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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a Bizottságnak szóló ajánlásokkal az alapvető banki szolgáltatásokhoz való 
hozzáférésről
(2012/0000(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 225. cikkére,

– tekintettel a 2010. október 27-i, „A Bizottság munkaprogramja a 2011. évre” című 
bizottsági közleményre (COM)(2010)0623), és különösen az „alapvető banki 
szolgáltatások hozzáférhetőségével kapcsolatos jogalkotás” tervére való hivatkozásra,

– tekintettel a 2011. április 13-i, „Az egységes piaci intézkedéscsomag – Tizenkét 
mozgatórugó a növekedés serkentéséhez és a bizalom növeléséhez” című bizottsági 
közleményre (COM(2011)0206),

– tekintettel a 2007. november 13-i, a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról szóló, 
2007/64/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre1, és különösen az egységes 
eurófizetési térség (SEPA) létrehozására,

– tekintettel a 2005. október 26-i, a pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint 
terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló, 2005/60/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelvre2,

– tekintettel a Bizottság által a pénzügyi integrációról és az alapszintű bankszámlához való 
hozzáférésről 2009 óta, illetve az alapszintű fizetési számlához való hozzáférésről 2010 
óta folytatott konzultációkra,

– tekintettel a 2011. július 18-i, az alapszintű fizetési számlához való hozzáférésről szóló 
2011/442/EU bizottsági ajánlásra és az ahhoz kapcsolódó hatásvizsgálatra 
(SEC(2011)0906),

– tekintettel „Az egységes piacról az emberek szemével: áttekintés a polgárok és a 
vállalkozások véleményéről és aggályairól” című bizottsági szolgálati 
munkadokumentumra (SEC(2011)1003), különösen pedig a 7. számú aggályra, amely 
azokkal a nehézségekkel kapcsolatos, amelyekkel a polgárok a tartózkodási helyük 
szerinti államtól eltérő országban való bankszámlanyitás során szembesülnek,

– tekintettel eljárási szabályzata 42. és 48. cikkére,

– tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére és a Belső Piaci és 
Fogyasztóvédelmi Bizottság véleményére (A7-0000/2012),

A. mivel a belső piac zökkenőmentes működése és a modern, a társadalmi integráción 
alapuló társadalom fejlődése az alapvető banki szolgáltatások egyetemes biztosításától és 

                                               
1 HL L 319., 2007.12.5., 1. o.
2 HL L 267., 2009.10.10., 7. o.
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a tásadalmilag felelős banki ágazattól függ;

B. mivel az alapvető banki szolgáltatásokhoz való hozzáférés az előfeltétele annak, hogy a 
fogyasztók a belső piacot, különösen a határokon átnyúló migrációt, a pénzátutalást és az 
áruk és szolgáltatások megkülönböztetésmentes áron való megvásárlását az előnyükre 
tudják fordítani; mivel a kifizetési számla hiányának alternatív költsége a becslések szerint 
fogyasztónként évi 185–365 euró; 

C. mivel jelenleg az összes uniós fogyasztó 7%-a, azaz 30 millió ember nem fér hozzá az 
alapvető banki szolgáltatásokhoz, és mintegy 7 milliót a fizetési szolgáltatók utasítanak el; 
mivel a pénzügyi kirekesztés a legutóbb csatlakozott 12 uniós tagállam többségében ennél 
is súlyosabb problémát jelent; 

D. mivel a lakossági banki szolgáltatások terén az eltérő termékminőség és a csekély verseny 
problémáját kezelni kell; mivel a banki ágazat integrációja nem teljesedhet ki a minőségi 
normákhoz való további közelítés és harmonizáció nélkül;  

E. mivel a jegybankok által biztosított készpénz a közjavak egyike, míg az elektronikus 
fizetési módokat magánszolgáltatók biztosítják, és azok jelentősége növekszik, ami által 
csökkennek a készpénz biztosításával járó közkiadások, ugyanakkor a lakossági fizetési 
szolgáltatások terén a pénzügyi ágazat monopolhelyzetbe kerül; mivel ilyen körülmények 
között a felhasználókra a betéteikhez való hozzáférés és a kifizetések alapján egyre 
nagyobb díjakat terhelnek;

