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1. Bevezetés és általános rendelkezések 
 
1.1. Bevezetés 
 
A Polgári Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: „Bank”) 
panaszkezelésének alapelve, hogy a felmerült panaszok fontos ismereteket hordoznak 
szolgáltatási színvonalunk emeléséhez, ezért azok – jogszabályi rendelkezéseknek is 
megfelelő – kezelése, kivizsgálása, elemzése és értékelése Ügyfeleink igényeinek magasabb 
szintű kielégítéséhez, valamint hatékonyságunk növeléséhez is hozzájárul. Éppen ezért be kell 
fogadni, és ki kell vizsgálni minden olyan panaszt, amely a Bank pénzügyi termékeivel, 
szolgáltatásaival kapcsolatban merül fel.  
A Bank a panaszokat mindenfajta megkülönböztetés nélkül, egyenlően, ugyanazon eljárás 
keretében és szabályok szerint kezeli.    
A bank a panaszkezelés során úgy jár el, hogy a lehetőségekhez mérten elkerülje a pénzügyi 
fogyasztói jogvita kialakulását. 
 
1.2. A Panaszkezelési szabályzat kiadásának célja 
 
A jelen szabályzat kiadásának célja, hogy a Bank meghatározza azokat az eljárási 
szabályokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a Bank megfelelő módon kezelje az 
Ügyfélnek a Bank tevékenységét vagy mulasztását érintő kifogását (a továbbiakban: Panasz).  
 
A Bank a jelen szabályzat összeállítása során figyelembe vette a pénzügyi szervezetek 
panaszkezelésére vonatkozó szabályokról szóló 28/2014. (VII.23.) MNB rendeletben, 
valamint a fogyasztóvédelmi elvek alkalmazásáról szóló 10/2016. (X.24.) MNB ajánlásban 
foglaltakat. 
 
1.3. A Panaszkezelési szabályzat hatálya 
 
A jelen szabályzat tárgyi hatálya kiterjed minden szóban vagy írásban tett vagy utóbb írásba 
foglalt Panaszra és annak Bankon belüli kezelésére, feldolgozására és megválaszolására. A 
jelen szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a Magyar Nemzeti Bank által – érdemi 
elintézésre – a Bankhoz továbbított Panaszokra is. 
 
A Bank közvetítőjéhez benyújtott Panasz kivizsgálása során a jelen szabályzatban foglaltak 
figyelembe vételével kell eljárni.  
 
A jelzáloghitel közvetítői tevékenységgel kapcsolatos panaszok kivizsgálására a Fundementa-
Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Panaszkezelési 
Szabályzatában foglaltak az irányadóak. 
 
A jelen szabályzat alanyi hatálya kiterjed a Bank valamennyi munkavállalójára és 
megbízottjára, aki/amely a Bank panaszkezelése körébe tartozó feladatot lát el, illetőleg 
aki/amely a Bank részére ügyfélszolgálati tevékenységet végez. 
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1.4. Alapfogalmak  
 
Fogyasztónak minősülő ügyfél: Az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül 
eső célok érdekében eljáró természetes személy.  
 
Panasz: A Bank tevékenységét vagy mulasztását érintő kifogás. 
 
Ügyfél: Minden olyan természetes személy, jogi személy vagy más szervezet, aki/amely a 
Bank eljárását vagy mulasztását annak valamely konkrét szolgáltatásával vagy egyéb, a 
szolgáltatással összefüggő tevékenységével kapcsolatban kifogásolja. 
 
Ügyfélszolgálat: A Panaszok átvételére hivatott személyek, illetve szervezeti egységek. A 
Panaszok befogadása szempontjából a Bank ügyfélszolgálatának tekintendő a fiókhálózatban 
működő személyes ügyfélszolgálat, valamint a telefonon vagy elektronikus csatornákon 
elérhető szervezeti egységek/személyek is. Az ügyfélszolgálat ellátásáért - és ezáltal az adott 
ügyfélszolgálaton bejelentett Panasz kezeléséért - felelős munkatársak nevét az 1. számú 
melléklet tartalmazza.  
 
