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RÖVID INDOKOLÁS

Az előadó általában támogatja a betétbiztosítási rendszerekről szóló 94/19/EK irányelv 
felülvizsgálatát, mivel a jelenlegi rendszernek harmonizáltabb megoldásra van szüksége. A 
pénzügyi válság megmutatta, hogy szilárdabb keretre van szükség a pénzügyi piacok 
instabilitásának leküzdéséhez. Az EU-ban mintegy 40 különböző betétbiztosítási rendszer 
van, amelyek betétesek és betétek különböző csoportjai számára különböző fedezeti szinteket 
biztosítanak és eltérő kötelezettségeket rónak a pénzügyi intézményekre. Egy ilyen 
szétaprózott betétbiztosítási rendszer mérsékli a belső piac előnyeit és nem alkot szilárd alapot 
a jövőbeli válságok leküzdéséhez. A jelenlegi rendszerek továbbá számos tagállamban 
alulfinanszírozottak.
A bizottsági szöveg pontosabbá tétele és néhány, a javaslattal kapcsolatos észrevétel 
hangsúlyozása érdekében az előadó az alábbi fontos módosításokat javasolja: 

– Az irányelv hatályának kiszélesítése annak érdekben, hogy az kiterjedjen a hagyományos 
megtakarítási eszközökre, például a takarékkönyvekre és a letéti jegyekre is. A letéti jegyeket, 
bár nem kapcsolódnak bankszámlához, a megtakarítási számlák helyettesítőiként használják.

– Azon tágan értelmezhető rendelkezések pontosítása, amelyek nem nyújtanak jogbiztonságot 
a fogyasztók és a pénzügyi intézmények számára.

– Gyorsabb döntéshozatalra vonatkozó rendelkezések bevezetése, például annak előírása, 
hogy a hitelintézetek pénzügyi problémái esetében az illetékes hatóságokat késedelem nélkül 
értesíteni kell és ezt követően az illetékes hatóságoknak is gyorsan kell cselekedniük a 
betétbiztosítási rendszerrel együtt a fogyasztók védelmében.

– Annak biztosítása, hogy a helyi hatóságok (önkormányzatok) betéteire is kiterjedjen a 
betétbiztosítási rendszer. A helyi hatóságok legnagyobb része kis intézmény, alacsony 
költségvetéssel, nincs közvetlen kapcsolatuk a központi költségvetéssel és csak korlátozott 
mértékben tudják értékelni a hitelintézet szavahihetőségét.

– Kiterjesztett fedezeti kör lehetővé tétele a nemzeti törvények által meghatározott társadalmi 
megfontolásoknak (például végkielégítés, biztosítási követelések stb.) eleget tevő betétek 
ideiglenesen magas egyenlegére vonatkozóan.

– A javasolt hétnapos kifizetési időszak meghosszabbítása hét munkanapra, és a kifizetési 
eljárás kötelezővé és nem fakultatívvá tétele. A végrehajtás időpontja a számítógépes 
rendszerek átállítása miatt azonban 2016-ra tolódik. A fogyasztóknak lehet, hogy új számlát 
kell nyitniuk, ami nehezen kivitelezhető hét napon belül. A jelenlegi 20+10 munkanapot 
igénybe vevő kifizetési időszakot először megfelelően a gyakorlatba kell ültetni, mielőtt azt
tovább korlátoznák, azonban az előadó javasolja, hogy a rövidebb időszakot alkalmazó 
tagállamok fenntarthassák az ilyen rendelkezéseket.

– Számos tagállamban a pénzintézetek számos különböző márkanéven működhetnek, 
miközben csak egy engedélyt kell beszerezniük a szabályozó hatóságtól. Ilyen esetben annak 
a fogyasztónak, akinek több számlája van egy engedély alapján működtetett különböző 
márkanevű szolgáltatóknál, csak 100 000 euróig terjedő kártérítés járna. Az előadó javasolja, 
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hogy a tagállamok dönthessék el, hogy a betétbiztosítási rendszer külön-külön vonatkozik-e a 
különböző szolgáltatóknál elhelyezett betétekre, ha azokat egy adott hitelintézet működteti.

– A betétbiztosítási rendszerek előzetes finanszírozása felé történő elmozdulás támogatása és 
a harmonizáció költségeinek csökkentse. A fedezett betétek alapján meghatározott célszint 
hatalmas terhet ró a pénzügyi intézményekre és megszünteti a betétek aktuális összege és az 
intézmény hozzájárulása közötti kapcsolatot. Az előadó a fedezett betétek más fogalma 
mellett teszi le a garast, amely a betétek valódi összegét foglalja magában, és jobban kielégíti 
a fogyasztóvédelmi igényeket.

– Az előadó meggyőződése, hogy az esetleges bankcsődök fogyasztókat sújtó hatásainak 
minimalizálása érdekében a betétbiztosítási rendszerek forrásait korai beavatkozásokra is fel 
kellene tudni használni.

– A különböző tagállamok rendszerei közti kölcsönös kölcsönzés esetleg segíthet, azonban 
transzferálhatja is a válságot egyik országból a másikba. Az előadó ezért javasolja, hogy e 
rendelkezést a kötelezettségek közül tegyék át a szükség esetén felhasználható modellkeretbe, 
és hogy a tagállamoktól függjön, hogy részt vesznek-e egy ilyen rendszerben (például 
megfelelő nemzetközi megállapodások aláírása révén).

– A 11. cikk és a kockázatalapú hozzájárulásokról szóló I. és II. melléklet törlése, hiszen azt a 
szubszidiaritás elve alapján a tagállamokra kell hagyni. A javasolt rendszer nem teljesítené 
kitűzött célját (azaz hogy az egyes tagállamokban az azonos kockázati profilú bankok 
hozzájárulása ugyanakkora legyen), mivel az Unión belül eltérőek a feltételek a pénzügyi 
piacokon és különböznek az adott fogyasztói termékek is (például a jelzálogbanki betétek 
esetében).

