
Békéltető testületi eljárás a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 

alapján  

A Pénzügyi Békéltető Testület  

 

Hatáskör, illetékesség 

 

A Pénzügyi Békéltető Testület hatáskörébe és illetékességébe tartozik a fogyasztó és az MNB 

törvény 39. §-ban meghatározott törvények hatálya alá tartozó személy vagy szervezet között 

- szolgáltatás igénybevételére vonatkozó - jogviszony létrejöttével és teljesítésével 

kapcsolatos pénzügyi fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése.  

 

 

(MNB tv. 39. § (1) Ha törvény eltérően nem rendelkezik, az MNB a 4. § (9) bekezdésben 

meghatározott feladatkörében ellátja 

a) az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló törvény, 

b) a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító 

Részvénytársaságról szóló törvény, 

c) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény, 

d) a lakástakarékpénztárakról szóló törvény, 

e) a jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről szóló törvény, 

f) a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló törvény, 

g) a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló törvény, 

h) a Tpt., 

i) a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló törvény, 

j) a távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazati szolgáltatási szerződésekről szóló 

törvény, 

k) a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről szóló törvény (a továbbiakban: Fnytv.), 

l) a Bszt., 

m) a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények 

módosításáról szóló törvény (a továbbiakban: Kbftv.), 

n) a viszontbiztosítókról szóló törvény (a továbbiakban: Vbit.), 

o) a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvény, valamint 

p) a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló törvény (a továbbiakban: Gfbt.), 

q) a központi hitelinformációs rendszerről szóló törvény, 

r) a fizetési, illetve értékpapír-elszámolási rendszerekben történő teljesítés véglegességéről 

szóló törvény 

s) az egyes fizetési szolgáltatókról szóló törvény 

hatálya alá tartozó szervezetek, személyek és tevékenységek felügyeletét. 

(2) Az MNB látja el a 4. § (9) bekezdésében meghatározott feladatkörében a kereskedelmi 

kölcsönt nyújtó hitelező felügyeletét a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló törvény hatálya alá 

tartozó tevékenysége tekintetében. 

(3) Az MNB a 4. § (9) bekezdésében meghatározott feladatkörében látja el a pénzmosás és a 

terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. 

törvény (a továbbiakban: Pmt.) 1. § (1) bekezdés a)-e) és m) pontjában meghatározott 



tevékenységet végző szolgáltatók vonatkozásában a Pmt.-ben, továbbá az Európai Unió és az 

ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések 

végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvényben meghatározott felügyeleti feladatokat.) 

 

 

A fenti cél alapján a Pénzügyi Békéltető Testület egyezség létrehozását kísérli meg, ennek 

eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, 

hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. 

 

Szervezet, tagság 

 

A Pénzügyi Békéltető Testület az MNB által működtetett szakmailag független testület, amely 

a Pénzügyi Békéltető Testület elnökéből és a békéltető testületi tagokból áll. A Pénzügyi 

Békéltető Testület tagjai az MNB alkalmazottai. A békéltető testületi tag fogyasztói jogvitával 

kapcsolatos döntési jogkörében nem utasítható. 

 

Békéltető testületi tag az lehet, aki jogi végzettséggel és jogi szakvizsgával vagy közgazdasági 

egyetemi diplomával rendelkezik. A Pénzügyi Békéltető Testület működési rendje 

meghatározhatja a békéltető testületi tag alkalmazásának további feltételeit. 

 

A békéltető testületi tag munkaviszonyának megszűntetéséhez a Békéltető Testület elnökének 

jóváhagyása szükséges.  

 

A Pénzügyi Békéltető Testület háromtagú tanácsban jár el, kivéve az ötvenezer forintot meg 

nem haladó összegre vonatkozó vagy egyszerű megítélésű fogyasztói kérelmeket jelentő, 

valamint méltányossági kérelmet tartalmazó ügyeket, amelyeknél egy testületi tag is eljárhat.  

 

A Pénzügyi Békéltető Testület munkáját a Pénzügyi Békéltető Testület elnöke irányítja. A 

Pénzügyi Békéltető Testület elnökét az MNB elnöke nevezi ki hat évre. A Pénzügyi Békéltető 

Testület elnökének tárgyév március 1-jétől a következő év február végéig terjedő időszakra 

vonatkozó, MNB-től származó havi bére a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan 

közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset 

nyolcszorosa.  

