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H-PBT-H-2252/2020. Kötelezést tartalmazó határozat 
 

A Pénzügyi Békéltető Testület nevében! 
 
A Pénzügyi Békéltető Testület S. M. kérelmező (xxx; a továbbiakban: Kérelmező) ABC Zrt. (yyy; a 
továbbiakban: Pénzügyi Szolgáltató) ellen benyújtott kérelmére indult, xxx ügyszám alatt 
nyilvántartásba vett, az xxx számú szerződésekhez kapcsolódó pénzügyi fogyasztói jogvita rendezésére 
irányuló eljárásban, a 2020. szeptember 24. napján megtartott folytatólagos meghallgatáson az alábbi 
 

HATÁROZATOT 
hozta: 
 
A Pénzügyi Békéltető Testület kötelezi a Pénzügyi Szolgáltatót, hogy jelen határozat kézhezvételétől 
számított 30 (harminc) naptári napon belül S. Gy. M-nét kedvezményezettként az xxx számú 
szerződés vonatkozásában a Magyar Államkincstár felé jelentse le, és igényelje meg a Magyar 
Államkincstárnál az xxx számú szerződésre a 2017. július 25. napját követően, a szerződés szerinti 
megtakarítási évek alatt befizetett megtakarítások után járó 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 30 (harminc) 
naptári napon belül, a jóváírás megtörténtéről a Kérelmezőt cégszerűen aláírt, tértivevényes 
levélben értesítse. 
 
A Pénzügyi Békéltető Testület erre irányuló kérelem hiányában az eljárási költségek viseléséről történő 
rendelkezést mellőzte.  
 
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 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. Ebben az esetben a Kérelmezőnek a polgári 
perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Pp.) 257. §-a szerinti keresetet 
tartalmazó iratot kell benyújtania az illetékes bírósághoz – az ügyszám feltüntetésével és az ügy 
Pénzügyi Békéltető Testület előtti eljárási előzményének megjelölésével – továbbá meg kell fizetnie a 
peres eljárás illetékét. 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) bekezdése, 114. § 
(1)-(5) bekezdései, 116. §-a, 120. § (1) és (3) bekezdései, valamint 121-122. §-a alapján hozta meg. 
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INDOKOLÁS 
 
A Kérelmező a 2020. június 29. 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 benyújtott iratok és rendelkezésre álló dokumentumok alapján a Testület a következő tényállást 
állapította meg. A Kérelmező által 2017. július 25. napján tett ajánlat alapján a felek között xxx számon 
lakás-előtakarékossági szerződés jött létre. Az ajánlaton kedvezményezettként a Kérelmező édesanyja, 
S. Gy. Mné (adóazonosító jele: xxx) került megjelölésre, aki kedvezményezettként, valamint állami 
támogatásra jogosult személyként került megjelölésre a 2017. augusztus 23. napján kelt szerződés 
visszaigazoláson. A 2018. november 17. napján, valamint 2019. március 21. napján kelt 
visszaigazolásokon szintén S. Gy. Mné került megjelölésre kedvezményezettként, valamint állami 
támogatásra jogosult személyként. 
 