F. mivel az általános gazdasági fejlődés és a társadalmi kohézió hozzájárul a bankszámla-
lefedettség emelkedéséhez; mivel a lakossági folyószámlával rendelkező népesség 
részaránya tekintetében a tagállamok között fennálló különbségeknek csupán 33%-a 
magyarázható a gazdasági fejlettséggel, és ezért 67% egyéb tényezőktől, például a 
szabályozástól függ; 

G. mivel a fizetési szolgáltatók a piac logikájával összhangban hajlamosak a kereskedelmi
szempontból vonzóbb fogyasztókra összpontosítani, és a hátrányosabb helyzetű 
fogyasztók számára nem biztosítják ugyanazt a termékválasztékot; mivel a 
Németországban, az Egyesült Királyságban, Olaszországban, Írországban, Szlovéniában 
és Luxemburgban kezdeményezett ágazati magatartási kódexek jórészt állami nyomásra 
és a jogalkotási kezdeményezések iránti igény következtében születtek; mivel az 
önszabályozó eszközök pozitív eredményekkel jártak, ugyanakkor az alapszintű 
bankszámlához való egyetemes hozzáférést nem tudták ténylegesen biztosítani; 

H. mivel az alapvető banki szolgáltatásokhoz való hozzáférés egyetemes biztosítására 
irányuló jogalkotási megoldások kielégítő eredményeket hoztak Belgiumban és 
Franciaországban, ahol a bankszámlával nem rendelkező polgárok száma 75, illetve 30%-
kal csökkent, továbbá Finnországban és Dániában, ahol a háztartások banki 
szolgáltatásokkal való lefedettsége 100%-os; 

I. mivel a tagállamok nem reagáltak megfelelő módon a Bizottság fent említett ajánlására, és 
15 tagállamban továbbra sem létezik sem jogi, sem önkéntességen alapuló előírás, amely 
alapján a bankoknak alapvető banki szolgáltatásokat kellene nyújtaniuk; 
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J. mivel a hatékonyság érdekében az alapszintű bankszámlának – a nem szabványos 
személyi azonosító okmánnyal rendelkezők számára is – egyszerűen megnyithatónak kell 
lennie és meghatározott alapszolgáltatásokat kell biztosítania, továbbá intézkedéseket kell 
előírni a hatékony felügyelet és vitarendezés céljából;

K. mivel a bankoknak vállalati társadalmi felelősségvállalási stratégiájuk részeként meg 
kellene osztaniuk az alapvető banki szolgáltatásokhoz való költségmentes hozzáférés 
biztosítására vonatkozó felelősséget a közhatóságokkal és a civil társadalommal; 

L. mivel az alapvető banki szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítására irányuló 
mindennemű kezdeményezésnek a letiltás elleni védelmet is magában kell foglalnia a 
fogyasztók bizalmának kiépítése, valamint a nem használt számlákból eredő költségek 
megelőzése érdekében; 

M. mivel elejét kell venni a verseny torzulásának, és figyelembe kell venni a fogyasztók 
igényeit a bankokkal kevéssé ellátott régiókban, és ezért a kezdeményezés hatályát a 
lehető legszélesebben kell meghatározni; mivel a hitelintézetek mellett az alapvető banki 
szolgáltatásokhoz való hozzáférést a 2007/64/EK irányelv által szabályozott egyéb fizetési 
szolgáltató is biztosíthatná; 

N. mivel az alapvető banki szolgáltatásokhoz való egyetemes hozzáférésre irányuló bármely 
kezdeményezéshez jól megtervezett kommunikációs kampányoknak kell kapcsolódnia, 
amelyek felhívják a figyelmet a fogyasztók jogaira és a szolgáltatók kötelezettségeire;

