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H-PBT-H-2422/2020. Kötelezést tartalmazó határozat 
 

A Pénzügyi Békéltető Testület nevében! 
 
A Pénzügyi Békéltető Testület M. B. kérelmező (xxx; a továbbiakban: Kérelmező) ABC Pénztár (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 a Kérelmező és a CDE Bank között 
létrejött xxx számú szerződés törlesztésének támogatásához - a CDE Bank által az utolsó 3 havi 
törlesztő részlet összegéről kiállított, 30 napnál nem régebbi igazolás kézhezvételétől számított 15 
(tizenöt) naptári napon belül - biztosítsa a Kérelmező részére az Önkéntes Kölcsönös Biztosító 
Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény (a továbbiakban: Öpt.) 50/B. § (1) bekezdésének j) pontja 
szerinti kiegészítő önsegélyező szolgáltatást akként, hogy a támogatást a Kérelmező részére fizesse 
meg, annak figyelembe vételével, hogy a támogatás havi összege legfeljebb a tárgyév első napján 
érvényes havi minimálbér 15 százalékának megfelelő összeg lehet. 
 
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. 
 

INDOKOLÁS 
 
A Kérelmező – eredménytelen panaszeljárást követően - a 2020. május 19. napján indult eljárásban 
kérelemmel fordult a Pénzügyi Békéltető Testülethez, amelyben a Pénzügyi Szolgáltatóval szemben 
fennálló jogvitája felülvizsgálatát kérte. A kérelemben foglaltak alapján a Testület előtt eljárás indult, 
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melyről a Testület értesítette a feleket. A Testület az ügyben 2020. augusztus 28. napjára meghallgatást 
tűzött, melyről az xxx számú jegyzőkönyv került felvételre, mely a jelen határozat részét képezi. Ezt 
követően az eljáró tanács elnöke – a felek hozzájárulásával – elrendelte az eljárás írásbeli folytatását. 
 
A Pénzügyi Békéltető Testület a felek által az eljárás során tett nyilatkozatok és csatolt dokumentumok 
alapján az alábbi tényállást állapította meg: 
A Kérelmező 2019. február 28. napjától rendelkezik tagsággal a Pénzügyi Szolgáltatónál. A Kérelmező 
2020. január 31-én xxx Igénylőlapot nyújtott be a Pénzügyi Szolgáltatóhoz, melyen megjelölte a 
lakáscélú jelzáloghitel támogatására vonatkozó igényét, továbbá benyújtotta a CDE Bank által kiállított 
xxx számú, „xxx hitelhez” megnevezésű dokumentumot, a hitel történeti kimutatást, valamint a 
részletes hiteltörténeti kimutatást.  
A Pénzügyi Szolgáltató tájékoztatta a Kérelmezőt, hogy a lakáshitel támogatás szolgáltatás 
igénybevételére nem jogosult, mivel a jogszabályi előírások szerint kizárólag a lakáscélú jelzáloghitelek 
törlesztő részletei finanszírozhatók. 
A Kérelmező Testülethez benyújtott kérelme arra irányult, hogy a Pénzügyi Szolgáltató fogadja el a 
lakáscélú jelzáloghitel törlesztésének támogatására vonatkozó igényét.  
 
A Kérelmező kérelme az alábbi indokoknál fogva megalapozott. 
 
Az Öpt. 50/B. § (1) bekezdése alapján az önsegélyező pénztár kiegészítő önsegélyező szolgáltatásként 
a következő szolgáltatásokat nyújthatja: 
j)  lakáscélú jelzáloghitel törlesztésének támogatása: amelyet a pénztár a hitelintézet által kiadott, a 
pénztártag által teljesített hiteltörlesztés befizetését igazoló dokumentum alapján a pénztártag részére 
fizethet meg, amennyiben a támogatást a pénztártag igényelte. A pénztár közvetlenül a folyósító 
hitelintézet részére is megfizetheti a támogatást. A lakáscélú jelzáloghitel törlesztésére fordítható 
támogatás havi összege legfeljebb a tárgyév első napján érvényes havi minimálbér 15 százalékának 
megfelelő összeg lehet; 
Az 50/E. § (7) bekezdése értelmében a pénztártagnak az 50/B. § (1) bekezdés j) pontjában 
meghatározott szolgáltatás igénybevételét megelőzően be kell nyújtania a pénztár részére a lakáscélú 
jelzáloghitel szerződését, valamint a hitelintézet igazolását az utolsó háromhavi törlesztőrészlet 
mértékéről vagy ezen iratok hiteles másolatát. 
 
Az ABC Alapszabályának xxx. számú függelékét képező xxx Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) 
xxx.xxx. pontja a következők szerint rendelkezik: 
Lakáscélú jelzáloghitel törlesztésének támogatása 
A szolgáltatás keretében a pénztártag által felvett lakáscélú jelzáloghitel havi törlesztő-részletét 
(vagy annak egy részét) a Pénztártag igénye alapján a Pénztár a Pénztártag által teljesített 
hiteltörlesztés befizetését igazoló dokumentum alapján a Pénztártag részére fizeti ki. 
a) A támogatás mértéke: támogatás havi összege legfeljebb a tárgyév első napján érvényes minimálbér 
15 százalékának megfelelő összeg.  
b) A szolgáltatás igénylésekor benyújtandó dokumentumok:  

▪ önsegélyező szolgáltatás igénylésére vonatkozó nyomtatvány, vagy azzal azonos adattartalmú 
nyilatkozat;  

▪ a hitelszerződés hiteles másolata;  
▪ a hitelt nyújtó intézmény 30 napnál nem régebbi igazolása az utolsó 3 havi törlesztő részlet 

összegéről.  
c) A szolgáltatást igényelheti:  

▪ a pénztártag (amennyiben a hitelszerződésben adósként vagy adóstársként van megjelölve).  
d) Szolgáltatás kifizetésére vonatkozó szabályok: 
A Pénztár a hitelintézet által kiadott a Pénztártag által teljesített hiteltörlesztés befizetését igazoló 
dokumentum (vagy annak másolata) alapján teljesít kifizetést az igazolt esedékes hónap(ok)ra 
vonatkozóan. 
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A rendelkezésre álló adatok alapján a Testület megállapította, hogy a Kérelmező jogosult a közte és a 
CDE Bank között létrejött, xxx számú szerződés törlesztésének támogatásához a Pénzügyi Szolgáltató 
által nyújtott „lakáscélú jelzáloghitel törlesztésének támogatása” kiegészítő önsegélyező szolgáltatás 
igénybevételére. 
 
Az eljáró tanács a felek eljárás során előadott nyilatkozatait az alábbiak szerint értékelte: 
 
A Kérelmező az eljárás során előadta, hogy álláspontja szerint a szerződése kimeríti a lakáscélú 
jelzáloghitel fogalmát, mivel ez egy hitel, ingatlan vásárlásra szolgál, és zálogszerződésre hivatkozik. 
Előadta továbbá, hogy a munkáltatója, a CDE Bank, egy hitelintézet. A Pénzügyi Szolgáltató nem 
fogadta el a Kérelmező álláspontját. A Pénzügyi Szolgáltató a 2020. június 29-i válasziratában 
hivatkozott a lakáscélú hitel- vagy kölcsönszerződés hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról 
szóló 2013. évi CCXXXVII. törvényben (a továbbiakban: Hpt.) rögzített fogalmára. Előadta, hogy a 
munkavállaló és a munkáltató közötti kölcsönszerződés a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény (a továbbiakban: Ptk.) szabályai szerint megkötött polgári jogi szerződés, ennek megfelelően 
a munkáltatói kölcsönökre a Ptk. rendelkezései az irányadók, a hitelintézetek által nyújtott lakáshitelre 
azonban a Hpt-ben meghatározott rendelkezések. A Pénzügyi Szolgáltatónak akkor áll módjában 
teljesíteni a Kérelmező részére, amennyiben a jelzáloghitelt hitelintézet nyújtotta, a Hpt. rendelkezése 
szerint. A 2020. augusztus 28-án megtartott meghallgatáson előadta, hogy a jelzáloghitel nem lehet 
egy munkáltató által folyósított hitel, csak hitelintézet által folyósított, piaci hitel. A Hpt. hatálya alá 
kell, hogy tartozzon az a szerződés, amire szolgáltatást teljesít. A 2020. szeptember 09-i válasziratában 
előadta, hogy az Öpt. rendelkezésének értelmezése következtében elsőként azt kell vizsgálni, hogy 
lakáscélú jelzáloghitelnek a jogszabályok szerint milyen hitel minősül. Erre a Hpt. 6. § (1) bekezdésének 
28. pontja (fogyasztó fogalma) és 50. pontja (jelzáloghitel fogalma) ad eligazítást. Előadta, hogy a 
hivatkozott - a Hpt.-ben foglalt - meghatározások szerint a Kérelmező által benyújtott munkáltatói 
kölcsönszerződés lakáscél megvalósulása ügyben benyújtott hitelszerződés, lakáscélú hitelszerződés, 
azonban a jelzáloghitel definíciónak nem felel meg. Rögzítette, hogy a munkavállaló nem minősíthető 
fogyasztónak, hiszen foglalkozása, munkaviszonya okán kapja a kölcsönt. Kiemelte a fogyasztónak 
nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény (a továbbiakban: Fhtv.) rendelkezéseit, amelynek 1. § (2) 
bekezdésének d) pontja egyértelműen meghatározza a munkáltatói hitel fogalmát és egyúttal ki is zárja 
a törvény hatálya alól. Ennek alapján munkáltatói kölcsön esetében a hitelintézet nem hitelintézeti 
minőségében jár el, nem mindenki számára nyilvános feltételek mellett nyújtja termékként a 
munkáltatói kölcsönt, hanem munkáltatói minőségben jár el, munkáltatóként kedvezményes 
feltételek mellett - belső szabályzata alapján - nyújt munkavállalóinak kölcsönt. 
 