2. Panaszok intézése 
 
2.1. A Panasz bejelentések módja 
 
Az Ügyfél a Panasza bejelentését megteheti:  
 
⇒ Szóban: 

- Személyesen: nyitvatartási időben a Bank bármely fiókjában. A fiókhálózat 
elérhetősége és nyitvatartási ideje a Bank honlapján, illetőleg jelen szabályzat 1. 
számú mellékletében található tájékoztatóban kerül közzétételre. 
- Telefonon: 0 – 24 óráig a telefonos panaszkezelési ügyfélszolgálaton, a 06-21-
24-24-612 számon. 

 
⇒ Írásban: 

- Személyesen vagy más által átadott irat útján: nyitvatartási időben a Bank 
bármely fiókjában. A fiókhálózat elérhetősége és nyitvatartási ideje a Bank honlapján, 
illetőleg jelen szabályzat 1. számú mellékletében található tájékoztatóban kerül 
közzétételre. 
- Postai úton: a levelet a Polgári Bank Zrt. Központi Igazgatásának címezve, 
4090 Polgár, Hősök útja 8. vagy a 4091 Polgár Pf.43. postacímre kell megküldeni. 
- Telefaxon: a 06-52-573-139 számon 
- Elektronikus levélben: 0-24 óráig, a levél titkarsag@polgaribank.hu e-mail 
címre történő megküldésével. 

 
A Bank annak érdekében, hogy az Ügyfél esetleges hátrányos helyzete (pl. távoli lakóhely, 
testi fogyatékosság, cselekvési szabadság korlátozottsága) az Ügyfelet ne akadályozza a 
Panasz benyújtásában, lehetőséget biztosít a Panasz elektronikus úton történő benyújtásra a 
fenti elérhetőségeken.  
 
A Bank fiókjaiban, illetőleg a Központi Igazgatásán a panaszkezelésre kijelölt személyek 
nevét az 1. számú melléklet tartalmazza.  
 

mailto:titkarsag@polgaribank.hu


 

 5 

A Panaszt az Ügyfél törvényes vagy meghatalmazott képviselője útján is benyújthatja. Ebben 
az esetben meg kell vizsgálni a benyújtási jogosultságot, amelyet a benyújtónak kell igazolnia 
(pl. meghatalmazás). Amennyiben az Ügyfél meghatalmazott útján jár el, a meghatalmazást 
közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.  
 
A Bank a panaszkezelés során különösen a következő adatokat kérheti az Ügyféltől: 
a) neve; 
b) szerződésszám, ügyfélszám; 
c) lakcíme, székhelye, levelezési címe; 
d) telefonszáma; 
e) értesítés módja; 
f) panasszal érintett termék vagy szolgáltatás; 
g) a Panasz leírása, oka; 
h) az Ügyfél igénye; 
i) a Panasz alátámasztásához szükséges, az Ügyfél birtokában lévő olyan dokumentumok 
másolata, amely a Banknál nem állnak rendelkezésre;  
j) meghatalmazott útján eljáró Ügyfél esetében érvényes meghatalmazás; 
k) a Panasz kivizsgálásához, megválaszolásához szükséges egyéb adat. 
 
A Panaszt benyújtó Ügyfél adatait az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kell 
kezelni. 
 
Az ügyfélpanaszokhoz rendszeresített formanyomtatványon (2. számú melléklet) az Ügyfél 
neve mellett fel kell tüntetni az Ügyfél - illetve az Ügyfél törvényes vagy meghatalmazotti 
képviselőjeként eljáró, a Panaszt benyújtó természetes személy - nevét is (pl. jogi személy 
képviselője, természetes személy meghatalmazottja).  
 
Az Ügyfél a Panasza bejelentésében rendelkezhet arról, hogy milyen formában vár választ a 
Panaszra. A válasz kérhető elektronikus levél vagy hagyományos postai levél formájában, 
illetve telefaxon keresztül. A Bank válaszát oly módon küldi meg az Ügyfél részére, amely 
alkalmas annak megállapítására, hogy a Bank a küldeményt kinek a részére és milyen 
értesítési címre küldte meg, emellett kétséget kizáróan igazolja a küldemény elküldésének 
tényét és időpontját is.  
 
