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A bizottsági ajánlás háttere és célkitűzései

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 169. cikkének (1) bekezdése és 169. 

cikke (2) bekezdésének a) pontja úgy rendelkezik, hogy az Unió az EUMSZ 114. cikke 

alapján elfogadott intézkedések révén hozzájárul a fogyasztóvédelem magas szintjének 

biztosításához. Az Európai Parlament ennek alapján a belső piac megerősítését és javítását 

célzó intézkedések révén folyamatosan törekszik a fogyasztóvédelem magas szintjének 

elérésére. Az olyan eszközök, mint például a fogyasztók jogairól nemrégiben elfogadott 

irányelv1 és a fogyasztói hitelekről szóló irányelv2 (2008/48/EK irányelv) szintén ezt az 

irányvonalat követik, és a határokon átnyúló értékesítések, illetve a pénzügyi szolgáltatások 

keretében ambiciózus fogyasztóvédelmi rendszert határoznak meg. 

Ehhez hasonlóan a Monti-jelentésben is szerepelt már 2010-ben az a kijelentés, hogy „a 

Bizottságnak mérlegelnie kell, hogy esetleg az EUMSZ [általános gazdasági érdekű 

szolgáltatásokról szóló] 14. cikke alapján javaslatot tegyen egy rendeletre, amely biztosítaná, 

hogy minden polgár jogosult legyen bizonyos alapvető banki szolgáltatásokra. A számlával 

való rendelkezés napjainkra előfeltételévé vált számos szolgáltatás elérhetőségének és az 

egységes piacból származó előnyök maradéktalan kihasználásának.3” A jelentés továbbá 

egyenlőként kezeli az alapvető banki szolgáltatásokat az egyéb egyetemes szolgáltatásokkal, 

és kijelenti, hogy „a fogyasztók határozottabb előtérbe helyezése a piaci integrációra és 

versenyre irányuló megújított figyelmet, a jogok, a védelem és a jogorvoslati lehetőségek 

bővített készletét és az alapvető szolgáltatásokhoz való nagyobb fokú hozzáférést jelentené”4.

Az egységes piac felülvizsgálatáról szóló közlemény melléklete (SEC(2007)1520) már 2007-

ben bejelentette, hogy „[...] tovább kell gondolkodni arról, hogy miként lehetne biztosítani, 

                                               

1 Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelve a fogyasztók jogairól, a 
93/13/EGK tanácsi irányelv és az 1999/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 
módosításáról, valamint a 85/577/EGK tanácsi irányelv és a 97/7/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről.
 Még nem tették közzé. 
2 HL L 133., 2008.5.22., 66. o.
3 Monti M.: A New Strategy for the Single Market. (Új stratégia az egységes piac számára) At 
the Service of Europe's Economy and Society. (Európa gazdaságának és társadalmának 
szolgálatában) 2010. május 9., 74. o.
4 ua., 41. o.
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hogy egy meghatározott időponttól kezdődően senkitől se tagadják meg az alapszintű 

bankszámlához való hozzáférést”. Mindazonáltal, noha a Bizottság 2011. évi munkatervében 

egy alapvető banki szolgáltatásokhoz való hozzáférésről szóló „jogalkotási eszközt” is 

említett, 2011 júliusában egy ajánlást adott ki az alapszintű fizetési számlához való 

hozzáférésről (C(2011)4977/4, SEC(2011) 906 és 907). 

Jóllehet az alapszintű banki szolgáltatásokhoz való hozzáférés fogyasztóvédelmi és belső 

piaci kérdésként egyaránt fontos terület az Európai Unió számára, érdemes megjegyezni, hogy 

az európai határokon túl más szereplők is felismerték a fogyasztóvédelem fontosságát a 

pénzügyi szolgáltatások területén, és azt programjaikban kulcsfontosságú prioritássá tették. 