 

A Pénzügyi Békéltető Testület elnöke szabályzatban alakítja ki - az MNB elnökének 

jóváhagyásával - a Pénzügyi Békéltető Testület működési rendjét. 

 

A Pénzügyi Békéltető Testület elnöke jelöli ki az adott fogyasztói jogvitában eljáró tanács 

tagjait. A Pénzügyi Békéltető Testület elnöke javaslatot tesz az MNB elnökének a Pénzügyi 

Békéltető Testület létszámkeretének megállapítására. 

A Pénzügyi Békéltető Testület elnöke törvényben meghatározott feladatainak ellátása során 

nem utasítható. 

 

 

 



 

Eljárás indításának feltétele 

 

 

A Pénzügyi Békéltető Testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó a 39. §-ban 

meghatározott törvények hatálya alá tartozó, a fogyasztói jogvitával érintett személynél vagy 

szervezetnél a kérelem benyújtását megelőzően közvetlenül megkísérelte a vitás ügy 

rendezését vagy e szervezetnél eredménytelenül méltányossági kérelemmel élt.  

 

 

Alávetési nyilatkozat 

 

Pénzügyi Békéltető Testületnél írásban, visszavonásig érvényes általános alávetési 

nyilatkozatot tehet, amelyben vállalja, hogy a békéltető testületi eljárásnak és egyezség 

hiányában az ilyen eljárásban hozott határozatnak aláveti magát.  

 

 

Kérelem 

 

A Pénzügyi Békéltető Testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a Pénzügyi 

Békéltető Testülethez kell írásban benyújtani, a méltányossági kérelem kivételével az erre 

rendszeresített nyomtatványon. A kérelemnek tartalmaznia kell 

a) a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét, 

b) a fogyasztói jogvitával érintett, a 39. §-ban meghatározott törvények hatálya alá tartozó 

személy vagy szervezet nevét, székhelyét, 

c) a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és bizonyítékokat, 

d) a fogyasztó nyilatkozatát a vitás ügy rendezésének megkísérléséről, 

e) az elutasított panaszt és az elutasítást tartalmazó iratot, 

f) a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben közvetítői eljárást vagy polgári peres 

eljárást nem indított, 

g) amennyiben a kérelemhez különleges adat is kapcsolódik, a fogyasztó nyilatkozatát arra 

nézve, hogy a kérelme benyújtásával egyidejűleg különleges adata tekintetében hozzájárul az 

adatkezeléshez és adatátadáshoz, 

h) a döntésre irányuló indítványt, 

i) méltányosság iránti kérelem esetén a fogyasztó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy 

ugyanabból a ténybeli alapból, ugyanazon jog iránt korábban nem terjesztett elő 

méltányossági kérelmet a Pénzügyi Békéltető Testületnél. 

 

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek 

tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a 39. §-ban meghatározott 

törvények hatálya alá tartozó személy vagy szervezet írásbeli nyilatkozatát a panasz 

elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az 

egyeztetés megkísérléséről. 

 



A kérelemhez csatolni kell a képviselő meghatalmazását, ha a fogyasztó meghatalmazott útján 

jár el. 

 

Hiánypótlás 

 

Ha a kérelem nem felel meg a fentiekben foglaltaknak, a Pénzügyi Békéltető Testület a 

kérelmet - annak beérkezésétől számított tizenöt munkanapon belül - a hiányok megjelölése 

mellett pótlás végett a kérelmezőnek visszaküldi.   

 

 

Elévülés 

 

Az eljárás megindítása az elévülést megszakítja. Az eljárás eredményes befejezése után az 

elévülésre a Ptk. 6:25. § (1) és (2) bekezdésében, az eljárás eredménytelensége esetén a Ptk. 

6:24. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak irányadók. 

 

 

Írásbeli eljárás, értesítés, kézbesítés 

 

A Pénzügyi Békéltető Testület az eljárás megindulásától számított nyolc napon belül 

megvizsgálja, hogy az ügy a testület hatáskörébe tartozik-e. A Pénzügyi Békéltető Testület 

hatáskörének hiánya esetén az ügyet - a kérelmező egyidejű értesítésével - a hatáskörrel 

rendelkező szervezetnek haladéktalanul megküldi. 