1. kéri a Bizottságot, hogy az az Európai Unió működéséről szóló szerződés 114. cikke 
alapján 2012 végéig terjesszen elő jogalkotási javaslatot az alapvető banki 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés Unió valamennyi polgára számára biztosítása 
érdekében, követve a mellékletben foglalt részletes ajánlásokat;

2. megerősíti, hogy az ajánlások tiszteletben tartják az alapvető jogokat és a szubszidiaritás, 
valamint az arányosság elvét;

3. úgy véli, hogy a kért javaslatnak nem lesznek pénzügyi vonatkozásai;

4. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást és a kísérő, részletes ajánlásokat a 
Bizottságnak, a Tanácsnak, valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.
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MELLÉKLET AZ ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNYHOZ
A KÉRT JAVASLAT TARTALMÁRA VONATKOZÓ RÉSZLETES AJÁNLÁSOK

Az Európai Parlament megítélése szerint az elfogadandó jogszabálynak a következők 
szabályozására kell irányulnia:

1. A hatályra vonatkozó ajánlás 

1. A jogszabálynak a lehető legnagyobb számú, a 2007/64/EK irányelv 4. cikkének (9) 
bekezdése szerinti fizetési szolgáltatót alapvető banki szolgáltatások nyújtására kell 
köteleznie. 

2. Az alapszintű bankszámla szolgáltatásaihoz nem kapcsolódó szolgáltatásokat nyújtó 
fizetési szolgáltatóra háruló indokolatlan terhek elkerülése érdekében az ilyen számlák 
biztosítására vonatkozó kötelezettség alól az alábbiakat fel kellene menteni:

a) a 2007/64/EK irányelv 1. cikke (1) bekezdésének e) és f) pontjában meghatározott 
fizetési szolgáltatók; 

b) azon pénzforgalmi intézmények, amelyek számára kizárólag a 2007/64/EK 
irányelv mellékletének 4–7. pontjában felsorolt egy vagy több pénzforgalmi 
szolgáltatás nyújtását engedélyezték;

3. A tagállamok számára meg kell engedni, hogy az alapszintű bankszámla nyújtása alól 
felmentsék a következőket: 

a) szövetkezeti üzleti modell szerint, nonprofit jelleggel vagy meghatározott 
kritériumok, például foglalkozás szerinti tagság alapján működő fizetési 
szolgáltatók; 

b) azok a fizetési szolgáltatók, amelyek az előző évben 3 millió eurónál kisebb 
összértékben bonyolítottak le ügyleteket; 

4. A 3. pont a) alpontja alapján felmentésben részesülő fizetési szolgáltatóknak hozzájárulást 
kellene fizetniük egy kompenzációs alapba, kivéve, ha a szolgáltató nonprofit jelleggel 
működik. 

2. A hozzáférésre és a személyazonosításra vonatkozó ajánlás

5. A jogszabálynak biztosítania kell, hogy az Unióban joszerűen lakóhellyel rendelkező 
bármely fogyasztónak, azaz bármely természetes személynek joga legyen a kereskedelmi, 
üzleti, kézműves vagy szakmai tevékenységétől eltérő célokra valamely tagállami fizetési 
szolgáltatónál alapszintű bankszámlát nyitni és használni, feltéve, hogy a fogyasztó az 
adott tagállam területén még nem rendelkezik az ezen ajánlásokban meghatározott uniós 
jogszabályok előírásainak megfelelő alapszintű bankszámlával.

6. A jogszabálynak biztosítania kell, hogy a fogyasztók számára ne járjon indokolatlan 
terhekkel annak bizonyítása, hogy még nem rendelkeznek alapszintű bankszámlával, és 
elő kell írnia, hogy a fogyasztó a kérelmezési folyamat során nyilatkozzék erről. 
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7. Az alapszintű bankszámlához való hozzáférés joga a fogyasztót állampolgárságától és az 
Unión belüli tartózkodási helyétől függetlenül megilleti. Az alapszintű bankszámla 
megnyitásakor nem szabad figyelembe venni olyan kritériumokat, mint a jövedelem 
szintje vagy rendszeressége, munkahely, hiteltörténet, eladósodottság mértéke, csődeljárás 
vagy a későbbiekben a számlán folytatandó tevékenység. Az alapszintű bankszámlához 
való hozzáférést semmilyen körülmények között nem lehet más termékek vagy 
szolgáltatások, például biztosítás megvásárlásától függővé tenni.

