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A közigazgatási és a bírósági hatáskörök 

elemzése a pénzügyi fogyasztóvédelem területén 

 

A kutatás tárgya és célja 

 

A kutatás célja, hogy feltárja a pénzügyi fogyasztóvédelem 

jogérvényesítési gyakorlatának sajátosságait, koncentrálva a bírói és a 

közigazgatási tevékenység határvonalának meghatározására.  

A kutatás első lépéseként meg kellett határozni a pénzügyi 

szolgáltatások azon sajátosságait, amelyek indokolják az e területtel 

kapcsolatos fogyasztóvédelmi tevékenység általánostól eltérő voltát. 

Azonosításra kerültek a pénzügyi fogyasztóvédelem területén eljáró 

hatóságok és eljárásaik. 

A második fázisban meghatároztam az egyes eljárások jellemzőit, és 

elvégeztem a bírói és közigazgatási eljárások elvi elhatárolását. 

A harmadik fázisban feldolgoztam a releváns bírói gyakorlatot.  

 

I. A pénzügyi fogyasztóvédelem lehatárolása, eljáró közigazgatási 

szervek és eljárásaik azonosítása 

 

1. A fogyasztóvédelem lényege és a pénzügyi fogyasztóvédelem1 

 

A tökéletesen versenyző piac egyik alapfeltevése, hogy a szereplők 

döntéseiket valamennyi információ birtokában, közgazdasági értelemben 

vett racionális módon hozzák meg. E feltevés maradéktalanul sehol sem 

érvényesül, ezért a piacok működése sem tökéletes. Az áruk (és 

szolgáltatások) végfelhasználói piacán a kereslet a fogyasztói igényekből 

                                   
1 Fazekas [1] nyomán 
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származik. A tömegtermelés és tömegesen nyújtott szolgáltatás azonban 

ma már nem közvetlenül az egyén igényeiből indul ki, hanem a 

volumengazdaságosság érdekében minél több, azonos jellemzőkkel bíró 

terméket és szolgáltatást kíván értékesíteni. Az igénytől való elszakadás 

hatását fokozza az egyre nagyobb teret nyert eladásösztönző technikák 

alkalmazása (ügynökök, reklámok stb.), amelyek egyebek mellett az 

eredeti igény részleges feladásával vagy egyenesen azok 

megváltoztatásával járnak.  

A piacgazdaságok kiterjedésével hamar felismerhetővé vált, hogy 

gazdasági tevékenységén kívül eljáró természetes személyek 

kiszolgáltatottsága ugrásszerűen megnőtt azáltal, hogy az áruk és 

szolgáltatások a korábbiaknál lényegesen összetettebbek, kevésbé 

átláthatók és értékelhetők, továbbá megnőtt a távolság a termékek 

előállítója és végső felhasználója között. A termékről, illetve 

szolgáltatásról a fogyasztó ismeretei ezért a korábbinál jóval 

korlátozottabbak, így az információs aszimmetria folyamatosan növekszik. 

A piacok hatékony működésének fenntartása érdekében szükséges e 

piaci szegmensek zavarainak kiküszöbölése, amelyek egyes elemei 

képezik a fogyasztóvédelem részterületeit. A fogyasztóvédelem célja és 

lényege tehát általánosságban az, hogy korrigálja a versenyen alapuló 

piac azon tökéletlenségét, amely a fogyasztó hiányos informáltságából, 

illetve gyengébb gazdasági helyzetéből ered. A fogyasztóvédelem a 

fogyasztók által vásárolt áruk, illetve általuk igénybe vett szolgáltatások 

teljes körére kiterjed. A szabályozás termék- és szolgáltatás-specifikus, 

amelyhez kapcsolódó jogérvényesítési mechanizmus azonban lényegében 

egységes. 

E körből kivételt képeznek a pénzügyi szervezetek által nyújtott 

szolgáltatások. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 

(Fgytv.) 1. § (1) bekezdése szerint ugyanis a törvény hatálya – a (2) 

bekezdésben meghatározott eltéréssel – a vállalkozások azon 

tevékenységére terjed ki, amely a fogyasztókat érinti vagy érintheti. A (2) 

bekezdés szerint a törvény hatálya nem terjed ki a Pénzügyi Szervezetek 

Állami Felügyeletéről szóló törvény2 (a továbbiakban: Psztv.) és az abban 

meghatározott törvények alapján a Pénzügyi Szervezetek Állami 

Felügyelete által felügyelt tevékenységet folytató szervezeteknek, 

személyeknek a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a 

továbbiakban: Felügyelet) által felügyelt tevékenységére (a továbbiakban: 

pénzügyi szolgáltatási tevékenység).  

                                   
2 2010. évi CLVIII. törvény a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről (Psztv.); 2011. január 1-jét 
megelőzően az azonos című 2007. évi CXXXV. törvény volt, amelyet a továbbiakban régi Psztv-ként említek. 
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A Psztv. 4. § sorolja fel azon törvényeket, amelyek alapján végzett 

tevékenység pénzügyi szolgáltatási tevékenységeknek minősül. Ezek a 

következők: 

a) az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. 

törvény, 

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

Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény, 

c) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi 

CXII. törvény (a továbbiakban: Hpt.), 

d) a lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény, 

e) a jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről szóló 1997. évi XXX. 

törvény, 

f) a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi 

LXXXII. törvény, 

g) a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. 

törvény, 

h) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.), 

i) a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. 

törvény (a továbbiakban: Bit.), 

j) a távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazati szolgáltatási 

szerződésekről szóló 2005. évi XXV. törvény, 

k) a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről szóló 2007. évi CXVII. 

törvény (a továbbiakban: Fnytv.), 

l) a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, 

valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi 

CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.), valamint 

m) a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: 

Pmt.), 

n) a viszontbiztosítókról szóló 2007. évi CLIX. törvény (a továbbiakban: 

Vbit.), 

o) a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. 

törvény, 

p)  meghatározott keretek között a kötelező gépjármű-

felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény (a továbbiakban: 

Gfbt.), 
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q) a központi hitelinformációs rendszerről szóló törvény, 

r) a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 

törvény 

hatálya alá tartozó szervezetek, személyek és tevékenységek 

felügyeletét. 

A Felügyelet látja el a kereskedelmi kölcsönt nyújtó hitelező felügyeletét 

a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény hatálya alá 

tartozó tevékenysége tekintetében. 

A fenti jogszabályokban meghatározott tevékenységek tehát pénzügyi 

szolgáltatási tevékenységnek minősülnek, amelyekre nem terjed ki az 

Fgytv. hatálya. Mielőtt megvizsgálnánk ennek következményeit, 

mindenképpen szükséges annak legalább vázlatos feltárása, hogy mi az 

oka az eltérő fogyasztóvédelmi szabályozásnak, azaz milyen olyan 

sajátosságai vannak a pénzügyi szolgáltatási tevékenységeknek, melyek 

indokolják a különálló rezsimet.  

 

2. A pénzügyi szolgáltatási tevékenységek jellegzetességei 

 

1. A pénzügyi szervezetek mint a pénzügyi szolgáltatási tevékenységet 

végző szervezetek az állam által szigorúan felügyelt intézmények.  

A pénzügyi szervezetek széles és mély szabályozásának és ehhez 

kapcsolódóan az intenzív felügyeletüknek több különböző oka van. Ezek 

közül most csak a pénzügyi intézményrendszerbe vetett bizalom 

fenntartásának szükségességét emelném ki. Azaz az államnak rendkívül 

fontos érdeke a pénzügyi intézményrendszer zavaroktól mentes 

működése, amelynek leglényegesebb része a bizalom megléte. A pénzügyi 

szervezetek átfogó működési felügyelete (ún. prudenciális felügyelet) a 

fogyasztóvédelemtől elviekben független. A szoros felügyelet ténye 

azonban olyan lehetőségeket biztosít, amelyekkel a fogyasztóvédelmi 

felügyelet hatékonyabbá tehető. Mivel a Felügyelet speciális 

szakértelemmel rendelkező hatóság3, amely tevékenységénél fogva szoros 

kapcsolatban áll a különféle pénzügyi szervezetekkel, így kézenfekvő, 

hogy a pénzügyi felügyelet lássa el a pénzügyi fogyasztóvédelemmel 

kapcsolatos hatósági feladatokat is. Ez egyébként nem törvényszerű. A 

pénzügyi felügyelet megszervezhető úgy is, hogy külön hatóság látja el a 

                                   
3 Jelenleg mind a prudenciális, mind pedig a fogyasztóvédelmi hatáskört a Pénzügyi Szervezetek Állami 
Felügyelete (PSZÁF) gyakorolja. A prudenciális területen megjelenik még a Magyar Nemzeti Bank, a 
fogyasztóvédelem területén pedig a Gazdasági Versenyhivatal is. A továbbiakban Felügyeleten, illetve a 
felügyelő hatóságon a PSZÁF-ot értem.   
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prudenciális felügyeletet, és külön szervezet feladata a piac felügyelete és 

a fogyasztóvédelmi feladatok ellátása.  

 

2. Az ügylet tárgya: szolgáltatás 

A pénzügyi szolgáltatások esetében az ügylet tárgya valamilyen 

szolgáltatás; a „pénzügyi termék” kifejezés is szolgáltatásokat takar. A 

termékek fizikai megjelenítéséhez kapcsolódó előírások ezért a pénzügyi 

területen nem értelmezhetők.  

 

3. A szolgáltatás tárgya: pénz 

A pénzügyi szolgáltatások legfőbb megkülönböztető ismérve, hogy mind 

a szolgáltatás, mind pedig az ellenszolgáltatás végső soron pénz (vagy 

értékpapír). A pénz jellegzetességei közül kiemelném azt, hogy korlátlanul 

helyettesíthető, illetve, hogy természeténél fogva nem jelenthet fizikai 

veszélyt az ügyfelekre, azaz a különféle biztonsági (fizikai, biológiai, 

műszaki, minőségi stb.) előírások szintén értelmezhetetlenek.  

 

4. A szolgáltatás lényege jellemzően valamilyen pénzügyi kockázat 

kezelése. 

A pénzügyi szolgáltatások célja valamilyen pénzügyi kockázat kezelése, 

így a lehetséges kihatások is (legalábbis közvetlenül) csak pénzügyiek. E 

pénzügyi kihatások azonban az egyén teljes ellehetetlenüléshez 

vezethetnek, míg társadalmi szinten rendkívül súlyosak lehetnek.4  

 

5. A pénzügyi szolgáltatások minden esetben összetettek és bonyolultak. 

A pénzügyi termékek – még a legegyszerűbbek is – összetettek, 

bonyolultak, így a szolgáltatás megfelelőségének megítélése nem könnyű 

feladat. A megítélés nehézsége mind objektív, mind pedig relatív 

nézőpontból jelentkezik. Az objektív nézőpont ebből a szempontból azt 

jelenti, hogy a kiválasztott pénzügyi termék az ügyfél igényének, 

elvárásainak megfelel, és nem tartalmaz olyan elemet (kockázatot), amit 

nem szeretne. A relativitás viszont más szolgáltató ugyanilyen 

paraméterekkel rendelkező termékével való összehasonlítást jelenti, 

vagyis nemcsak azt, hogy a termék az ügyfél igényeinek megfelel, hanem 

                                   
4 E kettősséget jól példázza a devizában meghatározott hitelezés elterjedése a 2000-es évek közepétől. Az 
árfolyamok megváltozása az adósokat sok esetben fizetésképtelenné tette, míg a széles körben elterjedt 
devizaalapú hitelezés gyengítette a monetáris politikát.   
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azt is, hogy az adott szolgáltató azt számára kedvező díjjal, költséggel 

nyújtja. A termék ügyféligénynek való megfelelése kétoldalú: egyrészt 

feltételezi, hogy az ügyfél tudja, mire van szüksége, másrészt pedig, hogy 

a szolgáltató termékét e szempontok szerint meg tudja ítélni. Mivel a 

gyakorlatban egyik oldal sem teljesül és a fogyasztói döntéshozásnak ez 

az egyik kulcseleme, ezért a pénzügyi fogyasztóvédelemnek ez áll a 

fókuszában.  

