
 

PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI KÖZPONT 

1013 Budapest, Krisztina krt. 39. | Levelezési cím: 1534 Budapest BKKP Postafiók: 777. | Telefon: +36 (1) 4899-100, Fax: +36 (1) 4899-102 

Kérjük, válaszában hivatkozzon iktatószámunkra. 

 

 

   Ügyintéző:   Szabó László 

  Telefon: 06/40-203-776 

 E-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu 

   

 Iktatószám:  153894-2/2014 

    Budapest, 2014. szeptember 23. 

 
Tárgy: Tájékoztatás 
 
 
Tisztelt Ügyfelünk! 
 
 
Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással kapcsolatos elektronikusan küldött megkeresésében foglaltak 
alapján az alábbiakról tájékoztatom Önt: 
 
A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (továbbiakban: MNB tv.) 81.§ (3) bekezdése az 
alábbiakat tartalmazza a fogyasztóvédelmi eljárására vonatkozóan: 
 
A fogyasztóvédelmi eljárást a fogyasztó kizárólag azt követően kezdeményezheti,  miután a 39.§-ban 
meghatározott törvények hatálya alá tartozó személynél vagy szervezetnél, e személy vagy szervezet által 
meghatározott és közzétett elérhetőségein keresztül - személyesen, telefonon, postai úton, telefaxon, az 
erre a célra üzemeltetett informatikai rendszeren keresztül - azonosítására alkalmas tartalommal, szóban 
vagy írásban a személy vagy szervezet szolgáltatásával vagy eljárásával kapcsolatos panaszát már 
korábban előterjesztette, azonban a panaszára nem kapott választ, a panasz kivizsgálása nem a 
törvényekben előírtak szerint történt, a válaszból egyéb, jogszabályokban előírt fogyasztói jogot sértő 
körülményt vélelmez. 
 
Ezért javaslom, hogy amennyiben még nem tette, elsőként írásos panaszával az ügyben érintett pénzügyi 
intézmény központjához forduljon, és tegyen panaszbejelentést ügyével kapcsolatban. 
 
A biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény (Bit.) 167/B.§ (1)-(7) bekezdése 
alapján a pénzügyi intézmény a panasszal kapcsolatos, indoklással ellátott álláspontját köteles harminc 
napon belül írásban megküldeni az ügyfélnek. Amennyiben a pénzintézet nem tesz eleget törvényi 
kötelezettségének és ezt jelzi részünkre saját kezű aláírással ellátott írásbeli kérelemmel (postai úton, 
Ügyfélkapun keresztül, illetve személyesen átadva), úgy a Magyar Nemzeti Banknak (továbbiakban: MNB) 
joga van fogyasztóvédelmi eljárás keretében eljárni.  
 
A fogyasztóvédelmi eljárásról bővebben az alábbi linkre kattintva olvashat: 
https://felugyelet.mnb.hu/fogyasztoknak/panaszokrol/panaszkezeles_menete/vitarendezesi_forumok.html 
 
Felhívom figyelmét, az MNB-nek nincs hatásköre eljárni a fogyasztó és a pénzügyi szervezet közötti 
szerződés létrejöttének, érvényességének, joghatásainak – ide értve az elszámolással kapcsolatos vitát 
is, – és megszűnésének, továbbá a szerződésszegés és joghatásai megállapításának eseteiben, polgári 
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jogvita esetén ugyanis bírósági eljárás vagy a Pénzügyi Békéltető Testület (továbbiakban: PBT) eljárása 
(http://felugyelet.mnb.hu/pbt) – vehető igénybe. 
 
A PBT, mint ingyenes alternatív vitarendezési fórum hatásköre a pénzügyi szolgáltatók és a fogyasztók 
között szerződések megkötésével és teljesítésével kapcsolatos jogviták rendezésére terjed ki. A PBT 
eljárásának feltétele, hogy a fogyasztó a pénzügyi szolgáltatónál előzőleg közvetlenül megkísérelje a vitás 
ügy rendezését. 
 
A kérelem formanyomtatványa letölthető a PBT honlapjáról 
(http://felugyelet.mnb.hu/pbt/bal_menu/letoltheto_dok), melyet a 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. sz. 
alatt működő testülethez (levelezési cím. H-1525 Budapest, BKKP Pf.: 172.) kell eljuttatni postai úton vagy 
személyesen. Elektronikus úton a kérelem a www.magyarorszag.hu honlap segítségével, az Ügyfélkapun 
keresztül adható be. 
 
Az eljárás megindítása lényeges eljárási határidők kezdetét jelenti, és a jogszabály az eljárás megindítását 
a hiánytalan kérelem PBT-hez való beérkezéséhez köti. 
Ahhoz, hogy az eljárást a kérelem beérkezését követően a PBT meg tudja indítani, az alábbi 
rendelkezéseket ajánlom figyelmébe a kérelem kellékeire vonatkozóan.  
A kérelmet a Pénzügyi Békéltető Testülethez kell írásban benyújtani. A kérelemnek tartalmaznia kell 
a) a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét, 
b) a fogyasztói jogvitával érintett 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, 
f) a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben közvetítői eljárást vagy polgári peres eljárást nem 
indított, 
g) a döntésre irányuló indítványt. 
 
A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára 
bizonyítékként hivatkozni kíván, így különösen a pénzügyi intézmény írásbeli nyilatkozatát a panasz 
elutasításáról, ennek hiányában a rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az egyeztetés 
megkísérléséről. A kérelemhez csatolni kell a képviselő meghatalmazását, ha meghatalmazott útján jár el. 
Ha a kérelem nem felel meg a fentiekben foglaltaknak, a Pénzügyi Békéltető Testület a kérelmet - annak 
beérkezésétől számított tizenöt napon belül - a hiányok megjelölése mellett pótlás végett a kérelmezőnek 
visszaküldi. 
 
Amennyiben az előzőek alapján eljárása nem vezet eredményre, akkor polgári peres eljárás alapján 
érvényesítheti a jogait a pénzügyi szervezettel szemben. 
 
A pénzügyi területen történő tájékozódás elősegítése érdekében figyelmébe ajánlom a www.mnb.hu és a 
http://felugyelet.mnb.hu internetes oldalakat. 
 
Bízom abban, hogy levelemben foglalt tájékoztatás válaszul szolgált a megkeresésében foglaltakra.  
 
  MAGYAR NEMZETI BANK 
   
   
   
  Dr. Petrik Béla 
  főosztályvezető 
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