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A pénzügyi fogyasztóvédelem jogérvényesítési 

kérdései 
 

 

Bevezetés 

 

Jelen írás célja a pénzügyi fogyasztóvédelem egyes jogérvényesítési 

problémáinak bemutatása1. Elsőként átfogó jelleggel áttekintem a 

fogyasztóvédelem általános célját és fő irányait. Jelzésszerűen tárgyalom a 

pénzügyi fogyasztóvédelem anyagi jogi jellegzetességeit, ez alatt azokat a 

normákat értem, amelyek a szolgáltató és az ügyfél közötti jogviszony tartalmi, 

lényegi kérdéséire hatnak ki. A második egység a voltaképpeni problémaleírás, 

azaz egyes olyan jogérvényesítési nehézségek vizsgálata, amely a napjaink 

rendkívül gyors pénzügyi fogyasztóvédelmi szabályozásának kiforratlanságára 

vezethetők vissza. Az elméleti fejtegetéseket két konkrét eset leírása követi, 

amelyek plasztikusan rávilágítanak a téma aktualitására.  

 

I. A fogyasztóvédelem célja általában 

 

Ha röviden akarjuk meghatározni a fogyasztóvédelem lényegét, akkor azt 

mondhatjuk, hogy annak célja a gyengébb fél védelme a hétköznapok 

ügyleteiben. E tömör meghatározás alapjában három pilléren nyugszik, 

amelyeket célszerű egy kicsit közelebbről is megvizsgálni a következő kérdések 

mentén: ki az a „gyengébb fél”, mitől gyengébb és mik tartoznak a hétköznapok 

ügyeletei körébe.  

A gyengébb fél a fogyasztó, amelynek fogalmát a fogyasztókkal szembeni 

tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény 

2. § a) pontja akként határozza meg, hogy fogyasztónak minősül az önálló 

foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró 

természetes személy. A fogyasztó tehát csak természetes személy lehet, vagyis 

sem jogi személy, sem jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem 

sorolható ide. 

                                       
1 Jelen cikk a pénzügyi fogyasztóvédelemmel foglalkozik, ennek megfelelően az egyes jogintézményeket 

csak és kizárólag ebben az összefüggésben tárgyalom, függetlenül attól, hogy azok más területeken hogyan 

működnek. 
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A meghatározás lényeges eleme továbbá, hogy a fogyasztói minőség csak az 

önálló foglalkozáson, illetve gazdasági célon kívül eső ügyletekre vonatkozik. A 

természetes személy önálló foglalkozása és gazdasági tevékenysége körébe eső 

cél megvalósításával kapcsolatos ügylet esetén a fogyasztókra vonatkozó 

kedvezőbb szabályokat nem lehet alkalmazni. Különösen az egyéni vállalkozó 

esetében szükséges minden esetben külön vizsgálni azt, hogy az adott jogügylet 

a gazdálkodásával kapcsolatban merült-e fel vagy sem2.  

A fogyasztóvédelem szükségességének jelen dolgozat szempontjából lényeges 

két oka egyrészt a felek közötti gazdasági erőben mutatkozó rendkívül jelentős 

különbség, másrészt pedig az erősen aszimmetrikus informáltság. Mindkét 

tényező következménye az, hogy a klasszikus közgazdaságtan alapfeltételei 

(egyenlő feltételek mellett kötnek a felek ügyletet és mindenki tökéletesen 

informált) nem teljesülnek, és így a verseny szabályozó hatása csak jelentősen 

tompítva, vagy egyáltalán nem érvényesül.  

A gazdasági erőben mutatkozó különbség a mai tömegtermelés és -

szolgáltatás korában különösebb magyarázatra nem szorul. A termékek zömét 

nagy iparvállalatok állítják elő, sok esetben nagy földrajzi távolságban, meg nem 

ismerhető technológiával. A vásárló leginkább csak a termékek funkcionalitására 

vonatkozó ismereteket képes és hajlandó megismerni és értelmezni, a termék 

működésének, felépítésének és így tulajdonságainak teljes átlátása nem is 

lehetséges. Ugyanez elmondható a mezőgazdasági termékekre és élelmiszerekre 

is.  

Az információs aszimmetria problémaköre valójában két alproblémára bomlik, 

amelyek jelentősége egyenrangú. 

Az első nehézség az információ hiánya, megszerzésének lehetősége és 

költsége. Sok esetben a szükséges információ egyáltalán nem szerezhető be jogi 

vagy gyakorlati akadályok miatt (pl. alkalmazott technológiák). Gyakori azonban 

az is, hogy az információ elérhető lenne ugyan, de annak megszerzése 

időigényes, vagy egyszerűen aránytalanul költséges.  

Még a rendelkezésre álló információk esetében is kérdéses azok 

értelmezésének, feldolgozásának képessége. A bonyolult, összetett termékek 

esetében igencsak valószínű, hogy a hétköznapi ember nem értik meg a műszaki 

paramétereket, egyes technológiák jelentőségét, így lényegében ugyanabban a 

helyzetben van, mintha az adott ismerettel egyáltalán nem is rendelkezne. 

 

II. A pénzügyi fogyasztóvédelem sajátosságai 

 

Az előbbiekben felvázolt általános fogyasztóvédelmi keret mellett a pénzügyi 

fogyasztóvédelem jónéhány, csak rá jellemző sajátossággal bír. 

                                       
2
 Például a vállalkozásba be nem vont autóra megkötött biztosítás során fogyasztói minőségben jár el, 

azonban a gazdasági tevékenysége során használt gépjármű esetében nem.  
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1. Az ügylet tárgya szolgáltatás 

A pénzügyi terület általános jellemzője, hogy az ügylet tárgya minden esetben 

valamilyen szolgáltatás és nem áru, illetve termék. Éppen ezért mindazok a 

fogyasztóvédelmi előírások, amelyek a termékek fizikai megjelenítéséhez 

kapcsolódnak, nem értelmezhetők a pénzügyi területen. A fogyasztóvédelem 

hagyományos területe a különféle csomagolási előírások alkalmazása, címkékre 

vonatkozó követelmények stb. A pénzügyi szektor minden esetben valamilyen 

szolgáltatást nyújt a fogyasztónak. A jogi minőségen nem változtat az, hogy a 

gyakorlatban az egyes szerződési konstrukciókat gyakran terméknek nevezik. Az 

úgynevezett pénzügyi termékek tehát jogi értelemben minden esetben 

szolgáltatások, és ekként is kell őket kezelni. 

