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1. Az utasítás célja 
 
Az utasítás célja az, hogy a Banknál egységes szerkezetben általánosan szabályozza az ügyfe-
lek panaszainak, bejelentéseinek és javaslatainak fogadását, kivizsgálását, illetve orvoslását, a 
továbbiakban együtt intézését.  
 
A jelen utasítás célja továbbá a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos feladatok, kompetenciák és 
eljárások Bankon belüli egységes rendjének kialakítása.  
 
A panaszok intézése során az egységesség, átláthatóság, nyomon követhet�ség és korrekt 
ügyintézés elveinek kell érvényesülniük. A panaszra adott válasznak pontosnak, érthet�nek és 
egyértelm� indokolással ellátottnak kell lennie. 
 
A Bank elkötelezett híve a pénzügyi kultúra fejlesztésének és elterjesztésének, ennek érdeké-
ben együttm�ködik a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletével (Felügyelet, PSZÁF) és 
támogatja a Felügyelet fogyasztók pénzügyi ismereteinek b�vítése érdekében végzett tevé-
kenységét.  
 
A pénzügyi fogyasztói tudatosság növelése és a fogyasztói szemléletmód fejlesztése érdeké-
ben törekszik naprakész tájékoztatók, kalkulátorok, útmutatók kidolgozására. 
 
A Bank társadalmi felel�sségvállalás keretében megvalósuló programjaiban kerüli a fogyasz-
tók direkt értékesítés ösztönzését, célja a tudatos fogyasztói szemléletformálás. 
 
 
2. Az utasítás hatálya 
 
Az utasítás hatálya kiterjed minden írásban tett vagy az ügyfél kérésére írásba foglalt panasz  
Bankon belüli kezelésére, feldolgozására és megválaszolására A jelen utasítás szabályait kell 
alkalmazni a PSZÁF által - érdemi elintézésre - a Bankhoz továbbított ügyfélpanaszokra is. A 
fentiek alól kivételt képeznek a Bank azon tevékenységei, melynek során a Bank más hitelin-
tézet ügynökeként, közvetít�ként jár el. 
 
Az utasítás hatálya a Bank valamennyi munkavállalójára kiterjed,  különösen a fogyasztók 
tájékoztatására, illetve a fogyasztók részére nyitva álló helyiségekben dolgozó munkatársak-
ra. 
 
A Bank többségi tulajdonában lév� vállalkozás munkatársainak is alkalmazniuk kell a jelen 
utasításban foglalt szabályokat, mellyel összhangban kell az adott vállalkozásnak elkészíte-
nie, illetve – már meglév� szabályzat esetében - módosítania a saját fogyasztóvédelmi sza-
bályzatát. 
 
A jelen utasítás szabályai vonatkoznak a Bank által pénzügyi és befektetési szolgáltatási te-
vékenységek végzésére igénybe vett un. közvetít�kre is. 
 
A jelen utasítás a panasz bejelentések intézésével és fogyasztóvédelemmel kapcsolatban ke-
retszabályokat tartalmaz és els�bbséget élvez az egyéb szabályzatokban rögzített el�írásokkal 
szemben.  
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3. Az utasítás jogszabályi háttere 
 
- a hitelintézetekr�l és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény  
- a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról 2008. évi 

XLVII. törvény  
- a fogyasztóvédelemr�l szóló 1997. évi CLV. törvény, 
- a gazdasági reklámtevékenység alapvet� feltételeir�l és egyes korlátairól szóló 2008. évi 

XLVIII. törvény 
- a PSZÁF 14/2001.számú ajánlása a pénzügyi szervezetek ügyfélszolgálati tevékenységé-

r�l, továbbá a 15/2001. számú ajánlása a fogyasztók pénzügyi szervezetek általi tájékoz-
tatásáról, 9/2006. számú ajánlása a lakossági hitelezés el�zetes ügyfél-tájékoztatási és fo-
gyasztóvédelmi elveir�l 

- a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. 
törvény. 

- a fogyasztónak nyújtott hitelr�l szóló 2009. évi CLXII. törvény (Fhtv), 
- a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletér�l szóló 2010. évi CLVIII. törvény (Pszt.), 
- A PSZÁF 1/2011. számú ajánlása a pénzügyi szervezetek számára az általános fogyasz-

tóvédelmi elvek alkalmazásáról 
- a PSZÁF 2/2011. számú vezet�i körlevele a fogyasztóvédelmi ügyekért felel�s kapcsolat-

tartó feladatairól 
- a pénzügyi szektorban érvényesül� fogyasztóvédelem hatékonyságának növeléséhez 

szükséges egyes kérdésekr�l szóló 153/2009. (VII.23.) számú Korm. Rendelet 
- A nemzetgazdasági miniszter 39/2012. (XII.20.) NGM rendelete a Pénzügyi Jogok Bizto-

sáról 
- A PSZÁF elnökének 12/2012. (XI. 16.) számú ajánlása a fogyatékos ügyfelekkel kapcso-

latos bánásmódról. 
 
4. Fogalmak 
 
Ügyfél/fogyasztó: a pénzügyi szervezet szolgáltatásait igénybe vev� természetes személy, 
ideértve az egyéni vállalkozót és mikro vállalkozást is.  
- Panasz: minden olyan egy vagy több ügyfélt�l származó egyéni jog vagy érdeksérelemre 

irányuló, írásban megtett bejelentés, amely valamely banki szervezeti egység vagy mun-
katárs egyedi vagy általános eljárása, vagy magatartása ellen irányul, továbbá minden 
olyan, az ügyfelek részér�l szóban vagy írásban tett felhívás, amely a Bank m�ködésével 
kapcsolatos bármilyen jogellenes vagy a jó erkölcsbe ütköz� hiányosságra vagy hibára 
utal. Nem min�sül panasznak, ha az ügyfél a Banktól általános tájékoztatást, véleményt, 
állásfoglalást kér. Nem a panasz elintézésére vonatkozó általános szabályokat kell alkal-
mazni akkor, ha a Bank és az ügyfél között olyan jogvita alakult ki, amely miatt bárme-
lyik fél id�közben az illetékes bírósághoz vagy más hatósághoz fordult jogorvoslatért.  

 
- Pénzügyi szolgáltatás: a hitelintézetekr�l és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi 

CXII. törvény hatálya alá tartozó pénzügyi szolgáltatás és kiegészít� pénzügyi szolgálta-
tás, továbbá a befektetési vállalkozásokról és az árut�zsdei szolgáltatókról, valamint az 
általuk végezhet� tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény hatálya 
alá tartozó befektetési szolgáltatás, befektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészít� 
szolgáltatás és árut�zsdei szolgáltatás.  
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- Kiemelt kezelést igényl� panasz 

- amely nagy tömegben vagy egyszerre több helyen jelentkezik és azonnali megoldást 
kíván, 

- jelent�s kockázatot jelent a Bank jó hírnevére, 
- jelent�s kompenzációval jár vagy jelent�s pénzügyi veszteséget eredményezhet, 
- hatóságoktól, felügyeleti szervekt�l vagy szakmai szervezetekt�l érkezik,  
- nem megfelel� kezelése jelent�s felügyeleti, hatósági szankciót vonhat maga után, 
- ha ugyanabban az ügyben ismételten nyújtották be, vagy 
- a Bank menedzsmentje egyéb okból kiemeltnek min�síti. 
 

- Beadvány: jogszabálysértés gyanúja esetén az ügyfél pénzügyi szervezet eljárását kifo-
gásoló, a Felügyelethez eljuttatott beadványa. 

 
- Bejelentés: minden olyan, az ügyfelek részér�l szóban vagy írásban tett kérelem vagy 

reklamáció, amely a Bank m�ködésével, tevékenységével kapcsolatos bármilyen jogelle-
nes vagy a jó erkölcsbe ütköz� hiányosságra vagy hibára utal, a Bank eljárását kifogásolja 
és azzal kapcsolatban konkrét igényt fogalmaz meg.  

 
- Javaslat: minden olyan, az ügyfelek részér�l szóban vagy írásban megtett kezdeménye-

zés, amely a Bank m�ködésének, tevékenységének javítását célozza. 
 
- Ügyfélbejelentés: minden, az ügyfelek részér�l szóban vagy írásban tett panasz, bejelen-

tés vagy javaslat összefoglaló elnevezése. 
 