 

6. A pénzügyi szolgáltatások hosszabb időtávúak. 

A pénzügyi szolgáltatások időtávja általában hosszabb, mint az 

impulzusszerű szolgáltatásoké. A pénzügyi szolgáltatások egy része 

ráadásul nagyon hosszú távra szól, és az ügyfél életének tetemes részére 

kihat. Ez jellemző a befektetési jellegű termékekre (külön kiemelve a 

nyugdíjcélú megtakarításokat), illetve hosszú lejáratú, akár 30-35 éves 

kölcsönöket.  

 

7. A felek közötti információs aszimmetria különösen nagy. 

A pénzügyi szolgáltatások esetében a felek közötti információs szakadék 

nagyon nagy. Míg a professzionális szolgáltatók sok, magasan képzett 

szakértőt alkalmaznak a szükséges információk összegyűjtésére, piaci 

folyamatok elemzésére, addig az ügyfél lényegében csak azokra az 

információkra támaszkodhat, amit a szolgáltatótól kap. Az alternatív 

információs forrásokhoz való hozzáférés nehézkes, időigényes és 

költséges.  

 

8. A pénzügyi szolgáltatások értelmezése nagyon magas szintű 

szakértelmet igényel. 

Túl az előző pontban említett mennyiségi aszimmetrián, jellemző az is, 

hogy az információk feldolgozásához kiemelkedően magas szakértelem 

szükséges. Még a felkészült, tudatos fogyasztóról sem feltételezhető, hogy 

ilyen szintű szaktudással rendelkezzen, amit figyelembe kell venni mind az 

elvárhatóság szintjének meghatározásánál, mind pedig a jogérvényesítési 

rendszer kialakításánál.  

 

9. A pénzügyi szolgáltatásokat sokszor közvetítőkön keresztül nyújtják.  

A pénzügyi szolgáltatások sajátos jellemzője, hogy a szolgáltatást 

nyújtó (ún. termékgazda) és az ügyfél közötti szerződés létrejöttében sok 
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esetben speciális közvetítő is közreműködik, akinek tevékenysége szintén 

pénzügyi szolgáltatási tevékenység. A közvetítés folyamata tehát önállóan 

is felügyelt. A közvetítő szerepe nem korlátozódik a felek összehozására, 

hanem egyúttal a szolgáltatás jellemzőiről szóló információk forrása is.5 
Gyakori, hogy az ügyfél magával a termékgazdával nem is találkozik.  

A felvázolt jellegzetességek összességükben olyan hatásúak, amelyek 

miatt az általános fogyasztóvédelmi eszköztár nem elégséges, illetve nem 

megfelelő. E tevékenységek fogyasztóvédelmi felügyelete is csak magas 

szintű, különös szakértelem birtokában lehetséges. Emellett szükséges az 

is, hogy a szokásosnál jóval bővebb eszköztár álljon rendelkezésre. Ennek 

oka az, hogy míg általában a gazdasági szereplők tevékenységének csak 

egy-egy részterülete lényeges az állam számára, addig a pénzügyi 

szektorban a szektor egészének működőképessége fontos. A pénzügyi 

szektorban magas fokú az egyes szereplők egymásra hatása, azaz egy-

egy szereplő diszfunkcionális működése az egész pénzügyi 

közvetítőrendszert megingathatja. Ezt a fogyasztóvédelmi intézkedések 

kiválasztásakor is figyelembe kell venni.  

 

3. Az eljáró hatóságok és eljárásaik 

 

Az általános fogyasztóvédelem polgári jogon kívüli két fő jogszabálya a 

már említett Fgytv., illetve a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen 

kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (a 

továbbiakban: Fttv.). Mint láthattuk, a pénzügyi szolgáltatási 

tevékenységekre a Fgytv. hatálya nem terjed ki, így az abban foglalt 

anyagi jogi szabályozás, illetve jogérvényesítési rendszer sem irányadó. 

Ezzel szemben az Fttv. hatálya alá tartoznak a pénzügyi szolgáltatási 

tevékenységek is. Az Fttv. normáinak megsértése miatt eljáró 

hatóságokat az Fttv. 10. §-a az alábbiak szerint határozza meg.  

Általános esetben a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának 

megsértése miatt a fogyasztóvédelmi hatóság jár el. A Gazdasági 

Versenyhivatal (a továbbiakban: GVH) jár el, akkor, ha a kereskedelmi 

gyakorlat a gazdasági verseny érdemi befolyásolására alkalmas. Nincs 

hatásköre a GVH-nak akkor, ha a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat 

kizárólag a terméken, annak csomagolásán vagy a termékhez egyéb 

módon rögzítve (a továbbiakban együtt: címke), illetve a termékhez adott 

                                   
5 Ez különbözik pl. az ingatlanközvetítés azon formájától, ahol a közvetítő felelőssége limitált, és a tevékenység 
lényege csupán a felek összehozása. Az ingatlanközvetítőktől származó információ általában csupán a 
figyelemfelkeltést szolgálja.  
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használati és kezelési útmutatóban vagy jótállási jegyben jelenik meg, 

vagy ha a tájékoztatási követelmény6 megsértésével valósul meg. 

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete jár el a tisztességtelen 

kereskedelmi gyakorlat tilalmának megsértése miatt, ha az érintett 

kereskedelmi gyakorlat a vállalkozás olyan tevékenységével függ össze, 

amelyet a Psztv. alapján a Felügyelet felügyel, azaz nem más, mint a 

Psztv. 4. §-a szerinti, a fentiekben idézett szervezetek által nyújtott 

szolgáltatások köre. A pénzügyi szolgáltatások esetében is a GVH jár el, 

ha a gyakorlat a verseny érdemi befolyásolására alkalmas. Nincs 

hatásköre a GVH-nak, ha a gyakorlat a tájékoztatási kötelezettség 

megsértésével valósul meg (ez gyakorlatilag csak az Fttv. 7. § (3) 

bekezdése szerinti tájékoztatási kötelezettségét jelenti).  

A pénzügyi szolgáltatások fogyasztóvédelmi ügyeire hatáskörrel 

rendelkező hatóságok azonosítását követően meg kell vizsgálni, hogy az 

egyes hatóságok milyen eljárásban járnak el.   

 

3.1. A Felügyelet eljárásai 

A Felügyelet eljárásait a Psztv. IV. fejezete tartalmazza. Ezek közül az 

ellenőrzési eljárás és a fogyasztóvédelmi eljárás releváns. Emellett 

különös jelentősége van a Psztv. V. fejezetében szabályozott Pénzügyi 

Békéltető Testület (a továbbiakban: PBT) eljárásának. 

Az ellenőrzési eljárás a prudenciális felügyelet alapvető eszköze. A 

fogyasztóvédelmi felügyelethez tartozik természetszerűleg a 

fogyasztóvédelmi eljárás, de a Felügyelet fogyasztóvédelmi 

tevékenységének része a PBT eljárása is. Elsőként a kifejezetten a 

fogyasztóvédelemi tevékenységhez kapcsolódó eljárásokat tekintem át, és 

ehhez képest fogom vizsgálni az ellenőrzési eljárás fogyasztóvédelmi 

aspektusait.  

A) A Psztv. 64. § (1) bekezdése értelmében a Felügyelet kérelemre 

vagy hivatalból indított fogyasztóvédelmi eljárás keretében ellenőrzi 

a) a 4. §-ban meghatározott törvények hatálya alá tartozó személy 

                                   
6 Fttv. 7. § (3) E § alkalmazásában 
a) az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusában, 
b) kötelező európai uniós jogi aktus rendelkezéseinek átültetése céljából elfogadott külön jogszabályi 
rendelkezésekben, illetve 
c) az 1. § (4) bekezdésének a)-d) pontja, valamint (5) bekezdésének b) pontja szerinti külön jogszabályi 
rendelkezésekben  
meghatározott tájékoztatási követelményekben előírt információ az ott meghatározott kereskedelmi 
kommunikáció tekintetében jelentős.” Ha tehát a tisztességtelen magatartás e körben valósul meg, akkor a 
hatáskör a verseny esetleges érintettsége ellenére az általános szabályok szerint alakul. 
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vagy szervezet által nyújtott szolgáltatást igénybe vevő fogyasztóval 

szemben tanúsítandó magatartásra vonatkozó kötelezettséget 

megállapító, a 4. §-ban meghatározott törvényekben vagy az azok 

végrehajtására kiadott jogszabályban előírt rendelkezések, valamint 

b) az alábbi törvényekben meghatározottak szerint 

ba) a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat 

tilalmáról szóló törvény rendelkezéseinek, 

bb) a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes 

korlátairól szóló törvény rendelkezéseinek, továbbá 

bc) az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az 

információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 

szóló törvény rendelkezéseinek (a továbbiakban az a) és a b) pont együtt: 

fogyasztóvédelmi rendelkezések), továbbá 

c) az e törvény szerinti pénzügyi fogyasztói jogvitával kapcsolatos 

kötelezettség 

betartását, és – ide nem értve a szerződés létrejöttének, 

érvényességének, joghatásainak és megszűnésének, továbbá a 

szerződésszegésnek és annak joghatásai megállapítását – eljár e 

rendelkezések megsértése esetén.  

A fogyasztóvédelmi eljárás anyagi jogi alapját tehát csak és kizárólag a 

fentiekben felsorolt jogszabályokban foglalt előírások adják. A felsorolt 

jogszabályi előírások megsértése esetén is csak annyiban van lehetőség a 

fogyasztóvédelmi eljárás keretében a jogérvényesítésre, amennyiben az 

nem érinti a szerződés létrejöttének, érvényességének, joghatásainak és 

megszűnésének, valamint a szerződésszegésnek és annak joghatásai 

(valójában jogkövetkezményei) megállapítását. E lehatárolás döntő, 

hiszen ez jelenti a közigazgatási jogérvényesítés határát.  

A kérelemre indult fogyasztóvédelmi eljárás és a PBT eljárásának közös 

jellemzője az, hogy ráépülő jellegű, azaz megindításának csak az érintett 

pénzügyi szervezet által lefolytatott (de legalábbis kezdeményezett) 

panaszeljárás lefolytatását követően van helye.  

A kérelemre induló eljárás formális jellegű: megindításának abban az 

esetben van helye, ha az ügyfél a pénzügyi 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 

szervezet szolgáltatásával vagy eljárásával kapcsolatos panaszát már 

korábban előterjesztette, azonban 
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a) a panaszára nem kapott választ, 

b) a panasz kivizsgálása nem a jogszabályokban előírtak szerint történt, 

c) a szervezet válaszából egyéb, az (1) bekezdésben meghatározott 

jogszabályokban (ld. alább) előírt fogyasztói jogot sértő körülményt 

vélelmez (Psztv. 64. § (3) bekezdés). 

B) A PBT hatáskörébe és illetékességébe tartozik a fogyasztó és a Psztv. 

