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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója azt állítja, hogy banki alkalmazottak 450 000 euró értékű letéti jegy 
vásárlásába csalták bele. Jogi lépéseket tett, de a panaszát visszautasították. Az ezután 
következő perben a petíció benyújtója és a megvádolt bank pénzügyi egyezséget kötött. A 
petíció benyújtója emellett pert indított a bank alkalmazottjai ellen is, akiket állítása szerint 
előzőleg kiképeztek a régebbi ügyfelek meggyőzésére arról, hogy vásároljanak kockázatos 
pénzügyi termékeket. A Bajor Igazságügyi és Fogyasztóvédelmi Minisztériumnál is panaszt 
tett. Ez utóbbi viszont nem is vizsgálta az ügyet. A petíció benyújtója szerint nem lenne most 
ebben a helyzetben, ha a német állam időben végrehajtotta volna a pénzügyi eszközök 
piacairól szóló 2004/39/EK irányelvet. Vizsgálatot kér az ügyben.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. november 5. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. február 27.

A befektetési vállalkozások és hitelintézetek befektetési szolgáltatásait a felsorolt pénzügyi 
eszközök vonatkozásában a pénzügyi eszközök piacairól szóló 2004/39/EK irányelv1 (MiFID) 
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szabályozza. A MiFID 19. cikke tartalmazza azokat az üzletvitelre vonatkozó magatartási 
szabályokat, amelyeket a befektetési szolgáltatás ügyfelek számára történő nyújtásakor be kell 
tartani. A MiFID 19. cikkének (2) bekezdése előírja, hogy a befektetési vállalkozások által az 
ügyfelekhez eljuttatott minden információnak tisztességesnek, egyértelműnek és nem 
félrevezetőnek kell lennie. Megállapítja továbbá azt az általános kötelezettséget a pénzügyi 
szolgáltató számára, hogy amikor befektetési szolgáltatást nyújt, meg kell vizsgálnia annak a 
befektető számára való alkalmasságát és megfelelőségét. Konkrétabban a befektetési 
vállalkozás köteles információkat kérni annak megállapítása érdekében, hogy az ügyfél 
rendelkezik-e a szükséges tapasztalattal és ismeretekkel ahhoz, hogy megértse a termékkel 
vagy a nyújtott befektetési szolgáltatással járó kockázatokat. Az alkalmasság vizsgálata esetén 
a befektetési tanácsadás vagy portfóliókezelés előtt az ügyfél befektetési céljait és pénzügyi 
helyzetét is figyelembe kell venni. 
2007. november 1. (a 2004/39/EK irányelv hatályba lépése) előtt a befektetési vállalkozások 
és hitelintézetek pénzügyi eszközeivel kapcsolatos beruházási szolgáltatások legtöbbjének 
nyújtását uniós szinten az 1993. május 10-, az értékpapír-befektetési szolgáltatásokról szóló 
(ISD) 93/22/EGK irányelv szabályozta. A 93/22/EGK irányelv alapján az irányelv hatálya alá 
tartozó beruházási szolgáltatásokat nyújtó cégeknek meg kellett felelniük bizonyos 
magatartási szabályoknak (becsületes és méltányos, az ügyfelek érdekének és a piacok 
integritásának leginkább megfelelő eljárás, elkerülve az összeférhetetlenséget). Meg kell 
jegyezni, hogy a beruházási tanácsadás nem tartozott a 93/22/EGK irányelv által szabályozott 
alapszolgáltatások közé.
Azonban egy konkrét esetben nyújtott beruházási szolgáltatás pontos meghatározása (pl. az, 
hogy beruházási tanácsadásról, vagy utasítások végrehajtásáról van-e szó), vagy a nyújtott 
információ esetleges félrevezető jellegének problémája minden egyes eset konkrét 
körülményeinek értékelését kívánják meg, és a nemzeti hatóságok és bíróságok hatáskörébe 
tartoznak. Továbbá a nemzeti jogszabályok hatálya alá tartozik, és a hatóságok hatásköre, 
hogy döntsenek bizonyos információk elhallgatásának jogi következményeiről.

Továbbá az uniós jog alapelvei közé tartozik, hogy – bizonyos feltételek teljesítése esetén –
kötelezi a tagállamokat az egyéneket az uniós jog megsértése (pl. az állam elmulasztja egy 
irányelv végrehajtását) révén ért azon veszteségek és károk megtérítésére, amelyek esetében 
megállapítható a tagállamok felelőssége1. Azonban a nemzeti hatóságok által okozott 
bármilyen kár kizárólag a szóban forgó tagállam felelősségét vonja maga után, és kizárólag a 
nemzeti bíróságok rendelkeznek joghatósággal e kár megtérítésének elrendelésére  

A nemzeti bíróságok elsődleges hatáskörébe tartozik a tagállam bármilyen esetleges 
felelősségének megállapítása az uniós jog megsértéséből fakadó károk okozásában, valamint 
az egyes beruházási cégek vagy hitelintézetek ügyfélkapcsolati tevékenységének felmérése, 
az uniós jogot átültető nemzeti jog fényében, valamint az esetleges határozat az érintett 
befektetők számára elérhető jogorvoslatról.

                                               
1 Európai Bíróság, 1991. november 19., C-6/90. és C-9/90. számú esetek, 1991. november 19., Francovich és 
Bonifaci.