5. A Panasz kezelésének rendje 
 
5.1 A Panasz bejelentések módja 
 
A Bank a panaszt írásban (postán, telefonon, telefaxon, elektronikus úton) fogadja el, de mód 
van annak személyesen, szóban történ� bejelentésére a Bank fiókhálózatában illetve központ-
jában. Személyes bejelentés esetén a Bank munkatársa a bejelentésr�l jegyz�könyvet vesz 
fel, melyet a bejelent� személlyel vagy meghatalmazottjával aláírat. A panasz megtételére a 
fenti módokon lehet�ség van akár törvényes, illetve meghatalmazotti képvisel� útján. A pa-
nasz képvisel� útján történ� benyújtása esetén vizsgálni kell a képviseleti jogosultságot és a 
formanyomtatványon az ügyfél neve mellett fel kell tüntetni a képvisel� nevét is. A szemé-
lyesen történt bejelentésre a jelen utasítás szabályait akkor kell alkalmazni, ha az ügyfél vagy 
annak képvisel�je a banki ügyintéz�t�l kapott választ nem fogadta el és kéri személyes, szó-
beli bejelentésének írásban történ� rögzítését. 
 
A bejelentés hivatalos csatornái: 
 
Telefon: 06-88-420-220  (rögzített vonal) 
 06-30-505-0573 (rögzített vonal) 
Telefax: 06-88-420-220  
E-mail:  kozpont@kinizsibank.hu  
Postai cím: 8200 Veszprém, Óváros tér 22. 
Szervezeti egységek: lásd a Bank mindenkori Üzletszabályzatában foglaltak szerint. 
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Adatvédelmi kérdésekben az ügyfél írásban illetve személyesen Bank közzétett adatvédelmi 
felel�séhez fordulhat. 
 
5.2 Az írásos formában benyújtott panaszok formai feltételei 
 
A panasz fogadására az 1. számú mellékletben szerepl� formanyomtatványt kell kitölteni, de 
be kell fogadni az ügyfél által egyéb formában megfogalmazott bejelentéseket is (panaszos 
levél; újságcikk stb.). A kitöltött formanyomtatvány egy példányát a Bank által aláírva az át-
vétel id�pontjában vissza kell adni, illetve a postai úton, telefaxon vagy elektronikus formá-
ban tett panaszok esetében tértivevénnyel postán kell a Bank válaszlevelét megküldeni az 
ügyfél részére els�dlegesen az ügyfél által a panasz bejelentés alkalmával megadott módon és 
címre. 
 
5.3 Az írásos formában benyújtott panaszok átvétele 
 
A panaszok fogadása és átvétele az ügyfelekkel közvetlen kapcsolatban álló banki munkatár-
sak feladata. Mindemellett az ügyfél kifejezett kérésére minden banki munkatárs köteles a 
bejelentést felvenni vagy átvenni. 
 
A Bank székházában a panaszok fogadására a Titkárságok állnak rendelkezésre a Bank min-
denkori hivatalos nyitvatartási idejében.  
 
Az ügyfelet tájékoztatni kell arról, ha panaszát jogszabály által meghatározott határid�n túl 
nyújtja be. A panaszost kérése esetén segíteni kell a panasz megfogalmazásában és 
benyújtásában. 
 
 
5.4 A rögzített telefonon keresztül érkezett panaszok átvétele 
 
A Bank telefonon elérhet� ügyfélszolgálatot biztosít a hét egy munkanapján 8 órától 20 óráig 
A Bank biztosítja telefonos elérhet�ség esetén az ésszer� várakozási id�n belüli hívásfoga-
dást és ügyintézést. Az ügyfélszolgálathoz beérkez� valamennyi telefonon tett szóbeli pa-
naszt, illetve az ügyfélszolgálat és a fogyasztó közötti telefonos kommunikációt hangfelvétel-
lel a Bank rögzíti és a hangfelvételt öt évig meg�rzi és err�l a fogyasztót a telefonos ügyinté-
zés kezdetekor tájékoztatja. A hangfelvételt a fogyasztó kérésére rendelkezésre bocsátja.  
 
 
5.5 A panaszok orvoslásának és megválaszolásának hatásköre és határid�i 
 
A panaszokat átvev� munkatárs köteles az 1/a. számú mellékletben szerepl� formanyomtat-
ványt szükség esetén kitölteni és azt az önálló Bels� ellen�rzési szervezet vezet�je, 
távollétében a bels� ellen�r részére iktatást követ�en 1 munkanapon belül, azonnali intézke-
dést igényl� esetben haladéktalanul továbbítani. A panasz tárgyának és az illetékes vezet� 
személyének megállapítását a Bels� ellen�rzés köteles haladéktalanul  elvégezni. Amennyi-
ben a panasz nagyobb jelent�ség� visszaélésre vagy problémára vonatkozik, úgy a Bels� el-
len�rzés haladéktalanul köteles értesíteni a menedzsment tagjait.  
 
A panaszok esetében kizárólagosan a Bels� ellen�rzés jogosult és köteles eljárni. Amennyi-
ben a bejelentés tartalma alapján nem min�sül panasznak, de a Bank intézkedését igényli, a 
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Bels� ellen�rzés köteles a bejelentést az intézkedésre jogosult és köteles szervezeti egység 
vezet�je részére továbbítani. 
 
Minden egyes ügyfélpanaszra vonatkozóan az eset pontos leírásával feljegyzés, vagy jegyz�-
könyv készítése szükséges az átvételt�l számított 8 napon belül, amelyet a Bels� ellen�rzés 
köteles a Bank menedzsmentje és a Felügyel� Bizottság elnöke részére továbbítani. A kivizs-
gálás eredményének írásba foglalása alól kizárólag az alábbiak együttes teljesülése esetén van 
lehet�ség: a panasznak anyagi kihatása nincs, súlya csekély, a Bank üzleti tevékenységére 
gyakorolt hatása elenyész�, a Bank jó hírnevét nem érinti, a panasz már nem ismeretlen a 
Bank menedzsmentje számára. 

 
Abban az esetben, ha a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletét�l érkezik panaszügy ki-
vizsgálása iránti igény, a választ az ügyfél a Felügyelett�l kapja meg. 
 
A panaszok megválaszolásának határideje a bejelentés napjától számított 30 nap. A válasz-
adásra lehet�ség van külön levélben vagy az 1/b. számú mellékletben lév� formanyomtatvá-
nyon. A panasszal kapcsolatban hozott érdemi döntést indoklással kell ellátni. Amennyiben a 
határozat jogszabályra hivatkozik, a jogszabályhely mellett annak érdemi rendelkezését is 
ismertetni kell. Ha az ügyfél a panaszos bejelentésére kapott választ vagy intézkedést nem 
tartja kielégít�nek, akkor az ismételt válasz megküldését megel�z�en a Bels� ellen�rzés köte-
les a menedzsment tagjait értesíteni.  
 
Olyan panaszos esetében, akit jogi képvisel� (ügyvéd, jogtanácsos) képvisel, vagy a panaszos 
maga is jogi végzettséggel rendelkezik, fokozott gondossággal kell eljárni, és a panaszra 
adandó választ jogi képzettséggel rendelkez� személy kontrollja nélkül nem lehet elkészíteni. 
A panasszal kapcsolatos döntéshozatalban nem vehet részt az a banki alkalmazott, aki a sé-
relmezett intézkedésben vagy döntésben részt vett. A panaszra adott választ a Bels� ellen�r-
zés el�terjesztését követ�en a Bank elnök-vezérigazgatója írja alá. A Bels� ellen�rzés köteles 
a válasz levél tervezetét olyan id�pontig el�terjeszteni, hogy a panasz megválaszolásának ha-
tárideje ne sérülhessen. A panaszra adott válasz levél a panaszt bejelent� illetve a Bank fel-
ügyeleti szerveinek eltér� rendelkezése hiányában kizárólag postai úton továbbítható tértive-
vénnyel a felügyeleti szervek, a bejelent� illetve meghatalmazottja részére.   
 
A Bank felügyeleti szerveit a Bank Üzletszabályzata tartalmazza. 
 
5.6 A panaszokkal kapcsolatos tájékoztatási és felel�sségi kérdések 
 
A Bels� ellen�rzés köteles a lényeges panaszokról a Bank menedzsmentjét a panasz beérke-
zésekor a panasz lényeges pontjait összefoglaló írásos feljegyzésben tájékoztatni. 
 
A Bels� ellen�rzés köteles a beérkezett panaszokról, azok tartalmáról a Bank Felügyel� Bi-
zottságát negyedévente tájékoztatni, ide értve azok elintézési módját és az elintézés id�tarta-
mát.  
A Bank részér�l elkövetett és az ügyfél számára kárt okozó cselekményekért a hibás ügyke-
zelést végz� munkatársak a Munka Törvénykönyve szerinti kártérítési felel�sséggel tartoz-
nak. 
Amennyiben a panasz jogossága miatt intézkedés szükséges – beleértve  ebbe az esetleges 
helyesbítések elvégzését továbbá az esetleges kompenzációt is -, az ehhez szükséges felada-
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tok elvégzésére történ� egyedi utasítás kiadása a panaszra adott banki választ aláíró elnök-
vezérigazgató (távollétében az erre feljogosított ügyvezet�) feladata. 
 