 

A Pénzügyi Békéltető Testület hatáskörének megállapítása esetén értesíti a feleket, és az 

írásbeli eljárás kezdeményezésnek kivételével az eljárás megindulásától számított hetvenöt 

napon belüli meghallgatási időpontot tűz ki a felek számára. 

 

Az eljáró tanács elnöke a körülmények mérlegelése alapján kezdeményezheti az eljárás 

írásbeli lefolytatását, a meghallgatás mellőzéséhez azonban mindkét fél hozzájárulását be kell 

szereznie. Ha a felek meghallgatás előtt nem járulnak hozzá az eljárás írásbeli lefolytatásához, 

azonban bármelyik fél a meghallgatáson nem jelenik meg, akkor az eljáró tanács - a 

meghallgatás megtartását követően - a felek előzetes hozzájárulása nélkül is lefolytathatja az 

eljárást írásban. 

 

A Pénzügyi Békéltető Testület az értesítésben közli a felekkel a kijelölt eljáró tanács tagjainak 

vagy az adott ügyben egyedül eljáró testületi tag nevét. 

 

A Pénzügyi Békéltető Testület a kérelmet meghallgatás kitűzése nélkül írásban elutasítja, ha 

megállapítható, hogy 

a) a felek között ugyanabból a ténybeli alapból származó ugyanazon jog iránt 

aa) a Pénzügyi Békéltető Testület előtt eljárást indítottak, 

ab) közvetítői eljárást indítottak, vagy 

ac) per van folyamatban vagy annak tárgyában már jogerős ítéletet hoztak; 



b) a felek között ugyanabból a ténybeli alapból származó ugyanazon jog iránti ügyben 

fizetési meghagyás kibocsátására került sor; 

c) a jogvita komolytalan vagy zaklató jellegű; 

d) az ügy nem minősül fogyasztói jogvitának, illetve, ha a Pénzügyi Békéltető Testület egyéb 

okból nem rendelkezik hatáskörrel a vita elbírálására; vagy 

e) a kérelmező hiánypótlási felhívásban foglaltakat az erre nyitva álló határidőben nem 

teljesítette.  

 

A Pénzügyi Békéltető Testület a meghallgatás kitűzött időpontjáról, illetve arról, hogy A 

kezdeményezi a meghallgatás mellőzését, a feleket a kérelem másolatának egyidejű 

megküldésével kellő időben előzetesen értesíti. 

 

Az értesítésben arra is ki kell térni, hogy 

a) a megtett egyezségi ajánlat elfogadása előtt a fogyasztó szabadon dönthet arról, hogy 

elfogadja a Pénzügyi Békéltető Testület ajánlását, az egyezségi ajánlatot vagy a kötelezést 

tartalmazó határozatot, 

b) az eljárásban való részvétel nem zárja ki, hogy a felek bírósági eljárás keretében 

folyamodjanak jogorvoslatért, 

c) a döntés tartalma esetlegesen eltérhet a bíróság által meghozott határozattól, és 

d) a 39. §-ban meghatározott törvények hatálya alá tartozó személy vagy szervezet a általános 

alávetési nyilatkozatot tett-e. 

 

Az értesítés magában foglalja a Pénzügyi Békéltető Testület eljárásában meghozatalra kerülő 

döntések joghatására történő figyelemfelhívást, valamint az arra történő kioktatást is, hogy a 

felek nem kötelesek az eljárás során jogi képviselőt igénybe venni, azonban az eljárás 

bármely szakában kérhetnek független szakvéleményt, illetve képviselheti vagy segítheti őket 

harmadik fél. Az értesítés kiterjed az eljárás várható időtartamára, valamint az eljárás 

időtartama meghosszabbításának lehetőségére is. 

 

Az értesítésben a 39. §-ban meghatározott törvények hatálya alá tartozó személyt vagy 

szervezetet fel kell szólítani, hogy az értesítés részére történt kézbesítésétől számított tizenöt 

napon belül írásban nyilatkozzon (válaszirat) a fogyasztó igényének jogosságáról, az ügy 

körülményeiről, a fogyasztói panasz elbírálásának sikertelenségéről, vagy méltányossági 

eljárás esetén a méltányosság mellőzésének okairól, továbbá a tanács döntésének 

kötelezésként történő elfogadását (alávetés) illetően, nyilatkozatában jelölje meg az állításait 

alátámasztó tényeket és bizonyítékokat, illetve csatolja azokat az okiratokat vagy azok 

másolatát, amelyek tartalmára bizonyítékként hivatkozik.  

