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Pénzügyi Navigátor Tanácsadó Irodahálózat 

 

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) társadalmi felelősségvállalási stratégiai céljai között feladatának 

tekinti – többek között -, hogy elősegítse a fogyasztók megfelelő tájékoztatását annak érdekében, 

hogy a pénzügyi termékek és szolgáltatások igénybevétele során a fogyasztók képesek legyenek 

megfontolt és körültekintő döntéshozatalra. E cél elérése érdekében a jegybank 2011. óta pénzügyi 

tanácsadó irodákat működtet - Pénzügyi Navigátor Tanácsadó Irodahálózat (PNTI)1 néven - az ország 

18 megyeszékhelyén. 

 

A tanácsadó irodák üzemeltetését a pénzügyi intézményektől és szolgáltatóktól független civil 

szervezetek2 végzik. A szakemberek a PNTI működése óta több mint 119 000 ügyfélmegkeresést 

kezeltek. A tanácsadók pártatlan, szakszerű és díjmentes pénzügyi tanácsadást nyújtanak a 

fogyasztók számára személyesen, telefonon, elektronikus, valamint postai úton. A tanácsadás 

jellege kettős: a szakemberek egyrészt szerződéskötés előtti (preventív) tájékoztatást nyújtanak, 

másrészt reparatív jelleggel segítenek az MNB által felügyelt pénzügyi intézménnyel szemben 

fennálló vitás ügy rendezésében. Mindkét esetben személyre szabott tanácsadás zajlik. A jogvita 

rendezése annyiban összetettebb, hogy amennyiben szükséges, úgy a tanácsadó – a tényállás 

feltárását követően, a rendelkezésre bocsájtott dokumentumok alapján – elkészíti a fogyasztó 

nevében a panaszbeadványt, illetve kérelmet, és közreműködik az illetékes szervezhez történő 

benyújtásban is. Fontos megjegyezni, hogy a pártatlanság elvéből adódóan a PNTI-tanácsadó nem 

képviselheti a fogyasztót a pénzügyi szolgáltató, illetve valamely hatóság, testület előtt. 

 

A szakemberek heti három alkalommal, napi hat órában fogadják a fogyasztókat az irodákban, 

valamint havonta két alkalommal tartanak kihelyezett tanácsadást. A tanácsadók  

 pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó tájékoztatást nyújtanak és komplex – panaszokra, 

problémákra reflektálni képes – tanácsokat adnak; 

 segítenek a személyre szabott pénzügyi tervezés elkészítésében, általános pénzügyekkel 

kapcsolatos kérdések megválaszolásában, fogyasztói döntések meghozatalában, a döntési 

helyzet kialakításában (ügyfél dönt), biztosítják a megalapozott döntéshez szükséges 

információkat; 

 elősegítik a fogyasztók és az MNB által felügyelt szervezetek és személyek jogviszonyaiból 

származó érdekérvényesítést; 
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 előszűrik és szükség szerint tovább irányítják a panaszügyeket; 

 aktív segítséget nyújtanak a pénzügyi intézményi, MNB-fogyasztóvédelmi, valamint a Pénzügyi 

Békéltető Testület3 illetékességébe tartozó panaszlevelek, kérelmek, beadványok 

elkészítésében és benyújtásában. 
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