8. A jogszabályt az uniós szabályok sérelme nélkül kell alkalmazni, különös tekintettel a 
szolgáltatók azon kötelezettségére, miszerint a szolgáltatók a vonatkozó uniós vagy 
nemzeti jogszabályok, például a pénzmosásról szóló jogszabályok szerinti rendkívüli 
körülmények fennállása esetén kötelesek felbontani az alapszintű bankszámláról szóló 
szerződést. A számla szélhámosság, a bizalommal való visszaélés vagy okirathamisítás 
esetén is lezárható. 

9. A tagállamokat kötelezni kell annak biztosítására, hogy az ügyfél-átvilágítási eljárások 
nem járnak megkülönböztető gyakorlatokkal, például a hátrányos helyzetű csoportokkal, 
migráns személyekkel, etnikai vagy vallási kisebbségekkel vagy állandó lakcímmel nem 
rendelkező személyekkel szemben. Ezért különös figyelmet kell fordítani azon 
módszerekre, amelyek révén az állandó lakcímmel nem rendelkezők áteshetnek az ügyfél-
átvilágítási eljáráson, és az alapvető pénzforgalmi szolgáltatások meghatározott köréhez 
való hozzáférés tényleges biztosítása érdekében figyelembe kell venni a bevált nemzeti 
gyakorlatokat.

10. Ennek lehetővé tétele érdekében az alapszintű bankszámlákat a 2005/60/EK irányelvet 
végrehajtó 2006/70/EK bizottsági irányelv 3. cikkének (3) bekezdése szerinti alacsony 
kockázatot jelentő termékeknek kell tekinteni; a szolgáltatókat kötelezni kell arra, hogy 
egyszerűsített ügyfél-átvilágítási követelményeket alkalmazzanak, a Bizottságnak pedig a 
pénzmosás elleni szabályok tagállami értelmezéseinek további összehangolására kell 
törekednie annak biztosítására, hogy a továbbiakban azok alapján ne legyen megtagadható 
az alapszintű bankszámlához való hozzáférés. 

11. A joszabálynak elő kell írnia a fizetési szolgáltatók számára, hogy az alapszintű 
bankszámla megnyitásának elutasítására vagy annak lezárására vonatkozó döntés során 
átláthatóan járjanak el. Annak lehetővé tétele érdekében, hogy a fogyasztó a fizetési 
szolgáltató döntését megkérdőjelezze, a fizetési szolgáltatónak írásban kell tájékoztatnia a 
fogyasztót az alapszintű bankszámla megnyitásának elutasítására vagy lezárására 
vonatkozó döntésének indokáról. A szolgáltató számára elő kell írni azt is, hogy 
tájékoztassák a fogyasztót az alternatív vitarendezési mechanizmusokra vonatkozó 
lehetőségekről.

12. A jogszabálynak elő kell írnia a szolgáltató számára, hogy gyorsan járjon el annak 
vizsgálata során, hogy a fogyasztó jogosult-e alapszintű bankszámlát nyitni, és a 
szolgáltatónak két hetet meghaladó késedelem esetén annak okairól tájékoztatnia kell a 
fogyasztót. A szolgáltató megkövetelheti, hogy a bankszámlanyitáshoz a fogyasztók a 
legközelebbi fiókban személyesen megjelenjenek.

3. A funkciókra és költségekre vonatkozó ajánlás
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13. A jogszabálynak lehetővé kell tennie az alapszintű banksszámla felhasználója számára, 
hogy az általános nemzeti rendszerek felhasználásával személyesen vagy távolról bármely 
alapvető pénzforgalmi műveletet végre tudjon hajtani, így a jövedelem vagy juttatások 
fogadását, a számlák vagy adók befizetését és az áruk vagy szolgáltatások vásárlását. 

