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SZABÁLYOZÁSI KÉRDÉSEK A PÉNZÜGYI INNOVÁCIÓ TERÜLETÉN 

 

 

I. Bevezetés 

 

A technológiai innovációk, ahogy a modern gazdaság gyakorlatilag valamennyi 

ágazatát, úgy a pénzügyi és befektetési szolgáltatásokat, valamint a biztosítási 

tevékenységet is alapjaiban alakíthatják át. Az új technológiák megváltoztathatják a 

fogyasztók és a vállalkozások szolgáltatásokhoz való hozzáférésének módját és 

költségeit, valamint jelentősen javíthatják a kockázatok értékelésének és mérésének 

képességét, egyúttal hatékonyabbá és olcsóbbá tehetik a vállalkozások finanszírozását 

és a pénzforgalmat. Az, hogy ez az átalakulás milyen mértékben, milyen körben és 

milyen időtávban következik be, elsősorban már nem a technológiától függ. 

Technológiai értelemben ugyanis azok az innovációk, amelyek a jelenlegi pénzügyi 

rendszer jelentős átalakulását eredményezhetik, lényegében már most is rendelkezésre 

állnak. Szabályozott piacokról lévén szó, a kérdés sokkal inkább az, hogy a jogalkotók 

mekkora teret engednek ezeknek az innovációknak, többek közt a pénzforgalmi 

szolgáltatások, a hitelnyújtás, a befektetési szolgáltatási tevékenységek vagy a 

biztosítási tevékenység területén.  

Elsőként nézzük meg, mit is értünk pénzügyi technológia (fintech, financial 

technology)
1
 alatt! A fintech fogalmára nem találunk jogszabályi meghatározást és 

egységes szakirodalmi definíciója sincs a fogalomnak. A Financial Stability Board által 

felvázolt
2
 és az Európai Bizottság által elfogadott meghatározás szerint a pénzügyi 

technológia azokat a pénzügyi szolgáltatások terén megjelenő innovatív digitális 

technológiákat foglalja magában, amelyek új üzleti modellek, alkalmazások, folyamatok 

és termékek révén megújíthatják a pénzügyi szolgáltatások nyújtásának módját, a 

pénzügyi piacok és a pénzügyi intézmények működését.
3
 Ide értendő a teljes pénzügyi 

                                                 
1
 A továbbiakban felváltva használjuk a pénzügyi technológia és a szakirodalomban széles körben 

elfogadott fintech megjelöléseket. 
2
 http://www.fsb.org/what-we-do/policy- development/additional-policy-areas/monitoring-of-FinTech/ 

(2018.06.23.) 
3
 Lásd: COM(2018) 109 final – Pénzügyi technológiai cselekvési terv: Egy versenyképesebb és 

innovatívabb európai pénzügyi ágazat felé. A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a 

Tanácsnak, az Európai Központi Banknak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók 

http://www.fsb.org/what-we-do/policy-%20development/additional-policy-areas/monitoring-of-FinTech/
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szektort érintő technológiai fejlődés, függetlenül az innováció kifejlesztője és a 

szolgáltatás nyújtója jellegétől. 

 

II. Pénzügyi innováció 

 

Bár nem célja e dolgozatnak, hogy kimerítő felsorolását vagy részletes ismertetését adja 

azoknak az innovatív technológiai megoldásoknak, amelyek a pénzügyi rendszer 

megújítását eredményezhetik, a pontosabb megértés kedvéért röviden szükséges 

áttekinteni ezen megoldások körét.  

Technikai értelemben a fintech megoldások digitális azonosításra, mobil 

alkalmazásokra, felhőalapú számításra, nagy adathalmazokon végzett (big data) 

elemzésre, mesterséges intelligenciára, blokklánc-technológiára, illetve megosztott 

könyvelési technológiákra épülnek.
4
 A fintech megoldások körébe tartoznak a különféle 

mobilfizetési megoldások, a fizetés-kezdeményezési és számlainformációs 

szolgáltatások (ez utóbbi kettőről részletesen lesz szó az alábbiakban), a személyes 

pénzügyi menedzsment, a robottanácsadó szolgáltatások, a social scoring megoldások
5
, 

a közösségi finanszírozás különféle formái
6
, különösen a személyközi (peer-to-peer, 

P2P) hitelezés, továbbá az elektronikus pénz és a különféle kriptoeszközök, 

kriptovaluták
7
. 