 

2. A szolgáltatás tárgya pénz 

A pénzügyi szolgáltatások esetében mind a szolgáltatás, mind pedig az 

ellenszolgáltatás végső soron pénz vagy értékpapír. A pénzügyi termékek e 

tekintetben lényegében három csoportra oszthatók: 

(1) az ügyfél a pénzét, értékpapírját a szolgáltatóra bízza megőrzés vagy 

kezelés céljából, azzal, hogy megadott határidőben azt a szolgáltatótól 

valamilyen formában és mértékben visszakapja (ide tartozik pl: a bankbetét, 

portfoliókezelés, biztosítás, önkéntes és magán-nyugdíjpénztári tagság stb.); 

(2) az ügyfél pénzt kap a szolgáltatótól azzal, hogy azt később vissza kell 

fizetnie (ide tartoznak a kölcsön- és hiteltermékek, lízing stb.); 

(3) a szolgáltató az ügyfél megbízását hajtja végre valamely harmadik 

személy terhére, vagy javára. 

A három különböző eset egyben megmutatja a pénzügyi fogyasztóvédelem fő 

irányait is. 

Az első esetkör esetében az a legfontosabb, hogy az ügyfél a pénzét 

visszakapja. Ennek fő eszközei azonban nem a fogyasztóvédelem, hanem az 

intézményekre vonatkozó működési és prudenciális szabályozás területére esnek. 

A különféle engedélyezési előírások, személyi és tárgyi feltételek, szavatolótőke 

és tartalékképzési előírások, vállalatirányításra, illetve vezető tisztségviselőkre 

vonatkozó szabályok együttese hivatott arra, hogy az ügyfelek követelései 

minden esetben kellő biztonságban legyenek. E szabályok célja egyebek mellett 

az, hogy az ügyfelek megbízzanak az intézményekben, és elhelyezzék azoknál 

megtakarításaikat, lehetővé téve ezzel azt, hogy a pénzügyi intézményrendszer 

egésze működőképes legyen.  

Lényegében e szabályok, illetve ezek felügyeletének esetleges elégtelenségét 

kompenzálják a különféle garanciarendszerek. A garanciaalapok jellemzően a 

működési problémák okozta fizetésképtelenség esetére védik meg az ügyfeleket 
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a megtakarításaik teljes elvesztésétől.3 E szabályok célja tehát nem a szolgáltató 

és az ügyfél közötti egyensúlytalanság kiküszöbölése, így ezek nem tartoznak a 

szűk értelemben vett fogyasztóvédelem tárgykörébe. A pénzügyi 

fogyasztóvédelem e körben alapvetően arra irányul, hogy az ügyfél tudatában 

legyen annak, hogy mikor, milyen feltételek mellett és mennyit fog visszakapni. 

A második esetkörnél az ügyfél kap, így látszólag a szolgáltató van 

kedvezőtlenebb helyzetben. A különféle kölcsönkonstrukcióknál a 

fogyasztóvédelem célja az, hogy az ügyfél csak olyan kötelezettséget vállaljon, 

amit nagy valószínűséggel vissza tud fizetni, anélkül, hogy az számára komoly 

egzisztenciális nehézséggel, vagy akár pénzügyi ellehetetlenüléssel járna. Ebben 

az esetben hangsúlyosan megjelennek olyan eszközök is, amelyek nem a 

szolgáltatótól, hanem saját magától kívánják a fogyasztót megvédeni. 

A harmadik esetkör középpontjában a megbízás teljesítésének költsége és a 

lebonyolítás időbeli megvalósítása áll. Itt tehát az a lényeg, hogy egyrészt a 

fogyasztó előre lássa, hogy mennyibe fog kerülni neki az adott megbízás, 

másrészt pedig az, hogy, hogy ennek lebonyolítása mikor fog megtörténni. 

Az, hogy a szolgáltató által teljesített szolgáltatás szintén pénz, vagy 

értékpapír, az a pénzügyi szektor sajátossága. E jellemzőből fakad az, hogy a 

pénzügyi jellegű szolgáltatások általában is különböznek más típusú 

szolgáltatásoktól, továbbá, hogy a pénzügyi termékek sokfélesége mellett döntő 

többségük a három fenti kategóriába besorolható.  

 

3. A pénzügyi szolgáltatások minden esetben összetettek és bonyolultak 

A pénzügyi termékek – még a legegyszerűbbek is –, összetettek, bonyolultak, 

így a szolgáltatás megfelelőségének megítélése nem könnyű feladat. A megítélés 

nehézsége mind objektív, mind pedig relatív nézőpontból jelentkezik. Az objektív 

nézőpont ebből a szempontból azt jelenti, hogy a kiválasztott pénzügyi termék az 

ügyfél igényének, elvárásainak megfelel, és nem tartalmaz olyan elemet 

(kockázatot), amit nem szeretne. A relativitás viszont más szolgáltató ugyanilyen 

paraméterekkel rendelkező termékével való összehasonlítást jelenti, vagyis 

nemcsak azt, hogy a termék az ügyfél igényeinek megfelelő, hanem azt is, hogy 

az adott szolgáltató azt számára kedvező díjjal, költséggel nyújtja. A termék 

ügyféligénynek való megfelelése kétoldalú: egyrészt feltételezi, hogy az ügyfél 

tudja, mire van szüksége, másrészt pedig, hogy a szolgáltató termékét e 

szempontok szerint meg tudja ítélni. Mivel a gyakorlatban egyik oldal sem 

teljesül és a fogyasztói döntéshozásnak ez az egyik kulcseleme, ezért a pénzügyi 

fogyasztóvédelemnek ez áll a fókuszában.  