A panasz elutasítása esetén a Bank írásban tájékoztatja az ügyfelet arról, hogy panaszával - 
annak jellege szerint - a PSZÁF vagy a békéltet� testület , illetve a Pénzügyi Jogok Biztosa 
eljárását kezdeményezheti.  
 
A panaszügyintézés nyelve a magyar, azonban az ügyfél ez irányú kérése esetén biztosítani 
kell a panaszos által beszélt, és értett nyelven történ� panaszügyintézést.  
 
Az ügyfélpanaszokra írásban kell válaszolni. Amennyiben a válaszban jogszabályra hivatko-
zás történik, a jogszabályhely megjelölésén túl annak érdemi rendelkezését is ismertetni kell.  
 
A panaszügyintézés részleges eljárási szabályait külön szabályzat tartalmazza.  
 
6. Általános alapelvek, információk a Bank panaszkezelési és tájékoztatási tevé-

kenységér�l 
 
A Bank valamennyi munkatársa köteles a jelen szabályzat fogyasztóvédelemmel és panaszok 
kezelésével kapcsolatos szabályait megismerni és betartani.  

 
A Bank munkatársai a fogyasztók tájékoztatása során a következ� szabályoknak megfelel�en 
kötelesek eljárni: 
 

− Fokozott figyelmet kell fordítani: 
a) az érdekeit csak korlátozottan képviselni képes fogyasztó (így minde-

nekel�tt, de nem kizárólagosan a magánszemély fogyasztó) jogos ér-
dekeire - különösen nagy figyelmet szentelve a gyermekekre, az id�-
sekre, a súlyosan betegekre és mindazokra, akik esetlegesen nem értik 
meg teljesen a pénzügyi szervezet által szolgáltatott információkat, 

b) a jellemz�en e körben tömegesen értékesített termékekre (pl. bankkár-
tya, hitelkártya), 

c) az összetettségénél, bonyolultságánál, újdonságánál, egyéb sajátossá-
gánál fogva különleges pénzügyi termékekre, valamint 

d) a fogyasztóhoz valamely nem hagyományos terjesztési csatorna (pl. In-
ternet, Netb@nk) segítségével eljuttatott pénzügyi termékek terjeszté-
sének a körülményeire. 

− A tájékoztatás nem lehet alkalmas a fogyasztó megtévesztésére. 
− Ha a tájékoztatás (pl. a várható hozam vonatkozásában) számszer� el�rejelzéseket tar-

talmaz, az ügyfelek tudomására kell hozni egyértelm�en és figyelemfelhívásra alkal-
mas módon azt, hogy ezek az el�rejelzések csak tájékoztató jelleg�ek. 

− A fogyasztók tájékoztatása az ügyfélforgalom számára szolgáló helyiségek nyitvatar-
tási rendjér�l a bejáratnál elhelyezett felirat útján történik. 

− Devizahitelezés esetén a fogyasztókat minden esetben tájékoztatni kell az árfolyam-
kockázatokról, a hitelezés során alkalmazott pénzpiaci irányadó kamatlábak mértéké-
r�l, azok múltbéli változásáról, a Bank által alkalmazott egyes árfolyamokról. 

 
A Bank reklámtevékenységének ellátása során az alábbi szabályok betartására különösen fi-
gyelemmel kell lenni: 
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− A fogyasztóknak nyújtott tájékoztatás kérdéskörében különleges jelent�séggel bíró 

reklám (hirdetés, szórólap, plakát stb.) 
� legyen közérthet�, egyértelm�, világos, jól áttekinthet� és olvasható, 
� tartalmazza a kínált pénzügyi termék típusának azonosítására alkalmas 

információt, illetve más, jogszabályban el�írt kötelez� kellékeket (pl. 
teljes hiteldíj mutató). 

− Nem szabad a fogyasztónak közvetlen postai vagy elektronikus úton reklámanyagot 
küldeni, ha azt a fogyasztó kifejezett rendelkezéssel írásban megtiltotta. 

Nem szabad telefonon megkeresni a fogyasztót, ha azt a fogyasztó kifejezett rendelkezés-
sel írásban megtiltotta. 
 

Ügyfélkapcsolatokért felel�s vagy az ügyfelekkel közvetlen kapcsolatban álló szervezeti egy-
ség érintett munkatársainak az alábbi szabályoknak is eleget kell tenniük: 
 
− A szerz�dések megkötése el�tt teljes kör�en kötelesek tájékoztatni a fogyasztót a megkö-

tend� szerz�déseket érint� minden lényeges körülményr�l, így különösen: 
� a pénzügyi termékkel kapcsolatos esetleges kockázatok megítélését lehe-

t�vé tev� információkról, 
� a szerz�déssel összefüggésben a fogyasztót terhel� díjakról, költségekr�l, 
� a feleket megillet� jogokról és kötelezettségekr�l. 

− Külön fel kell hívniuk a figyelmet az adott pénzügyi termék esetében szokásosnak tekint-
het�nél nagyobb kockázatra (pl. devizahitel). 

− Kötelesek könnyen hozzáférhet�vé tenni az általános szerz�dési feltételeket és a jogsza-
bály által nyilvánosságra hozni rendelt adatokat. 

− A fogyasztóval kötött szerz�désnek tartalmaznia kell a bank által teljesítend� rendszeres 
és rendkívüli tájékoztatás szabályait (a tájékoztatás módját és idejét, stb.). 

− Kötelesek felhívni a figyelmet arra, ha a Bank a szerz�désben kiköti az egyoldalú szerz�-
désmódosítás lehet�ségét. 

− Tájékoztatniuk kell a fogyasztót a szerz�dés minden olyan lényeges feltételér�l, amely 
jogszabály alapján válik a szerz�dés részévé. 

− Feladata a legfontosabb adatvédelmi tudnivalók ismertetése. 
− Kötelesek lehet�vé tenni a fogyasztóra vonatkozó nyilvános információk megismerését. 
 
7. Tájékoztatási kötelezettség  
 
7.1.  Bankszünnap  
 
A Bank a bankszünnapot a jogszabályi el�írásoknak való megfelelés érdekében - tizenöt nap-
pal megel�z�en - legalább két országos napilapban köteles meghirdetni, valamint a Felügye-
letnek és az MNB-nek bejelenteni.  
Ezen túlmen�en a bankszünnapot a Bank az internetes honlapján is közzéteszi. 
 
7.2.  Az ügyfelek tájékoztatása – általános rész 
 
A Bank munkatársainak az ügyfelek tájékoztatása során az olyan fogyasztó magatartását kell 
alapul venniük, aki ésszer�en tájékozottan, az adott helyzetben elvárható figyelmességgel és 
körültekintéssel jár el.  
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Az ügyfélkezelés során a következ� szabályoknak megfelel�en kötelesek eljárni: 
− Fokozott figyelmet kell fordítani: 

a) az érdekeit csak korlátozottan képviselni képes ügyfél  jogos érdekeire;  
b) a jellemz�en e körben tömegesen értékesített termékekre; 
c) az összetettségénél, bonyolultságánál, újdonságánál, egyéb sajátosságánál fog-

va különleges pénzügyi termékekre, valamint 
d) az ügyfélhez valamely nem hagyományos terjesztési csatorna segítségével el-

juttatott pénzügyi termékek terjesztésének a körülményeire. 
− A szerz�déskötést megel�z�en, valamint a szerz�déses kapcsolat fennállásának egé-

sze alatt is fokozottan érvényesíteni kell a közérthet�séget, átláthatóságot, a kiszámít-
hatóságot, valamint a szükséges min�ségi információk folyamatos hozzáférhet�ségét, 
illetve megérthet�ségét.  

− Az ügyfeleknek eljuttatott információknak tisztességesnek, közérthet�nek és egyér-
telm�nek kell lennie, hogy a tájékoztatás (ideértve a marketingközleményeket) sem 
megjelenési formájában sem tartalmában ne legyen félrevezet�, félreérthet� vagy ne-
hezen érthet�. 

− A jogszabályokra vonatkozó tájékoztatáskor a fogyasztó szempontjából releváns 
egyes jogszabályhelyekre történ� pontos hivatkozás és adott esetre vonatkozó alkal-
mazásának indoka szükséges. 

− A fogyasztók számára lehet�vé kell tenni a Bank eltér� feltétel� termékei közötti ösz-
szehasonlítást, amennyiben az adott termékb�l a Bank több módozatot is kínál. Az 
összehasonlításnak táblázatos, vagy egyéb, könnyen áttekinthet� és érthet� formában 
kell bemutatnia az egyes termékek legfontosabb ismérveit. 

− A fogyasztókat dokumentált módon segíteni kell a felel�s döntéshozatalban a rendel-
kezésre álló eszközökkel, megadva valamennyi szükséges – az el�nyökre és hátrá-
nyokra is kitér� – információt. 