Például a G20 2010. novemberi szöuli csúcstalálkozójának következtetéseit követően az 

OECD nemrégiben közzétette a G20 magas szintű pénzügyi fogyasztóvédelmi elveit1, ami azt 

az általános véleményt igazolja, hogy a fogyasztóvédelem egyre fontosabb szerepet játszik a 

pénzügyi stabilitásban. A bizottsági ajánlást és az Európai Parlament által készített saját 

kezdeményezésű jogalkotási jelentést ebből következően a banki termékekkel kapcsolatos 

emelt szintű fogyasztóvédelem felé mutató globális tendencia tükrében kell értelmezni.  

A Bizottság hatásvizsgálatát és az ajánlást olvasva világos, hogy a cél az, hogy „bármely, az 

Unióban jogszerűen tartózkodó fogyasztónak joga legyen [...] alapszintű fizetési számlát 

nyitni és használni”, biztosítva ezzel, hogy a banki intézmények ne tagadhassák meg az 

alapszintű fizetési számlához való hozzáférést azoktól a fogyasztóktól, akik nem tudják 

igazolni tartózkodási helyüket vagy „gazdaságilag nem vonzóak”. Az ajánlás mögöttes 

célkitűzése az alapszintű banki szolgáltatások meghatározott rendszerének megteremtése, 

amely lehetővé fogja tenni valamennyi fogyasztó számára, hogy teljes mértékben részesedjen 

a belső piac és az elektronikus kereskedelem előnyeiből, és hogy integrálja azokat, akik 

jelenleg nem férnek hozzá banki szolgáltatásokhoz, és ezért társadalmilag kirekesztettek. A 

bankszámla hiánya és a társadalmi kirekesztettség és/vagy a rászorultság közötti világos 

összefüggések a Bizottság hatásvizsgálatából (lásd alább) és a tagállamok által végzett 

hasonló vizsgálatokból is kitűnnek. Ezen túlmenően sok európai polgár számára problémát 

                                               

1 G20 High-Level Principles on Financial Consumer Protection (A G20 magas szintű 
pénzügyi fogyasztóvédelmi elvei), 2011. október. Elérhető a 
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okoz, hogy a tartózkodási helyétől eltérő államban bankszámlát nyisson, főként azért, mert 

nem tud érvényes lakcímet igazolni, ami súlyosan akadályozhatja az emberek és a 

munkavállalók szabad mozgását. A bizottsági javaslat alapvető értelme az, hogy fontos 

kölcsönös hasznokra tehetnek szert mind általában véve a polgárok – a fogyasztók, utazó 

munkavállalók, ideiglenes munkavállalók és idénymunkások, diákok, kutatók és szakemberek 

–, mind pedig a vállalkozások, mivel további nyereség termelhető ki a potenciális 

bankszámla-tulajdonosok hatalmas célcsoportjának elérésével.

A bizottság előkészítő munkája

Miután a 2011. szeptember 2-i levélben kérte egy saját kezdeményezésű jogalkotási jelentés 

elkészítését (az eljárási szabályzat 42. cikke szerint) az alapszintű fizetési számlához való 

hozzáférésről, 2011. október 5-én az IMCO bizottság volt az alapszintű banki 

szolgáltatásokhoz való hozzáférésről szóló hatásvizsgálat Bizottság általi ismertetésének 

házigazdája. A bizottság jóváhagyta továbbá azt is, hogy meghallgatást kérjenek az ügyben, 

amelyet 2012 első negyedévére ütemeztek be.

A hatásvizsgálat Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság általi ismertetése során az IMCO 

bizottság tagjainak alkalma nyílt arra, hogy eszmecserét folytassanak az ajánlásról. A 

bizottság tagjainak többsége egyetért azzal, hogy uniós fellépésre van szükség, sajnálatosnak 

tartja azonban, hogy a választott eszköz nem jelent jogi kötelezettséget a tagállamokra nézve, 

és arra biztatja a Bizottságot, hogy kövesse nyomon az e területen tett tagállami 

intézkedéseket azzal a céllal, hogy adott esetben irányelvre tegyen javaslatot ebben a 

tárgyban. 