A Pénzügyi Szolgáltató 2019. március 1-jén arról tájékoztatta a Kérelmezőt, hogy S. Gy. Mné egy másik 
szerződésen, saját jogon már igénybe veszi az állami támogatást, és ahhoz, hogy az első megtakarítási 
évtől érkezett befizetések után igénybe vehessék az állami támogatás, szükséges, hogy a másik 
szerződésen rendezésre kerüljön S. Gy. Mné állami támogatásra jogosult szerepe. A Kérelmező 2019. 
július 10. napján panaszt nyújtott be, amelyben előadta, hogy a Pénzügyi Szolgáltató álláspontja szerint 
az ajánlat aláírásával úgy nyilatkozott, hogy az adott naptári évben tudomása szerint a megjelölt 
kedvezményezett más szerződés után nem igényelt állami támogatást, ez tudomása szerint így is volt. 
Éppen azért, hogy ebből ne legyen probléma, a szerződés megkötésével egyidejűleg kérték, hogy a 
testvére szerződéséről töröljék az édesanyját. Panaszában előadta, hogy senki nem tájékoztatta arról, 
hogy emiatt mindkét szerződés jogosulatlan lesz állami támogatásra. Kérte az állami támogatásra való 
jogosultság áttekintését. 
A Pénzügyi Szolgáltató a 2019. augusztus 2. napján kelt levelében arról tájékoztatta a Kérelmezőt, hogy 
a szerződésen a megtakarítási év kezdetétől jogosult az állami támogatás igénybevételére, melynek 
rendezése a Magyar Államkincstárral (a továbbiakban: MÁK) folyamatban van. 
A Kérelmező a 2019. szeptember 30. napján kelt panaszában előadta, hogy telefonon kapott olyan 
tájékoztatást, hogy „a testvérem szerződésének korábbi története miatt nem kapott tájékoztatást 
arról, hogy a kedvezményezett cseréje miatt jogosulatlan lesz állami támogatásra”, ő kifizette a 
testvére részére a hiányzó állami támogatást, amelynek megtérítését kérte, valamint kérte az állami 
támogatásra jogosultság áttekintését. A panaszt 2019. október 17. napján kelt levelében a Pénzügyi 
Szolgáltató elutasította. A Kérelmező a 2019. december 18. napján kelt panaszában előadta, hogy 
tavasz óta több esetben tett panaszt, s csak a harmadik levél után ismerte el a Pénzügyi Szolgáltató, 
hogy tévedett, hiszen végül az állami támogatás jóváírásra került. Továbbra is kérte a testvére részére 
kifizetett összeg megtérítését. A Pénzügyi Szolgáltató a 2020. január 13. napján kelt levelében a 
panaszt elutasította, egyúttal előadta, hogy a 2019. augusztus 2. napján kelt levelében egyedi 
ügyintézői hibából, tévesen tájékoztatta arról, hogy a szerződés jogosult állami támogatásra, melynek 
rendezése folyamatban van. 
 
A Kérelmező a Testülethez benyújtott kérelmében egyrészt a saját szerződésén 2027. október 31-ig 
esedékes állami támogatás folyamatos jóváírását kérte – az addigi befizetéseinek megfelelően – 
másrészt az általa a testvére részére megfizetett – 153.216,-Ft – megtérítését. 
 
A Pénzügyi Szolgáltató válasziratában előadta, hogy az xxx számú megtakarítási szerződés 
megkötésekor állami támogatás ütközés lépett fel, tekintettel arra, hogy a megjelölt kedvezményezett 
egy másik szerződésen már igénybe vette az állami támogatást. A 2018. október 17-én hatályba lépett 
lakás-takarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény (továbbiakban: Ltv.) jelentős módosítása 
(lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvényt módosító 2018. évi LXIII. törvény, a 
továbbiakban: Törvénymódosítás) lényegi változásokat fogalmazott meg a 2018. október 17-e előtt 
megkötött lakás-előtakarékossági szerződésekre is. A lakástakarékpénztárakat felügyelő hatóságok a 
törvényi módosítást követően fogalmaztak meg a jogszabály részletes, helyes értelmezését. A törvény 
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értelmezése szerint, 2018. október 16-át követően állami támogatást az ügyfelek csak olyan 
megtakarítási év után igényelhetnek, amelyre 2018. október 16. napjáig az állami támogatás iránti 
igényüket bejelentették, egyben az állami támogatásra való jogosultságuk is fennállt. A törvényi előírás 
miatt Kérelmező szerződéseit át kellett vizsgálnia. A vizsgálat során pedig kiderült, hogy az xxx számú 
szerződés vonatkozásában a kedvezményezett foglalt adószáma okán nem jogosult állami támogatás 
igénybevételére. A szerződés a Törvénymódosítás értelmében nem jogosult állami támogatásra, így a 
tévesen igényelt és jóváírt állami támogatást ennek megfelelően visszautalni volt kénytelen a MÁK-
nak. A Pénzügyi Szolgáltató válasziratában nyilatkozott, hogy a Pénzügyi Békéltető Testület döntését 
kötelezésként nem fogadja el, a döntésnek alávetni magát nem kívánja. 
 
