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Tárgy: I. D. H., német állampolgár által benyújtott 0990/2010. számú petíció 
pénzfelvétel esetén a bankautomaták által kiadott bizonylatokról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója nehezményezi, hogy Németországban a bankautomaták a pénzfelvétel 
során nem adnak ki bizonylatot, miközben ez a többi országban bevett gyakorlat.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. november 22. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. január 13.

A belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról szóló irányelv1 (a pénzforgalmi szolgáltatási 
irányelv) szabályokat állapít meg a pénzforgalmi szolgáltatásokra vonatkozó feltételek és 
tájékoztatási követelmények átláthatóságának javítása érdekében2. Ahogyan az irányelv (21) 
preambulumbekezdésében szerepel, „az átláthatóság érdekében ez az irányelv meghatározza 
azokat a harmonizált követelményeket, amelyek biztosítják, hogy a pénzforgalmi szolgáltatást 
igénybe vevő a pénzforgalmi szolgáltatási szerződésre és a fizetési műveletre nézve megkapja 
a szükséges és elégséges információkat”. Ezek a rendelkezések biztosítják, hogy a 
pénzforgalmi szolgáltatás igénybe vevői a fizetés előtt és után megkapják a szükséges 
információkat:
                                               
1 A 2007/64/EK irányelv (HL L 319., 2007.12.5., 1. o.).
2 Lásd az irányelv III. címét.
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 A pénzforgalmi szolgáltatónak a fizetés előtt a pénzforgalmi szolgáltatás igénybe 
vevőjének rendelkezésére kell bocsátania a részletes feltételeket (például a pénzforgalmi 
szolgáltatóra vonatkozó információkat, a pénzforgalmi szolgáltatás jellemzőit, a díjakat és a 
visszatérítéshez való jogot).
 Az ilyen feltételekben bekövetkező valamennyi változást – a díjakra kiterjedően –
legalább két hónappal korábban közölni kell a pénzforgalmi szolgáltatás igénybe vevőjével.
 A fizetést követően a pénzforgalmi szolgáltatás igénybe vevőjének tájékoztatást kell 
kapnia a teljesített fizetésről (az összegről, a dátumról, a díjakról), hogy ilyen módon tudja 
ellenőrizni azt, hogy a fizetési művelet megfelelően teljesült.

Ami azonban a petíció benyújtójának konkrét kérdését illeti, az irányelv 47. cikkének (2) 
bekezdése megállapítja, hogy a keretszerződés tartalmazhat olyan kikötést, hogy az egyes 
fizetési műveleteket (pl. a bankautomatából való készpénzfelvételt) követően közlendő 
információkat rendszeresen, havonta legalább egyszer kell átadni vagy elérhetővé tenni, nem 
pedig az egyes műveleteket követően. 

A pénzforgalmi szolgáltatási irányelv rendelkezéseit végrehajtó német jogszabály 2009. 
november 31-e óta van hatályban.

Következtetések

A Bizottság rendelkezésére álló információk alapján nem lehetséges annak meghatározása, 
hogy a petíció benyújtója által felvetett probléma kimeríti-e az európai uniós jog esetleges 
megsértését. Javasolt, hogy a petíció benyújtója ismerje meg a fizetési kártyáját kibocsátó 
bank feltételeit, és – különösen – győződjön meg arról, hogy elfogadta-e azokat a feltételeket, 
amelyek szerint a bankautomatából való készpénzfelvétel bizonylatolása havonként történik, 
nem pedig az egyes műveleteket követően.  Amennyiben kételye merülne fel, javasoljuk, 
hogy a petíció benyújtója forduljon a pénzforgalmi szolgáltatási irányelv végrehajtását 
követően létrehozott illetékes németországi panasztételi szervhez.

A panaszok kezeléséért felelős illetékes német hatóság a következő: Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht (www.bafin.de).

A peren kívüli panasztételben illetékes német szerv pedig a következő: Schlichtungsstelle bei 
der Deutschen Bundesbank (www.bundesbank.de).


