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A Galcsiknd Erd6si Eva ( r.) 6ltal kdpviselt

,k6relmez6nek,a- _

Bdkdrtet6 resrtilet H-pBr-i-lo 767/z0is.sz6rnri n**oruiali::H1'It,:d,ij;-'ffJ#
alapjdn a bir6srlg me$oztaaz aLilobi

vEczfsr:
A bir6sdg meg{Ilapitja, hogy a P6nziiryi B6k6ttet6 Testiilet H-PBT-II-I076712015. szimrfi
hatirozata jogszabr{l,vt s6rt, ez6rt a hatirozrtot hatflyon kivtil helyezi 6s t P6nztigyi
B6k6ltet6 Testiiletet rrij etjirds lefolytat{sdra k6telezi.

A bir6sfg kOtelezi a k6relmezettet, hory 15 napon beliil fizessen mcg a k6relmez6nek
6.000,- Ft eljdrdsi k6lts6get.

A v6gz6s ellen. a kdzbesit6st6l sz6mitott lSr,napon beliil a Zalaegerszegi Tdrvdnyszflkhez
cimzstt,de az els6foloi bfrosfun6l ht{rom egyezl pdldanyban el6terjesztett fellebbezdsnek van
helye.

INDOKOLAS

Akl,relmezn 2OL5.6priiis'?$. napjimkclt, k€relmezettel szembeni panasza alapjeh indult
elj6n{sban a P,lnziegyr Bdkdltet6 Teshilet a 2013; november 30. napjdn kelt H-PBT-H-
1.0767/2015. sz{mf hatirozatAval elutasftotta a k6relmez6 kdrelmdt ds megsztintette az
elj6r6st
Indokol6s6ban el6adta, hogy a rendelkezdsre'rill6 dokumentumok alapjan megiillapitotta, hogy
a kdrelmezett a kdreLmez6 kdrelmwel kapcsplatos Slldspontjr{t megfelel6en indokolta es
jogszabalyi hivatkoz6ssal alitrlmasztotta-gtOaata 

tovribbd, hogy a kdrelmez6 6ltal vitatott adathibrtt 6s szimitasi hibAt megvi zsgilva azt
allapitotta meg, hogy a kdrehnez6 6ltal megieldlt hiba nem alapos, a 2014. dvi XXXVI.
t<irvenyben meglratfirozott 6s elkeszftett elszilmolds nem tartalmazott olyan adatot, 6s

szimftdsi hib6t amely alapjan az elszimohlst feliil kellett volna vizsg6lnia a tan6csnak.

A k6relmez6 az Fl jelii formanyomtatv6nyon kdrebnet terjesztett bl6 a F6nztlgyi Bikdltetd
Testtilet hatfuozatinak hat6lyon kiviil helyezrisg es irj elszrimolas kdszitds€re kritelezes inint.
El6adta, hory a Pdnztigyi B6kdltet6 Testiilet nem indokolta elutasitrisrflnak ok6t, tovibb6 nem
tdrt ki axra sem az indokolfs6ban, hogy a szerz6dCs ds tizletszabLTyzat alapelszAmol6shoz
tartoz6 adatait miert ne,rn sztiks6ges vizsg6lni. A 2014, evi XL. tOrveny 24. $-a szerint a
nemperes eljrinisra az 1952. 6vi III. tdrveny, (Pp.) szabilyart a polgriri nemperes eljdras
saj6toss6gaib6l ered6 elterdselftel kell megfelel6en alkalmani, ezert a jelen eljrinisban a Pp.
220. $ 6s 221,. $ -a alkalmazand6, tehrit a test0letnek indokol6si kdtelezetts6ge van, amelynek
nem tett eleget.

Eloadta tov6bb6, hogy az elsz6mol6s nem a szerz6ddsben 6s az itzletszabiiyzatban
foglaltaknak megfelelden tdrtdnt, rdszletesen megindokolt4 hogy az elsz{mo16s milyen okb6l
hibds.
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A kdrelmez6 kdrelmdre a bir6s6g meghallgq#+st tartott, ahol a kdrelmezti ism6t rdszletezte,

milyen okb6l hibas a kerelmezett elsz6m<iffiba. Becsatolta a Budak6my6ki Jrirasbir6sig

3.Pk.50.467/201514. sz6mf hatdrozatilt,6s a:&iUjrasz1m:iths riszletes levezet6se" elnevezdsfi

mell6kletet.
A kerelmezett kolibbi all{spontjSt fenntartva fgy nyilatkozott, hogy az elsziunolisa helyt6ll6,

illlitisfut r lszletesen indokolta.