4. §-ban meghatározott törvények hatálya alá tartozó személy vagy 

szervezet között – a nyújtott szolgáltatással kapcsolatban – létrejött 

szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a 

továbbiakban: pénzügyi fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli 

rendezése. E célból a PBT egyezség létrehozását kísérli meg, ennek 

eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok 

egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása 

érdekében. A PBT eljárására a Psztv. vonatkozik, az nem minősül hatósági 

eljárásnak. A PBT működése sokkal inkább a bíróságéhoz hasonlatos. A 

PBT hatásköre a fogyasztóvédelmi eljárás ellenpárja: a pénzügyi 

fogyasztói jogvita a fogyasztóvédelmi eljárásból kizárt tárgykörökre 

irányul, azaz a szerződések megkötésére és teljesítésére. A PBT ugyan a 

Felügyelet szervezeti rendszerében működik, és tagjai köztisztviselők, 

azonban működése független, ténylegesen a bírósági logika mentén 

szerveződik.  

A bírósági eljárásban mind a Felügyelet fogyasztóvédelmi hatósági 

eljárásának, mind pedig a PBT eljárása jogalapjai hivatkozhatók. A 

bíróságnak természetesen jóval szűkebb az intézkedési jogköre, és célja is 

sokkal inkább a szerződéses kötelemből fakadó jogviták rendezése.  

C) A prudenciális felügyelethez tartozó (általános) ellenőrzési eljárás7 az 

adott tevékenységhez kapcsolódó jogszabályi rendelkezéseknek való 

megfelelés vizsgálata, és mint ilyen természeténél fogva sokkal 

szerteágazóbb. Az általános ellenőrzési eljárás is feltárhat azonban 

fogyasztóvédelmi eljárás keretében elbírálandó jogsértéseket. Az eljárási 

takarékosság, valamint a hatékony és megfelelő intézkedés lehetővé 

tétele érdekében a Psztv. külön rendelkezik arról, hogy a Felügyelet a 

fogyasztóvédelmi rendlelkezések betartását általános ellenőrzési eljárás 

keretében is vizsgálhatja, ekkor azonban megfelelően alkalmazni kell a 

fogyasztóvédelmi eljárás eljárási szabályait is, továbbá az ezzel 

kapcsolatos jogsértésekre a fogyasztóvédelmi eljárás által lehetővé tett 

                                   
7 A Psztv. terminológiája ellenőrzési eljárásnak nevezi a prudenciális felügyelet keretében végzett eljárásokat. A 
jobb megkülönböztethetőség érdekében nevezem ezt általános ellenőrzési eljárásnak (ez azonban nem 
tévesztendő össze az ellenőrzési eljárás egyik típusának megnevezésével, az átfogó ellenőrzéssel, ami nem az 
ellenőrzéssel érintett jogterületekre, hanem az ellenőrzés terjedelmére utal). 
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intézkedésekre van lehetőség. Ha az adott intézmény mind a prudenciális, 

mind pedig fogyasztóvédelmi rendelkezéseket is megsértette, akkor 

egységes intézkedés is alkalmazható, ami az ágazati törvények által 

lehetővé tett intézkedéseket jelenti. Ebben az esetben tehát a 

fogyasztóvédelmi szabályok megsértésének szankcionálása teljes 

egészében kikerül fogyasztóvédelmi eljárásból és szankciórendszerből.8  

 

3.2. A GVH eljárása 

A fogyasztóvédelem szempontjából lényeges tényállások közül kizárólag 

a GVH hatáskörébe tartozik a Tptv. 8-10. §-ában meghatározott üzleti 

döntések tisztességtelen befolyásolása. A GVH jár el az Fttv-ben 

meghatározott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat esetében, ha az 

alkalmas a verseny érdemi befolyásolására – kivéve, ha a jogsértő 

magatartás kizárólag a címkézési, illetve tájékoztatásra vonatkozó 

előírások megsértésével valósul meg.  

A GVH-nak nincs külön eljárás típusa a fogyasztóvédelmi jogszabályok 

megsértésének esetére, ezért ezeket is az általában alkalmazott 

versenyfelügyeleti eljárásban bírálja el. Lényeges különbség azonban, 

hogy a versenyfelügyeleti eljárás lefolytatása a vizsgáló döntésétől függ, 

azaz a bejelentés és panasz nem von maga után automatikusan 

versenyfelügyeleti eljárást. A GVH tehát a Felügyelettel ellentétben nem 

köteles a teljes eljárás lefolytatására, annak megindítása a szerv döntésén 

múlik, azaz a GVH eljárása ilyenkor hivatalbóli eljárás. 

Az Fttv. 23-27. §-ai tartalmaznak különös eljárási szabályokat mind a 

Felügyelet, mind pedig a GVH részére. Ezek közül kiemelendő a kölcsönös 

értesítési kötelezettség a két hatóság között.  

 

 

 

 

 

 

                                   
8 Példaként említhető az az eset, amikor egy intézménynél a panaszkezelési eljárásokat nem folytatják le, 
amelynek oka, hogy nem működik e funkció ellátására megfelelő részleg. A felszín fogyasztóvédelmi 
rendelkezések megsértését jelenti, míg a feladatok ellátására alkalmatlan szervezeti felépítés prudenciális 
problémákat vet fel. Az egységes intézkedés az ilyen helyzetekre adhat megfelelő választ, és ennek keretében 
olyan intézkedések is felmerülhetnek, amelyek egyébként fogyasztóvédelmi eljárás keretében nem állnának 
rendelkezésre – mint például a mulasztást elkövető vezető tisztségviselő, vagy vakár az intézmény piacról való 
kivezetése.   
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II. A közigazgatási eljárások jellemzői, bírói és hatósági eljárások 

elhatárolása 

 

1. A bírói és a közigazgatási jogalkalmazási tevékenység fő 

különbségei9 

 

A bírói jogalkalmazás igazságszolgáltatás, melynek fő funkciója a 

konfliktusok jogi úton való rendezése. A bírói jogalkalmazást az anyagi 

jogszabályok vezérlik és az anyagi jogi jogviszonyok az 

igazságszolgáltatási tevékenységet megelőzően jönnek létre. A fő 

funkciója az alapvető jogvédelem, s mint ilyen deklaratív jellegű: a 

korábban létrejött anyagi jogviszonyokat állapítja meg a múltra tekintve. 

A közigazgatási jogalkalmazás célja nem az igazságszolgáltatás, hanem 

a közfeladatok közhatalommal való megvalósítása. A közigazgatási 

szervek tevékenységük során jogokat és kötelezettségeket állapítanak 

meg, azaz jogviszonyokat hoznak létre. A közigazgatási tevékenység 

során az eljárási jogviszonyok rendszerint megelőzik az anyagiakat, hiszen 

azok funkciója, hogy eldöntsék, hogy szükséges-e közigazgatási 

jogalkalmazás vagy sem. A közigazgatási jogalkalmazás konstitutív, 

jövőre irányuló jellegű. A jogvédelem célja valamilyen közcél 

megvalósítása. Az eljárás nem kontradiktórius, hanem a felek szuprematív 

viszonyban állnak.10 

 

2. A Felügyelet fogyasztóvédelmi eljárása 

 

A Felügyelet fogyasztóvédelmi eljárása klasszikus hatósági eljárás, akár 

kérelemre, akár hivatalból indul. Éppen ezért az eljárásra – a Psztv-ben 

foglalt eltérésekkel – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) rendelkezéseit 

kell alkalmazni. A Ket. általános eljárási szabályaitól a Psztv. tartalmaz 

eltéréseket a 64-74. §-okban. A Psztv. különös rendelkezéseket ír elő a 

hatáskörre, a kérelem panaszeljárástól való függésére, az eljárás 

ügyfelére, az ügyintézési határidőre, a próbaügyletkötésre, az 

alkalmazható ideiglenes intézkedésre, intézkedésekre és bírságra, és az 

                                   
9 Ficzere (szerk.) id. mű alapján 
10 A leírtak alól mindkét irányban vannak kivételek. A cégbíróságok felügyeleti tevékenysége tartalmilag 
hasonlatos a hatósági jogalkalmazáshoz. A közigazgatásnak is vannak kvázi bírói eljárásai, mint például a jegyző 
hatáskörébe utalt birtokvédelem (polgári terület), vagy a szabálysértési eljárások (büntetőjogi és büntető 
eljárásjogi párhuzammal).   
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ellenőrzési eljárásra. E különös szabályok az eljárás közigazgatási jellegét 

semmilyen szempontból nem érintik.  

Ha az alkalmazható intézkedéseket vizsgáljuk, akkor az látható, hogy 

azok az egyes szektoroktól függetlenek, és az egységes szabályok a 

Psztv-ben találhatók meg az alábbiak szerint: 

71. § (1) Ha a Felügyelet megállapítja a fogyasztóvédelmi rendelkezések vagy a 

fogyasztóvédelmi ellenőrzés során hozott határozatának megsértését, a 61. § (4) 

bekezdés a), c) és e)-i) pontjában foglaltak figyelembevételével és az arányosság 

követelményének szem előtt tartásával az alábbi jogkövetkezményeket alkalmazza: 

a) a szükséges intézkedések és a jogszabályok betartására, a feltárt hiányosságok 

megszüntetésére hív fel, 

b) elrendeli a jogsértő állapot megszüntetését, 

c) megtiltja a jogsértő magatartás további folytatását, 

d) határidő tűzésével a feltárt hibák, hiányosságok megszüntetésére kötelezheti a 

jogsértőt azzal, hogy az a hibák, hiányosságok megszüntetése érdekében tett 

intézkedéséről köteles értesíteni a Felügyeletet, 

e) a jogszerű állapot helyreállításáig feltételhez kötheti vagy megtilthatja a 

jogsértéssel érintett tevékenység végzését, illetve szolgáltatás nyújtását, […] 

 

A fogyasztóvédelmi eljárások esetében a hatásköri probléma alapvetően 

két körben merül fel. Tárgyi oldalról a legnagyobb kérdés, hogy a kifogás 

tárgya hatósági ügy-e abban az értelemben, hogy a megsérteni vélt 

jogszabály beletartozik-e a Psztv. 64. § (3) bekezdésében felsorolt körbe. 

Fogyasztóvédelmi eljárásnak ugyanis csak annyiban van helye, 

amennyiben az adott magatartásra a Psztv. 64. § (3) bekezdése tartalmaz 

előírást. Nagyon gyakori eljárási akadály, hogy a panasz valójában nem 

ezekre alapul, hanem a szerződés létrejöttére vagy joghatásaira, amely 

azonban nem hatósági, hanem bírói hatáskör (ideértve a PBT-t is).  

Alanyi oldalról a fő kérdés a fogyasztói minőség megléte, azaz, hogy 

ilyen eljárást csak a gazdasági tevékenységén kívül eljáró természetes 

személy indítványozhat, és csak akkor, ha ő maga áll szerződéses 

kapcsolatban a szolgáltatóval. 

 

3. A felügyelet (általános) ellenőrzési eljárása 

 

A Felügyelet általános ellenőrzési eljárása szintén klasszikus hatósági 

eljárás, azaz mindaz jellemző rá, ami a fentiekben szerepel. Az általános 

ellenőrzési eljárásban alkalmazható intézkedések nem egységesek, hanem 

azokat az egyes szektorokban működő szervezetek sajátosságaihoz 

igazodóan az egyes ágazati törvények eltérően határozzák. A 

továbbiakban ezek közül csak a szűk értelemben vett 
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fogyasztóvédelemmel potenciálisan kapcsolatos intézkedési típusok közül 

ragadok ki néhány példát11. Az említett intézkedések olyanok, amelyek 

alkalmazásával a Felügyelet közvetlenül vagy közvetetten befolyásolja a 

fogyasztó helyzetét, és mint ilyen alkalmas fogyasztóvédelmi célok 

elérésére is. Fontos, hogy az alább felsorolt eszközök elsősorban a 

prudenciális jogérvényesítés eszköztárába tartoznak és fogyasztóvédelmi 

hatásuk elvileg csak másodlagos. Ha azonban belegondolunk a 

fogyasztóvédelmi eljárás során alkalmazható intézkedések és az 

alábbiakban kiemelt prudenciális intézkedések tartalmába, akkor sok 

esetben csak csekély vagy semmilyen eltérést nem találunk.  