− A Banknak törekednie kell arra, hogy a fogyasztó személyes igényeire és lehet�ségei-
re szabottan és közérthet�en fogalmazza meg a felel�s ügyleti döntés meghozatalához 
szükséges információkat. 

− A személyes ügyfélkapcsolatok során törekedni kell arra, hogy a fogyasztók ismeretei 
feltérképezésre kerüljenek annak érdekében, hogy valóban a profiljuknak megfelel� 
szolgáltatást vehessék igénybe. 

− Befektetési szolgáltatás nyújtása során az ügyfelek kockázatvállalási képességét al-
kalmassági vagy megfelelési teszt kitöltetésével és annak kiértékelésével kell megál-
lapítani. 

− Akciós feltétel� termékek esetén egyértelm�en be kell mutatni az akció id�tartamát, 
az akciós feltétel� termék el�nyeit a standard, nem akciós termékekkel szemben, pon-
tosan meg kell jelölni, hogy ez az el�ny milyen id�távra szól, valamint azt, hogy –
amennyiben számszer�síthet� – mekkora és milyen id�távra vonatkozó tényleges 
megtakarítást, illetve kedvezményt jelent, valamint tájékoztatást kell adni a megtaka-
rítás, kedvezmény igénybevételi feltételeir�l. A fogyasztó figyelmét fel kell hívni az 
akciós id�tartamot követ� szerz�dési feltételekre, az akciós id�szakhoz képeset hátrá-
nyosabb kötelezettségekre és kondíciókra is. Az akció igénybevételének lezárultát kö-
vet�en az akcióra vonatkozó kommunikációt be kell fejezni. 

− A marketingközlemények marketingjellegének felismerhet�nek kell lennie. 
− A tájékoztatás akkor tekinthet� félrevezet�nek, ha akár megjelenési formájában, akár 

tartalmi elemeiben félreérthet�, vagy valamely - a szolgáltatás lényegét érint� - in-
formáció tekintetében hiányos és ezáltal az ügyfelek, illetve címzettek megtévesztésé-
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re alkalmas, függetlenül attól, hogy a tájékoztatást nyújtó személy félrevezet�nek ítéli 
vagy szánja-e a tájékoztatást. 

− Ha a tájékoztatás (pl. a várható hozam vonatkozásában) számszer� el�rejelzéseket tar-
talmaz, az ügyfelek tudomására kell hozni egyértelm�en és figyelemfelhívásra alkal-
mas módon azt, hogy ezek az el�rejelzések csak tájékoztató jelleg�ek. 

− Az ügyfelek tájékoztatása az ügyfélforgalom számára szolgáló helyiségek nyitvatartá-
si rendjér�l a bejáratnál elhelyezett felirat útján történik. 

− A fogyasztók figyelmét mind szóban, mind pedig írásban fel kell hívni a Felügyelet 
fogyasztóvédelmi honlapjára és az ott szerepl� tájékoztatókra, termékleírásokra és 
összehasonlítást segít� alkalmazásokra (pl. hitelkalkulátor), valamint a Bank honlap-
ján biztosítani kell az átlinkelési lehet�séget a Felügyelet honlapjára. 

− Biztosítani kell, hogy a Felügyelet által kiadott fogyasztóvédelmi tájékoztató kiad-
ványok a fogyasztók számára megismerhet�k legyenek, ennek érdekében a Felügyelet 
által rendelkezésre bocsátott kiadványokat az ügyféltérben el kell helyezni, valamint 
az eljáró ügyintéz�knek erre fel kell hívni a fogyasztók figyelmét. 

− A fogyasztókkal folytatott kommunikáció során kerülni kell a nehezen érthet� vagy 
félreérthet� tájékoztatást, személyes ügyfélkapcsolat esetén az írásos tájékoztatásnak 
ki kell egészülnie azzal összhangban lév� szóbeli magyarázattal is. 

− Az ügyféltájékoztatás, valamint a pénzügyi szolgáltatások és termékek értékesítése 
során használt fogalmakat következetesen kell használni a szerz�déses dokumentu-
mokban, hirdetményekben, továbbá az ügyféltájékoztatókban. 

− Mind a szóbeli, mind pedig az írásos tájékoztatás során dokumentáltan be kell mutatni 
a termék, illetve szolgáltatás el�nyös és kockázatos oldalát is úgy, hogy a fogyasztó 
mérlegelhesse a számára ajánlott pénzügyi termékben rejl� kockázatok hatásait, kö-
vetkezményeit. 

− A Bank minden esetben köteles együttm�ködni a fogyasztóval, annak kötelezettségei 
teljesítése során. 

7.3.  Az ügyfelek szerz�déskötés el�tti tájékoztatása: 
 
Általános szabályok 
 
Ügyfélkapcsolatokért felel�s vagy az ügyfelekkel közvetlen kapcsolatban álló szervezeti egy-
ség érintett munkatársainak az alábbi szabályoknak is eleget kell tenniük: 
− A szerz�dések megkötése el�tt - az ügyfél konkrétan felvázolt igényei alapján - teljes 

kör�en kötelesek tájékoztatni az ügyfelet - a megkötend� szerz�dést érint� minden lé-
nyeges körülményr�l (írásos tájékoztató formájában), így különösen: 

• a pénzügyi termék tömör, közérthet� leírása (kondíciók, kamatozás, összeg, 
futamid�); 

• a pénzügyi termékkel kapcsolatos esetleges kockázatok megítélését lehet�vé 
tev� információkról; 

• a szerz�déssel összefüggésben az ügyfelet terhel� díjakat, költségeket tételesen 
felsorolva, továbbá azon díjelemek (költségelemek) felsorolását, amelyek mér-
téke a futamid� alatt változhat, a változásra okot adó körülmény megjelölésé-
vel; 

• a feleket megillet� jogokról és kötelezettségekr�l; 
• a terméket kínáló pénzügyi intézmény megnevezését; 
• a termékhez való hozzájutás, az igénylés feltételeit. 
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– Külön fel kell hívniuk a figyelmet az adott pénzügyi termék esetében a szokásosnak te-
kinthet�nél nagyobb kockázatra. 

– Kötelesek könnyen hozzáférhet�vé tenni az általános szerz�dési feltételeket és a jogsza-
bály által nyilvánosságra hozni rendelt adatokat (mint például az egységesített betéti ka-
mat mutatót, az egységesített értékpapír hozam mutatót és a teljes hiteldíj mutató számí-
tását), melyek az ügyfélszolgálat el�terében található információs állványokon is elhe-
lyezésre kerülnek. Ezen el�írásnak - kötelezettség formájában - a kapcsolódó szabályza-
tokban is meg kell jelennie és az egyes szakterületek munkatársainak az abban foglaltak 
szerint kell eljárniuk. 

– Az ügyféllel kötött szerz�désnek tartalmaznia kell a Bank által teljesítend� rendszeres és 
rendkívüli tájékoztatás szabályait (a tájékoztatás módját és idejét stb.). 

– A fogyasztó figyelmét fel kell hívniuk a szerz�dés aláírás el�tti alapos áttanulmányozá-
sára. 

– Kötelesek elegend� id�t és nyugodt környezetet biztosítani az ügyfélnek a szerz�dés-
tervezet és a kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, nyilatkozatok áttanulmányo-
zására, valamint lehet�séget kell adni az aláírás el�tti fogyasztói kérdések megválaszolá-
sára.  

– A fogyasztót tájékoztatniuk kell arról, hogy szerz�déses kötelezettségeinek nem teljesíté-
se milyen negatív következményekkel járhat. 

– A Banknak törekednie kell arra, hogy a fogyasztó által meghatározott szempont szerinti 
legkedvez�bb vagy legkevésbé kockázatos terméket, illetve szolgáltatást ajánlja fel. 
Amennyiben a fogyasztó nem jelezte a fenti prioritást, úgy a Bank a hasonló kondíciók-
kal rendelkez� termékek közül lehet�ség szerint a legolcsóbb és/vagy legkevésbé kocká-
zatos terméket, illetve szolgáltatást ajánlja fel, jelezve, hogy a termékkínálatban esetlege-
sen milyen költségesebb, de több szolgáltatást, el�nyösebb feltételeket biztosító termé-
kek érhet�k el. 

– Kötelesek felhívni a figyelmet arra, ha a Bank a szerz�désben kiköti az egyoldalú szer-
z�désmódosítás lehet�ségét, továbbá a Bank mindig részletezze azokat a közgazdasági, 
piaci indokokat, melyek alapján élhet az egyoldalú szerz�désmódosítás lehet�ségével. 