Fontos hangsúlyozni, hogy a pénzügyi innováció nem új jelenség, azonban a 

technológiai fejlődés üteme a korábbiakhoz képest számottevően gyorsabb az elmúlt 

években. Ha megnézzük a pénzügyi piacok történetét, látható, hogy annak fejlődésében 

mindig is meghatározó szerepet játszott a technológiai innováció.
8
 A 90-es évek végére 

a pénzügyi szektor vált az első kifejezetten digitalizált iparággá, sőt a pénzügyi szektor 

                                                                                                                                               
Bizottságának. 

4
 Lásd: Innováció és stabilitás. FinTech körkép Magyarországon – Magyar Nemzeti Bank. 10-12., 36-

37., 47-48. o., továbbá: COM(2018) 109 final. 
5
 A social scoring az ügyfelek internetes tevékenysége során hátrahagyott információk (digitális 

lábnyom) alapján levonható következtetésekre épülő ügyfélminősítési megoldás, amely alkalmas lehet 

hitelbírálat elkészítésére és egyéb ügyfélkockázati elemzések elvégzésére. 
6
 A közösségi finanszírozás a pénzügyi közvetítés azon formája, ahol a leendő befektetők és a 

finanszírozási forrást kereső vállalkozások egy erre a célra létrehozott (digitális) platformon keresztül 

találhatják meg egymást, azzal, hogy a finanszírozás (pl. hitelnyújtás) pénzügyi közvetítő intézmény 

közreműködése nélkül történik. A közösségi finanszírozásnak több formája létezik, így különösen a 

hitelnyújtás-alapú (személyközi, peer-to-peer hitelezés), a befektetésalapú, a jutalomalapú, illetve az 

adományalapú finanszírozás. Lásd: COM(2018) 113 final – az Európai Parlament és a Tanács 

rendelettervezete az európai közösségi finanszírozási üzleti szolgáltatókról. Továbbá: Európai Bizottság: 

Útmutató a közösségi finanszírozáshoz. 2015.; Gárdos - Tomori Ügyvédi Iroda: Az átalakuló 

pénzforgalom és a fintech. 2017. 27-28. o. 
7
 A kriptovaluták blokklánc-technikán alapuló digitális fizetőeszközök (pl. Bitcoin, Ether, Litecoin). 

8
 Ld.: Douglas Arner, Janos Barberis, Ross Buckley: The evolution of FinTech: A new post-crisis 

paradigm? UNSW Law Research Paper, No. 2016-62. 

(https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2676553) (2018.06.24.). 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2676553
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lett az informatikai szolgáltatások legnagyobb felhasználója valamennyi gazdasági ág 

közül.
9
 

Az elmúlt két évtizedben számtalan technológiai innováció honosodott meg a 

pénzügyi szolgáltatások területén, elegendő csak az ATM-hálózatokra, a bankkártyával 

kapcsolatos szolgáltatásokra, az egyéb elektronikus fizetési megoldásokra és az online 

banki szolgáltatásokra utalnunk. A legutóbbi öt-tíz évben azonban a pénzügyi szektor 

elvesztette ezt a progresszív jellegét a gazdaság egyéb területeihez képest, mivel a 

legújabb technológiai innovációk nem integrálódtak hasonló ütemben a pénzügyi 

rendszerbe.
10

 A 2008-as pénzügyi válság és az azt követő időszak a pénzügyi 

innovációk fejlődésére is jelentős hatással volt. A válság eredményeként született 

reguláció (mind a prudenciális, tőkekövetelményeket érintő, mind pedig a strukturális 

szabályokat illetően) és az ennek következtében csökkenő banki jövedelmezőség, 

továbbá a fogyasztók, illetve a vállalkozások részéről a pénzügyi szektorba vetett 

bizalom jelentős csökkenése mind ösztönzésként szolgáltak a hagyományos pénzügyi 

intézményeken kívüli finanszírozási megoldások megjelenéséhez.
11

 Ami a jelenlegi 

innovációs hullámot egyértelműen megkülönbözteti a pénzügyi technológia korábbi 

fejlődési időszakaitól – a fejlődés figyelemreméltóan gyors üteme mellett –, az az, hogy 

a pénzügyi innovációkat már nem kizárólag a hagyományos pénzügyi intézmények 

képesek használni és hasznosítani, hanem az új, nem-szabályozott piaci szereplők is. És 

ez az a körülmény, ami szabályozási szempontból is új kihívást jelent mind a 

hagyományos pénzpiaci intézmények, mind pedig a jogalkotás számára. 