– A tájékoztatási rendelkezések erősítése és annak biztosítása a fogyasztók számára, hogy 
(például összeolvadás esetén) védtelen betétjeiket költségek nélkül átvihessék más 
hitelintézetekhez. A betétesek számára el kell juttatni a (III. mellékleten alapuló) tájékoztatót 
valamely számlakivonatukban.

– Lehetővé kell tenni a kötelező tájékoztatás nyelvének megválasztását, amennyiben mindkét 
fél egyetért, hogy rugalmas megoldásokat lehessen biztosítani a határrégiókban és a 
letelepedett külföldiek számára, valamint hogy általában fokozni lehessen a határokon átnyúló 
versenyt a belső piacon.

– A III. mellékletben használt terminológia egyszerűsítése, hogy a fogyasztóknak szóló 
tájékoztatás érthető nyelven történjen.

MÓDOSÍTÁSOK

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felhívja a Gazdasági és Monetáris Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő javaslatokat:
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Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Annak érdekében, hogy a 
betétbiztosítás mértéke a jogi 
áttekinthetőség és a betétesek számára 
átláthatóság biztosítására korlátozódjon és 
hogy elkerülhető legyen a befektetési 
kockázatoknak a betétbiztosítási 
rendszerekre való átvitele, egyes, 
befektetési jellegű pénzügyi termékeket ki 
kell zárni a fedezet hatálya alól, különösen 
azokat, amelyek nem fizethetők vissza 
névértéken, valamint azokat, amelyeknek 
létezése csak okirattal bizonyítható.

(17) Annak érdekében, hogy a 
betétbiztosítás mértéke a jogi 
áttekinthetőség és a betétesek számára 
átláthatóság biztosítására korlátozódjon és 
hogy elkerülhető legyen a befektetési 
kockázatoknak a betétbiztosítási 
rendszerekre való átvitele, egyes, 
befektetési jellegű pénzügyi termékeket ki 
kell zárni a fedezet hatálya alól, különösen 
azokat, amelyek nem fizethetők vissza 
névértéken.

Or. en

Indokolás
E preambulumbekezdést a 2. cikk (1) bekezdés a) pont, második bekezdésének első francia 
bekezdése módosításának megfelelően módosítjuk.

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Egyes betéteseket nem kell bevonni a 
betétvédelembe, különösen állami 
hatóságokat vagy más pénzügyi 
intézményeket. E betétesek többi 
betéteshez viszonyított korlátozott száma 
miatt a bank fizetésképtelensége minimális 
hatással járna a pénzügyi stabilitásra nézve.
A hatóságok sokkal könnyebben jutnak 
hitelhez, mint az állampolgárok. A nem 
pénzügyi vállalkozásokat méretüktől 
függetlenül alapvetően indokolt bevonni a 
betétvédelembe.

(18) Egyes betéteseket nem kell bevonni a 
betétvédelembe, különösen központi állami 
hatóságokat vagy más pénzügyi 
intézményeket. E betétesek többi 
betéteshez viszonyított korlátozott száma 
miatt a bank fizetésképtelensége minimális 
hatással járna a pénzügyi stabilitásra nézve.
A központi hatóságok sokkal könnyebben 
jutnak hitelhez, mint az állampolgárok. A 
nem pénzügyi vállalkozásokat méretüktől 
függetlenül alapvetően indokolt bevonni a 
betétvédelembe.



PE460.676v01-00 6/25 PA\859314HU.doc

HU

Or. en

Indokolás
E módosítás a 4. cikk (1) bekezdés j) pont módosítására vonatkozik.

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) A betétbiztosítási rendszerekbe 
teljesített befizetéseket a tagjaik által viselt 
kockázat mértéke alapján kell 
meghatározni. Ez lehetővé tenné az egyes 
bankok kockázati profiljának tükrözését, 
és a befizetések méltányos kiszámítását 
eredményezné, valamint ösztönözné a 
kevésbé kockázatos üzleti modell 
alkalmazását. Valamennyi tagállam 
számára kötelező alapmutatók és 
opcionális kiegészítő mutatók kidolgozása 
fokozatosan vezetné be ezt a 
harmonizációt.

törölve

Or. en

Indokolás
E módosítás a 11. cikk módosításának megfelelően törlődik.

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) A 2010. december 31-től legfeljebb 
hathetes  kifizetési időszak ellentétes a 
betétesek bizalmának fenntartására 
irányuló céllal és nem felel meg az 
igényeiknek. A kifizetési határidőt ezért 

(26) A 2010. december 31-től legfeljebb 
hathetes  kifizetési időszak ellentétes a 
betétesek bizalmának fenntartására 
irányuló céllal és nem felel meg az 
igényeiknek. A kifizetési határidőt ezért 
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egy hétre  kell csökkenteni. 2015. december 15-ig hét munkanapra
kell csökkenteni. 2015. december 31-ig a 
kifizetési határidőt húsz munkanapra kell 
csökkenteni.

Or. en

Indokolás
E módosítás a 7. cikk módosításaira vonatkozik.

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) A betétbiztosítási rendszerek 
tagállamok általi felügyeletének 
tiszteletben tartása mellett az Európai 
Bankfelügyeleti Hatóságnak oly módon 
kell hozzájárulnia azon célkitűzés 
megvalósításához, hogy a hitelintézetek 
számára könnyebbé váljon tevékenységük 
megkezdése és folytatása, hogy egyúttal 
biztosítható legyen a betétesek 
hatékonyabb védelme is. E célból a 
Hatóság megerősíti, hogy a betétbiztosítási 
rendszerek közötti kölcsönnyújtás ezen 
irányelvben meghatározott feltételei
teljesülnek, és az ezen irányelv által 
rögzített szigorú korlátokon belül 
meghatározza az egyes rendszerek által 
kölcsönzendő összegeket, a kezdeti 
kamatlábat és a kölcsön futamidejét. E 
tekintetben az Európai Bankfelügyeleti 
Hatóságnak ezenkívül információt kell 
gyűjtenie a betétbiztosítási rendszerekről, 
mindenekelőtt az általuk fedezett betétek 
összegéről, amelyet az illetékes hatóságok 
megerősítettek. A Hatóságnak 
tájékoztatnia kell a többi betétbiztosítási 
rendszert kölcsönnyújtási 
kötelezettségükről.