 

 

                                       
3 A garanciarendszereket nem elemzem részletesen. Annyi viszont megjegyzendő, hogy a fizetésképtelenség 

mellett más tárgyai is lehetnek a védelemnek. Erre példa a biztosítási szektor kártalanítási számlája, amely az 

ismeretlen károkozók, illetve felelősségbiztosítással nem rendelkező gépjárművezetők okozta károkért áll helyt, 

illetve a magánnyugdíjpénztárak esetén nyújtott hozamgarancia.  
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4. A pénzügyi szolgáltatások egy része nagyon hosszú távú 

A pénzügyi szolgáltatások egy része nagyon hosszú távra szól, és az ügyfél 

életének tetemes részére kihat. Ez jellemző a hosszú távú befektetési jellegű 

termékekre (külön kiemelve a legalább részben nyugdíjcélú megtakarításokat), 

illetve hosszú lejáratú, akár 30-35 éves lakáscélú kölcsönöket. A hosszú időtáv 

miatt szükséges a szerződéses viszonyba beépíteni olyan elemeket, amelyek 

mindkét félnek megfelelő rugalmasságot biztosítanak, ugyanakkor ügyelni kell 

arra, hogy ezzel egyik fél se élhessen vissza.  

 

5.A pénzügyi szolgáltatók szigorúan felügyelt intézmények 

A pénzügyi szolgáltatásokat kínáló vállalkozások szigorúan felügyelt 

intézmények, amelyekre sajátos működési előírások vonatkoznak. Minthogy ezek 

betartatására felállt egy speciális szakértelemmel rendelkező hatóság4, amely 

tevékenységénél fogva szoros kapcsolatban áll a különféle pénzügyi 

szervezetekkel, így kézenfekvő, hogy a pénzügyi felügyelet lássa el a pénzügyi 

fogyasztóvédelemmel kapcsolatos hatósági feladatokat is. Megjegyzendő, hogy 

ez korántsem egyértelmű. A pénzügyi felügyelet megszervezhető úgy is, hogy 

külön hatóság látja el a prudenciális felügyeletet, és külön szervezet feladata a 

piac felügyelete és a fogyasztóvédelmi feladatok ellátása. Nincs egységes és 

kialakult modell. Ehelyütt arra mindenképpen fel kell hívni a figyelmet, hogy 

bizonyos esetekben a prudenciális és a fogyasztóvédelmi szempontok egymásnak 

ellentmondanak, ezért mindenképpen olyan szervezeti rend kívánatos, amely 

egyszerre alkalmas a két terület közötti szinergikus előnyök kihasználására, de a 

két terület szempontjait egymástól függetlenül is érvényre tudja juttatni5.  

 

6. A felek közötti információs aszimmetria különösen nagy 

A pénzügyi jellegű szolgáltatások esetében a felek közötti információs 

szakadék nagyon nagy. Míg a professzionális szolgáltatók sok, magasan képzett 

szakértőt alkalmaznak a szükséges információk összegyűjtésére, piaci 

folyamatok elemzésére, addig az ügyfél lényegében csak azokra az információkra 

támaszkodhat, amit a szolgáltatótól kap. Az alternatív információs forrásokhoz 

való hozzáférés nehézkes, időigényes és költséges. Éppen ezért a pénzügyi 

fogyasztóvédelem legfontosabb területe a megfelelő tájékoztatási 

kötelezettségek előírása. A tájékoztatás kulcsfontosságú és nagyon széleskörű. 

Figyelembe kell azonban venni azt is, hogy míg a szolgáltató nagyon sok 

információt (ideális esetben minden lényegeset) begyűjt és feldolgoz, addig a 

fogyasztó csak nagyon korlátozott mennyiségű adat hasznosítására képes. Az 

                                       
4 Jelenleg mind a prudenciális, mind pedig a fogyasztóvédelmi hatáskört a Pénzügyi Szervezetek Állami 

Felügyelete (PSZÁF) gyakorolja. A prudenciális területen megjelenik még a Magyar Nemzeti Bank, a 

fogyasztóvédelem területén pedig a Gazdasági Versenyhivatal is. A továbbiakban Felügyeleten, illetve a 

felügyelő hatóságon a PSZÁF-et értem.   
5
 A cikk megírásakor jelentették be, hogy Magyarországon is bevezetik a pénzügyi ombudsman 

intézményét. Ennek részletei a kézirat leadásakor még nem ismertek.  
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információs szakadék áthidalását tehát nem úgy kell megvalósítani, hogy 

teljesen azonos információs helyzetbe hozzuk a fogyasztót, hanem úgy, hogy az 

egyes információ elemeket megfelelően feldolgozva és csoportosítva, azokból a 

leglényegesebbeket kiválasztva kap az ügyfél tájékoztatást. Ezeket a magas 

szinten összetett információkat célszerű úgy megválasztani, hogy azok 

közvetlenül összehasonlíthatóak legyenek.6 Az ilyen típusú mutatók kimondottan 

a fogyasztók számára készülnek, a szolgáltatókat valójában nem érdeklik, hiszen 

nekik a részletes, alábontott adatok hasznosak.  

A pénzügyi jellegű szolgáltatások egy részénél ráadásul az információ csak 

nagyon rövid ideig hasznosítható, főleg a tőkepiaci területen tapasztalható, hogy 

voltaképpen valós idejű piacfigyelés lenne szükséges ahhoz, hogy folyamatosan 

megfelelő döntéseket lehessen hozni. A fogyasztók erre nyilvánvalóan 

képtelenek, így kiemelten fontos, hogy a szolgáltatóktól kapjanak megfelelő 

információt. Az információs szakadék kiküszöbölésére rendelkezésre állnak 

összetettebb termékek, azonban ezeknél az átláthatóság mértéke alacsonyabb.  

 

7. A pénzügyi szolgáltatások értelmezése nagyon magas szintű szakértelmet 

igényel 

A kiemelkedően magas szakértelem szükségességét és jelentőségét nem lehet 

eléggé hangsúlyozni, figyelemmel arra, hogy már egy közepesen összetett 

lakossági termék paramétereinek értelmezése is felsőfokú szakismereteket 

feltételez. Ezzel nemhogy az átlagos fogyasztó, de gyakran még az egyébként 

magasan kvalifikált, tudatos fogyasztó sem rendelkezik. Az egyes pénzügyi 

termékcsoportokhoz kapcsolódó fogyasztóvédelmi szint meghatározásánál a 

jogalkotónak nagyon gondosan kell eljárni ahhoz, hogy a megfelelő eszközök a 

kellő színvonalú védelmet biztosítsák. A szakértelemben mutatkozó hiányosság 

kiküszöbölésének fő eszközei az előző pontban tárgyalt tájékoztatás, illetve a 

fogyasztók oktatása. A fogyasztók oktatásán alapvetően két különböző dolgot 

kell érteni. A megfelelő szakértelem tömeges méretekben értelemszerűen nem 

érhető el, azonban az alapvető ismeretek elterjesztése igen. A fogyasztóvédelmi 

oktatás egyik iránya ezért a normál tanrendbe beépített alapismeretek oktatása, 

amely a felnövekvő nemzedék pénzügyi kultúrájának fejlesztését szolgálja. 

Akármilyen mélyreható azonban az oktatás, ez mindenképpen csak alapszintű 

ismeret elsajátítására alkalmas, amelynek célja, hogy az adott személy a 

különféle pénzügyi termékek funkciójával tisztában legyen, s így képes legyen 

azt az ő saját tényleges igényeivel összemérni. A fogyasztóvédelmi oktatás 

másik lehetséges iránya a felnőtteket célozza meg, akiknél a rendszeres, 

formalizált keretek között végzett oktatás már nem, vagy csak nagyon szűk 

keretek között lehetséges. Itt olyan összetett felvilágosító kampányokról van szó, 

amelyek részben szintén a pénzügyi termékek alapvető jellegzetességeinek 

megismertetését célozzák, másrészt viszont az esetleges vitarendezési 

                                       
6
 Ilyen összetett mutatók, például az egységes betéti kamat mutató (EBKM), a teljes hiteldíj mutató (THM), 

pénztári hozammutatók stb. 
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eljárásokat, jogorvoslati lehetőségeket ismertetik, vagyis procedurális 

szemléletűek.  

A szakismeret hiánya oktatással csak kismértékben pótolható, mivel olyan 

magas szintű ismeretek lennének szükségesek, amelyek csak felsőfokú 

képzésben sajátíthatók el, márpedig ez tömegesen nyilvánvalóan nem 

lehetséges. A pénzügyi fogyasztóvédelemnek tehát tekintettel kell lennie arra, 

hogy a pénzügyi szolgáltatások igénybevevői elvileg sem rendelkezhetnek a 

termékek teljeskörű átlátásához szükséges szakismerettel. A szabályozás ilyen 

körülmények között arra irányulhat, hogy a szolgáltató ezt ne használhassa ki a 

fogyasztó terhére. 

Megjegyzendő, hogy a szakismeret hiánya nemcsak a fogyasztó oldalán 

jelentkezhet. Közvetlenül veszélyezteti a fogyasztókat a pénzügyi terméket 

értékesítő személyek felkészületlensége, vagyis az a helyzet, amikor maga a 

szolgáltató képviselője sincs pontosan tisztában azzal, hogy mit is ad el. A 2008-

ban kezdődő pénzügyi válság egyik legmegdöbbentőbb fejleménye 

fogyasztóvédelmi szempontból talán az, hogy rendkívül kockázatos pénzügyi 

instrumentumok kerültek lakossági kézbe anélkül, hogy ezt akár az érintett 

ügyfél, akár pedig a közvetlen értékesítő tudta volna. Más kérdés az, hogy sok 

szolgáltató vesztét éppen az okozta, hogy ő maga is felvett kockázatos pozíciókat 

úgy, hogy ahhoz sem speciális szakismerettel, sem pedig annak megfelelő 

szervezeti felépítéssel (gondolok itt elsősorban az adekvát kockázatkezelési 

részlegek kiépítésére) nem rendelkezett.  

 

8. A pénzügyi szolgáltatások nyújtása sokszor közvetítőkön keresztül valósul 

meg 

A közvetítők szerepének nagymértékű növekedése a pénzügyi szektorban 

viszonylag új jelenség, bár az egyes területeken a mediatizálódás üteme nagyon 

eltérő. A biztosítási szektorban a közvetítők szerepe mindig is meghatározó volt, 

ennek megfelelően a biztosításközvetítők részletes szabályozása már korábban 

megtörtént. Csak az utóbbi években tapasztalható azonban a pénzpiaci 

közvetítők széleskörű megjelenése. A pénzpiaci közvetítés esetében a 

szabályozatlanság oda vezetett, hogy az egyébként finanszírozási célú hitelezés 

közvetítése lett bizonyos kereskedő cégek legjövedelmezőbb üzletága, az 

alaptevékenység háttérbe szorulása mellett. Különösen jól megfigyelhető volt ez 

a gépjármű finanszírozás esetében, ahol a válságot közvetlenül megelőző 

években az autókereskedők fő szempontja már nem is a gépjárművek 

értékesítése volt, hanem az azt finanszírozó hitel közvetítése.7 A válság felhívta a 

figyelmet arra is, hogy a közvetítők szerepe lényegesen nagyobb annál, mint 

hogy csupán egy alternatív értékesítési csatornaként tekintsük rá. A közvetítők 

ugyanis a jutalékok révén nagyon erősen motiváltak a szerződéskötésben, akár 

                                       
7 A jutalékok mértékét jelzi az is, hogy a finanszírozott autókat nem egy esetben akár 10%-kal is alacsonyabb 

áron kínálták a készpénzes vásárláshoz képest. A hitelkihelyezés elsődlegességét mutatják azok az extrém 

konstrukciók is, amelyeknél 0% (!) önrész mellett, 120 hónapos törlesztési idővel kínáltak hiteleket.  
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úgy is, hogy az egyrészt nem felel meg az ügyfél igényeinek, másrészt a 

szolgáltató szempontjaitól is eltér. A felpörgött piaci helyzetben a gyengén 

szabályozott közvetítőket a szolgáltatók egyszerűen képtelenek voltak 

kontrollálni, így a tevékenység egy része a közvetítők kezébe csúszott át. Az erős 

értékesítési hálózattal rendelkező közvetítők ugyanis képessé váltak arra, hogy a 

piac egészét befolyásolják, és az ügyfeleket elsősorban saját érdekeik mentén 

tereljék a számukra kedvező szolgáltatókhoz. A közvetítők szerepét az is 

felerősíti, hogy a bankfióki értékesítéstől eltérően aktívan keresik meg az 

ügyfelet, akivel közvetlenül kapcsolatba kerülnek. Ilyen körülmények között az 

agresszív kereskedelmi technikák veszélye többszörösére növekszik. A kellően 

szuggesztív ügynökkel szemben az egyébként felkészült fogyasztó is 

kiszolgáltatottá válhat. Míg más szolgáltatásoknál a közvetlen értékesítési 

technikák és közvetítők igénybevétele jellemzően csak szűk körben elterjedt, 

addig a pénzügyi termékek esetén nagyon gyakori, és jelentősége tovább 

növekszik. A közvetítés szerepe persze nem egyoldalú. A jól felkészült és az 

ügyfél érdekeit nem háttérbe szorító érdekeltségi rendszerrel motivált közvetítő 

jelentős segítséget nyújthat a fogyasztónak. A közvetítő egyrészt rendelkezhet a 

szükséges szakértelemmel, másrészt pedig a közvetlen, intenzív személyes 

kapcsolat alkalmas arra, hogy az ügyfél valós igényeit, szükségleteit, illetve 

teherviselő képességét felmérjék. 

 

A fenti sajátosságok figyelembevételével a pénzügyi fogyasztóvédelem 

lényegének megragadása az alábbi fő kérdések megválaszolásával lehetséges:  

 kit kell megvédeni? 

 kivel szemben kell őt megvédeni? 

 mitől kell megvédeni? 

 milyen eszközökkel lehet megvédeni? 

A tanulmány e hosszú, de a téma áttekintése szempontjából nem mellőzhető 

bevezetés után a negyedik kérdéskör egy kis szeletét dolgozza fel. Az 

eszközrendszer egészéből azt a problémát vizsgálja, ami a hatósági 

jogalkalmazás pillanatnyilag aktuális nehézségiről szól.  

 

III. A pénzügyi fogyasztóvédelem három fő iránya 

 

A pénzügyi fogyasztóvédelmi szabályozás három fő iránya a fenti sajátosságok 

áttekintéséből már adódik. 

A normarendszer első fő célpontja az általam anyagi jogi fogyasztóvédelemnek 

nevezett terület, amelynek fókuszában a létrejött pénzügyi jogügylet 

tartalmának szabályozása áll. A jogügyletek tartalmának kérdésköre 

elsődlegesen természetesen a polgári jog terrénumára esik. Témánk 

szempontjából azonban kiemelkedően fontos az, hogy míg a biztosítás területén 

a polgári jogi szabályozás szinte teljes egészében megmaradt, addig a többi 
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szektorban a szabályozás nem a polgári jogi jogszabályokban, hanem a pénzügyi 

jog területére eső ágazati magánpénzügyi normákban történt meg. Ez a tény a 

jogérvényesítés kérdéskörének tárgyalásakor kap kritikus jelentőséget. 

A második normacsoportot az információs, illetve tájékoztatási szabályok 

jelentik. Az anyagi jogi szabályozás köréből a jelentőségénél fogva ez a 

normacsoport kiemelendő. Az információs normák három fő csoportját 

különböztetném itt meg, úgy mint: 

 hirdetésekre, azaz nem egyediesített közlésekre, 

 ügyletkötés előtti (egyediesített módon való) tájékoztatásra, 

 jogviszony fennállása alatti, folyamatos tájékoztatásra 

vonatkozó normák. 

A harmadik csoportot a jogérvényesítésre vonatkozó eljárási szabályok 

alkotják, amelyek felölelik az intézmények által végzett panaszkezelést, a 

hatósági jogérvényesítést, az alternatív vitarendezési technikákat és a bírósági 

eljárásokat is.  

 

1. Anyagi jogi fogyasztóvédelem 

 

A jogügyletek tartalmának kérdésköre – ahogy jeleztem – elsődlegesen 

természetesen a polgári jog terrénumára esik. Bizonyos területeken már az 

1959-es Ptk-ban megjelentek fogyasztóvédelmi normák (ilyen például a 

biztosítási szerződés, amely nem csak részleteiben szabályozott, hanem az 

egyoldalú kogencia miatt rendkívül erősen fogyasztóközpontú is – még, ha 

akkoriban nem is ez volt a használt terminológia), míg más szektorokban a 

polgári jog csak jóval később vállalkozott a szabályozásra. Az időbeli elcsúszás 

természetes, hiszen a szabályozás részletezése az ügyletek elterjedtségével és 

bonyolultságával párhozamosan válik csak szükségessé. A pénzügyi 

fogyasztóvédelem alakulása szempontjából nagyon lényeges azonban, hogy a 

kibontakozó szabályozás – a biztosítási jogot kivéve – nem a polgári jogi 

jogszabályokban, hanem a pénzügyi jogban kapott helyet, egyfajta 

magánpénzügyi jog kialakulásával. Dogmatikai szempontból az egyes normák 

jellegének meghatározásakor a megjelenési hely csupán egy elem, a gyakorlat 

azonban jellemzően kevésbé érzékeny a kifinomult normaelemzésre. Éppen ezért 

az eltérő időbeliség és az eltérő jogági jelleg a normák érvényesülése 

szempontjából is különbözőséghez vezet. Míg ugyanis magánpénzügyi jog 

érvényesítésére széleskörű jogosítványokkal rendelkező közigazgatási hatóság 

működik, addig a pénzügyi magánjog8 jogvitái továbbra is bírósági hatáskörben 

maradnak.  