 

III. Szabályozói kérdések 

 

Fontos látni, hogy technológiai értelemben ez a fejlődés megállíthatatlan, és a pénzügyi 

piac, vele együtt a tőkepiac és a biztosítási piac átalakulását eredményező innovációk 

technikailag már jelen vannak, elérhetők (még ha nem is nyílik lehetőség üzletszerű 

alkalmazásukra a szabályozási akadályok miatt). Ahogy a fentiekben utaltunk rá, a 

kérdés elsősorban az tehát, hogy mindehhez hogyan viszonyuljanak a szabályozók. 

Engedélyezzenek-e új típusú, pénzügyi innováción alapuló pénzügyi szolgáltatásokat? 

Mely intézmények folytathassák ezeket az új típusú tevékenységeket? Kizárólag az 

inkumbens, a jelenlegi strukturális és prudenciális szabályoknak megfelelően 

engedélyezett intézmények, vagy olyan új szereplők is végezhessék az új 

tevékenységeket, amelyek a jelenlegi intézményi feltételeknek nem tesznek eleget? 

Lazítsanak-e meghatározott pénzügyi szolgáltatások engedélyezési követelményein, 

hogy azokat minél több szolgáltató folytathassa?  

                                                 
9
 Arner-Barberis-Buckley 2016. 12. o. 

10
 Innováció és stabilitás 14. o. 

11
 Arner-Barberis-Buckley 2016. 15-18. o. 
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A pénzügyi technológia a jogszabályi rendelkezéseknek való megfelelés, valamint a 

szabályozói felügyelet szempontjából egyszerre hordoz lehetőségeket, illetve 

kihívásokat. Mivel jogalkotói szempontból ezek értékelése az elsődleges feladat, 

röviden tekintsük át, milyen potenciális pozitív és negatív hatásokkal járhat a fintech 

innovációk és az ezekhez kapcsolódó új szolgáltatók piacra lépésének engedélyezése. 

 

1. Potenciális pozitív hatások 

 

Potenciális pozitív hatásként elsőként a pénzügyi rendszer stabilitását kell 

megemlítenünk, jóllehet éppen ez az a terület, amelyet érintően más tényezők ezt a 

stabilitást veszélyeztetik. Azzal, hogy a piacon számos új termék, szolgáltatás és üzleti 

modell jelenik meg, a pénzügyi piac diverzifikáltabbá válik, ezáltal mérséklődik a piaci 

koncentráció. Az új, egymástól eltérő technológiák és megoldások csökkenthetik a piaci 

szereplők egymáshoz kapcsoltságát, egymástól való függését, így az esetleges külső 

sokkhatásokkal szemben ellenállóbbá válhat a teljes pénzügyi rendszer.  

A piacon megjelenő új szereplők, valamint a hatékonyabb és a szolgáltatók 

szempontjából alacsonyabb működési költséggel járó technológiai megoldások 

fokozzák a piaci versenyt. A fokozódó piaci verseny pedig minden valószínűség szerint 

csökkenti a pénzügyi termékek és szolgáltatások árait. Ez a pénzügyi szolgáltatások 

igénybe vevői szempontjából rendkívül fontos, hiszen fogyasztást és beruházást 

serkentő, valamint versenyképességet növelő hatással jár. A pénzügyi szolgáltatásokat 

nyújtó szereplők szempontjából a csökkenő jövedelmezőség ösztönzőként működhet 

olyan módon, hogy a működési költségeik minél alacsonyabbra szorítására és nagyobb 

hatékonyságú, fenntartható működés kialakítására fognak törekedni. A hatékonyabb 

banküzemi (vagy befektetési, biztosítási) működés egyrészt az újonnan piacra lépő 

intézmények útján, másrészt az inkumbens intézmények általi kiszervezések vagy éppen 

az innovatív megoldások internalizációja útján valósulhat meg. Mindezek 

összességében javíthatják a pénzügyi piacok hatékonyságát.
12

 