– Az Önkéntes Kölcsönös Biztosítópénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 

(Öpt.) 65. § (3) bekezdése értelmében a Felügyelet a pénztár kötelezettségeinek 

teljesítése, a pénztártagok érdekeinek védelme, valamint a pénztártevékenységre 

vonatkozó jogszabályi előírások betartása érdekében a következő intézkedéseket – 

akár együttesen is – alkalmazhatja: 

a) az e törvényben és pénztártevékenységre vonatkozó más jogszabályban 

meghatározott feltételeknek való megfelelésre, valamint a jogsértő magatartás 

abbahagyására – esetleg határidő kitűzésével – felszólíthat; 

b) előírhatja intézkedési terv meghatározott határidőn belüli benyújtását, és a 

végrehajtásra is határidőt szabhat; 

[…] 

h) felszólíthat a pénzügyi terv átdolgozására, illetve az alapszabály 

módosítására; 

[…] 

– A Hpt. 153. §-a (1) bekezdése szerint a Felügyelet intézkedésként – egyebek 

mellett –  

[…] 

d) kötelezheti a pénzügyi intézményt intézkedési terv kidolgozására és 

végrehajtására; 

f) határozattal megállapítja a jogsértés tényét, s egyben elrendeli a jogsértő 

állapot megszüntetését, illetőleg megtiltja a jogszabályba ütköző magatartás 

további folytatását; 

– A Bit. 195. § (1) bekezdése alapján a Felügyelet a biztosító, a 

biztosításközvetítő, valamint a szaktanácsadó kötelezettségének teljesítése, az 

ügyfelek érdekeinek megóvása, valamint annak érdekében, hogy a biztosítási, a 

biztosításközvetítői, a szaktanácsadói, valamint a képviseleti tevékenység e 

törvénynek, illetve ezen tevékenységekre vonatkozó más jogszabályoknak és a 

Felügyelet határozatainak megfeleljen, a következő intézkedéseket hozhatja: 

a) az e törvényben, a biztosítási, a biztosításközvetítői, a szaktanácsadói, 

                                   
11 A három példa lefedi a pénzpiaci területet, a biztosítási és az önkéntes pénztári szektort. A tőkepiac 
sajátossága, hogy ott nem a fogyasztóvédelem, hanem a befektetővédelem áll a középpontban. A fogyasztók és a 
befektetők védelmének vannak közös elemei, de szemléletmódjuk és céljuk nem teljesen azonos.  
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valamint a képviseleti tevékenységre vonatkozó más jogszabályban, továbbá a 

felügyeleti határozatokban meghatározott feltételeknek való megfelelésre – 

határidő kitűzésével – kötelezhet, 

[…] 

h) felfüggesztheti valamely biztosítási termék terjesztését, 

i) megtilthatja egyes biztosítási termékek terjesztését, 

j) korlátozhatja, illetve megtilthatja a biztosítónak a biztosítástechnikai tartalékai 

és a szavatoló tőkéje feletti szabad rendelkezési jogát, 

[…] 

A Bit. sajátossága, hogy a korábbi termékengedélyezést felváltotta a termékek 

jogszerűségének utólagos vizsgálata. A Bit. 101-102. §-ai értelmében, ha a 

Felügyelet a termék terjesztésének megkezdését követően megállapítja, hogy 

a) a termék vagy a terjesztés körülményei jogszabálysértőek, illetve 

nyilvánvalóan sértik a biztosítottak (szerződő felek, kedvezményezettek stb.) 

érdekeit, vagy 

b) a díjkalkuláció nem tesz eleget a biztosításmatematikai elveknek, vagy 

c) a biztosító nem, vagy nem a 4. számú mellékletnek megfelelően készítette el 

a terméktervet, 

a jogszabálysértés, az érdeksérelem, a hiba, illetve a hiányosság 

megszüntetésére kötelezi a biztosítót határidő tűzésével. Indokolt esetben a 

Felügyelet a termék terjesztését felfüggesztheti. 

A termék terjesztését a Felügyelet megtiltja, ha a biztosító a felszólításnak nem 

tesz eleget. 

A „jogsértő állapot megszüntetése”, a „jogszerű állapot helyreállítása”, 

„a jogszabályban foglalt feltételeknek való megfelelésre kötelezés” és más 

hasonló megfogalmazások között a gyakorlatban nincs sok különbség. Ez 

elvileg azt is jelenti, hogy a prudenciális felügyelet keretében is 

rendelkezik a Felügyelet olyan típusú hatáskörrel, ami fogyasztóvédelemre 

alkalmas. Az egyes szektorok esetében ennek terjedelme azonban nagyon 

különböző.  

A pénztári területen – a pénztártagsági jogviszony tartalmát 

meghatározó alapszabály módosításának előírásán keresztül – a 

Felügyeletnek rendkívül széles és közvetlen lehetősége van a tag és a 

pénztár jogviszonyának (valójában magánjogi típusú) befolyásolására. A 

módosítás minden esetben mindenkire kiterjedő hatályú, mind alanyi 

körben, mind pedig időbelileg. Ebben az értelemben a módosítás 

visszamenőleges hatályú, és így az esetlegesen fennálló jogellenes 

állapotot teljeskörűen felszámolja.  

A biztosítási terület szabályozása lényegesen cizelláltabb. A termékek 

tartalmának felügyeletére külön intézkedések állnak rendelkezésre, 
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amelyek önmagukban is fokozatokra vannak osztva (felszólítás, 

termékterjesztés felfüggesztése, megtiltása). Itt tehát az elhatárolás 

világos. Ezen intézkedések azonban annyiban különböznek, hogy kizárólag 

jövőre irányulnak, azaz a már létrejött jogviszonyokra nincsenek 

kihatással. A biztosítási szerződés jogsértő jellege csak egyedi jogvita 

útján – békéltető testület vagy bíróság útján – szüntethető meg. 

A pénzpiac sajátossága, hogy a szerződések anyagi jogi kérdéseinek 

Hpt-ben való megjelenése viszonylag új keletű, és csak a 2008-ban 

kezdődő pénzügyi válság gyorsította fel ezt a folyamatot.  

A fentiek alapján tehát megállapítható, hogy a Felügyelet egyes 

fogyasztóvédelmi, illetve prudenciális intézkedései konkurálnak, illetve 

részben átfedik egymást. Ennek önmagában csak kisarkított esetekben 

van jelentősége, nevezetesen formailag akkor, ha az adott intézkedést 

nem a megfelelő eljárásban hozták meg, tartalmilag pedig, ha ez kihatott 

az eljárás eredményére. Az intézkedések közötti átfedés azonban nemcsak 

a közigazgatási jogon belül érzékelhető. 

 

4. A felügyelet hatósági aktusnak nem minősülő cselekményei  

 

A Felügyelet fogyasztóvédelmi eszköztára kiegészül két olyan eszközzel 

is, amely nem minősül hatósági aktusnak. Ezek a közérdekű kereset és a 

közérdekű igényérvényesítés. Mindkét eszköz közös jellemzője, hogy a 

Felügyelet nem hatóságként, hanem peres félként jár el, azaz ezekben az 

eljárásokban mellérendelt szerepbe kerül. Ezekben az esetekben ugyanis 

már megkötött szerződés tartalmának módosítására irányul a Felügyelet 

tevékenysége, vagy pedig a sérelmet szenvedett ügyfél részére kártérítés 

elérése a cél.  

A közérdekű kereset benyújtása a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. 

évi IV. törvény (Ptk.) 209. §-ában meghatározott, fogyasztói szerződés 

részévé váló tisztességtelen általános szerződési feltétel12 esetén 

lehetséges. A per tárgya ilyenkor a tisztességtelen kikötés 

érvénytelenségének megállapítása, mégpedig minden szerződő 

fogyasztóra kiterjedő hatállyal. Lehetséges olyan általános szerződési 

feltétel tisztességtelenségének megállapítását is kérni, amelyet 

fogyasztókkal történő szerződéskötések céljából határoztak meg és tettek 

                                   
12 Ptk.209. § (1) Tisztességtelen az általános szerződési feltétel, illetve a fogyasztói szerződésben egyedileg meg 
nem tárgyalt szerződési feltétel, ha a feleknek a szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit a jóhiszeműség és 
tisztesség követelményének megsértésével egyoldalúan és indokolatlanul a szerződési feltétel támasztójával 
szerződést kötő fél hátrányára állapítja meg. 
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nyilvánosan megismerhetővé, akkor is, ha az érintett feltétel még nem 

került alkalmazásra. A bíróság, ha megállapítja a sérelmes általános 

szerződési feltétel tisztességtelenségét, azt alkalmazása esetére (a jövőre 

nézve) – a kikötés nyilvánosságra hozójával szerződő valamennyi félre 

kiterjedő hatállyal – érvénytelenné nyilvánítja. A tisztességtelen 

szerződési feltétel alkalmazója köteles a fogyasztó igényét az ítélet 

alapján kielégíteni. A bíróság ítéletében továbbá eltiltja a tisztességtelen 

általános szerződési feltétel nyilvánosságra hozóját a feltétel 

alkalmazásától. A per az ellen is megindítható, aki a fogyasztókkal történő 

szerződéskötések céljából meghatározott és megismerhetővé tett 

tisztességtelen általános szerződési feltétel alkalmazását nyilvánosan 

ajánlja. A bíróság, ha megállapítja a sérelmes általános szerződési feltétel 

tisztességtelenségét, azt – alkalmazása esetére – érvénytelenné 

nyilvánítja, és eltilt az alkalmazásra ajánlástól. 

A közérdekű kereset lényege tehát, hogy mind visszaható hatállyal, 

mind pedig a jövőre nézve megszüntesse a tisztességtelen általános 

szerződési feltétel miatti jogsérelmet.  

A közérdekű igényérvényesítés ehhez képest annyiban más, hogy itt 

már konkrét kár megtérítéséről van szó. A Psztv. 116. §-a értelmében a 

Felügyelet pert indíthat a fogyasztók polgári jogi igényeinek érvényesítése 

iránt az ellen, akinek tevékenysége a 4. §-ban meghatározott törvények 

és az azok végrehajtására kiadott jogszabályok rendelkezéseibe, vagy a 

64. § b) pontja szerinti rendelkezésekbe ütközik, továbbá akinek 

tevékenységével kapcsolatban felmerül a Ptk. szerinti tisztességtelen 

általános szerződési feltétel alkalmazása, ha a jogsértő tevékenység a 

fogyasztók széles, a jogsértés körülményei alapján meghatározható körét 

érinti. 

A közérdekű igényérvényesítésnek két típusa van. 