 

                                       
8 A magánpénzügyi jog a pénzügyi jognak a pénzügyi szervezetekkel, illetve a pénzügyi ügyletek közjogi 

szabályozásával foglalkozó jogterülete, és mint ilyen közjogi jellegű. Ezzel szemben a pénzügyi magánjog a 

polgári jog azon területe, ami a pénzügyi ügyletek mellérendelt felek közötti szabályait foglalja magába.  
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2. A pénzügyi fogyasztóvédelem jogérvényesítési problémái 

 

A problémakör lényegét tehát az a bizonytalanság adja, miként kell/lehet 

eljárni azon normák érvényre juttatásának érdekében, amelyek közjogi 

jogszabályokban jelennek meg (és így természetszerűleg feltétlen érvényesülést 

kívánnak meg), de alapvetően mellérendelt felek közötti jogviszonyokat 

szabályoznak. Még jobban konkretizálva, közigazgatási úton kikényszeríthetők-e 

olyan normák, amelyek a felek közötti magánjogi jogviszonyokat szabályozzák? 

Ilyen esetekben a közigazgatási/pénzügyi jogi jogkövetkezmények mellett 

alkalmazhatók-e (és ha igen, hogyan) a klasszikus polgári jogi 

jogkövetkezmények, mint például eredeti állapot helyreállítása, kártérítés? 

A pénzügyi felügyelet nagyon határozott, markáns fogyasztóvédelmi hatáskört 

is kapott, kiegészítve a korábbi prudenciális felügyeletet. Ez időben egybe esik 

azzal a folyamattal, amelynek során egyre több fogyasztóvédelmi norma jelenik 

meg a pénzügyi ágazati törvényekben, ami a 2008-ban kezdődő pénzügyi válság 

hatására minden eddigit felülmúl. Ennek persze nyilvánvaló oka, hogy 

kormányzatok minél gyorsabban, minél hatékonyabbnak látszó megoldásokat 

szeretnének, amelyhez kétségtelenül illeszkedik a magánjoginál lényegesen 

gyorsabb hatósági jogérvényesítés. 

A helyzet jogilag azonban ellentmondásos. A hatósági jogalkalmazás 

alapesetben nem azt a célt szolgálja, hogy magánfelek egymás közötti 

jogviszonyát kezelje, ennek megfelelően az eszközrendszere sem erre a feladatra 

készült. A kontradiktórius eljárás garanciális szabályai hiányoznak, és helyette 

csak a közigazgatási jogorvoslati rendszer áll rendelkezésre. A hatósági 

jogalkalmazás révén kikényszerített magánjogi jogviszonyokban történő 

változások/változtatások felvethetik annak gyanúját, hogy a hatóság bírósági 

funkciót lát el, azaz hatáskörén kívül jár. Itt tehát a közigazgatás esetleges 

túlzott szerepköre rejthet magában veszélyeket. 

A Felügyeletnek – több más szervvel egyetemben – lehetősége van arra, hogy 

közérdekű keresettel vagy pedig közérdekű igényérvényesítéssel éljen. A 

közérdekű kereset a tisztességtelen szerződéses feltételek megsemmisítését 

célozza, mégpedig mindenkire kiterjedő, visszamenőleges hatállyal. A közérdekű 

igényérvényesítés9 viszont kártérítésre megy, azaz ebben az esetben a hatóság a 

fogyasztók érdekében és javára pereskedik. Pozitív elbírálás esetén a szolgáltató 

az ítélet alapján a fogyasztóknak a kártérítést köteles fizetni. E két jogintézmény 

tiszta viszonyt teremt abban az értelemben, hogy a polgári jog területén a 

jogérvényesítés a hatóság részéről peres félként, azaz mellérendelt pozícióban 

történik. A bírósági eljárás azonban meglehetősen hosszadalmas, ezért kevésbé 

hatékony. Egy közigazgatási szerv számára ráadásul szokatlan a mellérendelt 

                                       
9 A közérdekű igényérvényesítésnek két típusa van attól függően, hogy a kár összege egyértelműen egyedi 

vizsgálat nélkül megállapítható-e. Ha igen, akkor az ítélet kártérítésről szól, ebben az esetben a fogyasztónak 

semmit sem kell tennie. Ha viszont nem, akkor a per csak a jogalap megállapítására irányul, és egyedileg kell 

bizonyítania a kárát.  
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félként való eljárás és a polgári perben való részvétel. A polgári per egészen más 

hozzáállást és szakértelmet igényel, hiszen a közigazgatási szerv a hatáskörébe 

eső ágazati közjogi normák betartására van felkészülve, és nem perbeli 

bizonyítására és polgári jogi érvelésre.  

Lényeges azonban rámutatni, hogy a közérdekű keresetindítás jogalapja 

korlátozott, mert az csak fogyasztói szerződés esetén, és csak általános 

szerződési feltételre alkalmazható. Problémát okozhat azonban az az eset, ha a 

szerződés más ok miatt semmis. Ugyan a semmiségi okok esetében megfelelő 

védelmet jelent az egyedi jogérvényesítés lehetősége, azonban van olyan eset, 

amikor ez elégtelen. Előfordulhat ugyanis, hogy maga szerződés egyik fél 

érdekét sem sérti, a közérdeket viszont igen. Ha nem az általános szerződési 

feltétel tisztességtelensége a semmiség jogalapja, akkor nincs helye közérdekű 

keresetnek, azaz a közigazgatási szerv10 nem intézkedhet a jogellenesség 

kiküszöbölése iránt.  