A big data elemzés kiterjedt alkalmazása szintén a pénzügyi piac hatékonyságát 

növelheti azáltal, hogy a pénzügyi szolgáltatást nyújtók pontosabb információkhoz 

juthatnak az ügyfelekkel kapcsolatos kockázatokról (például pénzkölcsön- vagy 

hitelnyújtással kapcsolatban). Így egyrészt hatékonyabban árazhatják termékeiket és 

szolgáltatásaikat, másrészt hatékonyabban menedzselhetik saját üzleti kockázataikat.
13

 

A pénzügyi szolgáltatások, így különösen a hitelnyújtás árának csökkenése, valamint 

új típusú finanszírozási formák engedélyezése (elsősorban a közösségi finanszírozás 

megoldásaira gondolunk) könnyebbé és gyorsabbá teheti mind a fogyasztók, mind pedig 

                                                 
12

 Bank for International Settlements (BIS) – Financial Stability Board (FSB) (2017.): FinTech credit, 

market structure, business models and financial stability implications. 24. o. 

http://www.bis.org/publ/cgfs_fsb1.pdf (2018.06.28.); Innováció és stabilitás 15. o. 
13

 BIS-FSB (2017.) 26. o. 

http://www.bis.org/publ/cgfs_fsb1.pdf
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a vállalkozások, különösen a kis és közepes vállalkozások számára a forráshoz jutást. Ez 

pedig jelentős versenyképességi hatással járhat nemzetgazdasági szinten is.
14

  

 

2. Potenciális negatív hatások, kockázatok 

 

A fenti pozitív hatások mellett számos kockázattal is számolni kell a fintech innovációk 

lehetséges hatásainak értékelésekor. 

Az új, gyakorlatban még nem kipróbált technológiai megoldások alkalmazása 

észszerű módon működési kockázatokat rejthet magában. Nem megfelelő (strukturális) 

szabályozás esetén az innovatív digitális technológiák a felügyeletek látókörén kívül 

maradhatnak, így fennállhat a veszélye annak, hogy úgy keletkeznek rendszerszintű 

piaci kockázatok, hogy a felügyeletek nem tudnak beavatkozni a rendelkezésükre álló 

felügyeleti eszközökkel. Mint arra a Magyar Nemzeti Bank is rámutatott elemzésében
15

, 

rendszerszintű kockázatként jelentkezik és kifejezetten a prociklikus hatásokat erősíti 

az, hogy az algoritmusokra, a mesterséges intelligenciára és a big data elemzésekre 

épülő digitális pénzügyi megoldások révén hasonló mintázatok alakulhatnak ki a piaci 

szereplők magatartását illetően. Ez a jelenség megnövelheti a rendszerszintű válságok 

kialakulásának és továbbgyűrűzésének kockázatát.
16

 Ezzel együtt szükséges 

megjegyezni, hogy a humán közreműködéssel kialakuló pénzügyi, befektetési döntések 

ugyanúgy hasonló mintázatba rendeződnek és prociklikus hatásúak lehetnek, 

ilyenformán kérdés, hogy valóban többlet kockázatként értékelendő-e ez a szempont. 

Elegendő csupán a 2008-as válságra utalnunk.
17

 

A fintech innovációk által kiváltott növekvő verseny és az ennek révén előálló 

alacsony hozamszint feltehetően nem csak hatékonyabb működésre ösztönözné az 

inkumbens intézményeket, hanem nagyobb hozamot jelentő magasabb kockázatok 

vállalására is. A túlzott kockázatvállalás a piaci stabilitást veszélyezteti minden – 

intézményi, megtakarítói, befektetői és hitelfelvevői – oldalról.
18

 

Mindezek mellett rendkívül fontos tényező, hogy a digitális innovációk a 

hagyományos pénzügyi termékekhez képest fokozottabban ki vannak téve 

kiberbiztonsági kockázatoknak, mivel digitális módon tárolják és kezelik az ügyfelek 

pénzügyi adatait és maguk a tranzakciókat is. Az intézmények informatikai hálózatai és 

