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1. Bevezetés 

Az Európai Unió 3. évezredének fontos prioritása a fogyasztói társadalom 
tudományos igényű vizsgálata. Ennek keretében hozták létre a Consumer 
Citizenship Network (CCN) nemzetközi kutatói szervezetét, amely közel 20 
ország mintegy 250 kutatóját tömöríti. A szervezet, amelyben intézményünk 
(BMF) részéről Borbás László kollégámmal veszek részt, nagy súlyt fektet a 
fogyasztói jogok dimenzióinak széles körű feltárására, és azok társadalmi 
elfogadottságára. Programunk szerint az elmúlt három évben fokozatosan 
haladtunk az „elfogadás, választás”-tól a „felellősségvállalás”-on keresztül a 
„változás befolyásolásáig”. 

Borbás László kollegám a kis- és középvállalkozások szempontjából vizsgálja a 
területet. 

A programhoz csatlakozott tavaly induló kutatásom, amely a fogyasztói jogok 
érvényesülését tekinti át a hazai pénzügyi szféra szegmensein keresztül. 

A dolgozat először röviden áttekinti a pénzügyi szféra jelenlegi hazai állapotát, 
majd elemzi a fogyasztó attitűdjeit, később bemutatja az elvégzett és elvégzendő 
kutatásokat. 



2. A hazai pénzügyi szféra megközelítése fogyasztói 
szempontból 

Először tekintsük át a pénzügyi szféra hagyományos szerkezetét, annak változásait 
az elmúlt 16 évben Magyarországon. 

A pénzügyi szférát hagyományosan három részre tagolja a szakirodalom: banki, 
biztosítási és tőzsdei szegmensre. Ez a tagolás a harmadik évezredre fokozatosan 
megváltozott. Megjelentek a modern pénzügyi innovációk, a globalizáció hatásai 
és az IT fejlődése. A harmadik évezredre jellemzővé vált az univerzalitás. Az 
eredeti hármas különféleképpen kapcsolódott össze, amelynek fokozatosan 
megteremtődtek a jogi feltételei. Az Európai Unió prioritásnak tekintette a 
legmagasabb szintű univerzitást. Melyek az univerzalitás lehetőségei? Az 
univerzalitás alapfogalma a banki és tőzsdei tevékenység egy intézményben 
történő végzése. Az univerzalitás kiegészítő lehetősége a bankasszurance, amely 
banki és biztosítási tevékenységek együttes végzését jelenti. A legmagasabb szintű 
univerzalitás pedig egyrészt a három alapvető tevékenység, másrész további 
kiegészítő tevékenységek egy jogi személy által történő végzését jelenti. 

Angol megközelítés (Shelagh, 1996, p. 27) szerint „az univerzális bank 
koncepciója azt jelenti, hogy egy nagy egységesített banki szerkezetben jelenik 
meg a legtöbb, vagy valamennyi pénzügyi szolgáltatás. A pénzügyi tevékenység a 
következőket tartalmazza: 

- közvetítés (intermediation), 

- pénzügyi eszközökkel való kereskedés, idegen pénz csere (valuta és 
devizaügylet), és azok származékai (derivatívák), 

- új hitelek és saját tőkék kibocsátásának (jegyzés) garantálása, aláírása 
(underwriting), 

- brókeri tevékenység, 

- vállalati kiegészítő szolgáltatás-tanácsadás, kivásárlás, bekebelezés (mergers 
and acquisition), 

- befektetés (portfolió) kezelése, 

- biztosítás, 

- nem pénzügyi cégek holding tőkéje a bank portfoliójában”. 

Saunders és Walters (1994) az univerzális bank négy különböző típusát azonosítja 
(határozza meg): 

Teljes mértékben integrált univerzális bank: egyetlen intézményben kínálja a 
pénzügyi szolgáltatások teljes körét. 



Részlegesen integrált pénzügyi konglomerátum: a fentebb felsorolt 
szolgáltatásokat kínálja, de néhányat ezek közül (pl.: jelzálogbank, lízing és 
biztosítás) teljesen vagy részlegesen tulajdonlott egységekbe (leányvállalatokba) 
telepít. 

Szubszidiáris banki szerkezet: a bank lényegében a kereskedelmi banki és más 
funkciókra fókuszál, amibe a befektetési banki és biztosítási rész is 
beletartozik, ezekre jogilag elkülönített egységeit alkotják a banknak. 

Bank holding (cég) szerkezet: pénzügyi holding jellegű cég, amelynek 
tulajdonában van banki és nem banki egység, amelyek törvényesen elválnak (más 
jogi személy) és elkülönített tőkével rendelkeznek, a bankon kívüli pénzügyi 
tevékenységük is a törvény hatálya alá tartozik. 

Mindezek a tényezők és folyamatok együttesen az egyes szereplőkön kívül magát 
az intézményrendszert is átalakította. Jelenleg a következő formában vázolható fel 
a kibővült pénzügyi szféra: 

- 1. jegybank 

- egyéb felettes hatóságok: 

- intézményi felügyeletek (bank-, (ÉP)tőzsde-, biztosítás-, 
pénztárfelügyelet) 

- egyéb érdekvédelmi szervek (Bankszövetség) 

- védelmi alapok (Országos Betétbiztosítási Alap, OBA, Befektetővédelmi 
Alapok) 

- Pénzügyminisztérium 

- 2. bankok (hitelintézetek) 

- monetáris pénzintézetek 

- nem monetáris pénzintézetek csoportjába 

- 3. biztosítók 

- 4. szakosított pénzügyi tevékenységet végző intézmények 

- 5. értékpapír-kereskedő, brókercégek, áru- és értéktőzsdék 

- 6. magán nyugdíj- és egészségpénztárak, vagyonkezelő globális alapok 
(„fund”-ok) 

- 7. egyéb kiegészítő szolgáltatást nyújtó cégek (kivásárlások, tanácsadások, 
minősítések) 

A magyar jog az 1990-es rendszerváltást követően először angolszász liberális 
irányt vett. Az ennek hatására elfogadott új törvényt pénzintézeti törvénynek 
nevezték. 1996-tól felerősödött az Európai Unióhoz való csatlakozás folyamata, és 



a kontinentális jogi normák és kifejezésmódok nyertek teret, így 1997-től hatályba 
lépett a hitelintézeti törvény. 

A hitelintézet – szerintem – kifejezésmódjával korlátózó. Amíg a német jog is 
„Gesetz für Kreditinstituten”-t fogalmaz meg, Fogarasi István (Fogarasi 1988) 
reguláris (hitellel kapcsolatos) és irreguláris banki műveleteket is megkülönböztet, 
a mérlegen kívüli tételek jelentősége miatt helyesebb a pénzügyi intézmény 
fogalma, amelyet a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) jelenleg 
alkalmaz. 

A pénzügyi szférát szabályozó főbb hatályos jogszabályok: 

• 2004. évi XXXV. törvény az elektronikus pénzt kibocsátó szakosított 
hitelintézetről 

• 2003. évi LX. törvény a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről 

• 2003. évi XV. törvény a pénzmosás megelőzéséről és 
megakadályozásáról 

• 2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról 

• 2001. évi LVIII. törvény a Magyar Nemzeti Bankról 

• 2001. évi L. törvény a Pénzügyi tárgyú törvények módosításáról 

• 2001. évi XX. törvény a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról 

• 1999. évi CXXIV. törvény a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről 

• 1998. évi XXXIV. törvény a kockázati tőkebefektetésekről, a kockázati 
tőketársaságokról, valamint a kockázati tőkealapokról 

• 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről 

• 1997. évi LXXXII. törvény a magánnyugdíjról és a 
magánnyugdíjpénztárakról 

• 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a 
magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről, 
egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. 
rendelettel 

• 1996. évi CXIII. törvény a lakástakarékpénztárakról 

• 1996. évi CXII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi 
vállalkozásokról 

• 1994. évi XLII. törvény a Magyar Export-Import Bank 
Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító 
Részvénytársaságról 

• 1993. évi XCVI. törvény az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról 



Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy hazánk 2004 óta az Európai Unió teljes jogú 
tagja, ahol a legmodernebb pénzügyi intézmények és szolgáltatások teljes 
spektrumukban, szabályozottan jelen vannak. 

