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JOGSZABÁLYSÉRTÉS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI 

FOGYASZTÓI KÉRELEM NEMPERES ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁRA 

(2014. ÉVI XL. TÖRVÉNY 25.§ (2) BEK. A) PONT, 2014. ÉVI LXXVII. TÖRVÉNY 16.§) 

 

Pótlap 
(Kérjük, szíveskedjen X-el jelölni, ha 
jelen űrlap pótlap!) 

 igen /  nem 

Pótlap sorszáma 
(Amennyiben több pótlapot tölt ki, 
kérjük, jelölje meg a pótlap 
sorszámát!) 



 

 
Amennyiben a kérelem kitöltése során kérdése lenne, a Bíróságok 
honlapján (http://birosag.hu/kozerdeku-informaciok/deviza-es-
forinthitelek-elszamolasi-es-forintositasi-jogorvoslatai) általános 
tájékoztatást talál a nyomtatvány kitöltésére.  

A bírósági kérelem nyomtatványt Ön letöltheti a Bíróságok 
honlapjáról http://birosag.hu/kozerdeku-informaciok/deviza-es-
forinthitelek-elszamolasi-es-forintositasi-jogorvoslatai) kitöltheti 
kézzel vagy géppel. 
A kérelmét a Pénzügyi Békéltető Testület döntésének 
kézbesítésétől számított 30 napon belül, ha a kérelem 
benyújtásában akadályozva volt, akkor az akadály megszűnésétől 
számított 30 napon belül terjesztheti elő. Ezt követően a kérelem 
benyújtására nincs lehetőség.  
A kérelem benyújtásának a Pénzügyi Békéltető Testület határozata 
végrehajtására halasztó hatálya van. 
A kérelmét kizárólag ezen űrlapon nyújthatja be, ellenkező esetben 
a bíróság a kérelmét – eredménytelen hiánypótlási felhívás esetén - 
elutasítja. 
A nemperes eljárásban hozott jogerős, az elszámolás tárgyában 
született határozat más polgári eljárásban nem vitatható. 
A kitöltést követően a kérelmet a Pénzügyi Békéltető Testülethez 
(1539 Budapest, BKKP Postafiók 670.) nyújthatja be. 
Ha az űrlapon rendelkezésre álló hely nem elegendő a kérelem 
hiánytalan előterjesztésére, a kérelmezőnek az adatok kitöltését 
pótlapként másik űrlapon kell folytatnia, egyértelműen meg kell 
jelölnie, hogy a vonatkozó űrlap pótlap és e pótlapot sorszámmal is 
el kell látnia. 
Tájékoztatjuk, hogy a bíróság a kérelmet nemperes eljárásban, az 
eljárás írásbeli lefolytatásával bírálja el. A bíróság – ha döntéséhez 
szükséges – a feleket meghallgathatja. 
Figyelem! A nyomtatványt saját kezű aláírásával kell ellátnia! 

 

Tisztelt ………………………………………….………………. Járásbíróság/Pesti Központi Kerületi Bíróság! 

Alulírott fogyasztó, mint kérelmező a 3. pontban megjelölt pénzügyi intézmény, mint kérelmezett 
ellen a 2014. évi XL. törvény (Elszámolási törvény), illetve a 2014. évi LXXVII. törvény (Forintosítási 
törvény) alapján kérem, hogy a bíróság a Pénzügyi Békéltető Testület 
…………………………………………………szám alatti, kérelmet elutasító és az eljárást megszüntető 
döntését helyezze hatályon kívül, és 

 
A)* 

kötelezze a kérelmezettet új elszámolás készítésére. 
 

B)* 

http://birosag.hu/kozerdeku-informaciok/deviza-es-forinthitelek-elszamolasi-es-forintositasi-jogorvoslatai
http://birosag.hu/kozerdeku-informaciok/deviza-es-forinthitelek-elszamolasi-es-forintositasi-jogorvoslatai
http://birosag.hu/kozerdeku-informaciok/deviza-es-forinthitelek-elszamolasi-es-forintositasi-jogorvoslatai
http://birosag.hu/kozerdeku-informaciok/deviza-es-forinthitelek-elszamolasi-es-forintositasi-jogorvoslatai
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kötelezze a kérelmezettet a tartozás forintra történő átváltására. 
 

