, 
amikor a Pénzügyi Szolgáltató kiküldi a fizetési felszólítást, és ha ennek ellenére nem teljesít a 
Kérelmező, akkor beterheli az összeget, de jelen esetben teljesen felesleges az esedékességet 
értelmezni. Az értesítő levél augusztus 14. napján kelt, ezt kiküldték. A levél azt is tartalmazta, hogy a 
pénztárhiányt a napi pénztárzáráskor észlelte. Olyan felszólító levél nem került kiküldésre, amiben 
felszólította volna a Kérelmezőt az összeg befizetésére, vagy akár határidőt tartalmazott volna, de az 
augusztus 14. napi levél alapján azonnali volt a határidő. Ezt a követelést miután hiány keletkezett, 
bármikor beterhelhette volna. Azon kérdésre, hogy a követelés mikor vált lejárttá, előadta, hogy ez a 
követelés nem lejárt, de bármikor beterhelhető, ha előtte szól a Pénzügyi Szolgáltató, hogy hiány 
keletkezett az Üzletszabályzat xxx. és yyy pontja szerint. Azon kérdésre, hogy milyen jogcímre kíván 
hivatkozni előadta, hogy hibás elszámolás történt, ami az ügyintéző tévedéséből adódott, és 
beszámították az összeget. Kérelmező a meghallgatáson előadta, hogy a befizetett összeget a befizetés 
előtt nem számolta meg, mert azt ő is úgy kapta, de álláspontja szerint egyértelműen 6.000.000,-Ft 
összeget kapott. Azért sem számolta meg a befizetés előtt a pénzösszeget, mivel a Pénzügyi Szolgáltató 
bankfiókjában úgyis megszámolják. Álláspontja szerint kézzel, majd géppel történő megszámlálás 
esetén nem fordulhat elő, hogy ilyen hiba történjen. 
 
Az eljáró tag a felek hozzájárulásával, az MNB tv. 106. § (5) bekezdése alapján elrendelte az eljárás 
írásbeli folytatását, továbbá a Pénzügyi Szolgáltatót további válaszirat-kiegészítés megküldésére hívta 
fel. 
 
A Pénzügyi Szolgáltató válaszirat-kiegészítése 2020. február 12. napján érkezezett a Testülethez. A 
Pénzügyi Szolgáltató kérte annak zártan kezelését. 
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A Kérelmező kérelme az alábbi indokoknál fogva megalapozott. 
 
A Kérelmező 2019. augusztus 9-én a Pénzügyi Szolgáltató bankfiókjában pénztári készpénzbefizetést 
kezdeményezett, a befizetés összegét a pénztáros 6.000.000 Ft összegben rögzítette. A befizetésről az 
xxx számú bizonylat készült digitális formában, a Kérelmező általi aláírással ellátva. A bizonylat szerint 
a készpénzbefizetés a következő címletekben történt: „269 db: 20.000 HUF” és „62 db: 10.000 HUF”. 
Az xxx számú, 2019. szeptember 2-i bankszámlakivonat szerint a Pénzügyi Szolgáltató a 6.000.000 Ft 
összeget a Kérelmező számláján 2019. augusztus 9-i értéknappal jóváírta. A Pénzügyi Szolgáltató 
álláspontja szerint a pénztárbizonylatra az általa rávezetett adatok alapján - kamerafelvétellel 
alátámasztva - a címletek tévesen kerültek rögzítésre: 90 db 20.000 Ft-os címlet tévesen 100 db-nak 
lett számbavéve.  Ezt követően a Pénzügyi Szolgáltató a 2019. augusztus 14. napján kelt levelében a 
következőkről tájékoztatta a Kérelmezőt: „Tájékoztatjuk, hogy 2019. augusztus 9-én az ABC Bank. xyz 
téri fiókjában bankhiba történt. A hiba abból adódott, hogy az Ön által kezdeményezett 5 800 000.- Ft 
összegű készpénzbefizetést a pénztáros 6 000 000,-Ft összegben rögzítette és ezen összeget írta jóvá 
az Ön xxx számú bankszámláján. Ezzel a bankhibával 200 000,- Ft összegű pénztárhiány keletkezett. A 
pénztárhiányt a napi pénztárzáráskor észleltük és a befizetésről készült videofelvétel alapján 
állapítottuk meg a bankhiba elkövetését. A bankhiba rendezésének érdekében kérjük személyesen 
keresse fel fent nevezett bankfiókunkat.”. A levél „nem kereste” jelzéssel érkezett vissza a Pénzügyi 
Szolgáltatóhoz. Ezt követően az xxx számú bankszámlakivonat szerint a Pénzügyi Szolgáltató 2019. 
augusztus 23-i értéknappal 200.000 Ft összeggel megterhelte a Kérelmező bankszámláját, a tranzakciói 
adataiként „bankon belüli átutalás (…) megjegyzés: pénztárhiány rendezése yyy” került feltüntetésre. 
A Pénzügyi Szolgáltató a terhelésről a 2019. augusztus 26. napján kelt levelében tájékoztatta a 
Kérelmezőt: „Tekintettel arra, hogy a pénztárhiány jelenleg is fennáll, a bank a bankszámlaszerződés 
elválaszthatatlan részét képező, a xxx szóló üzletszabályzatának xxx. pontja alapján beszámítási 
jogával élve a fent hivatkozott számláját a mai napon a pénztárhiány összegével megterhelte.”. 
 