Gondolatok az ajánlásról

Az I. szakasz tartalmazza a „fogyasztó”, a pénzforgalmi szolgáltató”, a „fizetési számla”, a 

„fizetési művelet”, a „pénz” és a „szerződés” fogalommeghatározását.  Az ajánlás célja 

azonban nem az, hogy a pénzügyi felügyelettel foglalkozzon, hanem hogy olyan intézkedések 

                                                                                                                                                  

http://www.oecd.org/dataoecd/58/26/48892010.pdf címen.
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elfogadására biztassa a tagállamokat, amelyek biztosítják a 30 millió, banki szolgáltatásokkal 

nem rendelkező európai polgár számára a banki szolgáltatások alapvető készletéhez való 

hozzáférést. Tekintettel arra, hogy a fogyasztók jogairól szóló irányelvet éppen most hagyták 

jóvá, és hamarosan közzéteszik, célszerű egyes fogalommeghatározásokat (akár a már 

említetteket, akár továbbiakat) a fogyasztók jogairól szóló irányelvben szereplő fogalmakhoz 

hozzáigazítani. Azt is biztosítani szükséges, hogy minden fogalommeghatározás (valamint 

egyéb rendelkezés) összhangban legyen a fogyasztóvédelmi joganyag fennmaradó részében –

például az ingatlanok időben megosztott használatáról szóló 94/47/EK irányelvben1 és a 

fogyasztói hitelekről szóló irányelvben – szereplő fogalommeghatározásokkal.

Amennyiben az IMCO bizottság saját kezdeményezésű jogalkotási jelentést kíván készíteni, 

célszerű foglalkoznia a harmonizációs problémákkal, és meg kell vizsgálnia a 

fogalommeghatározások célzott és teljes körű harmonizálásának lehetőségét. Ami a 

fogyasztók jogairól szóló irányelvet illeti, a vonatkozó fogyasztóvédelmi szabályokat is alá 

kell vetni a célzott, teljes körű harmonizálásnak, hogy a harmonizált fogalommeghatározások 

tényleges hatást gyakorolhassanak a belső piacon. 

A II. szakasz (2–5. bekezdés) annak az elvnek a rögzítésével kezdődik, miszerint „a 

tagállamok biztosítják, hogy bármely, az Unióban jogszerűen tartózkodó fogyasztónak joga 

legyen [...] pénzforgalmi szolgáltatónál alapszintű fizetési számlát nyitni és használni”, és 

hogy „ez a jog a fogyasztó pénzügyi körülményeitől függetlenül alkalmazandó”. Ezt a 

szakaszt a Bizottság hatásvizsgálatával együtt olvasva kiderül, hogy ennek az elvnek a célja 

így annak biztosítása, hogy a banki intézmények ne tagadják meg az alapszintű fizetési 

számlához való hozzáférést azoktól a fogyasztóktól, akik nem tudják igazolni az országon 

belüli tartózkodásukat vagy „gazdaságilag nem vonzóak”. 

Első eszmecseréjük során az IMCO bizottság egyes tagjai kiemelték, hogy az ajánlás 

hozzáférési jogot állapít meg, amit nem szabad összetéveszteni a bankszámla tartásának 

kötelezettségével. Még ha a cél a banki szolgáltatásokhoz nem hozzáférő lakosságcsoport 

számának csökkentése és ezáltal a belső piac erősítése is, ha úgy kívánják, a fogyasztók 

                                               

1 HL L 280, 1994.10.29., 283.o.
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bármikor dönthetnek úgy, hogy továbbra sem akarnak banki szolgáltatásokat igénybe venni. 

Ezen túlmenően a kutatásból az derül ki, hogy a pénzforgalmi szolgáltatások köréből való 

kimaradás hátrányokkal jár, amelyek növelik az úgynevezett „szegénységi felárat” (mint 

például a készpénz kezelésével kapcsolatos nagyobb bizonytalanság, a munkahelykeresés, az 

ellátásokhoz való hozzájutás nehézsége) és a banki szolgáltatásokhoz hozzáféréssel nem 

rendelkező lakosságcsoport kiszolgáltatottságát. 