                                                 
14

 COM(2018) 109 final, COM(2018) 113 final, Innováció és stabilitás 16. o. 
15

 Innováció és stabilitás 15. o. 
16

 BIS-FSB (2017.) 30. o. 
17

 Lásd: De Larosière-jelentés. Report by the High Level Group on financial supervision in the EU 

(2009). http://ec.europa.eu/internal_market/finances/docs/de_larosiere_report_en.pdf (2018.06.28.) 
18 

Megjegyezzük, hogy a 2008-as válság kialakulásában is lényeges tényező volt a pénzügyi 

intézmények egyre jelentősebb kockázatvállalása az általánosan alacsony hozamkörnyezet miatt. Erről 

részletesen lásd a de Larosière-jelentés vonatkozó megállapításait. Report by the High Level Group on 

financial supervision in the EU (2009). 

http://ec.europa.eu/internal_market/finances/docs/de_larosiere_report_en.pdf (2018.06.28.) 

http://ec.europa.eu/internal_market/finances/docs/de_larosiere_report_en.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/finances/docs/de_larosiere_report_en.pdf
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a tárolt adatok folyamatosan ki vannak téve a potenciális kibertámadásoknak: jelenleg is 

a legtöbb kibertámadás a pénzügyi szolgáltatókat érinti.
19

 Az egymással 

összekapcsolódó digitális adatbázisok és hálózatok támadása az egész piacot érintő 

rendszerszintű kockázatot jelent. 

A fintech innovációk azonban nem kizárólag a piaci stabilitásra és a kiberbiztonságra 

nézve jelenthetnek potenciális veszélyt, hanem velük összefüggésben lényeges jogi 

kockázatok is jelentkeznek. Egyfelől biztosítani kell, hogy a fogyasztóvédelmi 

szabályok a digitális szolgáltatások körében is maradéktalanul érvényesüljenek, 

másfelől garantálni kell, hogy a digitális szolgáltatások megfeleljenek az adatvédelmi 

követelményeknek. 

 

3. Szabályozói dilemma 

 

Látjuk tehát, hogy a pénzügyi innovációban sok olyan lehetőség rejlik, amelyeket 

érdemes kihasználni, azonban a potenciális kockázatok is széleskörűek lehetnek. A cél 

az innovációt elősegítő, ösztönző, de a stabilitást megőrizni képes pénzügyi rendszer 

kialakítása. A legfőbb jogalkotói dilemma, hogy a megállíthatatlan technológiai 

fejlődéshez miként lehet olyan szabályozási környezetet rendelni, amely biztonságos 

keretet nyújt, de mégsem fogja vissza a fejlődést. Vagyis a fintech megoldásokkal 

kapcsolatos szabályozói dilemma lényegét tekintve nem különbözik a klasszikus 

piacszabályozási alapkérdéstől: miként lehet megtalálni a keretrendszer kialakításánál a 

„laissez-faire” és a teljesen tiltó szabályozói hozzáállás közötti tartományban az ideális 

egyensúlyi megoldást. 

Technológiai szabályozásról lévén szó, a jogalkotó számára döntő tényező a 

megfelelő időzítés. Az, hogy egy adott innováció alkalmazását (pl. közösségi 

finanszírozás valamely digitális formáját) lehetővé teszi-e a jogalkotó a pénzügyi 

piacon, az annak világos ismeretét feltételezi, hogy az adott technológia széles körben 

alkalmazható lenne-e, a gazdaság más szegmenseiben képes volt-e elterjedni és nem 

csupán átmeneti felívelést mutat. A jogalkotónak emellett technológiai semlegességre is 

kell törekednie, és az adott technológia valódi társadalmi vagy piaci eredményei alapján 

kell reagálnia jogalkotással. A jogalkotónak csak azokat a technológiákat kell a 

szabályozás körébe vonni, amelyek tartós elfogadottságot és növekedést mutatnak, és 

nem csak átmeneti fellángolás övezi őket.
20

 Ezek a megfontolások vezérlik jelenleg 

például a Bizottságot és a tagállami szabályozókat a blokklánc-technológiával 

kapcsolatban. 
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 Arner-Barberis-Buckley 2016. 19-20. o. 
20

 Arner-Barberis-Buckley 2016. 32-34. o. 
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IV. Szabályozási környezet – jogalkotói megoldások 

 