 

Figyelmeztetni kell a 39. §-ban meghatározott törvények hatálya alá tartozó személyt vagy 

szervezetet, hogy egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét köteles biztosítani 

a meghallgatáson, továbbá az ügy érdemére vonatkozó nyilatkozattételének elmaradása esetén 

a tanács a rendelkezésére álló adatok alapján határoz.  

 

Az értesítés kiterjed az együttműködési kötelezettségről történő tájékoztatásra, valamint arra, 

hogy annak megsértése esetén az MNB - fogyasztóvédelmi eljárás keretében - 

fogyasztóvédelmi bírságot szab ki. 



 

 

A 39. §-ban meghatározott törvények hatálya alá tartozó személy vagy szervezet 

válasziratának másolatát a Pénzügyi Békéltető Testület a kérelmezőnek haladéktalanul 

megküldi, ha pedig erre már nincs elegendő idő, azt a meghallgatáson adja át. 

 

Ha a 39. §-ban meghatározott törvények hatálya alá tartozó személy vagy szervezet 

válasziratát nem terjeszti elő, a Pénzügyi Békéltető Testület köteles az eljárást folytatni, 

anélkül, hogy a mulasztást a kérelmező állításai elismerésének tekintené.  

 

A Pénzügyi Békéltető Testület eljárása során az iratokat a fogyasztónak - a fogyasztó 

választása szerint papíralapon vagy elektronikus formában - hivatalos iratként, a 39. §-ban 

meghatározott törvények hatálya alá tartozó személy vagy szervezet részére hivatalos iratként 

vagy elektronikus úton kézbesíti. A Pénzügyi Békéltető Testület a fogyasztóval, illetve a 39. 

§-ban meghatározott törvények hatálya alá tartozó személlyel vagy szervezettel a kézbesítés 

módjában megállapodhat.  

 

A felek meghatalmazott útján is eljárhatnak.  

 

 

Meghallgatás 

 

Az eljárás során a tanács elnöke egyezséget kísérel meg létrehozni a felek között. Ha az 

egyezség megfelel a jogszabályoknak, a tanács azt határozattal jóváhagyja, ellenkező esetben, 

illetve egyezség hiányában az eljárást folytatja a méltányossági kérelmeket tartalmazó ügyek 

kivételével. 

 

Az eljárás során a tanács köteles a feleket egyenlő elbánásban részesíteni, és köteles 

lehetőséget adni a felek számára álláspontjuk előadására, illetve beadványaik előterjesztésére. 

A tanács elnöke szükség esetén a fogyasztót jogairól és kötelezettségeiről tájékoztatja. 

 

Az eljárás nem nyilvános, kivéve ha az eljárás nyilvánosságához mindkét fél hozzájárul. 

 

A kérelem, illetve a válaszirat az eljárás során szabadon módosítható vagy kiegészíthető, 

kivéve ha a tanács ennek lehetőségét az ezzel okozott késedelemre tekintettel kizárja, vagy a 

39. §-ban meghatározott törvények hatálya alá tartozó személy vagy szervezet az alávetésre 

hivatkozva a kérelem módosítása vagy kiegészítése ellen tiltakozik. 

 

Ha a meghallgatáson bármelyik fél szabályszerű értesítés ellenére nem jelenik meg vagy nem 

terjeszti elő bizonyítékait, a tanács lefolytatja az eljárást, és a rendelkezésre álló adatok 

alapján dönt. 

 

Megszüntetés 

 

A tanács az eljárást megszünteti, ha 



a) a fogyasztó a kérelmét visszavonja, 

b) a felek az eljárás megszüntetésében megállapodnak, 

c) az eljárás folytatása lehetetlen, 

d) az eljárás folytatására a tanács megítélése szerint bármely okból - ideértve a kérelem 

megalapozatlanságát is - nincs szükség. 

e) ha a kérelmet már a meghallgatás kitűzése nélkül el kellett volna utasítani 

 

A tanács az ügy érdemében szótöbbséggel dönt. 

 

A tanács az eljárást az annak megindulását követő kilencven napon belül befejezi, indokolt 

esetben ezt a határidőt a Pénzügyi Békéltető Testület elnöke legfeljebb harminc nappal 

meghosszabbíthatja. 