Ezzel szoros összefüggésben külön figyelmet kell fordítani a rászoruló fogyasztók 

szükségleteire, akik gyakran éppen a hátrányos szociális helyzetű és a banki szolgáltatásokhoz 

hozzáféréssel nem rendelkező személyek, de nem csak ők tartoznak ide. A figyelemfelkeltő 

kampányok és promóciók, valamint a – jóllehet alapszintű – pénzügyi oktatás e tekintetben 

kulcsfontosságú stratégiai pontok. Továbbá ma a legalapszintűbb bankszámlák közül sok 

kizárólag internettel használható, ami ideálissá teszi ezeket az elektronikus kereskedelemhez, 

de egyben elérhetetlenné is a lakosság egy része – nevezetesen az internet-hozzáféréssel nem 

rendelkezők vagy például az idősebbek – számára. Ez hátrányos helyzetbe hozhatja ezeket a 

fogyasztókat, ezért gondoskodni kell arról, hogy a tervbe vett alapszintű fizetési számla 

felhasználóbarát, átfogó, egyszerű és biztonságos legyen, és hogy azt interneten és a szokásos 

bankfiókokon keresztül is lehessen működtetni.

Az ajánlás tartalmaz néhány korlátozást is e jogot illetően, mégpedig azt, hogy azok az 

Unióban tartózkodó polgárok, akik hozzáférnek a valamely tagállam területén 

„alapszintűnek” tekintett szolgáltatásokhoz, nem kérhetnek alapszintű fizetési számlát a 

szóban forgó tagállamban. A II. szakaszban szereplő 4. és 5. bekezdés ezért bevezeti, hogy a 

pénzforgalmi szolgáltatóknak átláthatóan kell eljárniuk annak megállapítása során, hogy a 

fogyasztó már rendelkezik-e fizetési számlával vagy sem, valamint az alapszintű bankszámlát 

elutasító döntés során. Az átláthatóságot az ajánlás szerint csak nemzetbiztonsági célból vagy 

a közrend megóvásának céljából lehet korlátozni. Vagyis a fogyasztónak jogában áll, hogy 

világos tájékoztatást kapjon arról, hogy milyen okból tagadják meg tőle a bankszámlát, és –

mint az alábbiakból kiderül – ebből következően jogában áll, hogy alternatív vitarendezési 

rendszerekhez és jogorvoslati mechanizmusokhoz férjen hozzá, amennyiben nem ért egyet az 

elutasítással vagy egyéb viták merülnek fel. 
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Mindazonáltal az átláthatóságnak, a tájékoztatási követelményeknek és a figyelemfelkeltésnek 

messzebb kell mennie a termékfeltételeknél, valamint az alternatív vitarendezési és 

jogorvoslati lehetőségeknél. A lakossági pénzügyi és banki szolgáltatások területén 

megvalósítandó átfogó fogyasztóvédelmi információs rendszernek magában kell foglalnia a 

termékellenőrzést és a káros termékekre figyelmeztető rendszert, az (alábbi VI. szakaszban 

említett) felügyeleti hatóságoknak pedig aktív szerepet kell játszaniuk annak biztosításában, 

hogy a fogyasztók folyamatosan hozzáférjenek az általuk létesített vagy létesíthető számlákra 

vonatkozó teljes körű információkhoz. 

A III. szakasz három bekezdésből áll (6., 7. és 8. bekezdés). Közülük az első (6. bekezdés) 

tartalmazza az alapszintű fizetési számla részeként biztosítandó pénzforgalmi 

szolgáltatásokat: fizetési számla megnyitásához, vezetéséhez és lezárásához szükséges összes 

tevékenységet lehetővé tevő szolgáltatások; fizetési számlára történő pénzbefizetést, illetve 

onnan történő készpénzfelvételt lehetővé tevő szolgáltatások; valamint csoportos beszedés, 

átutalások és fizetési kártyán keresztüli fizetési műveletek teljesítése. Az ajánlás nem említi 

például a feltölthető hitelkártyákat, amelyek egyes tagállamokban már léteznek. Ezt a 

lehetőséget érdemes lenne megvizsgálni és az alapszintű fizetési számla kiegészítő elemeként 

továbbfejleszteni. Az ajánlás hasonlóképpen azt sem jelzi kifejezetten, hogy az ATM-ből 

(bankjegykiadó automata) történő készpénzfelvétel, függetlenül attól, hogy a bankjegykiadó 

automata melyik bankhoz tartozik, alapszintű szolgáltatásnak minősül-e.  

