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A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény a Magyar Nemzeti Bank feladataként jelöli meg 
a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletét, illetve ezen mandátumon belül a pénzügyi szervezetek által nyújtott 
szolgáltatásokat igénybevevők érdekeinek védelmét, a pénzügyi közvetítőrendszerrel szembeni közbizalom 
erősítése céljából. Hosszú távon ugyanis elégedett fogyasztók nélkül nem képzelhetők el prudens módon mű-
ködő, jövedelmező intézmények, és ezáltal stabil, a nemzetgazdasági célokat megfelelően szolgáló pénzügyi 
szektor sem. A fogyasztói bizalom és stabilitás egymástól elválaszthatatlan, ezért a Magyar Nemzeti Bank 
a felügyeleti feladatok jegybankba történő integrálása óta megerősített fogyasztóvédelmi és piacfelügyeleti 
szemlélettel látja el feladatát.

A „Pénzügyi fogyasztóvédelmi jelentés” című kiadvány célja, hogy tájékoztassa a közvéleményt, valamint a pénz-
ügyi rendszer intézményeit az aktuális pénzügyi fogyasztóvédelmi kérdésekről, ezáltal is növelve az érintettek 
kockázati tudatosságát, valamint a pénzügyi rendszerbe vetett bizalom fenntartását, erősítését. A Magyar 
Nemzeti Bank szándéka szerint a kockázatok azonosítása, illetve az azok csökkentése céljából végzett hatósági 
tevékenység, valamint a jegybank ismeretterjesztő, oktató tevékenysége és a magyar pénzügyi kultúra fejlő-
dését szolgáló munkája hozzájárul ahhoz, hogy a pénzügyi intézményeket és termékeket érintő döntésekhez 
a megfelelő információk az érintettek rendelkezésére álljanak, és így a pénzügyi rendszer egészének stabilitása 
erősödjön.

 

A jelentést a fogyasztóvédelemért és piacfelügyeletért felelős ügyvezető igazgatóság munkatársai készítették. 
A publikációt dr. Windisch László alelnök hagyta jóvá.

Kézirat lezárva: 2017. március 21.
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1. Alelnöki köszöntő

Kedves OlvAsó!

APénzügyifogyasztóvédelmijelentés,amitmostkezébentart,egyikeaMagyarNemzetiBank(MNB)fontos
kiadványainak.Oldalainazeddigigyakorlatnakmegfelelőenezúttalisazelőzőesztendőtapasztalatait,adatait,
ismereteitfoglaltukössze,céljamostisaz,hogytájékoztassaafogyasztókatésapénzügyiszektorbanműködő
intézményeketazaktuálisfogyasztóvédelmitémákról.AJelentésajegybankfogyasztóvédelmikommunikációs
elveitszemelőtttartvaérthetőstílusban,átláthatóformábanhivatotttájékoztatniaközvéleménytazelmúlt
időszakeseményeiről.

Akiadványbankörüljárjukatipikuspénzügyitermékek,szolgáltatásokésélethelyzetekpénzügyifogyasztó-
védelmikockázatait,emellettszámbavesszükakiemeltérdeklődésreszámottartó,fogyasztóvédelmiszem-
pontbóljelentősaktualitásokat.AMagyarNemzetiBankafogyasztókvédelmeérdekébenvizsgáljaahazaiés
nemzetközipiacifolyamatokat,ajegybankfelügyeletifeladatánakrészekéntfigyelemmelkíséri,ellenőrziaz
intézményekjogszerűműködését,kommunikációscsatornáitésazoktartalmát,általánossajtófigyeléskere-
tébenértékeliapénzügyiintézményekről,szolgáltatókrólmegjelenőhíreket,éselemziajogszabályonalapuló
adatszolgáltatásnyománbeérkezőinformációkat.MindezekentúlazMNBkiemeltfigyelmetfordítabeérkező
ügyfélmegkeresésekés-jelzésekösszegzésére,azokbóltendenciák,következtetéseklevonására.Abeérkező
információkkörültekintőelemzéselehetővétesziaztis,hogyazMNBidőbenfeltudjahívniafigyelmetavár-
hatókockázatokra,hatékonyantudreagálniazokra,vagyéppelébetudmennikialakulásuknak.Utóbbicélt
szolgáljaajegybankproaktívfogyasztóvédelmikommunikációsstratégiájais,amelynekeszközeivelatudatos,
megalapozottvásárlóidöntéseket,azalapostájékozódást,összességébenpedigahazaipénzügyikultúrafej-
lődésétösztönzi.

SzándékainkszerintaPénzügyifogyasztóvédelmijelentésajegybankitájékoztatórendszertkiegészítveÖnnek
issegítteljesebbképetkapniazaktuálispénzügyitendenciákról.Meggyőződésem,hogyafolyamatokmegis-
meréseésavárhatókockázatokelemzéserévénmegszerzettismeretekethasznosítanitudja,amikordöntenie
kell,ésegyütttehetünkegyújabblépéstapénzügyitudatosságfejlesztéseérdekében.

 dr.WindischLászló
 Pénzügyiszervezetekfelügyeletéért 
 ésfogyasztóvédelemértfelelősalelnök
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2. Összefoglaló

AMagyarNemzetiBankkiemeltfigyelmetfordítafogyasztóikockázatokmegelőzésére,csökkentéséreésaz
esetlegeskárokminimalizálására.Atudatosésfelelősfogyasztóidöntéshozatalelősegítéseérdekébenajegy-
banktevékenységébenhangsúlyosaproblémákmegelőzésérefókuszálófogyasztóvédelemkiterjesztése,és
apénzügyikultúraszintjénekemelése.AzMNBegyrésztfogyasztóvédelmiszempontbólfelügyeliahatáskörébe
tartozópénzügyiintézményeket,másrésztfolyamatosantájékoztatjaafogyasztókatapénzügyipiacokatérintő
legfontosabbkérdésekről.Célja,hogyidőbenfelismerjeakockázatokat,azokkároskövetkezményeithatósági
tevékenységévelésafogyasztóktájékoztatásávalminimalizálja.Ennekérdekébennemzetköziintézményekkel
ésszervezetekkelműködikegyütt,ésfigyelemmelkövetiahazaiésnemzetközipénzügyitrendeket.AzMNB
fogyasztóvédelmitevékenységétalapvetőenamakrogazdaságifolyamatokalapján,azazonosítottkockázatok
figyelembevételével,felügyeletistratégiájávalösszhangbanvégzi.

Azelmúltévbentovábbélénkültalakáspiac,ésbekövetkezettahitelezésifordulat,azelsőfélévbentöbbmint
egyharmadávalvoltnagyobbalakosságnakújonnanfolyósítotthitelekállománya,mintamegelőzőévhasonló
időszakában.

2016-banahitelezésselésadósságkezelésselösszefüggőfogyasztóvédelmikérdésektettékkiazMNB-hez
beérkezőpanaszokfelét,tükrözveatémajelentőségétésfolyamatosaktualitását.Azilyentípusútermékek
kapcsánaszolgáltatásoktulajdonságai,apénzügyiintézményekügyfélkezeléseésafizetésinehézségeknem
megfelelőkezelésejelentetteafőkockázatitényezőt.

Akamatszintektörténelmimélypontonvannak,ígyabankokáltalnyújtotthitelekisalacsonykamatmellett
igényelhetők,ezértakamatokesetlegesemelkedésereáliskockázatotjelent.Kamatemeléstafogyasztókszer-
ződéseszerint,azazkamatperiódusonkéntérvényesíthetabank.Hosszabbtávonazebbőlfakadóbizonytalan-
ságcsökkentésétszolgálhatjaafixkamatozásúhiteltermékekválasztása.Afogyasztásésezáltalahitelkereslet
élénkülésévelazátnemgondoltfogyasztóidöntésekhatásáraismétnőhetahosszútávútúlzotteladósodás
veszélye,valamintafizetésinehézségeknemmegfelelőkezelésénekkockázata.Akisösszegű,rövidfutamidejű
fedezetlenhitelekigénybevételesoránateljeshiteldíjmutatón(THM)kívülesőköltségekfogyasztóiszempont-
bólmárrövididőalattiskomolypénzügyibizonytalanságotidézhetnekelő,azígykialakulóadósságspirálvalós
probléma,amelycselekvéstigényel.

NemcsakMagyarországon,hanemegészEurópábankiemeltfogyasztóvédelmikérdésapénzügyitermékekhez
ésszolgáltatásokhozkapcsolódódíjakésköltségekátláthatóságánakmegteremtése.Azennekérdekébenkiala-
kítottegységesnemzetköziszabályozásiháttérhazaijogrendbetörténőátültetéseMagyarországonishozzájárul
afogyasztóiérdekekerőteljesérvényesüléséhez.Adíjak,költségekátláthatóságátésazehhezkapcsolódótá-
jékoztatásihiányosságokatfennállókockázaticsoportkéntazonosítottaazMNB,melyekközül2016-bankülön
fókusszalatőkepiacitermékekkelkapcsolatostájékoztatásikötelezettségeketvizsgálta.

Különkockázaticsoportotalkotnakabiztosításitermékekkelkapcsolatoskockázatok,hangsúlyosanamár2015-
benisfennállókockázatkéntazonosítottfélreértékesítés1gyakorlata,valamintakötelezőgépjármű-felelősség-
biztosításiszerződésekhezkapcsolódótájékoztatásikötelezettségbenemtartása.

1Félreértékesítésről,idegenszóvalmis-sellingrőlakkorbeszélhetünk,haakínálttermékekközülazügyféligényeihezkevésbéilleszkedőtermék
kerülértékesítésre.Afélrevezetőtájékoztatáslehetvéletlenvagyszándékos,adódhatszakmaihiányosságból,vagyaszolgáltatóérdekeltségé-
ből.
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Azalacsonyhozamkörnyezetbenakisbefektetőkakockázatosabb,nehezenátláthatóbefektetésitermékek
feléfordulhatnak,ígykiemeltszerepevanatájékoztatásnakésatájékozódásnak.Akombináltésnehezenát-
láthatóműködésűtermékekkelkapcsolatbanleginkábbkifogásolhatóaszolgáltatókértékesítésselkapcsolatos
tájékoztatásánakgyakorlata,mivelezentermékeknélfokozottanfennállannakveszélye,hogyafogyasztónem
ismerivagynemértirészleteiben,vagyteljesegészébenaterméket.

Fogyasztóvédelmiszempontbóltovábbraiskockázatothordozamagyarországipénzügyipiaconjelenlévő,
egyrenövekvőszámúhatáronátnyúlószolgáltatásokatkínálóintézményektevékenysége.Afelmerülőveszélyek
forrása,hogyakülföldiszolgáltatókkalszembenazMNBfogyasztóvédelmilehetőségeikorlátozottak.

Anemzetköziintézményekkelvalóegyüttműködésekalapjánazonosítottelektronikustechnológiáktérnyerése
apénzügyiszektorbanisjelentős.Afelgyorsultadatáramlásésadatfelhasználás,azonlineplatformokésaz
újtechnológiábanrejlőlehetőségekújabbésújabbkockázatokathordoznakmagukban,főkéntazügyfelek
személyesadatainakkezelésévelésvédelmévelösszefüggésben.

ApénzügyikörnyezetdinamikusváltozásainakelemzésévelazMNBfolyamatosanfejlesztifelügyelésimódszer-
tanát,amiszavatoljaazújonnanjelentkezőproblémákazonosításának,kezelésénekhatékonyságátésaható-
ságitevékenységeredményességét.Azeddigitapasztalatokalapjánafolyamatosfogyasztóvédelmifelügyelés
eredményeibizonyítottákemódszerhatékonyságát,afogyasztótfenyegetőkockázatoklehetőlegalacsonyabb
szintentartásaérdekébenajövőbenislétjogosultságavanagyakorlatfolytatásának.Afogyasztókatközvetlenül
érintőveszélyekmérséklésébenjelentősszerepevanazMNBhatóságitevékenységénekisésafogyasztóvédelmi
szabályokelmúltévekbentörténtszigorításának.Apénzügyifogyasztóvédelemfogyasztóközpontúkommuniká-
ciójaáltalazMNBközérthető,ahétköznapiéletbenishasznosíthatóinformációkattovábbít,valamintinteraktív,
kétirányúkommunikációscsatornákatisműködtetannakérdekében,hogyapénzügyifogyasztóitársadalom
széleskörételérje.Aközérthetőkommunikációvalcsökkenthetőafogyasztókinformációhiánya, ígynőhet
apénzügyitudatosságuk,aminekhatásáramérséklődhetapénzügyiintézményekfelévalókiszolgáltatottság.

Akövetkezőkbenrészletesenbemutatásrakerülamakrogazdaságitrendekhatásaazaktuáliséspotenciális
jövőbelipénzügyifogyasztóvédelmikockázatokra,ahatóságitevékenységfókuszpontjairaéseredményeire,
valamintazügyfélszolgálatitevékenységésapénzügyifogyasztóvédelmikommunikációjelentősége.



pénzügyi fogyaztóvédelmi jelentés • 2016 11

3. A pénzügyi fogyasztóvédelmi 
tevékenység háttere

3.1. MAKrOgAzdAsÁgi KiTeKinTés

2016-ban folytatódott a mérsékelt ütemű európai növekedés, de a magas nemteljesítő hitelállomány, illet-
ve a mérsékelt banki jövedelmezőség miatt emelkedtek a pénzügyi stabilitási kockázatok.Avilággazdasági
növekedésváltozatlanulvisszafogott.Azinflációsrátákglobálisanemelkedtekazutóbbihónapokban,főként
anövekvőnyersanyagárakésbázishatásokkövetkeztében,amaginflációsmutatókazonbanstabilanalakultak.
Amakrogazdaságikilátásokafejlettországokmonetárispolitikájábantúlnyomórésztakamatkörnyezettartó-
sanalacsonyszintenmaradásátvetítikelőre.Azeurópaigazdaságotévekótamérsékeltgazdaságinövekedés,
alacsonyinflációséskamatkörnyezetjellemzi.Azeurozónabankrendszeréreamakrogazdaságkedvezőtlen
állapotamellettapénzügyiválságöröksége,amagasnemteljesítőhitelállományokfennmaradásaésatartó-
sanalacsonykamatkörnyezetisnegatívhatástgyakorol.AzalacsonykamatkörnyezetellenéreazEUszámos
országábanévekótaalacsonyahiteldinamika,azeurópaibankrendszerkomolyjövedelmezőségikihívásokkal
küzd,amelyajövőrenézvekockázatotjelenthet.

A magyar gazdaság növekedése kiegyensúlyozott,amihez jelentősen hozzájárul a belső kereslet javulása. 
Ahazaigazdaságélénkülőnövekedésiütemeleginkábbalakosságifogyasztásérdemibővülésévelmagyarázható.
Afogyasztásihajlandóságemelkedésétapozitívmunkaerő-piacikilátások,akedvezőjövedelmifolyamatok,
valamintalakáshozjutástsegítőprogramokáttételeshatásaitámogatják.Azaktívkorúakfoglalkoztatásiaránya
kedvezőbbazuniósátlagnál,amunkanélküliségérdembencsökkentazelmúltévekben.2017-benmindami-
nimálbér,mindagarantáltbérminimumjelentősennőnifog,amunkáltatóijárulékcsökken.Ezekafolyamatok
jelentősreálbér-emelkedéstvetítenekelőre.Alakosságeladósodottságánakcsökkenéseszinténafogyasztásbő-
vülésirányábahat.Akiegyensúlyozottnövekedésareálgazdaságifolyamatoknak,valamintagazdaságpolitikai
keresletélénkítésnekköszönhetőenvárhatóan2017-benisfolytatódnifog.

•A tartósan alacsony kamatkörnyezet miatt érdemben emelkedhet a fogyasztási hitelfelvételek aránya.
Agazdaságélénkülése,azalacsonykamatkörnyezet,ajavulómunkaerő-piacifolyamatokésareálbérekemel-
kedéseérdembenösztönziahitelfelvételt.Fennállaveszélye,hogyolyanfogyasztásicélúkölcsönügyletek
valósulhatnakmegtömegesen,amelyekmellettacsaládoktúlvállalhatjákmagukat.Afogyasztásihiteleket
igénylőkszámáraezértelengedhetetlenakölcsönökbőlmegvalósítanitervezettcéloktudatoséskörültekintő
átgondolása.

Magyarországon folytatódott a fogyasztói árak döntően bázishatásokhoz köthető emelkedése. Ugyanak-
kor az infláció fenntarthatóan 2018 első felétől éri el az árstabilitásnak megfelelő 3 százalékos értéket. Az
állampapír-piacihozamok,illetveabankközikamatokérdembencsökkentek,amibenazinflációsfolyamatok
mellettazMNB2016júliusábanbejelentetteszköztár-átalakítása is jelentősszerepet játszott.Ahatáridős
kamatláb-megállapodásokapiaciszereplőkazonvárakozásáttükrözik,hogyakamatlábak hosszú távon ala-
csonyak maradnak.

•  Az alacsony kamatkörnyezet ún. „hozamvadászatra” ösztönözheti a megtakarítókat.Atartósanalacsony
kamatkörnyezetamagaskockázatvállalás irányábamozdíthatjaazügyfeleket.Fokozódikannakveszélye,
hogymegalapozatlan,fenntarthatatlanhozamígéretekkelfogadnakelmegtakarításokatpiaciszereplők,sőt
akáraszolgáltatásiengedéllyelnemrendelkezőintézményekszámaisérdembennőhet.Azalacsonykamat-
környezetaszolgáltatókatistúlzottkockázatvállalásraösztönözheti,ésfelmerülhetannakveszélye,hogy
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olyanügyfelekismagaskockázatútermékekbefektetnek,akikesetébeneznemlennejavasolt.Amagasabb
kockázatvállalásveszélyeivárhatóanegyrehangsúlyosabbaklesznek.

2016-ban folytatódott a lakáspiaci élénkülés. Azévsorántovábbilakásár-emelkedésvoltjellemző,illetve
továbbnőttalakás-adásvételitranzakciókszáma.Alakáspiaciáremelkedésszintjeésdinamikájaterületileg
erősenváltozatosképetmutat.Budapestenjelentősemelkedésvoltmegfigyelhető,mígazországmásterületein
sokkalvisszafogottabbvoltazárnövekedés.Alakáspiaconakínálatioldalisegyreinkábbmagáratalál,azelőző
évazonosidőszakáhozképestazelsőháromnegyedévben2,5-szertöbbújlakásépítéséreadtakkiengedélyt.
Emellett2015júliusától2016novemberéigtöbbmint30ezerCsaládiOtthonteremtésiKedvezmény(CSOK)
kérelmethagytakjóvá,73milliárdforintösszértékben,akövetkezőéviköltségvetésbenpedig211milliárd
forintotkülönítettekelotthonteremtésicélokra.

•  Az élénkülő lakáspiaci folyamatok és a háztartások hitelfelvételi kedvének változása mellett továbbra is 
kiemelt fontosságú a túlzott eladósodás kockázata.Alakáspiacifolyamatokegyelőremérsékeltkockázatokat
hordoznak.Alakáspiacesetlegestúlfűtöttéválásaeseténazonbanaháztartásokcsakegyrenagyobbmér-
tékűhitelfelvételmelletttudnakmajdingatlantvásárolni,amiegyrenagyobbeladósodássaljárhat.Éppen
ezértváltozatlanulfókuszbankellmaradniamindatúlzotteladósodáskockázatainak,mindakörültekintő
ingatlanvásárlásfontosságának.

2016-ban mind a vállalati, mind a lakossági szegmensben bekövetkezett a hitelezési fordulat.2016-banavál-
lalatihitelezés4százalékotmeghaladómértékbenbővülttranzakciósalapon,vagyisafolyósítások240milliárd
forinttalhaladtákmegatörlesztéseketazévsorán.Azújlakás-ésfogyasztásicélúlakosságiszerződéskötések
volumeneösszességében50százalékkalbővültévesátlagban2015-hözképest.Ateljesvolumenenbelülaz
újlakáshitelekkihelyezései42százalékkal,mígaszemélyikölcsönöké61százalékkalemelkedettazelmúltegy
évben.Azújfolyósításokértékemeghaladjaatörlesztésekét,ígyalakosságihitelállomány2016közepétőlnö-
vekedésnekindult.Azújfolyósításúháztartásihitelekállományánbelülmintegy60százalékottesznekkiazegy
évnélhosszabbkamatperiódusúügyletek,azállományonbelülviszont–akorábbigyakorlatnakköszönhetően
–jelentőstöbbségbenvannakaváltozókamatozású,maximumegyéveskamatperiódusúhitelek.

•  Az alacsony általános kamatkörnyezet mellett egyre inkább igazolást nyernek a hosszabb kamatperiódu-
sú hitelek előnyei.Ajelenlegialacsonykamatszinthosszabbtávonvárhatóanemelkednifog.Azalacsony
bázisrólindulókamatemelésaváltozókamatozásúhitelekesetébenjelentőstörlesztőrészlet-emelkedést
vonmagaután.Aszerényebbjövedelmihelyzetbenlévőfogyasztókegykamatemeléskövetkeztébennehéz
helyzetbekerülhetnek,mivelajövedelmüknekegyrenagyobbrészéreleszszükségazadósságszolgálatuk
teljesítéséhez.Avárhatókamatmozgásokmiattlényegesahitelfelvevőkbentudatosulnia,hogyahosszabb
kamatperiódussalrendelkezőügyletekkiszámíthatóbbak,kisebbvalószínűséggeleredményeznekelőrenem
láthatófizetésinehézségeket.AfixkamatozásúhitelekelterjedésénekösztönzéséreazMNBáltal–ahitele-
zésiaktivitásfokozódásátmegelőzően–2015.január1-jétőlbevezetettadósságfékszabályokban2016-tól
alegalábbötéveskamatperiódusújelzáloghitelektörlesztőrészleteitkedvezményesen,85százalékossúllyal
lehetfigyelembevennia jövedelemarányostörlesztőrészletmutatóban.AzMNBezzelamódosítással is
támogatnikívántaazalacsonyabbkamatkockázatú,hosszabbkamatperiódusújelzáloghitelekelterjedését.

A nemteljesítő jelzáloghitel-állomány az elindult tisztítási folyamat ellenére még mindig magas. 2016fo-
lyamánjelentősencsökkentahitelintézeteknemteljesítőjelzáloghitel-állományánakértéke,azonbanazév
végénfennálló750milliárdforintosnemteljesítőállománymégmindigmagasnaktekinthető.Mígkorábban
abankokinkábbafedezetlenköveteléseiketadtákel,azingatlanpiacélénkülésének,valamintavégrehajtási
éskilakoltatásimoratóriumfeloldásánakhatásáraélénkültakeresletajelzálog-fedezetűkövetelésekiránt
is.Afedezetérvényesítésseltörténőállomány-tisztításbanaNemzetiEszközkezelő(NET)programjajelentős
szerepetjátszott.

•  Fokozott figyelmet érdemel a jelzálog-fedezetű hitelek fedezeteinek értékesítése során az adósok mél-
tányolható érdekeit is figyelembe vevő magatartás betartása. A magas bankrendszeri nemteljesítő
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jelzáloghitel-állománytovábbibankimérlegtisztítástigényel.AzMNBajánlást2bocsátottkiazokrólamaga-
tartásiformákrólésjógyakorlatokról,amelyeketajogszabályokbanmeghatározottkövetelményeknekvaló
megfelelésmellettafizetésikésedelembeesettjelzáloghitel-adósok,továbbáamárfelmondott,ingatlannal
fedezettkövetelésekkötelezettjeifizetőképességénekhelyreállításasoránelvárapénzügyiintézményektől.
AzMNBeszközeiveligyekszikelérni,hogyaproblémásjelzáloghitel-portfólióhelyreállításakorapénzügyi
intézménykonstruktívmódontörekedjenazügyfélszámáraisfenntarthatómegoldás–példáulátstrukturálás,
ingatlanértékesítésés-visszabérlésvisszavásárlásijoggal–elérésére.

Apiaci környezet változásai alapvetőenmeghatározzákapiaci felügyeletiés fogyasztóvédelmi irányokat. 
AzMNBcéljainakeléréseérdekébenelengedhetetlenafelügyeletimódszertanfolyamatosfelülvizsgálataés
finomhangolása.Azalábbiakbanezenirányokrészletezésérekerülsor.

3.2. FelügyeleTi és FOgyAszTóvédelMi irÁnyOK

AzMNBfelügyeletistratégiájábanfoglaltaknakmegfelelőenkiemeltfigyelmetfordítafogyasztóiérdekekkö-
vetkezeteséserőteljesvédelmére,azonbanezönmagábannemelegendőafogyasztókmegvédéséhez.Apénz-
ügyipiaconjelenlévősokféletermékjellemzőit,azintézményektevékenységétszabályozással,folyamatos
felügyeléssel,ellenőrzéssellehetolyaniránybaterelni,hogyazokajogszabályoknakmegfelelőeklegyenek.
Ezekazeszközökbiztosítjákaztis,hogyafogyasztókszámáravalamennyiszükségesinformációrendelkezésére
álljonadöntéshozatalhoz.

Afogyasztóknakazonbantudatábankelllenniükannak,hogyadöntéstnekikkellmeghozni,azértafelelősség
őketterheli.Haerrenemkörültekintőenkerülsor,akkorajogszabályoknak,fogyasztóvédelmielveknekmeg-
felelő,jogszerűmódszerekalkalmazásávalértékesítettpénzügyitermékesetébeniselőfordulhat,hogyaznem
leszmegfelelő,azeredetipénzügyitervekteljesüléseelmaradhat,illetveesetenkéntanyagihátránytisokozhat
számukra.MindamellettazMNBmindahatósági,mindakommunikációs,tájékoztatásitevékenységesorán
kiemelthangsúlytfektetarra,hogyinformációkkallássaelafogyasztókatafelmerülőkockázatokról,azáltala
megtettintézkedésekről.Ennekeredményeképpenlényegébennincsolyanélethelyzet,MNBáltalfelügyelt
pénzügyiterméktípus,amelyrevonatkozóanazMNBkiadványai,kommunikációstevékenységeneterjedneki.

AzMNBfogyasztóvédelmifeladata,hogyavalóskockázatokatésazoklehetőségétidőbenazonosítsa,ésazok
megelőzésére,mérséklésérevagymegszüntetésérefókuszálómegoldásokkalalehetőleggyorsabbanreagáljon
apiacitörténésekreannakérdekében,hogyszükségeseténhatékonysegítségettudjonnyújtaniafogyasztók-
nak.AzideiévsoránazMNB302fogyasztóvédelmivizsgálatotindítottmegafelügyeltintézményeknél,ezek
között273vizsgálatesetébenállapítottmegjogsértést,avizsgálatokeredményeképpen258,325millióforint
fogyasztóvédelmibírságotszabottki.Azelmúltidőszaklegjelentősebbvizsgálataia„Fairbank”törvénynekvaló
megfelelés(tisztességeshitelezésimagatartás),valamintazelszámolásésforintosítástárgyábanlefolytatott
témavizsgálatokvoltak.Továbbikiemeltvizsgálattárgyátképezteacsoportosbiztosítás,valamintazalkuszok
szakmaigondosságánakellenőrzése,ezenbelülabiztosításiajánlatok,ésaszerződésekfelmondásáravonat-
kozóügyfélnyilatkozatokbiztosítókrészéretörténőtovábbítása.Kiemeltvizsgálatiterületvoltabefektetési
vállalkozásokésbiztosítóktájékoztatásikötelezettségénekellenőrzéseis.általánosságbanmegállapítható,
hogyatapasztaltjogszabálysértésekegyediügyintézői,továbbájogértelmezésihibákravezethetőkvissza.Az
MNBkisebbmértékbentapasztaltkifejezettenszándékosnakértékelhetőjogellenesmagatartást.Egyértelműen
kijelenthető,hogyapénzügyiintézményeknekajövőbeniskülönösgondotkellfordítaniukajogszabályoknak
ésafogyasztóvédelmielveknekvalómégteljesebbkörűmegfelelésre.

2AMagyarNemzetiBank1/2016.(III.11.)számúajánlásaafizetésikésedelembeesettlakosságijelzáloghitelekhelyreállításáról.
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AzMNBamagyarfogyasztókérdekeitképviselianemzetköziszervezetekkel(EBA3,EIOPA4,ESMA5,IOSCO6)való
együttműködésekbenis,ésaktívanrésztveszezekmunkájában.Etevékenységkülönösenfontosajövőben
jelentkezőkockázatokfelismerése,feltérképezése,kezeléseésazegységesszabályozáskialakításaérdekében.
Európaiuniósszintenaszabályozáselőterébekerültafogyasztóvédelem,ezenbelülkülönösenafogyasztók
tájékoztatásánakfontosságaésafélreértékesítésmegelőzése.Olyanújszabályokkerültekmegalkotásra(pl.
POg,Idd)7,amelyekvárhatóanjelentősmértékbencsökkentenifogjákatöbbitagállampiacainismeglévő,
egyestermékekkelkapcsolatosfélreértékesítéseket.

3.2.1. A fogyasztóvédelmi hatósági tevékenység irányai

AzMNBfogyasztóvédelmihatóságimegközelítésénekegyikalapjaaXXI.századazonjellemzője,hogyafolya-
matosangyorsulóüteműtársadalmi,technológiaiéspiacifejlődésselajogalkotónemmindenesetbenképes
lépésttartani.Mivelazújtrendekreajogalkotómégoptimálisesetbeniscsakrövidebb-hosszabbkésedelem-
meltudreagálni,azMNBfogyasztóvédelmihatóságitevékenységesoránkiemelthangsúlytfektetafelmerülő
kockázatokfogyasztóvédelmielvekmenténtörténőazonnaliéshatékonykezelésére.Agyakorlatbanezafolya-
matokatkésésselkövetőésajogellenesmagatartástfőkéntmegtorlójellegűszankciókkalsújtómegközelítést
meghaladónézőpontotigényel.Amegelőzőjellegű,proaktívszemléletűhatóságitevékenységegybenmagával
hozzaafolyamatokszoroskontrolljátésazazonnalibeavatkozást,valamintahelyreállítójellegűkötelezéseket
tartalmazószankciókatelőtérbehelyezőszemléletmegerősödését.

AzMNBfogyasztóvédelmihatóságimegközelítésénekmásikalapvetése,hogyafelügyeltintézményekjog-
követésétfolyamatosanfigyelemmelkellkísérniésindokoltesetbenhatóságiellenőrzéskeretébenkellerről
meggyőződni.Avizsgálatokcélzottan,széleskörbenbegyűjtöttinformációkalapjánindulnakmegésalehető
legrövidebbidőalattzárulnakle.