14. A fizetési szolgáltató az alapszintű bankszámlához kapcsolódóan sem kifejezetten, sem 
hallgatólagosan nem ajánlhat fel folyószámlahitel-keretet vagy számlatúllépési 
lehetőséget. A fogyasztó fizetési szolgáltatójának adott fizetési megbízást nem szabad 
teljesíteni, ha e teljesítés révén a fogyasztó alapszintű bankszámlájának egyenlege negatív 
lenne. A hitelhez való hozzáférés a hitel céljától vagy formájától függetlenül nem 
tekinthető az alapszintű bankszámlához való jog alkotóelemének. 

15. Az alapszintű bankszámlához való hozzáférésnek ingyenesnek kell lennie. 

16. Bármely késedelmi díjnak megfizethetőnek és legalább a szolgáltató szokásos árazási 
politikája szerintinek kell lennie. A jogszabálynak biztosítania kell, hogy a fogyasztót ne 
terheljék az akaratától független körülményekből – például a pénzeszközöknek a bér vagy 
szociális juttatás kései kifizetése miatti szűkösségéből – eredő díjak vagy büntetések.

17. A szolgáltatókat csak a szokásos ajánlatuk részét képező funkciók beépítésére kell 
kötelezni. Ebben az esetben az alapszintű bankszámlának az alábbi szolgáltatásokat kell 
magában foglalnia:

A. Alapvető számlavezetési szolgáltatások

a) a pénzforgalmi számlán készpénzbefizetést és műveletek fogadását lehetővé tevő 
szolgáltatások;

b) a pénzforgalmi számláról készpénz felvételét lehetővé tevő szolgáltatások; 

c) számlakivonatok biztosítása.

A fogyasztó számára megkülönböztetésmentesen kell biztosítani a személyes – például a 
bankfiókbeli pénztári – szolgáltatásokhozvaló hozzáférést, valamint a bankjegykiadó 
automaták (ATM-ek) használatát, amennyiben technikailag lehetséges, más bankok ATM-
jeit is beleértve. A szolgáltató az alapvető számlavezetéi szolgáltatások elvégzéséhez 
kapcsolódóan nem számíthat fel díjakat.

B. Hagyományos pénzforgalmi szolgáltatások

a) pénzösszegek átutalása átutalási megbízások végrehajtása révén, a bankközi 
műveleteket is ideértve;

b) pénzösszegek átutalása pénzforgalmi műveleteknek olyan fizetési kártya általi 
végrehajtása révén, amely nem engedélyezi a pénzforgalmi számla mindenkori 
egyenlegét meghaladó pénzforgalmi művelet végrehajtását; 

c) rendszeres átutalási megbízások végrehajtása – a bankközi műveleteket is ideértve 
– azon tagállamokban, amelyekben alkalmazásuk az alapvető műveletek 
végrehajtásához szükséges; 
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d) csoportos beszedési megbízások végrehajtása – a bankközi műveleteket is ideértve 
– azon tagállamokban, amelyekben alkalmazásuk az alapvető műveletek 
végrehajtásához szükséges.

E szolgáltatások végrehajtása érdekében a fogyasztó számára megkülönböztetésmentes 
hozzáférést kell biztosítani a szolgáltató által kínált különböző csatornákhoz, így a 
papíralapú műveletekhez, az ATM-en keresztüli műveletekhez, az internetes és a telefonos 
banki szolgáltatásokhoz. A tagállamoknak elegendő számú olyan, hagyományos 
pénzforgalmi műveletet kell meghatározniuk, amelyeket a szolgáltatónak kérésre 
biztosítania kell és havi rendszerességgel végre kell hajtania, mindennemű díj felszámítása 
nélkül, a fogyasztó által használt csatornától függetlenül. Amennyiben fennáll a veszélye, 
hogy a fogyasztó kimeríti az ingyenes műveletek maximális számát, a szolgáltató számára 
elő kell írni a fogyasztó ennek megfelelő tájékoztatását. A szolgáltató számára 
engedélyezni kell, hogy a további műveletekre – megszokott árazási politikájához igazítva 
– költségalapú díjat számítson fel, vagy a műveletek végrehajtását megtagadja. A 
szolgáltató számára engedélyezni kell, hogy a fizetési kártya biztosításának költségeire 
egyszeri díjat számítson fel.