A 7. és a 8. bekezdés egy alapelvet tartalmaz: a fogyasztókat, különösen a legrászorulóbbakat 

(akik gyakran társadalmilag kirekesztettek) nem szabad közvetlenül vagy közvetetten arra 

kényszeríteni, hogy az egyszerű alapszintű számla megszerzése érdekében további banki 

termékeket vásároljanak meg. Hasonlóképpen a folyószámlahitelek sem tekinthetők 

alapszintű szolgáltatásnak, és nem teljesíthető semmilyen fizetési megbízás, ha a teljesítés a 

fogyasztó alapszintű fizetési számláján negatív egyenleget eredményezne.  

A IV. szakasz (9–12. bekezdés) a kapcsolódó díjakkal foglalkozik, és annak biztosítására 

biztatja a tagállamokat, hogy az alapszintű fizetési számlát „ingyenesen vagy ésszerű díj 

ellenében biztosítsák”. Gondoskodni kell arról, hogy azokban a tagállamokban, amelyekben 

már most is ingyenesek a bankszámlák, továbbra is azok maradjanak, és hogy semmi esetre se 
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lépjék át az ésszerűségi küszöböt, jóllehet a banki intézményeknek is képesnek kell lenniük 

fedezni az alapszintű bankszámlák biztosításának költségeit. Az alapszintű fizetési számlához 

kapcsolódó díjaknak átláthatónak kell lenniük, és azt a fogyasztóval közölni kell. Emellett az 

„ésszerű díj” fogalommeghatározásának átlátható kritériumokon kell alapulnia.

Az V. szakasz (13. és 14. bekezdés) arra biztatja a tagállamokat, hogy terjesszék a 

fogyasztók körében az alapszintű fizetési számla elérhetőségére vonatkozó információkat, és 

kötelezzék a pénzforgalmi szolgáltatókat arra, hogy meghatározott információkat bocsássanak 

a fogyasztók rendelkezésére. A más eszközökben, így például a fogyasztók jogairól szóló 

irányelvben és a fogyasztói hitelekről szóló irányelvben meghatározott, szerződés megkötését 

megelőző és szerződéskötéskor történő tájékoztatással összhangban világos és átfogó módon, 

tartós adathordozón kell biztosítani az információkat, gondoskodva arról, hogy a fogyasztó 

megismerje az ilyen számlára vonatkozó szerződés megkötésével járó jogait és 

kötelezettségeit. 

A VI. szakaszban szereplő 15. bekezdés a felügyeleti hatóságokkal és azzal a szerepükkel 

foglalkozik, hogy „biztosítják és ellenőrzik” az ajánlás elveinek való „tényleges megfelelést”. 

A felügyeleti hatóságoknak aktív szerepet kell játszaniuk a fogyasztók termékellenőrzésen és 

– biztonsági hiányosságok esetén – beavatkozáson keresztüli védelmében, bírságok 

kivetésével, sőt, törvénysértés esetén az ügyészséggel együttműködve. A felügyelet 

hatékonyságának és a legjobb gyakorlatok elterjesztésének garantálása érdekében kívánatos 

továbbá a valamennyi tagállam kijelölt hatóságai közötti szoros együttműködés. 

Ugyanebben a szakaszban a 16. és 17. bekezdés a fogyasztók rendelkezésére álló alternatív 

vitarendezési és jogorvoslati eljárásokkal foglalkozik. Mint korábban elhangzott, a 

fogyasztóknak jogosultnak kell lenniük arra, hogy hozzáférjenek peren kívüli vitarendezési 

mechanizmushoz és jogorvoslati rendszerekhez, valamint az ezek igénybevételére vonatkozó 

tájékoztatáshoz. A határokon átnyúló elem fontosságát szem előtt tartva e területen, a több 

tagállamra kiterjedő viták gyors megoldása céljából alternatív vitarendezési és jogorvoslati 

rendszerekről kell gondoskodni. Az internetes vitarendezési rendszerek ideálisan elérhetik ezt 

a célt, de az internetelérés vagy az új technológiák ismeretének hiánya (amely digitális 

megosztottságként is ismert) nem veszélyeztetheti a fogyasztó maradéktalanul működő 
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jogorvoslati rendszerhez való hozzáférését. 