C)* 

kötelezze a kérelmezettet 

a) a tartozás helyes árfolyamon történő forintra átváltására, 
b) az eredeti induló kamat vagy kamatfelár visszaállítására, 
c) a helyes kamatperiódus meghatározására, 
d) a törlesztő részlet helyes megállapítására, 
e) a megfelelő törlesztési táblázat elkészítésére, 
f) a kamat számítására. 

 

D)* 

kötelezze a kérelmezettet a tartozás forintra történő átváltásának mellőzésére. 
 

E)* 

kötelezze a kérelmezettet a futamidő meghosszabbítására és a törlesztő részlet módosítására. 
 

F)* 

kötelezze a kérelmezettet a 8. pontban megjelölt, a Forintosítási törvényben foglalt kötelezettségei 
teljesítésére. 

 
*A megfelelő betűjel aláhúzásával terjeszthető elő a kérelem. (Annak hiányában a kérelem elutasításra kerül.) 

 
 

1. KÉRELMEZŐ ADATAI 
 
 

1.1. Neve (Öröklés esetén, ha az 
örökös jogi személy, a jogi 
személy neve): 

 

1.2. Öröklés esetén, ha az örökös 
jogi személy, a jogi személy 
cégjegyzékszáma/nyilvántar-
tási száma 

 

1.3. Lakóhelye vagy tartózkodási 
helye (Öröklés esetén, ha az 
örökös jogi személy, a jogi 
személy székhelye): 

 

1.4. Levelezési címe:  

1.5. Természetes személy 
születésének helye, ideje: 

 

1.6. Természetes személy anyja 
neve: 

 

 
 

 
 
 
2. KÉPVISELŐ ADATAI 
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Ha képviselő útján járok el, és a bíróság előtti eljárásra vonatkozó meghatalmazás eddig még nem 
került csatolásra, mellékelem a kitöltött, aláírt és aláíratott eredeti példány meghatalmazást, és 
megadom a képviselőm adatait. 
 
 

2.1. Neve: 
 

2.2. Idézési címe:  

2.3. Képviselet típusa: 
(Kérjük, szíveskedjen X-el 
jelölni!) 

 

2.3.1. Meghatalmazás  igen /  nem 

2.3.2. Törvényes képviselet  igen /  nem 

2.3.3. Egyéb  igen /  nem 

2.4. Általános meghatalmazás 
esetén annak nyilvántartási 
száma: 

 

 
 

3. KÉRELMEZETT ADATAI 
 
 

3.1. Jogi személy neve: 
 

3.2. Székhelye:  

3.3. Levelezési címe:  

3.4. Jogi személy követeléskezelői 
minősége: 

(Kérjük, szíveskedjen X-el 
jelölni!)                                      

 igen /  nem 

 
 

4. A PÉNZÜGYI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET DÖNTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ADATOK 

 
 

HA ÖN KÉZHEZ VETTE A PÉNZÜGYI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET DÖNTÉSÉT: 

A döntés kézbesítésének időpontja: 201…… év……………………hó…………nap 

HA ÖN NEM VETTE KÉZHEZ A PÉNZÜGYI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET DÖNTÉSÉT, 
a következőkről tájékoztatjuk:  

 amennyiben Ön a Pénzügyi Békéltető 
Testület döntését tartalmazó 
tértivevényes levél átvételét 
megtagadta 

 a döntésről való tudomásszerzés 
időpontja a kézbesítés megkísérlésének 
napja 
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 amennyiben a Pénzügyi Békéltető 
Testület döntését tartalmazó 
tértivevényes levél „nem kereste” 
jelzéssel érkezett vissza a Pénzügyi 
Békéltető Testülethez 

 a döntésről való tudomásszerzés 
időpontja a kézbesítés második 
megkísérlését követő 5. munkanap  