– Ha a jogsértéssel érintett fogyasztók tekintetében az érvényesített 

igény jogalapja és az igényben megjelölt kár összege, illetve egyéb 

követelés esetén a követelés tartalma – a jogsértéssel érintett egyes 

fogyasztók egyedi körülményeire tekintet nélkül – egyértelműen 

megállapítható, a Felügyelet kérheti, hogy a bíróság ítéletében kötelezze a 

4. §-ban meghatározott törvények hatálya alá tartozó személyt vagy 

szervezetet az ilyen követelés teljesítésére. Ennek sikeressége esetén 

önkéntes teljesítés hiányában a jogosult fogyasztó kérheti az ítélet 

bírósági végrehajtását. A fogyasztó jogosultságát a bíróság az ítéletben 

meghatározott feltételek alapján a végrehajtási lap kiállítására irányuló 

eljárásában vizsgálja. 
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– Amennyiben a követelés tartalma a fentiek szerinti egyértelműséggel 

nem állapítható meg, akkor a Felügyelet azt kérheti, hogy a bíróság 

állapítsa meg a jogsértés tényét a keresetben meghatározott valamennyi 

fogyasztóra kiterjedő hatállyal. Ha a bíróság a jogsértés tényét a 

keresetben meghatározott valamennyi fogyasztóra kiterjedő hatállyal 

állapította meg, a jogsértéssel érintett fogyasztó az általa a pénzügyi 

szolgáltató ellen indított perben kizárólag a kárának összegét, valamint a 

jogsértés és a kára közötti okozati összefüggést köteles bizonyítani. A 

Felügyelet általi igényérvényesítés nem érinti a fogyasztónak azt a jogát, 

hogy a jogsértővel szemben a polgári jog szabályai szerint igényét 

önállóan érvényesítse. 

 

Ha a hatósági aktusnak minősülő intézkedéseket, illetve közérdekű 

keresetet/igényérvényesítést összevetjük, akkor látható egyrészt az elvi 

tisztaság, másrészt azonban a potenciális konfliktus is.  

Egy egyszerű, fiktív példával jól érzékelhetővé tehető a különféle 

hatáskörök kereszteződése. Ha az pénzügyi intézmény egyoldalúan a már 

fennálló szerződéseiben új költségtípust vezet be, majd azt az ügyfelétől 

elvonja, akkor ennek megítélése máris kétfelé ágazik. Egyfelől világos, 

hogy ez a konkrét szerződés megszegését jelenti, és így békéltető 

eljárásnak vagy polgári pernek van helye. Mind a békéltető eljárás 

(amennyiben van alávetés!), mind pedig polgári bíróság rendelkezik 

hatáskörrel arra, hogy a jogsértő felet kötelezze a jogellenesen elvont 

összeg visszatérítésére. 

Másfelől azonban adódik a kérdés, hogy a Felügyelet ugyanezt 

megteheti-e? Az általános szerződési feltételeket közérdekű kereset 

nyomán a bíróság megsemmisítheti. Ugyanígy van lehetőség közérdekű 

igényérvényesítés révén a keletkezett kár megtéríttetésére is, szintén 

polgári peres eljárásában. A közérdekű kereset és igényérvényesítés 

esetében a Felügyelet a polgári eljárásban, mint mellérendelt fél, egyszerű 

felperes jár el, és a magánjogi jogviszonyokba a bíróság avatkozik be 

(törli a jogsértő szerződési feltételt vagy kártérítésre kötelez). 

A kérdés azonban az, hogy az előzőekben ismertetett közigazgatási 

intézkedések járhatnak-e ugyanilyen hatással, azaz van-e párhuzamosság 

a közigazgatási és a bírói hatáskörök között. A korábban felvázolt 

különbségek miatt az ilyenfajta párhuzamosság azt jelentené, hogy a 

közigazgatási szerv gyakorlatilag elvonhatja a bíróság jogkörét. Különösen 

szembetűnő az az eset, ha a közigazgatási szerv ugyanazt az eredményt 

közvetlen hatósági jogalkalmazással és polgári bíróság előtti keresettel is 

elérheti. Nem vitás, hogy a hatósági jogalkalmazás 
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összehasonlíthatatlanul egyszerűbb, gyorsabb és költségkímélőbb, mint a 

bírósági. A bírósági eljáráshoz azonban olyan garanciális szabályok 

kapcsolódnak, ami az alkotmányosság alapvető feltétele.  

A példánkban szereplő jogsértően elvont költségek visszatérítésére 

kötelezés hatósági jogkörének tartalma nem más, mint amit el lehet érni 

közérdekű igényérvényesítés révén peres eljárásban. Érthető, hogy a 

Felügyelet a közvetlen eredményt hozó közigazgatási eljárást fogja 

választani. Az, hogy ez meddig tartozik a hatósági hatáskörébe, és 

honnantól van csak keresetindításra jogosultsága, a jövő jogalkalmazói 

gyakorlatának kérdése. A fent felvázolt kérdés a szabályozás frissessége 

miatt még nem jelentkezett igazán élesen. A későbbiekben ismertetett 

bírói gyakorlat egyrészt csak részben azonos az itt megjelenített elvi 

problémával, másrészt pedig nagyon szórványos. A kevés számú eset 

inkább csak illusztrációként szolgál, még nem tűnik elégségesnek arra, 

hogy abból bármiféle következtetést le lehessen vonni.  

 

III. A közigazgatási és bírósági gyakorlat elemzése 

 

1. Fogyasztóvédelmi eljárásokkal kapcsolatos bírósági 

joggyakorlat 

 

Az alábbiakban ismertetem a Felügyelet fogyasztóvédelmi eljárásához 

kapcsolódó 2011-es bírósági jogeseteket. A feldolgozott eseteket a 

mellékletben felsorolom a könnyebb azonosíthatóság végett.13  

Ezen felül van néhány olyan eset, amely jogorvoslati kérelem hiányában 

nem jutott el bírósági szakba, azonban a kutatás szempontjából 

megkerülhetetlenül értékes tanulságokkal szolgál.  

Az áttekinthetőség érdekében érdemes az eseteket különféle 

kategóriákba sorolni. Megkülönböztetendők azok ügyek, amelyekben a 

Felügyelet a hatáskörének hiányát állapította meg, és ezért az eljárását 

megszüntette (ebben az esetben a felperes az eljárás kezdeményezője, a 

kérelmező), és ahol a Felügyelet intézkedést alkalmazott (itt a felperes a 

pénzügyi szolgáltató). Vannak vegyes határozatok is, ahol a hatóság a 

                                   
13 A lista a Felügyelet honlapján közzétett jogorvoslati eljárások közül azokat tartalmazza, amelyek 2010. 
december 31. utániak, és bírósági ügyszakba 2011. során kerültek. Ezek közül is mellőztem azokat, amelyek a 
kutatás szempontjából érdemi megállapítást nem tartalmaznak. Meghagytam az eredeti sorszámozást, így a 
Felügyelet honlapján lévő hivatkozások könnyen azonosíthatóak maradtak. A honlap címe: 
http://www.pszaf.hu/topmenu/apszaf/jogorvoslati_eljarasok/jogorvoslat_20101231-tol.html (az anyagok letöltése 
2012. február-november között folyamatosan történt). 

http://www.pszaf.hu/topmenu/apszaf/jogorvoslati_eljarasok/jogorvoslat_20101231-tol.html
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kérelem egy részében megszüntette az eljárását, azonban más része 

miatt intézkedést alkalmazott.  

A feldolgozott eseteket ezért az alábbiak szerint kategorizáltam: 

1. Eljárást megszüntető határozatok 

 1.1. hatáskör hiányában 

 1.2. fogyasztói minőség hiányában 

 1.3. egyéb okokból 

2. Felügyeleti intézkedést tartalmazó határozatok 

3. Egyéb  

Az alábbiakban felsorolásszerűen az egyes ügyeknek a kutatás célja 

szempontjából legfontosabb jogi lényegét emelem ki, szögletes zárójelben 

feltüntetve az esetek mellékletben szereplő sorszámát.   

 

1. Eljárást megszüntető határozatok 

Az esetek áttekintése alapján megállapítható, hogy bírósági szakba 

került ügyek legnagyobb részében a kérelmező a Felügyelet eljárást 

megszüntető döntését kifogásolta.  

 

1.1. Eljárást megszüntető határozatok a hatáskör hiánya miatt  

A kölcsönszerződés joghatásainak vitatása nem hatósági ügy. [5], [33], 

[36], [67], [84], [102] 

Nem minősül panasznak az, ha a kérelmező arra hivatkozik, hogy a 

pénzügyi szolgáltató a kért dokumentumokat nem adja ki és nem 

válaszol, abban az esetben, ha a kért dokumentumok egy esetleges 

későbbi polgári eljáráshoz szükségesek. A peranyag biztosítása, előzetes 

bizonyítás lefolytatása nem a Felügyelet feladata, erre a fogyasztóvédelmi 

eljárás nem alkalmas. A Hpt. a szerződést megelőző tájékoztatásra 

tartalmaz közjogi előírásokat, a megkötött szerződésekre a polgári jog 

szabályai irányadók, így nincs olyan közjogi norma, amely alapján a 

banknak válaszolnia kellett volna. Ez egyéni jogvita, és nem hatósági ügy. 

[14] 

Polgári jogi jogvitát érintő jognyilatkozatok megtételére a 

fogyasztóvédelmi eljárás tárgyait képező jogszabályok nem határoznak 

meg határidőt, így annak vizsgálatára és szankcionálására közigazgatási 

eljárás keretében nincs mód. [60]  
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Egyéni jogvita és nem tisztességtelen kereskedelmi magatartás az, 

hogy egy biztosító állapotromlás esetén annak bekövetkezését, korábbi 

balesettel való összefüggését megkérdőjelezi. [15] 

A bank belső szabályzata betartásának vizsgálata nem képezheti 

fogyasztóvédelmi eljárás tárgyát, az polgári eljárásban bírálható el. [20] 

A kár megtérítése nem hatósági ügy. [27], [38], [68], [105], [112] 

A kötelező gépjármű felelősségbiztosítás szempontjából lényeges 

kártörténeti besorolás megváltoztatása fogyasztóvédelmi eljárásban nem 

lehetséges. [29] 

A biztosítotti minőség megállapítása nem hatósági ügy. [35] 

A Bit. 96. § (8) bekezdése a biztosítási szerződések esetében ró a 

felekre speciális kötelezettségeket, de ez a jogviszony polgári jogi jellegén 

nem változtat és közigazgatási hatáskört nem teremt. [37]  

Hitelfedezeti biztosítás esetén nem hatósági ügy annak megítélése, 

hogy a keresőképtelenséget okozó betegség megvolt-e már a 

szerződéskötéskor vagy sem. [40] 

Egyéni vagy csoportos hitelfedezeti biztosítás fennállásának, illetve 

biztosítási szolgáltatásra való jogosultságnak a megítélése nem hatósági 

ügy. [42], [43], [45] 

Nem teljesült banki átutalási megbízás és az ahhoz kapcsolódó 

kamatszámítás nem hatósági ügy. [39] 

Polgári bíróságra tartozik annak megítélése, hogy a bank esetlegesen 

jogosulatlan személynek teljesített-e kifizetést. [24], [64] 

Értékpapír-ügyfélszámláról való kifizetés kifogásolása nem hatósági 

ügy. [89]  

A tartozás behajtása a banki tevékenység természetes része, ezért – 

amennyiben nem zaklatásszerű – nem tisztességtelen kereskedelmi 

gyakorlat és nem jogellenes. [41] 

A Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) felé való adattovábbítás 

jogszerűségének megítélése nem hatósági ügy. [72] 

Egyedi szerződéses jogvita esetében a bírói út léte eleve kizárja az 

egyidejű közigazgatási hatáskör fennállását; az általános szerződési 

feltételek felülvizsgálatára nincs lehetőség közigazgatási hatáskörben. [3] 

Bankszámlaszerződés egyes feltételei tisztességtelenség miatti 

érvénytelenségének megállapítása nem hatósági ügy [104], továbbá a 

Felügyelet nem kötelezhető közérdekű kereset megindítására, illetve 
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büntető feljelentés megtételére, mivel ezek nem minősülnek hatósági 

aktusnak. [63]  

Az engedély nélkül végzett tevékenység fogyasztóvédelmi eljárásban 

nem bírálható, erre a piacfelügyeleti eljárás hivatott, ami azonban 

kérelemre nem, csak hivatalból indítható. [78]  

Nincs helye fogyasztóvédelmi eljárásnak, ha a kifogásolt cselekmény 

büntetőeljárás tárgyát képezi, illetve az alkalmazottért való felelősség 

kérdését veti fel és egyébként a kérelem nem jelöl meg egyetlen konkrét 

megsérteni vélt jogszabályhelyet sem. [86] 

A végrehajtási eljárás normáinak megsértésére nincs felügyeleti 

hatáskör, a végrehajtásról szóló jogszabályok nincsenek felsorolva a 

fogyasztóvédelmi eljárásban alkalmazandó jogszabályok között. [2], [53]14 

Önmagában az, hogy a kérelmező és a pénzügyi szolgáltató közötti 

biztosítási szerződéssel kapcsolatos a panasz, nem zárja ki azt, hogy 

legyen olyan kérdés, amit a fogyasztóvédelmi eljárásban el lehet bírálni. 