(32) A betétbiztosítási rendszerek 
tagállamok általi felügyeletének 
tiszteletben tartása mellett az Európai 
Bankfelügyeleti Hatóságnak oly módon 
kell hozzájárulnia azon célkitűzés 
megvalósításához, hogy a hitelintézetek 
számára könnyebbé váljon tevékenységük 
megkezdése és folytatása, hogy egyúttal 
biztosítható legyen a betétesek 
hatékonyabb védelme is. E célból a 
Hatóság megerősíti, hogy a betétbiztosítási 
rendszerek közötti kölcsönnyújtás ezen 
irányelvben meghatározott, a kezdeti 
kamatlábra és a kölcsön futamidejére 
vonatkozó feltételei teljesülnek. E 
tekintetben az Európai Bankfelügyeleti 
Hatóságnak ezenkívül információt kell 
gyűjtenie a betétbiztosítási rendszerekről, 
mindenekelőtt az általuk fedezett betétek 
összegéről, amelyet az illetékes hatóságok 
megerősítettek.
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Or. en

Indokolás
E módosítás a 10. cikk módosításaira vonatkozik.

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) A pénzügyi szolgáltatásokra 
vonatkozó harmonizált technikai 
standardok létrehozása céljából hatékony 
eszközre van szükség, amellyel Európa-
szerte biztosítható a versenyfeltételek 
egyenlősége, valamint a betétesek 
megfelelő védelme. Ezeket a standardokat 
a kockázatalapú befizetések 
kiszámításának egységesítése érdekében 
kell kidolgozni.

(33) A pénzügyi szolgáltatásokra 
vonatkozó harmonizált technikai 
standardok létrehozása céljából hatékony 
eszközre van szükség, amellyel Európa-
szerte biztosítható a versenyfeltételek 
egyenlősége, valamint a betétesek 
megfelelő védelme.

Or. en

Indokolás
E módosítás a 11. cikk módosításaira vonatkozik.

Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – a pont – 3 bekezdés – 1 francia bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

az eszköz létezését csak számlakivonattól 
eltérő okirattal lehet bizonyítani;

törölve

Or. en

Indokolás
Ez a módosítás a hagyományos megtakarítási eszközök – például takarékkönyvek vagy letéti 
jegyek – fedezését teszi lehetővé. E letéteket a takarékbetétek helyettesítésére használják, és 



PA\859314HU.doc 9/25 PE460.676v01-00

HU

számos tagállamban nagy népszerűségnek örvendenek a fogyasztók körében. Ezzel szemben a 
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (amelyek létezése szintén csak okirattal bizonyítható) 
a 4. cikk (1) bekezdés) k) pontja értelmében a betétbiztosítási rendszer védelmének hatályán 
kívül maradnak.

Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – e pont – i pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. az illetékes hatóságok megállapították, 
hogy álláspontjuk szerint az érintett 
hitelintézet pénzügyi körülményeihez 
közvetlenül kapcsolódó okok miatt az adott 
időpontban képtelen a betétet visszafizetni, 
és nem valószínű a későbbi visszafizetés 
sem. Az illetékes hatóságok a határozatot a 
lehető leghamarabb, de minden esetben 
legkésőbb öt munkanappal azt követően 
hozzák meg, hogy először meggyőződtek
arról, hogy egy hitelintézet elmulasztotta 
az esedékes és kifizetendő betétek 
kifizetését; vagy

i. az illetékes hatóságok a rendelkezésükre 
álló információk alapján megállapították, 
hogy az érintett hitelintézet pénzügyi 
körülményeihez közvetlenül kapcsolódó 
okok miatt az adott időpontban képtelen a 
betétet visszafizetni, és nem valószínű a 
későbbi visszafizetés sem. „Az illetékes 
hatóságok a határozatot a lehető 
leghamarabb, de minden esetben legkésőbb 
öt munkanappal azt követően hozzák meg, 
hogy először értesítették arról, hogy egy 
hitelintézet elmulasztotta az esedékes és 
kifizetendő betétek kifizetését; vagy

Or. en

Indokolás
E módosítás célja, hogy tisztázza a jogilag túl homályos rendelkezéseket, amelyek nem 
nyújtanának elegendő jogbiztonságot. Egy megalapozatlan határozatról a későbbiekben 
esetlegesen zajló viták elkerülése érdekében az illetékes hatóságoknak egy pénzintézmény 
fizetőképtelenségére vonatkozó határozatát az aktuális információkon alapuló 
bizonyítékokkal, s nem pedig a hatóság álláspontjával kell alátámasztani (ahogyan ezt a 
Bizottság javasolja).

Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – h pont 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) „célszint”: a biztosítható betétek 1,5%-a,
amelyek fedezetéért valamely 
betétbiztosítási rendszer felelős;

h) „célszint”: a fedezett betétek 1,5%-a,
amelyekért valamely betétbiztosítási 
rendszer felelős;
(E módosítás a teljes szövegre vonatkozik.)

Or. en

Indokolás
A fogyasztóvédelem, valamint a pénzintézetekről a fogyasztókra hárított költségek korlátozása 
érdekében a célszintnek a betétek jelenlegi összegén (fedezett betéteken), nem pedig a 
feltételezetten fedezhető betéteken kell alapulnia.

Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Amennyiben a hitelintézet nem teljesíti a 
rá, mint a betétbiztosítási rendszer tagjára 
vonatkozó kötelezettségeket, értesítik az 
engedélyét kiadó hatóságokat, és a 
betétbiztosítási rendszerrel 
együttműködésben meghozzák mindazokat 
a megfelelő intézkedéseket, ideértve 
szankciók alkalmazását is, amelyek 
biztosítják, hogy a hitelintézet teljesítse 
kötelezettségeit.

2. Amennyiben a hitelintézet nem teljesíti a 
rá, mint a betétbiztosítási rendszer tagjára 
vonatkozó kötelezettségeket, azonnal
értesítik az engedélyét kiadó hatóságokat, 
és a betétbiztosítási rendszerrel 
együttműködésben haladéktalanul
meghozzák mindazokat a megfelelő 
intézkedéseket, ideértve szankciók 
alkalmazását is, amelyek biztosítják, hogy 
a hitelintézet teljesítse kötelezettségeit.

Or. en

Indokolás
A hitelintézetek pénzügyi problémái esetében az illetékes hatóságokat késedelem nélkül 
értesíteni kell és ezt követően az illetékes hatóságoknak is gyorsan kell cselekedniük a 
betétbiztosítási rendszerrel együtt a fogyasztók védelmében.
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Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – j pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) hatóságok betétjeit; j) központi hatóságok betétjeit;

Or. en

Indokolás
Ez a módosítás lehetővé teszi, hogy a helyi hatóságok (önkormányzatok) betéteit is 100 000 
eurós összegig fedezzék, szemben a központi hatóságokkal, amelyek közvetlenül kapcsolódnak 
a központi állami költségvetéshez.  A helyi hatóságok (önkormányzatok) döntő többsége 
alacsony költségvetéssel rendelkező kis szervezet, amelyet egy bankcsőd súlyos veszélybe 
sodorhat.

Módosítás 12

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a nemzeti jogban meghatározott 
szociális megfontolásoknak megfelelő 
betétek, amelyek konkrét kifizetésekhez –
például végkielégítéshez, biztosítási 
igényekhez, kórházi kártérítésekhez, 
bíróságok vagy törvényszékek által 
megítélt kifizetésekhez és 
bűncselekmények áldozatainak vagy téves 
elítélés miatt járó kártérítéshez –kötődnek. 
A fedezet nem lépheti túl az ilyen kifizetést 
követő 12 hónapos időtartamot.

Or. en

Indokolás
A bekezdés a) és b) pontjaihoz hasonlóan e módosítás lehetővé teszi az ideiglenesen magas 
számlaegyenlegek 100%-os fedezetét is egy éven keresztül olyan egyedi kifizetések esetében, 
mint például a végkielégítés, biztosítási kárigények, stb. A tagállamok dönthetnek arról, hogy 
nemzeti jogszabályaikban lehetőséget biztosítanak-e erre.
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Módosítás 13

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az 5. cikk (1) bekezdésében szereplő 
összegek az egy hitelintézetnél elhelyezett 
összes betétre vonatkoznak, függetlenül a 
betétek számától, pénznemétől és Unión
belüli elhelyezkedésétől.

1. Az 5. cikk (1) bekezdésében szereplő 
összegek az egy hitelintézetnél elhelyezett 
összes betétre vonatkoznak, függetlenül a 
betétek számától, pénznemétől és Unión
belüli elhelyezkedésétől. Ahol a nemzeti 
jogszabályok lehetővé teszik egy 
hitelintézet számára, hogy különböző 
márkanevek alatt működjön, a tagállamok 
határozhatnak úgy, hogy az összeghatár 
az egy hitelintézet által működtetett
különböző márkanevek keretében kezelt 
összes betétére vonatkozzon.  A 
tagállamok a hitelintézetek 9. cikk szerinti 
befizetéseinek növelése során mérlegelik 
egy ilyen határozat meghozatalát.

Or. en

Indokolás
Ez a módosítás lehetővé teszi azon fogyasztók védelmét is, akik a különböző márkaneveken 
működő, de azonos tulajdonossal, tehát egy engedéllyel rendelkező pénzintézetekben több 
különböző számlát vezetnek. E fogyasztókat 100 000 euróig kártalanítják minden egyes 
számla esetében, amennyiben a tagállam úgy határoz, hogy a betétbiztosítási rendszer 
fedezete kiterjed a hitelintézet által kezelt különböző márkanevek alatt elhelyezett 
befizetésekre is.

Módosítás 14

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A betétbiztosítási rendszereknek 
képesnek kell lenniük arra, hogy a 
befagyott betéteket visszafizessék attól a 

1. A betétbiztosítási rendszerek attól a 
naptól számított 20 munkanapon belül
visszafizetik a befagyott betéteket, amely 



PA\859314HU.doc 13/25 PE460.676v01-00

HU

naptól számított 7  napon belül, amely 
napon az illetékes hatóságok a 2. cikk (1) 
bekezdése e) pontjának i. alpontja szerinti 
megállapítást megteszik, vagy a bíróság a 
2. cikk (1) bekezdése e) pontjának ii. 
alpontja szerinti határozatot meghozza.

napon az illetékes hatóságok a 2. cikk (1) 
bekezdése e) pontjának i. alpontja szerinti 
megállapítást megteszik, vagy a bíróság a 
2. cikk (1) bekezdése e) pontjának ii. 
alpontja szerinti határozatot meghozza.

Or. en

Indokolás
A fogyasztóknak a lehető leghamarabb hozzá kell férniük a betétjeikhez. A Bizottság által 
javasolt kifizetési időszak ugyanakkor jelenleg problémákat okozhat a pénzintézeteknek, de 
hosszabb teljesítési időszakokkal e negatív hatások csökkenthetőek. A jelenlegi 20+10 
munkanapos kifizetési időszakot először megfelelően a gyakorlatba kell ültetni, mielőtt azt 7 
munkanapra korlátoznák, de a rövid időszakot alkalmazó tagállamok fenntarthatnak ilyen 
rendelkezést.