C. Különleges szolgáltatások: 

A nemzeti jogszabályokkal összhangban a bejövő fizetések szélhámosság elleni minimális 
védelmét be kell építeni.

D. További szolgáltatások 

A tagállamok az alapszintű bankszámlába további funkciók beépítését írhatják elő. A 
fizetési szolgáltatók számára engedélyezni kell, hogy saját kezdeményezésük alapján –
például megtakarítási vagy nemzetközi pénzközvetítési lehetőségekkel – bővítsék a 
funkciók körét. Az alapszintű bankszámlához való hozzáférést e kiegészítő szolgáltatások 
igénybevételétől nem szabad függővé tenni.

4. A tájékoztatásra és statisztikára vonatkozó ajánlás

18. A jogszabálynak törekednie kell arra, hogy a fogyasztók értesüljenek az alapszintű 
bankszámla megnyitásának lehetőségéről. Ennek megfelelően mind uniós, mint tagállami 
szinten nagyívű kommunikációs stragégiával kell társulnia, és a fizetési szolgáltatók 
számára feladatként kell előírnia a fogyasztók egyértelmű tájékoztatását.

Kommunikációs kampányok

19. A kommunikációs kampányokat a fogyasztóvédelmi szervezetekkel vagy a szociális 
tanácsadó testületekkel együttműködésben kell kidolgozni. Uniós szinten különösen az 
Unió-szerte elérhető alapvető banki szolgáltatásokra és a hozzáféréshez való, határokon 
átnyúló jogokra kell felhívniuk a figyelmet. Tagállami szinten a kommunikációnak az 
alapszintű bankszámla jellemzőivel, feltételeivel és a gyakorlati lépésekkel kapcsolatos 
szükséges és érthető tájékoztatás biztosítását kell céloznia, ügyelve egyszersmind a 
különleges aggályokra, amelyek többek között a bankszámlával nem rendelkező polgárok 
és a migráns munkavállalók körében merülnek fel. A tagállami szintű kommunikációs 
kampányoknak többnyelvűeknek kell lennie, figyelembe véve a kisebbségi csoportok és 
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migráns személyek által beszélt legfontosabb nyelveket.

Tájékoztatási követelmények

20. A jogszabály hatálya alá tartozó szolgáltatók számára elő kell írni az alapszintű 
bankszámla elérhetőségével kapcsolatos tudatosság növelését. Elő kell írni számukra, 
hogy hirdessék az alapszintű bankszámlákat, és a rendelkezésre álló különböző 
csatornákon keresztül egyértelmű és átfogó tájékoztatást nyújtsanak a szolgáltató 
honlapján és fiókjaiban, ahol egységesített, tartós hordozófelületnek kell megjelennie a 
fogyasztók számára.

21. A szolgáltatóknak a fogyasztók szükségleteinek felmérése után alapszintű bankszámlát 
kell ajánlaniuk, amennyiben az a fogyasztó által kinyilvánított szükségleteknek megfelel. 
Az alapszintű bankszámla megnyitása iránt érdeklődő fogyasztóknak tartós 
hordozófelületen tájékoztatást kell kapniuk a termék által lefedett szolgáltatások 
részleteiről, arról, hogy azok más termékek vagy szolgáltatás igénybevételéhez nem 
kapcsolódnak, valamint adott esetben a költségekről. A tájékoztatásnak érthetőnek, 
egységesítettnek és a lehető legegyszerűbbnek kell lennie, és a fogyasztó által kért 
bármely uniós nyelven rendelkezésre kell bocsátani. A személyzetnek meg kell győződnie 
arról, hogy a fogyasztó megértette, hogy egy ilyen számla megnyitásával milyen jogok és 
kötelezettségek vonatkoznak rá.

