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1. BEVEZETÉS 

A munkabérek, a juttatások és a közüzemi számlák banki átutalással történő rendezésének 
általánossá válásával a készpénz használata visszaszorul. A bankszámla kapuszereppel bír, 
mivel elengedhetetlen eszköz az elektronikus fizetéstől a fogyasztási hitelekig, jelzálogokig, 
életbiztosításokig terjedő egyéb alapvető pénzügyi szolgáltatásokhoz való hozzáféréshez1. Az 
alapszintű elektronikus fizetési műveleteket kínáló bankszámlához való hozzáférés a belső 
piacon való teljes mértékű részvételhez és a személyek szabad mozgásához való jog 
gyakorlásának megkönnyítéséhez nélkülözhetetlenné vált. 

2. A PROBLÉMA MEGHATÁROZÁSA 

2.1. Problémák 

2.1.1. A probléma nagyságrendje 

Noha az alapvető pénzügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés a modern társadalom gazdasági 
és társadalmi életében történő teljes részvétel szükséges előfeltétele lett2, az adatok alapján 
még jelentős erőfeszítéseket kell tenni EU-szerte, hogy mindenki számára biztosított legyen a 
banki tranzakciós szolgáltatásokhoz való hozzáférés. Ma az EU-ban számos ember – mivel 
nem fér hozzá elektronikus fizetési módokhoz – nem élvezheti a belső piac által kínált összes 
előnyt, és magas költségekkel a szembesül a készpénz kizárólagos használata miatt. Ez a 
helyzet tartós egyenlőtlenségeket eredményez a társadalomban, ami jelentős számú uniós 
polgár pénzügyi vagy társadalmi kirekesztődéséhez vezethet3. 

Újabb adatok alapján az uniós fogyasztók 7 %-a, azaz 30 millió 18 éven felüli európai nem 
rendelkezik bankszámlával4. Ezen 30 millió, „bankszámla nélküli” polgár közül a becslések 
szerint körülbelül 6,4 millióan nem merik igényelni a bankszámlát, jóllehet szeretnének nyitni 
egyet, vagy megvonták tőlük a számlanyitás lehetőségét5. A bankszámla-nélküliség 
tekintetében az uniós helyzet igen változatos és különösen ellentétes az EU12 és az EU15 
között: az EU12 felnőtt népességének átlagosan 91 %-a rendelkezik bankszámlával az EU15-
beli 97 %-hoz képest. Románia és Bulgária esetében a válaszadók nagyjából felének nincs 
bankszámlája. 

A bankszámla hiánya jelentős hátrányt okoz a bankszámla nélküli fogyasztók számára, a 
pénzforgalmi szolgáltatások alkalmi használata által jelentett magasabb költségek és a 
potenciálisan olcsóbb online árukhoz és szolgáltatásokhoz való hazai vagy határon túli 
hozzáférés hiánya miatt. A bankszámla nélküli fogyasztók valószínűleg problémákkal 
szembesülnek a foglalkoztatás, az ingatlanbérlés, és a munkabér vagy juttatások kézhezvétele 

                                                 
1 Európai pénzügyi integrációs jelentés 2008., SEC(2009)19 végleges. 
2 Pénzügyi szolgáltatásnyújtás és a pénzügyi kirekesztés megakadályozása, Foglalkoztatási, Szociális és 

Esélyegyenlőségi Főigazgatóság, Európai Bizottság, 2008., a banki alapszámlához való hozzáférés 
biztosítása terén a szakpolitikai intézkedések költségéről és hasznáról szóló tanulmány, Belső Piaci és 
Szolgáltatási Főigazgatóság, Európai Bizottság, 2010., a továbbiakban: a CSES-tanulmány. 