3EBA:EurópaiBankhatóság(EuropeanBankingAuthority).
4  EIOPA:EurópaiBiztosítás-ésFoglalkoztatóinyugdíj-hatóság(EuropeanInsuranceandOccupationalPensionsAuthority).
5ESMA:EurópaiÉrtékpapír-piaciFelügyelet(EuropeanSecuritiesandMarketsAuthorities).
6InternationalOrganizationofSecuritiesCommissions.
7ProductOversightandgovernance(POg)Előkészítőiránymutatásokabiztosítóiésbiztosításértékesítőitermékfelügyeletiésirányításiintézke-
désekre,Insurancedistributiondirective(Idd)abiztosításiértékesítésrőlszólóirányelv.Azirányelvhazaijogrendbetörténőátültetésérőla„Ter-
mékfejlesztésiAjánlás”címűkeretesírásbanolvashat.

AzMNBPénzügyi Stabilitási Tanácsa2016decemberébenelfogadtaapénzpiaci lakossági termékekkel kapcsolatos
termékfelügyeletiésirányításiintézkedésekrőlszóló13/2016.(XII.19.)számúMNBajánlást,amely alakosságipénzpi-
aci(banki)termékeketfejlesztőésforgalmazópénzügyiintézmények(illetveközvetítők)számárafogalmazmegalkal-
mazandóelveket.AzajánláskapcsánazMNBalapvetőelvárása,hogyapénzügyiintézményekegyúj(vagyjelentősen
átalakított)termékfejlesztéseésértékesítésesorán–ajogszabályokbetartásántúl–olymódonbiztosítsákafogyasz-
tóiérdekekéscélokérvényesülését,hogyalakosságiügyfelekmindenesetbenazigényeikhezigazodópénzügyiter-
mékekhezjuthassanakhozzá.Alapvetőjelentőségűtovábbá,hogyatermékfejlesztőkolyanforgalmazókatválassza-
nak,akikrendelkeznekatermékekértékesítéséhezésamegfelelőügyfél-tájékoztatáshozszükségestudással,szakér-
telemmelésképességgel.Aforgalmazócsakindokoltesetben(éskonkrétadatokkalalátámasztva)kínálhatjaatermé-
ket az előre meghatározott célpiacon kívüli fogyasztónak. Mindemellett konkrét elvárás, hogy a forgalmazó –
afogyasztóidöntéshozataltmegelőzően–tegyenyilvánosanmegismerhetővéatermékfőjellemzőit,kockázataités
annakteljesmegfizetendőárát(beleértveazösszesdíjat,terhetésköltséget).

Megjegyzendő,hogyazajánlásszemélyicímzettiköre–azuniósiránymutatásokbanfoglalt,azegyeshatáskörrelren-
delkezőhatóságokmérlegelésikörébeutaltdöntésikompetenciaalapján–kiterjesztésrekerültajelzáloghitel-közve-
títőkmellettmindenmáspénzpiaciközvetítőreis,továbbáahitelintézetekmellettapénzügyivállalkozásokrais.

1. keretes írás
Termékfejlesztési ajánlás
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AJelentésmellékleteszámostáblázatot,kimutatásttartalmazahatóságitevékenységeredményeiről.

3.2.1.1. A folyamatos fogyasztóvédelmi felügyelés

Afolyamatosfogyasztóvédelmifelügyelésafogyasztóvédelmiintézményfelelősrendszerfelállításánkeresztül
valósulmeg.Azintézményfelügyelőfeladataafelügyeletealattállóintézménytermékstruktúrájánakbeható
ismerete,atermékválasztékváltozásánaknaprakésznyomonkövetése,valamintazintézménytérintőenmeg-
jelenőinformációkazonnaliértékelése.

Afogyasztóvédelmifelügyelésszempontjábólreleváns információkkülönbözőcsatornákonát jutnakelaz
intézményfelügyelőhöz.AzMNBekörbenfigyelemmelkísériafelügyeltintézményekhonlapjánakváltozását,
ahirdetésektartalmát,valamintáltalánossajtófigyeléskeretébenértékeliazegyesintézményekkelössze-
függésbenmegjelenőinformációkat.Afolyamatosfelügyeléstsegítielőajogszabályonalapulóintézményi
adatszolgáltatásokrendszerszintűelemzése,valamint–szükségesetén–egyestémákatérintőenazMNB
általhatóságidöntésútjánelrendeltadatszolgáltatásokkiértékelése.KiemeltjelentőséggelbírazMNBPénz-
ügyiFogyasztóvédelmiKözpontjáhozérkezőfogyasztóibeadványokbanmegjelenőinformációkösszegzéseés
elemzése,hiszenazügyfelektapasztalataiésmeglátásaisokszorlehetőségetbiztosítanakarra,hogyazMNB
idejekoránazonosítsonegyébmódonmegnemismerhetőfolyamatokatvagykockázatokat.

Ahatékony,folyamatosfelügyelésalapjáulanagymennyiségűinformációbeszerzése,majdannakkörültekintő
elemzéseszolgál,amelyenkeresztülazMNBhitelesképetkapapiacitrendekről,kiemeltenfókuszálvaazújon-
nanmegjelenőkockázatokra,valamintakorábbanazonosítottkockázatokmértékénekváltozására.Afeltárt
kockázatokkezelésének„hagyományos”módjaafogyasztóvédelmieljárásoklefolytatása.Amegújultpénzügyi
fogyasztóvédelemsikerességénekfokmérőjeazonbannemfeltétlenülazadottévbenlefolytatotthatóságiel-
járásokszámánakemelkedése,hanemafogyasztótfenyegetőkockázatoknakalehetőlegalacsonyabbszinten
tartása.Afolyamatosfelügyelésrendszerénekezértnemcsupánakockázatokazonosításárakellképesnek
lennie,derendelkezniekellazokkalazeszközökkelis,amelyek–adottesetben–hatóságieljáráslefolytatását
mellőzvetudjákszavatolnianövekvőkockázatokmielőbbivisszaszorítását.

APénzügyiFogyasztóvédelmiKözponthozafogyasztókrendszeresenküldenekkérdéseket,tesznekkülönböző
bejelentéseket,jelzéseket.Afogyasztóvédelmiszempontbólaggályoseseteketafolyamatosfogyasztóvédelmi
felügyeléskeretébenazMNBmunkatársaikivizsgálják,szükségeseténtájékoztatástkérnekazintézményektől.
2016-ban259alkalommalkerültazonosításraolyanpiacitevékenységfogyasztóijelzésalapján,melyekkülön-
bözőmélységbenkivizsgálásrakerültek.

Afogyasztóvédelmifelügyeléslegenyhébb,ugyanakkorazonnalieszközeafogyasztóvédelmifigyelmeztetés,
amelyetazMNBkülönfélenemkívánatosgyakorlatok,újonnanmegjelenőkockázatokazonosításakorbocsát
kicélzottanazadottintézményszámára.Afogyasztóvédelmifigyelmeztetéscéljaafeltártkockázatbemutatása
azintézményvezetéseszámára,éssoronkívülirészletestájékoztatáskéréseazintézménytől,adottesetben
akockázatkiküszöböléseérdekébenmegtettintézkedésekről.2016-banmindösszesen42fogyasztóvédelmi
figyelmeztetéskiadásárakerültsor.Ezazeszközmegteremtiannaklehetőségét,hogyazintézményaproblémát
–azMNBközbenjárásával–gyorsanésteljeskörűenorvosolja.Afogyasztóvédelmifigyelmeztetéskibocsátása
természetesennemaztjelenti,hogyazintézménynekakésőbbiekbennemkellhatóságieljáráskeretében
számotadniaakorábbanfolytatottjogszabálysértővagyfogyasztóvédelmiszempontbólaggályosgyakorlatáról.

FogyasztóvédelmifigyelmeztetéskiküldéséreadottokotpéldáulahitelintézetekesetébenaPénzügyiBékéltető
Testület(PBT)eljárásábanvalóegyüttműködés(megjelenés,nyilatkozattétel)hiánya,illetőlegamikoraszolgál-
tatóügyfélszolgálatavagyhonlapja,illetveazáltalamegadottlinknemvoltelérhető.Abiztosításiszektorbanaz
MNBabiztosítókkgfb-díjtarifahirdetésevagyazazzalkapcsolatostájékoztatásamiattküldöttkifogyasztóvédel-
mifigyelmeztetést(pl.azAEgONMagyarországáltalánosBiztosítózrt.-nek).Atelefonostájékoztatáskörében
ateljeskörűséghiánya,illetveamegtévesztőtájékoztatásgyanújamiattisindokoltvoltfogyasztóvédelmifigyel-
meztetéstalkalmazni(pl.SignalBiztosítózrt).Atőkepiaciszektorbanjellemzőenahonlaponvalótájékoztatási
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hiányosságok(pl.módosulódíjjegyzékközzététele),apénzügyiintézményelnevezésével,ügyfélfogadásiidejével
kapcsolatostájékoztatásihibákmiattalkalmazottfogyasztóvédelmifigyelmeztetéstazMNB.Ilyenesetbentett
elegetafigyelmeztetésnekazErsteBefektetésizrt.,aConcordeÉrtékpapírzrt.ésAlapforgalmazózrt.,valamint
aBankmonitorKft.is.Panaszkezelésihiányosságokmiattissorkerültfigyelmeztetésalkalmazására,például
amikorhibásantüntettékfelaPBT,illetveazMNBelérhetőségét,továbbáafogyasztónaknemminősülőügyfél
nemkapottválasztapanaszára,illetvenemvoltbiztosítottaz5percenbelülihívásfogadás.

AzMNBfogyasztóvédelmifelügyelésénekfontoseszközeapróbaügyletkötés,mivelezazeszközmindenegyéb
módszernélalkalmasabbarra,hogyahatóságvalósinformációkhozjussonakülönbözőszektorokbanalkal-
mazottértékesítésifolyamatokjellemzőiről.Apróbaügyletkötéselőnye,hogyazMNBszakértőiazértékesítési
folyamatottestközelbőlvizsgálvaolyan,azátlagosfogyasztószámárajelentéktelennektűnőjelekbőliskövet-
keztetésekettudnaklevonniafolyamathibás,vagyafogyasztószámárakockázatothordozóvoltatekintetében,
amelyreegyébmódonnemvolnalehetőség.Apróbaügyletkötésidőigényes,azonbankifejezettenhatékony
felügyeletieszköz.2016-ban26esetbenkerültsorpróbaügyletkötésre.ApróbaügyletkötéstazMNBszámos
fogyasztóvédelmieljárásbanalkalmazta,atapasztalatokazegyeskockázatoknálkerülnekismertetésre.

Atapasztalatokaztmutatják,hogyafolyamatosfogyasztóvédelmifelügyelésbevezetésejelentősenelősegí-
tetteafogyasztóvédelmitevékenységhatékonyságát,mivelbiztosítja,hogyaváltozásokrólazMNBhamarabb
szerezzentudomást,továbbáafelmerülőproblémákatrövididőnbelülsajátmagatárjafelésintézkedjenazok
megszüntetéséről.

3.2.1.2. A fogyasztóvédelmi vizsgálati tevékenység 

AzMNBtörvényben8meghatározottakalapjánazMNBfogyasztóvédelmiellenőrzésieljáráskeretébencélvizs-
gálatot,vagytöbbszervezetnélésszemélynélazonostémakapcsánegyidejűlegtémavizsgálatot,fogyasztói
kérelemalapjánindítottvizsgálatot,illetveutóvizsgálatot(fogyasztóvédelmivizsgálatok)végez.AzMNBfo-
gyasztóvédelmimunkatársaiafentihivatalbólieljárásokmellettaprudenciálisterületáltalazMNBtörvényben
meghatározottidőszakonkéntlefolytatottátfogóvizsgálatokbanisrésztvesznek.Ezzelösszefüggésbenkieme-
lendő,hogyabiztosításiszektortérintőátfogóvizsgálatokkeretébenazelmúlt3évbenvalamennyibiztosító
ellenőrzésemegtörtént.

A2016.évihatóságifogyasztóvédelmitevékenységetalapvetőenmeghatároztaazelszámolásésforintosítás
tárgyábanelőzőévbenindítotttémavizsgálat.EvizsgálatsorozatmellettazMNBkiemeltfigyelmetfordítottaje-
lenbeliproblémákfelismerésére,kezeléséreésajövőbeniproblémáklehetségesmegelőzéséreis.Enneksorán
2016.évbenazelszámolásésforintosításnyomonkövetésemellettazMNBafolyamatosfogyasztóvédelmi
felügyelésésafogyasztóvédelmivizsgálatoksoránkiemeltfigyelemmelkezelteakötelezőgépjármű-felelős-
ségbiztosítástárgykörét,abefektetésivállalkozásoktájékoztatásiéstájékozódásikötelezettségeteljesülését,
azún.fairbankrendszerrőlszólótörvénynekvalómegfelelést,aközvetítőitevékenységetfolytatóintézmények
tájékoztatásigyakorlatát,továbbáazáloghitelezésitevékenységetfolytatópénzügyiintézményekellenőrzését.
AzMNBkiemeltfigyelemetfordítotttovábbáahatáronátnyúlótevékenységetfolytatópénzügyiintézményekkel
kapcsolatosfogyasztóvédelmikockázatokrais.

AzMNB2016-banmindösszesen302fogyasztóvédelmivizsgálatotindítottmeg,eljárásaisoránmindösszesen
2567végzést,azeljárásokeredményeképpenpedig457végzéstés422határozatothozott.Ebből273esetben
állapítottmegjogszabálysértést,melynekeredményeképpen2016.évbenösszesen258,325milliófogyasztó-
védelmibírságotszabottki.

Azegyestárgyköröketérintőhatóságiintézkedésekrőlszólóbővebbtájékoztatásazadottkockázatbemutatásá-
nálszerepelaJelentésben.A2016-banvégzettvizsgálatokstatisztikaiadataitaz1.számúmelléklettartalmazza.

82013.éviCXXXIX.törvényaMagyarNemzetiBankról.
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3.2.1.2.1. Hivatalból indított fogyasztóvédelmi célvizsgálatok

Acélvizsgálatokmegindításajellemzőenafolyamatosfogyasztóvédelmifelügyeléskeretében,továbbáazegyedi
fogyasztóikérelmekkivizsgálásasoránszerzetttapasztalatokonalapult.AzMNB2016-ban41esetbenindított
hivatalbólcélvizsgálatot.AgyorsintézkedéseketigénylőügyekbenazMNBéltajogalkotóáltalbiztosítottúgy-
nevezettgyorsítottcélvizsgálat9lefolytatásánaklehetőségével,2016-ban9esetbenfolytatottlegyorsítottcél-
vizsgálatot.Ezekjellemzőenakereskedelmikommunikáció,valamintapanaszkezelésitevékenységvizsgálatára
irányultak.EtémakörökbenazMNBgyorsítottcélvizsgálatotfolytatottleaTétiTakarékszövetkezetnél,aCitibank
EuropeplcMagyarországiFióktelepénél,aBNPParibasMagyarországiFióktelepénél,aBudapestBankzrt.-nél,
arandomCapitalBrokerzrt.-nél,aCodexTőzsdeügynökségésÉrtéktárzrt.-nél,valamintaMentorBiztosítási
AlkuszKft.-nél.valamennyivizsgálatajogsértőintézménnyelszembenibírságkiszabásával,ésafeltárthibák
megszüntetésérevalókötelezésselzárult.AzMNBaCitibankEuropeplcMagyarországiFióktelepénéljelen-
tősösszegű,4,5millióforintbírságotszabottkiafogyasztónaknyújtotthitelre,valamintabetétrevonatkozó
kereskedelmikommunikációjávalkapcsolatbanfeltárt jogsértésekmiatt.AzMNBtovábbá2millióforintra
bírságoltaaBNPParibasMagyarországiFióktelepétabetétrevonatkozókereskedelmikommunikációjában
abetétiszerződésrevonatkozórészletesszabályoküzletszabályzatbantörténőszerepeltetésérőlvalótájékoz-
tatásravonatkozójogszabályirendelkezésekmegsértésemiatt.AzMNBazelőzőekentúlgyorsítottvizsgálatot
folytatottleagádorosésvidékeTakarékszövetkezetnél,valamintazOTPBankNyrt.-nél,amelyvizsgálatokban
felhívtaazintézményekfigyelmétajogkövetőmagatartásra,egyúttalatakarékszövetkezetesetében850ezer
forintösszegűbírságotiskiszabott.

3.2.1.2.2. Hivatalból indított fogyasztóvédelmi témavizsgálatok

Atisztességespiacimagatartásbiztosításakiemeltfelügyeletifeladat,amelynekkeretébenafogyasztóvédelem
nagyhangsúlytkap.Ennekrészeapénzügyipiacokfogyasztóvédelmiszempontúmonitoringja,vizsgálata.Az
MNBfogyasztóvédelmitémavizsgálatottöbbszemélynélésszervezetnélvégezhetazazonosvagyhasonlójelle-
gűfogyasztóvédelmirendelkezésekbetartásánakösszehangoltésösszehasonlítóellenőrzésecéljából.A2016.
évbenösszesen2témavizsgálatkerültmegindításra.EzekkeretébenazMNBabankszektorban14,akézizálog
tevékenységetfolytatóvállalkozásoktekintetében4felügyeltintézménynélvégzettellenőrzést.Előzőekentúl
azelőző–2015-ös–időszakróláthúzódóanabiztosításiszektortérintően2témavizsgálatvanfolyamatban,
amelyek27intézménytérintenek.Ezekavizsgálatok2017-benkerülneklezárásra.

3.2.1.2.3. Kérelem alapján indult fogyasztóvédelmi vizsgálat

AzMNBtörvénybenmeghatározottfeltételeknekmegfelelőfogyasztóikérelmekesetébenazMNBköteles
fogyasztóvédelmivizsgálatotlefolytatni.Azegyedifogyasztóitapasztalatokatleírókérelmekbenfoglaltinfor-
mációk,továbbáezenkérelmekalapjánindulóvizsgálatokszámosesetbenrámutatnakazintézményeknem
megfelelőgyakorlataira.AzMNB2016-banfogyasztóikérelemalapján222esetbenindítottfogyasztóvédelmi
vizsgálatot.Avizsgálatokeredményeialapjánelmondható,hogy2016-banisjellemzőenakorábbiévekben
mártapasztaltjogsértésekkerültekmegállapításra.

3.2.1.2.4. vizsgálati tapasztalatok

Ahivatalbólindultfogyasztóvédelmivizsgálatoksoránvalamennyiszektorbanszintevalamennyivizsgálattal
érintettpiaciszereplőtekintetébenmegállapításrakerültpanaszkezeléshezkapcsolódójogszabályirendelkezés
megsértése.Akorábbiévekhezhasonlóanapanaszokkivizsgálásasorántovábbraisjellemzőpéldáulapanaszok
határidőntúltörténőmegválaszolása,nemteljeskörűkivizsgálásaésmegválaszolása,ajogorvoslatitájékoztatási
kötelezettségteljesítésénekelmulasztása.Ugyanakkorszámosintézményszámáraazügyfélmegkeresésekminő-
sítéseisproblémátjelentett,mivelnemvoltegyértelműszámukra,hogyazadottügyfélmegkereséspanasznak

9AFelügyelet2015.július1-jétőlrendkívüliesetekbengyorsítottcélvizsgálatotindíthat,példáulhaegypiaciszereplőnélazügyfeleknagyszámát
érintő,jelentősrendszerkockázatothordozóvagyapiacbavetettbizalmatveszélyeztetőjogsértésgyanújamerülfel.
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vagycsakpéldáultájékoztatáskérésnekminősült.Ígyamennyibenazintézményazügyfélbejelentésétrövid
útonorvosolnitudta,jellemzően–helytelenül–nempanaszkéntkezelte.

AzMNBapénzpiaciésabiztosításiszektortérintőenistapasztaltafogyasztókkalszembenitisztességtelen
kereskedelmigyakorlattilalmárólszólótörvényrendelkezéseitsértőmagatartástaszolgáltatókrészéről.Ama-
gatartásaktívvagypasszívmegtévesztésben,vagyakáraszakmaigondosságkövetelményénekmegsértésében
ismegmutatkozott.A2016-banlefolytatottvizsgálatoksoránazMNBmindösszesen69esetbenalkalmazott
ideiglenesintézkedést,mivelúgyítéltemeg,hogyazérintettpénzügyiszervezetekfogyasztóknaknyújtott
tájékoztatásaalkalmasvoltafogyasztókügyletidöntéseinektorzítására,illetvesértettékafogyasztókjogiés
gazdaságiérdekeit.

Afelügyeletisajtókommunikációsajtóközleménybenfoglaltaösszeakiemeltfontosságúfogyasztóvédelmi(és
azátfogó)vizsgálatokmegállapításait,azokkötelezéseit,abírságokat,illetvetájékoztattaafogyasztókatazezek
kapcsánfelmerülhetőkockázatokról,esetlegesteendőkről.
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4. Fogyasztóvédelmi kockázatok

Ahazaigyakorlatésanemzetközitapasztalatoksegítenekafogyasztóvédelmikockázatokfelismerésében.
Amakrokörnyezetiváltozásokhatásárakialakulókockázatokjólazonosíthatócsoportokatalkotnak.Acso-
portokjellemzőihatározzákmegakockázatokjellegét,súlyátésvárhatóhatását,amelytényezőkközvetlenül
befolyásoljákaszükségesintézkedésekminőségétésmélységét.Akövetkezőfejezetekezeketakockázatokat
ésamegtettintézkedéseketismertetik.

AzMNBáltallefolytatottvizsgálatoksoránfelhalmozódótapasztalatésazügyfélszolgálatitevékenységprimer
forráskéntszolgálakialakulóbanlévőésamárlétezőproblémákazonosításához.Atárshatóságoktól,aszakmai
éscivilszervezetektől,valamintazMNBkülönbözőszakterületeitőlszármazójelzésekaktívansegítikafelügye-
letiterületekmunkáját,agyorsreakciókatésalehetségesjövőbeliveszélyforrásokazonosítását.Akockázatok
feltárásaéskezelésemindenkorakörnyezetiváltozásokhozigazodódinamikusfolyamatotjelent,ígyidőről
időreváltoznakazokatényezők,amelyekrenagyobbfigyelmetkellfordítani.Atovábbiakbanszektoronként
kerülnekbemutatásraazelőzőkiadványbanmegjelenített,korábbanazonosítottkockázatokésazMNBáltal
megtettintézkedések,valamintszóesikazokrólazújonnanazonosítottkockázatielemekrőlis,amelyekahazai
ésanemzetközipiacitrendekalapjánkiemeltfigyelmetérdemelnek.

4.1. PénzPiAci szeKTOrbAn AzOnOsíTOTT KOcKÁzATOK

Apénzpiaciszektortermékeiésszolgáltatásaiérintikafogyasztóklegnagyobbhányadát,azMNBügyfélszolgála-
tához2016-banbeérkezettfogyasztóvédelmikérelmekközelhetvenszázaléka(2515),amegkereséseknekpedig
csaknemfele(17647)kapcsolódottapénzpiaciszektortermékeihezésszolgáltatásaihoz.Ennekmegfelelően
azMNBisszámosfogyasztóvédelmikockázatotállapítottmegeterületen.Anagyszámúügyfélbejelentésés
kérdésisigazolja,hogyáltalánosankiemelttémaahitelezésselésadósságrendezésselkapcsolatosügyekke-
zeléseésazeladósodásveszélye.Atapasztalatokalapjánjellemző,hogyafogyasztóknemmegfelelően,nem
elégkörültekintőenmérikfelafizetésinehézségekkeljárókövetkezményeket.Ezenkockázatokmérséklése
2017-benkiemeltfigyelmetigényel.Afogyasztókérdekeinekvédelmeésatájékozódáshozvalójogánakérvé-
nyesítéseszinténprioritáskéntszerepelafogyasztóvédelmitevékenységekközött.Afogyasztószámáraelőnyös
pénzügyidöntéscsakmegfelelőinformációkbirtokábanhozható,amelynekfeltételeszolgáltatóirészrőlafair
bankszabályokbetartása,akorrekttájékoztatásésaköltségekátláthatóságánakbiztosítása.

4.1.1. Tisztességes hitelezés, adósságkezelés, a Fair bank szabályok betartása

2016-banahitelezésselésadósságkezelésselösszefüggőfogyasztóvédelmipanaszok10nyolcvanháromszázaléka
ezzelazügykörrelvoltkapcsolatos(2094).Atájékoztatójellegűmegkeresések,11kérdésekközelötödeérintette
ahitel-éslízingtermékeket(3439).Ahitelezésésadósságkezeléstehátváltozatlanulapénzügyifogyasztóvé-
delemfókuszábanáll,amitamakropiacifolyamatokisigazolnak.

Atapasztalatokaztmutatják,hogyahitelnyújtássoránkülönöskockázatotjelent,haapénzügyiintézmények
üzletkötői,megbízottjainemazügyfelekszükségleteihezigazodó,számukrakedvezőpénzügyiterméket,hanem
asajátszempontjukbólüzletilegkedvezőbbterméketajánljákésértékesítikafogyasztónak.

10Azokafogyasztóikérelmek,amelyekjogszabálybanmeghatározotttartalmiésformaiszempontoknakmegfelelnek,ésamelyeketazMNBható-
ságifogyasztóvédelmieljáráskeretébenvizsgál.

11AzokazMNBügyfélszolgálatáhozbeérkező,e-mailben, telefononvagy személyesen feltett kérdésekés jelzések, amelyeknemvizsgálhatók
hatóságieljáráskeretében,valamintamelyekcéljaazáltalánostájékozódás,illetveinformációkérés.
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AzilyenkockázatokcsökkentéseérdekébenahitelekkelkapcsolatosanazMNBhonlapjánakFogyasztóvédel-
mioldalánkülönmenüpontbantájékoztatjaafogyasztókatalegfontosabbkockázatokrólésaktualitásokról.
AHitel,lízingmenüpontalattahitelfelvétellelkapcsolatostudnivalók,ésahitelkiváltásrólszólótájékoztatók
issegítikazeligazodást.Ugyancsakahitelezésselkapcsolatosalapvetőinformációkattartalmazzaa„Tervezze
meghitelfelvételét!”címűPénzügyiNavigátorFüzet.A„Mittegyünkfizetésinehézségekesetén?”címűfüzet
kifejezettenazadósságkezeléshezkapcsolódóproblémákatdolgozzafel.Mindemellettkérdésvagykétség
eseténcélszerűfüggetlenszakemberhezfordulni,példáulamegyeszékhelyekenműködőPénzügyiTanácsadó
Irodahálózathoz,vagyazMNBügyfélszolgálatához.AtárgyilagosfogyasztóidöntéstelősegíthetiazMNBHitel-
éslízingtermék-választója,valamintHitel-ésháztartásiköltségvetéskalkulátorais.

Ahitelezésésadósságkezeléssoránkiemelkedőjelentőségűkockázatalakosságtúlzotteladósodásánakve-
szélye,melynekelkerüléseérdekébenazMNBrendeletet12alkotottajövedelemarányostörlesztőrészletés
ahitelfedezetiarányokszabályozásáról.Azadósságfék-szabályozásfőcélja,hogyafogyasztókjövedelmének
legalább40-50százalékaahitelfelvételutánismegmaradjonamegélhetésiköltségekfedezésére,ígyissegít-
veacsaládokstabilabbmegélhetését.Afogyasztókérdekétésahitelezésbiztonságátisszolgálószabályozás
kétfőpillérbőláll.Ezekajövedelemarányostörlesztőrészlet-(JTM)ésahitelfedezetimutató(HFM).AJTM
amagánszemélyekrendszeres,legálisjövedelménekmeghatározottarányábankorlátozzaazújhitelfelvétele-
kormaximálisanvállalhatótörlesztésiterheket,ígymérsékelhetőazeladósodásveszélye.AHFMafedezettel
biztosítotthiteleknél(pl.jelzáloghitelek)afedezetarányábankorlátozzaafelvehetőhiteleknagyságát.Asza-
bályozásbevezetéséveljelentősencsökkentatúlzotteladósodásveszélye,amimérsékliannakkockázatát,
hogyajövőbenfizetésinehézséggelszembesüljönafogyasztó.Ettőlfüggetlenültovábbraisfennállókockázat
afizetésinehézségekügyfelekáltalinemmegfelelőkezelése.

1232/2014.(IX.10.)MNBrendeletajövedelemarányostörlesztőrészletésahitelfedezetiarányokszabályozásáról.

AzMNBelkötelezettvoltazelszámolásitörvénybőlésaszerződésmódosulásitörvénybőladódóintézményikötelezett-
ségekteljesítésénekellenőrzésemellett,amelynekérdekébenhatározottanlépettfelajogszabályokáltalbiztosított
eszközökszükségesmértékűalkalmazásával.Afogyasztóknaknyújtottdevizaalapú,deviza-ésforinthitelekelszámo-
lásánakjelentőségéretekintettelazMNB2015februárjától226elszámolásrakötelespénzügyiintézménynél,valamint
96,azügyfelekkérelmealapjánelszámolniköteleskövetelésvásárlónálvégzettafolyamatteljesegészérekiterjedő
témavizsgálatot.EnneksoránajegybankfolyamatosanfigyelemmelkísérteazelszámolásitörvénybőlésaForintosítási
törvénybőleredőfeladatokjogszerűvégrehajtását,többekközöttafogyasztóiköveteléskiszámításánakmódszerétés
elemezte,értékeltearendelkezésreállóinformációkat.AzMNBatémavizsgálatonfelülazelszámoláselőkészítésében,
amódszertani szabályokkidolgozásábanésa fogyasztók tájékoztatásában is résztvett.Azelszámolásgördülékeny
lebonyolítását az intézmények részére kidolgozott iránymutatással, segédletekkel, konzultációkkal és a fogyasztók
kiemelttájékoztatásávalistámogatta.Atémavizsgálatcéljaelsősorbanajogszabálysértéseklehetőségszerintimeg-
előzése,snemazokutólagosfeltárásaésszankcionálásavolt.

AzMNBatémavizsgálatsorán135fogyasztóvédelmifigyelmeztetéstadottki,többekközöttahonlapokhiányoshivat-
kozásai,atájékoztatásirendeletbenfoglaltakmegsértése,éspanaszkezelésitájékoztatásihiányosságokmiatt.Aköve-
telésvásárlópénzügyivállalkozásoknálazelszámolólevelekegyesnemmegfelelőtartalmútájékoztatása,hiteltörté-
netikimutatása,illetveahonlapjukonközzétetthivatkozásokfrissítésénekhiányamiattvoltszükségfigyelmeztetésre.
Ajegybankemellett158ideiglenesintézkedéstiskibocsátottatapasztaltjogsértőmagatartásazonnalimegszünteté-
sére,egyebekköztajogorvoslatinyomtatványokésközzétételekhiánya,ésapanaszokkalkapcsolatoshonlap-tájékoz-
tatáselmaradásamiatt.IdeiglenesintézkedéskeretébenkötelezteazMNBazérintettpénzügyiintézményeketabban
azesetbenis,amikorazelszámolásimódszertan,illetveaForintosításitörvényszerintiszerződésmódosulástkövetően
azújirányadóügyletikamatmértékehibásnakbizonyult,vagyamikorelmaradtafogyasztónakvisszatérítendőösszeg-
rejutó–jogszabálybanelőírt–kamatkifizetése.

