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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a versenyről: ágazati vizsgálat a lakossági banki szolgáltatások terén
(2007/2201(INI))

Az Európai Parlament,

 tekintettel a Bizottságnak az 1/2003 rendelet 17. cikke szerinti ágazati vizsgálat a 
lakossági banki szolgáltatásokról (COM(2007)0033) című közleményére,

 tekintettel a 2006. április 12-i 1. időközi jelentésre a bankkártyákról, és a 2006. július 
17-i 2. időközi jelentésre a folyószámlákról és a kapcsolódó szolgáltatásokról,

 tekintettel a Zöld könyv a lakossági pénzügyi szolgáltatásokról az egységes piacon című 
dokumentumra (COM(2007)0226),

 tekintettel a Bizottság „Egységes piac a XXI. századi Európa számára” című 
közleményére (COM(2007)0724),

 tekintettel a Mastercard EGT-n belüli multilaterális bankközi díjaira vonatkozóan a 
közelmúltban meghozott határozatra,

 tekintettel a hitelintézetek tevékenységének megkezdéséről és folytatásáról szóló, 2006. 
június 14-i 2006/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (átdolgozott szöveg)1, 
valamint a befektetési vállalkozások és hitelintézetek tőkemegfeleléséről szóló, 2006. 
június 14-i 2006/49/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (átdolgozott szöveg)2,

 tekintettel a belső piac pénzforgalmi szolgáltatásairól szóló, 2007. november 13-i 
2007/64/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre 3,

 tekintettel a fogyasztók hitelmegállapodásairól és a 93/13/EK tanácsi irányelv 
módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre,

 tekintettel a Fehér könyv a pénzügyi szolgáltatások politikáról 2005-20104 című 
dokumentumról szóló, 2007. július 11-i állásfoglalására,

 tekintettel az európai pénzügyi szolgáltató szektor konszolidációjáról5 szóló, 2006. 
július 4-i állásfoglalására,

 tekintettel eljárási szabályzatának 45. cikkére,

– tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A6-0000/2008),

                                               
1  HL L 177, 2006.6.30., 1. o.
2  HL L 177, 2006.6.30., 201. o.
3  HL L 319, 2007.12.5., 1. o.
4 Szövegek elfogadva, P6_TA(2007)0338.
5 Szövegek elfogadva, P6_TA(2006)0294.
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A. mivel a jól működő integrált pénzpiac szükséges előfeltétele a lisszaboni napirend 
elérésének annak érdekében, hogy az EU számára biztosítani lehessen a 
legversenyképesebb és legdinamikusabb tudásalapú gazdaságot a világon, amely több és 
jobb munkahely megteremtésével képes a fenntartható gazdasági növekedésre,

B. mivel a pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó cselekvési terv (FSAP) kiteljesítéséhez, és 
ahhoz, hogy a fogyasztók és kereskedők egyaránt és teljes körűen élvezhessék annak 
előnyeit, jobb lakossági pénzügyi szolgáltatásokra van szükség,

C. figyelemmel a lakossági banki szolgáltatások fontosságára az EU gazdasága számára a 
növekedés és foglalkoztatás, valamint a fogyasztók és kkv-k szempontjából,

D. figyelemmel az EU-n belül a fogyasztói politika harmonizálásának hiányára, és a 
pénzügyi termékek inherens komplexitására,

E. figyelemmel az EU versenypolitikájának fontosságára a belső piac kiteljesítése és a 
valóban versenysemleges környezet megfelelő működése szempontjából valamennyi 
szereplő számára,

F. figyelemmel annak szükségességére, hogy egyensúlyt kell teremteni a 
fogyasztóvédelem magas foka és az egységes piac megfelelő működése között,

Általában

1. támogatja a Bizottság integrált megközelítését, amely a belső piaci politikáknak a 
megfelelően célzott ágazati vizsgálatokkal történő támogatásából áll; sajnálkozását 
fejezi ki azonban ezen ágazati vizsgálat időzítése miatt, és arra biztatja a Bizottságot, 
hogy folytassa munkáját, amikor a tőkemegfelelőségi irányelv az egységes eurófizetési
térségről (SEPA), a pénzforgalmi szolgáltatásokról, valamint a fogyasztói hitelről szóló 
irányelv már a gyakorlatban is bizonyította hatását;