– Legkés�bb a szerz�dés megkötése el�tt, de minden esetben a szolgáltatás nyújtásának 
megkezdése el�tt kell� id�ben, világos és egyértelm� módon köteles az ügyfelet tájékoz-
tatni arról, hogy a Bank aláírta a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek ügy-
felekkel szembeni tisztességes magatartásáról szóló Magatartási Kódexet, egyúttal meg 
kell adni a Magatartási Kódex ingyenes internetes elérhet�ségét (www.kinizsibank.hu) 

– Tájékoztatniuk kell az ügyfelet a szerz�dés minden olyan lényeges feltételér�l, amely 
jogszabály alapján válik a szerz�dés részévé. 

− Feladata a legfontosabb adatvédelmi tudnivalók ismertetése. 
− Kötelesek lehet�vé tenni az ügyfélre vonatkozó nyilvános információk megismerését. 
− A fogyasztók szándékának egyértelm� azonosíthatósága érdekében a fogyasztók külön-

böz� nyilatkozatait rögzít� dokumentumokat egymástól különválasztható módon, illetve 
a termékfeltételek szövegét�l és ügyféltájékoztatásoktól elkülönítetten kell megszerkesz-
teni. Ilyen nyilatkozatok lehetnek pl.: szerz�dési feltételekr�l szóló tájékoztatás megtör-
téntét igazoló nyilatkozat, a személyes adatok kezelésér�l, a KHR-tájékoztatásról szóló 
nyilatkozatok, illetve a szerz�désre vonatkozó egyéb jognyilatkozatok. 

− A különböz� nyilatkozatokon a fogyasztó számára lehet�séget kell biztosítani annak 
megjelölésére, hogy mely kérdés tekintetében teszi meg a nyilatkozatát, illetve mihez 
nem adja hozzájárulását. A nyilatkozat egy aláírt példányát a Bank a fogyasztónak átad-
ja. 
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7.4.  Az ügyfelek szerz�déskötést követ� tájékoztatása 
 
Általános szabályok 
 
Az ügyfélkapcsolatokért felel�s, illetve az ügyfelekkel közvetlen kapcsolatban álló munkatár-
sak az ügyfelet a szerz�dés megkötését követ�en tájékoztatni kötelesek az alábbiakról: 
– a szerz�déssel kapcsolatos kérdéseivel hová fordulhat; 
– panaszával hová fordulhat; 
– pénzügyi szolgáltatások esetén tájékoztatni kell az ügyfelet, hogy folyamatos szerz�dé-

sek esetében a Bank köteles az ügyfél részére 
a) legalább évente egy alkalommal, valamint 
b) hitelszerz�dések esetén a szerz�dés lejártakor 

egyértelm�, közérthet� és teljes kör� írásbeli kimutatást (kivonatot) küldeni. 
– Tájékoztatni kell az ügyfelet arról, hogy - saját költségére - a kérést megel�z� öt évben 

végrehajtott egyedi ügyletekr�l kimutatást kérhet. Az ilyen kimutatást a Bank legkés�bb 
kilencven napon belül köteles az ügyfélnek írásban megküldeni. 

 
8. Rendkívüli események kezelése 
 
A Banknak fel kell készülni esetleges rendkívüli események bekövetkezésére és erre kész 
megoldási javaslatokkal kell rendelkeznie. A Fogalmakban rögzített rendkívüli esemény de-
finícióján felül a Bank rendkívüli eseménynek tekinti a fogyasztók és azok háztartása tehervi-
sel� képességét váratlan módon, kedvez�tlenül befolyásoló olyan megváltozott életkörülmé-
nyeket (pl. munkanélküliség, tartós betegség), amelyek átmeneti, vagy tartós fizetési nehéz-
séget okoznak.  
− A Bank szabályzataiban meg kell határozni a vis majorral érintett fogyasztók vonatkozá-

sában a méltányos eljárás lehet�ségét és igénybevételi feltételeit. 
− A rendkívüli események megfelel� kezelése érdekében olyan biztosítékokat kell a Bank 

eljárásaiba beépíteni, amelyek megfelel� védelmet jelentenek a Bank és a fogyasztó 
számára. 

− A Banknak törekednie kell arra, hogy a fogyasztó helyzetének rendezésére többféle áthi-
daló megoldási lehet�séget is kínáljon, amelyek a fogyasztói kötelezettségek teljesítésé-
nek átütemezésével, vagy a teljesítési id�szak meghosszabbításával kapcsolatosak. 

− Rendkívüli esemény bekövetkezésekor a Bank a fogyasztókkal együttm�ködve, az érin-
tetteket megfelel� módon tájékoztatva jár el. 

− Egy esetleges rendkívüli helyzetb�l adódó megnövekedett ügyfélszám megfelel� panasz- 
illetve ügyfélszolgálati kezelése érdekében szükséges átcsoportosítási terv kidolgozása.  

 
9. Fogyasztóvédelmi kapcsolattartó 

 
A Hpt., Bszt. és Psztv. rendelkezései szerint a Bank igazgatósága köteles fogyasztóvédelmi 
ügyekért felel�s kapcsolattartót kijelölni, és a Felügyeletnek 15 napon belül a felel�s szemé-
lyét, illetve annak változását írásban bejelenteni. A fogyasztóvédelmi ügyekért felel�s kap-
csolattartó tartós távolléte esetén helyettest jelöl ki.  
 
A fogyasztóvédelmi ügyekért felel�s kapcsolattartó felel�s a Felügyelettel szemben a panasz-
kezeléssel, ügyfélpanaszokkal kapcsolatban és egyéb, fogyasztóvédelmi kérdésekben. Intéz-
ményen belüli tevékenysége els�dlegesen arra irányul, hogy gondoskodjék a fogyasztók ér-
dekeinek védelmét szolgáló, jogszabályi, felügyeleti és egyéb kritériumoknak a Bank üzem-
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szer� m�ködésébe, illetve napi gyakorlatába való hatékony, szerves beépülésér�l és alkalma-
zásáról.  
 
A fogyasztóvédelmi ügyekért felel�s kapcsolattartó általános feladatai, felel�sségei: 
1. Koordinálja és összefogja a fogyasztóvédelmi körbe tartozó jogszabályoknak, a felügye-

leti és egyéb elvárásoknak a Bank m�ködési rendszerébe történ� átlátható implementálá-
sát, illetve rendszeres ellen�rzés keretében biztosítja, hogy a Bank valamennyi bels� sza-
bályozása és eljárásrendje a fogyasztóvédelmi körbe tartozó jogszabályi el�írásokat, a 
felügyeleti és egyéb elvárásokat megfelel�en tartalmazza. 

2. Vezet�i felhatalmazás alapján eljár annak érdekében, hogy a Bank gyakorlatát a jogsza-
bályoknak és a jó gyakorlatot el�segít� felügyeleti és egyéb elvárásoknak megfelel� tar-
talommal alakítsa ki, és ezt bels� szabályzataiban rögzítse, illetve annak betartását az el-
járó ügyintéz�kt�l is megkövetelje. 

3. Biztosítja, illetve el�segíti, hogy a Bank munkatársai id�ben megismerjék és alkalmaz-
zák a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos új jogszabályokat és elvárásokat. 

4. A termékek, szolgáltatások és azok szerz�dési feltételeinek meghatározása során lehet�-
ség szerint már a termékfejlesztés és folyamatszervezés szakaszában biztosítja a fogyasz-
tóvédelmi elvárásoknak való megfelelést. 

5. A Bank érintett területeivel együttm�ködve kialakítja az ügyfelekt�l kapott visszajelzé-
sek (panaszok) alapján a panaszkezelési gyakorlat monitoringjának rendszerét, és gon-
doskodik arról, hogy a témában a Bank igazgatósága és felügyel�bizottsága rendszeres 
jelleggel értékel� beszámolót kapjon. 

6. Eljár annak érdekében, hogy a Bank illetékes szakterülete a fogyasztóvédelmi célú fel-
ügyeleti adatszolgáltatásokat az el�írt tartalommal és határid�ben megküldje a Felügyelet 
részére. 

7. Közrem�ködik a megfelel� ügyfél kapcsolattartás és ügyféltájékoztatás eredményessé-
gének mérésére szolgáló folyamatok kiépítésében (ügyfél elégedettségi mérések, próba-
vásárlások, stb.), az eredmények értékelésében, és az ezek alapján szükséges esetleges 
fejlesztésekben. 

8. Eljár annak érdekében, hogy a Bank szolgáltatásnyújtásban részt vev� munkatársai, va-
lamint közvetít�i megfelel� oktatásban részesüljenek, hogy azok valóban pontos, hasz-
nos, és érthet� információkkal láthassák el a fogyasztókat. 

9. Biztosítja, illetve el�segíti, hogy a Bank bels� oktatási anyagaiba a termékek, illetve 
szolgáltatások kondícióira vonatkozó tananyagon túl kerüljön beépítésre a fogyasztóvé-
delmi jogszabályokra és elvárásokra vonatkozó ismeretanyag is, illetve tegyék a további 
együttm�ködés feltételévé az ezen alapuló vizsgakövetelménynek való megfelelést. 