Módosítás 15

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. 2016. január 1-től az (1) bekezdés 
szerint alkalmazható visszafizetési 
időtartam hét munkanap lesz.

Or. en

Indokolás
A fogyasztóknak a lehető leghamarabb hozzá kell férniük a betétjeikhez. A Bizottság által 
javasolt kifizetési időszak ugyanakkor jelenleg problémákat okozhat a pénzintézeteknek, de 
hosszabb teljesítési időszakokkal e negatív hatások csökkenthetőek. A jelenlegi 20+10 
munkanapos kifizetési időszakot először megfelelően a gyakorlatba kell ültetni, mielőtt azt 7 
munkanapra korlátoznák, de a rövid időszakot alkalmazó tagállamok fenntarthatnak ilyen 
rendelkezést.

Módosítás 16

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A rendelkezésre álló pénzügyi 
eszközöknek el kell érniük legalább a 
célszintet. Ha a finanszírozási kapacitás 
elmarad a célszinttől, a befizetést legalább 
addig kell folytatni, amíg újra el nem érik a 
célszintet. Ha a rendelkezésre álló 
pénzügyi eszközök a célszint kevesebb, 
mint kétharmadát teszik ki, a rendszeres 
befizetés nem lehet kevesebb a biztosítható
betétek 0,25%-ánál.

A rendelkezésre álló pénzügyi 
eszközöknek el kell érniük legalább a 
célszintet. Ha a finanszírozási kapacitás 
elmarad a célszinttől, a befizetést legalább 
addig kell folytatni, amíg újra el nem érik a 
célszintet. Ha a rendelkezésre álló 
pénzügyi eszközök a célszint kevesebb, 
mint kétharmadát teszik ki, a rendszeres 
befizetés nem lehet kevesebb a fedezett
betétek 0,25%-ánál.

Or. en

Indokolás
A fogyasztók védelme, valamint a pénzintézetekről a fogyasztókra hárított költségek 
korlátozása érdekében a célszintnek és a befizetéseknek a betétek jelenlegi összegén (fedezett 
betéteken), és nem pedig a feltételezetten fedezhető betéteken kell alapulniuk.

Módosítás 17

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 5 bekezdés – 3 albekezdés – a pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a rendszer pénzügyi eszközei az 
intézkedést követően meghaladják a
biztosítható betétek 1%-át;

a) a rendszer pénzügyi eszközei az 
intézkedést követően meghaladják a
fedezett betétek 0,75%-át;

Or. en

Indokolás
A fogyasztók hatékonyabb védelme érdekében a betétbiztosítási rendszereknek képesnek kell 
lenniük pénzeszközeik korai beavatkozásra történő felhasználására, azért, hogy minimálisra 
csökkentsék egy potenciális banki fizetésképtelenség fogyasztókra és gazdaságra gyakorolt 
hatását. A fogyasztók védelme, valamint a pénzintézetekről a fogyasztókra hárított költségek 
korlátozása érdekében a célszintnek és a befizetéseknek a betétek jelenlegi összegén (fedezett 
betéteken), és nem pedig a feltételezetten fedezhető betéteken kell alapulniuk.



PA\859314HU.doc 15/25 PE460.676v01-00

HU

Módosítás 18

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 5 bekezdés – 4 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az a) pontban említett százalékos arány 
eseti alapon és az érintett betétbiztosítási 
rendszer indokolással ellátott kérelme 
nyomán az illetékes hatóság engedélyétől 
függően 0,75 és 1% között állapítható meg.

Az a) pontban említett százalékos arány 
eseti alapon és az érintett betétbiztosítási 
rendszer indokolással ellátott kérelme 
nyomán az illetékes hatóság engedélyétől 
függően 0,5 és 0,75% között állapítható 
meg.

Or. en

Indokolás
A fogyasztók hatékonyabb védelme érdekében a betétbiztosítási rendszereknek lehetőségük 
kell, hogy legyen arra, hogy pénzüket korai beavatkozásra használják azért, hogy egy 
esetleges banki fizetésképtelenség fogyasztókra és a gazdaságra kifejtett hatása a lehető 
legkisebb legyen.

Módosítás 19

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A rendszerek jogosultak kölcsönt 
felvenni az 1. cikk (2) bekezdésében 
említett, Unión belüli összes többi 
betétbiztosítási rendszertől, feltéve, hogy 
az összes következő feltétel teljesül:

1. A rendszereknek lehetőségük van
kölcsönt felvenni az 1. cikk (2) 
bekezdésében említett, Unión belüli többi 
betétbiztosítási rendszertől, feltéve, hogy 
az összes következő feltétel teljesül:

Or. en

Indokolás
A különböző tagállamok rendszerei közötti kölcsönös kölcsönfelvétel potenciálisan segíthet, 
illetve átteheti a válságot az egyik országról a másikra, ezért az előadó azt javasolja, hogy ezt 
a rendelkezést kötelezettségből keretmodellé alakítsák, amely szükség esetén használható és e 
rendszerben való részvétel a tagállamoktól (például megfelelő határokon átnyúló 
megállapodások aláírásától) függne.
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Módosítás 20