2. sajnálkozását fejezi ki, hogy a Bizottság vizsgálata nem kellően veszi figyelembe a 
szigorúan szabályozott banki ágazat különleges jellemzőit, valamint a kultúra, a 
szokások és a nyelvek fontosságát a pénzügyi termékek fogyasztók általi 
kiválasztásában;

3. emlékeztet arra, hogy a versenypolitika hatékony eszköz a belső piac teljessé tételében, 
de az intenzívebb verseny célként való kitűzése nem vezethet a bankszektorban 
gyengülő kockázatkezeléshez, és nem veszélyeztetheti a világgazdaság egy különösen 
fontos és stratégiai ágazatának stabilitását; hangsúlyozza, hogy a fogyasztók bizalma 
alapvető fontosságú a pénzügyi szolgáltatások további fejlődésében;

Az ügyfelek mobilitása

4. felkéri a Bizottságot, hogy dolgozzon az ügyfélmobilitás elősegítésén annak érdekében, 
hogy a fogyasztók választhassanak szolgáltatót, megerősítve ezzel a szolgáltatók közötti 
egészséges versenyt; látni kívánja a szolgáltatás folyamatosságát a folyószámla 
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zárásakor vagy a szolgáltató megváltoztatásakor is, és el kívánja kerülni a szolgáltatások 
megkettőzését;

5. ajánlja a csekély vagy nem létező zárási költségeket, hogy a mobilitást és a versenyt
ösztönözzék; felkéri a Bizottságot, hogy határozza meg a számlák közötti váltás gyors 
és hatékony eljárásainak legjobb gyakorlatát, figyelembe véve az eljárás időtartamát és 
az ahhoz kapcsolódó költségeket is; azon a véleményen van, hogy a folyószámlaváltás 
nem károsíthatja meg az ügyfeleket; ellenez bármilyen szükségtelen, az ügyfélmobilitást 
akadályozó szerződéses kapcsolatot;

Tájékoztatás és átláthatóság

6. azon a véleményen van, hogy a fogyasztók tájékoztatása alapvető fontosságú, de 
önmagában nem elegendő a bankok közötti verseny biztosításához; jobb minőségű és 
könnyebben olvasható információt kér; azon a véleményen van, hogy az információ 
megszerzése a fogyasztók számára egyelőre nehézkes és drága;

7. felkéri a Bizottságot, hogy dolgozza ki a bankok számára azon kötelezettség 
érvényesítését, hogy a számlanyitás előtt biztosítsanak a fogyasztók számára az összes 
költséget, ideértve a zárás költségeit is, összegző egyetlen dokumentumot;

8. ajánlja, hogy a szolgáltatók hozzanak létre egységes európai tájékoztatót alaptermékeik, 
az azokhoz kapcsolódó költségek és feltételek leírására, amellyel lehetővé tehetik a z 
egyszerű és világos összehasonlítást, amelyet jelenleg a kapcsolt termékek nem tesznek 
lehetővé; ajánlja független európai ellenőr létrehozását, hogy garantálja az átadott
információ minőségét, valamint egy, az egész Európára kiterjedő keresőmotort, amely 
lehetővé tenné az egyszerű és ingyenes, határokon átnyúló összehasonlítást;

Hitelek – nyilvántartások és közvetítők

9. hangsúlyozza a megbízható adatok fontosságát ahhoz, hogy a bankok tisztességes és 
átlátható alapon elérhető hiteleket nyújthassanak; ragaszkodik ugyanakkor a fogyasztók 
személyes adatai védelmének szükségességéhez; felkéri a Bizottságot, hogy tegyen 
javaslatot az adatnyilvántartások interoperabilitására, tiszteletben tartva azonban a 
fogyasztók magánéletét, valamint a hozzáféréshez és helyesbítéshez való jogát;

10. felhívja a Bizottságot, hogy fokozza erőfeszítéseit a hitelközvetítőkkel kapcsolatban a 
fogyasztóvédelem biztosítása és a visszaélésszerű értékesítési gyakorlat elkerülése 
érdekében, amely különösen a sebezhetőbb lakossági rétegeket károsítja;