 

 

Érdemi döntés  

 

Egyezség hiányában a tanács az ügy érdemében 

a) 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, vagy 

b) ajánlást tesz, ha a kérelem megalapozott, azonban a 39. §-ban meghatározott törvények 

hatálya alá tartozó személy vagy szervezet az eljárás kezdetekor úgy nyilatkozott, hogy a 

tanács döntését kötelezésként nem ismeri el, illetve ha a tanács döntésének elismeréséről 

egyáltalán nem nyilatkozott. 

 

A tanács egyezség hiányában akkor is kötelezést tartalmazó határozatot hozhat, ha a 39. 

§-ban meghatározott törvények hatálya alá tartozó személy vagy szervezet alávetési 

nyilatkozatot nem tett, de a kérelem megalapozott és a fogyasztó érvényesíteni kívánt 

igénye - sem a kérelemben, sem a kötelezést tartalmazó határozat meghozatalakor - nem 

haladja meg az egymillió forintot.  

 

A kötelezést tartalmazó határozatnak, illetve az ajánlásnak ki kell terjednie a kérelemben 

előterjesztett valamennyi indítványra és a döntés alapjául szolgáló indokokra. 

 

 

Eljárás költsége 

 

Az eljárás költségének tekintendő mindaz a költség, amely a felek oldalán a Pénzügyi 

Békéltető Testület eljárása igénybevételével összefüggésben - a célszerű és jóhiszemű eljárás 

követelményére figyelemmel - igazoltan felmerült (előzetes tudakozódás, egyeztetés és 

levelezés költsége, a felek személyes megjelenésével összefüggő útiköltség és keresetkiesés 

stb.). 

 



A kötelezést tartalmazó határozatban rendelkezni kell az eljárás költségének összegéről és 

annak viseléséről. Az eljárás költségét az a fél viseli, akinek terhére a tanács az ügyet 

eldöntötte. 

A határozatban megállapított kötelezettség teljesítésére - a határozat kézbesítését követő 

naptól számított - legalább tizenöt napos határidőt kell szabni. 

 

 

Határozat kihirdetése, nyilvánosságra hozatal 

 

A tanács határozatát, illetve ajánlását meghozatala napján hirdeti ki. A kihirdetett határozat, 

illetve ajánlás írásba foglalt egy-egy példányát legkésőbb tizenöt napon belül meg kell 

küldeni a feleknek.  

 

A Pénzügyi Békéltető Testület jogosult határozatát, illetve ajánlását - a felek nevének 

megjelölése nélkül - a jogvita tartalmának és az eljárás eredményének rövid leírásával  

nyilvánosságra hozni.  

 

Ha az érintett vállalkozás a tanács ajánlásának nem tesz eleget, a Pénzügyi Békéltető Testület 

- a fogyasztó nevének megjelölése nélkül - jogosult a jogvita tartalmának rövid leírását és az 

eljárás eredményét - legkorábban az ajánlásnak a szolgáltató részére történt kézbesítésétől 

számított hatvan nap elteltével - nyilvánosságra hozni. Az ajánlás nem hozható 

nyilvánosságra, ha annak hatályon kívül helyezését kérték, mindaddig, amíg a bíróság eljárása 

jogerősen le nem zárult. 

 

 

Bírósági út 

 

A tanács határozata, illetve ajánlása nem érinti a fogyasztónak azt a jogát, hogy igényét 

bírósági eljárás keretében érvényesítse. 

 

A kötelezést tartalmazó határozat, illetve ajánlás ellen fellebbezésnek nincs helye, annak 

hatályon kívül helyezése azonban az alábbiakban meghatározottak szerint kérhető a 

bíróságtól. 

 

A fél a kötelezést tartalmazó határozat, illetve az ajánlás részére történt kézbesítésétől 

számított tizenöt napon belül keresettel annak hatályon kívül helyezését kérheti a Fővárosi 

Törvényszéktől, ha 

a) a tanács összetétele vagy eljárása nem felelt meg e törvény rendelkezéseinek, 

b) a Pénzügyi Békéltető Testületnek nem volt hatásköre az eljárásra, 

c) a kérelem meghallgatás nélküli elutasításának lett volna helye.  