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11. cikk törölve
A betétbiztosítási rendszerekbe teljesítendő 
befizetések kiszámítása
1. A betétbiztosítási rendszerek 9. cikkben 
említett befizetéseit minden egyes tag 
vonatkozásában az általa viselt kockázat 
mértéke alapján kell meghatározni. A 
hitelintézetek nem fizetnek azon összeg 
75%-ánál kevesebbet vagy 200%-ánál 
többet, amelyet egy átlagos kockázattal 
rendelkező banknak kellene befizetnie. A 
tagállamok dönthetnek úgy, hogy az 1. 
cikk (3) és (4) bekezdésében említett 
rendszerek tagjai a betétbiztosítási 
rendszerekbe kevesebb befizetést 
teljesítsenek, de ez nem lehet kevesebb 
azon összeg 37,5%-ánál, amelyet egy 
átlagos kockázattal rendelkező banknak 
kellene befizetnie.
2. A viselt kockázat mértékének 
meghatározását és a befizetések 
kiszámítását az I. és a II. mellékletben 
említett elemek alapján kell elvégezni.
3. A (2) bekezdés nem alkalmazandó az 1. 
cikk (2) bekezdésében említett 
betétbiztosítási rendszerekre.
4. A Bizottság felhatalmazást kap annak 
érdekében, hogy meghatározza a II. 
melléklet A. részében szereplő 
fogalommeghatározások és módszerek 
elemeit. A szabályozási standardok ilyen 
tervezeteit az [EBA-rendelet] 7–7d. 
cikkével összhangban kell elfogadni. Az 
Európai Bankfelügyeleti Hatóság 
kidolgozhat szabályozásistandard-
tervezeteket a Bizottsághoz való benyújtás 
céljából.
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5. Az Európai Bankfelügyeleti Hatóság 
2012. december 31-ig iránymutatást 
bocsát ki a II. melléklet B. részének 
alkalmazásáról, az [EBA-rendelet 8. 
cikkének] megfelelően.

Or. en

Indokolás
A befizetések kockázatalapú kiszámításának rendszerét a tagállamokra kellene hagyni, mivel 
a nemzeti rendelkezések jobban tudnak alkalmazkodni a fogyasztók igényeihez (pl. a 
különleges pénzintézetek, mint a jelzálogbankok széles körben elterjedt betétei esetében).

Módosítás 21

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok biztosítják, hogy a 
hitelintézetek a betétesek és a leendő 
betétesek számára megadjanak annak a 
betétbiztosítási rendszernek az 
azonosításához szükséges minden
tájékoztatást, amelynek az Unión belül a 
hitelintézet és a fióktelepei tagjai. . 
Amennyiben a betétbiztosítási rendszer a 4. 
cikkben foglaltaknak megfelelően nem 
biztosít egy betétet, a hitelintézet köteles 
erről tájékoztatni a betétest.

1. A tagállamok biztosítják, hogy a 
hitelintézetek a betétesek és a leendő 
betétesek számára megadjanak annak a 
betétbiztosítási rendszernek az 
azonosításához szükséges elegendő
tájékoztatást, amelynek az Unión belül a 
hitelintézet és a fióktelepei tagjai.
Amennyiben a betétbiztosítási rendszer a 4. 
cikkben foglaltaknak megfelelően nem 
biztosít egy betétet, a hitelintézet köteles 
erről tájékoztatni a betétest, és ebben az 
esetben a betétesnek fel kell ajánlani a 
lehetőséget, hogy bárminemű szankció 
kivetése nélkül, az összes addigi kamattal 
és juttatással együtt felvehesse betéteit.

Or. en

Indokolás
Először is a betétest ilyen esetben kellőképpen tájékoztatni kell, és meg kell adni számára a 
lehetőséget, hogy szankció kivetése nélkül, az összes addigi kamattal és juttatással együtt 
felvehesse betéteit.
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Módosítás 22

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A jelenlegi betéteseknek szóló 
információkat a számlakivonataikon kell 
rendelkezésre bocsátani. Ez az információ 
megerősítést tartalmaz arról, hogy a 
betétek a 2. cikk (1) bekezdése és a 4. cikk 
alapján biztosíthatók. Ezenfelül hivatkozni 
kell a III. mellékletben található 
tájékoztatóra és arra, hogy hol szerezhető 
be. Feltüntethető az illetékes 
betétbiztosítási rendszer weboldala is.

3. A jelenlegi betéteseknek szóló 
információkat a számlakivonataikon kell 
rendelkezésre bocsátani. Ez az információ 
megerősítést tartalmaz arról, hogy a 
betétek a 2. cikk (1) bekezdése és a 4. cikk 
alapján biztosíthatók. Ezenfelül hivatkozni 
kell a III. mellékletben található 
tájékoztatóra, amelyet számlakivonataik 
egyikéhez kell csatolni.  Fel kell tüntetni
az illetékes betétbiztosítási rendszer 
weboldalát is.

Or. en

Indokolás
Rendkívül fontos, hogy a betétbiztosítási rendszer fedezetéről kellőképpen tájékoztassák a 
jelenlegi betéteseket, és hogy a pénzintézetek számára ne legyen túl nagy teher, hogy a III. 
mellékletben található tájékoztatót a számlakivonataik egyikéhez kell csatolni.

Módosítás 23

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 4 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Az (1) bekezdésben említett 
tájékoztatást a nemzeti jogszabályokban 
előírt módon, annak a tagállamnak a 
hivatalos nyelvén vagy nyelvein kell 
közzétenni, amelyben a fióktelep létrejött.

4. Az (1) bekezdésben említett 
tájékoztatást a nemzeti jogszabályokban 
előírt módon, annak a tagállamnak a 
hivatalos nyelvén vagy nyelvein kell 
közzétenni, amelyben a fióktelep létrejött, 
és amennyiben a betétes kéri – és a 
fióktelep teljesíteni tudja ezt a kérést –, 
más nyelveken is.

Or. en
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Indokolás
A módosítás célja, hogy rugalmasabb megoldást kínáljon, amelyet mindkét fél elfogad, hogy a 
szükséges tájékoztatást más nyelveken is megadják. Az előadó biztos benne, hogy a 
határrégiókban és a letelepedett külföldiek üdvözlik ezt a lehetőséget, amely növeli a 
határokon átnyúló versenyt a belső piacon. 

