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bankok munkavégzési gyakorlatairól

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtójának édesapja üdülési csekkjét be kívánta fizetni bankszámlájára. Az 
átutalás azonban a szokásos három napnál tovább tartott. Tájékoztatáskéréskor megtudta, 
hogy a banknak legfeljebb 10 nap áll rendelkezésre a csekkek folyószámlára történő 
befizetésére. A petíció benyújtója ezt elfogadhatatlannak tartja. Úgy véli, hogy az 
állampolgároknak joguk van a pénzükhöz történő gyors hozzáféréshez annak érdekében, hogy 
ne legyenek készpénzfizetési problémáik. Olyan jogszabály elfogadását sürgeti, amely 
megtiltaná a bankoknak, hogy túl sokáig tartsák meg a pénzt, és megkövetelné, hogy a 
számlára töltsék fel az összegeket, amilyen gyorsan csak lehet. Amennyiben ez nem történik 
meg pontosan, a banknak kártérítést kellene fizetnie az ügyfélnek.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. október 22. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. december 17.

A csekkes fizetéseket nem szabályozták európai szinten, mivel csak egy töredékét képviselik 
a határokon átnyúló pénzforgalomnak, arányuk pedig folyamatosan csökken. A csekk 
elsődlegesen nemzeti fizetési eszköz, amely az elektronikus pénzforgalom előtti korszak 
hagyatéka. Következésképpen a csekkes fizetésekre csak nemzeti jogszabályok vonatkoznak. 
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A határokon átnyúló csekkes fizetések általában lassúak, és – mint nem elektronikus fizetési 
mód – egységesítésük nem egyszerű: a papíralapú csekkek kézi feldolgozása (beleértve az 
érvényesség és a megfelelő fedezet ellenőrzését) és a fizikai kézbesítés több időt vesz 
igénybe, különösen, ha a kibocsátó bank eltér a fogadó banktól. Emellett a pénzmosás elleni 
küzdelem és a pénzügyi bűnözés megelőzése szempontjából a csekkek kevésbé 
biztonságosak, mint bármely más fizetési eszköz. Ezért a csekkek költséges kézi feldolgozást 
igényelnek. A legtöbb uniós országban a bankok vissza kívánják szorítani a határokon átnyúló 
csekkhasználatot, és általában magasabb kezelési díjat számítanak fel rájuk (egy 100 eurós 
csekkért gyakran 10–20 eurót). Ennek következtében a papíralapú csekkek használata 
drasztikusan csökken.

A belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról szóló 2007/64/EK irányelv1 (a továbbiakban:
PSD) 69. cikke szabályozza a tranzakció jóváírására rendelkezésre álló maximális időt, és 
ezek a szabályok kizárólag az elektronikus pénzforgalomra, például az átutalásokra és 
beszedési megbízásokra alkalmazandók. E szabályok kiegészítéseképpen a 73. cikkel 
összhangban 2009. november 1-jétől az értéknapokat többé nem lehet a szolgáltatás 
igénybevevőire hátrányos módon megállapítani. A PSD azonban nem alkalmazandó a 
papíralapú csekkekre, ahogy azt a 3. cikk g) pontjának i., ii. és vi. alpontja is említi.  Ahogy a 
(6) preambulumbekezdés is kifejti, nem lenne helyénvaló a papíralapú utalványokra is ezt a 
jogi keretet alkalmazni. Ezért a PSD ezekre ugyan nem alkalmazandó, de a tagállamok 
továbbra is szabadon dönthetnek a jogi keretről.
  
Következtetés

A csekkek nem tartoznak a pénzforgalmi szolgáltatásokról szóló irányelv alkalmazási körébe, 
mivel azokat alapvetően nemzeti szinten alkalmazzák a legtöbb tagállamban, feldolgozásuk 
viszonylag költséges, használatukat pedig egyre inkább visszaszorítják. Következésképpen a 
csekkes fizetésekre csak nemzeti jogszabályok vonatkoznak.

                                               
1 HL L 319., 2007.12.5., 1–36. o.