11. felkéri a Bizottságot, hogy pontosítsa és harmonizálja a közvetítők jogait és 
kötelezettségeit, mivel gyakran merülnek fel problémák a pénzügyi szolgáltatásokra 
vonatkozó szerződések értékesítésében, adminisztrációjában és végrehajtásában; felkéri 
a Bizottságot, hogy világosan különböztesse meg a tájékoztatást, amelynek 
egyértelműnek, tömörnek, olvashatónak és díjmentesnek kell lennie, valamint a 
tanácsadói szolgáltatások nyújtását;

Bankok közötti együttműködés
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12. azon a véleményen van, hogy a decentralizált bankhálózatok, például a takarék- és 
szövetkezeti bankok garantálják a pénzpiacok folytonosságát a kisebb és a távolabbi 
piacokon is; hangsúlyozza, hogy a plurális bankpiacok és a szolgáltatók sokszínűsége 
erősítik a versenyt az egész EU bankpiacán, miközben biztosítják a helyi gazdaság 
finanszírozását, és elősegítik a pénzügyi szolgáltatások elérését valamennyi ügyfél 
számára;

Pénzforgalmi rendszerek

13. bízik abban, hogy a SEPA és a pénzforgalmi szolgáltatásokról szóló irányelv megoldást 
ad a pénzforgalmi infrastruktúrákra vonatkozó ágazati vizsgálat során azonosított
fragmentációra és a verseny hiányára; emlékeztet arra, hogy a SEPA első fázisa 2008. 
január 28-án lépett hatályba, és integrált klíring- és elszámolási platformokat igényel, 
amelyek ugyanazon szabályok és technikai szabványok alapján működnek; 
hangsúlyozza, hogy a SEPA hozzáférési kritériumai tisztességesek és nyitottak; 
emlékeztet arra is, hogy a pénzforgalmi szolgáltatásokról szóló irányelv kimondja, hogy 
a pénzforgalmi rendszerekhez való hozzáférésben más megkülönböztetés, mint amely a 
kockázatok kivédéséhez, illetve a pénzügyi és működési stabilitás védelméhez 
szükséges, ne legyen;

14. megjegyzi, hogy a Bizottság ismételten versenyellenesnek minősítette a multilaterális 
bankközi díjakat, következésképpen arra kérte az ágazatot, hogy azokat törölje el; azon 
a véleményen van, hogy a Bizottságnak egyértelmű jelzésekkel, iránymutatásokkal és 
átláthatósági követelményekkel kellene ellátnia az érintetteket, amelyek lehetővé tennék 
az ágazat számára tisztességes és átlátható számítási módszer biztosítását, amely 
összhangban áll az EK versenyjogával;

15. úgy véli, hogy nagy szükség van a multilaterális megállapodás tárgyát képező bankközi 
díjak kezelése metodikájának és szabályainak pontosítására az ATM-ek és a nem-
kártyás fizetések esetében; emlékeztet arra, hogy a SEPA közvetlen terhelési rendszere 
és a SEPA hitelátutalási rendszere kétoldalú hálózatok, amelyek a hálózati hatásoknak 
köszönhetően hoznak létre gazdasági előnyöket; felkéri a Bizottságot, hogy biztosítson 
kiegyensúlyozó mechanizmust a hálózati tagság költségeinek és hasznainak 
egyenletesebb elosztása érdekében; javasolja a Bizottságnak, hogy határozza meg a 
multilaterális megállapodás tárgyát képező bankközi díjak számításának módszerét, és 
azt közölje valamennyi érdekelttel, biztosítva a ténylegesen versenysemleges 
környezetet és valamennyi versenyszabály érvényesítését;

*

*   *

16. utasítja elnökét, hogy ezt az állásfoglalást továbbítsa a Tanácsnak és a Bizottságnak.
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INDOKLÁS

Általános megfontolások

Üdvözlendő, hogy a Bizottság ágazati vizsgálata során figyelmét egy olyan ágazat 
hatékonysági szintjére és működésére összpontosította, mint a lakossági banki szolgáltatás, 
amely különösen érzékeny, mert annak célközönségét a családok és a kis- és közepes 
vállalkozások jelentik, és mivel bruttó bevételét tekintve az EU-ban folyó összes ilyen irányú 
tevékenység több mint 50 százalékát képviselve még ma is a legfontosabb alágazat a pénzügyi 
szektorban.