A Testületnek a kérelem kapcsán abban a kérdéskörben kellett döntést hoznia, hogy a kérelemmel 
érintett esetben a Pénzügyi Szolgáltató jogosult volt-e - a Kérelmező felhatalmazása nélkül - a 
Kérelmező számláját megterhelni, illetve a beszámítás joga jelen esetben megillette-e a Pénzügyi 
Szolgáltatót. 
 
A felek között létrejött pénzügyi szolgáltatási szerződés xxx. pontja szerint „jelen szerződés 
elválaszthatatlan részét képezik (…) az ABC Bank üzletszabályzata az xxx (a továbbiakban 
Üzletszabályzat), amelynek rendelkezéseit (…) az Ügyfél a jelen szerződés aláírásával elfogadja”. Az 
Üzletszabályzat yyy. pontja szerint „A Bank - időbeli korlátozás nélkül - jogosult hibás teljesítését (a 
Bank érdekkörében felmerülő okból bekövetkezett téves jóváírásokat és terheléseket) az Ügyfél 
hozzájárulása nélkül, azok észlelésekor helyesbíteni. A Bank a helyesbítésről az Ügyfelet értesíteni 
köteles.” 
 
A Testület eljáró tagja rögzíti, hogy a számlavezető csupán kivételes esetekben jogosult a számla 
egyenlegével rendelkezni. A felek közötti szerződés hivatkozott rendelkezése kimondja a Pénzügyi 
Szolgáltatónak azt a jogát, hogy a számlatulajdonos rendelkezése nélkül is megterhelje a fizetési 
számlát annak érdekében, hogy ezáltal egy „téves jóváírást” helyesbítsen. Jelen esetben tehát a 
Testület azt vizsgálta, hogy kétséget kizáró módon fennálltak-e a téves jóváírás helyesbítésének 
feltételei. A Testület eljáró tagja rögzíti, hogy a Pénzügyi Szolgáltató e körben ugyan többször 
hivatkozott arra, hogy a 90 db 20.000 Ft-os címletet tartalmazó köteget a Pénzügyi Szolgáltató 
pénztárosa 100 db-nak könyvelte el, továbbá, hogy a Pénzügyi Szolgáltató munkatársa hibát követett 
el a pénz számolása során és bankhiba történt, a tévedés tényét, a keletkezett pénztárhiány és a 
Kérelmező általi készpénzbefizetés közötti ok-okozati összefüggést azonban kétséget kizáróan nem 
bizonyította. Így nem csatolt különösen olyan bizonylatot, mely alapján 5.800.000 Ft befizetése történt 
meg, és ezért az általa hivatkozott téves 6.000.000 Ft összegű jóváírás helyesbítésre kerülhetett, vagyis 
erre tekintettel a Kérelmező számláját megterhelhette az állítólagos különbözettel. A Pénzügyi 
Békéltető Testület eljáró tagja rögzíti, hogy a Pénzügyi Szolgáltató által csatolt „pénztárbizonylat 
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pénztári befizetéshez” megnevezésű dokumentumon mind a címletek részletezésénél, mind a 
befizetés összegénél is 6.000.000 Ft szerepel a Kérelmező által befizetett készpénz összegekén, melyet 
a Kérelmező aláírásával látott el. Ezen túlmenően 6.000.000,-Ft összeg került lekönyvelésre is a 
Pénzügyi Szolgáltató által, melyet a csatolt xxx számú bankszámlakivonat rögzít. Vagyis jelen esetben 
a bizonylatok és egyéb írásos banki dokumentumok alapján 6.000.000,-Ft készpénzbefizetés történt, 
és ez került a Kérelmező számláján is jóváírásra, könyvelésre. A készpénzbefizetésről szóló bizonylat 
alapján megfelelően történt a tranzakció könyvelése. Megjegyzi továbbá a Testület eljáró tagja, hogy 
a Pénzügyi Szolgáltató az általa hivatkozott videófelvételt nem csatolta, a 2020. január 22-i 
válaszirathoz mellékelt 2 db print screennel kapcsolatban pedig a Testület rögzíti, hogy az alapján nem 
állapítható meg kétséget kizáróan, hogy – ellentétben az írásos bizonyítékokkal – „téves jóváírás” 
történt. Megjegyzi továbbá a Testület eljáró tagja, hogy a Pénzügyi Szolgáltató a Testület erre irányuló 
felhívása ellenére sem csatolt olyan bizonyítékot, mellyel kétséget kizáróan alátámasztotta volna a 
téves jóváírás tényét.  
A Testület álláspontja szerint jelen esetben a Pénzügyi Szolgáltató akkor járt volna el helyesen, ha azt 
követően, hogy kialakította azon álláspontját, mely szerint a pénztári befizetés a banki bizonylatban 
foglaltaktól eltérően, attól alacsonyabb összegben történt meg, egyeztet a Kérelmezővel, és kizárólag 
abban az esetben terheli meg a számláját a szóban forgó összeggel, amennyiben a Kérelmező ahhoz 
hozzájárul. Hozzájárulás hiányában a Pénzügyi Szolgáltató az igényét jogi úton érvényesítheti. 
Egyebekben a Testület eljáró tagja megjegyzi, hogy jelen tényállás nem tartozik az Üzletszabályzat xyz 
pontjában meghatározott esetkörbe. 
 