1. Áttekintés 

 

A pénzügyi technológia az uniós szabályozást tekintve a pénzügyi szolgáltatások és az 

egységes digitális piac metszéspontjában helyezkedik el. Lényeges szinergiahatások 

érvényesülnek a Bizottság digitális egységes piaci stratégiája
21

, az EU kiberbiztonsági 

stratégiája
22

 és az eIDAS-rendelet
23

 között.
24

 A Bizottság ennek megfelelően egyre 

tudatosabban egységes koncepcióban szemléli a pénzügyi innovációkat érintő 

szabályokat és az ezekhez szükségképpen kapcsolódó egyéb szabályokat. Ami a 

pénzügyi technológiával összefüggő szabályozási környezetet illeti, fintech 

szempontokat is figyelembe vevő szabályokat találunk a PSD és az elektronikuspénz 

irányelvben
25

, az e két jogszabályt módosító PSD2-ben
26

 és az új pénzmosási 

irányelvben (AMLD2)
27

. Az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) szintén számos 

ponton kötődik a fintech szolgáltatásokhoz. A GDPR és a pénzmosási irányelv alapvető 

biztosítékokkal szolgálnak a személyes adatoknak és az uniós pénzügyi rendszer 

integritásának a pénzmosással és a terrorizmus finanszírozásával szembeni 

védelméhez.
28

 

Fontos megjegyezni, hogy a pénzügyi piacok többi szabályozási területén, így a 

befektetési és a biztosítási szolgáltatásokat érintően az uniós szabályok egyelőre nem 

vagy csak nagyon korlátozottan igazodnak a fintech hozta kihívásokhoz, a jövőben 

azonban ezeken a területeken is változtatásokra lesz szükség, amit a Bizottság is 

egyértelműen felismert. Ennek megfelelően egy átfogó fintech szabályozás 

megalkotásához többek közt a CRD IV/CRR, a Szolvencia II, AIFMD, UCITS IV, 

MiFID II, EMIR, MAD/MAR, PRIIP, CCD mind felülvizsgálatra szorulhatnak. 

                                                 
21

 COM(2015) 192 final – Európai digitális egységes piaci stratégia. 
22

 JOIN/2017/0450 final – Ellenálló képesség, elrettentés és védelem: Erős kiberbiztonság kialakítása 

az EU- ban. 
23

 Az Európai Parlament és a Tanács 910/2014/EU rendelete (2014.július23.) a belső piacon történő 

elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint 

az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről. 
24

 COM(2018) 109 final. 
25

 Az Európai Parlament és a Tanács 2009/110/EK irányelve (2009. szeptember 16.) az 

elektronikuspénz-kibocsátó intézmények tevékenységének megkezdéséről, folytatásáról és prudenciális 

felügyeletéről, a 2005/60/EK és a 2006/48/EK irányelv módosításáról, valamint a 2000/46/EK irányelv 

hatályon kívül helyezéséről. 
26

 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/2366 irányelve (2015. november 25.) a belső piaci 

pénzforgalmi szolgáltatásokról és a 2002/65/EK, a 2009/110/EK és a 2013/36/EU irányelv és a 

1093/2010/EU rendelet módosításáról, valamint a 2007/64/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről. 
27

 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/849 Irányelve (2015. május 20.) a pénzügyi 

rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről, a 

648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2005/60/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelv és a 2006/70/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről. 
28

 COM(2018) 109 final. 
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2. Új intézmények a pénzforgalmi szabályozás körében 

 

A következőkben a pénzforgalmi szolgáltatások területén született legújabb 

szabályozást mutatjuk be röviden. A PSD2 az első olyan uniós irányelv, amely a 

pénzforgalmi szolgáltatások területén figyelemmel van a technológiai innovációra, a 

fintech megoldásokra és szolgáltatókra olyan módon, hogy meghatározott feltételekkel a 

hagyományos pénzforgalmi szolgáltatások bizonyos részfolyamatait a fintech 

vállalkozások számára is végezhetővé teszi. Az uniós jogalkotás felismerte, hogy az 

előző pénzforgalmi irányelv, a 2007/64/EK irányelv elfogadása óta új típusú 

pénzforgalmi szolgáltatások jelentek meg, elsősorban az internetes fizetések területén. 