Így közigazgatási hatáskörben is vizsgálható az, hogy a szolgáltatónak 

volt-e tájékoztatási kötelezettsége, milyen tartalmú kártörténeti igazolás 

alapján és milyen feltételek mellett lehetséges a bonus-malus besorolás 

átszármaztatása, milyen feltételek mellett lehetséges a fedezetlenségi díj-

követelés. E kérdéseket a felügyelet saját hatáskörén belül is vizsgálhatja. 

A fogyasztóvédelmi eljárás eleve feltételezi a szerződéses viszony létét 

(vagy hiányát). [28 – a bíróság a Felügyeletet új eljárásra utasította]  

 

Az eseteket vizsgálva megállapítható, hogy a bíróság következetesen 

kizár minden olyan kérdést a fogyasztóvédelmi eljárásból, ami a már 

létrejött szerződés esetleges megszegésére vonatkozik. Ehhez hasonlóan 

sem a szerződéses károk (azaz létrejött szerződések megszegése miatti 

kártérítése), sem pedig szerződésen kívüli károk biztosítói megtérítése 

nem tartozik a fogyasztóvédelmi eljárás körébe. Az egyes szerződési 

pozíciók úgyszintén csak bírói eljárásban ítélhetők meg (számla feletti 

rendelkezési jogosultság, biztosítotti minőség). Ugyanakkor a szerződés 

léte, illetve az a tény, hogy a panasz részben azzal kapcsolatos, nem zárja 

ki azt, hogy legyen olyan kérdés is, amelynek kezelése a fogyasztóvédelmi 

eljárás feladata. Így a szerződéssel kapcsolatos, jogszabályban előírt 

tájékoztatási kötelezettség megtartása vizsgálandó, illetve az üggyel 

kapcsolatos általános jogértelmezés is adható, amely a fogyasztónak 

eligazítást nyújt. A fogyasztóvédelmi eljárás feltételezi a szerződéses 

viszony létét (vagy konkrét esetben hiányát). 

                                   
14 Az [53] számú esetben a bíróság a közigazgatási határozatot más okból hatályon kívül helyezte. 
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A különféle adatbázisokra vonatkozó kifogások kívül esnek a 

fogyasztóvédelmi eljáráson, így sem a KHR-rel, sem pedig a kötelező 

felelősségbiztosításhoz kötődő Kártörténeti Nyilvántartással kapcsolatos 

kifogások nem kezelhetők közigazgatási eljárásban.  

A fogyasztóvédelmi eljárást tehát a bíróság nem engedi a 

kontradiktórius eljárások (azaz a békéltető eljárás, illetve a polgári peres 

eljárás) helyettesítésére szolgáló eszköznek tekinteni. Világosan látható, 

hogy a kölcsönszerződések, biztosítási szerződések, különféle 

számlavezetéssel kapcsolatos kifogások kívül esnek a Felügyelet 

hatáskörén.  

A bíróság osztotta azt a felügyeleti álláspontot is, hogy a 

fogyasztóvédelmi eljárás nemcsak az ügy anyagi jogi értelemben vett 

érdemi elbírálására nem alkalmas, de nem használható arra sem, hogy a 

polgári peres eljárás lefolytatáshoz szükséges dokumentumok átadását, 

illetve polgári jogvitát érintő nyilatkozatok tételét kényszerítse ki.    

 

Külön vizsgálandó a fogyasztóvédelmi eljárás más eljárásokhoz való 

viszonyának kérdése.  

A polgári jogi jogviszonyokban indult végrehajtási eljárásokkal 

kapcsolatos kifogások nem tekinthetők fogyasztóvédelminek, így ezek 

elbírálására a Felügyeletnek nincs hatásköre.  

A büntetőeljárás és a fogyasztóvédelmi eljárás egymást nem zárja ki, és 

lehetséges a párhuzamos szankcionálás15 is. Nem kényszeríthető ki 

azonban a Felügyelettől az, hogy büntető feljelentést tegyen, mivel az 

nem hatósági aktus16.  

A Felügyeletnek van lehetősége közérdekű kereset benyújtására, illetve 

közérdekű igényérvényesítésre, azonban ezek sem hatósági aktusok, így 

ezek megtételére a hatóság nem kötelezhető.  

A piacfelügyeleti eljárás szolgál a jogosulatlan tevékenységek 

kezelésére, így amennyiben ez felmerül, akkor a fogyasztóvédelmi eljárás 

lefolytatásának nincs helye. Lényeges azonban, hogy piacfelügyeleti 

eljárás csak hivatalból indulhat, az ügyfél arra vonatkozóan kérelemmel 

nem élhet.  

Látható, hogy a Felügyelet nagyon kevés kivételtől eltekintve helyesen 

                                   
15 Utóbbira vonatkozik a [74] számú eset (ld. alább). 
16 Megjegyzendő, hogy a bíróság a közigazgatási szervet annak hatáskörébe eső hatósági eljárás lefolytatására 
kötelezheti. Minthogy a feljelentés nem hatósági aktus, így annak bírósági kikényszerítése sem lehetséges. Más 
kérdés, hogy a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 171. §-a (2) bekezdése értelmében a hatóság tagja 
és a hivatalos személy köteles a hatáskörében tudomására jutott bűncselekményt feljelenteni.  
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állapította meg a hatáskörét, illetve annak hiányát, ezért a bírósági 

határozatok nagy részében elutasították a jogorvoslati kérelmeket. A 

hatáskör terjedelme tehát a hatóság számára végső soron egyértelmű. A 

vizsgált esetekből kidomborodik az is, hogy a hatáskör hiánya sok esetben 

csak az eljárás megindulása után vált megállapíthatóvá, így a fogyasztók 

nem értesültek azonnal arról, hogy az általuk kezdeményezett eljárás nem 

fog érdemi eredménnyel zárulni.  

A hatáskör hiányában való eljárást megszüntető nagyszámú döntés arra 

mutat, hogy a fogyasztók számára nem teljesen világos ezen eljárástípus 

célja. Ez magyarázható egyrészt a pénzügyi fogyasztóvédelem 

eszköztárának újszerűségével, illetve több ízben való változásával. 

Másrészt azonban látható az is, hogy sok esetben az ügyfelek az idő- és 

költségigényesebb eljárások helyett próbálkoznak fogyasztóvédelmi 

eljárások indításával.  

 

1.2. Eljárást megszüntető határozatok a fogyasztói minőség hiánya 

miatt  

Ha az ügyfél Psztv. 48/A. § a) pontja alapján fogyasztó, akkor 

érdemben el kell járni. Ha azonban a kifogásolt magatartás az Fttv. 

alapján lehetne jogsértő, akkor vizsgálni kell az Fttv. fogyasztó fogalmát, 

és amennyiben fogyasztói minőség az Fttv. alapján nem áll fenn, akkor az 

eljárás megszüntetésének van helye.[4], [46]  

Jogi érdekeltség fennállása miatt más személyek kölcsönügyletével 

kapcsolatos tájékoztatás kérés esetén az ügyfél nem minősül 

fogyasztónak. [18] 

Ha jogi személy nevében vagyonfelügyelő jár el, akkor nem minősülhet 

fogyasztónak. [26] 

Az ügyfél halála esetén értékpapírszámlájának örökösei nem 

minősülnek fogyasztónak, akkor, ha ő maguk nem nyitnak 

értékpapírszámlát.[32] 

Utazási iroda felelősségbiztosításából származó igény esetén az utas 

nem ügyfele a biztosítónak, így nem minősül jogérvényesítésre jogosult 

fogyasztónak. Kereskedelmi kommunikáció hiányában tisztességtelen 

kereskedelmi gyakorlat nem valósulhat meg. A tisztességtelen 

kereskedelmi gyakorlat nem azonos a polgári jogi értelemben vett 

tisztességtelen eljárással. [80] 

A Psztv. vonatkozásában a gazdasági társaság nem minősül 

fogyasztónak, így fogyasztóvédelmi eljárás kezdeményezésére nem 
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jogosult. Nincs arra sem lehetőség, hogy a fogyasztónak nem minősülő 

ügyfél fogyasztóvédelmi eljárás helyett ellenőrzési eljárást indítson, ez 

utóbbi kérelemre nem, csak hivatalból indítható. [88] 

Az egyéni vállalkozók a Psztv. 64. §-a értelmében nem fogyasztók. 

[105] 

 

A fogyasztói minőség tekintetében két szempontot érdemes kiemelni.  

A régi Psztv. 48/A. §-a a pénzügyi szolgáltatást igénybevevőt tekintette 

fogyasztónak, ami eltért az Fttv. fogyasztó fogalmától, amely csak a 

gazdasági tevékenységén kívül eljáró természetes személyt minősíti 

ennek. E jogi megoldásnak az eredménye az volt, hogy a nem az Fttv. 

megsértésére vonatkozó beadványok esetében a Felügyeletnek volt 

hatásköre eljárni nem természetes személyek esetén is. Ez a helyzet 

2011. január 1-jével megváltozott, és a mostani fogalom egyezik az Fttv-

ben foglalttal. Ez tehát azt jelenti, hogy jelenleg fogyasztóvédelmi eljárás 

lefolytatására már csak akkor van lehetőség, ha a kérelmező gazdasági 

tevékenységén kívül eljáró természetes személy. 

A fogyasztói minőség szempontjából a másik lényeges ismérv a 

szerződéses kapcsolat megléte. Nem fogyasztó az örökös, és az sem, aki 

– bár van erre jogi érdekeltsége – más szerződésére vonatkozóan tesz 

beadványt. Nem fogyasztó a károsult a szakmai felelősségbiztosítások 

esetében, közvetlen szerződéses kapcsolat hiányában fogyasztóvédelmi 

eljárás megindítására nem jogosult.   