10. Kezdeményezi, hogy a tudatos fogyasztói szemléletmód fejlesztését célzó tájékoztatók, 
fogalomtárak, háztartási pénzügyi útmutatók, kalkulátorok, jelenjenek meg a Bank inter-
netes felületén, és azok legyenek elérhet�ek az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeik-
ben, valamint kövesse figyelemmel ezek naprakészségét. 

11. El�segíti, hogy a Bank részt vegyen a Felügyelettel, illetve más, érdekelt intézmények-
kel, szervezetekkel történ�, a fogyasztók pénzügyi ismereteinek b�vítését célzó együtt-
m�ködésben, támogatva ezzel a Felügyelet pénzügyi kultúra fejlesztésére irányuló tevé-
kenységét. 

 
A fogyasztóvédelmi ügyekért felel�s kapcsolattartó tevékenysége és ellen�rzése vagy annak 
esetleges hiánya nem mentesíti az illetékes munkatársakat a fogyasztóvédelemmel kapcsola-
tos, illetékességi körükbe tartozó felel�sség alól.  
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A fogyasztóvédelmi ügyekért felel�s kapcsolattartó jogai 
- A fogyasztóvédelmi ügyekért felel�s kapcsolattartó jogosult a Bank minden munkatársá-

tól fogyasztóvédelemmel kapcsolatos információkat, dokumentumokat kérni, amit részé-
re biztosítani kell. 

- Javaslattételi joga kiterjed minden, fogyasztókkal kapcsolatos termék-, vagy szolgáltatás 
fejlesztésére, valamint a velük való kommunikációra. 

- Véleményezési joga kiterjed 
� minden, fogyasztók számára kifejlesztett, vagy közvetve fogyasztókhoz 

kapcsolható termékre és szolgáltatásra annak érdekében, hogy azok 
teljeskör�en megfeleljenek a fogyasztóvédelmi körbe tartozó jogszabály-
okban, felügyeleti és egyéb elvárásokban foglaltaknak, 

� a fogyasztók megszólítását célzó kommunikációra, 
� a Bank, illetve a Bank által igénybevett közvetít� munkatársainak oktatási 

anyagaira 
� a Bank minden olyan bels� szabályozásának és eljárásrendjének a véle-

ményezésére, amely közvetlenül, vagy közvetve fogyasztókhoz kapcsol-
ható annak érdekében, hogy azok teljeskör�en megfeleljenek a fogyasztó-
védelmi körbe tartozó jogszabályokban, felügyeleti és egyéb elvárásokban 
foglaltaknak, 

- Abban az esetben, ha valamely termék, vagy szolgáltatás sérti a fogyasztók érdekeit, joga 
van a termék, illetve szolgáltatás döntésre való beterjesztését megállítani addig, míg a 
feltárt hibák kijavításra nem kerülnek.  

- Jogosult a Bank bels� szabályzataiban, valamint eljárásrendjeiben rögzített – fogyasztó-
védelemmel kapcsolatos – el�írások betartásának ellen�rzésére a fogyasztókkal közvet-
len kapcsolatba kerül� ügyintéz�knél. 

- A fogyasztóvédelmi ügyekért felel�s kapcsolattartó jogosult az utasításban foglaltak be-
tartását minden munkavállaló esetében ellen�rizni és annak megsértése esetén intézkedé-
sek megtételét kezdeményezni az illetékeseknél. 

 
 
10. A fogyatékos ügyfelekre vonatkozó el�írások 
 
Fogyatékos ügyfélnek kell tekinteni a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenl�ségük 
biztosításáról szóló 1998. évi XVI. törvény 4. § a) pontjában meghatározott személyt.  
Különös figyelemmel kell lenni a szolgáltatásokhoz való egyenl� esély� hozzáférésre, a hely-
zetüknek megfelel� speciális bánásmódra, még abban az esetben is, ha ez csak többletszolgál-
tatások nyújtásával biztosítható.  
Az akadálymentes környezet megteremtése érdekében a fejlesztések el�tt be kell szerezni a 
fogyatékos személyek érdekvédelmi szervezeteinek szakmai véleményét.  
Biztosítani kell a honlap, az ügyfélszolgálati helyiségek, a fiókok és ATM-ek akadálymentes-
ségét.  
A szerz�déskötés és a fogyatékos ügyfelek tájékoztatása során különös figyelmet kell szen-
telni a fogyatékos ügyfelek speciális helyzetének. A szerz�déskötési feltételek meghatározá-
sakor, a szerz�déskötés során nyújtott tájékoztatásnál különös figyelemmel kell lenni az ügy-
fél fogyatékosságának jellegére és mértékére. Látássérült ügyfelek esetében a szerz�dést fel 
kell olvasni, ennek megtörténtét igazolható módon rögzíteni kell. Hallássérült ügyfelek szá-
mára írásbeli tájékoztatást kell biztosítani, illetve lehet�vé kell tenni, hogy az ügyfelek el�re 
rögzített id�pontban az általuk közrem�ködésre felkért jelnyelvi tolmáccsal együtt jelenhes-
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senek meg a Banknál. Az eljárás során biztosítani kell az el�zetes id�pont-egyeztetés lehet�-
ségét.  
A fogyatékos ügyfelek figyelmét fel kell hívni azokra az eljárásokra és megbízásokra, ame-
lyek alkalmazásához nem szükséges az ügyfél személyes jelenléte, és amelyek használatában 
a fogyatékos ügyfeleket fogyatékosságuk jellege ne akadályozza.  
A fogyatékos ügyfelekkel való kommunikációban a speciális segítség biztosításában jártas, 
tapasztalt munkatársat kell megbízni. Lehet�séget kell nyújtani a személyes egyeztetésre.  
Nemteljesítés esetén az eljárási cselekmények és a jogkövetkezmények megválasztásánál te-
kintettel kell lenni az ügyfél sérülékeny helyzetére.  
Az ügyfélszolgálatok akadálymentesítését a jogszabályban meghatározott id�ig be kell fejez-
ni. Ahol a bankfiók környezete erre lehet�séget ad, akadálymentes parkolóhely kialakítására 
kell törekedni. Az építészeti megoldások kialakításánál figyelemmel kell lenni a fogyatékos  
érdekvédelmi szervezetek segédleteire, ajánlásaira, javaslataira. Ügyelni kell az infó-
kommunikációs akadálymentesítésre is. Az ATM-ek akadálymentes megközelítésén túl a lá-
tás- és hallássérült ügyfelek speciális igényeire is tekintettel kell lenni.  
A látássérült ügyfél részére biztosítani kell, hogy vakvezet� kutyával együtt közlekedhessen. 
A Bank internetes honlapját alkalmassá kell arra tenni, hogy képerny�olvasó programok út-
ján, bet�méret növelésével, kontrasztos megjelenési móddal vagy más megfelel� eljárással 
legyen elérhet� a vakok és gyengén látók számára.  
A Bank honlapjának információt kell arra vonatkozóan tartalmaznia, hogy mely fiókok, ügy-
félszolgálatok, ATM-ek akadálymentesek, hol van lehet�ség akadálymentes parkolásra és 
onnan milyen útvonalon tudják a fogyatékos ügyfelek az ügyfélszolgálatot akadálymentesen 
elérni. Az internetes honlapon biztosítani kell az akadálymentesség keresési szempontként 
történ� választását.  
A fogyatékos ügyfelek igénye szerint olyan személyes kapcsolattartót kell biztosítani, aki a 
fogyatékos ügyfél speciális helyzetét ismeri. Az ügyletek lebonyolítására külön tárgyalót, 
vagy az ügy jellegét�l függ�en az ügyfél lakhelyén történ� személyes megkeresés lehet�ségét 
kell biztosítani.  
A fogyatékos ügyfelekkel történ� megfelel� bánásmód érdekében a Banki munkavállalókat 
képzésben kell részesíteni.  
Vizsgálni kell a fogyatékos ügyfelek által igénybe vehet� speciális termékek kidolgozását, 
valamint a fogyatékos ügyfelek akadályozottságát figyelembe vev� szolgáltatások és eljárá-
sok biztosítását.  
 
 
 11. A PSZÁF által folytatott fogyasztóvédelmi eljárás 
A fogyasztóvédelmi eljárás kérelemre vagy hivatalból indul. A fogyasztóvédelmi eljárás a 
jogsért� magatartás bekövetkezését követ� három éven túl nem indítható meg. Ha a jogsért� 
magatartás folyamatos, a határid� a magatartás abbahagyásakor kezd�dik. Az ügyintézési 
határid� a fogyasztóvédelmi eljárásban három hónap. 
 
A PSZÁF a fogyasztóvédelmi eljárásban a tényállás tisztázása érdekében iratokat, dokumen-
tumokat kérhet be, bizonyítási eljárást folytathat le, az eljárás során helyszíni ellen�rzést, il-
letve próbaügylet-kötést végezhet.  
 