2. keretes írás
elszámolási és forintosítási témavizsgálat
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Ahitelszerződésekmegkötésétmegelőzőtájékoztatásihiányosságokkalkapcsolatospanaszokjelentős–hoz-
závetőleghatszázalékos–arányt(235)képviseltekazMNB-hezérkezettösszespanaszonbelül.

AzMNBatisztességeshitelezéstérintően23intézménytérintőtémavizsgálatotfolytatott,amelynekkeretében
próbaügyletkötéseketisvégzett.Atémavizsgálatelsősorbanaszerződéskötéstmegelőzőtájékoztatásiszabályok
betartásánakvizsgálatáthelyezteaközéppontba.ApróbaügyletkötéseksoránazMNBmunkatársainemtártak
felolyanmértékűhiányosságot,amelyazonnaliintézkedésmegtételéttettevolnaindokolttá.

Annakérdekében,hogyafogyasztóktisztábanlegyeneksajátjogaikkal,érvényesíthessékazokat,éstudják,
milyentájékoztatás illetimegőket,azMNBFogyasztóvédelmioldalánkülönalmenüpontban jelenítimeg
ahitelfelvételelőttitudnivalókat.A„Hasznostanácsokhitelfelvételelőtt”,vagy„Mirőlkelltájékoztatniaahi-
telügyintézőnek?”címűcikkekpéldáulközérthetőmódon,ellenőrzőlista-szerűenismertetikatennivalókat,
illetveazt,hogymirekellfigyelniazügyintézéseksorán.Ezenfelüla„Tervezzemeghitelfelvételét!”,az„Amit
ahitelrőléslízingrőltudnikell”,valaminta„9+1tudnivalóafogyasztásihitelekről”címűPénzügyiNavigátor
Füzetekissegítikafogyasztóktájékozódását.Ahitelezéstémakörétérintőenafogyasztóksajtóközleményekből
isszerezhettekinformációkat.Ajegybank2016.március21-iközleményébenhívtafelafogyasztókfigyelmét
arra,hogyafelfutólakáshitelezésidőszakábanislegyenekkörültekintőekahitelfelvételkor,2016.december
7-énakésedelmesséváltlakosságijelzáloghitelesekfizetőképességénekhelyreállításaérdekébenkiadottMNB-
ajánlásvégrehajtásávalkapcsolatostapasztalatokróltájékoztattaaközvéleményt.

Ajelzáloghitelezésfellendüléséretekintettelkiemeltjegybankifigyelmetérdemelnekezenhiteltermékekhez
kapcsolódóáltalánosSzerződésiFeltételek(áSzF)előírásai.Ennekmegfelelőenésatisztességespénzügyi

Ajogszabálysértésekjellemzőenrövidideigálltakfenn,mivelaközzétételihelyeketfolyamatosanfigyelteazMNB,ahiá-
nyosságokatjelezteazérintettintézményekfelé,éskötelezteőketazokmegszüntetésére.Aszolgáltatókáltalábanazon-
nalkijavítottákahibásgyakorlatukat,ígyavizsgálatoklezárásakorajogsértésekmárnemvoltakjellemzőek.Eztatényt
azMNBazintézkedésekéspénzbeliszankciókösszegénekmérlegelésekorazérintettintézményekjaváraértékelte.

AzMNBazelszámoláshozkapcsolódó jogszabálysértésekmiattösszességében155millió forintbírságot szabott ki
közzétetthatározataiban,ebből112,3millióforintbírságotaBanifPlusBankzrt.terhéreazértesítőlevelekkiküldési
határidejének sorozatosmegsértésemiatt. Előzőeken túl összesen 6,1millió forint fogyasztóvédelmi bírság került
kiszabásra32intézményterhére,mivelnemteljesítettékhatáridőreazelrendeltrendkívüliadatszolgáltatást.AzMNB
az elszámolási értesítő levelek késedelmes kiküldése, a fogyasztói követelés összegének rosszmódszertannal való
helytelen meghatározása, a Forintosítási törvény szerinti szerződésmódosulás után helytelenül meghatározott új
irányadóügyleti kamatmérték, illetvea fogyasztónak visszatérítendőösszegre jutó– jogszabálybanelőírt – kamat
kifizetésénekelmaradásamiatt is szabott ki bírságot.Az intézkedések kapcsánérintett intézmények folyamatosan
végeztékela felügyeletihatározatokban foglaltkötelezésekvégrehajtását.Ahibáskamatoztatáséskamatszámítás
miattkeletkezettösszegeket–afogyasztóktájékoztatásamellett–visszatérítették.Afogyasztóvédelmibírságkisza-
básántúl18pénzügyiintézményesetébenmindösszesen2,3millióforintösszegbenkerültsoreljárásibírságkiszabá-
sára,mivelatémavizsgálatsoránakértadatszolgáltatásokat,információkatamegadotthatáridőrenemteljesítették.
Azeljárásibírságkiszabásátkövetőenamulasztásokatazérintettintézményekjellemzőenpótolták.

AzMNBazelszámolásésforintosítástémakörébenösszesen21állásfoglalástadottki,továbbá612,pénzügyiintézmé-
nyektőlérkezőkérdésfelvetésttartalmazóe-mailtválaszoltmeg.

Azelszámolássalösszefüggőadatokattáblázatosformábana2.számúmelléklettartalmazza.

AzMNBugyancsaktémavizsgálatkeretébenellenőrizteazegyesfogyasztóikölcsönszerződésekbőleredőkövetelések
forintra átváltásával kapcsolatos kérdések rendezéséről szóló 2015. évi CXLv. törvényben foglaltak betartását. Az
intézkedéssoránagépjármű-ésszabadfelhasználásúhitelekforintosításánakellenőrzésérekerültsor29intézmény
esetében.Avizsgálatnemtártfelafogyasztókszámáraanyagihátránytokozósúlyosjogszabálysértést.
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rendszer,valamintazabbavetettközbizalommegerősítéseérdekében2016.II.félévétőlkezdődőenelemzés-
nekvetettealátizenegybank(BudapestHitelésFejlesztésiBankzrt.,MagyarTakarékszövetkezetiBankzrt.,
KereskedelmiésHitelbankzrt.,FHBKereskedelmiBankzrt.,FHBJelzálogbankNyrt.,CIBBankzrt.,MKBBank
zrt.,OTPJelzálogbankzrt.,UniCreditBankHungaryzrt.,raiffeisenBankzrt.,ErsteBankHungaryzrt.)fogyasztói
jelzáloghitel-szerződéseinekrészévéválóáltalánosszerződésifeltételeket.Avizsgálatsorán–amely2017-ben
zárulle–azMNBáttekintiazüzletszabályzatokat,szerződésifeltételeket,ésamennyibenáltalaaggályosnak
tartottfeltételeketazonosít,úgyaztjelziazérintettpénzügyiintézménynek,egyúttalelvárjaannakfelülvizs-
gálatátésmódosítását.AszerződésifeltételektisztességtelenségénekmegállapításanemazMNB,hanem
abírósághatásköre,ezérthaegyintézménynemmódosítjaazaggályosnaktartottszerződésifeltételt,úgyaz
MNBközérdekűkeresetetindít.

Afedezetlengyorskölcsönökkapcsánfontosmegemlíteni,hogyazMNBügyfélszolgálatáhozbeérkezettösszes
panaszközelnégyszázaléka(129),valamintakérdésekfélszázaléka(195)aszemélyikölcsönökrevonatkozott.
AszemélyikölcsönjellemzőirőlésatudatosválasztásfontosságárólkülöncikkettalálnakafogyasztókazMNB
Fogyasztóvédelmihonlapján,aHitel,lízingmenüpontalatt.Akarácsonytmegelőzőidőszakafogyasztóvédelmi
kommunikációbaniskiemelthangsúlytkapott,akarácsonyikampányhozkapcsolódósajtóközlemények–„Je-
lentőskülönbségekapénzügyiintézményekkarácsonyihiteldíjainál”ésa„Figyelnikellakarácsonyihiteleknél:
elállás,termékbiztosítás,kényelmiszolgáltatás”–számos,hitelfelvétellelkapcsolatoshasznosinformációmellett
aTHM-számításbannemszereplő,jelentőstöbbletköltségeketeredményező,afogyasztókáltalválasztható,
hitelhezkapcsolódókiegészítőszolgáltatásokjellemzőireisfelhívtaafigyelmet.Ehhezkapcsolódóanakényelmi
szolgáltatásokkalkapcsolatostudnivalókrólszólanyomtatásbanismegjelent,valamintahonlaprólisletölthető
„Amitagyorskölcsönökrőltudnikell”címűPénzügyiNavigátorExtrafüzet.

Azőszfolyamánkerültkiadásraapénzügyiszervezetekszámáraafogyasztóvédelmielvekalkalmazásárólszóló
10/2016(X.24.)számúajánlás,amelyafogyasztóvédelemszéleskörétérintvetartalmazzaazMNBfogyasz-
tóvédelmielvárásait.Kritériumokatfogalmazmegazátláthatóságnövelése,valamintafogyasztókésapénz-
ügyiintézményekközötti–eltérőszintűpénzügyiszakmaitudásbóleredő–egyensúlytalanságcsökkentésére,
atisztességesszerződésifeltételekalkalmazására,azátláthatóköltség-ésdíjszabásra,afizetésinehézségek
kezelésére.Azajánlásmegfogalmazzatovábbá,hogymilyenelvárásokattámasztazMNBazintézményekkel
szembenapénzügyifogyasztóvédelemrevonatkozóan.

4.1.1.1. Kamatkockázatok a lakáshitelezésnél

AzelmúltévbenazMNB-hezbeérkezettfogyasztóvédelmikérelmekközeltizenötszázaléka(510),illetveaz
ügyfélszolgálathozbeérkezőkérdésekkétszázaléka(705)ajelzáloghitelezésselvoltösszefüggésben,ezenbelül
azírásbelimegkeresésekhozzávetőlegegyszázaléka(125)ahitelkamatokkalkapcsolatoskérdésekrevonatko-
zott.Alakáshitelezésrevonatkozójogszabályokjelentősenszigorodtak2016-ban.Többekközöttaszerződések
tervezetétlegalábbháromnappalaszerződéskötéstmegelőzően,kérésnélkülátkelladniafogyasztónak,
valamintaszolgáltatótizenötnapignemmódosíthatjaazajánlatát.Aszámlavezetésrevonatkozókikötésenés
abiztosításmegkötésérevonatkozóesetlegeskötelezettségenkívültilossáváltazárukapcsolás.Egységesebb
lettazelőtörlesztésrevonatkozószabályozásésszigorodtakazértékbecslésselszembentámasztottkövetel-
ményekis,ahiteltanácsadássoránpedigkötelezőszemélyreszabottajánlatottenni.Areklámokbanésmarke-
tinganyagokbanaTHM-mutató13mellettfelkelltüntetniafutamidőt,azegyébdíjakatésakamatozásmódját
is.Aváltozásokatfeldolgozószakértőicikk14 ismegjelentetémában,amitezútonisajánlunkafogyasztók
figyelmébe.Mivelalakáshitelekegyikfőjellemzője,hogyhosszútávúésjelentősfizetésikötelezettségvállalást
jelentenek,különösenfontosafogyasztókszámára,hogyaszerződéskötéstmegelőzőenalaposangondolják
átahitelfelvételkövetkezményeit.Sokesetbencélszerűlehetegyfüggetlenszakértősegítségévelkiértékelni
azajánlatokat.

1383/2010.(III.25.)Korm.rendeletateljeshiteldíjmutatómeghatározásáról,számításárólésközzétételéről.ATHMarraszolgál,hogyahitelés
lízingtermékekáraösszehasonlíthatólegyen.Arendeletmeghatározza,hogymilyendíjakatésköltségeketlehetamutatószámításakorfigye-
lembevenni.

14  www.mnb.hu/letoltes/szh3-dr-fulop-szilvia-mcd-iranyelv-final2mnbhonlapra.pdf

http://www.mnb.hu/letoltes/szh3-dr-fulop-szilvia-mcd-iranyelv-final2mnbhonlapra.pdf
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APénzügyiTanácsadóIrodahálózattapasztalataialapjánjelentősenmegnövekedettafixkamatozásúhitel-
konstrukciókirántiérdeklődés,különösenalakáscélúhitelekesetében.Ugyanakkorafixkamatfogalmátmár
nehezebbenértelmezikafogyasztók,esetenkénttévesfeltételezésselélnekazáltalukmegkötnikívántügylettel
kapcsolatban.A3évetmeghaladófutamidejűhiteleknéltöbbkülönbözőkamatszámításimódszeresetében
istalálkoznakafixkamatfogalmával,azonbanazezekközöttilényegeskülönbségeketjellemzőennemlátják
át.Afogyasztókafixkamatozássalszeretnékelkerülniatörlesztőrészletekfutamidőalattiemelkedését,akár
azonazáronis,hogyaváltozókamatozásúhitelekhezképestmagasabbTHMmellettadósodnakel.

Felvetődikakérdés,hogymiakedvezőbbfogyasztóiszempontból:areferencia-kamatlábhozkötöttváltozó
hitelkamat,vagyafixhitelkamat?Mivelmindenhitelszerződésmögöttegyéniigények,lehetőségekésprefe-
renciákhúzódnakmeg,ígyezekalapjánérdemesmérlegelniakülönbözőhiteltermékekkondícióit.Areferencia- 
kamatlábhozkötöttváltozókamatozásúhitelekesetébenakamatfeláratazMNBhonlapjánközzétettmértékkel
lehetmegváltoztatni,areferencia-kamatlábpedigahitelszerződésbenmeghatározottperiódusnakmegfele-
lően,jellemzőenrövidebbidőközönkéntváltozhat.Fixkamatozásúhitelekeseténahitelezőahitelkamatot
legfeljebbazMNBhonlapjánközzétettkamatváltoztatásimutatóalapján,éscsakaszerződésbenrögzítettka-
matperiódusnakmegfelelőidőközönkéntváltoztathatjameg.Ebbenazesetbenakamatjellemzőenmagasabb,
de–aváltozókamatozásúhitelekkelszemben–atörlesztőrészletakamatperiódusalattnememelkedhetés
nemiscsökkenhet.

Pénzügyistabilitásiésfogyasztóvédelmiszempontbólisfontosalakosságihiteltermékek–különösenajelzálogalapú
lakáscélúhitelekárazásánakésösszehasonlíthatóságánakmegteremtése,amelyapiaciversenyélénkítésénkeresztül
valósulhatmeg.A szolgáltatók közötti verseny élénkítésének egyik lépése a fogyasztóbarát hiteltermékminősítési
koncepciókialakítása.Azértékelésirendszerkialakításátalakosságiügyfelekszéleskörénekérintettsége,ajelentősen
növelhetőfogyasztóitöbblet,valamintajelenlegihitelezésifolyamatokisindokolják.

A koncepció lényege, hogy a fogyasztók széles köre számára elérhető, közérthető, áttekinthető feltételrendszerű,
egyszerűésgyorsügyintézésmellettfelvehetőtermékekjöjjeneklétre.Aminősítetttermékeknemtartalmazhatnak
rejtettköltségeketésindokolatlanárukapcsolásokat.Kiemeltszempontakamatfelárakcsökkenése,atörlesztőrészletek
hosszabb távú kiszámíthatóságának megteremtése, a fogyasztóbarát lakáshitel-termékekre vonatkozó ajánlatok
összehasonlíthatóságának biztosítása, a fogyasztó megváltozott körülményeihez való rugalmas alkalmazkodás és
ahitelkiváltásokösztönzéseis.

Acsaládokotthonteremtésénektámogatásaakoncepciómegalkotásasorániskiemeltszempontvolt,ezértaminősí-
tettlakáshiteltermékaCsaládokOtthonteremtésiKedvezményét(CSOK)igénybevevőcsaládokszámáraiselérhető
kell,hogylegyen.

Atermékekbevezetésérevárhatóan2017-bensorkerül,amitszéleskörűszakmaiésfogyasztóiegyeztetéselőzmeg.

3. keretes írás
Fogyasztóbarát lakáshitel-koncepció
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változókamatozásúhitelszerződésekeseténvonzólehet,hogyapénzügyiintézményekatermékeketjellem-
zőenalacsonyabbszintenárazzák.Kockázatugyanakkor,hogyafutamidőalattakamatfelár,valamintarefe-
renciakamatkedvezőtleniránybaváltozhat,emelveezáltalahitelkamatmértékét.Kockázattovábbá,hogy
areferencia-kamatozásútermékekkamatozásaésígyazesedékestörlesztőrészletekisnehezebbentervezhetők.

Afixkamatozásúhitelszerződésekmellettszólajobbtervezhetőség,amiaztjelenti,hogyhosszabbtávon,
előreismertafizetendőkamatmértéke,ígyatörlesztőrészletösszegeis.Továbbielőnye,hogyafogyasztóra
akamatperiódusonbelülnincsenekhatássalahitelkamatotesetlegnegatívanérintőfolyamatok,ugyanakkor
természetesenazadottkamatperiódusbanahitelfelvevőnemrészesülazokbólazelőnyökbőlsem,amelyek
azidőszakalattesetlegjelentkezhetnek.

ABUBOr(BudapestiBankköziForintHitelkamatláb)egyolyanreferenciamutató,amitabankközipiacszereplőimeghatá-
rozottperiódusraegymásközöttirányadónaktekintenek.Napontaváltozik,vanbelőlenapi,heti,havi,háromhavi,illetve
hosszabb időszakra vonatkozó is. Kiszámítását a piaci szereplők egy csoportjának napi kamatjegyzései alapján végzik.

ApiaconszámosterméketáraznakaBUBOralapján,MagyarországonjelenlegközelazéveshazaigdP-nekmegfelelő
nagyságrendűpénzügyitermékárszintjefüggösszevele,ígykülönösenfontosaszabályozottéspontosmeghatározá-
sa.Afogyasztókeladósodásiéskamatkockázataitrendszerszintencsökkentőintézkedés,aFairbanktörvényszerint
a3évetmeghaladófutamidejűfogyasztóihitelekkamatát(vagyváltozókamatozásúkonstrukciókeseténakamatfel-
árat)legalább3évrerögzítenikell.AzintézkedéstöbbekközöttaBUBOr-ralhatározzamegakamatfelárkiszámításá-
nakmódszereit,ígyamutatóközvetlenésfolyamatosbefolyássalvanafogyasztóihitelektörlesztéséreis.

AreferenciakamatokmegbízhatóságánakbiztosításaérdekébenazEurópaiParlamentésazEurópaiUnióTanácsarende-
letetalkotott,melyakülföldiLIBOr-ésEUrIBOr-kamatmutatókmanipulálásáraadottválaszkéntszigorúanszabályozta
amutatókképzésénekfelételeit.Amutatómeghatározásávalkapcsolatosfeladatokat2016szeptemberéigaMagyarForex
Társaság(MFT) láttael.AszigorúbbeurópaikövetelménynekvalómegfelelésérdekébenazMNB,azMFTésaMagyar
Bankszövetségközöttimegállapodásalapjánareferenciamutatókmegállapítását2016.november1-jétőlazMNBvetteát.

4. keretes írás
A BUBOR

1. ábra
A fix és változó kamatozású kihelyezett hitelek arányának és volumenének változása
(Mrd Ft; %)
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Ahitelkamatokkamatváltoztatási,valamintkamatfelár-változtatásimutatókalapjántörténőjogszerűváltozta-
tása,valamintatájékoztatásikötelezettségeknekvalómegfelelésazMNBáltalellenőrizhetőfogyasztóvédelmi
kockázatothordoz.AzMNBezértrendszeresenvizsgáljaahitelintézetekáltalvégzett,akölcsönszerződésmeg-
kötésétmegelőzőtájékoztatásokmódját,valamintazoktartalmát,ezzelisarraösztönözveaszolgáltatókat,
hogykörültekintőentájékoztassákafogyasztókat.

4.1.1.2. A hitelkártyákhoz kapcsolódó kockázatok

Évekótafennállókockázatotrejtahitelkártyatermékekagresszívértékesítése.AzMNBtapasztalata,hogy
afogyasztókszámáratovábbrasemegyértelműahitelkártyákésabankkártyákhasználataközöttijelentőskü-
lönbség,valamintahitelkártyahasználatánakveszélyeiéspénzügyikockázatai.A2016-banbeérkezettösszes
fogyasztóvédelmikérelemnégyszázaléka(142),atájékoztatójellegűkérdésektöbbmintfélszázaléka(223)kap-
csolódottahitelkártyához.Afogyasztókatérintőkockázatokközöttazegyiklegfontosabbazésszerűhasználat
hiányosságaibóleredőprobléma.Ezegyfelőlaszolgáltatókhiányostájékoztatásánakkövetkezménye,másfelől
az,hogyafogyasztóahitelkártya-szerződésmegkötésétmegelőzőenmekkorahangsúlytfektetettatermék
jellemzőinekmegismerésére,valamintasajátfizetőképességénekmérlegeléséreésjózanmegítélésére.Sok
esetbenamegfelelőtájékoztatásellenéresemtudatosanhasználjákaterméket,ahitelkeretkihasználásaakár
jelentőspénzügyiterhetisjelenthet,amelyvégülhosszútávúpénzügyikiszolgáltatottságotiseredményezhet.

Aszupermarketekben,bevásárlóközpontokban,repülőtereken,forgalmasbenzinkutakontörténőértékesítés
sorántöbbnyireközvetlenül,szóbantörténikmegatermékbemutatása.Ezaszóbelitájékoztatássokesetben
félrevezető,atermékelőnyöstulajdonságaiteltúlzó,hátrányaitelhallgatóformábanvalósulmeg.Azértékesí-
tésiszituációsajátosságábóleredőenkülönösenalkalmasazügyletidöntéstisztességtelenbefolyásolására,és
problémaeseténatájékoztatástartalmanemrekonstruálható.APénzügyiTanácsadóIrodahálózatszakértői
gyakrantalálkoznakolyankapcsoltértékesítéssel,amikorkülönbözőhűségprogramokhozvagyáruvásárlássorán
kerülsorhitelkártya-szerződésmegkötésére,nohaafogyasztóténylegesszándékanemahitelkártya-szerződés
megkötésére,hanemakapcsolódókedvezményvagytermékmegszerzéséreirányul.

Abiztonságoshitelkártyahasználatmagasszintűpénzügyitudatosságotigényel,amirekülöntémakörépül
afogyasztóvédelmimicrosite-on,illetveerrőltájékoztat„Ahitelkártyahasználataéskockázatai”címűPénzügyi
NavigátorFüzet,valaminta„Használjatudatosanhitelkártyáját!”1percestársadalmicélúreklám.Afogyasztók-
naknyújtotthitelrőlszólótörvény2016tavaszimódosításakapcsán„Újszabályokazátláthatóbbhitelezésre:
háromnapaszerződésáttekintésére,hátrányosárukapcsoláskizárva”címmel jelentmegsajtóközlemény
többekközöttahitelfelvételtmegelőzőügyféltájékoztatásésazárukapcsolástilalmatémájátérintően.Aszo-
kásosmódonakarácsonyiidőszakkezdetekorközleményben–„Figyelnikellakarácsonyihiteleknél:elállás,
termékbiztosítás,kényelmiszolgáltatás”,valamint„Jelentőskülönbségekapénzügyiintézményekkarácsonyi
hiteldíjainál”címmel–ésszámossajtómegjelenésbenisfelhívtaazMNBafigyelmetazeladósodásésahitel-
kártyákhasználatánakveszélyeire,afelelőshitelfelvételjelentőségére.

4.1.1.3. A gépjárműhitel- és lízingszerződések aggályos rendelkezései 

A2016-banbeérkezettfogyasztóvédelmikérelmekjelentősebbhányada,közeltízszázaléka(353),atájékoztató
jellegűkérdésekközelegyszázaléka(308)kapcsolódottagépjárműhitel-éslízingszerződésekhez.Alegtöbb
panaszaközvetítőktevékenységétésatörlesztőrészletek,díjakésköltségekelszámolásátérintette.

AzMNBtörvény2016.évelejétőlfeljogosítjaazMNB-tközérdekűkeresetelőterjesztéséreafogyasztóiszer-
ződésekrészévéválóáltalánosszerződésifeltételektisztességtelenségénekmegállapításaérdekében.Ezen
jogosultságkereteiközöttazMNBrészletesenátvizsgáltaannakakilencpénzügyiintézménynek–Lombard
Lízingzrt.,BudapestAutófinanszírozásizrt.,ToyotaPénzügyizrt.,MKB-EuroleasingAutólízingzrt.,CIBLízing
zrt.,MerkantilBankzrt.,PorscheBankzrt.,UnicreditLeasingzrt.,BanifPlusBankzrt.–avonatkozószabály-
zatait,amelyek2015őszénújfogyasztóigépjárműhitel-vagylízingszerződéseketkötöttek.Avizsgálategyrészt
bíróságáltalmárkorábbantisztességtelennekminősítettfeltételek,vagyazokhoztartalmilaghasonlókikötések
előfordulását,másrésztazegyesszolgáltatókáltalazérintettszerződéseskörbenalkalmazotttovábbiszerződési
feltételekmegfelelőségétellenőrizte.
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AvizsgálatotazMNBarrafigyelemmelvégezte,hogyaszolgáltatókáltalafogyasztóiszerződésekbenalkalmazott
általánosszerződésifeltételekmegfelelnek-eajóhiszeműségéstisztességpolgárijogikövetelményeinek.Az
aggályosnaktartottszerződéseskikötésekesetébenazérintettpénzügyiintézményeknekküldöttfelhívásban
fejtettekiaggályait.Ígypéldáulkifogásoltaalízingtárgyatképezőgépjárműönhatalmúbirtokbavételérefeljo-
gosítórendelkezéseket,továbbáazokatafeltételeket,amelyeknembiztosítottákavisszaadottgépjárművek
értékesítésénekátlátható,nyilvánosvoltát,korlátoztákvagyterhesebbétettékafogyasztóelőtörlesztéshezvaló
jogát,nemrendeztékvilágosanadíjakatésköltségeket,vagyabiztosításiszerződésektárgyábanafogyasztóra
hátrányosrendelkezésekettartalmaztak.

Leggyakrabbanazegyértelműséghiányávalszembesültekavizsgálatotvégzők,jellemzőproblémakéntmerültek
felazáltalánosszerződésifeltételekbenazérthetetlen,egymásnakellentmondó,többféleképpenértelmezhető,
vagyahitelezőegyoldalúértelmezésétlehetővétevőmegfogalmazások.Előfordult,hogyaszerződésifeltételek
afogyasztószámáranemérthetőenfogalmaztákmegaköltségekreésdíjakra,azelszámolásra,afelmondási
okokra,vagyazelőtörlesztésrevonatkozórendelkezéseket.Mivelegyáltalánosszerződésifeltételönmagában
azegyértelműséghiányamiattistisztességtelenlehet,ezértazMNBvisszatérőenhangsúlyozta,hogyavilá-
gos,könnyenérthetőmegfogalmazásraésakikötésekrendszerénekátláthatórendszerezésérekelltörekedni.

Apénzügyiintézmények–elfogadvaavizsgálatbanfelhozottérveket–amegfogalmazottaggályokkiküszöbölé-
sévelmódosítottákszerződésifeltételeiket,ezértközérdekűkeresetindításáranemkerültsor.AzMNBfelhívására
aváltoztatásokatnemcsupánazújonnankötendőszerződésekalapjáulszolgálószabályzatokban,hanemateljes
élőszerződésállományukrakiterjedőenátvezették.Ennekköszönhető,hogymintegy150ezerszerződésbőlke-
rültekkiafogyasztókranézveindokolatlanvagyaránytalanhátránytjelentő,illetvenemegyértelműkikötések.

Agazdaságiversenyhivatalkezdeményezésére–aversenytükörcíműszakmailapkülönszámában–azMNB
ésaversenyhatóságszakértőiközösen,afelügyeletiésversenyjogiaspektusokatismegjelenítvetekintettékát
apénzügyiszektortérintőlegfontosabbkérdéseket,ígyatisztességtelenszerződéseskikötéseketis.Akiadvány
bemutatjaazilletékeshatóságokáltalelérteredményeketésazelőttükállókihívásokat.

4.1.1.4. Fizetési nehézségek kezelése

AzMNB-hezbeérkezettösszespanaszmintegyötszázaléka(200),atájékoztatástkérőmegkeresésekfélszáza-
léka(183)apénzügyiintézményekáltalelutasítottméltányosságikérelmekrevonatkozott,amimutatja,hogy
kiemeltjelentőségevanannak,hogyafogyasztóktisztábanlegyeneksajátfelelősségükkelahitelfelvételsorán.

Afizetésikésedelembenlévőlakosságijelzáloghitelekproblémájaazegyiklegkomolyabbpénzügyistabilitási
éstársadalmikockázat.AzMNBezértkiemeltfigyelmetfordítarra,hogytömegesfedezetérvényesítésnélkül,
alakhatásbiztosításánakszemelőtttartásávaltörténjenmeganemteljesítőlakosságijelzáloghitel-adósokfize-
tőképességénektartóshelyreállítása.Ennekérdekében2016.évelejénkiadásrakerültafizetésikésedelembe
esettlakosságijelzáloghitelekhelyreállításárólszóló1/2016.(III.11.)számúMNBajánlás.Azajánláscélja,hogy
akésedelmesséváltlakosságijelzáloghitel-szerződésekesetébenösztönözzeafenntarthatóadósságrendezést,
elősegítseaszerződőfelekközöttiegyüttműködést,aközösmegoldáskeresést,hatékonyabbátegyeakésedel-
mesadósokésapénzügyiintézményekközöttikapcsolatfelvételtéskommunikációt,valamintiránymutatást
adjonamegállapodásokminimálistartalmátilletően.Meghatározásrakerültekazokamagatartásiformák
ésjógyakorlatok,amelyeketazMNBelvárafizetésikésedelembeesettjelzáloghitel-adósok,továbbáamár
felmondott,ingatlannalfedezettkövetelésekkötelezettjeifizetőképességénekhelyreállításasorán.AzMNB
amegoldáskeresésifolyamatsikerességéhezkulcselemnektekintiafelekkonstruktívésjóhiszeműegyüttmű-
ködését,ezértkiemeltenfontos,hogyobjektívésegyértelműkritériumokmenténlegyenmegítélhetőmind
apénzügyiintézmény,mintazadósmagatartása.AzMNBazajánlásteljesítésétfigyelemmelkísériésindokolt
esetbenazajánlásokbetartatásárarendelkezéséreállófelügyeletieszközöketalkalmazza.

AfizetésinehézségekmegelőzéseérdekébenazMNBajövőbenisfigyelemmelkísériatúlzotteladósodásmeg-
előzésétcélzó,ajövedelemarányostörlesztőrészletésahitelfedezetiarányokszabályozásárólszóló32/2014.
(IX.10.)MNBrendeletbetartását.Megjegyzendő,hogyazeddigitapasztalatokszerintjogértelmezési,illetve
informatikaiproblémákmiattmerültfeljogszabálysértés.
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Mindezenintézkedésekéserőfeszítésekcsakafogyasztókegyüttműködésévelvezethetnekeredményre.Atúl-
zotteladósodásmegelőzéseafogyasztóklegfőbbérdeke,ezértindokolt,hogyahiteltfelvennikívánófogyasz-
tókmegismerjékaszabályokatésmagukismeggyőződjenekarról,hogyesetükbenahitelfelvételsoránnem
történiktúlhitelezés.APénzügyiTanácsadó Irodahálózattapasztalataialapjánfizetésinehézségeseténaz
elsőszámúproblémaafogyasztókegyüttműködésihajlandóságánakhiánya.SokesetbencsakanegatívKHr-
státuszrögzítésétkövetően,vagymégakkorsemhajlandóakapárbeszédre.Akommunikációhiányanemcsak
apénzügyiintézményirányába,deazesetlegtanácsadássalvagyegyébmódonsegíteniképesszervezetek
irányábaismegfigyelhető.Abajbajutottfogyasztókjellemzőennemhisznekabban,hogyapénzügyiintéz-
ményekfizetéskönnyítőprogramjaiérdemisegítségetjelenthetnek,illetvesokesetbennincsistudomásuk
ezekrőlalehetőségekről.Apénzügyinehézséggelküzdőkgyakrannemlátjákát,hogyaproblémakezeléséhez
többszervezettel,hatósággallenneszükségesegyüttműködni,ígyszakszerűtanáccsal,esetlegmentorálással
helyreállíthatólenneafogyasztófizetésiképessége.

Abbanazesetben,haakésedelemmértékemeghaladjaakilencvennapot,előfordulhat,hogyapénzügyiszol-
gáltatófelmondjaahitelszerződéstésértékesítiakövetelését.Aköveteléskezelőktevékenységérevonatkozóan
beérkezettpanaszokkétszázaléka(88),illetveazügyfélmegkeresésekjelentősebbhányada,közeltízszázaléka(367)
afelmondotthitelszerződésekbőlszármazókövetelésekkezelésévelvoltkapcsolatban.Alegtöbbenatájékoztatás
hiányosságaitésatartozáselszámolásáravonatkozóhiányosságokatnehezményezték.Ezzelösszefüggésbenaz
MNBaköveteléskezelésitevékenységekkapcsánkockázatkéntazonosítottaatöbbszöröstovábbengedményezé-
seket,amelyekeredményeképpenazügyfeleksokesetbennincsenektisztábanazzal,hogykinektartoznak,mely
intézményazaktuálisbefizetéscímzettje.Ezazesetfennállakkoris,hakövetelésvásárlókakövetelésérvényesí-
tésévelbehajtócégeket,alvállalkozókatbíznakmeg,akikazügyfeleketnem,vagynemmegfelelőentájékoztatják
amegbízásról,amegbízásvisszavonásáról,valamintapénzügyiteljesítésmegváltozottcímzettjéről.

Aggályosazagyakorlat,hogyakövetelésvásárlóksokesetbenakövetelésbennemérintett,azügyfélkör-
nyezetébenélőmásszemélyektől(szomszédoktól,munkatársaktól)gyűjtenekadatokatazadósról.Azilyen
adatgyűjtéskiszolgáltatottátesziazügyfeleket,ésezáltalnincsenektisztábanazzal,hogyakövetelésvásárló
milyeninformációkkalrendelkezhetróla.APénzügyiTanácsadóIrodahálózatszakértőiritkábbantalálkoznak
jogsértésselamegbízásalapjántörténőköveteléskezelésesetében,azonbanazeladottkövetelésekkelössze-
függésbenmármásahelyzet.gyakoriprobléma,hogyabehajtócégakésedelmikamatonkívüligenmagas
költségeketszámítfel.Ennekkövetkezménye,hogyazadósfizetésikötelezettségeolyanmértekbennövekszik,
hogyabefizetéseimárazévesköltségeketéskamatokatsemfedezik,ígyatőketartozásévrőlévretovábbnőés
adósságspirálalakulki.Továbbiproblémátjelent,hogyafogyasztóktöbbnyirenincsenektisztábanabehajtás
ésavégrehajtásfogalmaközöttikülönbséggel,aköveteléskezelőkpedigszámosesetbenvisszaélnekezzel.
Avégrehajtásiügyekrőltudnikell,hogyazMNBáltalnemfelügyelttevékenység,ígyazalapvetőtájékoztatáson
kívülegyébsegítséget–hatáskörhiányában–nemtudnyújtaniazMNB.

AzMNBabankszektorbankockázatkéntazonosítottaakövetelésvásárlásiengedéllyelnemrendelkezőmagánsze-
mélyekésvállalatokrészéretörténőkövetelésértékesítést.AtapasztalatokalapjánvizsgálatindultaraiffeisenBank
zrt.-nélabankkövetelésértékesítésigyakorlatánakellenőrzésére,különöstekintettelazegyedikövetelésenged-
ményezésekre,valamintafelügyeletiengedéllyelnemrendelkezőkövetelésvásárlókra.Azeljárásmegállapította
abankjogsértőmagatartását.Afelügyeletihatóságezértkötelezteabankot,hogyapénzügyiszolgáltatásokból
eredőkövetelésekeladásasoránmindenkorazelvárhatógondosságkövetelményénekmegfelelőenjárjonel.
Ennekérdekébeneljárásaitúgyalakítsaki,hogymindenesetbenbiztosítvalegyenazüzletszerűenkövetelésvá-
sárlótársaságokezentevékenységfolytatásáhozszükségesengedélyénekellenőrzése.Azintézkedéssoránazis
fontosszempontvolt,hogyakövetelésvásárlásraengedéllyelnemrendelkezőtársaságokésmagánszemélyek
üzletszerűésezértengedélyköteleskövetelésvásárlásitevékenységetnefolytassanak.AzMNBavizsgálatotlezáró
határozatábanakötelezésenfelül1millióforintbírságotszabottkiazintézménnyelszemben.

AkockázatkiemeltjellegérevalótekintettelazMNBvalamennyifogyasztóvédelmikommunikációseszközével
igyekszikfelhívniafigyelmetalehetségesveszélyekre,ésbemutatniateendőketegyesetlegesfizetésinehézség
megoldásaérdekében.AtémábanazMNBFogyasztóvédelmihonlapjánakHitel,lízingmenüpontjábantöbb
honlapcikkfoglalkozikamielőbbikapcsolatfelvételjelentőségével,azáthidalómegoldásokkal,ésazállami
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fizetéskönnyítőlehetőségekkel.APénzügyiNavigátorFüzetekközötta„Mittegyünkfizetésinehézségekese-
tén?”címűtájékoztatófüzetsegítazeligazodásban,valamintugyanezzelacímmelegypercestársadalmicélú
reklámésoktatófilmiselérhető,amelyfelhívjaafigyelmetamegoldásilehetőségekre.Mindemellettfüggetlen
tanácsért,segítségértcélszerűfelkeresniamegyeszékhelyekenműködőPénzügyiTanácsadóIrodahálózatot,
vagytájékoztatástkérniazMNBügyfélszolgálatától.

AzMNB-hezbeérkezettfogyasztásihitelekrevonatkozóadatokalapjánúgytűnik,hogyakarácsonyfaalákerültaján-
dékokjelentősebbhányadátismétfogyasztásihitelbőlvásároltamegalakosság.Afogyasztásihitelekközétartoznak
azáruvásárlásihitelek,aszemélyikölcsönök,aszabadfelhasználásújelzáloghitelekésagépjárműhitelek.2016decem-
berébenahitelintézetekösszesen33,9milliárd forintértékbenhelyeztekkiúj fogyasztásihitelt,amelyazelőzőév
azonos időszakához viszonyítva57%növekedést jelent.A karácsonyi ajándékvásárlás szempontjából talán kevésbé
fontosakaszabadfelhasználásújelzálog-ésgépjárműhitelek,ígycsakazáruvásárlásihitelekésaszemélyikölcsönök
alakulásakerültnagyítóalá.

A korábbi években sokkal visszafogottabb volt a hitelfelvételi kedv.A 2008-as válságóta 2012utolsó két hónapja
jelentettea„mélypontot”,akkor17milliárdforintnyiáruvásárlásihiteltésszemélyikölcsöntfolyósítottakahitelinté-
zetek.Azakkoriátlagoskamatszintmég18%körülalakult,báralegdurvábbkamatokkal2008télihónapjaibanlehetett
találkozni.Akkoraváltozóvagylegfeljebb1évrefixáltátlagoskamatszintmégmegközelítettea26%-ot.

A2016-osadatokalapjánmegállapítható,hogymárnovemberben12,5%-kalmegugrottafolyósításvolumeneszep- 
temberhezképest,azelőzőévazonosidőszakáhozviszonyítvapedigötvenszázalékkaltöbbhiteltvettekfelazembe-
rek.Adecemberihónapishasonlóanjellemezhető,azelőzőévazonosidőszakáhozviszonyítva67%-kal,10,8milliárd
forinttalnőttakihelyezésösszege.2016utolsókéthónapjában52milliárdforintösszegű,azazbőmásfélszerannyi–
személyikölcsönbőlésáruvásárlásihitelbőleredő–adósságakeletkezettamagánszemélyeknek,mint2015novem-

5. keretes írás
Adósság a karácsonyfa alatt

2. ábra
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4.1.1.5. Zálogházak hitelezési tevékenysége, kézizálog hitelezés 

Azálogházaktevékenységérevonatkozóanmindössze4panaszés25kérdésérkezettazMNBügyfélszolgála-
tához,afelvetésekjellemzőenafizetendőkamatésdíjakmértékétérintették.Bárezaszámelenyészőarányt
képviselamegkeresésekközött,mégiskiemeltfigyelmetérdemel,miveleztapénzügyiterméketjellemzően
azelevenehézhelyzetbenlévő,hátrányoshelyzetűfogyasztókhasználjákaleggyakrabban.Afelmerülőkér-
désekreazMNBügyfélszolgálataadottgyorsésközérthetőválaszokat.

AzMNB2015-össikeresfellépésétkövetően17kézizálog-intézménynélérteelannakvállalását,hogykivezes-
sékkínálatukbólazMNBáltalnemkívánatosnaktartott,30napnálrövidebbfutamidejűtermékeket.Akézizá-
log-hitelezéssoránextrémrövidfutamidővelkapcsolatbanfelmerültkockázatokataTHMmeghatározásáról,
számításárólésközzétételérőlszóló83/2010.(III.25.)Kormányrendelet2016-osmódosításarendezte.Akor-
mányrendeletbenmegfogalmazásrakerült,hogya30napnálrövidebbfutamidejűkézizálogkölcsönökesetében
aTHMértékétakkéntkellszámítani,hogyateljestartozásvisszafizetésérea30.naponkerülsorésvalamennyi
a30.napigfelmerültköltségetaTHMértékébebelekellszámítani.AzMNBálláspontja,hogyazakölcsön-
nyújtóimagatartás,amelyajellemzőfogyasztóifinanszírozásiigényeknélnyilvánvalóanlényegesenrövidebb
futamidőtrögzítaszerződéseskonstrukciókban,nemálltösszhangbanaTHM-szabályozáscéljával,ígya30
napnálrövidebbfutamidejűkézizálogkölcsön-konstrukciókkapcsánnemvoltkizárható,hogyakölcsönnyújtó
szándékaajogszabályokmegkerüléséreirányult.AzMNBakézizálogkölcsönökpiacánkiemeltkockázatként
értékelteaTHMszámításáraésaTHMmaximumánakmértékérevonatkozójogszabályirendelkezésekbetar-
tását,továbbáakereskedelmikommunikációbanaTHMmegfelelőszerepeltetését.

AzMNBa2016.évbenkézizálog-hitelezéstárgyábanösszesen9intézménynélfolytatotttéma-éscélvizsgála-
tot.Enneksoránaztellenőrizte,hogyakézizálog-hitelezésipiacszereplőimikénttesznekelegetekölcsöntípus
esetébenaTHMszámítására,illetveaTHMmaximumánakmértékérevonatkozóelőírásoknak,illetveakézi-
zálog-kölcsönrevonatkozókereskedelmikommunikáció,valamintapanaszkezeléstekintetébenbetartják-e
avonatkozójogszabályielőírásokat.Avizsgálatokban2016.decembervégéigötintézmény,ígyaMecsekTakarék
Szövetkezet,aBorsodTakarékszövetkezet,aLombardzalazrt.,aMagyarzáloghitelzrt.,valamintazálogés
Hitelzrt.esetébenösszesen29millióforintösszegbenkerültkiszabásrafogyasztóvédelmibírság.Mindezek
mellettazMNBfelhívtaazintézményekfigyelmétaTHM-számításáravonatkozójogszabályirendelkezések
mindenkoribetartására.

AzMNBmegállapításaiszerintaMecsekTksz.avizsgálatalávontegyévesidőszakbannyújtottvalamennyi
fogyasztóikézizálog-kölcsönnélmegsértetteaTHMszámításáravonatkozórendelkezéseket.Azálogtárgykivál-
tásakorugyanisnemvettefigyelembea„készpénzszolgáltatásijutalékot”,így–afogyasztókmegtévesztésére
alkalmas,alacsonyabbTHMfeltüntetésemellett–ténylegesenaTHM-jogszabálybanrögzítettfelsőkorlátját
meghaladómértékkelszerződöttafogyasztókkal.

AzálogésHitelzrt.avizsgált32hónaposidőszakbanaTHMmértékénekmeghatározásakornemvettefigye-
lembeazáltalafelszámított„zálogosítási”,valamint„amortizációsdíjat”.AzMNBazálogésHitelzrt.-velkap-
csolatosintézkedésénélsúlyosítókörülménykéntvettefigyelembe,hogyannakjogsértőgyakorlataazérintett
ügyletekjelentősrészénélaTHMmaximumánakszámottevőmértékűtúllépéséhezvezetett.

ber–decemberben.Azévutolsóhónapjábanaváltozó,vagylegfeljebb1évrefixáltátlagoskamatszintpedig14%körül
alakult.

Az áruhitelek voltak kelendőbbek, októberben 22,3 milliárd, novemberben 25,1 milliárd, decemberben pedig 26,9 
milliárdforintvoltazújonnankihelyezettállomány.Összességébenelmondható,hogyoktóberhezképestazévutolsókét
hónapjábanavizsgáltkéthiteltípusesetébenhozzávetőleg4,5milliárdforinttalnőttahitelállomány,vagyiseztazössze-
getnagyvalószínűséggelakarácsonyiajándékokmegvásárlásáraésazünnepielőkészületekrekölthettéka családok.
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ATHMszámításakapcsánazMNBjellemzőhibakéntazonosította,hogyegyesdíjakatapénzügyiintézmények
nemvettekfigyelembe,ezáltalavalósnálalacsonyabbértékekettüntettekfel,ígyaTHM-értékekmeghaladták
ajogszabálybanrögzítettmaximumot.PanaszkezeléstekintetébenatémavizsgálatsoránazMNBaLombard
zalazrt.-tideiglenesintézkedéskeretébenkötelezteahatályostörvényirendelkezéseknekmegfelelőpanasz-
kezelésiszabályzatelkészítésére.

Avizsgálattapasztalataiszerintszámosintézménykereskedelmikommunikációjaisjogsértővolt,ezértaTHM-
revonatkozótémavizsgálathatókörétazMNBkiterjesztetteaTHMmeghatározásáról,számításárólésköz-
zétételérőlszóló83/2010.(III.25.)Kormányrendeletet2016.július1-jétőlmódosultelőírásaibetartásának
ellenőrzéséreis.AzExpresszzálogzrt.amegelőzőtájékoztatásravonatkozófogyasztóvédelmiszempontból
aggályoshiányosságokmegállapításátkövetőenazMNBszámáraiselfogadhatóanváltoztatottagyakorlatán.

AzMNBafelügyelésitevékenységesorántovábbikockázatkéntazonosította,hogyapénzügyiintézmények
akényszerértékesítéstkövetőenafogyasztóknakcsakelenyészőhányadávalszámoltakelazálogtárgyakértéke-
sítésébőlbefolyóösszegbőlazálogadóstmegilletőrésszel.Azalacsonyelszámolásiarányrészbenarravezethető
vissza,hogyafogyasztóknincsenektisztábanajogaikkal,részbenpedigarra,hogyazálogjegyektöbbsége
anonimmódonkerülkibocsátásra,amimeggátoljaafogyasztókközvetlenértesítését.AzMNBa2017.évben
fokozottfigyelmetfordítarra,hogyapénzügyiintézményekelszámolásikötelezettségéről,illetveazálogadósok
elszámoláshozvalójogárólafogyasztókszélesköretudomástszerezzenazelszámolásiarányjavításaérdekében.

4.1.1.6. Árubemutatók során történő hitelértékesítés 

Ahitelintézetekrőlésapénzügyivállalkozásokrólszólótörvény2015.december12-tőlmegtiltjaazárubemuta-
tóvalegybekötötttermékértékesítéssorántörténőfogyasztóihitelközvetítését.Atörvénymódosítástkövetően
istöbbügyféljelzésérkezettazMNB-hez,miszerintegyesbemutatókonhitelfelvételútjánislehetővétették
atermékekmegvételét.

AzMNBtöbbévekiemeltcélkénttekintazonfogyasztókvédelmére,akiketkoruk,egészségiállapotukmiatt
könnyebbenbefolyásolnakazajánlatok,hirdetések,ezértazMNBatárshatóságokkal(NFH,gvH)együttműköd-
vekiemelthangsúlytfektetarra,hogyazárubemutatókkalkapcsolatostörvényiszigorításokelérjékacéljukat.
AzMNB2016.évbenhonlapjántöbbszörisfelhívtaafogyasztókfigyelmétatiltotttevékenységveszélyeire.
Mivelazárubemutatókrajellemzőenszemélyreszólóaninvitáljákaszervezőkafogyasztókat,azilyenrendez-
vényekgyakranzártkörűek,ezértesetükbenkiemeltjelentőségevanalakosságijelzéseknek.Afigyelemfelhívó
kommunikációrészekéntaktualizálásrakerült„Azárubemutatókkockázatai”címűPénzügyiNavigátorFüzet,
továbbátöbbFacebookposztismegjelentatémában.

FigyelembevéveafentieketazMNB2016.évben6fogyasztóvédelmivizsgálatotindítottelsősorbanügyféljel-
zések,illetveatárshatóságokjelzéseialapjánannakellenőrzésecéljából,hogyazintézményektevékenységük
soránbetartják-eajogszabálybanfoglaltkötelezettségüketésvalóbantartózkodnak-eazárubemutatókon
történőtermékértékesítéssoránapénzügyiszolgáltatásnyújtásától.Avizsgálatokmégfolyamatbanvannak.E
vizsgálatoksajátossága,hogyavizsgálatbabekellvonniazérintettfogyasztókatannakmegállapításaérdekében,
hogymilyenjellegű,tartalmútájékoztatástörténtazárubemutatósorán,emiattavizsgálatoklefolytatáshoz
amegszokottnáltöbbidőszükséges.

4.1.2. Fizetésiszámla-váltás – verseny a bankrendszerben

AzévfolyamánazMNB-hezbeérkezettösszesfogyasztóikérelem3százaléka(113)aszámlavezetésselkapcso-
latosproblémáravonatkozott.Atájékoztatójellegűkérdésekazösszeskérdés2százalékát(641)jelentették.

Apénzforgalmiszolgáltatók–részbenamegváltozottjogszabályikörnyezet,részbensajátgazdaságiszempont-
jaikmiatt–akedvezményesszámlacsomagokegyrészétmegszüntették,valamintamármegkötöttpénzfor-
galmiszolgáltatásnyújtásárairányulómegállapodások(Keretszerződés)vonatkozásábaniskezdeményezték
akedvezményesszámlacsomagokkivezetését.AzMNBjelezteaszakmaiszövetségfeléazelvárásaitahazai
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piaciszereplőkszámáraakülönbözőbankszámlacsomagokjogszerű,prudenciális,valamintfogyasztóvédelmi
szempontbóliselfogadhatókivezetéséneklehetségesmódozataitilletően.

Ajelenlegijogszabályikörnyezetazegyoldalúmódosításrakorlátozottlehetőségetbiztosít,emelletttöbbféle
megoldástapasztalhatóatermékstruktúraátalakítására.Egyrésztazügyfeletújszámlacsomagválasztására
ösztönözhetiaszolgáltató.Haazügyféleztelfogadja,akkoraszerződésmódosításafelekközösmegegyezésén
alapul.MásrésztapénzforgalmiszolgáltatókezdeményezhetiaKeretszerződésfelmondásátéshelyetteújter-
méketkínálhatazügyfélszámára.Atapasztalatokszerintakeretszerződésfelmondásátaszolgáltatóklehetőség
szerintelkerülik,mivelaznegatívüzenethordoz,továbbáerősösztönzéstadazügyfeleknekarra,hogyújszol-
gáltatótkeressenek.Akeretszerződésfelmondásaafogyasztókszámárakényelmetlenségetisjelenthet,mivel
afelmondásiidőleteltétkövetőenafizetésiszámlamegszűnik,ésatovábbiakbanfizetésiműveletekteljesíté-
sére(példáulutalásokfogadása,csoportosbeszedésimegbízásteljesítése)nincslehetőség.Afogyasztóvédelmi
kockázatokmérsékléseérdekébenkiemeltjelentőséggelbírazügyfelek–akártöbbszöri–előzetesésrészletes
tájékoztatásaafelmondásfolyamatáról,továbbáafogyasztóktudatos,felelősmagatartásaisilyenesetekben.

Azelmúltévekbenegyrehangsúlyosabbanjelentkezőprobléma,hogyazátlagfogyasztóabankszámlanyitást,
valamintabankváltástmegelőzőensemtájékozódikkellőképpenapénzügyiszolgáltatókáltalkínáltbank-
számla,illetvebankszámlacsomagszolgáltatásokkalkapcsolatban.Ennekrészétképeziazis,hogyafogyasztók
előzetesennemgondoljákátkellőképpensajátbankszámla-használatiszokásaikat,melynekeredményeképpen
gyakori,hogynemaszámukramegfelelőszámlatípustválasztják.AzMNBfontosnaktartja,hogyeztakockáza-
totakövetkezőévekbenacivilszervezetekfogyasztóvédelmiprogramjainaktámogatásarévénismérsékelje.
Ennekérdekében2017januárjábanafelsőfokúoktatásiintézményekhallgatóirészéreötletpályázatotírtki,
melynekválaszthatótémáiközöttszerepelatudatosbankváltásésbankszámlaválasztásnépszerűsítéseis.

AzMNBFogyasztóvédelmioldalánkülönmenüpontotszentelabankszámláknak,valamintabankkártyáknakis,
aholafogyasztókavonatkozókockázatokatismegismerhetik.Nyomtatásbanismegjelent,különPénzügyiNavi-
gátorFüzetszólabankkártyákkockázatairól,valamintabankszámlákkalkapcsolatostudnivalókról(„Abankkártya
használataéskockázatai”,valamint„válasszontestreszabottan!–Bankválasztó”).Atudatosabbésafogyasztói
szokásoknakmegfelelőválasztásbansegítségetnyújtazintézményiadatszolgáltatásonalapuló,azMNBFogyasztó-
védelmihonlapjánmegtalálhatóés2017-benmegújulóBankszámlaválasztóalkalmazás.Fontos,hogyafogyasztók
tisztábanlegyeneklehetőségeikkel,ésnefizessenektöbbetbankszámlájukért,mintamennyiigényeikhezmérten
szükséges.Ehheznyújtottsegítségeta2016novemberében,„Többtízezerforintspórolhatómegtudatosbankszám-
laválasztással”címmelkiadottsajtóközlemény,amelyszámoshasznostanáccsalláttaelatémábanazolvasókat.

Aszámlanyitásösztönzéseésaszámlaváltásmegkönnyítéseérdekében2014.augusztus28.napjánkihirdetésre
kerültafizetésiszámlákhozkapcsolódódíjakösszehasonlíthatóságáról,afizetésiszámla-váltásrólésazalapszintű
fizetésiszámlanyitásáról,illetvehasználatárólszólóEurópaiParlamentésTanács2014/92/EUirányelv(PAd). 
Azirányelvhazaigyakorlatbatörténőátültetésére2016.évbenkerültsor.Avonatkozóelőírásokatapénzfor-
galmiszolgáltatók2016októberétőlkötelesekalkalmazni.

Aszabályozásegyikcéljaazvolt,hogyfeloldjaafizetésiszámla-váltásnehézségeit,csökkentseazügyfelekad-
minisztratívéspénzügyiterheit.Azújszabályozáslehetővéteszi,hogyafogyasztókazújszolgáltatónakadott
meghatalmazássalameglévőfizetésiszámlájukrólkönnyebbenváltsanakegymásik–számukrafeltehetően
megfelelőbb–fizetésiszámlára.AzMNBaszámlaváltássalésazalapszámlávalkapcsolatosfogyasztóvédelmi
rendelkezésekbetartásátfolyamatosfelügyelésitevékenységekeretébenellenőrzi.

AzMNBfelügyeletikommunikációjakeretébenszámosalkalommalfelhívtaafigyelmetaPénzügyiFogyasztóvé-
delmiKözpontmicrosite-jántalálhatótermékválasztóprogramokésháztartásiköltségvetés-számítóalkalmazás
használatánakelőnyeire.2016-banelkészültajegybankATM-ésfiókkeresőalkalmazása,azújkényelmiszolgál-
tatás2017-tőlkiegészülabankfiókoknyitvatartásiidejérevonatkozóinformációkkalis.Apiacialkalmazásokkal
szembenazMNBáltalüzemeltetettprogramoknagyelőnye,hogyfüggetlen,nemkapcsolódikhozzásemmilyen
reklám,illetveazintézményekkötelezőadatszolgáltatásánalapul.Ennekkövetkeztébenmindenpiaciszereplő,
mindentermékemegismerhetőésösszehasonlítható,amimegalapozhatjaafelelősfogyasztóidöntéshozatalt.
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4.1.3. A nemzeti otthonteremtési közösségekről szóló jogszabályoknak való teljes körű 
jövőbeli megfelelés

Aközösségifinanszírozásonalapulóingatlanvásárlásújlehetőségkéntjelentkezik,amelynekalapvetőkockáza-
ta,hogyafogyasztókszélesköreszámáraismeretlenezafinanszírozásiforma.Akonstrukciólényegeseleme,
hogyaszervezőtagoktoborzásávalközösségekethozlétre,atagokpedigkiválasztásútjánjutnak–nagyrészt
véletlenszerűidőpontban–újlakóingatlanhoz.Azingatlanokfinanszírozásaaközösségtagjainakbefizetéséből
valósulmeg.

Afelügyelésitevékenységhangsúlyoselemeiközétartozikannak jövőbeliellenőrzése,hogyaszervezőaz
újonnanmegalakulóközösségekműködtetésesoránhogyankezeliatagibefizetéseket,milyenmódonvalósul
megakereskedelmikommunikációésazügyfelekszerződéstmegelőzőtájékoztatása,ezenfelülaközösség
tagjainakvédelmébenhogyanteszelegettartalékolásikötelezettségénekésmikéntkezeliatagokbefizetéseinek
biztosítékáulszolgáló,atagibefizetésekbőlvásároltlakóingatlanokat.Jelentősfogyasztóikockázatothordoz,
hogyatagokbefizetéseirenemvonatkoziksemazOBA,semegyébszervezetgaranciája.

AzMNBfogyasztóvédelmihonlapjánegyrészletes,közérthetőtájékoztatóútjánésgyakranismételtkérdésekre
adottválaszokbanismertetiakonstrukciótésazahhozkapcsolódókockázatokat.

4.1.4. Tájékoztatási hiányosságok a közvetítők tevékenysége során

Azügyfelekésazintézményekegyenlőtlenhelyzetéretekintettelvalamennyiágazatitörvénykülönöshang-
súlytfektetatájékoztatáskérdésére.Atájékoztatásikötelezettségaszolgáltatókmellettanevükben,vagy
azügyfelekmegbízásaalapjáneljáróközvetítőkreisvonatkozik.Azesetektöbbségébenennekbizonyítható
ésazonosítható(írásbeli)módonkellelegettenni.Mivelazintézményre,aközvetítőreésmagáraatermék-
revonatkozótájékoztatásazügyletidöntésmeghozatalaszempontjábóllényegesinformációkattartalmaz,
atájékoztatásnakszektortólfüggetlenülközérthetőnek,egyértelműnekéskellőenrészletesnekkelllennie.
Apénzügyiésbiztosításitermékeketközvetítővállalkozásoktevékenységévelkapcsolatbanafogyasztóvédelmi
kérelmekésatájékoztatástkérőérdeklődésekarányaishozzávetőlegfélszázaléknyirészaránytképviseltaz
összesmegkeresésenbelül.Atájékoztatásihiányosságazegyiklegjellemzőbbfelmerülőprobléma.Aszerződési
feltételekmegismeréseéshelyesértelmezéseafogyasztóklegfontosabbérdekeésfelelőssége,ígynemcsak
atájékoztatás,hanematudatosfogyasztóitájékozódásiskulcskérdés.

AzMNB2016.évbenkockázatkéntazonosította,hogyaközvetítőitevékenységetfolytatóvállalkozásoknem
mindenesetbenadtakkorrekttájékoztatástafogyasztónak.AzMBAAdviseKft.-nélésAutocentrumAAAAUTO
Kft.-nélvégzettpróbaügyletkötéseksorántöbbekközöttazinformációkhiányosságavolttapasztalhatóaköz-
vetítőiminőségükről,aközvetítetttermékekjellegérőlésjellemzőiről.Anemmegfelelő,hiányostájékoztatás
számoskockázatothordozmagában,amelyafogyasztókgazdaságiérdekeineksérelméteredményezheti.Az
MNBhatározatbankötelezteazAutocentrumAAAAutoKft.-t,hogyapénzügyiszolgáltatásközvetítésétmeg-
előzőenteljesítendőkötelezettségeikörébenigényfelmérésikötelezettségénekmindenesetbenbizonyítható
módon,dokumentáltantegyeneleget,valamintazajánlatelemzésiésátadásikötelezettségénekagyakorlata
soránismaradéktalanultegyeneleget.AzMNBaKft.-velszembenvégzettvizsgálatbanösszesen1,6millió
forintösszegűfogyasztóvédelmibírságotszabottki.AzMBAAdviseKft.esetébenapróbaügyletkötéssoránaz
MNBmegállapította,hogyazírásbeliigényfelmérésnemaszerződéskötéselőtttörtént,illetveaszerződésre
vonatkozóírásostájékoztatóazajánlatidokumentációkitöltéseésaláírásautánkerültátadásra.AzMNBköte-
lezteatöbbesügynököt,hogyazéletbiztosításiszerződéslétrejöttévelösszefüggésbenfennállótájékoztatási
kötelezettségénekmindenkoravonatkozójogszabályirendelkezésekkelösszhangbantegyeneleget.

Azügyfelekszámáranemcsakatájékoztatáselmaradásahátrányos,hanemazis,haazinformációtavállalkozás
ugyanszerepeltetiafogyasztószámáranyújtotttájékoztatásban,deaztelrejti,ígyazténylegesennemválik
afogyasztóhozeljuttatottüzenetrészévé.Jellemzőprobléma,hogyapénzpiaciközvetítőkéntésbiztosítási
ügynökkéntistevékenykedővállalkozásoknemközlikegyértelműenazügyfeleikkel,hogymilyenminőségük-
benjárnakel.
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AzMNBösszesen8millióforintfogyasztóvédelmibírságotszabottkiaConsequitPénzügyiTanácsadóésBiz-
tosításközvetítőzrt.-nél,illetveaConsequitAlkuszKft.-nélfeltártügyféltájékoztatási,panaszkezelésiésszámos
egyébszabálytalanságmiatt.Avizsgálatmegállapította,hogyaConsequitzrt.pénzpiaciközvetítőitevékenysége
soránnemmindenkorteljesítettedokumentáltanaszerződéskötéstmegelőzőügyfél-tájékoztatási,igényfelmé-
résiésajánlatelemzésikötelezettségét.Atársaságtöbbesbiztosításiügynökitevékenységekapcsánhasznált
ügyfél-tájékoztatódokumentumaiésközvetítőinyilvántartásaiegyeslényegiinformációkatnemtartalmaztak.
Azírásbelitájékoztatókbannemszerepeltpéldául,hogyaközvetítőmelybiztosítónevébenjárel,shogymeg-
kötheti-ehelyetteaszerződést.AConsequitzrt.panaszkezelésiszabályzataéspanasznyilvántartásahiányos
volt,atelefonospanaszokatnemrögzítettemegfelelően,sazírásbelipanaszraadottválaszaibannemminden
esetbentájékoztattateljeskörűenügyfeleitapanaszkivizsgáláseredményéről.

AConsequitAlkuszKft.-nélazMNBeljárásafeltárta,hogyatársaságbiztosítókkalkötöttmegállapodásaitöbb
pontonellentétesekvoltakazalkuszitevékenységrevonatkozótörvényielőírásokkal,aszerződéskötéstmeg-
előzőtájékoztatásaitöbbesetbenismegtévesztőekvoltak(pl.abiztosításialkusziéspénzpiacitöbbesügynöki
tevékenységétnemkülönítetteelegyértelműen,nemutaltabiztosításközvetítőiminőségére)ésazügyféligé-
nyeketsemmindigmértefelmegfelelően.

Azalkuszcégolyanbiztosításközvetítéstvégzőtermészetesszemélyeketisigénybevett,akiknemszerepelnek
afelügyeletinyilvántartásban,nemvoltatermékekrőlrészletesismeretükésszakmaitovábbképzésüketsem
igazoltákmegfelelően.Azeljárásrámutatottarrais,hogyatársaság–apanaszkezelésiszabályzatánakésnyil-
vántartásánakhiányosságaimellett–nembiztosítottaazírásbeliválaszoktartalmiteljeskörűségét,illetveazt
sem,hogyazügyfelekajogszabályáltalmeghatározottvalamennyipanaszbejelentésimódotigénybevehessék.

AfeltártjogsértésekmiattazMNBaConsequitzrt.-reösszesen4millió,aConsequitAlkuszKft.-reösszesen4
millióforintfogyasztóvédelmibírságotszabottki,kötelezteatársaságokatahiányosságokpótlásáraésajog-
szabályszerűműködésre.

AzMNBvizsgálataibantapasztalta,hogyesetenkéntaközvetítőkegyidejűlegtöbbszektorbanisrendelkeznek
közvetítőiengedéllyel(példáulbiztosításialkusz,pénzpiacitöbbesügynökéstőkepiacifüggőügynökegyide-
jűleg),éssokesetbenafogyasztókszámáranemadnakmegfelelőtájékoztatástarról,hogyarészükrenyújtott
szolgáltatássoránpontosanmilyenminőségbenjárnakel.Nemközlik,hogyehhezkapcsolódóanmilyenjogok
illetikmegőket(jogosultak-epénzátvételére,szerződéskötésérestb.),kinekamegbízásábóljárnakel,vagy
kitartozikfelelősséggelatevékenységükért.

4.2. bizTOsíTÁsi szeKTOrbAn AzOnOsíTOTT KOcKÁzATOK

Azelmúltévekjogalkotása,valamintazMNBszabályozási,felügyelésitevékenységeeredményeképpencsök-
kentekabiztosításitermékekbenrejlőkockázatok,bártovábbraiskiemeltfigyelmetindokoltfordítaniazérté-
kesítésésatájékoztatásmódjára.AzMNBügyfélszolgálatához2016-banbeérkezettfogyasztóvédelmikérelmek
közelnegyede(888),amegkereséseknekpedigahuszonháromszázaléka(8544)kapcsolódottabiztosításipiac
termékeihezésszolgáltatásaihoz.

Abiztosításiszektorazelmúltévekbenjelentősfejlődésenmentkeresztül.Ahatáronátnyúlótevékenységek
miattmennyiségébenésösszetettségébenegyarántbővültabiztosításitermékek,valamintazezekhezkap-
csolódószolgáltatásokköre.Apiacélénküléseadíjbevételeknövekedésébenismegmutatkozott.Abiztosítási
szektorbanafogyasztóvédelmitevékenységfókuszábanévrőlévreagépjármű-felelősségbiztosítások,illetve
abefektetésiegységhezkötöttbiztosításokállnak.Előbbiekaszerződésekmagasszáma,utóbbiakpedige
termékfajtaösszetettségemiatt.Ezentermékeknélafogyasztókmintakockázatközösségalanyaiabiztosí-
tásiszerződéseksajátosságaira,valamintabiztosítóésaszerződőegyenlőtlenhelyzetéretekintettelkiemelt
figyelmetésvédelmetigényelnek.Atörvényiszabályozásalapjánezértabiztosítókatrészletestájékoztatási
kötelezettségterheli.Atájékoztatókatírásban,bizonyíthatómódonkellátadni,illetvejellemzőenigazoltmódon
kellmegküldeniafogyasztókszámára.
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4.2.1. ügyféladatok védelme

Abiztosításititokjellemzője,hogyazannakminősülőadatokategyrésztazintézménykötelesidőbelikorlátozás
nélkülmegtartani,másrésztkötelestörölnimindenolyanadatot,amelynekkezelésetekintetébenazadatkeze-
lésicélmegszűnt,vagyamelynekkezeléséhezazérintetthozzájárulásanemállrendelkezésre.Fontoskiemelni,
hogyazügyfelekadatainakarrajogosulatlanharmadikszemélyrészéretörténőátadásaszámos–afogyasztók
érdekeitsértő–kockázatothordozmagában,mivelezenadatokrévénközvetettvagyközvetlenüzletielőny
szerezhetővagyazügyfeleknekhátrányokozható.

AzMBINemzetköziMarketingTanácsadóésBiztosításközvetítőKft.-néllefolytatott–próbavásárlássalegybe-
kötött–fogyasztóvédelmicélvizsgálatsoránmegállapításrakerült,hogyatársaságazügyfelekbiztosításititok-
nakminősülőadataitjogosulatlanulkezelte,miközbenazadatkezeléscéljamármegszűnt.Arraisfényderült,
hogyérintettbiztosításitöbbesügynökaközreműködésévelkötöttszerződésekkelkapcsolatosadatokat–így
abiztosításititoknakminősülőadatokatis–azáltalaközvetítettbiztosításiszerződésekmegszűnéséigjogosu-
latlanulkezelte.Jogsértőgyakorlatátazzalindokolta,hogyabiztosításititoknakminősülőadatokkezeléséhez
azügyfelekhozzájárultak.Továbbiérvkénthoztafel,hogyaszerződésekfennállásaalattjogosultvoltjutalék-
igényelőterjesztésére.Ugyanakkorazintézményrészérőlazeljárássoránnemkerültsorolyandokumentum
csatolására,amelyigazoltavolna,hogy–abiztosítóvalfennálltközvetítőijogviszonyamegszűnésétkövetően
is–jogosultlettvolnaazérintettfogyasztókbiztosításititoknakminősülőadataikezelésére.AzMNBezért600
ezerforintbírságmegfizetésérekötelezteajogsértőt.

Azügyfelekadatainakvédelmeérdekébenfontosannakfelügyeletieszközökkelvalóbiztosítása,hogyabizto-
sításititoknakminősülőadatokjogosulatlankezeléséreésfelhasználásáranekerülhessensor.AzMNBennek
megfelelően2017-beniskiemeltfigyelmetfordítahivatalbólindítottvizsgálatoksoránazadatkezelésre,amely
azetárgybanérkezőfogyasztóibeadványokkezelésévelésahivatalból indítottvizsgálatok lefolytatásával
valósulmeg.

4.2.2. csoportos biztosítás

Csoportosbiztosításitermékekkelvalamennyibiztosításiágazatkapcsántalálkozhatnakafogyasztók.Biztosí-
tottkéntcsatlakoznilehetélet-ésvagyonbiztosításhozegyaránt.Csoportosbiztosításhozbiztosítottkénttör-
ténőcsatlakozáskockázataelsősorbanabbanjelentkezik,hogyajelenlegijogszabályikörnyezetbennemilleti
megazonosfokúvédelemacsoportosbiztosításhozcsatlakozottésabiztosítóvalközvetlenülszerződéstkötő
ügyfelet.Acsoportosbiztosításlényege,hogyabiztosítóvalegyvállalkozás(pl.kereskedő,bank)kötbiztosítási
szerződést,amelyhezazügyfélírásbelinyilatkozatávalésjellemzőenaszerződőnekfizetendődíjmegfizetésével
csatlakozikbiztosítottként.Ezesetbenazügyfélnemabiztosítóval,hanemacsoportosbiztosításiszerződést
megkötővállalkozássalkerülszerződésesviszonyba.Haazügyfélközvetlenülabiztosítóvalszerződne,fogyasztó-
nakminősülne,ígyazonbannemaz.Acsoportosbiztosításokbiztosítottjairatöbbekközötteltérőtájékoztatási
szabályokvonatkoznak,amihátránytjelenthetszámukra.

Acsoportosbiztosítás,mintabiztosításivédelemelérésénekgyorséskönnyűmódjakifejezettenhasznos
mindazügyfél,mindabiztosítókszámára,ésajövőbenitovábbielterjedésevárható.AzMNB11intézményt
érintően–AllianzHungáriaBiztosítózrt.,groupamaBiztosítózrt.,K&HBiztosítózrt.,SignalBiztosítózrt.,
UniqaBiztosítózrt.,CardifÉletbiztosítózrt.,CArdIFBiztosítóMagyarországBiztosítózrt.,ErsteBiztosítózt.,
generaliBiztosítózrt.,NNBiztosítózrt.,UnionBiztosítózrt.–folyamatbanlévőtémavizsgálatkeretébenelemzi
acsoportosbiztosításokkalkapcsolatosankialakultpiacigyakorlatokat.Feltérképeziazokatapontokat,ame-
lyekesetébenjogszabály-módosításindokoltannakérdekében,hogyazonosvédelemillessemegazügyfelet
függetlenülattól,hogycsoportosbiztosításhozcsatlakozott-evagyabiztosítóvalszerződött.Ajelenleghatályos
jogszabályirendelkezésekszerintugyanismindenszerződéskötéstmegelőző,időszakos,illetveaszerződés
megszűnésekoresedékestájékoztatástaszerződőrészérekellmegadni.Ennekmegfelelően,haabiztosított
ésaszerződőszemélyeeltér,úgyaszerződőtőlfügg,hogyeztatájékoztatásttovábbadja-eacsoportosbizto-
sításhozbiztosítottkéntcsatlakozóknak.
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4.2.3. Ügyfélbizalom helyreállítása, félreértékesítések csökkentése az Etikus 
életbiztosítási koncepcióval 

Aválságkapcsánelszenvedettnagyobbbefektetésiveszteségekrámutattakaunit-linkedtermékekkockázatos-
ságára.Ajelenlegialacsonyhozamkörnyezethezképestmagasköltségtehermellettegyesesetekbenatermékek
értékesítésesoránatájékoztatásfélrevezető,vagyegyoldalúvolt,ésamagashozamvárakozásoklehetősége
mellettatermékkockázataikevésbékerültekkihangsúlyozásra.Félreértékesítésről(mis-sellingről)akkorbeszél-
hetünk,haakínálttermékekközülazügyféligényeihezkevésbéilleszkedőtermékvagyszerződésesparaméter
kerülértékesítésre.

AzMNBazügyfélbizalomhelyreállításaésafélreértékesítésekcsökkentéseérdekébenajogalkotóvalszoros
együttműködésbenegyhosszúpiacikonzultációvalkísérvealkottamegazetikuskoncepcióelemeit,mely
afairbanktörvényhezhasonlóannyújttámpontotabiztosítóknakahhoz,hogytermékeiketésmagatartásukat
olyanközösnormákhozigazítsák,amelyazügyfelekérdekeitszolgáljaésabiztosítókszámáraishosszútávú
fenntarthatóságoteredményezhet.

AcéleléréseérdekébenazMNBnövelnikívántaatermékekátláthatóságát,ésolyantermékpalettakialakítását
ösztönzi,amelyajelenlegialacsonyhozamkörnyezetbenisvalósértéketképesteremteniazügyfelekszámá-
ra.Ezenfelültovábbielvárásokismeghatározásrakerültekazügyfelekbefektetéseinekvédelmeérdekében,
amegfelelőtájékoztatásravonatkozóan,valamintafélreértékesítésekcsökkentésénekelősegítéseérdekében,
amelyreabiztosítókatisösztönziakeretrendszer.

AkoncepciómeghirdetésétkövetőenazMNBjavaslatára2016.január1-jétőlaBiztosításitevékenységrőlszóló
törvény15(Bit)kötelezőenelőírjaabiztosítókszámáraletétkezelőalkalmazását.EmellettkiadásrakerültaTeljes
Költségmutató(TKM)számításáraésközzétételérevonatkozó,valamintazéletbiztosításiigényfelmérőtartalmi
elemeirőlszólóMNBrendeletis.

A2016-osévbenakoncepciócéljainakeléréseérdekébenapiaciszereplőkkelaktívanegyüttműködvetovábbi 
elvárásokatfektetettleajogalkotóésazMNB.Alegjelentősebbelvárásokjogszabálybakerültek,ígyaBit.meg-
határozzaaminimálisvisszavásárlásiértéket,vagyaminimálisbefektetésiaránymértékét,elvárjaakimutatott
költségeknevénekésmögöttestartalmánakösszhangját,éshogyabefektetésidöntésekmindenesetben
azügyfelekérdekeitszolgálják.Mindezentúlatisztességesmagatartásismérveitésabefektetésiegységhez
kötöttéletbiztosításokravonatkozóanaTKM-értékekajánlottszintjétazMNBegy120pontosajánlásban
rögzítette.Azelvárásokjelentősrészéneka2017.január1-jétkövetőenértékesítetttermékekrevonatkozóan
kellmegfelelniükabiztosítóknak.

AzMNBfelmérteakoncepcióhatálybalépésétkövetőhatásokatis,amelyekalapjánabiztosítókesetébenaz
alacsonyabbköltségterhelésrövidtávonalacsonyabbbevételtfogeredményezni.Emellettazonbanvárhatóan
csökkenabiztosítókkiadásaazalacsonyabbjutalékszintmiatt,valamintezentúlmutatóanapiaciszereplőknek
előtérbekellhelyezniükamérethatékonyságotésaköltséghatékonyabbműködést.AzMNBarraszámít,hogy
anyugdíjbiztosításokelterjedésévelésabizalomnövekedésévelajelenlegi6,4évesátlagosmegmaradásiidő
növekszik.Hakisebbtörlésirátákatsikerülelérni,úgyegyadottpillanatbantöbbszerződéseleszabiztosítónak,
melyezáltalstabilabbportfólióteredményezhet.AzMNBbecsléseiszerint,haazátlagosmegmaradásiidő9,7
évrenő,akkorhosszútávonsemlegesprofithatásésmásfélszeresdíjbevételérhetőel.

Aközvetítőkszempontjábólajutalékokcsökkenésevárható,azonbanezvélhetőennemjelentmajdazértékesí-
tésihálózatbanjelentőscsökkenést.AzMNBinkábbegypiactisztítóhatásraszámít,aholakevésbéjólműködő,
vagykevésbéhatékonyszereplőkkikerülhetnekapiacról.Akoncepcióvárhatóanjavítjaazügyfélbizalmat,így
akönnyebbértékesíthetőségsegíthetitöbbszerződésmegkötését,ésazátlagdíjaknövelését,amellyelellen-
súlyozhatóavárhatójutalékcsökkenéshatása.

152014.éviLXXXvIII.törvényabiztosításitevékenységről.
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16ÉlethosszigtartószerződésekreazMNBcsaka15.évtőlvárjaelamegfelelést.
172016.09.15-énérvényesnemnyugdíjbiztosításibefektetésiegységhezkötötteszközalapokTKMértékénekátlagaa2017.január19-iadatszol-
gáltatáshozképest.

Abiztosítókáltal2017januárjábanmárbeküldöttTKM-adatszolgáltatásokalapjánazMNBvárakozásaibeigazolódni
látszanak,jelentőspiactisztítóésköltségcsökkentőhatáslátható.Akoncepciómeghirdetésétmegelőzőenértékesített
324megtakarítási jellegűszerződésből2017évelejénmárcsak156terméketkínáltakaszolgáltatók.Alegnagyobb
hatástanemnyugdíjbiztosításicélúbefektetésiegységekhez(unit-linked)kötöttéletbiztosításiszerződésekmutatják,
aholatermékek64%-akivezetésrekerült.

AzMNBarendszeresdíjfizetésűunit-linkedszerződésekesetében10,1516és20éveslejáratiértékhez4,25%,3,95%
és3,5%-osTKM-értéketajánl,melyetabiztosítóbizonyosfeltételekmegléteesetén1,5%-kalléphettúl.Abeküldött
adatszolgáltatásokalapjánabiztosítókmindegyikeamaximáliselfogathatóTKM-limitalattkínáljatermékeit.

AzegyszeridíjasszerződésekesetébenazMNBaz5.évtől(rövidebblejárateseténalejáratra)3,5%-osTKM-értéket
várelabiztosítóktól.Ennekhatásáraazértékesítetttermékekszáma55%-kalcsökkentésajelenlegkínálttermékek
mindegyikemegfelelazajánlottlimitnek.Ezenszerződések5.évrekiszámítottTKM-értékeinekátlaga3,9%-ról2,7%-
racsökkent.17 

Abeérkezettadatokalapjánakínálathomogénebbévált,ateljesköltségmutató,aTKMjelentősencsökkent.Emellett
azonbanatermékkínálatmégmindigmegfelelőenszélesannakérdekében,hogyazügyfelekigényeiknekleginkább
megfelelőterméketválaszthassanak.AkoncepcióegyébelemeinekhatásaitazMNB2017-benvisszaméri,ésazegyes
elemeknekvalómegfelelőségetfolyamatosanvizsgálja.

6. keretes írás
A TKM értékek ajánlott szintje – díjcsökkenés

3. ábra
rendszeres díjas életbiztosítások TKM értékeinek változása
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AzEtikuskoncepcióelőzményeiről,nemzetközipárhuzamokról,elemeirőlésvárhatóhatásairólaBiztosításés
Kockázat2016.évidecemberiszámábanbővebbenislehetolvasni.Akoncepciókeretébenkidolgozottintézke-
désekazelmúltévtizedektalánlegátfogóbbváltozásáthozhatjaelazéletbiztosításipiaconésatermékpaletta
újnemzedékejelenhetmeg.AzMNBakoncepciótermékekregyakorolthatását2017elsőfelébenvisszaméri
ésazelvárásoknakvalómegfeleléstavizsgálatoksorániskiemeltenellenőrzi.

4.2.4. A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződésekhez kapcsolódó tájékoztatási 
kötelezettség be nem tartása 

Akötelezőgépjármű-felelősségbiztosítás(kgfb)alegtöbbfogyasztótérintőbiztosításitermék.AzMNBügyfél-
szolgálatáhozérkezettösszesfogyasztóvédelmikérelemközeltízszázaléka(349),valamintazügyfélkérdések
ötszázaléka(1950)akgfb-szerződésekhezkapcsolódott,ezenbelülhozzávetőlegfélszázaléknyimegkeresés
(86kérelemés124kérdés)atájékoztatásihiányosságokatérintette.Abiztosításkötelezőjellegemiattaszer-
ződéshiányakülönösenjogsértő,melyszankciókatvonmagaután(fedezetlenségidíj,biztosítatlangépjármű
forgalombóltörténőkivonása).Akifogásolhatódíjhirdetésigyakorlat,adíjhiányról,bónuszbesorolásválto-
zásáról,adíjnemfizetésmiattimegszűnésről,akövetkezőbiztosításiidőszakravonatkozóvárhatódíjrólszóló
tájékoztatásikötelezettségfolyamatosellenőrzéseésaszükségesintézkedésekmeghozatalaévekótakiemelt
ellenőrzésicélterület.AzMNBmindezért2016.évbenisfennállókockázatkéntkezelteakgfb-szerződésekhez
kapcsolódótájékoztatásikötelezettséget,ez2017-benvalamennyiátfogóvizsgálatsorán–továbbrais–kiemelt
vizsgálatitémakéntjelenikmeg.

AzMNB2016-banátfogóvizsgálatoksorántöbb,kötelezőgépjármű-felelősségbiztosításiszerződéstérintő
jogsértéstállapítottmeg,ígyaKÖBEKözép-európaiKölcsönösBiztosítóEgyesület,azAEgONMagyarország
általánosBiztosítózrt.,aK&HBiztosítózrt.,aWábererBiztosítózrt.,azUnionBiztosítózrt.,agroupamaBizto-
sítózrt.ésaCIgPannóniaElsőMagyaráltalánosBiztosítózrt.esetébenis.Jellemzőjogsértéskéntkerültmeg-
állapításraésszankcionálásra,valamintajogkövetőmagatartásravalókötelezésreafogyasztóktájékoztatáshoz
fűződőérdekeitsértőmagatartás.Ígypéldáulfeltárásrakerültadíjfelszólítólevelek,atörlésértesítőlevelek,
akövetkezőbiztosításiidőszakbanvárhatóbiztosításidíjrólszólóértesítőlevélmegküldésénekelmaradása,vagy
annakkésedelmespostázása.AzMNBvizsgálatitapasztalataiszerintadíjfelszólítóésatörlésértesítőleveleket
jellemzőennemigazoltmódonküldtékmegazügyfelekrészére–amelynekjogvitaeseténjelentőségevan–,
illetveabonus-malusbesorolássalkapcsolatostájékoztatásnakabiztosítóknemmindenesetbentettekeleget.

AzMNBjellemzőjogsértéskénttapasztalta,hogynagyszámúfogyasztóiszerződésesetébennem,vagycsak
késedelmesenküldtékmegazügyfelekrészéreazajánlattóleltérő,díjmódosulásrólszólótájékoztatólevelet,
ennekellenéreaKÖBEKözép-európaiKölcsönösBiztosítóEgyesület,azAEgONMagyarországáltalánosBiz-
tosítózrt.,aK&HBiztosítózrt.,aWábererBiztosítózrt.ésaCIgPannóniaElsőMagyaráltalánosBiztosítózrt.
aszerződéseketnemazajánlatnakmegfelelőenkötvényesítette.

AzMNBáltalkérelemrelefolytatottfogyasztóvédelmieljárásoktárgyátképezteakgfb-szerződésekhezkapcso-
lódótájékoztatásikötelezettségekellenőrzése,jellemzőenadíjfelszólító,atörlésértesítő,azindexálásiértesítő
levélküldésikötelezettségteljesítése,illetveazokelmaradása.Azelőzőekmellettakötelezőgépjármű-felelős-
ségbiztosításiszerződéseketérintőenazMNBtémavizsgálatotfolytat16biztosításialkusznál(2MBiztosítási
AlkuszKft.,BAgKaposvárBiztosításiAlkuszKft.,Biztosítás.huBiztosításiAlkuszKft.,Biztosítók.huAlkuszKft.,
CLBFüggetlenBiztosításiAlkuszKft.,Euró-QuattroBiztosításiBrókerház,BiztosításiAlkuszKft.,EuroriskBiz-
tosításiAlkuszKft.,FamillioBefektetésiésTanácsadóKft.,gyémánt-HázBiztosításiBrókerKft.,Kőrös-Blank
BiztosításiAlkuszKft,.MentorBiztosításiAlkuszKft.,NBAFüggetlenBiztosításiAlkuszésPénzügyiSzolgáltató
Kft.,Pannon-SafeBiztosításiAlkuszKft.,Paragon-AlkuszBiztosításközvetítőzrt.,PBAPraeventioBiztosítás-
közvetítőésPénzügyiTanácsadózrt.,rAABriskBiztosításiAlkuszésTanácsadóKft.).Avizsgálatarrairányul,
hogyazalkuszokelegettesznek-eabiztosításiszakmaigondosságkövetelményénekabiztosításiajánlatok,
ésaszerződésekfelmondásáravonatkozóügyfélnyilatkozatokbiztosítókrészéretörténőtovábbításasorán.

Azőszikgfbdíjtarifa-hirdetéshezkapcsolódóan–„Akötelezőgépjármű-felelősségbiztosításmeglététigazolni
kell”címmel–sajtóközleménybenhívtafelajegybankafigyelmetadíjakváltozásánakfigyelemmelkísérésére,
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ahatáridőkbetartására,valamintaszabályozásváltozására,miszerintabiztosítóhozújonnanszerződőüzem-
bentartókdíjanem lehetkedvezőbb,minta„hűséges”ügyfeleké.Eközleménykitértakgfbmeglétének,
adíjfizetésmegtörténteigazolásánakmódjairais.

4.2.5. Fióktelepek, határon átnyúló szolgáltatások kockázatainak kezelése a biztosítási 
szektorban

AzMNB-hezbeérkezettkérelmekésmegkeresésektöbbmintháromszázaléka(1480)ahatáronátnyúlóbizto-
sításiszolgáltatásokatkínálóésfelszámolásieljárásalákerültromániaiAstraBiztosítómagyarországifióktele-
péhezkapcsolódott.AzMNBahatékonyabbfellépés,illetveabiztosításiszektorbanbekövetkezettjogszabályi
változásokmiatt2016.évbenaktualizálta,illetvekiszélesítetteaközérdeketvédő,közjótszolgálóún.general
goodszabályokkörét.Ezeketaszabályokatsajáthatáskörbenvizsgálhatjaamagyarországibiztosításiésbiz-
tosításközvetítőifióktelepeknél,vagyhatáronátnyúlótevékenységkeretébenbiztosításiszolgáltatástnyújtó
európaiuniósszékhelyűpiaciszereplőknél.

A2016-osévfolyamánszámosközleménybentájékoztatottazMNBaromániaiAstraBiztosítómagyarországi
fióktelepénekcsődjéről,abiztosítófelszámolásáról,akárrendezésiigényekgaranciaalapnaktörténőbenyújtá-
sáról.AzAstraBiztosítóravonatkozóinformációkközlésérekülöntematikusaloldaliskialakításrakerült.Afelü-
letenmegtalálhatókazonintézményekelérhetőségei,amelyekhezköveteléseikkelfordulhatnakafogyasztók,
elérhetőkazokaformanyomtatványok,amelyekazügyintézéshezszükségesek,ésmegjelenítésrekerültekaz
üggyelkapcsolatosaktuálisinformációk,ígyvalamennyi,atémábankiadottsajtóközleményis.

AzMNB2016-banisprioritáskéntkezelteahatáronátnyúlószolgáltatástnyújtóintézményektevékenységének
nyomonkövetését,különöstekintettelazügyféltájékoztatásmódjára.Azévsorántöbbeljárásvoltfolyamatban,
amelyekkapcsánjogsértőmagatartásésazügyfelekethátrányosanérintőgyakorlatfeltárásáraissorkerült.Az
eljárásokeredményekénta4LifedirectKft.esetébenkötelezésreés1,5millióforintbírságkiszabásárakerültsor.
ANOvISPoist’ovňaa.s.esetébenazMNBkötelezteajogsértőtafeltárthibák,hiányosságokkiküszöbölésére.

4.2.6. díjak és költségek átláthatósága 

AzösszesMNB-hezbeérkezettfogyasztóvédelmikérelemháromszázaléka(114),akérdésekfélszázaléka(210)
vonatkozottabiztosításitermékek,szolgáltatásokdíjaira.APénzügyiTanácsadóIrodahálózattapasztalatai
alapjánafogyasztóksokesetbennemkapnakegyszerű,átláthatótájékoztatástaszolgáltatóktólaténylegesen
őketterhelődíjakrólésköltségekről.

A2012.évbenazEIOPAáltalközzétetttanulmánybanisazonosítottkockázatokközétartoziknapjainkjellemző
fogyasztóitrendje,arohamosanfejlődőinformatikaikörnyezetbenazösszehasonlítóalkalmazásoktérnyeré-
se.Ennekérdekébenkiemelkedőenfontosakövetkezetes,átláthatómegfogalmazás,valaminttájékoztatás
apénzügyiszervezetekrészérőladíj-ésköltségtételekvonatkozásában.

AzMNBalapvetőcélja,hogyapénzügyiszolgáltatókolyanegymássalversengő,azügyféligényeitkielégítőter-
mékeketértékesítsenek,amelyekazügyfelekélethelyzetének,anyagilehetőségeinekaleginkábbmegfelelnek.
Ígybiztosítható,hogyafogyasztóésaszolgáltatóközötthosszútávú,eredményeskapcsolatjöjjönlétre.Az
ügyfelekbizalmáterősítiapiacitermékek–ahozzájukkapcsolódójogokéskötelezettségek,ígyazügyfeleket
terhelődíjakésköltségek(ésazokmértékének)–átláthatóságais,amelyamegalapozottdöntéshozatalban
(akáraszerződésmegkötésétmegelőzően,akáraszerződésfennállásaalatt)segítiafogyasztót.