Miután áttekintettük az intézményi struktúrát, helyezzük el benne a fogyasztót, 
akiért mindez (elvileg) kiépült. 

3. A fogyasztói jogok érvényesítésének lehetőségei 

Kit tekinthetünk ma fogyasztónak a CCN szerint? 

Consumer Citizenship: 

„A consumer citizen is an individual who makes choices based on ethical, social, 
economic and ecological considerations. The consumer citizen actively 
contributes to the maintenance of just and sustainable development by caring and 
acting responsibly on family, national and global levels.” 

„A fogyasztó állampolgár egy olyan egyéniség, aki döntéseit etikai, szociális, 
gazdasági és ökológiai alapon hozza. A fogyasztó állampolgár élénken 
közreműködik az igazságos és fenntartható fejlődés fenntartásában, családja, 
nemzete és a globális szintek iránti gondos és felelősségteljes tetteivel.” 

Ezt a komplex fogyasztói modellt célozza meg az Európai Unió. A kutatás során a 
következő kérdésekre próbálnak választ keresni: 

„• How can the consumer citizen deal with the ethical challenges of 
prosperity? 

• How can the media and information and communication technology be 
constructive tools for the consumer citizen? 

• What are the consumer citizen’s rights and responsibilities as regards food, 
transport, housing, energy use and personal financs? 

• What contributions can the European consumer citizen make towards the 
eradiction of poverty in the world? 

• How can awareness and social involvement be stimulated in the consumer 
citizen? 

• How can sustainable consumption best be taught?” 

„Hogyan képes a fogyasztó állampolgár a növekedés etikai kihívásaival 
szembeszállni? 

Hogyan lehet a média, az információs és kommunikációs technológia a fogyasztó 
alkotó eszköze? 



Melyek a fogyasztó jogai és felelőssége az élelmiszerek, szállítás, lakás, 
energiafelhasználás és személyes finanszírozás vonatkozásában? 

Mivel járulhat hozzá az Európában élő polgárság a világban lévő szegénység, 
nyomor csökkentéséhez? 

Hogyan ösztönözhető a fogyasztó a tudatosságra és társadalmi részvételre? 

Hogyan tanítható a fenntartható fogyasztás?” 

A fogyasztói jogok érvényesítésének három szintjét határoztam meg. Az első 
szint, amikor a fogyasztó egyedül, egyénként próbálja meg jogait érvényesíteni. 
Lehetőségei ebben az esetben általánosak. Személyiségétől, a pillanatnyi 
helyzettől, és számos más tényezőtől függnek. 

A második szinten a fogyasztó csoportot képez, ez a fogyasztói csoport már 
hatékonyabban képviseli jogait, vállalja fel felelősségteljes döntéseit. Ez a forma 
hazánkban mérsékelten terjedt el. Ilyen pl.: a Tudatos Vásárlók Egyesülete. 

A harmadik lehetőség az „intézményi segítség” („institutional help”). Az 
„intézményi segítség” lehet alulról vagy felülről építkező szervezet. Alulról 
történő építkezés esetében a második szint bővül ki: a fogyasztói csoport 
legalizálja magát, saját jogi személlyé – intézménnyé válik. Így eljuthat a „morális 
felnőtté válás” állapotába a legújabb kutatások szerint. 

Felülről történő építkezés esetén a felettes hatóság alakít ki egy szervezetet a 
fogyasztókért, ilyen Magyarországon a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség. 

4. A kutatás menete 

A felvetett problémák közül a személyes finanszírozás részterületének kutatását 
kezdtem meg 2005-ben. 

Középtávú terveim szerint a már elvégzett banki, és biztosítási szféra mellett a 
tőzsdei és pénztári területeket is át szeretném tekinteni. 