22. A jogszabályl eredő tájékoztatási kötelezettség nem érinti a 20047/64/EK irányelvben 
foglalt, a fogyasztók tájékoztatására vonatkozó előírásokat.

Statisztikai követelmények

23. A tagállamok számára elő kell írni annak biztosítását, hogy a szolgáltatók a nemzeti 
hatóságok számára megbízható tájékoztatást nyújtsanak legalább a megnyitott alapszintű 
bankszámlák számáról, az alapszintű bankszámla megnyitására irányuló, elutasított 
kérelmek számáról és indokairól, valamint az ilyen lezárt számlák számáról. E 
tájékoztatást összesített formában kell biztosítani.

24. Elő kell írni, hogy a nemzeti hatóságok összesített tájékoztatást nyújtsanak a Bizottságnak, 
az Európai Bankhatóságnak és az Európai Parlamentnek, és hogy az adatokat összesített 
és érthető formában közzétegyék. 

5. A felügyeletre, a viták rendezésére és a kompenzációra vonatkozó ajánlás

25. A jogszabálynak köteleznie kell a tagállamokat a benne foglalt előírásoknak való 
tényleges megfelelés biztosításáért és nyomon követéséért felelős illetékes hatóságok 
kijelölésére. A kijelölt illetékes hatóságnak a fizetési szolgáltatóktól függetlennek kell 
lennie. 

26. A tagállamokat kötelezni kell az alapszintű bankszámlára vonatkozó kereteknek meg nem 
felelő szolgáltatókra kirovandó szankciók elveinek meghatározására, amelyek biztosítják, 
hogy a szankciók elrettendő hatással bírnak, továbbá az illetékes hatóságok számára elő 
kell írni e szankciók kiszabását, és arra őket fel kell jogosítani. A szankciókból összegyűlt 
forrásokat az elfogadandó jogszabály céljaira, például a pénzügyi képzésre vagy a 
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kompenzációs fizetésekre kell fordítani. 

27. A tagállamoknak szorosan nyomon kell követniük az alapszintű bankszámlák szolgáltatói 
közötti verseny mindennemű torzulását. Amennyiben egyes szolgáltatókat aránytalan 
mértékben sújtanak az alapszintű bankszámlák biztosításának költségei, részükre pénzügyi 
kompenzációt kell nyújtani. Míg a bankokkal kevéssé ellátott tagállamokban a megfelelő 
infrastruktúra kialakításához kiegészítő támogatást kell fontolóra venni, a nagy 
bankszámla-lefedettségű tagállamokban az ágazaton belüli újraelosztási 
mechanizmusoknak elegendőeknek kell lenniük. Az illetékes hatóságoknak lehetővé kell 
tenniük egy kompenzációs alap létrehozását, amelyet a jogszabály hatálya alá tartozó 
fizetési szolgáltatók finanszíroznának. Amennyiben az alapszintű bankszámlák száma az 
adott szolgáltató gazdasági jelentőségéhez képest aránytalanul nagy, a szolgáltatót 
kompenzációs kifizetésre kell feljogosítani. 

28. A tagállamokat kötelezni kell annak biztosítására, hogy megfelelő és hatékony 
vitarendezési és jogorvoslati eljárások álljanak rendelkezésre a jogszabályban 
meghatározott elvek szerint keletkező jogokat és kötelezettségeket érintő, a fizetési 
szolgáltató és a fogyasztó közötti viták bíróságon kívüli rendezésére, adott esetben már 
meglévő testületek igénybevételével. Az alternatív vitarendezési (AVR) testületeknek 
függetleneknek, könnyen elérhetőeknek, szolgáltatásaiknak pedig ingyeneseknek kell 
lenniük. Határozataiknak jogilag kötelező erővel kell bírniuk. Pártatlanságuk szavatolása 
érdekében biztosítani kell a szolgáltatók, a fogyasztók és az egyéb felhasználók egyenlő 
arányú képviseletét. A tagállamok számára elő kell írni annak biztosítását, hogy az 
alapszintű bankszámlák szolgáltatói csatlakozzanak egy vagy több ilyen, vitarendezési és 
jogorvoslati eljárást végrehajtó testülethez.