A k6relem az aldbbiak szerint megalapozotftl

2014. dvi XL. ttirviny a Kfiriinak o pdnziigl,ii intizmCnyek fogaszl.rii khksdnszerzddeseire

vonatkozti jogegysigi hatdrozatdval kapcsolatgs egtes kdrdisek rendezisir1il szdld 2014. evi

WUIII. firvinyben rdgzltett elszdmottis szabd,tyahdl ds egtes egtib rendelkczise*rfil
21.5 O A Pdnzugti Bdkihet| Testtilet eljdrdsdnak kezdemdnyezdseknr a fogtasztd
kiilmtdnek tartalmaznia trelt az arra irdnyitl| hatdrozott kirelmet is, hogt a Pinziigti
Bikeketd Testiilet dllapitsa meg, hogt
a) az elszdmolds az dttolo megietdlt helytelen,adatot, illetve szdmitasi hibdt tartalmazza, 6s

illapitsa meg a helyes elszrimolast, tovdbbd luitelezze a pdnzilgti intdzminyt annak

v,\grehajtasdra vagl

22. S 0 A Pinziigti Bikeltetd Tbsttilet a 21. $ (3) bekezdise szerinti kirelmet hdromtagi

tandcsban eljdrua, az eljdrds trasbeli tefolytatdsaual b{rd.lja.el azzal, hogt ha m.eSlA6se.

szeint u ilg kbriilmenyei i1lot<otjdk,,meghollgaitlst tbtrttbi. Atunlbcs eg4gzsiga iivdhagyd '' .. ''

*'vagy fa;rclEail iartaimaztS hitdrozattat dikt, vagy a lairelmet elutasitia ds az eljdrost

migszfinteti; A tanics a kdrelmel,elUtasitia ds.az eljdrdst megszilnteti abban az esetben ts, ha

a ihrelem nem allalmas az drdemi elbirdlasra-..

25. S Q) A fogaszt| mint kirelmez6 az elszdmoldst Msz{td pinzi)gti intdzmdny mint

laireimezett ellen, a Pirutigti Bikdttetd kstillet elidrdsdt kdvetlen, a Pitwilgti Bdkzltetf

Tesfilet eljdrast megszfintetd dOntdsdnekvag) a 21. S @ bekezdds a) pontia szerinti kdrelem

alapjdn o helyes elszdmoldst megdtlapitd hatarozatdnak a fogasztd rdszdre tortinf
keiiesitdsdt kbvetd 30 napon belal a P1ruagi Bdlceltetd Testtilet elidrdst megsziinteti

ddntisinek vagl ct helyes elszdmolast megdltapitd hatdrozatdnak hatdlyon kii)l helyuese

irdnt polgdri iemperes eljdrdst luzdeminyezhet. Ha a fogasztf a kirelem elfiteriesztdsdben

oUanyona van, aklar 
-az 

a|addfi, *rgirfrrdtitdl szdmitott 30 napon betiil, de legtesdbb

2016.;krdber 31. napidig tretl a kirelmet elfiterjesztenie.

(2) A lreretnez| a kirelmet elutasttd is az etjdrast megszfintetd ddntdssel szemben benyiitot
kdrelmdben kdrheti, hogt a birdsdg hatdrozatdban dllap{tsa meg, hogt

a) a pinzugti intizmdny elszdmoldsa, illeve a Pinziigti BdWtetd kstiilet 
_dontdse

iogszabdtyt iirt, o Pinzi)gti BdWltetd Testrtlet jogszabdlysdnd hatdrozatdt helyezze hatdlyon

k{vi)l es kdtelezze a penzilgti intdnndnyt ii elszdmolan ki:szitdsdre,

d) ha a pdnzilgyi AeXatt"ia Testiilet a fogyaszti kdrelmdt nem a kdrelem megalapozadansdgo

miatr utasitoii el 6s szt)ntette meg az etjdrdst - a Pdnztigyi B€l<6ltet6 Testillet ddnt€se

jogsz.abdty sdrt, azt helyezze hatdlyon kiviil 6s ktitelezze a Pdnziigyi Bdkdltetd Testtiletet fii

elj dr ds lefolytatdsdr o.