 

1.3. Egyéb eljárást megszüntetését eredményező okok 

 

Időbeli hatály, elévülés: 

2006-ban megkötött kölcsönszerződés esetében a 2008. szeptember 1-

től hatályba lépett Fttv. nem alkalmazható [72]  

2007-ben kötött lízingszerződés esetében az Fttv. nem alkalmazható 

[75] 

A Banki Magatartás Kódex 2010. január 1-től hatályos, az azt megelőző 

időszakban kötött szerződések esetében arra hivatkozva fogyasztóvédelmi 

eljárásnak nincs helye. [54]  

A 2001-ben jogsértő módon történt értékpapírtranszfer a 

fogyasztóvédelmi eljárás szempontjából 2004-ben elévült. Az eredeti 

állapot helyreállításának hiánya polgári jogi szempontból megalapozhatja 
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a jogellenes állapot folyamatos fennállását, azonban a fogyasztóvédelmi 

eljárás szempontjából irányadó elévülés esetében az eljárás alapjául 

szolgáló jogsértő magatartás folyamatossága az irányadó. Az 

értékpapírtranszfer ebből a szempontból egy egyszeri cselekményként 

értékelendő. [106] 

 

Bizonyítás, egyéb 

Nem állapítható meg a tájékoztatás megtévesztő jellege, ha az írásbeli 

dokumentáció egyértelmű és a szóbeli tájékoztatás rekonstruálása pedig 

nem lehetséges. [73]  

Az egyházak nem felügyelt intézmények, így azokra a Felügyelet 

hatáskörrel nem rendelkezik. [110] 

A Felügyeletnek a hatáskört mindhárom köre vizsgálni kell (azaz a 

Psztv. 64. § (1) bekezdésének a)-c) pontjait), önmagában az egyik feltétel 

nem teljesülése alapján a hatáskör hiánya nem állapítható meg. [96 – a 

bíróság a Felügyeletet új eljárásra kötelezte]  

Ebből a körből a [96] számú ügy emelendő ki, amelynek lényege, hogy 

a Felügyeletnek a hatáskörét esetlegesen megalapozó minden feltételt 

vizsgálnia kell. A hatáskör hiánya csak akkor állapítható meg, ha egyik 

tényállás sem áll fenn, és erre a döntés indokolásában hivatkozni kell.  

 

2. Felügyeleti intézkedést tartalmazó, érdemi határozatok 

Az intézkedést tartalmazó határozatok az előbbiekben ismertetettektől 

lényegesen eltérnek. Míg az 1. pontban felvázolt ügyek esetében a 

Felügyelet kérelem alapján járt el (vagy mellőzte azt), addig a bíróság 

által felülvizsgált intézkedést tartalmazó fogyasztóvédelmi határozatok 

szinte jórészt hivatalból indultak. A jogorvoslatot e döntések ellen a 

pénzügyi szolgáltatóknyújtották be. E jogviták természete különböző, 

hatásköri kérdések a [74] számú ügy kivételével nem merültek fel, ezeket 

csak felsorolom. Az ügyeket megbontottam eljárási és érdemi kérdésekre. 

 

Eljárási kérdések 

Fióktelepek esetében a prudenciális eljárásokban köti a Felügyeletet a 

más tagállamban székhellyel rendelkező biztosítók felügyeletére 

vonatkozó, Bit. 210. §-a szerinti eljárásrend. A fogyasztóvédelmi 

eljárásban a Psztv. irányadó, arra a Bit. 201. §-ai nem alkalmazandóak. 

[1] 
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A régi Psztv. 48/H. § (1) bekezdésében az intézkedések felsorolása nem 

feltétlenül súlyosság szerinti, az egyes intézkedések párhuzamosan is 

alkalmazhatók. Bírósági felülmérlegelésnek csak akkor van helye, ha tény-

, vagy iratellenes tényállás az alap, illetve ha a mérlegelés a mindennapi 

logika követelményeivel ellentétes. Az eltúlzottság megítéléséhez a bírság 

mértékét nem a minimumhoz, hanem a teljes kerethez kell viszonyítani. 

[8]  

Nem ütközik a kettős értékelés tilalmába, ha a Felügyelet felügyeleti 

bírságot alkalmaz, és ezzel párhuzamosan büntetőeljárásban 

bűncselekmény elkövetése miatt pénzbüntetést szabnak ki. Az utóbb 

kiszabott pénzbüntetés miatt nincs helye a felügyeleti bírsággal zárult 

közigazgatási eljárás megismétlésére irányuló újrafelvételi eljárásnak. 

[74] 

 

Érdemi kérdések 

Tisztességtelen kereskedelmi magatartás az, ha valaki munkavégzés 

látszatát keltve más személyeket beléptet magánnyugdíjpénztárba, és az 

is, ha erről csak a munkaszerződés megkötése után ad tájékoztatást. Az 

Fttv. mellékletében szereplő ún. fekete listában szereplő tényállás esetén 

(itt: annak valótlan állítása, hogy nem más vállalkozás érdekében jár el) 

az egyéb körülmények vizsgálata nem szükséges. [10] 

Magának a panaszkezelési gyakorlatnak a vizsgálata nélkül, önmagában 

a panaszkezelési szabályzat honlapon való közzétételének elmulasztása 

miatt helye van fogyasztóvédelmi eljárásban intézkedésnek. [30]  

Az évi egyszeri bankszámlakivonat-küldési kötelezettség megsértése 

jogszerű jogalapja lehet fogyasztóvédelmi bírság kiszabásának. [79] 

Befektetési jegyek kibocsátása esetén az egyenlő bánásmód 

követelményébe ütközik az, ha az azonos értékpapír-sorozaton belül 

egyes tulajdonosokat megillet hozamgarancia másokat pedig nem. [82] 

Jogszerűen kiszabható fogyasztóvédelmi bírság akkor, ha a 

biztosításközvetítő az ügyfél ajánlatát nem továbbítja és ezzel a 

biztosítóváltást megakadályozza. Nem minősül azonban hatósági ügynek 

az így okozott kár megtérítése. A mérlegelés körében az adatszolgáltatás, 

illetve a jogsértés elismerése önmagában nem olyan enyhítő körülmény, 

amely enyhébb szankció kiszabását teszi indokolttá. Az információk 

eltitkolásának hiánya nem enyhítő körülmény, ennek ellenkezőjét kellett 

volna súlyosító körülményként figyelembe venni. [94] 

A pénzügyi szolgáltatónak írásban is és telefonon is biztosítania kell az 
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ügyfél számára a panaszügyintézést, a vagylagosság e körben a 

fogyasztóra vonatkozik [101] 

A Hpt. 206. §-ában foglalt tájékoztatási kötelezettség a pénzügyi 

vállalkozásokat is terheli, és – folyamatos szerződésként – hitelügyletekre 

is vonatkozik. [99] 

 

2. Példák fogyasztóvédelmi hatású prudenciális döntésekre  

 

Ebben a részben két esetet szeretnék röviden ismertetni illusztrációként 

arra, amikor a Felügyelet prudenciális eljárásban tett olyan intézkedést, 

amely jellegénél, céljánál és hatásánál fogva részben fogyasztóvédelmi 

tartalmú.  

 

Biztosítási termék terjesztésének felfüggesztése: jó erkölcsbe ütköző 

biztosítási termék 

Egy biztosító olyan biztosítási szerződést kínált, amelynél a biztosítási 

esemény meghatározott típusú közigazgatási bírság kiszabása, és 

amelynél a szolgáltatás e bírság mint kár – önrész mellett történő – 

megtérítése. A Felügyelet a szerződés feltételeit áttanulmányozva arra a 

megállapításra jutott, hogy egy közigazgatási bírság annulálását célzó 

biztosítás jó erkölcsbe ütközik. Határozatában a termék terjesztését 

felfüggesztette, és előírta a jogsértő jelleg megszüntetését.  

Az ügyet vizsgálva látható, hogy a jogsértő termék terjesztésének 

felfüggesztése alkalmas arra, hogy újabb szerződések ne jöjjenek létre, 

azaz a piac jövőbeni védelme megoldott. Ugyanakkor az intézkedés a már 

megkötött biztosításokat nem érinthette, mivel ilyen intézkedés 

megtételére a Felügyelet általában nem jogosult. 

Létező szerződések esetén az érvénytelenség megállapítása csak polgári 

peres eljárásban lehetséges. A Felügyelet jogosult arra, hogy mindenkire 

kiterjedő hatállyal közérdekű keresetet nyújtson be, amely azonban csak 

tisztességtelen általános szerződési feltételek esetén alkalmazható. Ha a 

jogsértés oka más, akkor az érvénytelenség csak egyedi jogvita keretében 

állapítható meg, amely megindítására a Felügyelet értelemszerűen nem 

jogosult.   

A közérdek szempontjából különleges eset az, amikor a jogsértés nem a 

két fél közötti jogviszonyban okoz érdeksérelmet, hanem harmadik 

szereplőnél. A konkrét esetben a jó erkölcsbe ütközés közérdeket sért, 
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ugyanakkor mindkét fél szeretné a szerződést, azért nagy valószínűséggel 

egyikük sem fog semmisségre hivatkozni. A nem tisztességtelenség miatti 

érvénytelenségi okok esetében a Felügyelet sem hatósági hatáskörrel, 

sem pedig perindítási jogkörrel nem rendelkezik.  

 

Indokolatlanul kifizetett befektetési költségek pénztárak esetében 

A Felügyelet átfogó ellenőrzési eljárásban, majd ezt követően több 

intézménnyel szemben megindított (prudenciális) célvizsgálatokban azt 

állapította meg, hogy egyes magánnyugdíjpénztárak bizonyos 

befektetéseket nem közvetlenül, hanem befektetési jegyeken, illetve más 

kollektív befektetési eszközökön keresztül valósítottak meg. A vizsgálat 

szerint ezek a befektetések közvetlenül is megvalósíthatók lettek volna, 

így ez a magatartás sérti azt a pénztári befektetési előírást, hogy 

közvetett befektetések csak akkor eszközölhetők, ha annak költsége 

összhangban van a vagyonkezelési költségekkel. Ez a tagoknak 

indokolatlan többletköltséget okozott, ami ráadásul egyidejűleg 

bevételként jelentkezett a vagyonkezelő szerveknél (amelyek szintén 

felügyelt intézmények). A Felügyelet határozatában intézkedési terv 

kidolgozását írta elő, ami kiterjed a jogsértő befektetések 

megszüntetésére, az indokolatlanul felmerült többletköltség kiszámítására, 

a többletköltség pénztártagok javára történő elszámolására és a 

követelések vagyonkezelővel szembeni érvényesítésére.  

E határozat kutatás szempontjából fontos része, hogy előírta: (1) a 

pénztár a jogsértő helyzetet azzal küszöbölje ki, hogy az indokolatlan 

többletköltséget számolja el a tagok felé; (2) a követelést érvényesítse a 

vagyonkezelővel szemben. A határozat elleni jogorvoslati eljárásban – 

egyebek mellett – az volt az egyik eldöntendő kérdés, hogy a 

közigazgatási szerv nem terjeszkedett-e túl a hatáskörén akkor, amikor 

olyan kötelezést írt elő, amely közvetlenül eredményez magánfelek közötti 

pénzmozgást, mintegy kártérítésként. A magánfelek közötti kártérítésre 

kötelezés kevés és pontosan nevesített kivételtől eltekintve bírósági 

hatáskör. 

A korábbiak során láthattuk, hogy ilyen esetben helye lehet közérdekű 

igényérvényesítésnek is, amelynél a hatóság pert indít, és egyenrangú 

félként vesz részt a bíróság előtt folyó kártérítési iránti eljárásban. A 

kétféle eljárás (azaz a jogsértő helyzet megszüntetése hatósági kötelezés 

útján, illetve a kártérítési per indítása) elvileg nem konkurál. A világos 

elhatárolás a polgári eljárásban a felet illető garanciális intézmények miatt 

szükséges. 
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A kérdéses esetben mind az elsőfokú, mind pedig a másodfokú bíróság 

úgy ítélte meg, hogy ez a kötelezés a közigazgatási hatáskörön belül 

marad, és önmagában a kártérítésszerű eredmény lehetősége nem 

alapozza meg a kizárólagos bírósági hatáskört. Intézkedési terv előírására 

a hatóságnak nem vitatottan volt hatásköre. Ennek tartalmát pedig – 

külön előírás – hiányában a közigazgatási szervnek kell kitöltenie. Az 

intézkedési terv előírt részei alkalmasak a jogsértő helyzet 

kiküszöbölésére, így azok nem tekinthetők jogsértőnek.  