3 Európai pénzügyi integrációs jelentés 2008., SEC(2009)19 végleges. 
4 282. Eurobarométer gyorsfelmérés, A fogyasztók véleménye a szolgáltatóváltásról, Európai Bizottság, 

hamarosan. 
5 Ez az adat nem veszi figyelembe a mobil népességet, akik számára nehézséget jelenthet a határokon 

átnyúló, azaz a lakóhelyük szerinti tagállamtól eltérő tagállamban történő bankszámlanyitás. 
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kapcsán is. A tanulás, gyakornokság vagy (átmeneti) foglalkoztatás céljából határokon túlra 
kerülő egyének is találkozhatnak mindezen problémákkal, mert valószínűsíthetően 
megtagadják tőlük a számlanyitást a lakóhelyre hivatkozva. 

2.1.2. A bankszámlához való hozzáférés hiányának okai 

Az alapszintű bankszámlához való hozzáférés hiányának okai keresleti és kínálati oldalon is 
megtalálhatók. A keresleti oldalon az emberek egy sor pszichológiai, kulturális és 
iskolázottsági okból visszariadnak a banki szolgáltatásokhoz való hozzáféréstől és azok 
használatától. Ezek többsége az alapvető pénzügyi jártasság hiányára vagy a banki 
szolgáltatások használatához kapcsolódó előnyök ismeretének hiányára vezethető vissza. 

Kínálati oldalon a probléma intenzitása bizonyos mértékig a banki ágazat fejlettségi szintjével 
áll kapcsolatban. A gazdaságilag kevésbé virágzó társadalmakban, ahol a banki ágazat 
fejlettségi szintje kevésbé előrehaladott, általában alacsonyabb szintű a bankszámlákhoz való 
hozzáférés szintje. Mindazonáltal függetlenül az Unión belüli gazdasági vagy pénzügyi 
fejlettség szintjétől, az üzletileg kevéssé vonzónak talált fogyasztók számára a termékek 
elérhetősége korlátozott. Az ügyfelek e típusa számára a termékek túl költségesek is lehetnek, 
de a „mobil” ügyfelek is érintettek lehetnek, amennyiben a hazai ügyfelekhez képest eltérő – 
magasabb – árakat kínálnak nekik. Emellett néhány fogyasztót visszariaszthat a számla 
igénylésétől az is, hogy nincs egyértelmű tájékoztatás a számlához és a kapcsolódó 
szolgáltatásokhoz tartozó díjak teljes összegét illetően. Néhány fogyasztótól amiatt tagadják 
meg a számlához való hozzáférést, mert nem teljesítenek bizonyos jogosultsági feltételeket, 
amelyek közül néhány jogi előírásokból (pl. személyazonosság-ellenőrzések) vagy az ágazati 
gyakorlatból ered (lakóhelyre vonatkozó követelmények, jövedelemigazolás, megtérülés, 
kockázatértékelés, hiteltörténet stb). A bankszámlát igénylő számos egyéntől azt is 
megkövetelik, hogy mutasson be az adott országban érvényes lakcímet, vagy tartózkodási 
igazolást. Ez problémát jelent azon uniós polgárok számára, akik élve a szabad mozgáshoz 
való jogukkal, a lakóhelyük szerinti tagállamtól eltérő tagállamban dolgoznak vagy tanulnak, 
és a bankszámlanyitás kapcsán nehézségekbe ütköznek a fogadó államban. 

2.2. Következmények 

Az azonosított problémák a következő következményekkel járnak a fogyasztók, az ágazat és a 
közigazgatások számára. 

2.2.1. Következmények a fogyasztók számára 

Korlátozott termék- és szolgáltatásválaszték 

Egyre több terméket és szolgáltatást kínálnak online. Ilyen esetekben különösen hátrányos, ha 
néhány fogyasztó nem fér hozzá elektronikus fizetési módokhoz, mivel ezek a fogyasztók 
nem tudják teljes mértékben kihasználni a belső piac kínálta előnyöket; lényegében kisebb 
termék- és szolgáltatásválasztékkal és gyakran magasabb árakkal szembesülnek. Az online 
vásárlás (e-kereskedelem) például nem elérhető elektronikus fizetési eszköz nélkül. 