4.1. Banki szféra 

A kutatás első lépéseként a banki szféra speciális esetét vizsgáltam meg: a 
szabvány hitelszerződéseket, ezen belül a lakáshitel szerződéseket. A 167 kérdőív 
közül 124 értékelhető válasz született. A lakáshitel fontossága 
megkérdőjelezhetetlen. A fogyasztók többségének alapvető szükségletét elégíti ki, 
igen nagy is az igény iránta. Megvalósításának többféle módozata van. A 
hitelviszony az átlagember számára amúgy is bonyolult terhes nehezen érthető 
eljárásrend. A szerződés két fél egyező akaratnyilvánítása, amelyben mindkettő 



érdekeinek egyformán kell meg jelenni, és kompromisszumuk eredménye a 
szerződés. A szabványosított szerződés esetében mi történik? A szerződés 
létrehozója meghatározza az alap jogesetet, a hatályos jogszabályokat, majd 
kidolgozza az általános formát. Értelemszerűen, aki írja a szerződést, annak az 
érdekei érvényesülnek jobban. A kutatás során áttekintettem egyrészt a szerződés 
tartalmát, a két jogalany érdekvédelmének arányát, valamint a módosítás 
lehetőségét. Ugyanis elképzelhető, hogy valamelyik ponttal nem ért egyet az egyik 
szereplő – döntően a fogyasztó, a kis ügyfél – és módosítani szeretné. A kutatás 
során bebizonyosodott, hogy erre nincs lehetőség. Gyakorlatilag a két szereplő – 
finoman kifejezve – aszimmetrikus viszonyban van egymással. Ezt az 
aszimmetriát a szerződés is kifejezi. A szöveget elemezve mintegy 10% 
foglalkozik a jogeset leírásával, 20-30%-a a bank kötelezettségeivel, és 60-70%-a 
az ügyfél kötelezettségeivel. A szerződés bonyolultsága és hossza, valamint 
kötelező jellege miatt az ügyfelek37,8%-a olvasta végig, 62,2%-a csak „átfutotta” 
a szöveget. Mindössze 6,14%-a megpróbálta saját szempontjait érvényesíteni, 
sikertelenül. 

4.2. Biztosítási szféra 

2006-ban a nemzetközi program a fogyasztók tudatos választásának vizsgálatára 
helyezte a súlypontot. A hazai pozitív változások eredményeként minden év 
december 1-jéig a gépjármű tulajdonosok választhatnak biztosítót, akinél a 
kötelező felelősség biztosításukat megkötik. A vizsgálati panelt kiterjesztettem 
340 főre: 170 fő megmaradt a régi biztosítójánál, míg 170 fő új biztosítót 
választott. Három fő kérdéscsoportra kívánt a kutatás választ kapni: 

• Miért váltottak biztosítót, illetve miért maradtak a réginél? 

• Milyen szempontok motiválták őket döntésükben? 

• Döntésük mennyire tekinthető önállónak és tudatosnak, illetve 
mennyiben befolyásoltnak? 

A váltás / megmaradás okaként négy tényező jelent meg: az ár, a szolgáltatás 
minősége, a kényelem, valamint egyéb. Az új biztosítót választók 89,41%-a ár, 
4,12%-a a rossz szolgáltatás, 3,53%-a a kényelem és 2,94%-a egyéb okok miatt 
váltott. A „hűségesek” 94,71%-a ár, 2,35%-a a jó szolgáltatás, 1,18%-a a 
kényelem és 1,76%-a egyéb okok miatt maradt. 

A döntés motivációjaként gazdasági és személyes tényezők jelentek meg: a 
változtatók 97,06%-át gazdasági 2,94%-át személyes okok motiválták. A maradók 
esetében ez 89,41% és 10,59% volt. 

A változtatók 95,88%-a tudatos, míg 4,12%-a érzelmi döntésnek interpretálta 
tettét. A megmaradók felét (50%) kényelmi szempont, 30,59%-át a változástól 
való félelem, 19,41%-át tudatos döntés jellemezte. 

A fogyasztói tudat fejlődésének tekinthető ezen tényezők felvállalása. 



4.3 További lehetőségek 

További lehetőségként a tőzsdei és a pénztári szféra kínálkoznak. A tőzsdén a 
jogorvoslati lehetőségeket, a Tőzsdei Választott Bíróság döntéseit, és a fogyasztói 
bizalmat tervezem áttekinteni. Az utolsó rész lenne a pénztári szféra: mivel hazánk 
ezen a téren is nagy átalakulások, magánosítás, struktúraváltás előtt áll, a 
fogyasztók egyre nagyobb felelősséget kénytelenek vállalni döntéseik során. Itt a 
kialakítandó struktúra befolyásolja a kutatás irányát. 
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