 
 
 

5. A BÍRÓSÁGI KÉRELEMMEL KAPCSOLATOS ADATOK 

 
 

Tájékoztatjuk, hogy a Pénzügyi Békéltető Testület döntésének kézbesítésétől számított 30 
napon belül kell a bíróság eljárását kezdeményeznie. Ha a kérelem benyújtásában 
akadályoztatva volt, akkor az akadály megszűnésétől számított 30 napon belül, de legkésőbb 
2016. október 31. napjáig kell az eljárást kezdeményeznie.  

 

Ön a kérelem benyújtásában akadályozva volt? 
(Kérjük, szíveskedjen X-el jelölni!) 

 

 igen /  nem 

5.1. Ha Ön akadályozva volt, az akadály 
megszűnésének időpontja: 

201……    év   …………  hó  ………… nap 

5.2. Az akadályoztatás oka: (Kérjük, szíveskedjen leírni! Az akadályoztatás tényét Önnek igazolnia kell, 

ezért kérjük, csak olyan akadályt írjon le, amelyet igazolni tud.) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

6. A PÉNZÜGYI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET JOGSZABÁLYSÉRTÉSÉNEK MEGJELÖLÉSE 
 
 

6.1. A jogszabálysértés oka: (Kérjük, szíveskedjen jelölni!) 

6.1.1. Az elszámolás helytelen adatot 
tartalmaz 

 igen /  nem 

6.1.2. Az elszámolás számítási hibát 
tartalmaz 

 igen /  nem 

6.2. Az elszámolásban szereplő helytelen adat és/vagy számítási hiba: 

(Abban az esetben töltendő ki, ha a 6.1.1. és/vagy 6.1.2. pontokra igennel válaszolt.) 

 Kérjük, pontosan mutassa be az elszámolásban szereplő helytelen adatot, illetve számítási hibát! 
 Amennyiben helytelen adat és számítási hiba együttesen a kérelme tárgya, kérjük, hogy mindkettőt 
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mutassa be! 
 A helytelen adat helyét jelölje meg, és írja le, hogy Ön szerint mi a helyes adat. 

 A számítási hiba helyét adja meg, és írja le, hogy Ön szerint mi a helyes számítás. 
 

Figyelmeztetés: 

A kérelemben kizárólag olyan helytelen adat, illetve számítási hiba szerepelhet, melyre hivatkozással a 
Pénzügyi Békéltető Testület eljárását is kérte! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3. Az elszámolásban szereplő helytelen adat és/vagy számítási hiba oka: 
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7. A SZERZŐDÉS-MÓDOSULÁSSAL KAPCSOLATOS DOKUMENTUMOKBAN KIFOGÁSOLT HIBÁRA 
VONATKOZÓ ADATOK 

 

Ezt a rovatot csak abban az esetben kell kitöltenie, ha a Forintosítási törvény szerinti szerződés-
módosulással kapcsolatban is van vitája a pénzügyi intézménnyel. Amennyiben a pénzügyi 
intézménytől kapott tájékoztató levél „II. Szerződés-módosuláshoz kapcsolódó információk” 
pontját nem vitatja, akkor a nyomtatvány kitöltését folytassa a 9. ponttal. 

Ha az elszámolással egyidejűleg a pénzügyi intézmény nem tett eleget a szerződés-módosulással 
kapcsolatos kötelezettségének (szerződés-módosítás, tájékoztatás, törlesztési táblázat), és 
álláspontja szerint a pénzügyi intézmény mulasztott, akkor kérjük, hogy a kitöltést a 8. ponttal 
folytassa. 

