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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója beszámol a Baumag Szövetkezet által elkövetett nagyszabású pénzügyi 
csalásról, amely során sok befektető és betétes vesztette el a pénzét. A petíció benyújtója az 
ügy kivizsgálását szeretné elérni, valamint egységes és egyértelmű uniós pénzügyi 
jogszabályokat kér.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. február 19. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. március 20.

A petíció

A petíció benyújtója 2005. május 13-i levelében a Baumag – egy legalább 1995 óta működő 
szövetkezet – tevékenységeit említi, amely jelentős veszteségeket okozott a magyar 
befektetőknek, valamint a Baumaggal és hasonló másik szövetkezetekkel (mint például a 
Duna Profit) kapcsolatban állítólagosan nem megfelelő felügyeleti tevékenységet. 

A Baumag szövetkezet ügyére vonatkozó dokumentumok között szerepel az állampolgári 
jogok országgyűlési biztosának (a magyar ombudsman) jelentése, aki 2004-ben megvizsgálta 
az ügyet1. A magyar ombudsman illegálisan folytatott „ingatlanbefektetési alapkezelésnek” 
                                               
1 Ezt a jelentést 2004. május 7-én tették közzé. A következő címen érhető el: 
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minősítette a Baumag Szövetkezet tevékenységeit1. Véleménye szerint ingatlanbefektetési 
tevékenység (amit a Baumag Szövetkezet folytatott) a magyar jog szerint kizárólag névre 
szóló részvényekkel rendelkező részvénytársaság vagy fióktelep formájában folytatható, 
szövetkezet formájában nem. Az ombudsman a magyar Pénzügyi Szervezetek Állami 
Felügyeletét (PSZÁF) is bírálta amiatt, hogy későn avatkozott be az ügybe2. 
A petíció benyújtója legutóbbi, 2008. február 18-i levelében kiszélesíti a petíció körét, és – a 
magyarországi és az EU-n belüli pénzügyi intézményeket érintő „számos botrány” alapján –
azt javasolja, hogy készüljön „közös, egységes szabályozás, amelynek célja az európai 
pénzügyi biztonság biztosítása”.

A Bizottság észrevételei

A petíció benyújtója által előterjesztett konkrét ügynek (a Baumag Szövetkezet 
tevékenységei) az EU szabályozási keretrendszerével összefüggésben történő értékelése 
érdekében meg kell vizsgálni a befektetési alapokra (különösen az ingatlanbefektetési 
alapokra) vonatkozó fennálló szabályrendszert, és tágabb értelemben a bankok és befektetési 
vállalkozások részvétele esetén a pénzügyi eszközök forgalmazására nézve irányadó általános 
szabályokat. 

Az EU befektetési alapokra vonatkozó szabályai
Jóllehet, létezik egy befektetési alapokról szóló uniós irányelv, ez azonban nem alkalmazandó 
az ingatlanbefektetésekkel foglalkozó befektetési alapokra. A 85/611/EGK irányelv3 (az 
úgynevezett ÁÉKBV-irányelv) ehelyett az átruházható értékpapírokkal, pénzpiaci 
eszközökkel és derivatív pénzügyi eszközökkel foglalkozó kollektív befektetési 
vállalkozásokra vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket hangolja
össze. Ezen uniós harmonizált befektetési alapok (ÁÉKBV-alapok) számára nem 
megengedett az ingatlanbefektetés.4 Ennek következtében az ÁÉKBV-irányelv 
befektetővédelmi biztosítékai és piaci feddhetetlenségi elemei nem vonatkoznak a nem 
harmonizált ingatlanbefektetési alapokra, amelyek teljes mértékben a nemzeti jog hatálya alá 
tartoznak. Az egyes tagállamok szabadon dönthetnek arról, hogy szabályozni kívánják-e az 
ingatlanalapokat (és ha igen, az ingatlanalapok mely típusait), és hogy az ÁÉKBV-
irányelvben megállapítottakhoz hasonló befektetővédelmi biztosítékokat hoznak-e létre5.