A Bizottság vizsgálata megkérdőjelezhető néhány módszertani választása tekintetében, amit a 
változó piaci realitások és nemzeti rendszerek összehasonlítására fogadott el, de az igen 
pontos és reális képet rajzolt, megvilágítva, hogy a piac miként működik, felfigyelve annak fő 
hiányosságaira, és megfontolva e hiányosságoknak a versenyszabályok révén történő 
javítását.

Az ágazati vizsgálat felfigyelt néhány, az önök előadója által teljes mértékben osztott aggályra 
a pénzforgalmi szolgáltatások terén megvalósuló verseny tekintetében, különös tekintettel a 
kártyás fizetési rendszerekre, a hitelnyilvántartásokra és mindenekelőtt a bankok árképzésére 
és politikájára. Ami a szövetkezeti és takarékbankok működését illeti, a Bizottság alábecsüli 
az ilyen bankok néhány tipikus jellemzőjét, például a távol esőnek tekintett területeken való 
jelenlétüket, azt, hogy milyen mértékben ágyazódnak be a saját területükön, és mi a 
társadalmi szerepük. Ki kell mondani, hogy ez utóbbi jellemzők különösen fontosak a 
szolgáltatások hatékonysága szempontjából.

Az ágazati vizsgálat következtetései egyértelműen rámutatnak az erőteljesebb versennyel 
jellemzett környezet létrehozásának szükségességére a szolgáltatók között, különös tekintettel 
azokra, amelyek a lakossági piacon működnek; e célok elérésével az európai fogyasztók teljes 
mértékben élvezhetik majd a belső piac előnyeit.

Az Önök előadója úgy véli, hogy a banki szolgáltatások területén az egyszerű önszabályozó 
intézkedések nem megfelelő eszközök a lakossági szolgáltatások hatékonyságának 
növelésére. Emiatt kívánatos az európai jogszabályalkotási kezdeményezés, biztosítva a piaci 
hatékonyságot és a fogyasztók jobb alkupozícióit. Ezért a Bizottságnak el kellene fogadnia a 
helyénvaló intézkedéseket, a versenyjog érvényre juttatásával és szakpolitikai 
kezdeményezések megtételével egyaránt.

1. – Banki szolgáltatások

A banki szolgáltatások különlegesek abban az értelemben, hogy a bankok és ügyfeleik közötti 
bizalmi viszony gyengítheti a fogyasztók versenymechanizmusok ösztönzésére irányuló 
késztetését, és egyben növeli a társaságok piaci erejét, amely bizonyos esetekben magasabb 
árakat hordoz magában. A probléma abban áll, hogy e pozíciót kihasználva a bankok 
hozhatnak olyan üzleti intézkedéseket, amelyek megdrágítják ügyfeleik számára a bankkal 
fenntartott kapcsolatok megszüntetését, vagy gátolhatják ügyfeleiket abban, hogy megértsék 
és összehasonlítsák a piacon kínált szolgáltatások jellemzőit és árait.
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Mivel ezen a piacon igen sok folyószámla-tulajdonos van, aki alig vagy nem rendelkezik 
információval, a bankszektor számára bizonyos országokban lehetővé vált ennek az 
információs aszimmetriának a kihasználása.

Ezért egyértelműen fontos, hogy európai szinten folytatódjék a munka a pénzügyi 
műveltségének emelésére irányuló kezdeményezések fokozására. Ugyancsak a pénzügyi 
műveltség emelése és a nagyobb átláthatóság az, amelynek révén a kereslet mobilabbá válhat, 
módosítva ezzel a kereslet és a kínálat közötti jelenlegi egyensúlyt, amely tipikus jellemzője a 
banki szolgáltatások piacának. E tekintetben az Önök előadója támogatja a Bizottság 
pénzügyi oktatással kapcsolatos akcióját, a 2007. december 18-i COM (2007) 0808 
közleményének nyilvánosságra hozatalával.