Módosítás 24

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 6 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. Ha hitelintézetek egyesülnek, a 
betéteseket legalább egy hónappal azelőtt 
tájékoztatni kell az egyesülésről, hogy az 
jogerőre emelkedne. A betéteseket 
tájékoztatni kell arról, hogy ha az 
egyesülés hatályossá válik, az egyes 
egyesülő bankoknál elhelyezett betéteiket a 
betétbiztosítási rendszer által biztosított 
fedezet meghatározása szempontjából 
összevontan kezelik az egyesülést 
követően.

6. Ha hitelintézetek egyesülnek, a 
betéteseket legalább egy hónappal azelőtt
tájékoztatni kell az egyesülésről, hogy az 
jogerőre emelkedne. A betéteseket 
tájékoztatni kell arról, hogy ha az 
egyesülés hatályossá válik, az egyes 
egyesülő bankoknál elhelyezett betéteiket a 
betétbiztosítási rendszer által biztosított 
fedezet meghatározása szempontjából 
összevontan kezelik az egyesülést 
követően. A betéteseknek fel kell ajánlani 
a lehetőséget, hogy bárminemű szankció 
kivetése nélkül, az összes addigi kamattal 
és juttatással együtt felvehessék a 7. 
cikkben garantált fedezeten felüli 
betéteiket.

Or. en

Indokolás
A betéteseket nemcsak megfelelően kell tájékoztatni, hanem meg kell adni számukra a 
lehetőséget, hogy szankciók kivetése nélkül átvihessék nem garantált betéteiket egy másik 
hitelintézetbe, mivel nem „szenvedhetnek” a hitelintézeteik egyesüléséből adódó alacsonyabb 
fedezettől. 

Módosítás 25

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 5 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A Bizottság az [Európai Bankfelügyeleti 
Hatóság] segítségével 2015. december 15-
ig jelentést nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak az irányelv 
végrehajtásáról. A jelentésnek ki kell 
térnie különösen arra, hogy a fedezett 
betétek alapján lehetséges-e meghatározni 
a célszintet anélkül, hogy az csökkentené 
a betétesek védelmét.

5. A Bizottság az [Európai Bankfelügyeleti 
Hatóság] segítségével 2015. december 15-
ig jelentést nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak az irányelv 
végrehajtásáról.

Or. en

Indokolás
E módosítás a 2. cikk (1) bekezdésének h) pontjában végzett módosításhoz kapcsolódik.

Módosítás 26

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az I. mellékletet el kell hagyni.

Or. en

Indokolás
E módosítás a 11. cikk módosításához kapcsolódik.

Módosítás 27

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A II. mellékletet el kell hagyni.

Or. en
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Indokolás
E módosítás a 11. cikk módosításához kapcsolódik.

Módosítás 28

Irányelvre irányuló javaslat
III melléklet – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha az esedékes és kifizetendő betétet a
hitelintézet a pénzügyi körülményeihez 
közvetlenül kapcsolódó okok miatt nem 
fizette ki, akkor a betétet egy 
betétbiztosítási rendszer fizeti vissza a 
betéteseknek. Az illetékes betétbiztosítási 
rendszer általános fedezetet ad a 
[számlavezető hitelintézet neve] [termék 
neve] nevű termékére.

Ha az esedékes és kifizetendő betétét 
hitelintézete a pénzügyi körülményeihez 
közvetlenül kapcsolódó okok miatt nem 
fizette ki, akkor a betétet egy 
betétbiztosítási rendszer fizeti vissza
Önnek mint betétesnek. Az illetékes 
betétbiztosítási rendszer általános fedezetet 
ad a [számlavezető hitelintézet neve] 
[termék neve] nevű termékére, a 
betétbiztosítási rendszerekről szóló 
2011/…/EU európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek megfelelően.

Or. en

Indokolás
A módosítás célja, hogy a fogyasztók által könnyebben érthető nyelvet használjon és 
egyszerűsítse a III. mellékletben (A betéteseknek szóló tájékoztató) használt terminológiát.

Módosítás 29

Irányelvre irányuló javaslat
III melléklet – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fedezet bankonként legfeljebb 100 000 
EUR visszafizetésére terjed ki.  A fedezet 
megállapításakor az adott banknál tartott
betéteket összevontan veszik figyelembe.
Így például, ha a betétes megtakarítási 
számláján 90 000 EUR, folyószámláján 
pedig 20 000 EUR található, a fedezet 

A fedezet bankonként legfeljebb 100 000 
EUR visszafizetésére terjed ki.  A fedezet 
megállapításakor az adott banknál tartott
betéteit összevontan veszik figyelembe.
Például: ha a betétes megtakarítási 
számláján 90 000 EUR, folyószámláján 
pedig 20 000 EUR található, a fedezet 
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akkor is csak 100 000 EUR 
visszafizetésére terjed ki.

akkor is csak 100 000 EUR 
visszafizetésére terjed ki.

Or. en

Indokolás
A módosítás célja, hogy a fogyasztók által könnyebben érthető nyelvet használjon és 
egyszerűsítse a III. mellékletben (A betéteseknek szóló tájékoztató) használt terminológiát.

Módosítás 30

Irányelvre irányuló javaslat
III melléklet – 3 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[Csak a vonatkozó esetben]:  Ez a 
számítási módszer akkor is érvényes, ha a 
bank több cégnevet is használ. A(z) 
[számlavezető hitelintézet neve] 
[ugyanazon hitelintézet minden más 
megnevezése] néven is tevékenykedik. Az 
említett nevű hitelintézeteknél tartott 
betétek összesen legfeljebb 100 000 EUR 
összegű fedezetet élveznek.