A 18. és a 19. bekezdés a pénzforgalmi szolgáltatóknak arra a kötelezettségére utal, hogy be 

kell számolniuk a nyitott, elutasított és megszüntetett alapszintű bankszámlákról, valamint a 

számlákhoz kapcsolódó díjakról, illetőleg a tagállamoknak arra a kötelezettségére, hogy erre 

vonatkozóan statisztikákat kell átadniuk a Bizottság számára. E két „elv” célja a tagállamok 

általi megfelelés mértékéről és az alapszintű bankszámlák mint a fogyasztók társadalmi és 

pénzügyi integrálását szolgáló eszközök sikeréről való megbizonyosodás, figyelembe véve 

egy későbbi szakaszban lehetséges jogalkotási eszközt is.

Következtetés

Az ajánlás egy sor elvet határoz meg, amelyek irányt mutatnak az alapszintű fizetési 

számlához való hozzáférésre vonatkozó lehetséges későbbi jogszabályhoz. Az e témában 

esetleg születő későbbi jogalkotási eszközt azonban a pénzügyi szolgáltatások 

fogyasztóvédelmi normáinak tágabb keretében kell értelmezni, amelynek felülvizsgálata és 

megerősítése jelenleg folyik globális léptékben a szabályozási és felügyeleti jogalkotás 

növekvő és egyre fontosabbá váló részeként. Az olyan korábbi eszközök, mint a fogyasztói 

jogokról szóló irányelv és a fogyasztói hitelekről szóló irányelv, valamint a lakóingatlanokkal 

kapcsolatos hitelmegállapodásokra vonatkozó, folyamatban lévő jogalkotási munkák egy sor 

elvet és követelményt tartalmaznak, amelyeket az alapszintű fizetési számlához való 

hozzáférésről szóló jogszabály szövegezése során nem szabad figyelmen kívül hagyni. 

Egyrészről a G20 magas szintű pénzügyi fogyasztóvédelmi elvei megoldást adnak egy 

horizontális fogyasztóvédelmi kérdéskörre, amelyet érdemes a későbbi európai szintű 

jogalkotás során szem előtt tartani. A fogyasztókkal szembeni méltányos és tisztességes 

bánásmód, a rászoruló csoportok szükségleteire való külön odafigyelés, a termék hasznaira, 

kockázataira és feltételeire vonatkozó információk közlése és átláthatósága és a fogyasztók 

körében a pénzügyi oktatásra és figyelemfelkeltésre fordított nagyobb erőfeszítések 

szükségessége csak néhány ezek közül az elvek közül. Hasonlóképpen hozzáférhető, 

megfizethető, független, tisztességes, elszámoltatható, gyors és eredményes alternatív 

vitarendezési és jogorvoslati rendszereket is a fogyasztók rendelkezésére kell bocsátani. 
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Másrészről a Monti-jelentés annak szükségességével is számol, hogy az alapszintű fizetési 

számlához való hozzáférést a fellépés kulcsfontosságú pontjának kell tekinteni ahhoz, hogy a 

belső piac gördülékenyen működjön, a fogyasztók teljes mértékben ki tudják használni 

előnyeit, és élvezhessék a Szerződések által garantált szabadságokat. Végül, de nem 

utolsósorban az alapszintű fizetési számlához való hozzáférés biztosítása fontos lépés a 

polgárok társadalmi és gazdasági integrációja és egy igazságosabb európai társadalom felé, 

amely a polgárok és a vállalkozások számára egyaránt lényeges előnyökkel fog járni, erősítve 

ezzel az egységes piac növekedési potenciálját. 