Magasabb költségek 

A banki szolgáltatások alkalmi használata drágább, mintha valaki állandó banki ügyfél. A 
bankszámlával nem rendelkező fogyasztónak csekk beváltása esetén esetleg díjat kell fizetnie 
vagy közvetítőt kell alkalmaznia, amely esetében a jutalék a csekk összegének 3 %-át is 
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elérheti. Ha egy ilyen fogyasztó fizetést kíván teljesíteni, például közüzemi számlát vagy 
termékek vagy szolgáltatások árát befizetni, előfordulhat, hogy csekket kell vásárolnia vagy 
fizetéstovábbítási szolgáltatást kell igénybe vennie, ami igen költséges lehet. A határon túlra 
ingázó vagy a szezonális munkások, akik másik tagállamba költöztek, pénzt kívánhatnak 
hazaküldeni, és ha ezt a bankrendszeren kívül teszik meg, magas készpénz-átutalási 
költségekkel szembesülnek. Továbbá a közüzemi szolgáltatók által elektronikus fizetés esetén 
kínált kedvezmények hozzáférhetetlenek a bankszámla nélküli fogyasztók számára. 

Pénzügyi kirekesztődés, társadalmi kirekesztés és szegénységi csapda 

A bankszámlához való hozzáféréssel nem rendelkező fogyasztó számára problémát jelenthet 
más pénzügyi szolgáltatások igénybevétele, és ezért pénzügyileg kirekesztődhet. Az ilyen 
fogyasztó nagy valószínűséggel a mindennapi élet más területein is hátrányt szenved, mivel 
manapság a munkabéreket egyre inkább számlákra fizetik, az ingatlantulajdonosok és a 
közüzemi szolgáltatók pedig egyre inkább elektronikus fizetést írnak elő. Ez különösen igaz 
olyan országokban. ahol a készpénz használata kevésbé elterjedt. Mindazonáltal az olyan 
tagállamok fogyasztói, amelyekben a bankok használata még nem annyira széles körben 
elterjedt, nagy valószínűséggel problémákba ütköznek az elkövetkező években. 

A pénzügyi kirekesztődés a társadalmi részvétel elmaradásának, azaz a társadalmi 
kirekesztésnek oka lehet, a társadalmi kirekesztés pedig pénzügyi kirekesztődéshez vezethet, 
ha a hátrányos helyzetű csoportok nem tudnak bankszámlát nyitni, vagy ez utóbbi ára miatt, 
vagy a bankok által meghatározott jogosultsági kritériumok miatt. 

A személyek szabad mozgásának akadálya 

A személyek Unión belüli szabad mozgáshoz való jogának gyakorlását nem veszélyeztethetik 
például a bankszámlanyitáshoz kapcsolódó nehézségek. Valójában az egységes eurófizetési 
térség (SEPA) célja biztosítani, hogy egyetlen bankszámla elég legyen minden nemzeti és 
határokon átnyúló tranzakció elvégzéséhez. A SEPA azonban csak az EGT-n belüli 
eurófizetésekre érvényes, és még nem teljesedett ki. Másodsorban csak elektronikus 
tranzakciókra vonatkozik. Amikor a fogyasztók átmenetileg egy másik tagállamba költöznek, 
még mindig kedvezőbb lehet számukra, ha bankszámlát nyitnak az adott tagállamban, ha az 
nem tartozik az euróövezethez. 

2.2.2. Következmények az ágazat számára 

A szolgáltatók növekvő számban kínálnak kedvezményeket elektronikus fizetés esetén vagy 
online kínálják termékeit és szolgáltatásaikat. Ilyen esetekben az, hogy néhány fogyasztó nem 
fér hozzá elektronikus fizetési módokhoz, azt jelenti, hogy sem a szolgáltató, sem a fogyasztó 
nem tudja teljes mértékben kihasználni a belső piac által teremtett lehetőségeket. A 
fogyasztóknak kisebb termék- és áruválaszték áll rendelkezésükre gyakran magasabb áron, a 
szolgáltatók pedig értékesítési lehetőségektől esnek el. 
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A közüzemi szolgáltatók számára költségesebb is, ha bankszámla nélküli fogyasztókkal van 
dolguk. Emellett nem javasolhatják a csoportos beszedést fizetési módként, amivel 
kiszámíthatóbbá tehetnék pénzműveleteiket6, megkönnyítve ezáltal pénzgazdálkodásukat. 