 

7.1. A kérelem oka: (Kérjük, jelölje X-el!) 

7.1.1. A tartozás forintra történő átváltása 
során nem a helyes árfolyammal számoltak 

 igen /  nem 

7.1.2. Az eredeti induló kamat vagy 
kamatfelár visszaállítása nem történt meg 

 igen /  nem 

7.1.3. A kamatperiódust helytelenül 
határozták meg  

 igen /  nem 

7.1.4. A törlesztő részletet helytelenül 
állapították meg 

 igen /  nem 

7.1.5. A törlesztési táblázatot nem 
megfelelően készítették el 

 igen /  nem 

7.1.6. A forintra történő átváltásnak nem lett 
volna helye 

 igen /  nem 

7.1.7. A futamidő meghosszabbítása és a 
törlesztő részlet helyes meghatározása nem 
történt meg 

 igen /  nem 

7.2. A hibás adat és/vagy számítási hiba: 

 Kérjük, pontosan mutassa be a 7.1.1. – 7.1.7. pontokhoz kapcsolódóan a helytelen adatot, illetve 
számítási hibát! 

 Amennyiben helytelen adat és számítási hiba együttesen a kérelme tárgya, kérjük, hogy mindkettőt 
mutassa be! 

 A helytelen adat helyét jelölje meg, és írja le, hogy Ön szerint mi a helyes adat. 
 A számítási hiba helyét adja meg, és írja le, hogy Ön szerint mi a helyes számítás. 

 

Figyelmeztetés: 

A kérelemben kizárólag olyan helytelen adat, illetve számítási hiba szerepelhet, melyre hivatkozással a 
Pénzügyi Békéltető Testület eljárását is kérte! 
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8. A SZERZŐDÉS-MÓDOSULÁSSAL KAPCSOLATOS KÖTELEZETTSÉG FENNÁLLÁSÁRA VONATKOZÓ 
ADATOK 

 

Ezt a rovatot csak abban az esetben kell kitöltenie, ha az elszámolással egyidejűleg a pénzügyi 
intézmény nem tett eleget a szerződés-módosulással kapcsolatos kötelezettségének (szerződés-
módosítás, tájékoztatás, törlesztési táblázat módosítása), és álláspontja szerint a pénzügyi 
intézmény mulasztott. 

 

8.1. A kérelem oka: (Kérjük, jelölje X-el!) 

8.1.1. Határidőben nem kaptam meg 

(Forintosítási törvény 16.§ (1) bek. a) pont) a 

8.1.1.1. 

szerződés-
módosulásról szóló, 
valamint az azzal 
összefüggő 

 igen /  nem 
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dokumentumokat. 

8.1.1.2. 

forintban átváltásról 
és a tartozás annak 
megfelelően 
forintban fennálló 
összegéről szóló 
tájékoztatást. 

 igen /  nem 

8.1.2. A pénzügyi intézménynek meg kellett 
volna küldenie a Forintosítási törvény 5.§ (1) 
– (2) bekezdése szerint a fogyasztói 
kölcsönszerződés módosuló 
rendelkezéseinek szövegét és annak 
mellékleteit (tájékoztatást és törlesztési 
táblázatot). 

 igen /  nem 

8.1.3. Nem kaptam meg a pénzügyi 
intézménytől a tartozásom forintban 
meghatározott követelésre váltásáról szóló, 
a Forintosítási törvény 15.§ (2) bekezdése 
szerinti tájékoztatást. 

 igen /  nem 

8.1.4. Nem kaptam meg a pénzügyi 
intézménytől a Forintosítási törvény 12. § (5) 
bekezdése szerint a deviza, valamint 
devizaalapú fogyasztói jelzálogkölcsön-
szerződés módosuló rendelkezéseit és a 
szerződésmódosulás lényegi elemeiről 
készített összefoglalót vagy törlesztési 
táblázatot, továbbá a módosuló deviza, 
valamint devizaalapú fogyasztói 
jelzálogkölcsön-szerződésre vonatkozó 
mellékleteket. 

 igen /  nem 

8.2. A szerződés-módosulással kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség fennállásának 
indokolása: 

 Kérjük, mutassa be, hogy a kérelmezett pénzügyi intézménynek Önnel szemben miért áll fenn 
tájékoztatási kötelezettsége! 