A lényeg tehát az, hogy fogyasztóvédelmi hatású intézkedés megtehető 

prudenciális alapon is, és közvetett módon az is lehetséges, hogy annak 

eredménye tartalmát tekintve kártérítésszerű. Az intézkedés 

kiválasztásánál e lehetőséget figyelembe kell venni. Ez persze nem lehet 

visszaélésszerű, azaz a közérdekű igényérvényesítés és annak garanciális 

rendszere nem helyettesíthető hatósági határozatokkal. 

 

IV. Összegzés 

 

1. A kutatás megállapításai 

 

A kutatás alapvető célkitűzése annak vizsgálata volt, hogy a pénzügyi 

fogyasztóvédelem területén hogyan alakulnak a közigazgatási és a bírói 

hatáskörök. Megállapítást nyert, hogy a pénzügyi szolgáltatások 

sajátosságai miatt van szükség az általános fogyasztóvédelemtől eltérő 

jogérvényesítési intézményrendszerre. A különbség a Felügyelet 

szerepkörében ragadható meg. A Felügyelet feladata ezen a területen 

hármas. Egyrészt külön fogyasztóvédelmi eljárásban kezeli az ügyfelek 

tájékoztatásával és általában a pénzügyi szolgáltatók kereskedelmi 

magatartásával kapcsolatos ügyeket. Másrészt az általános, prudenciális 

ellenőrzések során birtokába jutott információk alapján a jogsértések 

kiküszöbölésére egyes esetekben olyan intézkedéseket alkalmaz, amelyek 

hatásukban fogyasztóvédelmi célok elérésére is alkalmasak. Harmadrészt 

pedig a PBT működtetésével fórumot teremt a jogviták bíróságon kívüli 

feloldására, mégpedig gyorsan és alacsony költséggel. A hatáskörök 

konkurálása mind elméleti, mind pedig gyakorlati szinten a három közül 

kettő esetében áll fenn. 

A bíróság és a (nem hatóságként eljáró) PBT hatásköre egyértelműen 

párhuzamos, amelyek közül a fogyasztó választhat, hogy melyiket kívánja 

igénybe venni, így itt hatásköri konfliktus nincs.  
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A fogyasztóvédelmi eljárás és a polgári peres eljárás közötti határvonal 

elméletileg világos, fogyasztóvédelmi eljárásban csak a jogszabályban 

rögzített jogalapokon fennálló jogsértések kezelhetők, ami azonban nem 

érintheti a felek közötti szerződés létezésére, joghatásaira, 

szerződésszegés jogkövetkezményeire vonatkozó kérdéseket. A bírósági 

eseteket áttekintve megállapítható, hogy a Felügyelet az esetek döntő 

többségében jól alkalmazta a hatásköri szabályokat, és helyesen szüntette 

meg eljárást hatáskör hiányában. Az ilyen típusú esetek magas aránya 

azonban azt jelzi, hogy a fogyasztók/kérelmezők vagy még nincsenek 

kellőképpen tisztában a fogyasztóvédelmi eljárás funkciójával (amit 

magyaráz annak viszonylagos újdonsága), vagy pedig igyekeznek ezzel 

elkerülni a nehézkesebb és költségesebb bírói eljárást. Várhatóan ez 

változni fog. Egyrészt az idő múlásával egy-egy új jogintézmény 

természetszerűen ismertebbé válik, másrészt pedig 2011. július 1-től a 

PBT gyors és olcsó alternatívát kínál az ügyek érdemi elbírálására. 

A prudenciális tevékenység során végzett (általános) ellenőrzések, 

illetve a folyamatos felügyelet kapcsán szerzett információk alapján 

meghozott intézkedések részleges fogyasztóvédelmi hatása sem 

elméletileg, sem pedig gyakorlatilag nem kimunkált. A hatásköri konfliktus 

itt az előző esettel ellentétben az eljáró hatóság oldalán jelentkezik. Az 

adott jogsértés észlelésekor kell a hatóságnak eldöntenie, hatósági 

intézkedést tesz, vagy pedig polgári pert indít közérdekű 

kereset/igényérvényesítés formájában. Figyelembe kell venni 

természetesen azt, hogy a hatósági intézkedések fajtái és terjedelme, 

illetve a mérlegelés lehetősége sokkal szélesebb hatósági hatáskörben, 

mint az erősen kötött polgári eljárásban, ami csak szűk esetkört fed le. 

Nem arról van tehát szó, hogy a hatóság szabadon választhat a kétféle út 

között, de mindenképpen vannak olyan területek, amelyek átfedik 

egymást. A jelenleg ismert kevés számú esetek közül egyelőre nem volt 

olyan, ahol a Felügyelet határozata a hatásköre ilyen típusú túllépése 

miatt jogsértőnek bizonyult volna, de ügyféli kifogásként már megjelent.  

 

2. A továbblépés lehetséges irányai 

 

Mivel az elméleti megalapozás csak túlságosan magas absztrakciós 

szinten lehetséges, ezért a továbblépés irányaként adódik a kutatás 

időbeli folytatása és a 2012-es esetek feldolgozása. Szükséges ez azért, 

hogy értékelhető legyen a fogyasztóvédelmi eljárás társadalmi köztudatba 

való beágyazódása és a megfelelő funkcionalitással a hatékonyságának 

növelése, továbbá a PBT vitarendezési fórumként való működése. 
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Az általános felügyelet fogyasztóvédelmi hatásának vizsgálatát több 

irányba is érdemes kiterjeszteni. Egyrészt jogtörténeti módszerrel célszerű 

annak feltárása, hogy az egyes pénzügyi szektorok eltérő 

fogyasztóvédelmi szemléletmódjának milyen okai vannak, és mi 

hasznosítható általános jelleggel más szektorokra is. 

Másrészt a közigazgatási szerv hatóságként, vagy bírósági perben 

félként való eljárása jogösszehasonlító módszerrel elemzendő, és külön is 

vizsgálandó, hogy e két megközelítés mennyiben egészíti ki, illetve 

mennyire szorítja ki egymást.  

Harmadrészt itt is célszerű a 2012-es közigazgatási és bírósági 

gyakorlat további vizsgálata, és az esetlegesen körvonalazható trendek 

megfigyelése. 
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Melléklet: Feldolgozott jogesetek jegyzéke17 

 

A megtámadott 

felügyeleti döntés száma 

Jogorvoslati eljárásban született jogerős 

bírósági határozat száma 

116 KE-III-50060/2011 4.Kf.27.173/2012/5; 

4.Kf.27.174/2012/3 

112 FK-II-70878/2011 19.Kpk.46.268/2011/4 

110 FK-I-11314/2011 19.Kpk.46.237/2011/3 

107 FK-I-7046/2011 19.K.30.563/2012/2 

106 FK-III-8802/2010 34.Kpk.46.214/2011/19 

105 FK-I-10087/2011 2.Kpk.46.222/2011/3 

104 FK-I-10013/2011 2.Kpk.46.206/2011/5 

102 FK-I-8455/2011 28.Kpk.46.122/2011/3 

101 FK-I/B-8243/2011 19.K.34.008/2011/6 

99 FK-I/B-8422/2011 15.K.33.924/2011/4 

96 JÉH-I-14/2011 
 

95 FK-I-8308/2011 11.Kpk.45.998/2011/2 

94 FK-II/B-6374/2011 11.K.33.695/2011/5 

90 FK-II-7141/2011 19.K.33.573/2011/12 

89 FK-I-7447/2011 28.Kpk.45.902/2011/7 

88 FK-I-7661/2011 15.Kpk.45.987/2011/7 

86 FK-I-7129/2011 19.Kpk.45.864/2011/24 

84 FK-I-6693/2011 8.Kpk.45.855/2011/l 

83 PJ-I/B-57/2011 4.Kf.27.207/2012/5 

82 JÉ-III-318/2011 19.K.33.107/2011/3 

80 FK-II-6660/2011 15.Kpk.45.835/2011/9 

79 FK-I/B-5502/2011 28.K.33.023/2011/5 

78 3843-4/2011 19.Kpk.45.771/2011/8 

76 JÉ-III-B-355/2011 
4.Kf.27.087/2012/3  

4.Kf.27.088/2012/3  

4.Kf.27.086/2012/3 

75 FK-I-3265/2011 2:Kpk.45.782/2011/3 

74 PJ-I-70/2011 19.Kpk.46.314/2011/8 

                                   
17 http://www.pszaf.hu/topmenu/apszaf/jogorvoslati_eljarasok/jogorvoslat_20101231-tol.html 
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73 FK-I-5703/2011 15.K.32.630/2011/7 

72 FK-I-6014/2011 33.Kpk.45.736/2011/6 

68 FK-II-4634/2011 4.Kpk.45.687/2011/8 

67 FK-I-5041/2011 4.Kpk.45.703/2011/9 

64 FK-I-4727/2011 15.Kpk.45.611/2011/9 

63 FK-I-4697/2011 19.Kpk.45.660/211/6 

60 FK-II-3655/2011 19.Kpk.45.592/2011/5 

54 FK-I-2888/2011 18.Kpk.45.481/2011/8 

53 FK-I-4814/2010 19.Kpk.45.482/2011/8 

46 FK-I-2495/2011 11.Kpk.45.407/2011/4 

45 FK-I-2886/2011 19.Kpk.45.387/2011/7 

43 FK-I-1249/2011 29.Kpk.45.386/2011/6 

42 FK-I-1847/2011 16.Kpk.45.337/2011/6 

41 FK-II-1773/2011 15.Kpk.45.496/2011/12 

40 FK-II-1772/2011 19.Kpk.46.116/2011/4 

39 FK-I-2837/2011 19.Kpk.45.365/2011/10 

38 FK-II-2694/2011 29.Kpk.45.356/2011/7-II 

37 FK-II-2479/2011 12.KpM5.351/2011/16 

36 FK-I-7119/2010 12.Kpk.45.352/2011/6 

35 FK-II-7714/2010 29.Kpk.45.350/2011/6 

33 FK-I-25/2011 2.Kpk.45.325/2011/5 

32 FK-III-1119/2011 12.Kpk.45.315/2011/5 

30 FH-I-B-84/2011 12.K.31.128/2011/ 

29 PF-II-2405/2010 8.K.32.884/2010/2 

28 FK-II-7152/2010 2.Kpk.45.293/2011/7 

27 FK-II-1967/2011 12.Kpk.45.291/2011/10 

26 FK-I-1061/2010 29.Kpk.45.247/2011/12-II 

24 FK-I-451/2011 19.Kpk.45.205/2011/6 

20 FK-I-7647/2010 16.Kpk.45.176/2011/5 

18 FK-I-7229/2010 29.Kpk.45.178/2011/8 

15 FK-II-7133/2010 19.Kpk.45.104/2011/3 

14 FK-I-5498/2010 16.Kpk.45.100/2011/3 

10 FK-IV/B-5092/2010 4.Kf.27.429/2011/7 
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8 FK-I-6276/2010 2.K.30.299/2010/3 

7 FK-I-6146/2010 
 

5 FK-I-6138/2010 16.Kpk.45.042/2011/1 

4 FK-I-5272/2010 2.K.30.186/2011/7 

3 
FK-I-5933/2010  

(FK-I-6036/2010) 
8.Kpk.45.043/2011/l 

2 FK-I-5209/2010 2.Kpk.45.006/2011/l 

1 FH-II-5543/2010 4.Kf.27.595/2011/4 
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2010.html?query=ing (letöltve: 2012. október 10.) 

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének JÉ-II-50265/2011. számú határozata a 

Közlekedési Biztosító Egyesülettel szemben felügyeleti intézkedés alkalmazásáról 

https://www.pszaf.hu/data/24301877/keksz_6133435.pdf (letöltve: 2012. október 10.) 

https://www.pszaf.hu/data/24301877/keksz_6133435.pdf