2.2.3. Következmények a közigazgatások számára 

Amint a tanulmányokból kiderül7, erős a kapcsolat a jövedelemszint és a bankszámla nélküli 
státusz között, azaz az alacsony jövedelműek (az EU-ban 84 millió személyt veszélyeztet a 
szegénység), a fogyatékossággal élők, a munkanélküliek vagy az egyedülálló szülők nagyobb 
valószínűséggel nem rendelkeznek bankszámlával. Ezek a csoportok egyúttal a szociális 
juttatások legvalószínűbb kedvezményezettjei. Emellett kapcsolat van a bankszámla nélküli 
státusz és az életkor között, a legidősebb emberek, azaz a nyugdíjasok (főként az EU12-ben) 
nem rendelkeznek bankszámlával. 

Azon tagállamoknak, amelyek a társadalombiztosítási juttatásokat vagy a nyugdíjakat nem 
elektronikus úton, például átutalással fizetik, magasabbak az utalványozási költségeik. Mivel 
jelenleg több tagállam súlyos költségvetési megszorításokkal küzd, egyre lényegesebbé válik 
az elektronikus fizetés használata révén a tranzakciós költségek csökkentése a fizikai 
feldolgozáshoz képest. Ennek előfeltétele a fizetések bankszámlákon keresztüli teljesítéséhez 
vagy fogadásához szükséges infrastruktúra megléte a tagállamok közigazgatásában. Továbbá 
a digitális menetrend és az e-kormányzat azon célja, hogy teljes mértékben digitalizálja a 
polgárok és a hatóságok közötti kapcsolatot, nem érhető el, ha a szociális juttatások 
kedvezményezettjei nem tudnak bankszámlát nyitni. 

2.3. Dinamikus alapforgatókönyv 

Számos tényezőt figyelembe kell venni a dinamikus alapforgatókönyvben, amelyek részben 
hozzájárulhatnak a bankszámla nélküli uniós állampolgárok problémáinak megoldásához. 
Elsőként, Bulgária és Románia sajátos helyzetét, ahol jelenleg a népesség közel fele nem 
rendelkezik bankszámlával, de összhangban a várt gazdasági növekedésükkel és pénzügyi 
ágazatuknak a következő 15–20 évben Magyarország szintjét elérő fejlődésével ez a helyzet 
várhatóan javulni fog. 

Másodszor, felmerülhet a kérdés, hogy a jelenlegi gazdasági helyzet nem ösztönzi-e a 
pénzforgalmi szolgáltatókat erőfeszítéseik fokozására az összes profitlehetőség kihasználása 
érdekében, beleértve a valószínűleg növekvő, alacsony jövedelmű fogyasztói szegmenst. 
Nincs azonban garancia arra, hogy ez következik be, mivel a szolgáltatók ugyanúgy 
konzervatívabb stratégia mellett is dönthetnek, és megpróbálhatják a legtöbbet kihozni a 
meglévő ügyfeleikkel való kapcsolataikból. 

Harmadszor, a banki ágazat által vállalt, a banki díjak átláthatóságára és 
összehasonlíthatóságára vonatkozó önszabályozási kezdeményezés lehetővé teszi a 
fogyasztók számára a tájékozott döntést, ami a nemzeti szinten a bankszámlaváltás révén 
kínálta lehetőségekkel kombinálva hozzájárulhat ahhoz, hogy a számlatulajdonosok magasabb 
szintű verseny előnyeit élvezhessék. E kezdeményezés korlátja az, hogy nemzeti, és nem 

                                                 
6 Legalábbis elméletben, mivel lehetnek olyan körülmények, amelyek közt az alacsony jövedelmű 

fogyasztók az átutalást vagy más fizetési módot választanak, hogy szorosan ellenőrzésük alatt tartsák 
pénzügyeiket. 