A Pénzügyi Szolgáltató hivatkozott továbbá az Üzletszabályzat xxx pontjára, melynek értelmében a „A 
Bank az Ügyfél felé fennálló tartozását úgy is teljesítheti, hogy az Ügyféllel szemben fennálló 
tartozásába beszámítja az Ügyféllel szemben fennálló bármely lejárt pénzkövetelését (…). A 
beszámítás jogát a Bank akként gyakorolja, hogy esedékes követelésével az Ügyfél Banknál vezetett 
bármely bankszámláját, illetve ügyfélszámláját közvetlenül megterheli.” 
A Testület eljáró tagja fentiek kapcsán rögzíti, hogy beszámításra lejárt követelések esetében van 
lehetőség, amely feltétel, figyelemmel a Pénzügyi Szolgáltató nyilatkozatában foglaltakra is, miszerint 
„a követelés nem lejárt (…)”, nem áll fenn. 
 
A Testület a Pénzügyi Szolgáltató által zártan kezelni kért dokumentumok kapcsán megjegyzi, hogy 
azok a Pénzügyi Szolgáltató álláspontjának alátámasztására nem alkalmasak. 

 
Fentiek alapján a Kérelmező kellő alappal követelheti, hogy fizessen meg részére a Pénzügyi Szolgáltató 
a leemelt összeggel azonos pénzösszeget. Mindezekre figyelemmel a Pénzügyi Békéltető Testület a 
200.000 Ft törvényes kamatokkal növelt összegének jóváírására kötelezte a Pénzügyi Szolgáltatót. 
 
A Testület 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.  
A Kérelmező a Testülethez 2020. február 12. napján kelt beadványában jelölte meg érvényesíteni 
kívánt költségigényét, mely alapján az eljárás költségeként a Testület a következő igazolt költséget 
állapította meg: 22.575 Ft, két meghallgatásra történő utazás költsége gépjárművel, az egyéb 
Kérelmező által megjelölt eljárási költséget a Kérelmező nem igazolta, az jelen eljárásban nem 
érvényesíthető. 
 
Az MNB tv. 113. § (1) bekezdés a) pontja alapján egyezség hiányában a Testület 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. A 
Pénzügyi Szolgáltató a Pénzügyi Békéltető Testület előtt 1.000.000 Ft összeghatárig terjedő általános 
alávetési nyilatkozatot tett.  
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Mivel a Kérelmező kérelme a fentiek szerint megalapozott és a Pénzügyi Szolgáltató az ügyben 
alávetési nyilatkozatot tett, a Pénzügyi Békéltető Testület 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, 2020. február 25. 
 
 
 

_______________________ 
Dr. Lakó Anita 

a Pénzügyi Békéltető Testület eljáró tagja s.k. 
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