                                                                                                                                                  
www.obh.hu/allam/eng/2004/rep2004en.htm .
1 A Baumag Szövetkezet tagjai 1995 óta részjegyeket jegyeztek, majd magas kamat ellenében 
„tagi kölcsönt” nyújtottak.  A Baumag csak addig volt képes eleget tenni fizetési 
kötelezettségeinek, amíg több új pénzösszeget fektettek be, mint amennyit a szövetkezetből 
kilépő befektetők kivontak.
2 A Baumagon kívüli egyéb szövetkezetek tevékenységeit illetően a Bizottságnak nincs 
információja arra nézve, hogy ezek a szövetkezetek még mindig működnek-e a piacon.
3 A Tanács módosított, 1985. december 20-i 85/611/EGK irányelve az átruházható értékpapírokkal foglalkozó 
kollektív befektetési vállalkozásokra (ÁÉKBV) vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések 
összehangolásáról (HL L 375., 1985.12.31.).
4 Lásd a 85/611/EGK irányelv 19. cikkét.
5 Az ÁÉKBV-irányelv meghatározza például, hogy a befektetési alapok kötelesek eszközeiket 
egy letétkezelőnek letéti őrzésre átadni. Letétkezelő kizárólag olyan intézmény lehet, amely 
nyilvános ellenőrzés alatt áll (a legtöbb tagállamban a letétkezelőnek hitelintézetnek kell 
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Pénzügyi eszközök közvetítők általi forgalmazása
A pénzügyi eszközök forgalmazása, amelyben hitelintézetek és befektetési vállalkozások 
vesznek részt, az EU-ban a 2004/39/EK irányelv1 és annak 2006/73/EK végrehajtási 
irányelve2 hatálya alá tartozik; ez 2007. november 1-jétől kezdődően alkalmazandó a
tagállamokban. Az irányelv – amely nem alkalmazandó a termékek kibocsátó általi közvetlen 
értékesítése esetében, így a Baumag esetében sem – harmonizált uniós szabályrendszert hoz 
létre a befektetési szolgáltatások hitelintézetek és befektetési vállalkozások általi nyújtása 
tekintetében (ügynöki tevékenység, tanácsadás, portfóliókezelés). A befektetők megfelelőbb 
védelme érdekében szigorú szabályokat tartalmaz a szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások 
engedélyezése, az üzletviteli szabályok3, a legjobb teljesítés, az összeférhetetlenség 
tekintetében. Konkrétan a felügyeletet, a petíció benyújtója által említett szempontot illetően
az egyes tagállamoknak nemzeti szinten ki kell jelölniük a pénzügyi eszközökről szóló 
irányelv hatálya alá tartozó ügyek felügyeletéért felelős illetékes hatóságot; az illetékes 
hatóságok számára biztosítani kell a feladataik ellátásához szükséges hatásköröket. 

Egy másik fontos jogszabály az 1997/9/EK irányelv4, amelynek célja részleges kártalanítás 
biztosítása a befektetők számára bizonyos, a befektetéseik elvesztését okozó csalások esetén. 
Ez az irányelv a befektetési szolgáltatásokat nyújtó bankokra és befektetési vállalkozásokra 
alkalmazandó. 

A petíció benyújtójának 2008. február 18-i keltezésű levelére hivatkozva megjegyzendő, hogy 
az Európai Bizottság 2007-ben már elkezdte fontolgatni a befektetési alapokra vonatkozó 
uniós szabályok nem harmonizált befektetési alapokra való kiterjesztését, beleértve a 
nyíltvégű ingatlanalapokat. A Bizottság szakértőket kért fel, hogy vegyenek részt egy 
ingatlanalapokkal foglalkozó szakértői csoportban5 annak érdekében, hogy tanáccsal lássák el 
a Bizottságot az uniós intézkedések szükségessége tárgyában, különösen a nyíltvégű
ingatlanalapok területén. A csoport a 2008. március 13-i jelentésében6 javasolja a nyíltvégű
ingatlanalapok harmonizálását és az ÁÉKBV-alapok esetében alkalmazottakhoz hasonló 
befektetővédelmi és piaci feddhetetlenségi szabályok alkalmazását. A szakértők 
megállapították, hogy egyelőre csak a nyíltvégű alapok, vagyis a folyamatosan új befektetési 
jegyeket kibocsátó (és így az új befektetők előtt nyitott) és a befektetők kérésére a befektetési 
jegyeket rendszeresen visszaváltó befektetési alapok esetében szükséges fellépni. Az ilyen 
                                                                                                                                                  