Ennek megfelelően két új pénzforgalmi szolgáltatást emelt a szabályozás körébe: a 

fizetés-kezdeményezési szolgáltatást és a számlainformációk összesítését. 

A PSD2 rendelkezéseit a hazai jogrendszerbe átültető jogszabály az egyes törvények 

biztosítási, illetve pénzforgalmi tárgyú jogharmonizációjával kapcsolatos módosításáról 

szóló 2017. évi CXLV. törvény. Az irányelv átültetésének határideje 2018. január 13. 

volt, amely időpontban hatályba is léptek az átültetett rendelkezések. 

 

3. Fizetés-kezdeményezési szolgáltatás 

 

A fizetés-kezdeményezési szolgáltatás új pénzforgalmi szolgáltatásként került 

meghatározásra a hitelintézetkről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi 

CCXXXVII. törvényben (Hpt.) és a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. 

évi LXXXV. törvényben (Pft.), amely alapján a fizetés-kezdeményezési szolgáltatás 

olyan szolgáltatás, amely a pénzforgalmi szolgáltatást igénybe vevő kérésére másik 

pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számla vonatkozásában fizetési megbízás 

indítására szolgál.
29

  

Ez az új pénzforgalmi szolgáltatás lényegében egy úgynevezett „szoftverhidat” hoz 

létre a kereskedő weboldala és a fizető fél számlavezető pénzforgalmi szolgáltatójának 

online platformja között az átutaláson alapuló internetes fizetés kezdeményezéséhez. 

Vagyis a fizetés-kezdeményezési szolgáltató az ügyfél (vagyis az online vásárló) 

helyett, annak bankszámlájáról intézi az átutalást, lehetővé téve a fogyasztók számára, 

hogy fizetési kártya használata nélkül is fizetni tudjanak online. A fizető fél akkor 

jogosult fizetés-kezdeményezési szolgáltatást igénybe venni, ha a fizetési számlája 

online módon hozzáférhető. A szabályozás lényeges eleme, hogy a szerződéses 

jogviszony az ügyfél és a fizetés-kezdeményezési szolgáltatást végző pénzforgalmi 

szolgáltató között jön létre, és a szolgáltatás igénybe vételének nem feltétele, hogy a 

számlavezető és a fizetés-kezdeményezési szolgáltatást végző szolgáltató között is 

                                                 
29

 Ld.: Hpt. 6.§ (1) bek. 27a. 
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szerződéses jogviszony álljon fenn. Garanciális szabály, hogy a szolgáltató köteles az 

ügyfél részére megerősíteni a fizetési megbízásnak a fizető fél fizetési számláját vezető 

pénzforgalmi szolgáltatójánál történt sikeres kezdeményezését. A szolgáltató minden 

egyes fizetési megbízás kezdeményezésekor azonosítja magát a fizető fél fizetési 

számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatónál. 

Lényeges biztonsági és adatvédelmi szabály, hogy a fizetés-kezdeményezési 

szolgáltatást végző pénzforgalmi szolgáltatónak biztosítania kell, hogy az ügyfele 

személyes hitelesítési adataihoz az ügyfélen és a személyes hitelesítési adatok 

kibocsátóján kívül más nem fér hozzá, valamint azokat biztonságos és hatékony 

csatornákon továbbítja, továbbá az ügyfelére vonatkozó, a szolgáltatás keretében 

megszerzett egyéb adatokat csak a kedvezményezett részére és csak az ügyfele 

kifejezett hozzájárulásával továbbítsák. A szolgáltató nem tárolhat az ügyfeléről 

érzékeny fizetési adatot, vagyis olyat, amely csalás elkövetésére alkalmazható, ideértve 

a személyes hitelesítési adatokat is. 