A Bank az alábbiakkal segíti az Ügyfél Panaszának megfogalmazásában és benyújtásában: 

⇒ az írásos Panasz benyújtásához a jelen szabályzat 2. számú mellékletében 
található formanyomtatvány került kialakításra, 

⇒ a meghatalmazottként történő eljáráshoz a jelen szabályzat 3. számú 
mellékletében foglalt meghatalmazás minta került kialakításra, 

⇒ a formanyomtatványt és a meghatalmazás mintát az ügyfélfogadásra nyitva álló 
helyiségekben illetve a honlapon is elérhetővé kell tenni. 

 
2.2. A Panaszok kiviszgálása 
 
A Bank a Panasz kivizsgálásáért külön díjat nem számít fel. A Panasz kivizsgálása az összes 
vonatkozó körülmény figyelembevételével történik. 
 
A szóbeli Panaszok kivizsgálásának menete:  

⇒ A Bank a szóbeli - ideértve a személyesen és telefonon tett - Panaszt azonnal 
megvizsgálja, és lehetőség szerint orvosolja. 
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⇒ Amennyiben a Panasz kivizsgálása azonnal lehetséges és a Panasz kezelésével az 
Ügyfél egyetért, akkor a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.  

⇒ Amennyiben a Panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, vagy az Ügyfél nem 
ért egyet a Panasz kezelésével, úgy a Panaszról és a Panaszt befogadó 
álláspontjáról jegyzőkönyvet kell felvenni a 2. számú mellékletben található 
formanyomtatvány kitöltésével. A formanyomtatványt akár az Ügyfél, akár az 
Panasz bejelentését fogadó munkatárs is kitöltheti. 

⇒ A jegyzőkönyv legalább a következő adatokat tartalmazza: 
a) az Ügyfél neve; 
b) az Ügyfél lakcíme, székhelye, illetve amennyiben szükséges, levelezési címe; 
c) a Panasz előterjesztésének helye, ideje, módja; 
d)  az Ügyfél Panaszának részletes leírása, a Panasszal érintett kifogások 

elkülönítetten történő rögzítésével, annak érdekében, hogy az Ügyfél 
Panaszában foglalt valamennyi kifogás teljeskörűen kivizsgálásra kerüljön; 

e)  a Panasszal érintett szerződés száma, ügytől függően ügyfélszám; 
f)  az Ügyfél által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok 

jegyzéke; 
g)  amennyiben a Panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a jegyzőkönyvet 

felvevő személy és az Ügyfél aláírása; 
h)  a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje; 
i)  a Panasszal érintett szolgáltató neve és címe. 

⇒ A jegyzőkönyvben foglaltak megfelelősségét az Ügyfél aláírásával ismeri el.  
⇒ A kitöltést követően az Ügyfél kap egy, a befogadó részéről aláírt és érkeztető 

dátummal ellátott másolati példányt a nyomtatványból, melynek Ügyfél általi 
átvételét a Banknál maradó példányon történő aláírással igazolni szükséges.  

⇒ A Panasz bejelentéséhez a Panasz jellegétől és tartalmától függően mellékelni kell 
a kapcsolódó egyéb dokumentumokat is. 

 
Telefonon közölt Panasz esetén az indított sikeres hívás időpontjától számított öt percen 
belüli, az Ügyfélszolgálati ügyintéző élőhangos bejelentkezése érdekében a Bank úgy jár el, 
ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. A Bank biztosítja az ésszerű várakozási időn 
belüli hívásfogadást és ügyintézést.  Ha a Panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a 
Bank jegyzőkönyvet vesz fel.  
A telefonos kommunikációról hangfelvétel készül, melyről a bejelentő személy az ügyintézés 
kezdetekor tájékoztatást kap.  A hangfelvétel egy évig kerül megőrzésre. Az Ügyfél külön 
kérésére a Bank biztosítja a hangfelvétel visszahallgatását, továbbá térítésmentesen az Ügyfél 
rendelkezésére bocsátja a hangfelvételről készített hitelesített jegyzőkönyvet. 
A telefonon közölt szóbeli Panasz bejelentéséről felvett jegyzőkönyvet a Bank válaszlevelével 
együtt kell az Ügyfél részére megküldeni.   
 