A PSZÁF-nek nincs hatásköre eljárni a szerz�dés létrejöttének, érvényességének, joghatásai-
nak és megsz�nésének, továbbá a szerz�désszegésnek és annak joghatásainak megállapításá-
ban, ezen esetekben a jogvita rendezésére bírósági út, a Pénzügyi Békéltet� Testület vagy al-
ternatív vitarendezési fórum vehet� igénybe. 



 16

 
A fogyasztóvédelmi eljárást a fogyasztó kizárólag azt követ�en kezdeményezheti, miután pa-
naszát a Banknál már korábban el�terjesztette, azonban 

• a panaszára nem kapott választ, 
• a panasz kivizsgálása nem a jogszabályokban el�írtak szerint történt, 
• a Bank válaszából egyéb, a jogszabályokban el�írt fogyasztói jogot sért� körülményt 

vélelmez. 
 
A Felügyelet ellen�rzi 

a)  a Bank által nyújtott szolgáltatás igénybe vev�ivel szemben tanúsítandó magatartá-
sára vonatkozó, kötelezettséget megállapító, ágazati jogszabályokban el�írt rendel-
kezések, valamint 

b)  az alábbi törvényekben meghatározottak szerint 
 ba) a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmá-

ról szóló törvény rendelkezéseinek, 
 bb) a gazdasági reklámtevékenység alapvet� feltételeir�l és egyes korlátairól 

szóló törvény rendelkezéseinek, továbbá 
 bc) az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs tár-

sadalommal összefügg� szolgáltatások egyes kérdéseir�l szóló törvény ren-
delkezéseinek 

betartását, és eljár e rendelkezések megsértése esetén (a továbbiakban: fogyasztóvédelmi 
eljárás). 
 
A Felügyelet a fogyasztóvédelmi rendelkezések betartásának ellen�rzése céljából célvizsgála-
tot vagy témavizsgálatot tarthat. 
A Felügyelet a határozatainak teljesülését utóvizsgálat keretében vagy adatszolgáltatás alapján 
ellen�rizheti. 
 
Az eljárás id�tartalma 

a) célvizsgálat esetén legfeljebb hat hónap, amely indokolt esetben legfeljebb egy alka-
lommal, három hónappal meghosszabbítható, 

b) témavizsgálat esetén egy év, amely indokolt esetben legfeljebb egy alkalommal, há-
rom hónappal meghosszabbítható. 

 
A Felügyelet fogyasztóvédelmi eljárásában a határozat vagy az eljárást megszüntet� végzés 
meghozataláig terjed� id�tartamra fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható végzésben meg-
tilthatja a jogsért� magatartás további folytatását, és elrendelheti a jogsért� állapot megszünte-
tését, ha erre - a fogyasztók jogi vagy gazdasági érdekeinek védelme miatt - halaszthatatlanul 
szükség van. A Felügyelet e végzését soron kívül hozza meg. 
 
Ha a Felügyelet megállapítja a fogyasztóvédelmi rendelkezések vagy a fogyasztóvédelmi el-
len�rzés során hozott határozatának megsértését, az alábbi jogkövetkezményeket alkalmazza: 

a) a szükséges intézkedések és a jogszabályok betartására, a feltárt hiányosságok meg-
szüntetésére hív fel, 

b) elrendeli a jogsért� állapot megszüntetését, 
c) megtiltja a jogsért� magatartás további folytatását, 
d) határid� t�zésével a feltárt hibák, hiányosságok megszüntetésére kötelezheti a jogsér-

t�t azzal, hogy az a hibák, hiányosságok megszüntetése érdekében tett intézkedésér�l 
köteles értesíteni a Felügyeletet, 
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e) a jogszer� állapot helyreállításáig feltételhez kötheti vagy megtilthatja a jogsértéssel 
érintett tevékenység végzését, illetve szolgáltatás nyújtását, 

f) fogyasztóvédelmi bírságot szabhat ki. 
 
A Felügyelet minden esetben fogyasztóvédelmi bírságot szab ki, ha 

a) a Felügyeletnek a jogsértést megállapító joger�s határozatában a szolgáltató számára 
el�írt kötelezettség teljesítésére megállapított határnap elteltét, illetve határid� lejár-
tát követ� hat hónapon belül a szolgáltató ugyanazon jogszabályi rendelkezést ismé-
telten megsértette, vagy 

b) a jogsértés a fogyasztók széles körét érinti. 
 
12. Pénzügyi Jogok Biztosa 
 
A pénzügyi szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos fogyasztói jogok érvényesülésének el�-
segítése és a pénzügyi kultúra fejlesztése érdekében Pénzügyi Jogok Biztosa tevékenykedik. 
A fogyasztónak joga van a Pénzügyi Jogok Biztosához fordulni. A Pénzügyi Jogok Biztosát 
m�ködése során a Pénzügyi Jogok Biztosa Hivatala segíti.  
 
A Pénzügyi Jogok Biztosa eljárásának tárgya a Bank azon, pénzügyi szolgáltatási tevékeny-
séggel összefügg� tevékenysége vagy mulasztása lehet, amely a pénzügyi szolgáltatási tevé-
kenységgel kapcsolatos fogyasztói jogokat és törvényes érdekeket sérti, vagy a sérelem köz-
vetlen veszélyét idézi el�. A Pénzügyi Jogok Biztosa kérelemre vagy hivatalból vizsgálhatja a 
tudomására jutott visszásságokat, és orvoslásuk érdekében intézkedéseket tehet. Egyedi ügy-
ben a fogyasztó abban az esetben fordulhat a Pénzügyi Jogok Biztosához, ha a Banknál köz-
vetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését, azonban a panaszára nem kapott választ, a pa-
nasz kivizsgálása nem a törvényekben el�írtak szerint történt, vagy a Bank válaszából egyéb 
fogyasztói jogot sért� körülményt vélelmez.  
 
A Pénzügyi Jogok Biztosa a beadványt a kérelmez�vel és a Bankkal egyezteti. Az egyeztetés 
során a beadványt 30 napos határid� megjelölésével, nyilatkozattételre meg kell küldeni a 
Banknak. Indokolt esetben személyes egyeztetésre is felhívhatja a feleket. A banki válasznyi-
latkozat alapját jelent� tényeket a Banknak kell bizonyítania. Az egyeztetés eredményér�l a 
Pénzügyi Jogok Biztosa jelentést készít.  
 
A Pénzügyi Jogok Biztosa hivatalból is jogosult eljárni, ennek feltétele, hogy a Bank tevé-
kenysége, vagy mulasztása súlyos legyen, vagy alkalmas legyen arra, hogy a fogyasztók szé-
les körét érint� jogsérelmet okozzon, vagy annak közvetlen veszélyét idézze el�. A Pénzügyi 
Jogok Biztosa a Bank felé kezdeményezéssel is élhet,  illetve ajánlást adhat a Bank részére, 
amelyre a Bank állásfoglalást tehet. Az eljárás során a válaszadási határid� 30 nap. 
 
13. Záró rendelkezések 
A panaszokkal kapcsolatban kitöltött formanyomtatványokat, a panasz kivizsgálása során ke-
letkezett iratokat és a panaszra adott válaszok másolatát az Iratkezelési szabályzat szerint kell 
meg�rizni.   
 
A Bank köteles gondoskodni arról, hogy a panaszok bejelentésére szolgáló formanyomtat-
vány  a Bank fiókhálózatában és Internetes honlapján elérhet� legyen. A Bank a vonatkozó 
jogszabályok kötelez� el�írása hiányában panaszkönyvet nem alkalmaz. A bankfióknak az 
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ügyfél kérésére lehet�vé kell tennie panasz bejelentés esetén az 1. számú mellékletben talál-
ható formanyomtatvány helyszínen történ� kitöltését. 
 
A szóban bejelentett panaszok esetén a panasztev�t a panaszügy ügyintéz�je szóban köteles a 
jogorvoslati lehet�ségekr�l tájékoztatni. 
 
A Bank köteles a Bank által pénzügyi és befektetési szolgáltatási tevékenységek végzésére 
igénybe vett un. közvetít�knek jelen szabályzatot – mellékleteivel együtt – annak jóváhagyá-
sát követ�en haladéktalanul továbbítani. 
 
A fogyatékos ügyfelekre vonatkozó m�szaki és informatikai el�írásoknak legkés�bb 2013. 
december 31.-ig kell a feltételeit megteremteni. 
 
Veszprém, 2013. január ”    ” 
 
 
 
 
 

     Lakatos Antal 
elnök-vezérigazgató 
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1/a.sz. melléklet 
 
 

 

 
 
 
  

EZ A NYOMTATVÁNY AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG ÁLTAL KÉSZÍTETT PANASZNYOMTATVÁNY ALAPJÁN KÉSZÜLT. 
CÉLJA, HOGY A SZOLGÁLTATÓK ÉS A FOGYASZTÓK KÖZÖTTI KOMMUNIKÁCIÓT ÉS A VITÁK RENDEZÉSÉT EL�-
SEGÍTSE. 