A Testület az ügyben 2020. szeptember 3. napján tartott meghallgatást, melyről xxx számon készült 
jegyzőkönyv. 
A meghallgatáson a Kérelmező kérelmét fenntartotta. Előadta, hogy az állami támogatást először 
jóváírták a számláján, később azonban tájékoztatták, hogy egyedi ügyintézői hiba történt és az 
összeget visszautalták a MÁK-nak. Az állami támogatást a testvére sem kapta meg, ezt azonban a 
Kérelmező megfizette a részére. Az ügyet nem elektronikusan, hanem végig személyesen intézte, a 
személyi bankár tájékoztatására figyelemmel történt a kedvezményezett módosítása is. Tudomása 
szerint a testvére szerződése mostanra már kifutott, de ő sem kapta meg az állami támogatást. A 
szerződéskötést a testvérével együtt intézték, tudomása szerint a testvére a kiskorú lányát jelölte meg 
érdesanyja helyett kedvezményezettnek, így édesanyja adószáma felszabadult. Sérelmesnek tartotta, 
hogy többször kért tájékoztatást telefonon, de nem tudták megfelelően tájékoztatni. A Pénzügyi 
Szolgáltatónál 2 szerződést is kötött, nem szeretné ezeket megszüntetni, igényt tart a befizetett 
összegekre és az állami támogatásra is. Sérelmezte, hogy a Pénzügyi Szolgáltató miért nem a 
szerződéskötéskor hívta fel a figyelmet a foglalt adószám következményeire, illetve, hogy több 
alkalommal került részére megküldésre a szerződés visszaigazolása. Álláspontja szerint azzal, hogy a 
testvére kedvezményezettet módosított az édesanyja adószáma szabaddá vált. Sérelmesnek tartotta, 
hogy a Pénzügyi Szolgáltató semmilyen módon nem hívta fel a figyelmet arra, hogy a 
kedvezményezettjelölés nem megfelelő és nem fog állami támogatást kapni. Megjegyezte, hogy a 
részére évente küldött szerződés visszaigazolásokban sem látható az állami támogatás összege. 
Kérelme, hogy a teljes időszakra megigénylésre kerüljön a befizetései után járó állami támogatás. 
A meghallgatáson a Pénzügyi Szolgáltató képviselője fenntartotta a válasziratban foglaltakat. 
Tudomása szerint a Kérelmező édesanyjának adószáma foglalt volt a szerződéskötés időpontjában, így 
a Kérelmező szerződésére állami támogatás nem volt megigényelhető, az ütközés feloldására nem 
került sor. A Törvénymódosítás értelmében az ütköző évekre nem áll módjukban állami támogatást 
igényelni. Vállalta, hogy becsatolja a MÁK-tól lekért, a Kérelmező által kedvezményezettként megjelölt 
S. Gy. Mné adószámának foglaltságával kapcsolatos tájékoztatót, valamint a Kérelmező által kötött 
szerződésekre vonatkozó számlakivonatokat.  
 
A Pénzügyi Szolgáltató a 2020. szeptember 1. napján érkezett válaszirat-kiegészítésében előadta, hogy 
a MÁKweb lekérdezés alapján nem látni már az ütközést, azonban a xxx számú szerződés 2017.07.25-

i megkötésekor S. Gy. Mné egy másik szerződés jogán (2015.07.01-én kötött yyy szerződésen) jogosult 
volt az állami támogatásra. Ezt a szerződést végül állami támogatás nélkül mondták fel. Ezen szerződés 
2019.07.31-én szűnt meg, ezáltal a Kérelmező által megjelölt kedvezményezett adószáma ezen a 
napon szabadult fel. A leírtak alapján azonban a szerződés megkötésekor és 2018.10.16-án ütközés állt 
fenn, ezáltal a 2018. október 17-én hatályba lépett lakás-takarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. 
törvény módosítása lényegi változása okán és a törvény értelmezése szerint, 2018. október 16-át 
követően állami támogatást az ügyfelek csak olyan megtakarítási év után igényelhetnek, amelyre 2018. 
október 16. napjáig az állami támogatás iránti igényüket bejelentették, egyben az állami támogatásra 
való jogosultságuk is fennállt. 
 
