P4
JOGSZABÁLYSÉRTŐ PÉNZÜGYI BÉKÉLTETŐ TESTÜLETI DÖNTÉS HATÁLYON
KÍVÜL HELYEZÉSE IRÁNTI PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYI KÉRELEM NEMPERES
ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁRA
(2014. ÉVI XL. TÖRVÉNY 25.§ (3) ÉS (4) BEK.)

Pótlap
 igen /  nem
(Kérjük, szíveskedjen X-el jelölni, ha
jelen űrlap pótlap!)
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-esforinthitelek-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-esforinthitelek-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 pénzügyi intézmény, mint kérelmező a 3. pontban megjelölt fogyasztó, mint kérelmezett
ellen a 2014. évi XL. törvény (Elszámolási törvény) alapján kérem, hogy a bíróság a Pénzügyi Békéltető
Testület …………………………………………………szám alatti határozatát helyezze hatályon kívül, és
kötelezze a Pénzügyi Békéltető Testületet új eljárás lefolytatására.

1. KÉRELMEZŐ ADATAI

1.1.................................................................................................................................. N
eve (cégneve):
1.2.................................................................................................................................. J
ogi személy cégjegyzékszáma/nyilvántar-tási száma
1.3.................................................................................................................................. S
zékhelye:
1.4.................................................................................................................................. J 
ogi személy követeléskezelői minősége:
ige
(Kérjük, szíveskedjen X-el jelölni!)

n /

ne
m

2. KÉPVISELŐ ADATAI
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. ............................................................................................................................................
eve:
2.2. ............................................................................................................................................
dézési címe:
2.3. ............................................................................................................................................
épviselet típusa:
(Kérjük, szíveskedjen X-el jelölni!)

2.3.1. Meghatalmazás

2.3.2. Törvényes képviselet

2.3.3. Egyéb


ige
n /

ne
m

ige
n /

ne
m

ige
n /

ne
m

2.4. ............................................................................................................................................
ltalános meghatalmazás esetén annak nyilvántartási száma:

3. KÉRELMEZETT ADATAI
3.1.................................................................................................................................. Ne
ve (Öröklés esetén, ha a jogutód jogi személy, jogi személy neve):
3.2.................................................................................................................................. Lak
óhelye vagy tartózkodási helye (Öröklés esetén, ha a jogutód jogi személy, jogi személy
székhelye):
3.3.................................................................................................................................. Lev
elezési címe:
3.4.................................................................................................................................. Ter
mészetes személy születésének helye, ideje:
3.5.................................................................................................................................. Ter
mészetes személy anyja neve:

4. A PÉNZÜGYI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET DÖNTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ADATOK

HA ÖN KÉZHEZ VETTE A PÉNZÜGYI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET HATÁROZATÁT:
A döntés kézbesítésének időpontja: 201…… év……………………hó…………nap
HA ÖN NEM VETTE KÉZHEZ A PÉNZÜGYI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET HATÁROZATÁT,
a következőkről tájékoztatjuk:
• amennyiben Ön a Pénzügyi Békéltető
Testület határozatát tartalmazó
tértivevényes levél átvételét
megtagadta

 a határozatról való tudomásszerzés
időpontja a kézbesítés megkísérlésének
napja

• amennyiben a Pénzügyi Békéltető
Testület határozatát tartalmazó
tértivevényes levél „nem kereste”
jelzéssel érkezett vissza a Pénzügyi
Békéltető Testülethez

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

5. A PÉNZÜGYI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET JOGSZABÁLYSÉRTÉSÉNEK MEGJELÖLÉSE

5.1. A jogszabálysértés oka: (Kérjük, szíveskedjen jelölni!)
5.1.1. A Pénzügyi Békéltető Testület határozata
helytelen adatot tartalmaz

 igen /  nem

5.1.2. A Pénzügyi Békéltető Testület határozata
számítási hibát tartalmaz

 igen /  nem

5.2. A határozatban szereplő helytelen adat és/vagy számítási hiba:
(Abban az esetben töltendő ki, ha az 5.1.1. és/vagy 5.1.2. pontokra igennel válaszolt.)
• ........................................................................................................................................................... Kérjük
, pontosan mutassa be a Pénzügyi Békéltető Testület határozatában szereplő helytelen adatot, illetve
számítási hibát!
• ........................................................................................................................................................... Amen
nyiben 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.

5.3. A határozatban szereplő helytelen adat, illetve számítási hiba oka:

5.4. A jogszabálysértés megállapításának alapjául szolgáló egyéb tények:
Kérjük, pontosan mutassa be, ha a határozat a helytelen adat bevitelén vagy a hibás számításon túl más ok miatt is
jogszabálysértő!
Figyelmeztetés:
A kérelmét kizárólag olyan tényekre alapíthatja, amelyekkel kimutatja, hogy a Pénzügyi Békéltető Testület
határozata jogszabályt sért!

6. A KÉRELEM MELLÉKLETEIRE VONATKOZÓ ADATOK
A kérelem elbírálásakor a Pénzügyi Békéltető Testülethez e tárgyban benyújtott állításaimat
alátámasztó iratokat kérem figyelembe venni.

A kérelemhez mellékelem
6.1. Ha „igen”-nel válaszolt a kérelem 2.
pontjára,
a
kitöltött
és
aláírt
meghatalmazás nyomtatványt (Kérjük,

 igen /  nem

jelölje X-el!)

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

7. 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. § (1) bekezdés és a 42.§ (1) bekezdés g) pontja alapján az illeték
mértéke a Pénzügyi Békéltető Testület elszámolásában írt összeg és a kérelmező elszámolásában
írt összeg különbözetének 3%-a, de legalább 5.000,- Ft és legfeljebb 250.000,-Ft.
Kérjük, nyilatkozzon, hogy a tájékoztatóban foglalt mértékű illetéket lerótta-e?

Illeték befizetésének ténye:

 igen /  nem

(Kérjük, szíveskedjen X-el jelölni!)

8. PÓTLAP CSATOLÁSA

Pótlap csatolásának ténye:

 igen /  nem

(Kérjük, szíveskedjen X-el jelölni!)

Pótlapok száma:

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

………………………………….
Kérelmező aláírása
Előttük, mint tanúk előtt:
Név:

Név:

Lakóhely:

Lakóhely:

Anyja neve:

Anyja neve:

Aláírás:

Aláírás:

MEGHATALMAZÁS
Alulírott
Kérelmező törvényes képviselőjének
neve, tisztsége:
Kérelmező cégneve:
Kérelmező cégjegyzékszáma:
Kérelmező székhelye:

ezúton meghatalmazom
Meghatalmazott neve:
Meghatalmazott születési helye, ideje:*
*jogi képviselő esetén nem kell kitölteni

Meghatalmazott lakóhelye/székhelye:

hogy a kérelmező képviseletében teljes jogkörben eljárjon a
Járásbíróság/Pesti Központi Kerületi Bíróság előtt a kérelmező és a

……………………………….

Kérelmezett neve, címe:

között az Elszámolási 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

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

Név:

Név:

Lakóhely:

Lakóhely:

Anyja neve:

Anyja neve:

Aláírás:

Aláírás:

