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Kedves Olvasó!

Magyarország az Európai Unióhoz történô 

csatlakozással egy hatalmas, 25 tagállam-

ban 450 millió lelket számláló államközös-

ség részévé válik. A devizakorlátozások meg-

szüntetésével már ma is mindenki szabadon 

vásárolhat szolgáltatásokat külföldön, biz-

tosítást köthet Bécsben vagy befektethet 

egy francia befektetési alapba, az EU-csat-

lakozással azonban mindez végérvényesen 

és visszavonhatatlanul kétoldalúvá válik. 

A külföldi szolgáltatók – bankok, biztosí-

tók, brókercégek – is szabadon végezhetik 

tevékenységüket Magyarországon, bôvítve 

a kínálatot, fokozva a versenyt, annak min-

den elônyös és hátrányos következményé-

vel együtt. 

Amiként az egész társadalom, valameny-

nyi szakmai terület, úgy a pénzügyi piac sze-

replôi is arra a kérdésre keresik és várják a 

választ: mit hoz az uniós csatlakozás? Lehet-

e jobb a pénzügyi piac és a pénzügyi felügye-

let helyzete, kitárulhatnak-e új lehetôségek, 

szerezhetünk-e elônyöket a csatlakozással? 

A válasz egyértelmûen igen. 

Magyarország az EU joganyagát mára túl-

nyomórészt beépítette saját jogrendszerébe, 

így a követelmények adottak és világosak. 

Az azonban, hogy a csatlakozás elônyeit ki 

tudjuk-e használni, tudunk-e lehetôségeket 

teremteni és élni velük, csakis tôlünk függ. 

A magyar pénzügyi piac megmérettetése a 

közösségi belsô piacon és a változás kény-

szere biztosan nem lesz mindenki számára 

kényelmes. Ha azonban a pénzügyi piac és a 

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, a 

PSZÁF elébe megy a változásoknak, a csat-

lakozás mérlege nem lehet kétséges.

Ebben a füzetben minél átfogóbb képet 

próbálunk adni a pénzügyi piac szolgáltatói-

nak és fogyasztóinak a csatlakozás következ-

ményeirôl és várható hatásairól a pénzügyi 

felügyelet, a pénzügyi piaci szolgáltatások 

nyújtása és azok igénybevétele területén.
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Az Európai Unió elmúlt évei az állandó átala-

kulás jegyében teltek, és ez a folyamat vélhe-

tôen csak erôsödni fog az új tagok felvéte-

lével. Könnyen elképzelhetô, hogy a 25 tagú 

unióban a korábbiakhoz képest erôteljeseb-

ben fognak változni az eddigi közösségi poli-

tikák is. Akár azon politikák is, amelyeket 

ez ideig sokan az EU alapjának, értelmének 

tekintettek (például a közös mezôgazdasági 

politika vagy az elmaradottabb területek fel-

zárkóztatását segítô regionális politika). Az 

azonban viszonylagos biztonsággal kijelent-

hetô, hogy a négy szabadság, azaz a sze-

mélyek, az áruk, a szolgáltatások és a tôke 

szabad mozgását deklaráló alapelv nem fog 

változni – vagy legalábbis nem fog visszafej-

lôdni. Ezt ugyanis mindenki támogatja. Köz-

ismert, hogy még a leginkább EU-szkeptikus 

országok is az egységes piac mûködésének 

zavartalanságát, a négy szabadság minél tel-

jesebb érvényesülését szorgalmazzák.

1.  A szolgáltatások
szabad áramlása

A szolgáltatások szabad áramlása és a lete-

lepedés szabadsága a Római Szerzôdésben 

rögzített alapjog.1 A pénzügyi piaci szol-

gáltatások területén a szolgáltatások sza-

bad áramlása azzal a következménnyel jár, 

hogy bármely tagállam bármely pénzügyi 

szervezete határon átnyúló szolgáltatáso-

kat nyújthat bármely más tagállam terü-

letén. Ehhez nincsen szüksége külön enge-
délyre sem, ellenôrzését pedig a székhelye 

szerinti felügyeleti szerv végzi. Ez magától 

értetôdôen jobban kiteszi majd a magyar 

pénzügyi szervezeteket is a nemzetközi ver-

senynek, ugyanakkor hozzásegíti a magyar 

piacot ahhoz, hogy a pénzügyi piaci szolgál-

tatások terén egyre inkább meghonosodjék 

az uniós országok gyakorlata. Ez a fokozott 

verseny hozzájárulhat ahhoz, hogy a pénz-

ügyi piacon új termékek jelenjenek meg, illet-

ve, hogy a meglévôk jobban megfeleljenek a 

fogyasztók igényeinek.

A szolgáltatások szabad áramlása az 

ügyfelek és fogyasztók szabad mozgásával 

együtt nyeri el pozitív hatását. Ha a pénz-

ügyi szolgáltatások nemcsak a nemzeti pia-

con nyújthatók, akkor a gazdaságos méret-

nagyság elônyei jobban érvényesülnek, a 

portfólió optimalizálása az intézményi befek-

tetôk számára tágabb lehetôséget biztosít, 

I.  Bevezetés

1  A csatlakozási tárgyalásokon a 3. Szolgáltatások szabad áramlása címû fejezet keretében tárgyalták – többek között – a gazda-
sági célú letelepedésre és három pénzügyi piaci szolgáltatásra, a banki, a befektetési és a biztosítási szolgáltatásra vonatkozó 
közösségi vívmányokat.
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ami hosszabb távon a pénzügyi piaci szolgál-

tatások olcsóbbá válásához vezethet.

2.  A letelepedés szabadsága

A letelepedés fogalmán azt a határozatlan 

ideig tartó gazdasági tevékenységet értjük, 

amelyet annak végzôje a saját tagállamától 

eltérô tagállam területén végez egy ott lét-

rehozott „létesítmény” útján, például leány-

vállalatot alapít, fiókot nyit vagy állandó ügy-

nök közvetíti szolgáltatását. Amint az az 

elôbbiekbôl már kitûnt, ez szabad utat nyit 

bármely EU-tagállambeli pénzügyi szervezet 

számára, hogy fiókot nyisson és szolgálta-

tást nyújtson Magyarországon, a lehetôség 

azonban kölcsönös, így egy magyar bank, 

biztosító vagy más pénzügyi szervezet is 

szabadon nyújthatja majd szolgáltatásait 

akár a jelenlegi tagállamok valamelyikében, 

akár a Magyar Köztársasággal együtt újon-

nan csatlakozó tagállamok területén.

A szolgáltatások nyújtásának szabad-

sága és a letelepedés szabadsága kapcsán 

megjegyzendô, hogy a jelenlegi szabályozás 

megengedi belföldrôl külföldi pénzügyi szol-

gáltatás igénybevételét, de a külföldi szol-

gáltató nem jogosult határon átnyúló szol-

gáltatást nyújtani belföldön (kivéve a hitel és 

pénzkölcsön nyújtását, a pénzügyi lízinget 

és a bankközi piacon végzett pénzügyi ügy-

nöki tevékenységet). Ehhez képest az alap-

vetô változás csatlakozásunk után abban 

lesz, hogy a másik EU-tagállam szolgáltató-

ja jogosult külföldrôl, külföldiként a belföldi 

piacon szolgáltatást nyújtani.

3.  Fogyasztóvédelem 
az EU-ban

A fogyasztóvédelem az egységes piac töké-

letesítésének egyik alapeleme, ezért e terü-

leten igen kiterjedt közösségi jog jött létre. 

A közösségi fogyasztóvédelmi jogszabályok 

egyaránt tartalmaznak szektorspecifikus és 

horizontális érvényû rendelkezéseket. Az EU 

megköveteli a fogyasztói érdekek magas szin-

tû védelmét. A polgárok termékekrôl és szol-

gáltatásokról való tisztességes tájékoztatá-

sa, egészséges és biztonságos termékekkel 
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való ellátása minden termelô és szolgálta-

tó számára kötelezô. A fogyasztók gazda-
sági érdeke, egészsége és biztonsága elsôbb-
séget élvez a termelôk hasznával szemben, 

ezért az EU részletes szabályozást dolgo-

zott ki a különféle termékcsoportokra (pél-

dául az élelmiszerekre, a gyermekjátékokra, 

a kozmetikumokra) vonatkozó biztonsági és 

minôségi elôírásokra, így az egyes pénzügyi 

szolgáltatásokra is. Az EU tiltja továbbá a 

tisztességtelen reklámot is.

4.  Közösségi jogforrások 
és jogharmonizáció

A késôbbiekben részletezendô jogszabályi 

változások kapcsán érdemes legalább uta-

lásszerûen megemlíteni a közösségi jog és 

a jogharmonizáció azon alapvetô jellemzôit, 

amelyek a pénzügyi piacra vonatkozó szabá-

lyok csatlakozásból fakadó változása kap-

csán nélkülözhetetlenek annak megértésé-

hez, hogy miért és miért ilyen módon van 

szükség ezen szabályok módosulására.

A jogszabályi hierarchiában a közössé-

gi jog a nemzeti jog felett áll. Ellentmondó 

szabályozás esetén az utóbbit kell a közös-

ségi joghoz igazítani. A közösségi jog forrá-
sai a következôk: az alapszerzôdések (példá-

ul a Római Szerzôdés, az Amszterdami Szer-

zôdés vagy a Nizzai Szerzôdés), a rendeletek, 

az irányelvek, a döntések, az ajánlások, a 

vélemények, a Közösség nemzetközi szerzô-

dései és az Európai Bíróság döntései, ame-

lyek a Közösség esetjogát alkotják. Néhány 

szót a pénzügyi piac esetében (is) általában 

jellemzô közösségi szabályozó eszközökrôl:

A rendelet minden tagállamra nézve köte-

lezô erejû, azaz közvetlenül alkalmazan-

dó anélkül, hogy a nemzeti jogban bármi-

lyen intézkedést igényelne. Jellegét tekintve 

inkább általános, mint egyedi intézkedés.

Az irányelv szintén kötelezô erejû jog-

szabály. Végrehajtásának módját és miként-

jét az adott állam határozza meg. Az irány-

elv általában az elérendô eredményt jelöli 

ki, implementálásának, vagyis a hazai jogba 

illesztésének módját és formáját azonban a 

tagállam megválaszthatja.

A döntés is közvetlenül alkalmazandó, 

nincs szükség arra, hogy a belsô jog részévé 

tegyék. Csak azokra kötelezô azonban, akikre 

vonatkozóan rendelkezést tartalmaz. Egyénre 

vagy tagállamra egyaránt vonatkozhat.

Az ajánlásnak és a véleménynek nincs 

kötelezô ereje, a jogi szabályozás kívánatos 

irányát fogalmazza meg. 

A hazai jogharmonizációs tevékenység 

(amelynek keretében a pénzügyi piaci szol-

gáltatásokra vonatkozó szabályok is harmo-

nizálásra kerülnek/kerültek) célja kettôs: egy-

részt a társulásból eredô kötelezettségek tel-

jesítésére, másrészt az Európai Unióhoz való 

csatlakozás jogi elôkészítésére irányul.
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1.  Az egységes prudenciális 
szabályozás, mint az EU 

stratégiai célkitûzése

1.1.  A tagállamok felügyeleteinek 
együttmûködése

Az Európai Bizottság 1998-ban közleményt 
jelentetett meg a pénzügyi szolgáltatások 

egységes piacának szükség szerinti szabá-

lyozásával kapcsolatos stratégiájáról. Ennek 

során célként fogalmazta meg az egységes 

belsô pénzügyi piac versenyképességének 
biztosítását, oly módon, hogy teljeskörûen 

használja ki az egységes európai valuta 

bevezetésében rejlô lehetôségeket, egyúttal 

azonban magas fogyasztóvédelmi követelmé-

nyeknek is feleljen meg. Megállapította, hogy 

a prudenciális szabályrendszer nem igényel 

radikális változtatásokat, de folyamatosan 

figyelemmel kell kísérni, hogy elég hatéko-

nyan szolgálja-e a pénzügyi stabilitást, a mun-

kahelyteremtést és a piaci versenyt. Gyorsab-
bá kell tenni egyúttal a pénzügyi jogalkotási 

folyamatot és hatékonyabbá a már meglévô 

közösségi szabályrendszer tagállami átül-

tetését. Ennek érdekében létfontosságú a 

pénzügyi szabályrendszer világos és egysé-

ges értelmezése, amelyben kiemelkedô sze-

rep jut a tagállamok felügyeleti hatóságai 

közötti együttmûködésnek.

Miközben az intézményi, vállalati pénz-

ügyi piaci szolgáltatások területén a közös 

európai fizetôeszköz bevezetése tovább 

gyorsította a piacvezérelte modernizációt, 

addig a lakossági pénzügyi piaci szolgál-

tatások területén az egységes belsô piac 

tényleges kialakulása jóval lassabban és 

nehézkesebben megy végbe. Az egyes tag-

államok állampolgáraik (fogyasztóik) védel-

mében jogosultak saját nemzeti elôírásaik 

alkalmazására, feltéve, hogy azok arány-

ban állnak az általános közjó elvének érvé-

nyesüléséhez fûzôdô érdekkel, és e hazai 

elôírások alkalmazása nem a szolgáltatá-

sok tagállamok közötti szabad áramlásá-

nak akadályozását szolgálja. Ennek érde-

kében az egységes belsô piacon általánosan 

magas színvonalú fogyasztóvédelmi elôíráso-
kat kell alkalmazni. Világos különbséget kell 

tenni a pénzügyi piaci szolgáltatások intéz-

ményi és lakossági fogyasztói köre között, 

meg kell vizsgálni az egyes tagállamok gya-

korlatát, vajon tényleg arányosak-e és indo-

II.  A Pénzügyi Szervezetek Állami 
Felügyeletének szerepét 

érintô szabályozások
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kolt-e a hazai szabályok alkalmazása, végül 

az egyes tagállami gyakorlatokat egysége-

síteni kell egy általánosan magas színvona-

lú pénzügyi fogyasztóvédelmi szabályrend-

szerben.

E közös fogyasztóvédelmi szabályrend-

szer megalkotásában kulcsszerepe van az 

egyes tagállamok pénzügyi felügyeletei 
közötti együttmûködésnek. Ez az együttmû-

ködés nemcsak azt jelenti, hogy a különbözô 

tagállamok különbözô szervezeti keretek-

ben mûködô és különbözô hatáskörrel ren-

delkezô pénzügyi felügyeleteinek sokszínû 

csapatát kell „közös nevezôre hozni” egyes 

kérdésekben, hanem olyan mélyen tagolt 

kooperációt feltételez, amely a prudenciális 

szabályok áttekintésén túl azok szükség 

szerinti átalakítására is kiterjed. Az integ-

rált pénzügyi piac kialakítása nemcsak a 

felügyeletek, hanem mindazon tagállami 

hatóságok együttmûködését is feltétele-

zi, amelyek felelôsséget viselnek a pénzügyi 

szabályozásért és a piaci verseny tisztaságá-

ért. Az együttmûködés megkívánt célja egy 

olyan pénzügyi infrastruktúra kialakulása, 

amelyben a közösségi pénzügyi rendszerek 

jogi és technikai bizonytalanságoktól men-
tesen, éppoly hatékonyan és zökkenômente-

sen mûködnek, mint a hazaiak.

1.2.  A pénzügyi fogyasztóvédelem, 
mint közös európai követelményrendszer

Az EU fogyasztóvédelmi alapdokumentuma 

a középtávú fogyasztóvédelmi stratégia2, 
amely a 2002–2006 közötti idôszakra álla-

pítja meg célkitûzéseit. A stratégia a pénz-

ügyi piaci szolgáltatások területén többek 

között elôirányozza, hogy az unión belül 

egységes telefonvonal szolgáljon az elve-

szett, ellopott kártyák letiltására; összefüg-

gô jogi háttér szabályozza az egységes belsô 

piacon teljesített fizetési mûveleteket; vala-

mint a pénzügyi piaci szolgáltatásokkal kap-

csolatos fogyasztói viták bíróságon kívüli, 

békéltetés vagy mediálás útján történô ren-

dezése az EU valamennyi tagállamában biz-

tosított legyen. 

1.3.  Az anyaország felügyeleti joga 
(home country control)

Sokan gondolják, hogy az anyaország fel-

ügyeleti joga azt jelenti: a csatlakozással a 

magyar felügyelet feladatai egy részét elve-

szíti, és semmiféle hatásköre nem lesz az 

ügyfelek befektetései és betétei védelmé-

ben. Ennek éppen az ellenkezôje igaz. Rész-

ben azért, mert a védelem a nemzetközi felü-

gyeleti hálón keresztül valósul meg, részben 

pedig azért, mert a betétek visszafizetését 

2  Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the Economic and Social Committee and the 
Committee of the Regions: Consumer policy strategy 2002–2006
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alapvetôen befolyásoló likviditásfelügyelet 
még fiókok esetében is a befogadó ország (a 

betét szerinti anyaország, vagyis Magyaror-

szág) hatáskörében marad. Bankok esetében 

ez a társfelügyeletekkel való együttmûködés 

keretében a legteljesebb ráhatást adja.

Azon pénzügyi szervezetek felügyeletét, 

amelyeket Magyarországon alapítottak, és 

tényleges irányításuk is Magyarországon van, 

mind prudenciális (azaz a biztonságos gazdál-

kodást szem elôtt tartó), mind fogyasztóvé-

delmi szempontból a magyar felügyeleti szer-

vek (Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyele-

te, Fogyasztóvédelmi Fôfelügyelôség) fogják 

ellátni a csatlakozás után is, a magyar jogsza-

bályoknak megfelelôen. Ugyancsak a PSZÁF 

ellenôrzi majd ezen szervezetek más tagál-

lamban lévô tagállami fióktelepeit prudenciá-

lis szempontból.

Ugyanakkor a Magyarországon mûködô 

fióktelepek tevékenységét fogyasztóvédelmi 

szempontból ellenôrizhetik a magyar szervek 

– például tájékoztatási, hirdetési, reklámozá-

si és ügyfélszolgálati szabályok betartásának 

vizsgálata –, azok prudenciális helyzetének 

vizsgálatára ez nem fog kiterjedni, az az 

anyaország felügyeletének feladata marad. 

A magyar felügyelet az adott fióktelepet a 

fizetôképesség ellenôrzése érdekében idôrôl 

idôre jelentés beküldésére kötelezheti, sôt – 

ha erre a külhoni társhatóság felkéri – maga 

is végezhet likviditási vizsgálatot annál. 

Az adott fiókintézmény vezetôi várhatóan 

haladéktalanul kötelesek lesznek jelenteni 

a magyar hatóságnak, ha fennáll a veszé-

lye annak, hogy a pénzügyi intézmény nem 

tud eleget tenni pénzügyi szolgáltatási vagy 

fizetési kötelezettségének. Szintén azonnal 

jelezni kell, ha a külföldi hitelintézet, vagy 

annak bármely más tagállamban mûködô 

fióktelepe vált fizetésképtelenné, illetve ha 

utóbbiak felügyeleti hatósága alkalmazott 

intézkedést. A magyar felügyelet akkor is 

közvetlenül intézkedhet, ha úgy ítéli meg: 

a fióktelep szabályellenes magatartása – a 

fogyasztóvédelmi, polgári vagy büntetôjogi 

elôírások megszegése (például szerzôdéses 

kötelezettség nem teljesítése, csalás, pénz-

mosás) – súlyosan veszélyezteti a pénzügyi 

rendszer stabilitását, az ügyfelek érdekét.
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1.4.  Társhatóságok az unión belül

Mind a leányintézmények, mind a fiókok fel-

ügyelete kapcsán szoros, napi szakmai kap-

csolat alakul ki a társfelügyeletekkel. Ez 

óhatatlanul együtt jár azzal, hogy a hazai 

országos hatáskörû szervek utasításai és 

elvárásai egy nemzetközi felügyeleti szak-

mai szûrôn keresztül érvényesülnek. 

2.  A pénzügyi felügyelet 
felértékelôdése a 

csatlakozással

2.1.  A pénzügyi csoportok

Pénzügyi csoportnak nevezzük azokat a 

kiterjedt nemzetközi hatókörrel, sokszor 

hatalmas fiókhálózatokkal rendelkezô vállal-

kozásbirodalmakat, amelyek nemcsak a pénz-

ügyi piac egy-egy jól körülírható területén 

vagy ágazatában tevékenykednek, hanem – 

különféle tulajdonosi, szervezeti, pénzügyi 

kapcsolatok révén – több országra vagy 

kontinensre kiterjedôen, vagy akár ugyan-

azon országban, de több pénzügyi, gazda-

sági ágazatban végzik tevékenységüket, és 

többnyire meghatározó szerepük van a világ 

pénzügyi és gazdasági folyamataiban. E pénz-

ügyi csoportok ellenôrzésében a hagyomá-

nyosan nemzeti hatáskörrel bíró, és gyakran 

még az egyes pénzügyi ágazatok szerint is 

tagolt felügyeleti tevékenység kevéssé alkal-

mas eszköz arra, hogy figyelemmel kísér-

je a pénzügyi csoportok mûködését, szük-

ség esetén pedig rászorítsa ôket a hazai és 

nemzetközi szabályok betartására. Részben 

ez a jelenség indokolta a Pénzügyi Szerve-

zetek Állami Felügyeletének, mint egységes, 

3  Az Európai Parlament és a Tanács 2002. december 16-ai 2002/87 EK irányelve a pénzügyi konglomerátumhoz tartozó hitelinté-
zetek, biztosítóintézetek és befektetési vállalkozások kiegészítô felügyeletérôl, valamint a 73/239 EGK, 79/267 EGK, 92/49 EGK, 
92/96 EGK, 93/6 EGK és 93/22 EGK tanácsi irányelvek, illetve a 98/78 EK és 2000/12 EK európai parlamenti és tanácsi irányel-
vek módosításáról.
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az egyes pénzügyi szakágazatokat – így a 

pénz- és tôkepiaci szolgáltatásokat, a bizto-

sítást és a nyugdíjpénztári szolgáltatásokat 

egyaránt – felügyelô szervezetnek a létreho-

zását 2000 áprilisában.

2.2.  Az EU-csatlakozás és 
a pénzügyi csoportok

Az EU-csatlakozással a magyar pénzügyi 

piac annak az egységes belsô piacnak a 

részévé válik, amelynek kitûzött célja a pénz-

ügyi csoportok megkülönböztetett pruden-

ciális felügyelete. Az EU irányelve3 hármas 
céllal készült:

• szabályozás alá vonni azokat a pénzügyi 

csoportokat, amelyekre az EU-irányelvek 

hatálya korábban nem terjedt ki; 

• az egyes pénzügyi ágazatokra vonatkozó 

irányelvekben foglalt prudenciális szem-

pontok érvényesüljenek a pénzügyi cso-

portok szintjén is; 

• ugyanazon pénzügyi csoportra egyaránt 

terjedjen ki a különbözô ágazati irányel-

vek hatálya. 

E célok mögött az a felismerés húzódik, 

hogy az európai pénzügyi piacon (is) tapasz-

talható nagyarányú koncentráció és konszo-

lidáció (az egyes pénzügyi szakágazatok, így 

a bankok, befektetési vállalkozások és bizto-

sítók összeolvadása) folyamatában olyan óri-
ási pénzügyi csoportok (konglomerátumok) 

születnek, amelyek nem csak az ôket alkotó 

– egyébként szabályozottan és így prudensen 

mûködô – tagjaik kockázatát hordozzák, de 

önmagukban is olyan rendszerkockázatot 
jelentenek, amely a teljes közösségi pénz-

ügyi piacra hatással van.

E jelenség az egyes tagállamok között 

korábban soha nem tapasztalt mélységû és 

összehangoltságú együttmûködést és infor-

mációáramlást tesz szükségessé, amelyben 

teljesen közömbös a hazai pénzügyi piacok-

nak az összközösségi piachoz mért nagysá-

ga vagy jelentôsége. A tagállami felügyele-

tek, így a PSZÁF felelôssége e téren túlmutat 

az EU-n is, hiszen a pénzügyi konglomerá-

tumok sem állnak meg az unió határainál. 

A csoportszintû pénzügyi felügyelet nem-

csak a PSZÁF, de valamennyi EU-tagálla-

mi pénzügyi felügyelet számára új feladat-

kör. Azt jelenti, hogy az eddig csak az egyes 

intézmények esetében vizsgált tôkekövetel-
ményeknek csoportszinten is meg kell felel-
ni. A csoport tagjai nem alkalmazhatnak 

egymás között olyan „kisegítô megoldáso-

kat”, amelyek például forrásátcsoportosítás 

útján biztosítják az egyes intézmény meg-

felelését. Külön minôsítési követelményeket 

támasztanak ezért a csoporton belüli tôke-

mozgásokkal szemben, és önállóan értékelik 

a csoportszintû kockázatok koncentrálódá-

sát is, miközben a pénzügyi csoport vezetôi-

vel szemben minôsített szakmai és erkölcsi 

elvárásokat érvényesítenek.
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1.  Piacra jutás egyenlôsége, 
pénzügyi fogyasztóvédelem

A pénzügyi szervezetekre vonatkozó közös-

ségi szabályozás célja, hogy az egyes tagor-

szágok szabályozásának összehangolásával 

egyenlô piacra jutási lehetôséget biztosítson 

minden egyes tagország szolgáltatója szá-

mára, és a fogyasztók (betétesek, befekte-

tôk, biztosítottak) az egész belsô piac terü-

letén megfelelô védelemben részesüljenek. 

Az irányelvek – azon kívül, hogy biztosítják 

a letelepedés szabadságát, illetve a letele-

pedés nélküli szolgáltatásnyújtást, továbbá 

meghatározzák a felügyeleti rendszer mûkö-

dését az egységes belsô piacon belül – tartal-

mazzák azokat az alapelveket, illetve normá-

kat, amelyeket minden EU-beli szolgáltató-

nak teljesítenie kell a biztonságos mûködés 

érdekében.

Az unióban nemcsak az ügyfeleket (pénz-

ügyi szervezetekkel már szerzôdéses kap-

csolatban állókat), hanem a potenciális ügy-

feleket is védik. Védik egyrészt az engedé-
lyezéssel, ami nem engedi meg bárkinek, 

hogy pénzügyi szolgáltatást nyújtson, védik 

a piactisztítással, ami az engedély nélkül vég-

zett tevékenységek tilalma és szankcionálá-

sa, védik a nem megfelelôen mûködô szerve-
zetek kivezetésével a piacról, és védik azzal 

is, hogy a termékekrôl kimerítô és hiteles 
tájékoztatást kell nyújtani a fogyasztó szá-

mára mielôtt ügyféllé válik (például prospek-

tusok, THM). A hazai fogyasztóvédelem elô-

írásai alkalmazhatnak „magasabb mércét” az 

ügyfelek védelmében, például elô lehet írni 

részletesebb tájékoztatási kötelezettséget 

vagy szigorúbb ügyfélvédelmi szabályokat, 

a közösségi jog által megszabottnál eny-

hébb elôírásokat azonban nem.

2.  Az egységes pénzügyi 
piac megteremtésének 

programja

Nem irányelv ugyan, mégis nagy jelentôség-

gel bír az a közösségi dokumentum4, amely 

célja szerint mind politikai célkitûzése-

ket megfogalmaz, mind konkrét lépéseket, 

intézkedéseket javasol az egységes közössé-

III.  A pénzügyi szervezeteket érintô 
szabályozás általában

4  Commission Communication of 11 May 1999 entitled „Implementing the framework for financial markets: action plan” 
[COM(1999) 232 final - Not published in the Official Journal] – Financial Services Action Plan (FSAP).
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gi pénzügyi piac kialakulásának elôsegítése 

érdekében. A program három stratégiai cél-
kitûzése az egységes piac kialakítása az úgy-

nevezett intézményi vagy vállalati pénzügyi 

piaci szolgáltatások területén, megnyitni és 

biztonságossá tenni a pénzügyi piacok lakos-

sági szolgáltatásait, végül megerôsíteni a 

prudenciális felügyelet szabályait.

2.1.  Az intézményi, vállalati pénzügyi piac 

A program hat területen jelölte meg azokat 

a lépéseket, amelyek a további piacfejlôdés 

érdekében szükségesek Az elsô ezek közül 

a szilárd közös jogi alap megteremtése a 

befektetési szolgáltatásokra vonatkozó sza-

bályok megújítása révén annak érdekében, 

hogy megóvják a befektetési piacokat a til-

tott manipulációktól, így például a bennfen-

tes kereskedéstôl. Másrészt meg kell szün-

tetni az egyes tagállamok által külföldiekkel 

szemben alkalmazott tôkeemelési korlátozá-

sokat annak érdekében, hogy a tôkebevonás 
lehetôsége valóban közösségi szintûvé szé-

lesedjék. Harmadrészt egységesen kell alkal-
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mazni a tôkebevonás során a nemzetközi 
számviteli szabályokat, mert az egyes pénz-

ügyi mérlegek, jelentések csak ezen az ala-

pon nyújtanak valós és értékelhetô képet egy 

cég helyzetérôl. A program a nyugdíjalapok 
egységes jogi szabályozását jelöli meg negye-

dik teendôként, utalva ezek jelentôségének 

növekedésére az európai demográfiai válto-

zások tükrében, továbbá jótékony hatásá-

ra a munkaerô költségeinek csökkenése és 

mobilitásának elôsegítése terén. Az ötödik 

lépés a tagállamok közötti értékpapír-keres-
kedelem jogbiztonságának kialakítása, külö-

nös tekintettel azok biztosítéki, fedezeti jel-

legének megerôsítésére. Végül – hatodikként 

– egységesíteni javasolja a program a cégala-
pítás európai szabályait, utalva arra, hogy a 

radikálisan átalakuló vállalati struktúrának 

különösen a pénzügyi piaci szolgáltatók ese-

tében van elemi szüksége a jogi bizonytalan-

ságok kiküszöbölésére egy-egy egyesülés, 

kivásárlás vagy átszervezés esetén. 

2.2.  A lakossági pénzügyi piac 

Bár a vállalati piacoknál lassabban, még-

is jelentôs változásokon megy át a pénz-

ügyi piacok azon része is, amely elsôsorban 

a természetes személyek, a lakosság széles 

rétegei, illetve a kis- és közepes méretû vál-

lalkozások számára nyújtja szolgáltatásait. 

A program ezen a területen is hat gyakorla-

ti lépés megtételét javasolja. Legelsôként is a 

fogyasztók világos és egyértelmû tájékozta-
tásának szükségességét akkor, amikor egy 

pénzügyi piaci szolgáltatást valamely másik 

tagországból vesznek igénybe. Ide sorolha-

tó a pénzügyi szolgáltatások távértékesíté-

se, a határokon átnyúló biztosításközvetítés 

vagy a fizetési szolgáltatásokkal kapcsolato-

san egyre inkább nemzetközivé váló vissza-

élések elleni védelem nyújtása.

Nem kevésbé fontos szerepet szán a 

program a pénzügyi vitarendezés bíróságon 
kívüli, alternatív lehetôségeinek, továbbá e 

fórumok közösségbeli hálózata kiépítésének. 

Elengedhetetlen a pénzügyi piacokba vetett 

közbizalom fenntartásához annak a lehetô-

ségnek a biztosítása, hogy az elektronikus 

úton, az EU bármely pontjáról, határok nél-

kül nyújtható pénzügyi szolgáltatás „házhoz 

vitele” mellett a szolgáltatással kapcsolatos 

kifogások, panaszok elôterjesztésének lehe-

tôsége is fogyasztóközelbe kerüljön. 

Harmadikként tesz javaslatot a program 

az egyes nemzeti fogyasztóvédelmi szabá-
lyok kiegyensúlyozott alkalmazására. A cél 

nem kevesebb, mint elérni azt, hogy kiala-

kuljon az úgynevezett „közjó” vagy „közér-

dek” fogalmának egységes értelmezése és 

tartalma a tagállamokban.

Negyedik pontként említi a program az 

elektronikus kereskedelem hatását a pénz-

ügyi piacokon. Miközben az elektronikus 

értékesítési csatornák alapjában jótékony, 
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gyorsító hatást gyakorolnak a belsô piaci 

integrációra, egyes problémákat – mint pél-

dául az ügyfélvédelem a távértékesítési mód-

szerek alkalmazása körében – különösen éle-

sen vetnek fel. 

A program ötödik pontja a biztosítás-
közvetítés területén javasolja egységesíteni 

a tagállamok jelentôs különbségeket muta-

tó gyakorlatát.

Végül hatodikként kiemeli a program, 

hogy lépéseket kell tenni a tagállamok közöt-

ti kisösszegû fizetési mûveletek, a fogyasz-

tói átutalások és a kártyás fizetések díja-
inak csökkentése érdekében, mert a hazai 

és a nemzetközi díjak jelentôs eltérése aka-

dályozza a közös pénz elônyeinek kihaszná-

lását a belsô piacon.

2.3.  A prudenciális felügyelet 
megerôsítése

Az EU felügyeleti szerveinek minél kifinomul-

tabb és eredményesebb felügyeleti techniká-

kat kell kialakítaniuk annak érdekében, hogy 

lépést tudjanak tartani az új európai piaci 

környezetben keletkezô új rendszer- és intéz-

ményi kockázatok kezelésének követelmé-

nyeivel. A bank-, a biztosítási és az értékpa-

pírszférára vonatkozó szabályozások között 

összhangot kell teremteni, és ki kell építeni 

a pénzügyi csoportok prudenciális felügye-

letének rendszerét, mivel a felügyeleti tevé-

kenység hagyományos szektorális elkülö-

nültsége egyre kevésbé alkalmas erre. 

A nemzeti pénzügyi felügyeletek tevé-

kenysége az unióban fokozatosan átalakul, 

és egyre nagyobb szerephez jut az egymás 

mellé rendelt felügyeletek közötti együttmû-

ködés, valamint a szabályozás és a felügye-
lés standardjainak kialakítása. Ma is jól lát-

ható a felügyeleti tevékenységben két olyan 

alaptendencia, amely meghatározza a PSZÁF 

jövôbeni fejlôdésének irányát is. Az egyik, 

hogy a távlatilag is egymás mellé rendel-

ten mûködô tagállami felügyeletek együtt-

mûködésének akkor is elsôdleges szerepe 

lesz, ha az EU központi adminisztrációjában 

bizonyos feladatok összehangolt végzésére 

esetleg megszületik egy központi felügyele-

ti szerv. A másik, hogy a felügyelés bizonyos 

értelemben egyre inkább szektorsemlegessé 
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válik, ami azt hozza magával, hogy a fel-

ügyeleti szempontok és eszköztár már nem 

szektorok szerint változik, hanem a pénz-

ügyi piaccal szemben általában és homogén 

módon érvényesül.

3.  F iókalapítás és 
szolgáltatásnyújtás

A hitelintézetekre vonatkozó közösségi jogi 

szabályok értelmében a fogadó állam nem 

követelhet meg további engedélyezést vagy 

dotációs tôke biztosítását a fiókalapítás 

vagy a határon átívelô szolgáltatásnyújtás 

feltételéül. A tagállamoknak lehetôvé kell 

tenniük, hogy területükön a más tagálla-

mokban székhellyel rendelkezô pénzügyi 

intézmények akár fiókalapítás útján, akár 

anélkül történô szolgáltatásnyújtás révén 

gyakorolhassák azokat a tevékenységeket, 

amelyeket a székhely szerinti állam felügye-

lete számukra engedélyezett. Természe-

tesen ilyen szándékukról elôzetesen érte-

síteni kell a fogadó állam felügyeletét. Az 

alapszabadságok gyakorlásának korlátozá-

sát azonban megalapozhatja a fogyasztók 

védelméhez fûzôdô általános érdek, de az 

arányosság és szükségesség követelményei-

nek eleget kell tenni.

A fiókok prudenciális ellenôrzéséért a 

székhely szerinti tagállam felügyeleti ható-
sága felelôs. Ennek során együttmûködik a 

fiók országának felügyeletével, különösen a 

hatékony ellenôrzéshez szükséges informá-

ciók megszerzése érdekében. Mivel a közös-

ségi jogszabályok azonos minimális pruden-

ciális követelményeket írnak elô a pénzügyi 

szervezetek részére, ezért nem okozhat 

problémát, hogy esetleg a székhely államá-

nak prudenciális szabályai, amelyek szerint a 

fiók ellenôrzése is folyik, enyhébbek a hazai 

(a fiók anyaállamának) szabályainál, és így 

„kevésbé prudens” a fiók, mint egy hazai ala-

pítású pénzügyi szervezet. 

4.  Reklámtevékenység

A tagállami pénzügyi szervezet elôzetes 
bejelentési kötelezettség nélkül reklámoz-

hatja szolgáltatásait abban az országban, 

ahol fióktelepe van, vagy ahol szolgálta-

tását nyújtja. Ennek a reklámtevékenység-

nek természetesen meg kell felelnie a fiók 

vagy a szolgáltatás nyújtásának országában 

hatályos, a reklám tartalmára és formájára 

vonatkozó szabályoknak.

A külföldi pénzügyi szervezet reklámte-

vékenysége tehát nem ütközhet a gazdasági 

reklámtevékenységet szabályozó magyar elô-

írásokba. Így például az általa közzétett rek-

lám nem lehet megtévesztô, fogyasztási köl-

csön esetén tartalmaznia kell annak folyósí-

tásával kapcsolatban felmerülô valamennyi 

költséget (THM).



14 15

A tagállami hitelintézet által közzétett hir-

detésben továbbá ugyancsak egyértelmûen 

szerepelnie kell a betét, illetve a hitelintézet 

által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítô 

értékpapír jogszabályban elôírt módon szá-

mított, egy évre vonatkozó kamata, illetôleg 

hozama mértékének. A tagállami pénzügyi 

intézmény sem reklámozhat hirdetésében 

sorsolást – a nyereménybetétet kivéve –, 

és nem küldhet ügyfelének közvetlen pos-

tai vagy elektronikus levelezési úton reklám-

anyagot, ha ezt az ügyfél kifejezett rendel-

kezéssel kizárta.

5.  Befektetôvédelem, 
betétvédelem

Magyarország 2008. január 1-jéig átmene-
ti mentességet kapott a Befektetô Védelmi 

Alap (BEVA) nyújtotta biztosítás által fede-

zett összeg közösségi irányelvben meghatá-

rozott minimum nagysága alól. Az irányelv 

értelmében ennek minimális értéke 20 000 

euró (hozzávetôleg 5 millió forint), míg 

hazánkban jelenleg 1 millió forint. A tár-

gyalások eredményeként született megálla-

podás értelmében Magyarország két lépcsô-



16 17

ben: 2005. január 1-jétôl 2 millió forintra és 
2008. január 1-jétôl 6 millió forintra eme-

li a minimum értékhatárt. Vállaltuk, hogy 

az átmeneti idôszak alatt a magyar pénz-

ügyi szolgáltatók csak akkor tevékenyked-

hetnek más tagállamban, ha valamely más 

befektetô-védelmi rendszerhez csatlakoznak 

a minimális fedezeti összeg biztosítása érde-

kében. Ugyanakkor a más tagállam terüle-

tén letelepedett szolgáltatók Magyarország 

területén legfeljebb az EU minimumszintjé-

nek megfelelô fedezetet nyújthatják magyar 

ügyfeleiknek.

A betétvédelmi közösségi elôírásokat a 

magyar hitelintézeti szabályok már tartal-

mazzák, így a csatlakozástól kezdve hatmil-

lió forint értékhatárig lesznek biztosítottak 

a betétek.

6.  Alternatív fogyasztói 
vitarendezés és a FIN-NET

A belsô piac a pénzügyi termékek terén is 

nagy választási lehetôséget nyújt a fogyasz-

tók számára. Természetszerûleg megnô 

a külföldi szolgáltatóval kapcsolatba lépô 

ügyfelek és így a határon átnyúló szolgál-

tatást igénybe vevôk száma. Az ilyen szol-

gáltatással kapcsolatos vita rendezésekor, 

a gyorsabb és olcsóbb nem-bírói vitaren-

dezés választása esetén, általában a szol-

gáltató székhelye szerinti ország fórumá-

hoz kell fordulni. Ez azonban nehézségekbe 

ütközhet: idegen nyelv, ismeretlen eljárás, 

megnövekedett költségek. Ezen nehézsé-

gek kiküszöbölése végett hozta létre az 

Európai Bizottság 2001. február 1-jével a 

FIN-NET-et.

A FIN-NET az EU-tagállamokban, vala-

mint Izlandon és Norvégiában mûködô, pénz-

ügyi piaci szolgáltatásokkal kapcsolatban 

felmerülô fogyasztói panaszok rendezésé-

re jogosult, nem-bírói (alternatív) vitaren-

dezési fórumok együttmûködési hálózata. 

A FIN-NET már több mint 40 nemzeti tag-

gal rendelkezik az Európai Gazdasági Tér-

ségre kiterjedôen.

A FIN-NET révén, határon átnyúló pénz-

ügyi piaci szolgáltatással kapcsolatban felme-

rülô vita esetén a fogyasztónak nem kell a 

szolgáltató székhelye szerinti országban 

mûködô alternatív vitarendezési fórumot 

közvetlenül megkeresnie, hanem a legkö-

zelebbi, választása szerinti fórumhoz for-

dulhat. Az így felkeresett FIN-NET-tag, bár 

nem jogosult eljárni a vitában, de teljes körû 

információt nyújt a külföldi fórum eljárási 

szabályairól, és szükség esetén továbbítja 

5 Az Európai Parlament és a Tanács 2002. szeptember 23-ai 2002/65 EK irányelve a fogyasztói pénzügyi szolgáltatások távértéke-
sítéssel történô forgalmazásáról, valamint a 90/619 EGK tanácsi irányelv, a 97/7 EK irányelv és a 98/27 EK irányelv módosításáról.
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a megkeresést a joghatósággal rendelkezô 

fórumhoz. Lehetôség van továbbá a szerzô-

dés nyelvén vagy a szolgáltatóval való kap-

csolattartásban használt nyelven benyújtani 

a panaszt, nem kell azt az eljárni jogosult 

fórum nyelvén megfogalmazni.

A FIN-NET-tagok hatékony együttmû-

ködése biztosítja, hogy a panaszok gyor-

san, hatékonyan és megfelelô szakmai ala-

pon kerülnek elintézésre. A FIN-NET-nek 

csak olyan fórumok lehetnek a tagjai, ame-

lyek megfelelnek a fogyasztói jogviták bíró-

sági eljáráson kívüli rendezésére hatás-

körrel rendelkezô testületekre vonatkozó 

elvekrôl szóló 98/257 EK bizottsági aján-

lásban foglaltaknak. Így biztosítva van, hogy 

a különbözô típusú FIN-NET-tag vitarende-

zési fórumok mûködésében érvényesülnek a 

következô minimumgaranciák.

• A vitarendezési fórum függetlensége, hogy 

biztosítva legyen döntési pártatlansága. 

• A rendszer átláthatósága, hogy megfelelô 

információ álljon rendelkezésre a fórum 

eljárásáról. 

• Az eljárás kontradiktóriussága, hogy lehe-

tôség legyen a testület elôtti véleménykifej-

tésre és a másik fél érveinek ismeretére. 

• Az eljárás hatékonysága, hogy elônyös 

legyen az alternatív vitarendezés választá-

sa, azaz: nincsen jogi képviseleti kötelezett-

ség, biztosított a költségmentesség, vagy 

alacsonyak a költségek, rövidek az eljárási 

határidôk, az eljáró szervnek aktív szerepe 

van az eljárás eredményessége érdekében. 

• Jogszerûség: a testület döntése nem 

eredményezheti a vonatkozó jogszabá-

lyok által elôírt fogyasztóvédelmi lehetô-

ségek megvonását. 

• Szabadság: a döntés csak akkor kötelezô 

a fogyasztóra, ha errôl tájékoztatták és 

ezt elfogadta. 

• Képviselet: a felek dönthetnek úgy, hogy 

harmadik személy képviselje ôket az eljá-

rás során.

Magyarországon a fogyasztóvédelemrôl szó-

ló 1997. évi CLV. törvény (Fgyt.) által lét-

rehozott békéltetô testületek mûködnek – 

többek között a pénzügyi piaci szolgálta-

tások kapcsán is – nem-bírói vitarendezési 

fórumként. A törvény 2002. évi módosítása 

révén a békéltetô testületek jogi szabályozá-

sa megfelel az ajánlásban foglalt követelmé-

nyeknek. Csatlakozásunk után várható mie-

lôbbi bekapcsolódásuk a FIN-NET-hálózatba. 

Ugyancsak ilyen bíróságon kívüli vitarende-

zési eszköznek tekinthetô a közvetítôi tevé-

kenység (mediálás).

7.  Pénzügyi termékek 
távértékesítése

A távollévôk között kötött szerzôdések sza-

bályait a pénzügyi szolgáltatások területén 

alkalmazó irányelv5 egységes jogi kerete-
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ket kíván biztosítani ahhoz, hogy a vonat-

kozó fogyasztóvédelmi elôírások a pénzügyi 

piacokon is megfelelôen érvényesülhessenek. 

Hatálya kiterjed valamennyi pénzügyi pia-

ci szolgáltatásra, így a banki, a biztosítási 

és a befektetési szolgáltatásokra, továbbá a 

nyugdíjalapok szolgáltatásaira, amennyiben 

azok távollévôk között kerülnek értékesítés-

re olyan eszköz segítségével vagy értékesíté-

si csatorna útján, amely nem kívánja meg a 

felek személyes fizikai jelenlétét a szerzôdés-

kötéshez. A pénzügyi szervezet ilyen esetben 

köteles valamilyen tartósan reprodukálható 

formában eljuttatni a szerzôdés minden ele-

mét tartalmazó tervezetét a fogyasztóhoz, 

aki 14 napig változatlan feltételekkel és 

tartalommal jogosult a szerzôdéses ajánla-

tot elfogadni.

Ha a fogyasztó elôzetes értesítés nélkül 
kötött „távszerzôdést” a pénzügyi szerve-

zettel, vagy az elôzetes értesítés tisztesség-

telen eszközökkel késztette ôt a szerzôdés-

kötésre, 14 ( jelzálogkölcsön, életbiztosítás 

és nyugdíjalappal kapcsolatos mûvelet ese-

tén 30) napon belül jogosult a szerzôdéstôl 

visszalépni. Ha a visszalépési jog gyakorlása 

elôtt részleges teljesítésben állapodtak meg, 

és a szolgáltató részérôl már történt rész-

leges teljesítés, akkor azért fizetni tartozik, 

ha azonban a teljesítés teljes egészében meg-

történt, visszalépési jogát többé már nem 

gyakorolhatja. 

A fogyasztót a szolgáltatás díjáról vagy a 

díjszámítás módjáról elôzetesen tájékoztat-

ni kell. A spekulációk vagy a rosszhiszemû 

joggyakorlás elkerülése érdekében az elfo-

gadási és a visszalépési jog nem gyakorolha-

tó azoknál a szolgáltatásoknál, ahol a szol-

gáltatás tényleges ára vagy költsége a piac 

mozgásától függ (például értékpapírok ese-

tében). Ha a szolgáltatás jellegébôl követke-

zôen a szerzôdés teljesítésekor alacsonyabb 

áron megy végbe, mint amit a szerzôdéskö-

téskor meghatároztak a felek (például meg-

határozott maximum árfolyamon történô 

részvényvásárlás), az ebbôl eredô többlet a 

fogyasztónak visszajár.

A szolgáltatás távközlési eszközön tör-

ténô nyújtásához (ajánlásához) a pénzügyi 

piaci szolgáltatások esetében is szükséges 
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a fogyasztó elôzetes hozzájárulása, külö-

nösen, ha ez telefax útján történik. Egyéb 

távközlési eszközök tekintetében a tagál-

lamoktól függ annak meghatározása, hogy 

elôre be kell-e szerezni a fogyasztó kife-

jezett beleegyezését, és ennek elmaradása 

esetén nem lehet részére ajánlatokat továb-

bítani, vagy a fogyasztónak azt kell közölnie, 

hogy egyáltalán nem kíván kapcsolatra lépni 

a szolgáltatóval, és ha ezt nem közli, akkor 

lehet ajánlatokkal megkeresni. A tagállam 

megfelelô és hatékony nem-bírói fórumokat 

kell biztosítson a szolgáltatók és a fogyasz-

tók között keletkezô viták rendezéséhez. 
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1.  Hitelintézetek

1.1.  Hitelintézet alapítása 
és mûködtetése

Irányelv6 szabályozza, milyen feltételekkel 

lehet az EU-tagállamokban hitelintézetet 

alapítani és banki tevékenységet folytatni. 

Az irányelv hitelintézetnek tekinti mindazon 

vállalkozásokat, amelyek betétet vagy más 

visszafizetendô pénzeszközt gyûjtenek a nyil-

vánosságtól, illetve hitelt nyújtanak. A hitel-

intézet speciális fajtája az elektronikuspénz-

kibocsátó intézet, amely alacsonyabb tôke-

követelményekkel ugyan, de nagyon szigorú 

tevékenységi és mûködési korlátok között 

végezheti kizárólagos tevékenységét, az 

elektronikus pénz kibocsátását. Utóbbiak 

tevékenységérôl itthon várhatóan külön jog-

szabály rendelkezik majd.

Valamennyi hitelintézeti engedély kiadá-

sáról vagy annak visszavonásáról értesíte-

ni kell a Bizottságot, amely az engedéllyel 

rendelkezô hitelintézetek listáját az Euró-

pai Közösségek Hivatalos Lapjában megje-

lenteti. Ha egy hitelintézet az anyaországon 

kívül más tagállamban is nyújt szolgáltatást, 

akkor e tagállam jogának megfelelôen hasz-

nálhatja eredeti nevét, de meg kell különböz-

tetnie magát a már ott mûködô más hitelin-

tézetektôl. Ha a hitelintézet fiókot akar nyit-

ni másik tagállamban, errôl az anyaországi 

felügyelet köteles a tagállamot – az anyacég 

által bemutatott szükséges dokumentumok 

kézhezvételét követôen – három hónapon 

belül értesíteni.

Az anyaország szerinti felügyelet elve 

mellett a szolgáltatásnyújtás, illetve a lete-

lepedés szabadsága és a szabad fiókalapí-

tás miatt igen nagy jelentôséget fog kap-

ni az egyes tagállami felügyeleti hatóságok 

közötti együttmûködés. Nyilvánvaló például, 

hogy az anyaországi felügyelet csak akkor 

jogosult (és képes) felügyeleti tevékenysé-

IV.  Az egyes pénzügyi területek 
speciális szabályai röviden

6  Az Európai Parlament és a Tanács 2000/12 EK irányelve a hitelintézetek tevékenységének megkezdésérôl és folytatásáról
7 A Bizottság 97/489 EK ajánlása az elektronikus fizetési eszközökkel teljesített tranzakciókkal kapcsolatban, különös tekintettel a 

kibocsátó és a birtokos közötti viszonyra
8 Az Európai Parlament és a Tanács 2560/2001 EK rendelete a határokon átnyúló, euróban történô fizetésekrôl
9 Az Európai Parlament és a Tanács 97/5 EK irányelve a határokon átnyúló átutalásokról
10 Az Európai Parlament és a Tanács 98/26 EK irányelve a fizetési és értékpapír-elszámolási rendszerekben az elszámolások 

véglegességérôl
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get ellátni másik tagállamban, ha a felügye-

leti jogosultságáról egy adott intézmény-

nyel vagy fiókkal kapcsolatban utóbbi tag-

állam felügyelete tudomással bír. Ugyanez a 

kérdés még kritikusabban merül fel a kon-

szolidált felügyelet gyakorlása kapcsán, ahol 

a tulajdonosi összefüggések következtében 

két, vagy akár több tagállam felügyeletének 

kompetenciája is felmerül.

1.2.  A fizetési szolgáltatások 
szabályai a közösségi jogban

A közösségi jog különös figyelmet szen-

tel annak, hogy a fizetési szolgáltatások a 

belsô piac egészét tekintve legalább olyan 

gyorsan, költségtakarékosan és megbíz-
hatóan, biztonságosan mûködjenek, mint 

az egyes nemzeti fizetési rendszerekben. 

Ennek érdekében ajánlás7 tartalmazza az 

elektronikus fizetési eszközök (például fize-

tési kártyák, elektronikus pénz) kibocsátá-

sának és használatának szabályait, továbbá 

a birtokos és a kibocsátó jogait és kötele-

zettségeit, valamint a felelôsség kérdését. 

A csatlakozással automatikusan a magyar 

jog részévé válik a tagállamok közötti kis-
összegû euróátutalásokról szóló rendelet8, 
amely megtiltja a tagállamok bankjainak, 

hogy eltérô díjakat alkalmazzanak a tagál-

lamon belüli és az egyes tagállamok közötti 

átutalásoknál, továbbá a tagállamok közöt-

ti fizetési mûveletekben kötelezôvé teszi az 

egységes szabályok szerint képzett nemzet-

közi bankszámlaszám és a nemzetközi bank-

azonosító kód használatát. 

Alapvetô jogforrás a közösségi fizetési 

jogban a tagállamok közötti átutalásokról 
szóló irányelv9, amely a legfeljebb 50 000 

euró összegû ügyfélátutalások teljesítése 

során kötelezô teljesítési határidôket állapít 

meg, és az átutalás határidôben történô tel-

jesülésének elmaradása esetén 12 500 euróig 

feltétlen visszatérítési kötelezettséget állapít 

meg az átutaló javára. Bár nem érinti köz-

vetlenül a bankok ügyfeleit, mégis nagy jelen-

tôségû a kiegyenlítés véglegességérôl szóló 
irányelv10, amely a bankközi fizetési rendsze-

reket hivatott megvédeni a fizetésképtelen-

ség miatt indított eljárások jogi következmé-

nyeitôl, kimondván, hogy a fizetési mûvelet 

az elszámolási rendszer szabályainak megfe-

lelôen egy meghatározott idôponttól nem 

vonható vissza a fizetési folyamatból akkor 

sem, ha a rendszer valamely közvetett vagy 

közvetlen résztvevôje ellen fizetésképtelen-

ség miatti eljárás indult.

2.  Biztosítás

A csatlakozástól hatályos új biztosítási tör-

vény, amellett, hogy tartalmazza az európai 

uniós elvekbôl következô változásokat és a 

legfrissebb biztosítási irányelvek követelmé-

nyeit, helyenként a közösségi elôírásoknál 

szigorúbb szabályozást alkalmaz, különösen 
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az ügyfélvédelem területén. Uniós elôírás, 

hogy a biztosítási közvetítôket (mai termi-

nológiában az ügynököket és az alkuszokat) 

regisztrálni kell, ami a biztosításfelügyelet 

honlapján, mindenki számára elérhetô 

módon fog megtörténni. Ettôl kezdve min-

denki személyesen ellenôrizheti, hogy az ôt 

valamely biztosítótársaság nevében megke-

resô üzletkötô tényleg dolgozik-e az adott 

biztosítónak.

A felügyelet kezdeményezésére született 

az az uniósnál szigorúbb elôírás, hogy a jövô-

ben az életbiztosítások értékesítését átfogó 

igényfelmérésnek kell megelôznie, és a biz-

tosítónak az igényfelmérés alapján, az ügy-

félre személyre szabottan kiválasztott ter-

mék fontos jellemvonásait elôre, egy termék-

ismertetô keretében be kell mutatnia.

3.  Befektetési 
szolgáltatások

A befektetési szolgáltatásokkal kapcsolatos 

hazai jogalkotás a tôkepiaci törvény (Tpt.) 

és a kapcsolódó jogszabályok megalkotá-

sánál, illetve módosításánál is figyelemmel 

volt a vonatkozó hatályos közösségi irányel-

vekre11. Ennek megfelelôen a tôkepiaci tör-

vény néhány rendelkezése hatálybalépésének 

napja a Magyar Köztársaságnak az EU-hoz 

történô csatlakozásáról szóló nemzetközi 

szerzôdést kihirdetô törvény hatálybalépé-

sének napja. 

Ezen belül a befektetési szolgáltatási és 

kiegészítô befektetési szolgáltatási tevékeny-

ségekkel kapcsolatosan a tevékenységi enge-

délyek egyenértékûsége (Tpt.91. § (5) bekez-

dés), az EU másik tagállamában történô fiók-

létesítés szabályai (Tpt. 102. §), a határon 

átnyúló tevékenység végzésének szabályai 

(Tpt. 103. §) és a befektetôvédelem egyenér-

tékûsége12 (Tpt. 211. §) érdemel kiemelést.

Az eljárások szempontjából a felügyelet 

is integrálódik az EU tagállamainak felügye-

leti hatósági munkájába. Így szabályozást 

nyert – többek között – az Európai Bizott-

sággal fenntartandó kapcsolat (Tpt. 105. 

§) és az EU másik tagállamában székhely-

lyel rendelkezô intézmények fióktelepének 

felügyelete.

11 Pl. a Tanács 85/611 EGK irányelve az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra (ÁÉKBV) 
vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról, a Tanács 93/22 EGK irányelve az értékpa-
pír befektetési szolgáltatásokról; az Európai Parlament és a Tanács 2003/6 EK irányelve (2003. január 28.) a bennfentes 
kereskedelemrôl és a piaci manipulációról (piaci visszaélés)

12 Az Európai Parlament és a Tanács 97/9 EK irányelve a befektetô-kártalanítási rendszerekrôl
13  Proposal for a Directive of the European Parliament and the Council, of 11 October 2000, on the activities of institutions for 

occupational retirement provision [COM(2000) 507 final - Official Journal C 96 E, 27.03.2001].
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4.  Nyugdíj

A Római Szerzôdés a 48–52. cikkekben fogal-

mazza meg a munkavállalók szabad mozgá-

sának alapelvét. Ennek alapján az Európai 

Unióban a kötelezô nyugdíjellátásra a koor-

dinatív jellegû 1408/71 EGK rendelet tartal-

maz szabályokat. A kiegészítô nyugdíjrend-

szerekre a harmonizációs szabályokat tar-

talmazó 98/49 EK irányelv vonatkozik. Az 

irányelv szerint a magyar önkéntes nyugdíj-

pénztárak (harmadik pillér), mivel önkén-

tes alapon, nyugdíj-kiegészítés céljából való 

nyugdíj-elôtakarékosságot testesítenek meg, 

a 98/49 EK irányelv alá tartoznak. Ugyanak-

kor a magánnyugdíjpénztárak nem tartoz-

nak ezen irányelv alá, mert nem kiegészítô 

rendszerek, s így nem férnek bele az „önkén-

tes és kötelezô kiegészítô nyugdíjrendszerek” 

fogalmába. A magánnyugdíjpénztárakra a 

1408/71 EGK rendelet vonatkozik.

Az Európai Unióban elfogadásra vár az 

elsô nyugdíjpénztári irányelv.13 Ez a közössé-

gi szabályozás alapvetôen a zárt, munkahe-

lyi (ágazati) nyugdíjpénztárakra fog vonat-

kozni, de a hazai szabályozásban, az azonos 

versenyhelyzet elôsegítése céljából, valószí-

nûleg valamennyi önkéntes nyugdíjpénztá-

ri típusra is kiterjesztésre kerülnek a fonto-

sabb rendelkezései.

A tagállamok nyugdíjrendszerei eltéré-

sének megítélésekor különösen fontos az 

adókedvezményekre és a nyugdíj adózásá-

ra vonatkozó szabályok ismerete. A tagál-

lamok szabályozása eltérô ugyanis abban 

a tekintetben, hogy a nyugdíjcélú meg-

takarítások feljogosítanak-e (és, ha igen 

milyen mértékû) adókedvezmény igény-

bevételére, továbbá, hogy milyen adó-

zási elôírások vonatkoznak a nyugdíjszol-

gáltatásokra (például növeli-e az adóala-

pot). A külföldi munkavállalás, illetve ebbôl 

következôen a külföldi nyugdíj igénybevéte-

lének fokozódó lehetôsége miatt nem nél-

külözhetô a tagállami nyugdíjszabályok 

pontos ismerete.
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A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeleté-

nek honlapján a csatlakozáshoz kapcsolódó-

an tanulmányok, elemzések és egyéb, mind 

a pénzügyi szervezetek, mind a fogyasztók 

számára hasznos információk találhatók.

www.pszaf.hu

Az Európai Bizottság Belsô Piaci Fôigazga-

tóságának honlapján a különféle pénzügyi 

piaci szolgáltatások szerint csoportosítva 

találhatunk információkat a hatályos közös-

ségi jogszabályokról, tervezett kezdeménye-

zésekrôl.

www.europa.eu.int/comm/internal_market/
en/index.htm

Az Európai Bizottság Fogyasztóvédelmi 

Fôigazgatóságának honlapján külön menü-

pontban találhatók a pénzügyi fogyasztóvé-

delemre vonatkozó tájékoztató anyagok.

www.europa.eu.int/comm/consumers/cons_
int/fina_serv/index_en.htm

V.  Továbbbi információforrások



A „Fogyasztóvédelem,
a fogyasztók egészségének védelme”

témakörben eddig megjelent 
Európai Füzetek:

Dr. Bártfai Judit
Dr. Németh Anita–Dr. Wallacher Lajos

A fogyasztóvédelem
magánjogi eszköztára

•

Szûcs András
Piacfelügyelet az Európai Unióban

•

Csajági Éva–Andrássy István
Élelmiszerbiztonság az Európai Unióban 

és Magyarországon

•

Dr. Szilágyi Árpádné
Szavatosság, jótállás



Dr. Horváth Henrik
jogász
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

Az utóbbi idôben a fogyasztóvédelem és azon belül a pénzügyi fogyasztó-

védelem egyre nagyobb hangsúlyt kap, elsôsorban a jogalkotásban, de a 

mindennapi gyakorlatban is. Az Európai Unióba történô belépésünk után 

mindez vélhetôen csak fokozódni fog. Ebben a folyamatban fontos szerepe 

van a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének is, amely lehetôségeihez 

mérten igyekszik hozzájárulni a minél zökkenômentesebb csatlakozáshoz. 

Szükség is lesz minden segítségre, hogy új szereplôként minél hamarabb be 

tudjunk illeszkedni az elôttünk megnyíló hatalmas pénzügyi piacon, és minél 

jobban ki tudjuk használni az új lehetôségeket.