A Testület 2020. szeptember 24. napján meghallgatást tartott, melyről yyy számon készült 
jegyzőkönyv, mely jelen határozat részét képezi. A meghallgatáson a Kérelmező úgy nyilatkozott, hogy 
kérelme az xxx számú szerződésre vonatkozik, erre vonatkozóan kéri az eljárás folytatását, határozott 
kérelme, hogy az xxx számú szerződésen a megtakarításai után a teljes megtakarítási időszak alatt 
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megigénylésre kerüljön az állami támogatás, másrészt az általa a testvére részére megfizetett – 
153.216,-Ft – megtérítését kérte. 
 
A Kérelmező kérelme az alábbi indokoknál fogva részben megalapozott. 
 
A felek által nem volt vitatott, hogy közöttük xxx számon lakás-előtakarékossági szerződés jött létre, a 

Kérelmező kedvezményezettként édesanyját, S. Gy. Mnét jelölte meg. A Pénzügyi Szolgáltató 
álláspontja szerint a kedvezményezett adószáma a szerződéskötéskor foglalt volt, a Kérelmező 
álláspontja szerint az ütköző szerződés (mely a testvére szerződése volt) módosításra került, így 
adószám-ütközés nem állt fenn. A felek között az sem volt vitatott, hogy az ütköző szerződés állami 
támogatás nélkül került kifizetésre. A felek közötti jogvita abban áll, hogy – tekintettel arra, hogy a 
Pénzügyi Szolgáltató nyilatkozata alapján a MÁKweb lekérdezés alapján nem látni már az ütközést – 
meg kell-e igényelnie a Pénzügyi Szolgáltatónak az állami támogatást. 
 
A Testület rögzíti, hogy az Ltv. 21. § (1) bekezdés szerint a (2) bekezdésben meghatározott lakás-
előtakarékoskodót, illetve a kedvezményezettet - legfeljebb az első tíz megtakarítási év során - a 
lakás-előtakarékoskodó által az adott megtakarítási évben befizetett betét összegéhez igazodó 
mértékben állami támogatás illeti meg, amelyet a lakás-előtakarékoskodónak a lakás-
takarékpénztárnál - a szerződéskötéskor vagy később - benyújtott kérelme alapján a központi 
költségvetés évente nyújt. A lakás-előtakarékoskodó jogosult az állami támogatás iránti kérelmét a 
megtakarítási év utolsó napjáig a teljes megtakarítási évre vonatkozóan módosítani. Az állami 
támogatás igénylésének, folyósításának, elszámolásának és a felhasználás ellenőrzésének rendjét a 
kormányrendeletben határozza meg. 
 
A lakás-előtakarékosság állami támogatásáról szóló 215/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) 
bekezdése szerint 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. Az (1a) bekezdés szerint „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. 
A (2) bekezdés alapján 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. 
A (3) bekezdés szerint a kérelmező igényjogosultságát a lakás-takarékpénztár köteles ellenőrizni. 
A (4) bekezdés értemében a lakás-takarékpénztár a kérelmet elutasítja, ha a természetes személy 
lakás-előtakarékoskodó vagy - amennyiben kedvezményezettet jelölnek meg - a kedvezményezett 
javára az adott naptári évben már átutaltak állami támogatást vagy arra vonatkozóan már kérelmet 
nyújtottak be ugyanahhoz a lakás-takarékpénztárhoz. A támogatás igénylést a kincstár utasítja el, ha 
ugyanazon természetes személy javára az adott naptári évben már átutaltak állami támogatást egy 
másik lakás-takarékpénztárhoz. 
 
Jelen eljárásban a Testület kizárólag azt vizsgálta, hogy a rendelkezésre álló iratok alapján jelenleg a 
Pénzügyi Szolgáltatót terheli-e az állami támogatás megigénylésére vonatkozó kötelezettség a 
Kérelmező által elhelyezett megtakarítások után, az általa megjelölt kedvezményezett jogán. Ennek 
vizsgálata során pedig a Testület figyelemmel volt, az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: 
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ÁSZF) xxx § (xxx) bekezdésére miszerint „A szerződő, illetve kedvezményezett jelölése esetén a 
kedvezményezett állami támogatásra való jogosultságának megállapítására a Magyar Államkincstár 
(a továbbiakban: MÁK) nyilvántartása az irányadó.” 
 