Figyelmeztetés: 

A kérelemben kizárólag olyan indokot jelölhet meg, melyre hivatkozással a Pénzügyi Békéltető Testület 
eljárását is kérte! 
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9. A KÉRELEM MELLÉKLETEIRE VONATKOZÓ ADATOK 
 

A kérelem elbírálásakor a Pénzügyi Békéltető Testülethez e tárgyban benyújtott állításaimat 
alátámasztó iratokat kérem figyelembe venni.  
 
 

A kérelemhez mellékelem  

9.1. Ha „igen”-nel válaszolt a kérelem 2. 

pontjára, a kitöltött és aláírt 

meghatalmazás nyomtatványt (Kérjük, 

jelölje X-el!) 

 igen /  nem 

 

 

 

 

9.2. Ha „igen”-nel válaszolt a kérelem 5. pontjára, az akadályoztatást igazoló 

bizonyítékokat, amelyek a következők: (Kérjük, sorolja fel, melyek ezek!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3. A kérelemben foglalt egyéb adatok alátámasztására szolgáló iratok a következők: 
(Kérjük, sorolja fel, melyek ezek!) 
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10. ILLETÉKFIZETÉS 
 

A polgári nemperes eljárás illetékköteles eljárás. Az illeték lerovásának elmulasztása esetén a 
bíróság a kérelmet – eredménytelen hiánypótlási felhívás esetén – elutasítja. Az illetékekről szóló 
1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 39. § (3) bekezdés a) pontja és a 42.§ (1) bekezdés g) pontja alapján 
az illeték mértéke 6.000,-Ft. 
 

Kérjük, nyilatkozzon, hogy a tájékoztatóban foglalt mértékű illetéket lerótta-e? 
 

Illeték befizetésének ténye:  
(Kérjük, szíveskedjen X-el jelölni!)  igen /  nem 

 
 

11. PÓTLAP CSATOLÁSA 
 
 

Pótlap csatolásának ténye:  
(Kérjük, szíveskedjen X-el jelölni!)  igen /  nem 

Pótlapok száma: 
 

 

Kelt, …………………………… 

……………., 201…… év …………………………………. hó …… napján 

 

 

…………………………………. 

Kérelmező aláírása 

 
 
 
 
 

 

 

 

Előttük, mint tanúk előtt: 
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Név:    Név:    

Lakóhely:  Lakóhely:  

Anyja neve:  Anyja neve:  

Aláírás:  Aláírás: 
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MEGHATALMAZÁS 

Alulírott  

Kérelmező neve:   

Kérelmező születési helye, ideje:  

Kérelmező anyja neve:  

Kérelmező lakóhelye vagy tartózkodási 

helye: 

 

 

ezúton meghatalmazom  

Meghatalmazott neve:  

Meghatalmazott születési helye, ideje:  

Meghatalmazott anyja neve:  

Meghatalmazott lakóhelye vagy 

tartózkodási helye (székhelye):  

 

 

hogy helyettem és nevemben, teljes jogkörben eljárva a ………………………………. Járásbíróság/Pesti 
Központi Kerületi Bíróság előtt képviseljen a köztem és a 

Pénzügyi intézmény neve, székhelye:  

  
között az Elszámolási törvény, illetve a Forintosítási törvény szerinti bíróság előtt induló 
nemperes eljárásban. 

A meghatalmazás visszavonásig érvényes és kizárólag a fenti eljárásra vonatkozik.  

Kelt, …………………………………………., 201…… év …………………………………. hó …… napján 

  
……………………………………… 

Meghatalmazó aláírása 

 

……………………………………… 

Meghatalmazott aláírása 
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Előttük, mint tanúk előtt (ha a meghatalmazott nem jogi képviselő): 

 

Név:    Név:    

Lakóhely:  Lakóhely:  

Anyja neve:  Anyja neve:  

Aláírás:  Aláírás: 

 
 