lennie). A letétkezelő felelős a befektetőkkel szemben az eszközök elvesztéséért, ha a 
veszteséget a letétkezelő indokolatlan kötelezettségszegése vagy kötelezettségei nem 
megfelelő teljesítése következtében szenvedték el.
1 HL L 145., 2004.4.30., 1–44. o.
2 HL L 241., 2006.9.2., 26–58. o.
3 Az üzletviteli szabályok között a következők említhetők: a többek között a termékekre, 
költségekre, kockázatokra vonatkozó tájékoztatási követelmények; a termék 
megfelelőségének értékelése az ügyfél jellemzőinek fényében (például tanácsadáskor a 
bankoknak és befektetési vállalkozásoknak az ügyfél tudását, tapasztalatait, befektetési céljait 
és pénzügyi helyzetét figyelembe véve kell értékelniük a termék alkalmasságát); az ügyfelek 
felé történő beszámolás követelményei.
4 HL L 84., 1997.3.26., 22–31. o.
5 További információk szerezhetők a következő címen: 
http://ec.europa.eu/internal_market/investment/other_docs/index_en.htm.
6 A jelentés és a sajtóközlemény a következő címen érhető el: 
http://ec.europa.eu/internal_market/investment/other_docs/index_en.htm.
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alapok működését a pénzügyi szabályozó engedélyéhez kellene kötni, és ezt folyamatos 
felügyelet hatálya alá kellene vonni1. A jelentés közzétételét követően a Bizottság nyilvános 
konzultációt indított el, és egy nyilvános meghallgatást szervezett Brüsszelben 2008. április 8-
án, hogy konzultáljon a nyíltvégű ingatlan- és egyéb nem harmonizált befektetési alapok 
harmonizálására vonatkozó elképzelésről. A szakértői csoport jelentéséből és a nyilvános 
konzultációból származó információk alapján a Bizottság elkezdte egy nem harmonizált 
alapokra vonatkozó hatásvizsgálatról szóló jelentés elkészítését, amelyet a következő néhány 
hónap folyamán fognak közzétenni.2

Általánosabb szempontból, a globális pénzügyi piacok helyzetének rosszra fordulásával
összefüggésben a Bizottság alaposan kiveszi a részét a piacok stabilizálására, a pénzügyi 
rendszer stabilitásának megerősítésére és a pénzügyi piacokba vetett bizalom erősítésére 
irányuló nemzetközi erőfeszítésekből. A petíció benyújtója által említett ügyek 
vonatkozásában, aki különösen a pénzügyi felügyeletre hivatkozik, a Bizottság egy magas 
szintű csoportot hozott létre az EU-n belüli felügyelet szerkezetének felülvizsgálata céljából. 
Kifejezetten a fent említett 1997/9/EK irányelvet illetően a Bizottság dolgozik az irányelv 
felülvizsgálatán, hogy értékelje a meglévő mechanizmusok és rendelkezések javításának 
esetleges szükségességét. 

Következtetés

A Bizottság osztozik a petíció benyújtója által hangoztatott célkitűzésekben, azaz a pénzügyi 
szektorban egy megfelelően harmonizált szabályozói keretrendszer létrehozásában és a 
felügyelet szerepének nemzeti és uniós szinten történő erősítésében. A befektetési alapok 
kezelésére (85/611/EGK irányelv) és a befektetési szolgáltatások nyújtására (2004/39/EK 
irányelv) vonatkozó meglévő irányelvek már most is e célkitűzéseket szolgálják. A jelenlegi 
pénzügyi válság kibontakozásakor a Bizottság a pénzügyi szabályozás további javítására és a 
befektetővédelem erősítésére törekszik.
A petíció benyújtója által benyújtott, a Baumag Szövetkezet tevékenységeivel kapcsolatos 
konkrét ügyet illetően – mint fent kifejtettük – az ingatlanbefektetési alapok befektetési 
jegyeinek közvetlen értékesítése kifejezetten nem tartozik a 85/611/EGK és a 2004/39/EK 
irányelv hatálya alá (jóllehet, folyamatban van annak átgondolása, hogy nem kellene-e 
kiterjeszteni a befektetési alapokra vonatkozó uniós szabályokat az egyelőre nem harmonizált 
befektetési alapokra, ideértve a nyíltvégű ingatlanalapokat). A petíció benyújtója által 
felvetett üggyel következésképpen a magyar jog szerint kell foglalkozni. Ezzel 
összefüggésben a Bizottság megjegyzi, hogy a PSZÁF nyilvánvalóan megtiltotta a Baumag 
Szövetkezet minden további tevékenységét, még mielőtt Magyarország 2004. május 1-jén 
csatlakozott volna az Európai Unióhoz. 

                                               
1 A szakértők azt javasolták, hogy a letétkezelőnek kelljen biztosítania, hogy az ingatlanalap 
megfeleljen a jogszabályoknak és az alap szabályainak, és a befektetők legjobb érdekében 
járjon el.
2 Miután közzétették, ez a hatásvizsgálatról szóló jelentés a következő címen lesz olvasható: 
http://ec.europa.eu/internal_market/investment/news/index_en.htm.