Azátláthatóságotbiztosítjaaköltségekpontos,egyértelműmegnevezése,valamintazis,haaköltségekfel-
számításánakmódjaésgyakoriságavilágosésegyértelműazügyfélszámára.Lényegesszempont,hogyaz
intézményekatermékhezkapcsolódómindenköltségetéslevonástátláthatóantüntessenekfelaszerződési
feltételekközött,illetveazügyfeleknekküldöttelszámolásokban.AzMNB–afogyasztóvédelmieljárásaiso-
rán–azNNBiztosítózrt.-nélésaNOvISPoist’ovňaa.s.-néltártfelazügyfelekrenézvehátrányostájékoztatási
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gyakorlatotaszerződésekrevonatkozókimutatások,elszámolásokésazezekhezkapcsolódószerződésifel-
tételektekintetében.Ezekadokumentumoknemfeleltekmegazátláthatóságelőzőekbenismertetettkö-
vetelményeinek,hátrányoshelyzetbehozvaezzelazügyfeleket.Megjegyzendő,hogyahatályosjogszabályi
rendelkezésekegyrészecsakatájékoztatódokumentumokkötelezőtartalmielemeithatározzameg(például
aunit-linkedéletbiztosításokesetébenéveselszámolástilletően),azonbanazegyértelműség,közérthetőség
vagyátláthatóságkövetelményétnemírjaelő.AzMNBálláspontjaszerintazonbanezlevezethetőazáltalános
fogyasztóvédelmielvekből.

Afogyasztóktájékoztatáshozfűződőjogának,illetvegazdaságiérdekénekvédelmeésbiztosításacéljábólaz
MNBfolyamatosangondoskodikaszükségesintézkedésekmegtételéről,apénzügyiszervezetekjogkövető
magatartásánakkikényszerítéséről.

AzMNB-hezbeérkezőkérelmekegyrészébenmegjelentazügyfelekarravonatkozókifogása,hogyazintézmé-
nyek(jellemzőenbiztosítótársaságok)általrendelkezésrebocsátottidőszakos,vagyaszerződésmegszűnésekor
azelszámolásrólszólótájékoztatódokumentumoktartalmanemegyértelmű.

Abiztosításitörvényváltozásairól„Fogyasztóbarátmódosításokazújbiztosításitörvényben”címmel,mígaz
életbiztosításiteljesköltségmutatóvalkapcsolatos,„Újjegybankiszabályozásazéletbiztosításiteljesköltség-
mutatóra”címűközleményébenadotttájékoztatástazMNB.Azetikuséletbiztosításikoncepciókeretében
2016júniusábanbocsátottakiabefektetésiegységekhezkötöttéletbiztosításokrólszóló–akorábbiakbanmár
hivatkozott–ajánlásátazMNB,atémávalkapcsolatbanaMagyarBiztosítókSzövetségévelközösensajtótájé-
koztatóttartottéssajtóközleménytadottki„átláthatóság,megfelelőár-értékarányésügyféltájékoztatásaz
etikuséletbiztosításokért”címmel.

Azönkéntesnyugdíjpénztártagokáltalfizetettdíjakapénztárválasztásnál,illetveapénztárakközöttiesetlegesátlépé-
sidöntésnélkiemeltjelentőséggelbírnak,ezértaMagyarNemzetiBankévrőlévreáttekintiazönkéntesnyugdíjpénz-
tárakdíjterhelését.

Amegtakarításokatterhelődíjakmeglehetősennehezenítélhetőkmeg:díjnaktekinthetőegyrésztabefizetetttagdí-
jakműködésiéslikviditásitartalékrajutóhányada,másrésztamegtakarításokbefektetéseutánfelszámoltdíj(első-
sorbanvagyon-ésletétkezelésidíj).Adíjterhelésimutatócéljaegyolyanegységes,könnyenösszehasonlíthatóérték
alkalmazása,amelyneksegítségévelatagibefizetésekbőlésabefektetésekbőllevont,atagokatévesszintenterhelő
díjmegjeleníthető,ésazegyespénztárakesetébenösszehasonlítható.

Az önkéntes nyugdíjpénztárak a működési költségeket a pénztártagok, illetve a munkáltatói tagok befizetéseiből
működésrelevontdíjból,avagyonkezeléshezkapcsolódótevékenységekráfordításaitapénztártagokmegtakarításait
terhelődíjbólfedezik.Azönkéntesnyugdíjpénztárakravonatkozójogszabályirendelkezésekadíjlevonásrakorlátokat
szabnakmeg.Apénztártag,illetveamunkáltatóitagáltalteljesítettbefizetésnekazévi10000forintösszeghatárig
terjedő részéből legfeljebb10%-ot,azévi10000 forintotmeghaladó részből legfeljebb6%-otvonhat leapénztár
működésre.Abefektetésitevékenységköltségeinbelülavagyonkezelésrelevontköltségekajogszabályszerintnem
haladhatjákmegazévesátlagosbefektetettvagyon0,8%-át.Abefektetésitevékenységköltségeivelkapcsolatosdíjak
atagokmegtakarításánakhozamátcsökkentik.Ateljesdíjterhelésimutatóazekétcélralevontösszegvagyonraszá-
mítottátlagosévesértéke.

Másfél évtized alatt jelentősen csökkent az önkéntes nyugdíjpénztári szektor egészére számított díjterhelés. Míg
2000-benazönkéntesnyugdíjpénztárakszektorszíntűdíjterhelésimutatója1,97%volt,addig2015-benapénztárak
többségénélezazérték1%alattvolt.Agyakorlatbanapénztárakjellemzőennemhasználjákkiajogszabálybanbizto-
sítottmaximummértéket,ennélalacsonyabbdíjakatalkalmaznak.

7. keretes írás
Az önkéntes nyugdíjpénztári díjterhelés alakulása az elmúlt tizenöt évben
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4.3. TőkEpiAci sZEkTORBAn AZOnOsíTOTT kOckÁZATOk

AzelmúltévektapasztalataialapjánazMNBkiemeltfigyelmetfordítalehetségestőkepiacikockázatokfel-
tárásáraésazokgyorskezelésére.2016-banösszesen191fogyasztóvédelmikérelem,valamint2319ügyfél-
megkeresésérkezett,amelyváltozatlanulcsekély,mindösszehatszázalékosrészaránytképviselazösszeské-
relmenésmegkeresésenbelül.Azügyfélszolgálattapasztalataialapjánazonbanáltalánosságbanelmondható,
hogyatavalyibrókerügyektanulságaiellenéreafogyasztóknakváltozatlanulérdemestöbbenergiátfordítani
abefektetésekelőttamegfelelőtájékozódásra.Alegjellemzőbbkérdéskörökazelszámolást,atájékoztatási
hiányosságokatésaBEvAtevékenységétérintették.Abefektetőkszámáraiselőnyöspénzügyidöntéscsak
amegfelelőinformációkalapjánhozhatómeg,ezértatőkepiacterületéniskiemeltfontosságúazügyfelek
megfelelőtájékoztatása,valamintabefektetőkmegfelelőtájékozódása.

18Ateljesdíjterhelésaműködésiéslikviditásitartalékralevonttagdíjrészésabefektetésitevékenységhezkapcsolódóköltségekösszegeafede-
zeti tartalékvagyonáravetítve.Aműködésidíjterhelés részaműködésiés likviditási tartalékra levont tagdíjrészösszegea fedezeti tartalék
vagyonáravetítve.Abefektetésidíjterhelésrészabefektetésitevékenységhezkapcsolódóköltségekösszege(vagyonkezelési,letétkezelésidíj)
afedezetitartalékvagyonáravetítve.

Fontosmegjegyezni,hogyamutatóabefektetésekhezkapcsolódódíjaktekintetébencsakapénztárnálközvetlenül
megjelenőköltségeketveszifigyelembe.Abefektetésiportfólióhozamátcsökkenthetikaközvetettbefektetésikölt-
ségek,példáulabefektetésialapokalapkezelésidíja,amelyeknemjelennekmegadíjterhelésimutatóban.Adíjterhe-
lésmértékénekmegítélésekorfontosfigyelembevenniaztis,hogyaletétkezelőidíjakakisebbvagyonnalrendelkező
pénztárakdíjterhelésimutatójábanáltalábannagyobbsúllyalszerepelnek.

Apénztárakköltséghatékonyműködéseapénztártagokérdeke,alapvetőenazonbanabefektetésiteljesítmény,vagy-
isaténylegeshozamhatározzamegatagimegtakarításokgyarapodását,ezértapénztárválasztássoránakétszem-
pontotegyüttesencélszerűfigyelembevenni.

AzMNBcéljaaz,hogyköltséghatékonyműködésreösztönözzeapénztárakat,atagokérdekeszempontjábólugyanak-
koralapvetőelvárás,hogyapénztárminélnagyobbhozamotérjenelamegtakarításokon.

4. ábra
szektorszintű súlyozott átlagos díjterhelés változása 2000–2015 között18
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4.3.1. ügyfélpénzek védelme

Aszektorbanjellemzőenazáltalánospénzügyiismeretekentúlmutatótermékekkelésfogalmakkaltalálkozhat-
nakabefektetők.Ezekmegfelelőismeretealapvetőenszükségesakockázatokfelméréséhez,mindemellettaz
isszükséges,hogyafogyasztókisfigyelmetfordítsanaksajátértékpapírszámláikegyenlegénekellenőrzésére.

Abefektetésiszolgáltatókfelügyeleténekerősítéseésazellenőrzéshatékonyságánakjavításaérdekébenajog-
alkotó2016februárjátólkezdődőenelőírta,hogyabefektetésiszolgáltatóknakazügyfeleknekmegküldött
haviértesítőkmellettazabbanszereplőadatokatanonimformábanazMNBszámáraismegkellküldeniük. 
AzMNBhonlapján2016februárjátólérhetőelazértékpapírszámla-egyenleg lekérdezőonlinealkalmazás
(ÉSzLA),amivelazügyfelekszámáraisbiztosítottáváltazadatoklekérdezhetőségeésellenőrizhetősége.Az
alkalmazássegítségévelabefektetőkmagukisrendszeresenellenőriznitudjákazt,hogyazértékpapírszámlán
tartottpénzeszközeikésapénzügyieszközök(értékpapírok)egyenlegemegegyezik-eazzal,amitabefektetési
szolgáltatóafelügyeletihatóságfeléjelentett.Afelügyeletfeléjelentettésazügyfelekrészéreelérhetővétett
adatokösszehasonlításávalmegvalósulókettőskontrolllehetővétesziazügyfélpénzekésértékpapír-állományok
ténylegesalakulásánakszorosfelügyeletét,ajogellenesmagatartásokkoraiszakaszbantörténőkiszűrésétés
afelügyeletiadatminőségjavulását.

Azellenőrzésicélokatszolgálóalkalmazásazügyfélkövetelésekvédelménekerősítésemellettafelelősbefektetői
magatartástisösztönzi.AzÉSzLArendszerhezszükségesbelépésiazonosítóésjelszóügyfelekrészéretörténő
megfelelőkiküldését,valamintazértékpapírtitokmegtartásátazMNBnégyértékpapírszámlátvezetőintéz-
ménynéltémavizsgálatkeretébenellenőrizte.AzalkalmazássalkapcsolatbanazMNB42befektetésiszolgáltatást
nyújtóintézménytfelhívottarra,hogyazalkalmazássalkapcsolatoslinketfigyelemfelhívásraalkalmasmódon
helyezzékelhonlapjukon.AfelhívásteljesítésénekvisszamérésétkövetőenazMNBanemteljesítőintézmé-
nyekesetébenafelhívástmegismételte.Ezazonlinealkalmazásabefektetőkmásodikvédelmivonalánakis
tekinthető,kiemeltjelentőségemiattaprogramindulásátsajtótájékoztatókeretébenjelentettebeajegybank.
Azalkalmazáskihasználtságával,működésévelésabeérkezettbejelentésekvizsgálatávalkapcsolatbannégy
sajtóközleményismegjelent.Aprogramszükségeséscélravezetőajövőbelikockázatokcsökkentéseérdekében,
ezérttöbbsajtóinterjútémájakéntisszolgáltazÉSzLAnépszerűsítése.Az„Egypercbenazértékpapírszámla
onlinelekérdezéséről”címűtájékoztatófüzetésegypénzügyifogyasztóvédelmikisfilmalegfontosabbtudni-
valókattartalmazzaröviden,közérthetőformában.AzMNBkommunikációjánakcélja,hogyminéltöbbenés
rendszeresenhasználjákeztakockázatcsökkentőeszközt.

4.3.1.1. Megfelelőségi és alkalmassági teszt, ügyfél-tájékoztatás

Abefektetésiszolgáltatástnyújtótársaságokjellemzőenhonlapjukonhelyeznekelolyandokumentumokat,
tájékoztatókat,amelyekbenbemutatjákazegyesbefektetésitermékeketésazokjellemzőit.Ezekatájékoztatók
alegtöbbesetbenmegfelelőtartalommalbírnak.Azügyfél-tájékoztatásszükséges,azonbannemelégséges
feltételamegfelelőszolgáltatásbiztosításához,hiszenabefektetésitermékekösszetettségemegköveteli,hogy
aszolgáltatókistisztábanlegyenekügyfeleikpénzügyiismereteivel.Abefektetésiszolgáltatástnyújtókáltal
megfelelőenéskörültekintésselvégzettelőzetestájékozódáselengedhetetlen,hiszenabefektetésiszolgálta-
tókazelőzetestájékozódássoránfelvettmegfelelőségiésalkalmassági,úgynevezettMiFId-tesztbőltudnak
elsősorbaninformálódniazügyfelekbefektetésicéljairól,pénzügyiteherviselőképességérőléspénzügyiis-
mereteiről,azonbanazelőzetestájékozódássalkapcsolatosajánlásban19foglaltakatnemmindenkorkövetik.

BárabefektetésivállalkozásoknemmegfelelőtájékoztatásigyakorlatamiattazMNB-hezérkezettösszesfo-
gyasztóvédelmikérelemegyszázaléka(38)ésatájékoztatójellegűinformációkéréseknegyedszázaléka(68)
kapcsolódottatőkepiacitermékekhezköthetőtájékoztatásihiányosságokhoz,aminemtekinthetőjelentősnek,
anemzetközitapasztalatokazonbannövekvőkockázatokatjeleznek.

19A Pénzügyi Szervezetek állami Felügyelete elnökének 3/2013. (II. 7.) számú ajánlása a befektetési szolgáltatási tevékenység nyújtása során
aszerződéskötéstmegelőzőtájékozódásikötelezettségprudensteljesítéséhez.
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AzMNBkiemeltellenőrzésicélterületkénthatároztamegannakvizsgálatát,hogyabefektetésiszolgáltatásokat
nyújtóintézményekmegfelelőentájékoztatják-eügyfeleiket,haamegfelelésiteszteredményétőleltérőszintű
szolgáltatástnyújtanaknekik.

AbefektetésivállalkozásokatérintőátfogóvizsgálatokkeretébenazMNBellenőrizteapanaszkezelésselésaz
ügyfelektájékoztatásávalkapcsolatoskötelezettségekteljesítését.Ezutóbbitémakörben,amegfelelőségés
alkalmasságtesztelésénéskezeléséntúl,azügyfelekszámárakülönbözőcsatornákonkeresztül(pl.honlap,
hírlevél,szórólap)elérhetőkommunikációsanyagok(terméktájékoztatók,marketinganyagok,befektetésiajánlás
stb.)isáttekintésrekerültekabbólaszempontból,hogyazokbanérvényesül-eakiegyensúlyozotttájékoztatás
elve,ésmegfelelőenkerülnek-ebemutatásraazegyestermékekkockázatai.Afentiekenkívülamegbízásvég-
rehajtásátkövetőtájékoztatásikötelezettségbetartásánakellenőrzéséreissorkerült.

AtárgyidőszakfolyamánazMNBkétvizsgáltbefektetésivállalkozás(ErsteBefektetésizrt.,SPBBefektetésizrt.)
termékeivelkapcsolatbantapasztalta,hogyazintézményektájékoztatói,marketinganyagainembiztosítanak
megfelelőinformációtazadotttermékrőlvagyszolgáltatásról.Előfordult,hogyatermékkockázatainakbemu-
tatásávalkapcsolatostájékoztatásokbetűméretesokkalkisebbvolt,mintatermékelőnyösoldalátismertető
szövegé.Jellemzővoltazis,hogyegyadottterméketérintőkockázatrólnematermékhezkapcsolódóan,hanem
akiadványegymásikrészébenvagyahátoldalánadtaktájékoztatást.

AzMNBafentitársaságoknálaztistapasztalta,hogyamegfelelésiésazalkalmasságitesztegydokumen-
tumbanjelentmeg,azonbanaszolgáltatóakétteszteltérőcéljáranemhívtafelafigyelmet.AzMNBelvárja
aszolgáltatóktól,hogyakockázatokrahívjákfelazügyfelekfigyelmét,valamintelkülönítettenjelenítsékmeg
amegfelelésiésazalkalmasságitesztkérdéseit.

AKBCSecuritiesMagyarországiFióktelepénélfolytatottcélvizsgálatbólazderültki,hogyafogyasztóktovábbra
isadnakmegbízástolyanügyletekre,amelyekkockázataivalvalójábannincsenektisztában.Emiattigenfontos,
hogyabefektetésivállalkozásokegyértelműésközérthetőmódontájékoztassákafogyasztókatarról,hogyaz
alkalmasságiésmegfelelésitesztértékeléseaztacéltszolgálja,hogyaszolgáltatóalehetőlegnagyobbmér-
tékbenafogyasztóérdekébenjárhassonel.

Jogszabályhatározzamegazt,hogyamegfelelésiésalkalmasságiteszttelatársaságoknakmitkellfelmérniük.
Lényegesazonban,hogyatesztekpontoskérdései,aválaszokésazeredményértékelése,akockázatikategóriák
nemkerültekjogszabálybanmegállapításra.Jellemzőenbelsőszabályzatrendelkezikazelőzetestájékozódás
soránkövetendőeljárásokról,amegfelelésiésalkalmasságitesztkiértékeléséről.Fontos,hogyabefektetési
szolgáltatástnyújtótársaságokkövessékbelsőszabályzatukatéshelyesenértékeljékazügyfelektesztjeit,va-
lamintazokeredményétmegfelelőenrögzítsék.

Ajelenlegiszabályozástkövető,MiFIdIIeurópaiuniósirányelvvelkapcsolatosMNB-feladatoksoránajogsza-
bályimódosításokmellettfelülvizsgálatrakerülnekajelenleghatályosfelügyeletiajánlásokis.Akapcsolódó
feladatoka2017-esévegyikfókuszátképezik.

4.3.1.2. Félreértékesítés – likviditás értelmezése az ingatlanalapok esetében

AbefektetésialapkezelőketazMNBügyfélszolgálatáhozbeérkezettkérdésekéspanaszokhozzávetőlegegytized
százalékaérintette(4kérelemés41ügyfélkérdés),ebbőlkettővonatkozottkifejezettenabefektetésijegyek
értékesítésére.Ajövőbenalapvetőenabbólépülhetfelkomolyabbkockázat,hogyegészenmástjelentalik-
viditásegyfogyasztóésegybefektetésialapszámára.Azingatlanalapokabefektetésistratégiátelsődlegesen
hosszútávratervezik,ígyazebbevalóbefektetésishosszútávonajánlott.Azalapokkalkapcsolatosfogyasz-
tóvédelmikockázatokszempontjábólfontos,hogyazalapbefektetésijegyeinekforgalmazójaazértékesítés
soránbetartja-eabefektetőkelőzetestájékoztatásáravonatkozóelőírásokat.
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Azalacsonykamatkörnyezethatásaleginkábbazingatlanalapokésakötvényjellegűbefektetésialapokpiacán
éreztetihatását.Azelmúltidőszakbantőkekiáramlásjellemezteakötvényjellegűbefektetésialapokat,ezzel
szembenerőteljesvagyonnövekedésazingatlanalapokpiacát.

Atartósanalacsonykamatkörnyezet,alakosságmunkapiaci,jövedelmihelyzeténekjelentősjavulásapozitívan
hatottazingatlanpiacikeresletre,amelyaszektorélénkülésében,valamintazárakemelkedésébenmutatkozott
megazelmúltidőszakban.Azingatlanpiacikeresletspekulációsszegmensébenaközvetleningatlanvásárlás
alternatívájakéntmegnövekedettazingatlankitettségettartalmazóalapokirántikereslet,amelyetazingat-
lanalapokáltalkezeltvagyonnövekedésejólszemléltet.Ezzelegyüttjárt,hogyabefektetésialapkezelőkis
fantáziátláttakújingatlanalapokindításában.Ebbőlkövetkezikazakérdés,hogyazingatlanalapokmostanában
tapasztaltfelfutásakapcsánazértékesítésbentapasztalhatóagresszívmarketingmódszermennyireetikus.

Fontosszempontazis,hogyamegfelelőbefektetőirétegnektörténik-eazértékesítés.Azingatlanbefektetési
jegyetvásárlókszempontjábólezakockázatabbannyilvánulmeg,hogysokszornincsenektisztábanabefek-
tetésidőhorizontjával.Egyingatlanbefektetésialapközép-,deinkábbhosszútávúbefektetés,amelytöbbéves
távlatbanképesmegfelelőhozamotbiztosítani.Aportfólióbanlévőingatlanokmennyiségénekésminőségének
növelése–magaavételésazeladásfolyamatais–hosszabbtávonhozzamegakívánteredményt.Ezalattaz
időalattazonbanazingatlanokértékecsökkenhet,amiabefektetésekértékétiscsökkenti.

Továbbiproblémátokozhat,hogyabefektetőnemvizsgálja,ésnemmérifelsajátélethelyzetétbefektetéseinek
végrehajtásaelőtt.Abefektetésiszolgáltatóknemmindenesetbenkérdezikkiérdembenazügyfeletszándé-
kairól,nemtájékoztatjákkellőmélységbenazadottbefektetéskockázatairólésaveszteséglehetőségéről.

Abefektetőoldalárólakockázatazingatlanalapokkötelezettségeinekéseszközeinekösszetételébenrejlik.
Anyíltvégűingatlanalapokeseténazügyfélbármikorvisszaválthatjaabefektetési jegyeket,kivonvaezzel
pénzétazalapból,mígeszközoldalonkülönbözőarányban,deingatlanokvannak,amelyekazidőmúlásával
nemmindenesetbenjelentenekbiztosmögöttesfedezetet.

Összegezve,afogyasztószámáraalikviditásjellemzőenaztjelenti,hogybármikor,néhánynapalattabefekte-
tettpénzéhezjut.Ezzelszembenabefektetésialapoknálazingatlanokpénzzétehetőségeislikviditásikérdés.
Nyilvánvaló,hogyegyingatlanértékesítésehosszabbidőtveszigénybe,ígyazalapszempontjábóllikvideszköz
afogyasztószempontjábólnemaz.AtémábanazMNBügyvezetőigazgatója2016.november7-éninterjút
adottazMTI-nek.

4.3.2. Határon átnyúló szolgáltatások, online platformok, magas tőkeáttételes ügyletek, 
kereskedési robotok

AzMNBügyfélszolgálattapasztalataialapjánakülföldionlineplatformokkalkapcsolatbanazügyfelektájé-
kozottságakimondottanalacsonynaktűnikmindaszolgáltatások,mindajogikörnyezetvonatkozásában,az
igényérvényesítésmódjaivalkapcsolatbanjellemzőensemmilyeninformációvalnemrendelkeznek.Atőkepiacot
érintőhatáronátnyúlószolgáltatásokkalösszefüggésbentöbbmint400ügyfélkérdésérkezettazMNB-hez.Ezek
közül381azIronFXnevűciprusi,főlegmagastőkeáttételes,onlineplatformonbonyolítottforexügyletekkel
foglalkozócégnemfizetésétérintette.AszolgáltatóhatáronátnyúlótevékenységekapcsánazMNB„Aciprusi
pénzügyiombudsmannakjelenthetőbeazIronFXLtd.-velszembenikártérítésiigény”címűsajtóközleményé-
benistájékoztattaafogyasztókataszékhelyszerintifelügyeletintézkedéseiről.EmellettazMNBrendszeresen
felhívjaafogyasztókfigyelmét,hogymielőttkülföldibefektetésiszolgáltatóvalkötnekszerződést,alaposan
fontoljákmegdöntésüket.Akockázatjóvalnagyobb,mintamennyitegyátlagosfogyasztókezelniképes.Nem
szabadelfelejteni,hogyamagastőkeáttételesügyletekkimenetelemégakkorisbizonytalan,hamegbízható,
jóhírnevűszolgáltatórólvanszóésabefektetőmagaspénzügyiismeretekkelrendelkezik.Atőkeáttételesügy-
letekkelabefektetetttőkénélnagyobbkereskedésipozíciókfelvételérevanlehetőség.Ennekkövetkezménye,
hogyarealizálhatónyereségvagyadottesetbenaveszteségabefektetettösszegtöbbszöröseislehet.Avi-
szonylagalacsonyalapbiztosíték(margin)mellettanagyértékűpozíciókárfolyamváltozásaakártöbbszöröse
islehetabiztosítéknak,vagyateljesügyfélvagyonnak.
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Továbbikockázatotjelenthetmagaaszolgáltató,illetveakereskedésiplatformnemmegfelelőműködése.Egy
offshoreszékhellyelrendelkezőszolgáltatóakárkövetkezményeknélküliszárolhatügyfélszámlákat,éskomo-
lyabbkövetkezményeknélkülbefejezhetiműködését.Afogyasztókúgytudjákcsökkenteniakockázatot,ha
nemzetköziszintenismert,illetvelehetőségszerintMagyarországonfelügyeltszolgáltatótválasztanak.

Összefoglalva,azMNBazilyenjellegűszolgáltatásigénybevételekoralapvetőenazalábbiszempontokfigye-
lembevételétjavasolja.

1.Aszolgáltatószékhelyeésfelügyeletiszerve.Haezekazinformációknemállnakrendelkezésre,másszolgál-
tatóválasztásajavasolt.

2.Mivelezekaszolgáltatóknagytőkeáttételtbiztosítanak,kisbiztosítékmellettlehetpozíciótfelvenni.Fontos,
hogyafelvettpozícióméretenehaladjamegazalapvetőtőkemértékét,illetvenelegyenenneksokszorosa.

Atőkeáttétellegjelentősebbkockázata,hogyakispiaciárfolyammozgásokhatásaisnagymértékébenfelerő-
södik,ígyabefektetetttőkegyorsanelveszíthető.Bárléteznekveszteségminimalizálóeszközök(pl.:stop-loss
megbízások23),szélsőségespiacihelyzetbenezeksemérikelaszándékolthatásukat.Ezaztiseredményezheti,
hogynemcsakabefektetettösszegveszikel,hanemezenfelülazügyfeleknekakártovábbitartozásaiskeletkez-
het,vagyistöbbszörösleszabefektetőáltalkockáztatottértékabefektetettpénznél.Aproblémakezelésére
azMNBáltalisalkalmazottlegcélravezetőbbeszközaszéleskörűtájékoztatás,azügylettípushozkapcsolódó
kedvezőéskedvezőtlenkimenetilehetőségektárgyilagosmegismertetéseafogyasztókkal.

Ahatáronátnyúlótevékenységekeseténafogyasztóknagyrészenincstisztábanaspeciálisszabályokkalsem.
Jelentősproblémátjelent,hogyafelekközöttihivatalosnyelvkéntjellemzőennemamagyarnyelvhasználata

20Források: https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2016-1166_warning_on_cfds_binary_options_and_other_speculative_
products.pdf;http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPd550.pdf

21Contractfordifference(kisséleegyszerűsítveegypénzügyiinstrumentumnyitóészáróértékeközöttikülönbséggelvalókereskedéstjelenti)
22StudyofinvestmentperformanceofindividualstradinginCFdsandforexinFrance.
23Bővebbenlásd:2015.évifogyasztóvédelmikockázatijelentés4.1.3pontját.

Anemzetközifelügyeletihatóságoktapasztalataiszerint20azelmúltévekbenmegnövekedettaspekulatívjellemzőkkel
bírótermékekkínálata.EbbeakörbetartozikaCFd21,aforexésabinárisopcióis.Azelszenvedettpénzügyivesztesé-
gek miatti panaszok száma a kínálattal együtt feszes ütemben nőtt. Ezek a termékek komplexitásuk miatt eleve
magukban hordozzák amagas kockázatot, amelyet csak tetéz a tömeges és agresszív online reklám tevékenység.
Különösenveszélyessétesziaszolgáltatásigénybevételét,hogyszámosesetbenmagukaszolgáltatókisszabályozat-
lanul,nemfelügyeltintézménykéntkínáljákportékájukat.Atermékekkondícióiisnagyonváltozatosak,akárminden
szolgáltatónálmások.AbefektetőkáltalelszenvedettjelentősveszteségekmiattazEurópaiÉrtékpapír-piaciHatóság
(ESMA)egy2016.júliusifigyelmeztetésébenkifejezettenfelhívtaafigyelmetabefektetőketérintőlehetségeskocká-
zatokra és a felügyelt szolgáltatóktól elvárt üzleti magatartásra. A nemzeti felügyeleti hatóságok is folyamatosan
monitorozzákapiacot.Afelmérésekalapjánaforextermékekesetébenabefektetésekhozzávetőleg70-90%-avesz-
teséges. Franciaországban22 egy négyéves periódus alatt vizsgálták a kisbefektetők által elszenvedett veszteségek
arányátésösszegét.Afelmérésszerintezidőszakalattazaktívanüzletelőügyfelek89%-aveszteségetszenvedettel,
azátlagos„bukó”10887euróttettki,amely310forintosárfolyammalszámítvaközel3,4millióforintveszteségkis-
befektetőnként. A vizsgált négy év alatt az összes veszteségmeghaladta a 161millió eurót. Az Amerikai Egyesült
államokban aUSNFA adatai szerint negyedéves bázison az ügyfélszámlák 70%-a nem termelt profitot, a spanyol
CNMvfelmérésealapjánalegaktívabbszolgáltatóesetébenegyévesbázisonazügyfelek75-85%-aveszteségetköny-
veltel,alengyelKNFévespiacifelméréseszerint,azaktívügyfelek80%-aszenvedettelveszteséget.

8. keretes írás
Agresszív értékesítési stratégiák és jelentős veszteségek a forex piacon

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2016-1166_warning_on_cfds_binary_options_and_other_speculative_products.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2016-1166_warning_on_cfds_binary_options_and_other_speculative_products.pdf
http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD550.pdf
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kerülkikötésre,afelekjogvitáiranemamagyarjoghatóságkerülmeghatározásra,ésazügyfélszemélyesennem
tudpanaszttenniMagyarországon.Amagyarországipénzügyipiacon–fióktelepként,illetvehatáronátnyúló
szolgáltatástvégzőintézményként–nagyszámbanvannakjelenkülföldiszékhelyű,máseurópaiunióstagállam
engedélyéveltevékenykedőpénzügyiszolgáltatók,egyretöbbonlinekereskedésiplatformkínálmagaskockázati
besorolásúbefektetésitermékeket.Ezekreazügyletekreahazaibefektetővédelmigaranciarendszersemnyújt
védelmet.AzegyespénzügyiszektorokbaneltérőekéskorlátozottakazMNBfogyasztóvédelmijogkörének
ellenőrzésiésszankcionálásilehetőségei.Ezértazilyenintézménnyelszerződőfogyasztónakkörülményesebb,
hosszadalmasabbésköltségesebblehetazőtmegilletőjogok,példáulapanaszkezelésijogvagyakártérítési
jogérvényesítése.Lényegesazis,hogyaprudenciálisfelügyeletetnemazMNBlátjael,mivelazeurópaiuniós
szabályozásszerintcsakaszékhelyszerintifelügyeletihatóságnakvanjogköreeljárni.

Azutóbbiévekbenahazaibefektetésivállalkozások–alkalmazkodvaapiaci igényekhez–egyregyakrab-
bantovábbítjákkülföldionlinekereskedésiplatformokszolgáltatásaitsajátügyfeleikrészére,jellemzőensaját
arculatuknakmegfelelő,különmárkanévalatt.Azonlineplatformoktérnyerésévelamagyarkisbefektetők
könnyenelérhetikanagykockázatú,magastőkeáttételestermékeketakárahazaiszolgáltatókonkeresztül,
akárközvetlenülakülföldiszolgáltatónáltörténőszámlanyitástkövetően.Aszolgáltatókhirdetéseikbennem
fukarkodnakapozitívpéldákkal,ezértfontosfelhívniafogyasztókfigyelmétarra,hogyazilyenjellegűhirdeté-
sekkelkapcsolatbanmindiglegyeneknagyonelővigyázatosak.Anagynyereséglehetőségénekígéretejelentős
kockázatokatrejthetazüzletkötésekbenjáratlanérdeklődőkszámára.

Akereskedésirobotegyolyanprogram,amiakereskedésautomatikussátételéthivatottelérni.Azemberi
kereskedőknélsokkalgyorsabbanvégezkereskedésiműveleteketegykódoltsémaalapján.Ezeketaprogra-
mokatakülönbözőkereskedésifelületekenlehetfuttatni,beszerzésükrepediglényegébenkorlátlanlehetőség
nyílikazinterneten.Azezekbenrejlőveszélyabbólered,hogyabefektetőnemismeriaprogrambakódolt
algoritmusokat,ésígyaprogramolyanműveleteketvégezhet,amireabefektetőneknincsráhatása.Ezáltal
aveszteségisakívántnálnagyobblehetegynemkívánatospiaciturbulenciaidején.Ezenfelülegyrosszulmegírt
programnyereséghelyettveszteségetistermelhet.Mivelakereskedésirobotokatazügyfélsajátmagatudja
azinternetrőlletölteniésüzembehelyezni,semabefektetésiszolgáltatónak,semazellenőrzőhatóságnak
nincskontrolljafelette.

AzMNBpiacfelügyeletitevékenységekapcsánakülföldiéshazaiszolgáltatókjogosulatlantevékenységérevo-
natkozóintézkedéseimiatt2016.évbenösszesen19közleménytadottki.Ajelenséghezkapcsolódófogyasztói
jelzésekszámosságaokánazMNBkülönisfelhívtaafigyelmetapénzügyipiacokonmegjelenő,engedélynél-
kültevékenységetvégzőszolgáltatókveszélyeire.Ezekacégekjellemzőenrövidtávonmagashozamotígérve
igyekeznekfelkelteniabefektetőkérdeklődését.AtémábanazMNBfogyasztóvédelmioldalánegy1perces
társadalmicélúreklámhívjafelafogyasztókfigyelmétalegelemibbkockázatokra.

4.3.3. bináris opciók

Abinárisopcióegyújkockázatikategória.Ezakereskedésiformaegyolyan„mindentvagysemmit”(„allor
nothing”)opció,aholalapvetőenegypénzügyieszközárfolyamváltozásánakirányátkelleltalálniegymegha-
tározottidőnbelül.Haazárfolyamegybizonyosárszintfelettvanazidőlejártaután,azügyfélaszolgáltató
általbiztosítotthozamotériel.Haazárfolyamnemamegtippeltiránybanvanazidőlejártakor,akkorazügyfél
abefektetettösszegetelveszti.Azügyletbőlnemlehetazopciólejártaelőttkiszállni,előremeghatározottidő-
horizontravonatkozik.Ezekazidőperiódusokjellemzőenrövidtávúak,sokesetben5-15percesek.Atermék
jellemzőimiattinkábbhasonlítszerencsejátékra,mintpénzügyibefektetésre.Egyolyankereskedésimodellben,
aholegypárpercesidősávonbelülazárfolyamirányánakeltalálásaeseténlehethozamotelérni,nagyonritka,
hogyabefektetőprofittalszállkiazüzletből.Azemlítettirányelnemtalálásaeseténviszontpillanatokalatt
lehetelvesztenimindenbefektetetttőkét.

AbinárisopciókkalvalókereskedésMagyarországonmégnemterjedtelszéleskörben.AzMNBáltalfelügyelt
intézményekjellemzőennemnyújtanakilyenszolgáltatást,inkábbahatáronátnyúló–sokesetbentevékenységi
engedéllyelnemrendelkező–szolgáltatókajánljákeztaterméket.
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Azalacsonyhozamkörnyezetbenkülönösfigyelmetkellfordítanianemszokványos,összetett,azátlagosfo-
gyasztókszámáraérthetetlentermékekre.Amennyibenvalakinemértiegytermékműködését,ésemiattnem
látjaátakockázatokat,semmiképpenneválasszaezeketabefektetésitermékeket.AzMNBrészérőlegyelőre
nemváltindokolttáfelügyeletiintézkedés,defigyeliapiacifolyamatokatésszükségeseténbeavatkozik.

4.3.4. „Gazdátlan” tőkepiaci közvetítők

2016.január1-jétőlaközvetítőkrevonatkozószabályozásolymódonszigorodott,hogyfüggő–tőkepiaciszol-
gáltatástközvetítő–ügynököknekamegbízásiszerződésbenyújtásaregisztrációsfeltétellévált.Ígymegszűnt
azahelyzet,hogymegbízónélkülibefektetésiszolgáltatástközvetítőfüggőügynökökszerepelhessenekazMNB
nyilvántartásában.Amárregisztrált,megbízónélkülifüggőtőkepiaciszolgáltatásközvetítőknek6hónapállt
rendelkezésre,hogybenyújtsákamegbízásiszerződésüketazMNBrészére.Akienneknemtetteleget,annak
adataitörlésrekerültek.

Amegbízónélküli,regisztráltfüggőtőkepiaciszolgáltatásközvetítőkkapcsánaproblémátazjelentette,hogy
néhányközvetítőolyanbefektetésiszolgáltatószolgáltatásátközvetítette,amelyrenemvoltjogosult,mertnem
voltvelemegbízásiszerződése.Ezekaközvetítőkönállótevékenységvégzésérenemvoltakjogosultak.Arra
hivatkozássalvégeztékatevékenységüket,hogyazMNBnyilvántartásbavetteőket.Ezzelmegtévesztettékaz
ügyfeleiket,mertmegbízóhiányábannemvégezhettekvolnatevékenységettekintettelafüggőügynökistá-
tuszukra.Amegtévesztésabbanismegnyilvánulhatott,hogynéhányfüggőtőkepiaciközvetítőmáspénzügyi
ágazattermékétiskínálta,amitszinténnemtehetettvolnameg.

Akorábbiszabályozáslehetővétette,hogyazMNBnyilvántartásaibanszereplőközvetítőkönmagábanezzel
aténnyelelnyerhettékafogyasztókbizalmátaközvetítenikívántszolgáltatássalésaközvetítőijogosultságuk-
kalkapcsolatban.Akevésbétájékozottfogyasztók,illetveakiknekazügynöknemadottkorrekttájékoztatást
azáltalaközvetítettszolgáltatásjellegéről,hiábapróbálttájékozódniazadottügylet,vagyközvetítőkapcsán,
nemválhatottegyértelművészámára,hogyazadottközvetítő,akiszerepelanyilvántartásbananekiközvetített
tevékenységvégzéséreazadottszolgáltatónevébenjogosult-e.AszigorításeredményekéntazMNBfélezer,
megbízónélkülitőkepiacifüggőügynököt,illetvetöbbmint1300továbbialsóbbszintűközvetítőttöröltnyilván-
tartásából.KorábbanazMNBtöbbesetbenazérthozottszigorúintézkedést,mertegyes„gazdátlan”tőkepiaci
közvetítőkrőlbebizonyosodott,hogyjogosulatlanul,gyakrankülföldimegbízóknakvégeztekközvetítőitevé-
kenységet.Atémáróla„Közelkétezermegbízónélkülitőkepiaciközvetítőttöröltnyilvántartásábólajegybank”
címűsajtóközleményjelentmeg,valamintegy,akockázatokatboncolgatócikk24ismegjelentasajtóban,amit
ezútonisajánlunkazérdeklődőkfigyelmébe.

AzengedéllyelvagyregisztrációvalrendelkezőközvetítőknekazMNBhonlapjána„Piaciszereplőkkeresé-
se”alkalmazással,azeltiltott,vagyjogosulatlanultevékenykedőpiaciszereplőknekpedigaFigyelmeztetések
menüpontbanlehetutánanézni.AjövőbenazMNBprioritáskénttartjaszámonaközvetítőitevékenységek
ellenőrzését.

24 www.mnb.hu/letoltes/16-05-21-deak-ferenc-kozvetitok.pdf

http://www.mnb.hu/letoltes/16-05-21-deak-ferenc-kozvetitok.pdf
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5. Pénzügyi fogyasztóvédelmi 
kommunikáció 

Apénzügyifogyasztóvédelmikommunikációcélja,hogy–azMNBtársadalmifelelősségvállalássalkapcsolatos
stratégiaicéljátszemelőtttartva–csökkentsearosszfogyasztóidöntésekbőladódófélreértéseketéskárokat,
növeljeafogyasztókpénzügyitudatosságát,ésfejlesszeahazaipénzügyikultúrát.

25OrganisationforEconomicCo-operationanddevelopment:gazdaságiEgyüttműködésiésFejlesztésiSzervezet.
26Forrás:OECd/INFEInternationalSurveyofAdultFinancialLiteracyCompetencies,http://www.gltfoundation.com/wp-content/uploads/2016/10/
OECd-INFE-International-Survey-of-Adult-Financial-Literacy-Competencies.pdf

27Forrás:http://www.oecd.org/finance/oecd-financial-literacy-study-finds-many-adults-struggle-with-money-matters.htm
28Adél-afrikaiKöztársaságnemszolgáltatottadatotapénzügyiviselkedésijellemzőkrevonatkozóan,ezértazábránishiányzikazadotttémára
vonatkozóadat.

Apénzügyifogyasztóvédelem,apénzügyikultúraéstájékozottság,valamintakapcsolódókészségekésképességek
fejlesztésehazaiésnemzetköziszintenisprioritás.Ezekatényezőkjelentősenbefolyásoljákmindapénzügyirendsze-
rekbevetettbizalmatésstabilitást,mindazegyéni–ésezenkeresztül–atársadalmijólétszínvonalát.AzOECdáltal
2010-benelindított,ésmamár30országrakiterjedőfelmérés27kiválóeszközarra,hogyakülönbözőföldrajzi,társa-
dalmiésgazdaságiviszonyokközöttélőfelnőttnépességpénzügyidöntéseitbefolyásolótényezőkösszehasonlítható-
ságamegvalósuljon.A2016októberébenpublikáltkutatásháromnagytémakörméréséreépült,apénzügyiismere-
teket,apénzügyiviselkedésijellemzőketésapénzügyekhezvalóhozzáállástvizsgálja.Azösszesítetteredményekazt
tanúsítják,hogymindenvizsgáltországbanszükségvanapénzügyikultúrafejlesztésére.

9. keretes írás
Oecd25 pénzügyi kultúra kutatás26 – hazai eredmények nemzetközi tükörben

5. ábra
Oecd Pénzügyi Kultúra Kompetenciák rangsor 2016
(pont)

Pénzügyi viselkedési jellemzők átlagos pontszám
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5.1. TEMATikUs, élETHElyZET AlApÚ vissZATéRő kAMpÁnyOk

APénzügyiFogyasztóvédelmiKözpont(PFK)fogyasztóvédelmikommunikációjamindenévreelőrekijelöliazokat
akiemeltpénzügyifogyasztóvédelmitémákat,amelyekmeghatározókakövetkezőévtekintetében.Ezenfelül
mindenévbenvannakolyankockázatalapúaktualitások,amelyekkörékülönkampánykerülmegszervezésre.
Akampányoksorántematikusaloldalak,cikkek,gyakranismételtkérdésekreadottválaszokkerülnekpubli-
kálásra,valamintszámosFacebook-bejegyzésisszolgáljaafogyasztókszéleskörűtájékoztatását.2016-banaz
alábbitémákvoltakafókuszban.

•Nemjelzálogalapúhitelekforintosítása–amelyelsősorbanakorábbidevizaalapúgépjárműhitelekforintra
váltásávalkapcsolatostudnivalókrahelyezteahangsúlyt.

•Értékpapírszámlaonlinelekérdezőalkalmazásnépszerűsítése.

•Országosfiók-ésATM-keresőalkalmazás–amelysegítségévelkönnyenésgyorsankereshetőkbankfiókok,
postákéspénzkiadóautomaták.

•Körültekintőotthonteremtésikampány–amelybenakörültekintőhiteltervezésről,azeladósodásveszélyeiről,
alakástakarék-pénztárakrólésaCsaládokOtthonteremtésiKedvezményérőlesettszó.

•Atavasziidőszakegyikkiemelttémájavoltabiztosításokjelentősége,azonbelülisalakásbiztosítás,amelyről
1perceskisfilmiskészült.

Magyarországazösszesítetteredménytekintetébena22-23.helyenvégzett.Apénzügyiismeretekszintjeésapénz-
ügyekhezvalóhosszabbtávúhozzáállásmégelfogadhatóeredménytmutat,azonbanapénzügyiviselkedésijellemzők
eredménye(29.hely)kifejezettenaggasztó.

Azáltalánospénzügyiismereteketvizsgálókérdéssorravonatkozóanamutatókelfogadhatóanalakultakapénzidőér-
tékének,azinflációjelentésénekésahitelkamatokértelmezésénektekintetében.Továbbipozitívum,hogyanemzet-
közi jellemzőktől eltérően nemek szerint nincs jelentős eltérés. Fontos azonban, hogy ameglévő tudás gyakorlati
alkalmazásában komoly hiányosságok tapasztalhatók, a kicsit összetettebb matematikai műveletek alkalmazását
igénylő kamatszámítások már problémát okoznak. A kutatás szerint nemzetközi szinten háztartási költségvetést
aválaszadókközelkétharmadakészít,azonbanMagyarországonezamegkérdezettekmindösszenegyedérejellemző,
amialegalacsonyabbarányavizsgáltországokban.Aválaszadók44%-aúgyérzi,hogynemtartjakézbenapénzügye-
it,emellettamegtakarításiképességhiányaiskomolyprobléma.Amegkérdezettekközelnegyedévelelőfordult,hogy
nemtudtahatáridőbenkifizetniaszámláit,azonbananemzetközitrendettőlnemtéreljelentősen.Apénzügyiter-
mékek közötti körültekintő választással összefüggésben is jelentősebbhiányosságok tapasztalhatók, nem jellemző,
hogytöbbszolgáltatótöbbféletermékénekösszehasonlításaalapjándöntenénk,illetvefüggetlentanácsadósegítsé-
gétaligveszikigénybeazemberek.Ajövőrevonatkozóankiemelendő,hogyanyugdíjcélúmegtakarításoktekinteté-
benkomolyazelmaradásanemzetközitrendhezképest.Hosszútávúpénzügyicéljacsakaválaszadók43%-ánakvan,
illetveabiztosítási termékkel rendelkezőkaránya isalacsonyabbazátlagosnál.Ahazaieredményekösszességében
romlótendenciátmutatnaka2010-esértékekhezképest.56%-ról43%-raesettvisszapéldáulabiztosítássalrendel-
kezőkaránya,ésszembetűnőazis,hogy32%-ról25%-racsökkentacsaládiköltségvetéstkészítőkaránya.Pénzügyi
termékekkelkapcsolatosdöntésekelőttmárcsakaválaszadók22%-amérlegelialaposanalehetőségeket,ezakoráb-
bifelmérésalkalmávalmég33%volt.

Afeltárthiányosságokkivételnélkülfontoskockázatitényezők,hiszennövelikatúlzotteladósódásveszélyét,afizeté-
sinehézségekkialakulásánakvalószínűségét,amegalapozatlanpénzügyidöntésekésahosszútávúpénzügyiegyen-
súlytalanságkialakulásánakesélyét.Akutatásalapjánösszességébenmegállapítható,hogyegyéniszintenjelenlegsem
a komplex, sem a hosszú távú pénzügyi gondolkodás nem tartozik hazánkban a fogyasztók erősségei közé, ezért
kiemeltjelentőséggelbírazátfogó–élethelyzetalapú–pénzügyiismeretekoktatása.
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•Tervezzemegnyaralását!–amelykereteinbelülaköltségtervezésfontosságára,azutasbiztosításjelentősé-
géreésafogyasztásihitelekkockázatairahívtukfelafogyasztókfigyelmét.

•Elsőbankszámla– júliusban,a felsőoktatásiponthatárokkihirdetésének időszakábana felelőspénzügyi
döntésekhangsúlyozása,azelsőbankszámlakiválasztásánakszempontjaikerültekelőtérbe,melytémáról
1perceskisfilmiskészült.

•Iskolakezdés–azőszközeledtévelaháztartásiköltségvetéstervezéseésamegtakarításokkerültekelőtérbe.

•Mégmindigjelentősadecembervégiévfordulóskötelezőgépjárműfelelősség-biztosításiszerződésekszáma,
ígynovemberbenezvoltakiemelttéma.

•Tudatosünnepek–karácsonyikampány.Mintmindenévbenazünnepekelőtt,2016-baniskiemeltjelen-
tőségűvoltakarácsonyelőttiköltségtervezésnépszerűsítése,afigyelemfelhívásazeladósodásésa„gyors-
kölcsön”-kéntismerttéváltszemélyikölcsönökveszélyeire.Atémábanközzétettkétsajtóközleménymellett
tematikushonlaptájékoztatóval,PénzügyiNavigátorFüzetekkeléskisfilmekkelhívtafelatémákraafogyasztók
figyelmétazMNB.

5.2. EGyÜTTMűködés A pénZÜGyi TAnÁcsAdó iROdAHÁlóZATTAl, 
A KOrMÁnyAblAKOKKAl és A civil szervezeTeKKel

APénzügyiTanácsadóIrodahálózat2011ótaműködikkülönbözőpályázatiprogramokkeretében.Eddigtöbb
mint40000fogyasztónaknyújtottaksegítségetpénzügyiproblémáikmegoldásához.A2016-banmegújult
hálózattalazMNBcélja,hogyazországvalamennyimegyeszékhelyénelérhetővéváljonafüggetlen,szakszerű
ésingyenespénzügyifogyasztóvédelmitanácsadás.Ajelenleg9megyeszékhelyenműködőirodákújszolgál-
tatásokkalbővítettéktevékenységikörüket.Alegfontosabbváltozás,hogyhavontalegalábbkétalkalommal
kisebbtelepülésekenkihelyezetttanácsadásiszolgálatotisellátnak.A„kitelepülések”általjelentősenbővül
azelértfogyasztókköre.

2014áprilisábanazMNBegyüttműködésimegállapodástkötöttaKormányhivatalokkal,melyszerintmegye-
székhelyenkéntegy-egyKormányablaknálisleadhatókapénzügyifogyasztóvédelemmelkapcsolatospanaszok.
AkitöltöttnyomtatványokataKormányablakokdíjmentesentovábbítjákazMNBfelé.2016-tólaKormány-
ablakoknáliselőterjeszthetőbeadványokjogszabálybanmeghatározottkörea„Pénzügyifogyasztóvédelmi
panaszok,közérdekűbejelentések,PénzügyBékéltetőTestületeljárásárairányulókérelmek”ügykör.

AteljeskörűpénzügyifogyasztóvédelmitájékoztatásmegvalósításánakérdekébenazMNBfogyasztóvédelmikisfilme-
ketésoktatófilmeketkészít.

Akisfilmekatársadalmicélúreklámismérveinekmegfelelőenegypercesek.röviden,tömören,egy-együzenetetjut-
tatnakelanézőkhöz,felkeltveezzelfigyelmüketalehetségesveszélyekre.Az1perceskisfilmektelevízióssugárzásra
alkalmasak,jelenlegazMNBfogyasztóvédelmioldalánésyouTube-csatornájánérhetőkel.

Az oktatófilmek hossza 3-5 perc, ennek köszönhetőenmár komplexebb,mélyebb üzenetek átadására alkalmasak.
Afilmekcéljaapénzügyifogyasztóvédelmioktatások,előadásokszínesítése.Aminélszélesebbkörűterjesztésérde-
kébenafogyasztóvédelmikisfilmekelérhetőkacivilszervezetek,középiskolákéspénzügyiintézményekszámáraisaz
MNBfogyasztóvédelmialoldalán,youTube-csatornáján,illetveigényeseténfizikaiadathordozónisátadásrakerülnek.

10. keretes írás
Fogyasztóvédelmi kisfilmek
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AzMNBtársadalmifelelősségvállalásistratégiájábanmegfogalmazottcélkitűzésekkelösszhangban2016-ban
iskiemeltfigyelmetfordítottafogyasztókpénzügyikultúrájánakéspénzügyitudatosságánakfejlesztésére
akorábbanlétrehozottCivilHálókereteinbelül.Azelmúltidőszakbanacivilszervezetekameghirdetettpá-
lyázatokésegyeditámogatásikérelmekútjánnyerhettekpénzügyiforrást.AtapasztalatokbirtokábanazMNB
olyanújlehetőségeketkeresett,amelyekhatékonyabbáéseredményesebbéteszikacivilszervezetekrészére
kiírandópályázatokat.Ennekérdekében2017.januártólaközgazdászképzésbenrésztvevőfelsőoktatásiin-
tézményekbevonásávalötletpályázatokbenyújtásáraislehetőségetbiztosítadiákokrészére.Azinnováció
célja,hogyafiatalokújszemléletűkezdeményezéseimegfogalmazásrakerüljenek.Azötletpályázatoknyertes
pályamunkáinakmegvalósításasoránapénzügyifogyasztóvédelmiprogramoktematikájaígyközelebbkerül
egy-egyélethelyzetalapúpénzügyifogyasztóvédelmiaktualitáshoz.AprogramokatazMNBtámogatásával
acivilszervezetekvalósíthatjákmeg.Afelsőoktatásiintézményekkeltörténőegyüttműködésseltovábbicél,
hogyafiatalkorosztályfigyelmeisafelelőspénzügyidöntésekirányábaforduljon,valamintezútonistudato-
suljonapénzügyifogyasztóvédelemfontossága.

AzMNBtovábbraisfontosnaktartjaacivilszervezetekvéleményénekmeghallgatásátésaszakmaikonzultációk
lehetőségénekbiztosítását.AzezenszervezetekrészéremegrendezettCivilFórumokonrésztvevőkmegismerhették
azelérhetőtámogatásilehetőségeket,azaktuálisfogyasztóvédelmikommunikációfókuszát,ésegyeztetésrekerül-
tekazegyüttműködésilehetőségek.Afórumokcéljatovábbá,hogyafogyasztóktólszármazóaktuálisproblémákat,
trendeketacivilszervezeteksegítségévelazMNBösszegezzeésapénzügyifogyasztóvédelmitevékenységesorán
afelvetettproblémákrahatékonyválaszokatfogalmazzonmeg.AzMNBtöbbközleménybenistájékoztatástadott
aCivilHálóval,illetveaPénzügyiTanácsadóIrodahálózattalfolyóegyüttműködéseredményeiről.

APénziránytűAlapítványésazMNBegyüttműködnekahazailakosságpénzügyikultúrájánakfejlesztésében,ígybiz-
tosítvamindenkorosztályszámáraatájékozódáséstanuláslehetőségét.Akétszervezettöbbtémábanésformában
iserősítiegymásszemléletformálókommunikációjátésismeretterjesztőprogramjait.AzMNBáltalkészítettfogyasz-
tóvédelmikisfilmeketaPénziránytűAlapítványgyakranhasználjahonlapcikkeibenéselőadásaiban.

AzMNB2016-banazAlapítványkétkiemeltprojektjéhezcsatlakozott.Azegyik,azEurópaközel30országábanegy
időbenmegrendezettPénz7eseményvolt,melynekelsődlegescéljaazáltalánosésközépiskoláskorosztálypénzügyek
irántiérdeklődésénekfelkeltése.Arendezvénysorozathoz29jegybankidolgozóiscsatlakozottönkéntesként,annak
érdekében,hogyországosszintentöbbezerdiákhozjuttassaelegyjátékospénzügyitanórakereteinbelülazalapvető
pénzügyi ismereteket.Azegyhétenát tartóprogramsorozatban788 iskola vett részt, ígyösszesenközel102ezer
fiatalismerkedhetettmegjátékosformábanpéldáulapénzügyitervezésfontosságával.Azeseménysorozatotkövető-
en mind a pedagógusoktól, mind a gyerekektől számos pozitív visszajelzés érkezett. Hogy milyennek is látták 
agyerekekaPénz7órákat?Ímenéhánygondolat:

•„Fontoseztazegészetmegtanulni.”
•„Mégaztismegtudtuk,hogyapénzveszélyesislehet.”
•„végremegértettem,hogyaszüleimmiértszoktakidegeseklenni,hapénzügyekrőlvanszó.”

AközépiskolásdiákokpénzügyioktatásábanmérföldkövetjelentettazAlapítványIránytűapénzügyekhezcíműtan-
könyvénekkidolgozásaésmegjelentetése.AzoktatásianyagaPénziránytűAlapítványgondozásábankészült,ésaz
MNBmunkatársaiisközreműködtekaszakmailektorálásban.Adiákokegycsaládmindennapjainkeresztülismerked-
hetnekmegazélethelyzetalapúpénzügyikérdésekkelésazezekreadhatólehetségesválaszokkal.Atémákfeldolgo-
zásasoránjátékosantanuljákmegagyerekekalegfontosabbpénzügyifogalmakat,ateendőketésazegyeskockázatok
kezelésétis.Akiadványhiánypótlóahazaipénzügyi-gazdaságiismeretekoktatásában,2016őszétőlországosanközel
300oktatásiintézménybenkezdtektanulniazengedélyezetttankönyvből,melyetazAlapítvány40ezerpéldányban
ingyenesenjuttatottelazérdeklődőéstanítástvállalóiskolákszámára

11. keretes írás
Együttműködés a pénziránytű Alapítvánnyal – pénz7 és „iránytű a pénzügyekhez” tankönyv 
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1. szÁMú MelléKleT:  
Az Mnb FOgyAszTóvédelMi HATósÁgi TevéKenysége

1. táblázat
A 2016. évben indított eljárások száma
(db)

intézmény típusa
Hivatalból  

indított 
célvizsgálat 

Hivatalból indított 
fogyasztóvédelmi 

témavizsgálat 

Hivatalból indított 
fogyasztóvédelmi 

témavizsgálat 
keretében 
ellenőrzött 

intézmények 
száma

Prudenciális 
területtel közös 

vizsgálat 
keretében végzett 
fogyasztóvédelmi 

vizsgálat  

Fogyasztói 
kérelem alapján 

indult 
fogyasztóvédelmi 

vizsgálat

Hitelintézeti
szektor,Bank 19 1 14 1 114

Hitelintézeti
szektor,
Takarékszövetkezet

9 0 0 1 0

Hitelintézettel
egyenértékű
pénzügyi
vállalkozás

2 0 0 1 4

Független
pénzpiaci
közvetítők

4 0 0 0 1

Kézizálog
tevékenységet
folytató
vállalkozások

3 1 4 1 0

Követelésvásárló,
követeléskezelő
vállalkozások

1 0 0 0 3

Biztosításiszektor 1 0 0 10 89

Tőkepiaciszektor 2 0 0 6 5

Pénztáriszektor 0 0 0 1 6

Összesen 41 2 18 21 222

Forrás: MNB.
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2. táblázat
A 2015. évről áthúzódó és 2016. évben indított eljárások száma
(db)

intézmény típusa
Hivatalból 
folytatott 

célvizsgálat

Hivatalból 
folytatott 

fogyasztóvédelmi 
témavizsgálat

Hivatalból 
folytatott 

fogyasztóvédelmi 
témavizsgálat 

keretében 
ellenőrzött 

intézmények 
száma 

Prudenciális 
területtel közös 

vizsgálat 
keretében végzett 
fogyasztóvédelmi 

vizsgálat 

Fogyasztói 
kérelem alapján 

folytatott 
fogyasztóvédelmi 

vizsgálat 

Hitelintézeti
szektor,Bank 35 4 65 1 160

Hitelintézeti
szektor,
Takarékszövetkezet

11 0 1 1 0

Hitelintézettel
egyenértékű
pénzügyi
vállalkozás

5 0 3 1 15

Független
pénzpiaci
közvetítők

4 0 0 1 1

Kézizálog
tevékenységet
folytató
vállalkozások

3 1 4 1 0

Követelésvásárló,
követeléskezelő
vállalkozások

8 0 0 0 10

Biztosításiszektor 9 2 27 11 137

Tőkepiaciszektor 3 0 0 6 9

Pénztáriszektor 0 0 0 1 6

Összesen 78 7 100 23 338

Forrás: MNB.

3. táblázat
Az eljárások eredménye szektor szerint 

intézkedés típusa Pénzpiaci 
szektor

biztosítási 
szektor

Tőkepiaci 
szektor Pénztári szektor Összesen

Összesvégzés(db) 2520 473 19 12 3024

ebből
érdemi(db) 333 118 5 1 457

nemérdemi(db) 2187 355 14 11 2567

Összeshatározat(db) 330 84 6 2 422

ebből
jogsértésnélküli(db) 107 39 3 0 149

jogsértésselérintett(db) 223 45 3 2 273

Kiszabottfogyasztóvédelmi
bírság(Ft) 158575000Ft 89500000Ft 9850000Ft 400000Ft 258 325 000 Ft

Forrás: MNB.
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6. ábra
Biztosítási piaci szereplőkre kiszabott jelentősebb fogyasztóvédelmi bírságok összege
(Ft)

K&H Biztosító Zrt.
KÖBE
Groupama Biztosító Zrt.
Wáberer Hungária Biztosító Zrt.
Consequit Zrt.
Consequit Kft.
Uniqa Biztosító Zrt.
CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.
CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. 
Money and More Pénzügyi Tanácsadó Zrt.
MKB Általános Biztosító Zrt.
Allianz Hungária Biztosító Zrt.
4Life Direct Kft.
Magyar Posta Biztosító Zrt.