A közérdekű igényérvényesítés, mint a fentiekben utaltam rá, kártérítési per, 

amelyben az alperes valamely pénzügyi szolgáltatást nyújtó intézmény, míg a 

felperes a felügyelő hatóság. A jogérvényesítés ezen formája hatásos lehet 

ugyan, de időigényes és a hatóság részéről nem közigazgatási, hanem 

perrendszerű bizonyítást igényel. A közigazgatás magas ügyszámához, illetve a 

hatékony működés iránti elvárásokhoz mérve a nagyszámú per indítása nem 

tűnik hatékonynak. Ráadásul az esetek többségében az ügyfelek oldalán 

jelentkező kár csak egy a jogsértések közül, azaz a hatóságnak több 

problémakörre kiterjedő intézkedéscsomagot kell készítenie. Felvetődik tehát a 

kérdés, hogy lehetséges-e olyan hatósági intézkedés, amelynek tényleges 

eredménye az, hogy a jogsértő magatartást tanúsító intézmény az ügyfeleknél 

jelentkező vagyoni hátrány kiküszöbölésére legyen köteles11. A felügyelő hatóság 

alanyi azonosságán túl a kétféle eljárás alapvetően, minden fázisban jelentősen 

különbözik. Éppen ezért elméletileg az eljárásoknak nem szabad 

csereszabatosnak lennie, azaz nem fordulhat elő az, hogy a hatóság a rá nézve 

terhesebb polgári per helyett közigazgatási eljárást folytasson le. Mégis a 

gyakorlatban a határ messze nem olyan éles. A jogsértő helyzet kiküszöbölése, a 

jogszerű működés helyreállítása, ami a felügyeleti kötelezések zöme, éppen azzal 

érhető el, ha az ügyfelek által elszenvedett vagyoni hátrányt megszüntetik. 

Egyelőre csak kevés gyakorlati tapasztalat áll rendelkezésre, azonban a témakör 

mindenképpen érdemes lesz a további kutatásra. 

 

 

 

                                       
10 A közérdekű keresetindításra jogosultak helyzete azonos, így mindegyik erre jogosult szervre ugyanaz 

mondható el.  
11 Lényeges a jogi értelemben vett kötelezettség. Az esetek többségében az a jellemző, hogy az intézmények 

önként, még a jogilag kötelező helyzet beállta előtt megtérítik az ügyfeleiket ért károkat, kiküszöbölik vagyoni 

hátrányt. Kiélezett helyzetben azonban – különösen, ha az anyagi vonzat jelentős –, az önkéntes teljesítés 

valószínűsége csökken.  
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IV. Zárszó helyett: két eset 

 

Az alábbiakban zárásul két konkrét eset vázlatát ismertetem a problémakör 

illusztrálására. 

 

1. Jó erkölcsbe ütköző biztosítási szerződés 

 

A Felügyelet észlelte, hogy egy biztosító olyan biztosítási szerződést kínál, 

amelynél a biztosítási esemény egy meghatározott típusú közigazgatási bírság 

kiszabása, és amelynél a szolgáltatás e bírság mint kár – önrész mellett történő 

– megtérítése. A Felügyelet megállapította, hogy egy közigazgatási bírság 

annulálását célzó biztosítás jó erkölcsbe ütközik, erre tekintettel a termék 

terjesztését felfüggesztette, és előírta a jogsértő jelleg megszüntetését. Az 

intézkedés a már megkötött biztosításokat nem érintette. 

Az eset értékeléséhez szükséges felidézni azt, hogy a biztosítási szerződések 

jogszerűségének közjogi ellenőrzése nagyon hosszú ideig totális volt. Ez azt 

jelentette, hogy új biztosítási terméket csak a felügyelő hatóság előzetes 

engedélyével lehetett terjeszteni. Az előzetes engedélyezés egyebek mellett 

kiterjedt a szerződéses feltételek jogszerűségére, a tisztességtelenség 

vizsgálatára és a biztosításmatematikai kalkuláció megfelelőségére. Ebben a 

rendszerben jogsértő szerződés nem kerülhetett piacra, így nem merült fel az a 

probléma, hogyan kezeljék a már megkötött szerződések semmisségét. Az 

európai szintű irányelvek a korábban máshol is széles körben elterjedt előzetes 

termékengedélyezést nem teszik lehetővé annak érdekében, hogy a közös piac 

ténylegesen működhessen. Felváltotta az engedélyezést a termék terjesztésének 

felfüggesztése, illetve megtiltása, mint felügyeleti intézkedés. 

A jogsértő termék terjesztésének felfüggesztése/megtiltása alkalmas arra, 

hogy újabb szerződések ne jöjjenek létre, azaz a piac védelme megoldott. A már 

megkötött szerződésekkel kapcsolatban mindenkire kiterjedő megoldást csak a 

közérdekű kereset jelent, amely tisztességtelen általános szerződési feltételek 

esetén alkalmazható. Ha a jogsértés oka más, akkor csak egyedi jogvita 

keretében küszöbölhető ki a jogsértés. Különleges eset azonban, amikor a 

jogsértés nem a két fél közötti jogviszonyban okoz érdeksérelmet, hanem 

harmadik szereplőnél. A konkrét esetben a jó erkölcsbe ütközés közérdek, és 

minthogy mindkét fél szeretné a szerződést, azért nagy valószínűséggel egyik 

sem fog semmisségre hivatkozni. Azzal kell tehát szembesülni, hogy jó erkölcsbe 

ütközés miatt semmis biztosítási szerződések kezelésére (ha mindkét fél érdekelt 

a szerződésben) nincs igazán hatékony jogi eszköz.  
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2. Indokolatlanul kifizetett befektetési költségek pénztárak esetében pénztári 

költségek 

 