2013. dvi CWID{. te, 114. S (1) A kdtelezist nrnlmaz6 hatdrozatnak, illeMe az oianldsnak

ki kett terjednie a kdrelemben ellterjesztett valamennyi ind{wdnyra 6s a dontds alapidul

szolgdl6 indokokro.
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A bir6s6g a 2014.6vi XL. tv.24. g .a alapjdn alkalmazand6 pp. 3. g (2) bekezdese alapj6n
megdllapitott4 hogy a k6relmez6 kdrekire. a Pdnzngyi Bdkdltet6 Testiilet hatArozatinak
hatdlyon kiviil helyez6se, es rij e]j6nis lefolyatris6ra k<itelez6sere is irrlnyulg ez6rt ennek
megfelel<ieo bfnilta el a kdretnel

A bir6s.lg a kerelmLezfr beadv6nya alapjrin megiiliapitotta, hogy egy6rtelmfien megjel<ilte az
iltalakifogdsolt sz6mitisi hibit, aztr6szletet*en megindokolta, okiratolkal alhtimxztotta.
Indokol6sdban a.rcnban a P6nztigyi BdkdltetSTestiilet csak annyit adott el6, hogy a kdrelmezd
6ltal megiel6lt hiba nean alapos, tov6bb6 hogy azelszimoliis nern tartalmazott olyan adatot, 6s
szdmitr{si hib6! arnely alapjdn az elszlmoldst a an6csnak feliil kellett volna vizsg6lnia.

A Magyar Nemzeti Banlff61 sz6l6 2013.6vi CXXXIX. tv. 114. g 1) bekezdese 6rtelm6ben a
test[let csak a k<itelez6st tartalmaz6 hat6rozatot kciteles indokolni, a H-PBT-H-10767/ZOLS.
szfmri hatisozat pedig nem tartabnaz kdtelezdst.

A P€nztlgyi B6k6ltet6 Testrflet Egyanalftor 6rdemben hatirozotta kdrelmez6 kdrelmdr6l, ezdrt
a bffifu allaspon{a szsint intlokolAsi k<itelezettsdg terheli. Mindez kflvetkezik

g,{laptdfirenye rcndelkezdsiMl, igy a B. cikk 1) bekezdds6b6l, is a tisztessdges
ellin{shoz val6 jogrol szol6 XXVII. cikki l) bekezddsCb6t is Q6l2Ot5. (VII.21)
eA hatdrozat)
A testfllet azonban nem tett eleget indokolisi ktitelezettsdg6nek, mivel nem adta indok6t, hogy

A bir6srig r{l[{spontja szerint teh6t a Pdryqgyr B6k6ltet6 Testiiletnek meg kellett volna
indokotnia, hogy a szerz&d*s, illsfve az"flzletszabilyzat viszonyira alapfwa megjel6lt
szrimitasi hlba az elszdmoldsban midrt nem alapos, amennyiben ugyanis a k6rehnez6 6ltal
el6adottak nem megal#zottat! i testiilelnek irdimben kellett vJna vizsgilni ds ennek
alapjdn ri,szleteznie, mely indokok alapjdn nqm talLlta megalapozottnak a kdreLnez6 iiltal
el6adottakat

A bir6s6g a fentiekre figyelenrnel a Pdnztigyi Edkiltet6 l-estiilet hatArozatifi a 2014.6vi XL.
torveny 25. $ (2) bekezdes d) pontja adLapjlnhxiJyon kiv0l helyezte 6s rij eljdnis lefolytatasrira
kdtelezte, amelynek soran a testEletnek drderrben kell vizsg6lnia a kdrelrnez6 Lltat feltdrt
sz6mit{si hib6kat.

A bir6s6g a 2014. 6v XL. t6rveny 24.9-a 4epjdn alkalmazand6 pp. 78. g (1) bekezd6se
alapjan kOtelezte a k6relnezettet a k6relilnezdnek az eljr{r6ssal felmertilt koltsige
rnegfizet6sere.

A v6p6s ellen a 2014. 6viXL. tdrveny 24.$- aszerint alkalmazand 6 1g52.e\.i III. rrirveny
233.$ (l) bekezdese alapjrin van helye fellebbez6snek.
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