Ha a szóbeli Panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, illetőleg ha a Panaszt írásban 
nyújtották be, a Panasz kivizsgálására és a válaszadásra rendelkezésre álló határidő a Panasz 
Bankkal való közlésétől számított 30 (harminc) nap.  
A Bank a Panasszal kapcsolatos, indokolással ellátott álláspontot a Panasz közlését követő 30 
naptári napon belül megküldi az Ügyfélnek. 
 
2.4. A Panaszok  nyilvántartása 
 
A Panaszokról, valamint az azok rendezését, megoldását szolgáló intézkedésekről a Bank 
elektronikus nyilvántartást vezet, melyben rögzítésre kerül:  

⇒ a Panasz leírása, a Panasz tárgyát képező esemény vagy tény megjelölése, 
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⇒ a Panasz benyújtásának dátuma, 
⇒ a Panasz rendezésére vagy megoldására szolgáló intézkedés leírása, elutasítás 

esetén annak indoka, 
⇒ az intézkedés teljesítésének határideje és a végrehajtásért felelős személy 

megnevezése, 
⇒ a Panaszra adott válaszlevél postára adásának időpontja.  

 
A Bank a Panaszt és az arra adott választ 3 (három) évig őrzi meg.  
 
 
2.5. Jogorvoslat 
 
A Panasz elutasítása vagy a Panasz kivizsgálására előírt 30 napos törvényi válaszadási 
határidő eredménytelen eltelte esetén a fogyasztónak minősülő Ügyfél az alábbi testületekhez, 
hatóságokhoz fordulhat: 
 

⇒ Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ 
1013 Budapest, Krisztina krt. 39.  
Levélcím: 1534 Budapest BKKP, Pf. 777 
Tel: +36 1 4899 100, +36 40 203 776 
E-mail cím: ugyfelszolgalat@mnb.hu 

 
⇒ PÉNZÜGYI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET 

1013 Budapest, Krisztina krt. 39.  
Levélcím: H-1525 Budapest BKKP Pf.: 172.  
Tel: +36 1-489-9700; 06-80-203-776 
E-mail cím: pbt@mnb.hu (a kérelem elektronikus formában az ügyfélkapun 
keresztül is benyújtható - www.magyarorszag.hu). 

 
⇒ Bíróság 

 
 
Magyar Nemzeti Bank által folytatott fogyasztóvédelmi eljárás: 
 
A Psztv. 64. § értelmében: A Felügyelet kérelemre vagy hivatalból indított eljárás keretében 
ellenőrzi a Bank által nyújtott szolgáltatás igénybe vevőivel szemben tanúsítandó 
magatartására vonatkozó, kötelezettséget megállapító, ágazati jogszabályokban előírt 
rendelkezések, valamint az alábbi törvényekben meghatározottak szerint: 
-a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény 
rendelkezéseinek, 
-a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló törvény 
rendelkezéseinek, továbbá 
-az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló törvény rendelkezéseinek, 
-a pénzügyi fogyasztói jogvitával kapcsolatos kötelezettség betartását, és eljár e rendelkezések 
megsértése esetén  
A Felügyeleti fogyasztóvédelmi eljárás nem érinti a szerződés létrejöttének, érvényességének, 
joghatásainak és megszűnésének, továbbá a szerződésszegésnek és annak joghatásainak 
megállapítását. 
Fogyasztóvédelmi eljárást a Bankkal szemben a fogyasztó kizárólag azt követően 
kezdeményezhet, miután a Banknál az ügyfélbejelentések benyújtására közzétett 

mailto:ugyfelszolgalat@mnb.hu
http://www.magyarorszag.hu/
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elérhetőségein keresztül (személyesen, telefonon, postai úton, telefaxon, e-mailben) 
azonosítására alkalmas tartalommal, szóban vagy írásban panaszát már korábban 
előterjesztette, azonban 
-a panaszára nem kapott választ, 
-a panasz kivizsgálása nem a vonatkozó jogszabályokban előírtak szerint történt, 
-a Bank válaszából egyéb, fogyasztói jogot sértő körülményt vélelmez. 
 