Egyes magánnyugdíjpénztárak bizonyos befektetéseket nem közvetlenül, 

hanem befektetési jegyeken, illetve más kollektív befektetési eszközökön 

keresztül valósítottak meg. A felügyelő hatóság megállapította, hogy ugyanezen 

befektetések közvetlenül is megvalósíthatók lettek volna. A pénztári befektetési 

szabályok előírják, hogy közvetett befektetések csak akkor eszközölhetők, ha 

annak költsége összhangban van a vagyonkezelési költségekkel. A hatóság 

álláspontja szerint az érintett pénztárak, illetve a vagyonkezelésüket ténylegesen 

folytató szervek e követelményt nem teljesítették, ezért a jogsértő befektetések 

indokolatlan többletköltséget okoztak a tagoknak, ami ráadásul egyidejűleg 

bevételként jelentkezett a vagyonkezelő szerveknél. Erre figyelemmel a 

felügyelet intézkedési terv kidolgozását írta elő, ami kiterjed, a jogsértő 

befektetések megszüntetésére, az indokolatlanul felmerült többletköltség 

kiszámítására, a többletköltség pénztártagok részére történő elszámolására és a 

követelések vagyonkezelővel szembeni érvényesítésére.  

E határozat témánk szempontjából lényegese eleme az, hogy előírta, hogy (1) 

a pénztár a jogsértő helyzetet azzal küszöbölje ki, hogy az indokolatlan 

többletköltséget számolja el a tagok felé, (2) a követelést érvényesítse a 

vagyonkezelővel szemben. A határozat elleni jogorvoslati eljárásban – egyebek 

mellett – az volt az egyik eldöntendő kérdés, hogy a közigazgatási szerv nem 

terjeszkedett-e túl a hatáskörén akkor, amikor olyan kötelezést írt elő, amely 

közvetlenül eredményez magánfelek közötti pénzmozgást, mintegy 

kártérítésként. A magánfelek közötti kártérítésre kötelezés kevés és pontosan 

nevesített kivételtől eltekintve bírósági hatáskör. A kérdés azért is felvetődik, 

mert ilyen esetben helye lehet közérdekű igényérvényesítésnek is, amelynél a 

felügyelő hatóság pert indít, és egyenrangú félként vesz részt a bíróság előtt 

folyó kártérítési iránti eljárásban. A kétféle eljárás azaz a jogsértő helyzet 

megszüntetése hatósági kötelezés útján, illetve a kártérítési per indítása elvileg 

nem konkurál, azok esetköreinek jól elhatárolhatónak és egyértelműnek 

kell(ene) lenniük. A két eljárás teljesen eltérő terhet ró a hatóságra, ezért 

nyilvánvalóan nem határozhatják meg kényelmi szempontok azt, hogy a szerv 

melyiket alkalmazza. A világos elválasztás éppen a felet illető garanciális 

intézmények miatt szükséges. 

A kérdéses esetben mind az elsőfokú, mint pedig a másodfokú bíróság úgy 

ítélte meg, hogy ez a fajta kötelezés a közigazgatási hatáskörön belül marad, és 

önmagában a kártérítésszerű eredmény lehetősége nem alapozza meg a 

kizárólagos bírósági hatáskört. Intézkedési terv előírására a hatóságnak nem 

vitatottan volt hatásköre. Ennek tartalmát pedig – külön előírás – hiányában a 

közigazgatási szervnek kell kitöltenie. Az intézkedési terv előírt részei alkalmasak 

a jogsértő helyzet kiküszöbölésére, így azok nem tekinthetők jogsértőnek.  
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Az esetből levonható következtetés tehát az, hogy más intézkedéseken 

keresztül, közvetett módon élhet a közigazgatási szerv olyan intézkedéssel, 

amelynek tényleges eredménye tartalmát tekintve kártérítésszerű. Az intézkedés 

kiválasztásánál e lehetőséget figyelembe kell venni. Értelemszerűen ez nem lehet 

visszaélésszerű, azaz a közérdekű igényérvényesítés és annak garanciális 

rendszere nem helyettesíthető hatósági határozatokkal. 
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Szakértői felelősség az angolszász 

jogrendszerben – az expert witness immunity 

 

Bevezetés 

 

Az eljárásban szereplő személyek jogainak védelme mindig is érzékeny pont 

volt valamennyi jogrendszerben, ugyanis két igen meghatározó alapelv ütközését 

kell feloldania a jogalkotónak. Az elsődleges kérdés, hogy indokolt-e az 

igazságszolgáltatás zavartalan működésének érdekében olyan jogi védelemmel 

felruházni az eljárás szereplőit, köztük a szakértőt is, amely védelem okán egy 

lehetséges jogsértés folytán a sérelmet szenvedett fél jogérvényesítése 

akadályba ütközik? 

A problémára jogrendszerenként különböző megoldások születtek. Az angol 

jogban az immunity hivatott az eljárás szereplőinek, az expert witness immunity 

pedig az eljárásban résztvevő szakértők védelmét biztosítani már több száz éve.  

Ezt a hosszú múltra visszatekintő hagyományt törte meg most az angol 

Supreme Court, ugyanis eltörölte a már több száz éve alkalmazott expert witness 

immunity jogintézményét, vagyis mind a büntető mind a polgári eljárásban 

résztvevő szakértők közreműködésükért való felelősségének kizárását. Az expert 

witness immunity lényege, hogy a szakértők az eljárás során mind szóban a 

tárgyalóteremben, mind írásban, szakértői véleményként szolgáltatott 

bizonyítékok által okozott károkért nem vonhatók polgári jogi úton felelősségre; 

az ilyen jellegű kereseteket az immunitásra hivatkozva egységesen elutasítja a 

bíróság.  

Az expert witness immunity kialakulása óta hosszú idő telt el, a jogrendszerek 

folyamatos változása miatt már nem tudta megfelelően betölteni azt a funkciót, 

amely annak idején létrehozását indokolta. Jelen tanulmány ezzel a figyelemre 

méltó jogintézménnyel kíván foglalkozni: melyek is voltak pontosan azok a 

körülmények, ami miatt a Legfelsőbb Bíróság megtette ezt a lépést, továbbá 

ismertetni az eltörlését kiváltó jogesetet. 

 

 