 

A 39. §-ban meghatározott törvények hatálya alá tartozó személy vagy szervezet az ajánlás 

hatályon kívül helyezését a (3) bekezdésben foglaltakon túl - az ajánlás részére történt 

kézbesítésétől számított tizenöt napon belül - akkor is kérheti a Fővárosi Törvényszéktől, ha 

az ajánlás tartalma nem felel meg a jogszabályoknak.  



 

A pert a Pénzügyi Békéltető Testülettel szemben kell megindítani. A Pénzügyi Békéltető 

Testület e perben perbeli jogképességgel és cselekvőképességgel rendelkezik. 

 

A bíróság a határozat végrehajtását a fél kérelmére felfüggesztheti. A bíróság ítélete kizárólag 

a kötelezést tartalmazó határozat, illetve az ajánlás hatályon kívül helyezésére vonatkozhat. 

A bíróság eljárására egyebekben a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény  

(Pp.)  I-VI. részének rendelkezései irányadók.  

 

(A fél kérheti a határozat, illetve az ajánlás részére történt kézbesítésétől számított tizenöt 

napon belül a határozatban előforduló bármely névcsere, névelírás, szám- vagy számítási hiba 

vagy más hasonló elírás kijavítását, vagy a kötelezést tartalmazó határozat, illetve az ajánlás 

meghatározott része tekintetében értelmezés kiadását. 

Ha a Pénzügyi Békéltető Testület a kérelmet indokoltnak tartja, annak beérkezésétől számított 

nyolc napon belül a kijavítást elvégzi, illetve az értelmezést megadja. Az értelmezés a 

kötelezést tartalmazó határozat, illetve az ajánlás részévé válik. 

A Pénzügyi Békéltető Testület az (1) bekezdésben meghatározott hibát a határozat, illetve az 

ajánlás kihirdetésétől számított harminc napon belül kérelem hiányában is kijavíthatja. 

A Pénzügyi Békéltető Testület a kijavított határozatot vagy ajánlást a kijavítást követő öt 

munkanapon belül megküldi a feleknek.) 

 

 

Végrehajtási záradék 

 

 

Ha a 39. §-ban meghatározott törvények hatálya alá tartozó személy vagy szervezet a 

kötelezést tartalmazó határozatot vagy a határozattal jóváhagyott egyezséget a teljesítési 

határidőn belül nem hajtja végre, a fogyasztó kérheti a bíróságtól a határozat végrehajtási 

záradékkal történő ellátását. 

A bíróság megtagadja a határozat végrehajtásának elrendelését, ha a Pénzügyi Békéltető 

Testületnek nem volt hatásköre az eljárásra. 

A fogyasztó és a 39. §-ban meghatározott törvények hatálya alá tartozó személy vagy 

szervezet a határozattal jóváhagyott egyezség és a kötelezést tartalmazó határozat 

végrehajtásáról vagy annak elmaradásáról, illetve az ajánlásban foglaltak követéséről vagy a 

követésének elmaradásáról hatvan napon belül írásban köteles értesíteni a Pénzügyi Békéltető 

Testületet. 

 

 

Kötelezést tartalmazó határozat speciális esete- ellentmondás 

 

 

A tanács egyezség hiányában akkor is kötelezést tartalmazó határozatot hozhat, ha a 39. §-ban 

meghatározott törvények hatálya alá tartozó személy vagy szervezet alávetési nyilatkozatot 

nem tett, de a kérelem megalapozott és a fogyasztó érvényesíteni kívánt igénye - sem a 



kérelemben, sem a kötelezést tartalmazó határozat meghozatalakor - nem haladja meg az 

egymillió forintot.  

A kötelezést tartalmazó határozat ellen a kézbesítéstől számított tizenöt napon belül 

ellentmondással élhet a szolgáltató. 

 

A Pénzügyi Békéltető Testület az ellentmondást elutasítja, ha 

a) elkésett, 

b) nem az ellentmondás előterjesztésére jogosulttól származik. 

 

Az ellentmondásra nyitva álló határidő elmulasztása esetén a mulasztás következményei 

igazolással orvosolhatók. 

 

Az igazolási kérelmet tizenöt napon belül lehet előterjeszteni. Ezt a határidőt az 

ellentmondásra nyitva álló határidő utolsó napjától kell számítani. Ha azonban a mulasztás 

csak később jutott a fél tudomására, vagy az akadály csak később szűnt meg, az igazolási 

kérelem határideje a tudomásszerzéssel, illetőleg az akadály megszűnésével veszi kezdetét. A 

mulasztástól számított egy hónap eltelte után igazolási kérelmet előterjeszteni nem lehet. 