29. A tagállamok számára elő kell írni, hogy az AVR-testületek tevékenyen 
együttműködjenek a határokon átnyúló viták megoldásában. Amennyiben a viták 
különböző tagállamokbeli feleket érintenek, a fogyasztói panaszok megoldására a FIN 
NET-et kell felhasználni.

6. A végrehajtásra és a felülvizsgálatra vonatkozó ajánlás

30. A tagállamoknak a jogszabályt az Európai Unió Hivatalos Lapjában történt közzétételétől 
számított 12 hónapon belül kell végrehajtaniuk. 

31. A Bizottság a tagállamokkal és az érdekelt felekkel szorosan együttműködve a jogszabály 
hatálybalépésétől számított három éven belül, és utána ötévente jelentést készít annak 
alkalmazásáról. E jelentés értékeli az alábbiakat:

a) a tagállamok maradéktalanul végrehajtották-e a jogszabályt; 

b) az alapvető banki szolgáltatásokhoz való hozzáférés valamennyi uniós polgár 
számára való biztosítása terén elért előrehaladás, ideértve a pénzügyi kirekesztés 
felszámolásáról, illetve a lakossági banki szolgáltatások Unión belüli 
harmonizációjáról és integrációjáról szóló jogszabályok közvetlen és közvetett 
hatásait is; 

c) a nyilvánosság tudatossága és bizalma az alapszintű bankszámlák elérhetőségével 
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és jellemzőivel, valamint a fogyasztók e bankszámlákhoz kötődő jogaival 
kapcsolatban; 

Adott esetben e jelentést a jogszabály módosítására irányuló javaslat kíséri. A jelentést 
továbbítani kell az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz.

32. A Bizottság az alapvető banki szolgáltatásokról szóló jogszabályt kiegészítheti olyan 
további kezdeményezésekkel, amelyek célja a lakossági banki szolgáltatások további 
integrációjaés harmonizációka, valamint a pénzügyi kirekesztés megelőzése. Egy ilyen 
csomagnak: 

a) javítania kell a banki szolgáltatásokkal kapcsolatos versenyt: (i) annak biztosítása 
érdekében, hogy a bankszámlákhoz kapcsolódó árak és díjak átláthatók és 
összehasonlíthatók legyenek, és a fogyasztók összevethessék a különböző bankok 
díjszabását, és jobb ajánlatok céljából tájékozódhassanak; (ii) a bankszámlaváltás 
valamennyi technikai és adminisztratív akadályának felszámolása érdekében, 
lehetővé téve, hogy a fogyasztók az egyik bankból a másikba könnyen átvihessék 
bankszámlájukat;

b) javítania kell az értékesítők körében a különböző fizetési módok elfogadottságát 
annak lehetővé tétele érdekében, hogy a fogyasztók kihasználhassák az e-
kereskedelem nyújtotta előnyöket; az értékesítőknek ennek ismeretében 
általánosan fel kell kínálniuk az alapszintű bankkártyával való fizetés lehetőségét, 
mindennemű többletdíj felszámítása nélkül; 

c) tovább kell harmonizálnia a pénzmosás elleni szabályok tagállami értelmezéseit 
annak biztosítására, hogy e szabályok alapján a továbbiakban ne legyen 
megtagadható az alapszintű bankszámlához való hozzáférés;

d) lehetővé kell tenniük a tisztességes hitelezést és a túlzott eladósodottság elleni 
küzdelmet, amely Unió-szerte a legjelentősebb „új szociális kockázat”, mivel a 
teljes körű pénzügyi integrációhoz más, alapvető banki szolgáltatásokhoz – így az 
alacsony kamatozású hitelhez, méltó és tisztességes feltételek melletti biztosítási 
fedezethez vagy a pénzügyi és tanácsadási szolgáltatásokhoz – való hozzáférés is 
szükséges.