FELEK ADATAI 

PANASZOS PÉNZÜGYI SZERVEZET 

NÉV:  
 
CÍM: 
 
 
 
 
 
TELEFON: 
 
FAX: 
 
E-MAIL: 
 
KÉPVISEL�*:  
 
 

NÉV:  
 
CÍM: 
 
 
 
 
 
TELEFON: 
 
FAX: 
 
E-MAIL: 
 
EGYÉB:  
 
 
 

*ABBAN AZ ESETBEN KELL KITÖLTENI, HA 
A PANASZOS KÉPVISEL�JE ÚTJÁN NYÚJTJA 

TÁJÉKOZTATÁS A PANASZOSNAK! 
 

A NYOMTATVÁNY ÁLTAL EL�RE FELKÍNÁLT VÁLASZOK PANASZÁNAK LEÍRÁSÁT ÉS IGÉNYÉNEK 
MEGJELÖLÉSÉT SZOLGÁLJÁK. CÉLSZER� EZEK KÖZÜL KIVÁLASZTANIA A LEGALKALMASABBAT  (AKÁR 
TÖBBET IS), HA PEDIG SZÜKSÉGES, PANASZÁT ÉS IGÉNYÉT RÉSZLETESEBBEN KIFEJTHETI AZ ERRE SZOLGÁLÓ 
ROVATOKBAN. 

KÉRJÜK, CSATOLJA A KITÖLTÖTT NYOMTATVÁNYHOZ A PANASZÁT ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUMOKAT 
(LEHET�LEG MÁSOLATBAN), A NYOMTATVÁNY BENYÚJTÁSÁT VAGY ELKÜLDÉSÉT IGAZOLÓ MÁSOLATOT ÉS 
EGYÉB DOKUMENTUMOT PEDIG �RIZZE MEG! 

A PÉNZÜGYI SZERVEZET A NYOMTATVÁNY MEGFELEL� RÉSZÉNEK VISSZAKÜLDÉSÉVEL FOG VÁLASZOLNI 
ÖNNEK, AMELYET  A VÁLASZ-SZELVÉNY HASZNÁLATÁVAL IGAZOLHAT VISSZA. 

  

  

  

  

 
 

 
 

NYOMTATVÁNY FOGYASZTÓI 
PANASZOKHOZ 
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A PANASZ ÉSZLELÉSÉNEK ID�PONTJA (ÉV/HÓNAP/NAP): 

HA VOLT ILYEN, A KORÁBBI HASONLÓ PANASZ ID�PONTJA : 
 
 

A PANASZ MELY VÁLLALKOZÁS TEVÉKENYSÉGÉRE VONATKOZIK: 

� KINIZSI BANK ZRT. 
� KINIZSI BANK ZRT. ÁLTAL IGÉNYBE VETT ÜGYNÖK  
ÜGYNÖK NEVE, CÍME: 
 
 
A PANASZ MELY ÜGYNÖKI TEVÉKENYSÉGHEZ KAPCSOLÓDIK: 
 
 
 

 
A PANASZ OKA (ÉRTELEMSZER�EN, AKÁR TÖBB PONTOT IS MEGJELÖLVE): 

� VISSZAUTASÍTOTTÁK A SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÁST � DÍJ, KÖLTSÉG, KAMAT VÁLTOZÁSA 
� SEMMILYEN SZOLGÁLTATÁST NEM NYÚJTOTTAK � BANKKÁRTYÁVAL KAPCSOLATOS HIBA 
� NEM A MEGFELEL� SZOLGÁLTATÁST NYÚJTOTTÁK � HIBA A SZÁMLAKIVONATON 
� A SZOLGÁLTATÁST KÉSEDELMESEN NYÚJTOTTÁK 
 KÉSEDELEM ID�TARTAMA: 

� EGYÉB SZERZ�DÉSI FELTÉTELEKRE VONATKOZÓ 
PANASZ  

� SZÁMLAVEZETÉSI HIBA � KÁRBECSLÉS 
� A SZOLGÁLTATÁST NEM MEGFELEL�EN NYÚJTOTTÁK � KÁRTÉRÍTÉS VISSZAUTASÍTÁSA 
� KÁR KELETKEZETT � NEM MEGFELEL� KÁRTÉRÍTÉS 
� A KISZOLGÁLÁS KÖRÜLMÉNYEI � SZERZ�DÉSMÓDOSÍTÁS 
� TÉVES TÁJÉKOZTATÁS � SZERZ�DÉS FELMONDÁSA 
� HIÁNYOS TÁJÉKOZTATÁS � SZOLGÁLTATÁS MEGSZ�NTETÉSE 

 
� EGYÉB TÍPUSÚ PANASZ: 
 
 
 
 
� TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: 
 
 
 
 
 
 
(PL. SZERZ�DÉSKÖTÉS IDEJE, HELYE, ÍGÉRT SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA, EGYÉB FONTOS KÖRÜLMÉNY) 
 
 
 
 
 

ÜGYFÉL PANASZA ÉS IGÉNYE 

I. A PANASZ 

 

 

II. KÖRÜLMÉNYEK 
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� SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSA � KÁRTÉRÍTÉS ÉRTÉKÉNEK MÓDOSÍTÁSA 
� SZOLGÁLTATÁS KIEGÉSZÍTÉSE � KÁRTÉRÍTÉS FIZETÉSE 
� MÁS SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSA      ÖSSZEGE: 
� SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁNAK MEGSZÜNTETÉSE � ÁRCSÖKKENTÉS 
� SZERZ�DÉS MEGSZÜNTETÉSE      ÖSSZEGE: 
� TÁJÉKOZTATÁS � FIZETÉSI KÖNNYÍTÉS 
 
� EGYÉB IGÉNY: 
 
 
 
� EGYÉB RÉSZLETEK: 
 
 
 
 
 
 
 
 
CSATOLT DOKUMENTUMOK: 
1. 
2. 
3. 
4. 
 
 
 
 
 
 
 

III. A PANASZOS IGÉNYE 

IV. KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK (SZÁMLA, SZERZ�DÉS, KÉPVISEL� MEGHATALMAZÁSA, EGYÉB) 

HA A PÉNZÜGYI SZERVEZET 15 NAPON BELÜL NEM VÁLASZOL A BEADVÁNYRA VAGY VÁLASZÁNAK 
EREDMÉNYEKÉNT A FELEK KÖZÖTT MEGEGYEZÉS NEM SZÜLETIK, A PANASZOS ÉLNI KÍVÁN EGYÉB 
JOGORVOSLATI LEHET�SÉGEIVEL, ÍGY BÉKÉLTET� TESTÜLETHEZ VAGY BÍRÓSÁGHOZ FORDULHAT. 
 
KELT:  ALÁÍRÁS: 
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1/b. sz. melléklet 
 
 
 
 
ÜGYIRAT SZÁMA: 
 
�  TELJESEN EGYETÉRTEK A PANASSZAL ÉS VÁLLALOM, HOGY: 
�  RÉSZBEN EGYETÉRTEK A PANASSZAL ÉS JAVASLOM, HOGY: 
 
 
 
TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE: 
 
 
�  A PANASSZAL NEM ÉRTEK EGYET, DE MÉLTÁNYOSSÁGBÓL VÁLLALOM, HOGY: 
 
 
 
TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE: 
 
�  A PANASZT ELUTASÍTOM AZ ALÁBBIAK ALAPJÁN: 
 
 
 
�  TÁJÉKOZTATOM, HOGY A PANASZT AZ ALÁBBI BÉKÉLTET� TESTÜLETHEZ  NYÚJTHATJA BE: 
 
 
 
KELT:        
 
 
 
 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KELT:        
 

A KINIZSI BANK ZRT. VÁLASZA 
(amennyiben a válaszadás nem külön levélben történik!) 

 

 

 
ALÁÍRÁS: 

VISSZAKÜLDEND� A KINIZSI BANK ZRT.-NEK 
 

HIVATKOZÁSI SZÁM:  
 
PANASZ BENYÚJTÓJA:     BEPANASZOLT SZERVEZET: 
 
 
 
MEGBÍZÓ: 
 
� ELFOGADOM A JAVASOLT MEGOLDÁST 
� NEM FOGADOM EL A JAVASOLT MEGOLDÁST, MIVEL: 
 
 
� TÁJÉKOZTATOM, HOGY JAVASLATÁNAK MEGFELEL�EN PANASZOMAT A JAVASOLT VITARENDEZÉSI 
FÓRUMHOZ BENYÚJTOM. 

 

  

 

 

 

KELT: 
ALÁÍRÁS: 
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