[Csak a vonatkozó esetben, ha a tagállam 
nem döntött úgy, hogy alkalmazza a 6. 
cikk (1) bekezdésének rendelkezéseit]: Ez 
a számítási módszer akkor is érvényes, ha a 
bank több cégnevet is használ. A(z) 
[számlavezető hitelintézet neve] 
[ugyanazon hitelintézet minden más 
megnevezése] néven is tevékenykedik. Az 
említett nevű hitelintézeteknél tartott 
betétek összesen legfeljebb 100 000 EUR 
összegű fedezetet élveznek.

Or. en

Indokolás
Ez a módosítás a 6. cikk (1) bekezdésében tett módosítást alkalmazza.

Módosítás 31

Irányelvre irányuló javaslat
III melléklet – 6 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A betétbiztosítási rendszerek általában
minden lakossági betétes és vállalkozás
számára fedezetet nyújtanak. A kivételek, 

A betétbiztosítási rendszerek általában a 
(magán- vagy vállalkozói) betétesek
számára fedezetet nyújtanak. A kivételek, 
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amelyek meghatározott betétekre 
vonatkoznak, megtalálhatók az illetékes 
betétbiztosítási rendszer weboldalán. Az 
Ön bankja kérésre arról is tájékoztatást ad, 
hogy a fedezet kiterjed-e bizonyos 
termékekre vagy sem.  A bank a betétekre 
vonatkozó fedezet tényét a
számlakivonaton is feltünteti.

amelyek meghatározott betétekre 
vonatkoznak, megtalálhatók az illetékes 
betétbiztosítási rendszer weboldalán
[illessze be az illetékes betétbiztosítási 
rendszer weboldalát]. Az Ön bankjának
kérésre arról is tájékoztatást kell adnia, 
hogy a fedezet kiterjed-e bizonyos 
termékekre vagy sem. A bank a betétekre 
vonatkozó fedezet tényét a
számlakivonatán is feltünteti.

Or. en

Indokolás
A módosítás célja, hogy a fogyasztók által könnyebben érthető nyelvet használjon és 
egyszerűsítse a III. mellékletben (A betéteseknek szóló tájékoztató) használt terminológiát.

Módosítás 32

Irányelvre irányuló javaslat
III melléklet – 7 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az illetékes betétbiztosítási rendszer a(z) 
[név, cím, telefonszám, e-mail cím és 
weboldal].  E rendszer legfeljebb hathetes, 
2013. december 31-től pedig egyhetes
határidőn belül visszafizeti az Ön betéteit
(legfeljebb 100 000 EUR-t).

Az illetékes betétbiztosítási rendszer a(z) 
[név, cím, telefonszám, e-mail cím és 
weboldal].  E rendszer legfeljebb hathetes, 
2013. december 31-től 20 munkanapos, 
2016. január 1-jétől pedig 7 munkanapos
határidőn belül visszafizeti az Ön betéteit
(legfeljebb 100 000 EUR-t).

Or. en

Indokolás
A módosítás célja, hogy a fogyasztók által könnyebben érthető nyelvet használjon és 
egyszerűsítse a III. mellékletben (A betéteseknek szóló tájékoztató) használt terminológiát.

Módosítás 33

Irányelvre irányuló javaslat
III melléklet – 8 bekezdés 



PE460.676v01-00 24/25 PA\859314HU.doc

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben e határidőkön belül nem 
kapja vissza pénzét, úgy vegye fel a 
kapcsolatot a betétbiztosítási rendszerrel, 
mivel a kifizetésekre vonatkozó igényeket
adott esetben csak korlátozott ideig lehet 
bejelenteni. További tájékoztatásért 
látogasson el a következő weboldalra: [az 
illetékes betétbiztosítási rendszer 
weboldala].

Amennyiben e határidőkön belül nem 
kapja vissza pénzét, úgy vegye fel a 
kapcsolatot a betétbiztosítási rendszerrel, 
mivel a kifizetésekre vonatkozó igények 
bejelentése adott esetben lezárul [illessze 
be a tagállamban alkalmazandó határidőt, 
valamint a nemzeti jogszabályra és az 
erről rendelkező cikkre vonatkozó pontos 
hivatkozást ]. További tájékoztatásért 
látogasson el a következő weboldalra: [az 
illetékes betétbiztosítási rendszer 
weboldala].

Or. en

Indokolás
A módosítás célja, hogy a fogyasztók által könnyebben érthető nyelvet használjon és 
egyszerűsítse a III. mellékletben (A betéteseknek szóló tájékoztató) használt terminológiát. A 
kifizetésekre vonatkozó igények bejelentésének határideje eltérő a tagállamokban, és 
hasznosabb, ha a hitelintézet nyújtja ezt a tájékoztatást fogyasztóinak, mintha az egyes 
fogyasztóknak kellene utánanézniük.

Módosítás 34

Irányelvre irányuló javaslat
III melléklet – 9 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[Csak a vonatkozó esetben:]  Az Ön 
betétjére betétbiztosítási rendszerként 
[elismert/nem elismert] intézményi 
betétbiztosítási rendszer ad fedezetet.  A 
rendszerben részt vevő bankok a 
fizetésképtelenség elkerülése céljából 
kölcsönösen segítséget nyújtanak 
egymásnak.  Mindazonáltal ha ennek 
ellenére bekövetkezne a bankok 
fizetésképtelensége, az Ön betéteit 
legfeljebb 100 000 EUR erejéig 
visszafizetik.

[Csak a vonatkozó esetben:]  Az Ön 
betétjére intézményi betétbiztosítási 
rendszer ad fedezetet.  A rendszerben részt 
vevő bankok a fizetésképtelenség 
elkerülése céljából kölcsönösen segítséget 
nyújtanak egymásnak. Mindazonáltal ha 
ennek ellenére bekövetkezne a bankok 
fizetésképtelensége, az Ön betéteit 
legfeljebb 100 000 EUR erejéig 
visszafizetik.
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Or. en

Indokolás
A módosítás célja, hogy egyszerűsítse a III. mellékletben (A betéteseknek szóló tájékoztató) 
használt terminológiát.