1 450 000

30 000 000

14 500 0007 050 000
7 000 000

4 000 000

4 000 000
3 000 000

3 000 000
3 000 000

3 000 000
2 100 000

1 600 000 1 500 000

Forrás: MNB.

7. ábra
A tőkepiaci szereplőkre kiszabott fogyasztóvédelmi bírságok összege
(Ft)

Solar Capital Markets Értékpapír Kereskedelmi Zrt. 
Erste Befektetési Zrt.
EQUILOR Befektetési Zrt.
Concorde Értékpapír Zrt.
Codex Tőzsdeügynökség és Értéktár zrt. 
Random Capital Broker Zrt.
KBC Securities Magyarországi Fióktelepe
KBC Securities Magyarországi Fióktelepe

200 000
3 200 000

2 100 0002 000 000

1 000 000

850 000

500 000
500 000

Forrás: MNB.
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ApénztáriszektorbanaHorizontMagánnyugdíjpénztárra400ezerforintfogyasztóvédelmibírságkerültki-
szabásra.

8. ábra
A pénzpiaci szereplőkre kiszabott jelentősebb fogyasztóvédelmi bírságok összege
(Ft)

2 500 000

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet
Lombard Pénzügyi és Lízing Zrt.
Zálog és Hitel Zrt.
Budapest Bank Zrt.
OTP Faktoring Zrt.
Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe
K&H Bank Zrt.
Lombard Zala Zrt.
Budapest Autófinanszírozási Zrt.
Magyar Cetelem Bank Zrt.
Sberbank Magyarország Zrt.
OTP Bank Nyrt.
CIB Lízing Zrt.
Erste Bank Hungary Zrt.
INTRUM JUSTITIA Követeléskezelő Zrt.
MKB Bank Zrt.
Magnet Bank Zrt.
FHB Bank Zrt.

10 500 000

10 200 000

10 000 000

9 800 000

9 000 0007 300 0006 625 000
6 500 000

4 900 000

4 700 000

4 600 000
3 400 000

3 250 000
3 200 000

3 050 000
3 050 000

2 900 000

Forrás: MNB.
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2. szÁMú MelléKleT:  
Az elszÁMOlÁsi TéMAvizsgÁlAT AdATAi29

4. táblázat
Az elszámolási és forintosítási témavizsgálatban kiszabott bírságok
(Millió Ft)

intézmény típusa eljárási bírság  
Fogyasztóvédelmi bírság 

rendkívüli adatszolgáltatást 
érintően 

Fogyasztóvédelmi bírság 
témavizsgálat során feltárt 
jogszabálysértések miatt 

Bank 0,25 0 125,95

Szövetkezetihitelintézet 0,85 1,1 12,9

Hitelintézettelegyenértékű
pénzügyivállalkozás 1,2 5 14,25

Követeléskezelőpénzügyi
vállalkozás 0 0 1,9

Összesen 2,3 6,1 155

Forrás: MNB.

5. táblázat
Az elszámolási és forintosítási témavizsgálat keretében megtett intézkedések 

Intézménytípusa Bankok,Szövetkezeti
hitelintézetek Követeléskezelők Összesen

Összesvégzés(db) 3446 856 4302

ebből
érdemi(db) 150 115 265

nemérdemi(db) 3296 741 4037

Összeshatározat(db) 138 54 192

ebből
jogsértésnélküli(db) 13 35 48

jogsértésselérintett(db) 125 19 144

Forrás: MNB.

292015–2016.éviadatokegyüttesen.
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3.  szÁMú MelléKleT: PAnAszsTATiszTiKAi AdATOK

Az intézményi panasz-adatszolgáltatás alapján kirajzolódó fogyasztói panaszok 
jellemzői30

2016.negyediknegyedévevégénapénzpiaci,biztosításiéstőkepiaciszektorban43,2milliólakosságiszerző-
désre187,9ezerpanasztregisztráltakazintézmények.Ezaztjelenti,hogyezerlakosságiszerződésreátlagosan
4,35panasztrögzítettekaszolgáltatók.Fontosmegjegyezni,hogyafogyasztókáltaljelzettésazintézmények
általrögzítettpanaszokszámanemaztjelenti,hogymindenpanaszmegalapozottvolt,hanemarrautal,hogy
afogyasztókvalamilyen,asajátnézőpontjukbóleredőokból(pl.információhiány,tájékozódásihiányosságok,
visszaélésgyanúja,tévesszámítás)nemértettekegyetaszolgáltatóval.

Hitelintézetek

Ahitelintézetekpanaszstatisztikáialapjánmegállapítható,hogyahitelezéshezésabankkártyaműveletekhez
kapcsolódikapanaszokkétharmada.Ahiteltermékekenbelülajelzáloghitelekésahitelkártyatermékekképez-
nekjelentősrészarányt.Alegjellemzőbbproblémákazelszámolásból,ajutalékok,költségekésdíjakmértéké-
ből,aszolgáltatásminőségéből,amegbízásokteljesítéséből,anyilvántartásiéstájékoztatásihiányosságokból,
valamintazügyvitelihibákbóladódtak(76%).Azezerszerződésrejutópanaszokszáma3,35,aminemériel
azösszesítettátlagot.

Pénzügyi vállalkozások

Apénzügyivállalkozásokpanaszstatisztikáialapjánmegállapítható,hogyaköveteléskezelésitevékenységje-
lentős,59%-osrészaránytképviselajelentettadatokközött,illetveahitelezéshezapanaszokharmadakap-
csolódott.Alegjellemzőbbproblémákazügyvitelikérdéseket,azelszámolást,aszolgáltatásminőségét,aKHr-
adatokatésajutalékok,költségekésdíjakmértékétérintette(78%).Azezerszerződésrejutópanaszokszáma
8,31,amijelentősenmeghaladjaazösszesítettátlagot.

biztosítók

Abiztosítókpanaszstatisztikáialapjánmegállapítható,hogyapanaszok84%-aneméletághozkapcsolódott.
Ezenbelülapanaszokközelháromnegyedealakosságivagyonbiztosításokatésakötelezőgépjárműfelelősség-
biztosításokatérintette.Azéletbiztosításiághozkapcsolódottapanaszokfennmaradó16%-a,ezenbelülaz
indexhez,vagybefektetésiegységhezkötöttéletbiztosításokatajelzettproblémákbőfeleérintette.Ahagyo-
mányoséletbiztosításokhozkapcsolódójelzésekazéletágipanaszokharmadáttettékki.Abiztosításitermé-
kekrevonatkozóösszespanaszközelfeleazügyvitelikérdéseketéshibákatérintette,dejelentősebbszámú
panasztregisztráltakakárigényekelutasításával,akártérítésmértékével,akárügyintézéselhúzódásávalés
atájékoztatásihiányosságokkalösszefüggésbenis(40%).Azezerszerződésrejutópanaszokszáma3,13,ami
nemérielazösszesítettátlagot.

befektetési szolgáltatók

Abefektetésivállalkozásokpanaszstatisztikáialapjánmegállapítható,hogyazügyfélszámlákésértékpapírszám-
lákvezetéséhezkapcsolódottaregisztráltpanaszokfele,illetveabefektetésiszolgáltatásokhoz–ezenbelülis
elsősorbanamegbízásokfelvételéhez,véglegesítéséhez,teljesítéséhezapanaszokharmada.Alegjellemzőbb
problémákajutalékok,költségekésdíjakmértékéből,azügyvitelihibákból,amegbízásteljesítéséből,azel-
számolásbólésatájékoztatásihiányosságokbóladódtak(67%).Azezerszerződésrejutópanaszokszáma6,68,
amimeghaladjaazösszesítettátlagot.

30Azismertetőa2017.március1-jéigbeérkezettintézményiadatszolgáltatásokalapjánkészült.
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befektetési alapok

Abefektetésialapoklakosságiszerződés-állományaeltörpülafentfelsoroltszerződésesállományhozviszonyítva,így
ezazadatcsoportcsakkorlátozottanalkalmasazadatokelemzésére.Mindemellettmegállapítható,hogyabefekte-
tésekkezeléséhezkapcsolódottaregisztráltpanaszokfele,illetveakollektívportfóliókezelésadminisztratívrészétés
akollektívbefektetésiértékpapírokforgalmazásátérintetteapanaszokközelnegyede.Alegjellemzőbbproblémák
akamatok,hozamokmértékéből,azelektronikusszolgáltatásokigénybevételébőlésatájékoztatásihiányosságokból
eredtek(68%).Azezerszerződésrejutópanaszokszáma19,93,amijelentősenmeghaladjaazösszesítettátlagot.

Az Mnb-hez érkezett fogyasztói kérelmek és ügyfélszolgálati megkeresések alakulása

AzMNB-hezbeérkezettkérelmekésmegkeresésekalapjánáltalánosságbanelmondható,hogyazügyfelek
nemkeresiksemaPénzügyiTanácsadóIrodahálózatot,semazMNBügyfélszolgálatát,semmásfüggetlen
szakembertazelőzetestájékozódásérdekében.Atermékeket,pénzügyiintézményeketjellemzőenérzelmi
alapon,illetveismerős,barát,rokonajánlásaalapjánválasztják.Amegkeresésekéspanaszokjellemzőenamár
bekövetkezettproblémákrafókuszálnak,csakezekbekövetkezésétkövetőenkérnektájékoztatást,segítséget,
vagykezdeményeznekfogyasztóvédelmivizsgálatot.

Azírásbeliésszóbelimegkeresésekarányaévekótastabilanhozzávetőlegegyharmad-kétharmadmegoszlást
mutat(11091és30150).Atelefonosmegkeresésekhányadaváltozatlanuldominánsvolt,deatavalyiévhez
képestcsekélymértékbencsökkent.Azügyfélszolgálatotszemélyesenfelkeresőkarányasemváltozottako-
rábbiévekhezképest.Azelektronikuslevélbenérkezőmegkeresésekmértékeévrőlévről1-1%-kalnő,illetve
akérelmekarányaiscsekélymértékbennőttamegelőzőévhezviszonyítva.

A kérelmek legjellemzőbb típusai

AzMNB-hez2016-ban3698fogyasztóvédelmikérelemérkezett.Azelőzőévhezviszonyítvaez38%-oscsökkenést
jelent.Nemszabadazonbanelfelejteni,hogya2015-ösévkivételesnekmondható,hiszenadeviza-ésdeviza- 
alapújelzáloghitelekelszámolásaésforintosításanemzetköziviszonylatbanisegyedülállóeseménynekszámí-
tott.Akérelmekszektorszerintieloszlásakismértékbenváltozott.Apénzpiacikérelmekarányanégyszázalékkal,
68%-racsökkent,abiztosításiszektorbantizenkilencszázalékról24%-ranőtt,atőkepiaciszektoresetébenhét
százalékról5%-ramérséklődött,illetveapénztáriszektortekintetébenazelőzőévhezhasonlóan2%maradt.

9. ábra
Kérelmek és ügyfélszolgálati megkeresések alakulása beérkezési csatorna szerint
(db)
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Forrás: MNB.
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Afogyasztóikérelmektípusaiaztmutatjákmeg,hogyszektortólfüggetlenülmilyenjellegűproblémákatazonosí-
tottakafogyasztók.Azelőzőévekhezhasonlóanakülönbözőszerződésekhezkapcsolódópénzügyielszámolással
(769)ésatájékoztatásihiányosságokkal(620)kapcsolatbanmerültfelalegtöbbkifogás.Adíjak,költségek,
jutalékok(413)lefedikmindazokataproblémákat,amelyekabiztosítási,számlavezetési,évesbankkártya-,
illetveegyébdíjakraésfelszámítottköltségekre,valamintakifizetettjutalékokmértékérevonatkoztak.Az
egyébkategóriábaszámosvalós,vagyvélthiányosságbesorolható,többekközöttakárügyintézéselhúzódása,
amegbízásokteljesítése,anyilvántartásihiányosságok,akamatéstörlesztőrészletmértéke,ajogosulatlan
tevékenységvagyapénzügyivisszaélésgyanúja.Akövetkezőábraazösszeskérelemarányábanmutatjameg
afogyasztókáltalmegjelöltlegjellemzőbbproblémákat.

312014első félévébenakiugróértékeketagépjárműhitel-közvetítőkkelkapcsolatosproblémakörokozta,azügynöki tevékenységrevonatkozó
masszívemelkedés2014másodikfélévébenleállt.

10. ábra
Az Mnb-hez érkezett kérelmek szektor szerinti alakulása
(db)
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Pénztári
Biztosítási
Tőkepiaci
Pénzpiaci

Forrás: MNB.31

11. ábra
Főbb kérelemtípusok 2016 évben
(%)

Elszámolás
Tájékoztatás hiányossága
Díjak, költségek, jutalékok
Szerződés érvényessége
Egyéb ügyviteli hibák
Kárigény elutasítása
Méltányossági kérelem
Kártérítés mértéke
Egyéb

18% 21%

17%

11%6%
11%

7%

5%

4%

Forrás: MNB.
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Pénzpiaci kérelmek

Apénzpiacikérelmekazösszeskérelemhatvannyolcszázalékát(2515)tettékki2016-ban,ezazelőzőévhez
képest4%csökkenéstjelent.Idetartoznaktöbbekközöttahitelek,kölcsönökésalízing,abetétimegtakarítá-
sok,afizetésiszámlák,apénzforgalmiszolgáltatások,azelektronikusbankolásésabankkártyák,hitelkártyák
is.Akorábbiévekhezhasonlóanapénzpiacikérelmekhetede(1752)valamilyenhiteltermékhezkapcsolódott.
Ezenbelülafelmerültproblémáknegyedealakáshiteleket,ötödeagépjárművásárláshozkapcsolódókonstruk-
ciókatérintette.Ahitelkártya-ügyletekésaszemélyikölcsönöktűnnekmégproblémásabbnak–ezekazösszes
pénzpiacipanasz11%-áttettékki,azonbanakorábbiévekhezképestjavultahelyzet.Aszabadfelhasználású
jelzáloghitelekrevonatkozóanmeglepőenkevéspanaszérkezett,abetétitermékekre–talánazelevealacsony
hozamszintmiatt–pedigszinteegyáltalánnemérkezettkifogás.Akérelemtípusokatvizsgálvaafogyasztókés
aszolgáltatókközöttielszámolásivitákvittékaprímet(28%),amásodikhelyenatájékoztatásihiányosságok
(15%)ésazügyvitelihibákálltak(14%),azonbanagyakoriságottekintvemegjelentegyújtípus,amelyamél-
tányosságikérelmeketérintette(8%).

AzMNBügyfélszolgálatitapasztalataialapjánelmondható,hogyapanaszoktöbbségejellemzőenahitelszer-
ződésbőleredőfizetésikötelezettségekelmulasztásából,ésazehhezkapcsolódóproblémákbóladódik.Az
ügyfelekszámosesetbenegyáltalánnemismerikaszerződéstartalmát(nemolvassákelkellőalapossággal),
ésakkorszembesülnekakötelezettségeikkel(késedelmikamatok,költségek,szerződésfelmondása),amikor
eljutnakabehajtási,végrehajtásiszakaszba.Egymásikjellemzőprobléma abankszámlákmegszüntetéséhez
kapcsolódik.Sokesetbennemzárjákleafogyasztókamárnemhasználtbankszámlájukat,amibőlazévekalatt
tetemestartozáshalmozódikfel.Jellemzőenezaproblémaisabbóladódik,hogynemolvassákelalaposan
aszerződést,nemtájékozódnakkellőmértékbenakötelezettségeikről.

Akérelmekkétharmadaabankok(66%),negyedeapénzügyivállalkozások,3-3%atakarékszövetkezetekés
egyébhitelintézetek,1-1%alakástakarékpénztárak,aközvetítőkésügynökök,valamintazegyébpénzügyi
intézményektevékenységétérintette.

12. ábra
kérelmek főbb hiteltípusok szerinti alakulása
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biztosítási piaci kérelmek

Abiztosításipiacikérelmekazösszeskérelemnegyedét(888)tettékki2016-ban,ezazelőzőéviarányokhoz
képestötszázalékosnövekedéstjelent.Idetartoznaktöbbekközöttahagyományosésabefektetésiegységhez
kötöttéletbiztosítások,akötelezőgépjármű-felelősségbiztosítások,acasco-,alakás-ésotthonbiztosítások,
abaleset-,utas-,felelősség-,hitel-ésnyugdíjbiztosításokstb.Akorábbiévekhezhasonlóanakérelmekközel
fele(386)valamilyengépjármű-biztosításhozkapcsolódott.Ezenbelülafelmerültproblémák90%-aakötelező
gépjármű-felelősségbiztosításokatérintette.Alakás-ésotthonbiztosításokkalkapcsolatbanisszámospanasz
érkezett(151),illetveabefektetésiegységhezkötöttéletbiztosításokatérintettemégjelentősebbszámúkére-
lem(105)–azonbanakorábbiévekhezképesteterméktekintetébenjavultahelyzet.Azegyéniéscsoportos
nyugdíjbiztosításokra,valamintahitelekhezkapcsolódóbiztosításokramindösszenéhánykifogásérkezettazév
során.Akérelemtípusokatvizsgálvaaproblémákközelharmadátakárigényekelutasításaokozta.Eztkövették
atájékoztatásihiányosságok(22%)ésakártérítésmértéke(16%).Többfogyasztóvitattamégadíjszámítás
módjátéspanaszoltaakárügyintézéselhúzódását.

AzMNBügyfélszolgálattapasztalataialapjánakötelezőgépjármű-felelősségbiztosításokkalkapcsolatoskérel-
mekjelentőshányadaaválasztottkommunikációscsatornákkalkapcsolatosvitákból(postailevélvagyelekt-
ronikuslevél-eazelsődlegescsatorna),atájékoztatólevelekhiányábóléstartalmábóladódtak.Ezenfelül
abonus-malusbesorolásmiattijogviták,afedezetlenségidíjjalkapcsolatossérelmek,illetveakárrendezési
vitákisjellemzőkvoltak.Sokesetbenmegállapítható,hogyazügyfeleknemfoglalkoznakaszerződéseikkel,
nemfigyelikahatáridőket,évfordulót,holottezalapvetőérdeküklenne.Avagyonbiztosításokesetébengya-
koriprobléma,hogyafogyasztókelsődlegesenabiztosításidíjakalapjánválasztanakterméket.Azolcsóbb
termékeknélkifejezettenfontoslenne,hogyazügyfelekrészletesentájékozódjanakaszerződésfeltételeiről,
merthanemismerikmeg,hogymireterjedkiavagyonbiztosítás,csakegykáreseménybekövetkezteután
szembesülnekazzal,hogykevesetvagynemfizetabiztosító.

Akérelmekjelentőshányadaabiztosítórészvénytársaságok(87%),5-5%afióktelepekésbiztosítóegyesületek,
2%azalkuszok,illetve1%azügynököktevékenységétérintette.

13. ábra
Biztosítási szektort érintő kérelmek szolgáltatás-típusonkénti bontásban
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Tőkepiaci kérelmek

Atőkepiacikérelmekazösszeskérelemötszázalékát(191db)tettékki2016-ban,ezazelőzőéviarányokhoz
képestkétszázalékoscsökkenéstjelent.Idetartoznaktöbbekközöttabefektetésiszolgáltatások,abefektetési
tanácsadás,amegbízásokfelvétele,továbbításaésvégrehajtása,aportfoliókezelésésazegyébkapcsolódó
szolgáltatások.Akorábbiévekhezhasonlóanabefektetésiszolgáltatásokkalösszefüggésbenmerültfelaleg-
többnézeteltérés(167),denéhányügyfélnekatanácsadásitevékenységisokozottnémiproblémát(9),illetve
amegbízásokkalkapcsolatbanisjelentkeztekgondok(5).Akérelemtípusokatvizsgálvaakifogásoktöbbmint
negyedétaszolgáltatókésazügyfelekközöttielszámolásokozták.Amásodikésharmadikhelyenatájékoztatási
hiányosságok(20%)ésaBefektető-védelmiAlappalkapcsolatosproblémákálltak(18%).Többfogyasztóvitat-
tamégafelszámítottjutalékok,költségek,díjakmértékét(7%)éspanaszoltaanyilvántartásihiányosságokat
(4%).Egyregyakoribbakazokajelzésekis,amelyekvalamelytevékenységjogosulatlanvégzéséreéspénzügyi
visszaélésgyanújárautalnak(6%).

Ajogosulatlantevékenységvégzésévelkapcsolatbanszámosjelzésutalarra,hogyakisbefektetőknemellenőrzik
le,hogyazapiaciszereplő,amellyelkapcsolatbalépnek,rendelkezik-eengedéllyel.Ahatáronátnyúlószolgál-
tatókról–főlegforextémában–máresettszóaJelentésben,azonbansokolyanhazaiweboldalra,közösségi
ésonlinehirdetésreisfelhívjákazMNBfigyelmétafogyasztók,aholengedélynélkülbefektetésilehetőségeket,
tanácsadást,befektetésielemzésiszolgáltatástkínálnak.Alegtöbbbefektetésitermékhasználataalapvetőenis
azátlagosnálnagyobbkörültekintéstigényel,ezértaszolgáltatókravonatkozóalapvetőinformációkbeszerzése
mindennélfontosabb.AzMNBhonlapjána„Piaciszereplőkkeresése”alkalmazás32díjmentesenhasználható,
bárkiszámáraelérhetőéslehetőségetbiztosítaszolgáltatókjogosultságainakellenőrzésére.Kétségeseténaz
MNBügyfélszolgálataissegítatájékozódásban.33

Akérelmekjelentőshányadaabefektetésivállalkozásokat(84%),tizedeapénzügyiintézményekbefektetésiszol-
gáltatásitevékenységét(10%),4%azalapkezelők,illetve2%azügynökökésközvetítőktevékenységétérintette.

32 https://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-es-intezmenyfelugyeles/piaci-szereplok-keresese
33Telefonszám:+3680203776.

14. ábra
Tőkepiaci szektort érintő legjellemzőbb kérelmek szolgáltatástípusok szerinti bontásban
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pénztári piacot érintő kérelmek

Apénztáripiacotérintőkérelmekarányaváltozatlanulmarginális,azösszeskérelemkevesebbmintegyszáza-
lékát(24)tettékki2016-ban.Azelőzőévekhezképestnemtörténtérdemiváltozás.Apénztáraktekintetében
egyrésztakérelmekrendkívülalacsonyszáma,másrétapénztáriszolgáltatás,mintegyetlentermékkorlátot
jelentazértékeléstekintetében.Acsökkenés,növekedésmértékemindösszenéhánypanaszt jelentévről
évre.Mindezzelegyüttaszolgáltatás,kifizetésproblémájamindennegyedévbenazonosítható,ezakérelmek
kétharmadátjelenti,illetveatagságijogviszonylétrejöttévelésatagdíjelszámolássalakadtakmégproblémák
(16%).Akérelemtípusokatvizsgálvaapénztárésatagközöttielszámolásra(50%)ésatájékoztatáshiányossá-
gaira(21%)vonatkozotttöbbkérelem.Ajutalékok,költségek,díjakmértékére,anyilvántartásihiányosságokra,
aszerződésérvényességére,aszolgáltatásminőségéreésatagikövetelésselkapcsolatoskifogásravonatkozóan
egy-egypanaszérkezett.

Akérelmekfeleazönkéntesnyugdíjpénztárakat(50%),harmadaazönkéntesegészségpénztárak(32%),illetve
18%amagánnyugdíj-pénztáraktevékenységétérintette.

ügyfélszolgálati megkeresések

AzMNBügyfélszolgálatához2016-banösszesen37543tájékoztatástkérőmegkeresésérkezett.Ezeknekközel
fele(17647)apénzpiaciszektort,közelnegyede(8544)abiztosításipiacot,hétszázaléka(2702)atőkepiacot,
egyszázaléka(281)apénztárakatérintette.Továbbiötöde(8369)olyan,szektorhoznemköthetőkérdésvolt,
amelyekazáltalánostájékoztatáskörébetartoztakszektortólfüggetlenül.

Avizsgáltidőszakbanapénzpiaciszektortérintőmegkeresésekdominanciájakismértékbencsökkentamegelőző
évekhezképest,deváltozatlanuljelentős,közelötvenszázalékosrészaránytképvisel(17647).Ahitelezéstérintő
kérdésektúlsúlyatovábbraisjellemző,deszámoskérdésérkezettabehajtás,követeléskezeléstémakörben
is.Afolyószámla-vezetéshezésapénzforgalmiszolgáltatásokhozkapcsolódottakérdésekbőtizede.Számos
fogyasztókértinformációtabankjegyekcseréjévelösszefüggésben,ezvárhatóan2017-benishasonlóanalakul.

15. ábra
pénztári szektort érintő kérelmek szolgáltatástípusok szerinti bontásban
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Pozitívtapasztalatazonban,hogyazelektronikusszolgáltatásoktérnyerésenemokoztaafelvetődőproblémák
számánakemelkedését.

Abiztosítási szektortérintőmegkeresésekrészarányaközelduplájáranőttazelmúltévekviszonylatában,
azonbanszámosságáttekintvenemváltozottazelőzőévhezképest(8544).Akötelezőfelelősségbiztosítást
érintőkérdésektúlsúlyatovábbraisjelentős,ezenbelülaszerződésekreésakárkifizetésekrevonatkozóan
merültfelsokkérdés.Avagyonbiztosításokkalösszefüggőinformációkissokfogyasztótérdekeltek,ezekközel
felekifejezettenalakás-ésotthonbiztosításokravonatkozott.Azéletbiztosításokkalkapcsolatosmegkeresések
kevesebbminttizedéttettékkiafelvetődőkérdéseknek,pozitívumazonban,hogyabefektetésiegységhez
kötöttmódozatravonatkozókérdésekarányacsökkent.

Atőkepiacotérintőmegkeresésekrészarányakismértékbencsökkentazelőzőévhezmérten,azonbanszá-
mosságáttekintvejelentősmérséklődésfigyelhetőmeg(2702).Abefektetésiszolgáltatásokirántiérdeklődés
változatlanul jelentős.Ezenbelülmégmindigviszonylagsokankértekinformációtafelszámolásalákerült
brókercégekkelkapcsolatban.Afogyasztóktizedétazértékpapírszámlákravonatkozóinformációkérdekelték,
detöbbkérdésérkezettazállampapírokkalésbefektetésialapokkalösszefüggésbenis.AzMNBhonlapjáról
elérhetőÉrtékpapapírszámlalekérdezőalkalmazáshozkapcsolódókérdésekafogyasztókközelötszázalékát
érdekelték.

Apénztáriszektortérintőmegkeresésekarányasemmitnemváltozottazelőzőévekhezképest,azonbanszá-
mosságáttekintvejelentőscsökkenésfigyelhetőmeg(281).Akérdésekközelfeleazönkéntesnyugdíjpénztári
szolgáltatásokat,ötödeazegészségpénztárakatérintette.Alegjellemzőbbakifizetésekreésatagdíjelszámo-
lásokravonatkozóinformációkérésvolt,devoltak,akikahozamokkal,atagságijogviszonymegszüntetésével,
illetveatagszervezőitevékenységgelkapcsolatoskérdéstvetettekfel.

16. ábra
ügyfélszolgálati megkeresések szektor szerinti alakulása
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ii. rákóczi Ferenc
(1676.március27.–1735.április8.)

Magyarfőnemes,erdélyifejedelem.Neveszorosanösszefüggazáltala1703-banindítottszabadságharccal,melynekrévén
MagyarországateljesállamifüggetlenségétkívántavisszaszerezniaHabsburgBirodalomtól.Ecélnakmegfelelőenválasztot-
tákErdélyésMagyarországfejedelmévé.

Apja, I.rákócziFerencmégfiacsecsemőkorábanmeghalt.Nagyapja,déd-ésükapjaegyaránterdélyifejedelmekvoltak.
AnyjazrínyiIlona,zrínyiPéterhorvátbánésFrangepánKatalinleánya,aköltőzrínyiMiklósunokahúga.Egyetemitanulmá-
nyaitkövetőenazifjúrákóczi1694-benazudvarengedélyenélkülfeleségülvetteSaroltaAmáliahessen-wanfriedihercegnőt.
rákóczifeleségenagynénje,azorléans-ihercegnérévénrokonságbakerültXIv.Lajosfranciakirállyalis.

NagykorúságátelérveBécsbeköltözöttés1693-banitáliaikörutazásraindult,ahonnanhazatérveSárosvármegyeörökös
főispánjánakneveztékki.1700-banengedettBercsényiMiklósrábeszélésének,ésHabsburg-ellenesszervezkedésbekezdett.
MiutánelfogtákaXIv.Lajosfranciakirályhozírottsegélykérőlevelét,börtönbezárták.Feleségesegítségévelmegszökikés
Lengyelországbamenekül.Ittkerestékmeg1703-banatiszahátiparasztfelkelésvezetői,éskérték,álljonfelkelésükélére.
1703-1711közöttvezettearólaelnevezettszabadságharcotaHabsburgokellen.Báraszabadságharcelbukik,anyolcévig
tartóküzdelemrévén,sikerültolyankedvezőpozíciókatkicsikarniMagyarországszámára,amikétévszázadonkeresztülbiz-
tosítottaazországnakkülönlegesstátusátaHabsburgBirodalomban.

Aszatmáribékerákócziranézveakörülményekhezképestkedvezővolt.Kegyelmetbiztosítottakszámára,amennyibenhű-
ségesküttesz,éshanemakartvolnaazországbanmaradni,ahűségeskületételeutánLengyelországbatávozhatottvolna. 
Őazonbannemfogadtaelabékefeltételeit.rövidideigLengyelországban,Franciaországban,majdhaláláigTörökországban,
rodostóbanél.Amagyarságszemébenmaistisztalelkűésbecsületesvezetőkéntéltovább,mivelaszatmáribékekötésután
afelkínáltközkegyelmetnemvolthajlandóelfogadni,ésvégigkitartottamagyarfüggetlenségügyemellett.

Magyarul,latinulésfranciáulalkotottlevelezésenemzetközijelentőségűvolt.Legjelentősebbműveitazemigrációhosszú
éveibenkészítette.AzEmlékiratokcíműkönyvébenaszabadságharceseményeitírtale,kronológiaisorrendben,évekszerinti 
csoportosításban.AConfessiopeccatoris(Egybűnösvallomásai)többévenátkészült,azelsőrészmégFranciaországban,az
utolsórészepedigTörökországban.rákócziírásaitöbbnyirekéziratformájábanmaradtakfenn:Fohászai(1720?),aMózesöt
könyvéhezkapcsolódóMeditációi(1721-1731),fiaiszámáraírtPolitikaiéserkölcsivégrendelete(1722).
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