Fontos, hogy azok a fogyasztók, akik szolgáltatót kívánnak váltani, ebben semmilyen módon 
ne legyenek akadályoztatva, és e szándékuktól ne tántorítsák el őket. Egy olyan piacon, 
amelyen a fogyasztók tájékozottak és mobilak, a pénzintézeteknek szükségszerűen 
versenyezniük kell, hogy magukhoz vonhassák és megtarthassák őket.

1(a) – Összekapcsolási politikák

Az a tény, hogy a bankok stratégiai eszközként használják fel a folyószámlákat a 
számlatulajdonossal való kapcsolatuk felépítésére számos más szolgáltatásra alapozva,
gyakran olyan gyakorlatnak bizonyul, amely nem segíti elő a mobilitást.

Amikor számos egyéb szolgáltatás kapcsolódik egy folyószámlához, csak elméletben lehet 
egy ilyen számlát azonnal vagy néhány napon belül lezárni, mivel a valóságban ez olyan 
eljárással jár, amely esetenként bonyolult és igen hosszadalmas. Néhány EU-tagállamban, 
amikor az ügyfél lezárja folyószámláját, a bankok előírják a közüzemi számlák közvetlen 
terheléssel történő kifizetésének megszüntetését, illetve az ATM-kártyák és hitelkártyák 
visszajuttatását. Ez számos nehézséget okozhat a számlatulajdonosok számára, és 
eltántoríthatja őket a bankváltástól. Ezért hasznos lehetne rendelkezni legalább egy átmeneti 
fázisról bankváltás esetén, amely nem járna együtt a költségek megkétszerezésével vagy 
olyan időszakkal, amikor a számlatulajdonos az átutalás teljesítéséhez szükséges időtartamnál 
hosszabb ideig banki szolgáltatás nélkül marad 

Nekünk ezért biztosítanunk kell, hogy megszűnjenek, de legalábbis minimális szintre 
csökkenjenek az egyik banknál vezetett folyószámláról a másikra történő váltás (gazdasági,
időbeli és igazgatási) költségei, megszüntetve valamennyi szükségtelen szerződéses vagy de 
facto kapcsolatot a folyószámlák és az egyéb szolgáltatások, mint például kölcsönök, 
takarékbetétszámlák, értékpapírok és biztosítási kötvények között.

Más szavakkal, olyan mechanizmusokat kell kifejlesztenünk, amelyek a folyószámlákat 
hordozhatóvá teszik.

1(b) – A fogyasztók tájékoztatása



PR\705621HU.doc 9/10 PE400.585v01-00

Külső fordítás

HU

A lakossági bankszolgáltatások hatékonyságának javítása érdekében az önök előadója meg 
van győződve annak szükségességéről, hogy javítani kell a fogyasztóknak a pénzügyi 
körülményeiknek megfelelő döntéshozatali képességét. Ez több szinten is intézkedéseket 
kíván:

– időben nyújtott egyértelmű és megfelelő tájékoztatás;

– magas színvonalú tanácsadás;

és mindenek előtt,

– egyenlő versenyfeltételek a hasonló jellemzőkkel rendelkező termékek között.

Ha a fogyasztók tájékozottak, jobb helyzetben vannak ahhoz, hogy a kívánalmaiknak 
leginkább megfelelő üzleti lehetőséget válasszák, függetlenül a pénzügyi szolgáltatás 
szolgáltatójától. 

A könnyen érthető információ terjesztése előfeltétel ugyan, de nem elegendő a 
versenyegyensúly eléréséhez; ami alapvető fontosságú, az a tájékoztatás minősége, illetve az, 
hogy a fogyasztók azt a gyakorlatban fel tudják-e használni. Ha a fogyasztónak nyújtott 
tájékoztatás nem kielégítő, és az információkeresés költsége olyan magas, hogy meghaladja 
az információ várható hasznát, semmi nem ösztönzi a fogyasztókat arra, hogy ilyen kutatást 
folytassanak. A Bizottság és több nemzeti felügyeleti hatóság által végzett vizsgálatokból 
kiderül, hogy sok tájékoztató adatlap nem tartalmazza a banki átutalásokra, az ATM-
használatra irányadó feltételeket, a saját bankon kívüli bankból történő készpénzfelvétel 
költségeit stb. Azaz, nincs olyan átfogó dokumentum, amely tartalmazná a folyószámla 
kezelése során tipikusan igénybe vett szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások rendszeres 
tételeit. Ezért évente tömör információt kell adni a folyószámla-tulajdonosoknak a 
számlavezetéssel kapcsolatban felmerülő tényleges kiadásaikról, illetve arról, hogy azok az 
előző évhez képest miként változtak.