A Pénzügyi Szolgáltató a 2020. szeptember 21. napján érkezett beadványában úgy nyilatkozott, hogy 
a MÁKweb lekérdezés alapján nem látni már az ütközést, azonban a szerződés 2017. július 25-i 

megkötésekor S. Gy. Mné egy másik szerződés jogán jogosult volt az állami támogatásra. A Testület 
rögzíti, hogy a Pénzügyi Szolgáltató által becsatolt lekérdezésen utolsó igénylési évként 2010. év 
került feltüntetésre, a lekérdezés 2010 óta – így jelenleg sem - foglaltságot nem mutat. Az ÁSZF 
fentiekben megjelölt rendelkezése alapján a lekérdezés eredménye a Pénzügyi Szolgáltató számára 
irányadó kell, hogy legyen. 
 
A becsatolt xxx számú Ajánlaton a Kérelmező az állami támogatás iránti kérelmet bejelölte, erre 
tekintettel a Testület rögzíti, hogy a Kérelmező részéről az állami támogatás iránti kérelem benyújtásra 
került, azt a Kérelmező nem vonta vissza. A Pénzügyi Szolgáltató a 2020. szeptember 24. napján 
megtartott meghallgatáson úgy nyilatkozott, hogy jelenleg a MÁK nyilvántartása alapján a 
kedvezményezett adószáma a szerződés kezdetétől, a teljes megtakarítási időszakra vonatkozóan 
szabad, adószámütközés már nem áll fenn. Mindezek alapján a Testület álláspontja szerint a Pénzügyi 
Szolgáltatónak az ÁSZF 2. § (3) bekezdése, és a Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében foglaltak szerint 
el kell készíteni az állami támogatásra vonatkozó igénylést a szerződés kezdetétől, 2017. július 25. 
napjától. 
 
A Pénzügyi Szolgáltató azon hivatkozása kapcsán, miszerint a Törvénymódosítás hatályba lépését, azaz 
2018. október 16. napját 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 Testület rögzíti, hogy ezen 
álláspontját a Pénzügyi Szolgáltató nem támasztotta alá, e körben konkrét jogszabályi rendelkezést 
nem jelölt meg, valamint a benyújtott ajánlat alapján a Kérelmező állami támogatás iránti kérelmét 
eredetileg az ajánlat megtételével egyidejűleg, 2017. július 25. napján terjesztette elő. A Testület 
álláspontja szerint tehát a Pénzügyi Szolgáltatónak 2017. július 25. napjától szükséges megigényelnie 
az állami támogatást a szerződés szerinti megtakarítási évek alatt vállalt és teljesített megtakarítások 
vonatkozásában.  
 
A Kérelmező kérelmének azon része vonatkozásában, mely a Kérelmező által testvére részére 
megfizetett összeg – 153.216,- Ft - megtérítésére vonatkozott, a Testület rögzíti, hogy a Kérelmező 
kérelmének ezen része megalapozatlan, a Kérelmező ezen igényének megalapozottságát a lefolytatott 
eljárás során nem tudta alátámasztani. Az MNB tv. 112. § (3) bekezdésének d) pontja alapján a Testület 
az eljárást megszünteti, ha az eljárás folytatására megítélése szerint bármely okból – ideértve a 
kérelem megalapozatlanságát is – nincs szükség.  
 
A fentiekre figyelemmel a Pénzügyi Békéltető Testület megállapította, hogy a kérelem előzőekben 
megjelölt részei vonatkozásában az eljárás megszüntetésének van helye, míg az állami támogatás 
megigénylésével kapcsolatban a rendelkező részben foglaltak szerint határozott. A Testület rögzíti, 
hogy tekintettel arra, hogy az állami támogatás igénylésére megtakarítási év vonatkozásában van 
lehetőség, a még le nem zárt, illetve későbbiekben kezdődő megtakarítási évekre vonatkozó állami 
támogatás igénylésével kapcsolatban a Testület nem rendelkezett. 
 
A Testület az eljárási költségek viseléséről erre irányuló kérelem hiányában nem rendelkezett. 
 
Az MNB tv. 113. § (2) bekezdés alapján egyezség hiányában a Testület 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, a Pénzügyi Békéltető Testület a rendelkező rész szerinti kötelezést 
tartalmazó határozatot hozta. 
 
Budapest, 2020. szeptember 24. 
 
 
 

_______________________ 
Dr. Rózsavölgyi Orsolya s.k. 

a Pénzügyi Békéltető Testület eljáró tagja 
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