Fentieket figyelembe véve az eljáró tanács megállapította, hogy a Pénzügyi Szolgáltató az eljárás során 
nem támasztotta alá azon álláspontját, hogy az Öpt-ben meghatározott kereteken belül nyújtható és 
a Pénzügyi Szolgáltató Alapszabályában rögzített szolgáltatás igénybevételi feltételeinek 
meghatározása során akár a Hpt., akár az Fhtv. által megadott fogalommeghatározást kell alkalmazni, 
illetve, hogy a szolgáltatással érintett hitelszerződésnek ezen jogszabályok hatálya alá kell tartoznia. Az 
álláspontja alátámasztására alkalmas jogszabályi vagy az Alapszabályban foglalt rendelkezést a 
Testület felhívása ellenére nem jelölte meg. A 2020. augusztus 28-i meghallgatáson a Pénzügyi 
Szolgáltató is akként nyilatkozott, hogy sem az Öpt., sem az Alapszabály nem fejti ki a jelzáloghitel 
fogalmát és e vonatkozásban nem utal a Hpt. szerinti fogalom használatra. A csatolt xxx számú 
szerződés a CDE Bank, mint hitelintézet és a Kérelmező között jött létre, a szerződés II. 1., illetőleg II. 
6. pontjában a kölcsön céljaként az xxx. szám alatti ingatlan megvásárlása került megjelölésre. Ezen 
túlmenően a szerződés II. 7. pontja akként rendelkezik, hogy a kölcsön biztosítékaként az xxx számú 
zálogszerződéssel elzálogosított ingatlanok kerülnek bevonásra. Az xxx számú, önálló zálogjog 
alapítása céljából létrejött zálogszerződés az eljárás során benyújtásra került.  
 
Mindezekre tekintettel az eljáró tanács elfogadta a Kérelmező érvelését és megállapította, hogy a 
kérelem megalapozott, a Pénzügyi Szolgáltató az eljárás során álláspontját alátámasztani nem tudta. 
A Pénzügyi Szolgáltató a 2020. augusztus 28-án megtartott meghallgatáson úgy nyilatkozott, hogy 
minden egyéb feltétel adott a kifizetéshez, a szolgáltatás igénybevételének egyedüli akadálya, hogy a 
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Kérelmező kölcsöne nem hitelintézet által folyósított, piaci hitel, hanem munkáltatói kölcsön. 
Ugyanakkor arra tekintettel, hogy az Öpt. 50/E. § (7) bekezdése, valamint a Szabályzat xxx.xxx 
pontjának xxx) pontja alapján a Kérelmezőnek a szolgáltatás igénybevételét megelőzően be kell 
nyújtania a Pénzügyi Szolgáltató részére a CDE Bank 30 napnál nem régebbi igazolását az utolsó 
háromhavi törlesztőrészlet összegéről, a Testület a rendelkező részben foglaltak szerint határozott. 
 
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.  
 
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. A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a 
járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 159. § (2) bekezdése alapján, a Pénzügyi 
Békéltető Testület előtt a veszélyhelyzet megszűnésekor folyamatban lévő eljárásokban – ideértve az 
írásban folytatott és a szünetelő eljárásokat is – az ügyintézés határideje a befogadástól számított 180 
nap. 
 
Budapest, 2020. október 8. 
 
 
 

_______________________ 
Dr. Szente Krisztina Éva s.k.;  

eljáró tanács tagja 

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

_______________________ 
Dr. Jakab Ágnes s.k. 
eljáró tanács tagja 

 


	HUMANSOFTdatumHUN