Ez valószínűleg megoldható európai szinten történő szabványosítással olyan módon, hogy a 
bankok által alkalmazott gazdasági feltételek az egész EU-ban ténylegesen összehasonlíthatók 
legyenek, amely a fogyasztók választási lehetőségeinek határozott előnyét hozná magával.

Kívánatos lenne olyan információs források – valódi keresőmotorok – kifejlesztése, amelyek 
a bankrendszertől függetlenek, és amelyek könnyebben tennék lehetővé a különféle európai 
bankok által kínált szolgáltatások költségeinek összehasonlítását.

2 – Pénzforgalmi rendszerek

A Bizottság ágazati vizsgálata rámutatott számos súlyos versenyproblémára az európai 
fizetésikártya-piacon.

Az Önök előadója azon a véleményen van, hogy a vizsgálat által azonosított nehézségek 
közül sokat orvosol a SEPA (egységes eurófizetési térség) bevezetése, és a pénzforgalmi 
szolgáltatásokról szóló irányelv alkalmazása. Ez egy valóban fontos szektor. Az EU területén 
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a fizető kártyákkal történt vásárlások összértéke csak 2005-ben meghaladta az 1,350 milliárd 
eurót.

Ami a kártyás fizetési hálózatokat illeti, a SEPA pontenciálisan megszüntetheti a vizsgálat 
által kimutatott hátrányok nagy részét, így például a banki átutalások költségeit vagy a 
pénzátutalás időkeretét. A kártyás fizetések esetében a SEPA nagyobb választási lehetőséget 
kínál a fogyasztóknak a szolgáltatók között, erősítve ezzel a versenyt ezen az igen koncentrált 
piacon Európában.

2(a) – Multilaterális bankközi díjak

A multilaterális bankközi díjak (MIF-ek) ügye egészen más kérdés.

Az önök előadója azt reméli, hogy a Bizottság kiad valamiféle iránymutatást, amit a piac az 
ilyen megállapodások létrehozása során olyan módon fogadhat el, hogy azok ne legyenek 
korlátozónak tekinthetők. Kívánatos lenne, hogy a versenyfelügyeleti hatóságok 
megkezdhessenek egy olyan konzultációs folyamatot, amely hasonló ahhoz, ami ma már az 
összes európai szabályozási eljárásban szokásos annak érdekében, hogy a MIF számítási 
módszere, amelyet ez idáig különféle körülmények között időnként igen eltérő módon 
alkalmaztak, az unió által meghatározható, és így végső soron európai szinten egységes 
legyen. Ha ezt a számítási metodikát már meghatározták, azt egységesen kell alkalmazni 
valamennyi pénzforgalmi körre, legyen az belföldi, páneurópai vagy nemzetközi. Ezzel 
egyenértékű instrumentumként hasonló megoldás lenne, ha valamennyi kör rendelkezne saját 
MIF-fel, amelynek szintjét a kör hatékonysága határozná meg. Ez versenyt hozna létre a 
körök között, és a leghatékonyabb kör sikerének útját egyengetné.

3 – Hitelnyilvántartások

Végül az Önök előadója teljes egészében osztja a Bizottság aggályait a 
hitelnyilvántartásokhoz való hozzáférés miatt olyan esetekben, amikor az ilyen 
nyilvántartások kezelése ellentétes a versenyszabályokkal. A hitelnyilvántartásokhoz való 
kölcsönös, nem diszkriminatív hozzáférés elve olyan elv, amelyet egész Európában 
tiszteletben kell tartani.
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