 

Az igazolási kérelemben elő kell adni a mulasztás okát és azokat a körülményeket, amelyek a 

mulasztás vétlenségét valószínűvé teszik. 

Az igazolási kérelem tárgyában a Pénzügyi Békéltető Testület dönt. 

Az igazolási kérelemnek a végrehajtásra halasztó hatálya van. 

 

Az ellentmondást - igazolási kérelem benyújtása esetén az igazolási kérelmet és egyben az 

ellentmondást - elutasító határozat ellen az ellentmondást előterjesztő fél fellebbezhet. A 

fellebbezést a fogyasztó belföldi lakóhelye, belföldi lakóhely hiányában a belföldi 

tartózkodási helye szerinti törvényszék a Pp. végzések elleni fellebbezésre vonatkozó 

szabályai szerint nemperes eljárásban bírálja el. Ha a fogyasztó belföldi lakóhellyel, 

tartózkodási hellyel nem rendelkezik, a törvényszék illetékességét az ellentmondást 

előterjesztő fél lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye, vagy - ha az ellentmondást 

előterjesztő fél nem természetes személy - az ellentmondást előterjesztő fél székhelye alapítja 

meg.  

 

A kellő időben előterjesztett ellentmondás folytán az eljárás perré alakul át. 

 

Ha a Pénzügyi Békéltető Testület az ellentmondást nem utasítja el, az eljárásában benyújtott 

iratokat, a határozatot, valamint az ellentmondást az ellentmondás benyújtásától számított 

tizenöt napon belül megküldi a bíróságnak. 

 

A perre a fogyasztó belföldi lakóhelye, belföldi lakóhely hiányában a belföldi tartózkodási 

helye szerinti bíróság illetékes. Ha a fogyasztó belföldi lakóhellyel, tartózkodási hellyel nem 

rendelkezik, a bíróság illetékességét az alperes lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási 

helye, vagy - ha az alperes nem természetes személy - az alperes székhelye alapítja meg. 

 



Ha a meghozott kötelezést tartalmazó határozatot határidőn belül ellentmondással 

megtámadják, a határozat hatályát veszti, feltéve, hogy az ellentmondást a Pénzügyi Békéltető 

Testület nem utasítja el. 

 

Ha a Pénzügyi Békéltető Testület az ellentmondást nem utasítja el, az ellentmondást nyolc 

napon belül kézbesíti a fogyasztónak, és egyidejűleg felhívja a fogyasztót, hogy a felhívás 

kézbesítésétől számított tizenöt napon belül 

a) terjesszen elő a felhívásban megjelölt bíróságon a Pp. 257. §-a szerinti keresetet tartalmazó 

iratot, amelyben az ügyszám feltüntetése mellett utaljon az ügy Pénzügyi Békéltető Testület 

előtti eljárási előzményére, 

b) fizesse meg a peres eljárás illetékét, és 

c) mellékelje a Pénzügyi Békéltető Testület felhívását. 

 

A Pénzügyi Békéltető Testület a felhívást azzal a figyelmeztetéssel látja el, hogy 

a) a Pp. 259. §-ában meghatározott esetekben a bíróság az eljárást megszünteti, valamint 

b) ha a fogyasztó a Pp. alapján elektronikus kapcsolattartásra köteles vagy a Pp. alapján az 

elektronikus kapcsolattartást választja, akkor a Pp. elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó 

rendelkezései szerint köteles eljárni. 

Ha a fogyasztó a felhívásban foglaltaknak nem tesz eleget, a bíróság a Pp. 259. §-ában 

meghatározott esetekben az eljárást megszünteti. 

A per befejezését követően a bíróság a pert befejező jogerős határozatának egy kiadmányát a 

Pénzügyi Békéltető Testület által megküldött iratokkal együtt megküldi a Pénzügyi Békéltető 

Testületnek. 

A bíróság eljárására egyebekben a Pp. XVI. fejezetének rendelkezései - azzal, hogy közjegyző 

alatt a Pénzügyi Békéltető Testületet kell érteni - megfelelően irányadók. 

 