7 Lásd: 2. lábjegyzet. 



 

HU 5   HU 

páneurópai szinten hajtják végre, ezáltal változatlanok maradnak a belföldi strukturális piaci 
feltételek. 

Végül, noha az uniós vagy tagállami szinten a pénzügyi képzés tekintetében hozott 
intézkedések idővel emelhetik a 30 millió bankszámla nélküli fogyasztó körében a 
fizetésiszámla-tulajdonlás előnyeire vonatozó ismeretek szintjét, és ezáltal növekedhet a 
bankszámlával rendelkező népesség aránya, azonban valószínűtlen, hogy ezek az 
intézkedések önmagukban megoldják a szóban forgó probléma eredetét, és ezt a véleményt 
számos fogyasztói szervezet osztja. 

3. SZAKPOLITIKAI CÉLKITŰZÉSEK 
A kezdeményezés általános célkitűzései elsősorban az összes uniós polgár teljes mértékű 
részvétele a belső piacon, és másodsorban a pénzügyi integráció és a társadalmi befogadás 
előmozdítása. A konkrét célkitűzés a fizetési számlákhoz és az elektronikus fizetési 
eszközökhöz való hozzáférés javítása az egész EU-ban. Az operatív célkitűzések a 
következők: 

– biztosítani, hogy a kereskedelmi szempontból nem nyereségesnek tekintett (üzletileg 
nem vonzó) fogyasztók számára alkalmas terméket kínáljanak;  

– inkluzív feltételeket biztosítani a bankszámlanyitáshoz olyan fogyasztók számára, 
akiknek nehézséget jelent a bank hozzáférési feltételeinek teljesítése (például a 
jövedelmet, gazdasági helyzetet, hiteltörténetet vagy a tartózkodási státuszt érintően). 

4. AZ UNIÓS FELLÉPÉS INDOKOLTSÁGA 

A megállapított problémák társadalmunk egy részében a fogyasztók megkárosításához 
vezetnek, a korlátozott termék- és szolgáltatásválaszték, a magas költségek valamint a 
munkavállalás és a jövedelem fogadása terén mutatkozó nehézségek miatt. Jelen pillanatig a 
tagállamok többsége nem foglalkozott nemzeti szinten az alapszintű fizetési számlához való 
hozzáférés kérdésével, amelyek pedig igen, nem rendelkeznek határokon átnyúló 
hozzáférésről a más tagállamokból származó fogyasztók számára. A nemzeti szintű fellépés 
legtöbb tagállamban jellemző hiánya a belső piac optimálistól elmaradó működéséhez vezet, 
és szükségtelen akadályokat gördít a határokon átnyúló mobilitás elé. Másrészt uniós 
szempontból a tagállamok által hozott intézkedések elégtelenek voltak: a helyzet uniós szinten 
továbbra sem egységes. Nem valószínű, hogy a most fennálló helyzet a közeljövőben 
változna, különösen a globális pénzügyi zavarok hatása és a nemzeti piacok visszahúzódása 
miatt. 

A fogyasztók számára az egész Unióra kiterjedő, fizetési számlákhoz való garantált 
hozzáférés az első lépés lenne afelé, hogy hozzáférhessenek a pénzügyi szolgáltatásokhoz és 
kihasználhassák az uniós pénzügyi piac kínálta előnyöket. A fizetési számlához való 
hozzáférés lehetővé tenné a fogyasztók számára az egységes eurófizetési térség előnyeinek, 
valamint a pénzforgalmi irányelv által bevezetett jogok és védelem kihasználását is. A 
juttatások állami hatóságok általi kifizetése egyszerűbb és költséghatékonyabb lenne. 
Továbbá a bankszámlával nem rendelkező fogyasztók nem tudják a legtöbbet kihozni az 
egységes piacból, főként annak elektronikus dimenziójából. 
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Annak biztosításával, hogy az alapszintű fizetési számlák elérhetőek legyenek a fogyasztók 
számára, hosszú távon mindenki nyer, belföldi és határokon átnyúló nézőpontból egyaránt. A 
fizetési számlákhoz való hozzáférést és ezáltal az uniós fogyasztók teljes körű belső piaci 
részvételét akadályozó tényezőket megfelelő uniós szakpolitikai kezdeményezésekkel kezelni 
lehet. 