Pénzügyi Békéltető Testület 
A Pénzügyi Békéltető Testület a Felügyelet által működtetett szakmailag független testület.  
A Pénzügyi Békéltető Testület hatáskörébe és illetékességébe tartozik a fogyasztó és a 
szolgáltató között, a nyújtott szolgáltatással kapcsolatban létrejött szerződés megkötésével és 
teljesítésével kapcsolatos vitás ügy bírósági eljáráson kívüli rendezése. A Pénzügyi Békéltető 
Testület járhat el, ha például a pénzügyi szolgáltató:  
-  idő előtt felmondta a szerződést,  
- nem tájékoztatta ügyfelét arról, hogy fel fogja mondani a szerződést,  
- olyan többletköltséget számolt fel az ügyfél terhére, amelyet a szerződés, az általános 
szerződési feltételek, a hirdetmény vagy kondíciós lista nem tett számára lehetővé,  
- szerződésszegése kárt okozott,  
- biztosítási esemény bekövetkezését vitatja.  
A Pénzügyi Békéltető Testület a két fél közötti egyezség létrehozását kísérli meg, ennek 
eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, 
hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. 
Pénzügyi Békéltető testületi eljárást 2011. július 1-jét követően lehet kezdeményezni.  
A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 102.§ (1) bekezdése 
értelmében a Pénzügyi Békéltető Testület előtti eljárás megindításának feltétele, hogy a 
fogyasztó az érintett pénzügyi intézménynél közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. 
 
Bíróság 
Kizárólag a bíróság járhat el a bíztatási kárral, a felelősségbiztosítással összefüggő kártérítési 
igényekkel, és a KHR-be kerülés jogalapjával összefüggő polgári jogi kérdésekben.   
Minden egyéb szerződéses jogviszonyt érintő kérdés tekintetében a  bíróságon kívül a  
Pénzügyi  Békéltető Testülethez is fordulhat. 
 
A Panasz elutasítása vagy a Panasz kivizsgálására előírt 30 naptári napos törvényi válaszadási 
határidő eredménytelen eltelte esetén a fogyasztónak nem minősülő Ügyfél bírósághoz 
fordulhat. 
 
A Panasz elutasítása vagy a Panasz kivizsgálására előírt 30 naptári napos törvényi válaszadási 
határidő eredménytelen eltelte esetén a fogyasztónak minősülő Ügyfelet tájékoztatni kell 
arról, hogy kérelmére a Pénzügyi Békéltető Testület, illetve a Pénzügyi Fogyasztóvédelmi 
Központ előtt megindítható eljárás alapjául szolgáló kérelem nyomtatvány megküldését 
költségmentesen igényelheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell a formanyomtatványok 
megküldésére vonatkozó fogyasztói igény előterjesztésére szolgáló telefonszám, e-mail 
elérhetőség és postai cím megjelölését is.  
 
3. Záró rendelkezések 
 
A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szabályzat 2017. május 30. napján lép 
hatályba. 
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A Bank a jelen szabályzatot az 1., 2. és 3. számú mellékletekkel együtt, valamint a 
Fundementa-Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Panaszkezelési Szabályzatát az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben és a honlapján 
elérhetővé teszi. 
 
Polgár, 2017. május 30. 
 

Polgári Bank Zrt. 
 
 
Mellékletek:  

1. számú melléklet: Ügyfélszolgálati elérhetőségek panaszügyek intézéséhez 
2. számú melléklet: Nyomtatvány ügyfélpanaszhoz 
3. számú melléklet: Meghatalmazás minta 
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