5. SZAKPOLITIKAI LEHETŐSÉGEK 

Számos szakpolitikai lehetőség felmerült, ezeket az alábbi táblázat foglalja össze. A 
megtartott lehetőségeket kiemeltük. Az elemzés bebizonyította, hogy ezekkel a 
lehetőségekkel lehet a leghatékonyabban és legeredményesebben elérni a fent leírt 
célkitűzéseket. 

Termékek és szolgáltatások 

1: A szakpolitika változatlanul hagyása 

2: Annak biztosítása, hogy a pénzforgalmi szolgáltatók kínáljanak alapvető pénzforgalmi 
szolgáltatásokat 

3: Annak biztosítása, hogy a pénzforgalmi szolgáltatók kínáljanak alapvető pénzforgalmi 
szolgáltatásokat és fizetési kártyát 

4: Annak biztosítása, hogy a pénzforgalmi szolgáltatók kínáljanak alapvető pénzforgalmi szolgáltatásokat, 
fizetési kártyát és folyószámlahitelt (hitelkeretet) 

Az alapszintű fizetési számla ára 

1: Az uniós szintű beavatkozás elmaradása 

2: Annak biztosítása, hogy ha az alapszintű fizetési számla nem díjmentes, a díja ésszerű legyen 

3: Alapszintű bankszámla díjmentes biztosítása 

Az alapszintű fizetési számlához való hozzáférés feltételei 

1: A szakpolitika változatlanul hagyása 

2: A bankszámla nélküli háztartások számára alapszintű fizetési számlához való 
hozzáférés 

3: Annak előírása, hogy minden bankszámla nélküli fogyasztónak hozzáférést kell biztosítani 
alapszintű fizetési számlához 

3.1: Hozzáférés kizárólag a bankszámla nélküli lakosok számára a lakóhelyük szerinti tagállamban 

3.2: Hozzáférés a bankszámla nélküli, lakóhellyel rendelkezők és lakóhellyel nem rendelkezők 
számára 

4: Hozzáférés az alapszintű fizetési számlához minden uniós fogyasztó számára 

4.1: Hozzáférés kizárólag a lakóhellyel rendelkezők számára a lakóhelyük szerinti tagállamban 

4.2: Hozzáférés a lakóhellyel rendelkezők és lakóhellyel nem rendelkezők számára 
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6. HATÁSOK 

Az előnyben részesített lehetőségeknek várhatóan pozitív hosszú távú hatásuk lesz a pénzügyi 
és társadalmi integrációra és a fogyasztói bizalomra, és ösztönzik a határokon átnyúló 
fogyasztói mobilitást is. A lehetőségek végrehajtásának különösen pozitív hatása lenne a 
fogyasztókra nézve, az alapszintű fizetési számlák elérhetőségének, hozzáférhetőségének és 
megfizethetőségének javításával elősegítené teljes körű belső piaci részvételüket. Ennek 
eredményeképp a fizetési számlákhoz és az elektronikus fizetési eszközökhöz való hozzáférés 
jelentős mértékben javulna az egész EU-ban. 

A szolgáltatók várhatóan költségekkel és haszonnal is szembesülnek. Ezeknek általános 
hatása valamelyest pozitív, semleges és negatív is lehet. Ebben meghatározó elem a 
megállapított árszint lesz, és az, hogy a potenciális veszteségeket más felek teljesen vagy 
részben visszanyerik-e, vagy nem. 

A tagállamok közigazgatására gyakorolt általános hatás szintén számos potenciális költség és 
haszon eredményként alakul ki. Itt jelentős kérdés az, hogy a tagállamok átvállalják-e és 
milyen mértékben az esetleges veszteségeket, amelyek a szolgáltatóknál az alapszámlák 
veszteséges rendelkezésre bocsátása miatt merülnek fel. A hatás várhatóan a mérsékelten 
pozitívtól a negatívig terjed majd. 

Mennyiségi értelemben az összesített hatás valószínűleg lényegében pozitív lesz, mivel a 
szolgáltatókat érő potenciális negatív hatásokat ellensúlyozza a fogyasztók (és kisebb 
mértékben a tagállamok) számára jelentett messzemenően pozitív hatás. 

Az előnyben részesített lehetőségek legtöbb hatása kiterjed az egész EU-ra, túlnyomórészt az 
EU12-t és az EU15 többségét érintve, ahol jelenleg nem kínálnak ilyen alapszintű fizetési 
számlát. A hasznok és a költségek felerősödnek azon tagállamokban, amelyeknek jelentős 
mértékben ki kell igazítaniuk a meglévő szabályokat vagy teljes szabályozási keretet kell 
bevezetniük. 

A megtartott lehetőségek legtöbbje esetében valószínűleg elhanyagolható lesz az 
adminisztratív teher. 

7. KÖVETKEZTETÉS 

Az elemzés következtetése az, hogy a leghatékonyabb / leginkább előnyben részesített 
lehetőség a progresszív megközelítés, amelyben az Európai Bizottság egy ajánlásban 
meghatároz számos elvet és intézkedést, amelyeket a tagállamoknak követniük kell vagy ki 
kell dolgozniuk, hogy biztosítsák az alapszintű fizetési számláshoz való hozzáférést azon 
fogyasztók számára, akik nem rendelkeznek bankszámlával abban az országban, ahol nyitni 
kívánnak egyet. A kezdeményezés biztosítaná, hogy minden uniós polgár és lakos hozzáférjen 
ésszerű áron kínált bankszámlához. 

A tagállamok felkérést kapnának annak biztosítására, hogy legalább egy pénzforgalmi 
szolgáltató kínáljon alapszintű fizetési számlát. Abban az esetben, ha a pénzforgalmi 
szolgáltatók nem kínálnak önkéntesen alapszintű fizetési számlát, a tagállamok kijelölhetnek 
egy egyéni szolgáltatót (mint Ausztriában, ahol létrehoztak egy speciális bankot, amely 
„szociális” típusú pénzforgalmi szolgáltatásokat kínál), vagy biztosíthatják, hogy az 
alapszintű fizetési számla megnyitására irányuló kérelmet több szolgáltatóhoz eljuttassák 
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(mint Franciaországban), vagy kötelezheti az összes szolgáltatót arra, hogy kínálatukban 
legyen alapszintű fizetési számla (mint Belgiumban, ahol minden banknak kínálnia kell 
alapszintű fizetési számlát). 

A szakpolitikai lehetőségek kombinációja elősegíti minden uniós fogyasztó teljes körű belső 
piaci részvételét, különös tekintettel az alacsony jövedelműekre, a pénzügyileg 
kirekesztettekre vagy a kritikus helyzetben lévőkre, és általánosságban előmozdítja a 
pénzügyi és társadalmi integrációt. Javítaná különösen a munkavállalók, a gyakornokok és a 
tanulók tagállamok közti mobilitását is. 

A javasolt ajánlás előirányozza az alapszintű fizetési számlákhoz való hozzáférés tekintetében 
a mechanizmus hatékonyságának értékelését, valamint a célkitűzések elérése terén a 
tagállamok általi alkalmazásának felülvizsgálatát. 

Az ajánlás előnye, hogy gyors és egyértelmű üzenetet küld arról, hogy mely tagállami 
intézkedések szükségesek, és elvárt, hogy a jelenlegi piaci hiányosság kezelése érdekében 
meghozatalukra sor kerüljön. Az ajánlás az egész Európai Unióban alkalmazandó 
következetes elvek kidolgozásának katalizátoraként is működne. Egyértelmű 
iránymutatásként szolgálna a tagállamok számára, amely lehetővé teszi számukra később, 
hogy szükség esetén könnyebben végrehajtsák a kötelező előírásokat. 