Ami a garanciákat illeti, fizetés-kezdeményezési szolgáltatást csak olyan vállalkozás 

végezheti az MNB engedélye alapján, amely legalább tizenötmillió forint induló tőkével 

bír, továbbá olyan szakmai felelősségbiztosítással vagy más hasonló garanciával 

rendelkezik, amely biztosítja, hogy eleget tudjon tenni a pénzforgalmi törvényben 

meghatározott helytállási kötelezettségének.
30

 

 

4. Számlainformációs szolgáltatás 

 

A PSD2 által bevezetett másik új intézmény a számlainformációs szolgáltatás, amely 

olyan online szolgáltatás, amely összesített információk nyújtására szolgál egy vagy 

több olyan fizetési számláról, amelyet a pénzforgalmi szolgáltatást igénybe vevő másik 

pénzforgalmi szolgáltatónál vagy több pénzforgalmi szolgáltatónál nyitott.
31

 Ez azt 

jelenti, hogy a szolgáltató online nyújt összesített információt az ügyfél egy vagy több 

pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számláiról. A szolgáltató az ügyfél 

számlavezető pénzforgalmi szolgáltatójának online platformján keresztül fér hozzá az 

érintett adatokhoz. Az online adatgyűjtés és adategyesítés lehetővé teszi a szolgáltatást 

igénybe vevő számára, hogy egységes felületen átfogó képet kapjon saját pénzügyi 

helyzetéről, valamint hogy arra vonatkozóan adatelemzést végezzen, vagy 

engedélyezzen. 

A fizetés-kezdeményezési szolgáltatáshoz hasonlóan a szerződéses jogviszony a 

szolgáltatás igénybe vevője és a számlainformációs szolgáltató között jön létre, és itt 

sem szükséges, hogy szerződéses jogviszony létesüljön a számlavezető és a szolgáltatás 

                                                 
30

 A felelősségbiztosítás és a garancia mértékével kapcsolatban az MNB ajánlását kell alapul venni. 

Lásd: Magyar Nemzeti Bank 5/2018. (II.19.) számú ajánlása a szakmai felelősségbiztosítás vagy más 

hasonló garancia minimális pénzösszegének meghatározására vonatkozó kritériumokról. 
31

 Lásd: Hpt. 6.§ (1) bek. 101a. 
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nyújtója között. Ennek különösen abban a vonatkozásban van jelentősége, hogy a 

számlavezető pénzforgalmi szolgáltató főszabály szerint köteles a számlainformációs 

szolgáltató részére az általa vezetett számlák adataihoz hozzáférést engedni, és 

kizárólag a szerződés hiányára hivatkozva nem tagadható meg a hozzáférés. Az ugyanis 

csak kivételes esetben, objektíven indokolható és kellően bizonyított okok alapján 

tagadható meg, így például csalárd módon történő hozzáférés esetén. 

Tekintettel a szolgáltatás jellegére, a szabályozás és a leendő gyakorlat 

legérzékenyebb pontja egyértelműen az adatvédelem kérdése. A Bizottság holisztikus 

fintech szabályozási koncepciójára jellemző módon a PSD2 nem tartalmaz különös 

rendelkezéseket az adatvédelemre vonatkozóan, hanem a GDPR körébe utalja ezt a 

kérdést. A Pft. szerint a számlainformációs szolgáltatást a szolgáltató kizárólag az 

ügyfél kifejezett jóváhagyása alapján nyújthatja. A szolgáltató emellett köteles 

biztosítani, hogy az ügyfele személyes hitelesítési adataihoz az ügyfélen és a személyes 

hitelesítési adatok kibocsátóján kívül más ne férhessen hozzá, valamint azokat 

biztonságos és hatékony csatornákon továbbítja, továbbá kizárólag az ügyfele által 

megjelölt fizetési számlákhoz és az azokhoz tartozó fizetési műveletekre vonatkozó 

információkhoz férhet hozzá, és az ügyfele által kifejezetten igényelt számlainformációs 

szolgáltatástól eltérő célból nem használ és nem tárol adatokat, valamint nem fér hozzá 

adatokhoz. 

Ami a tevékenység végzésének feltételrendszerét illeti, a fizetés-kezdeményezési 

szolgáltatáshoz képest megengedőbb a szabályozás, hiszen nincs szükség engedélyre, 

hanem elegendő a tevékenység előzetes bejelentése az MNB-nek. A felelősségi 

garanciákat illetően úgy rendelkezik a törvény, hogy a számlainformációs szolgáltatást 

végző pénzforgalmi intézménynek olyan szakmai felelősségbiztosítással vagy más 

hasonló garanciával kell rendelkeznie, amely biztosítja, hogy eleget tudjon tenni a 

fizetési számlát vezető pénzforgalmi szolgáltatóval vagy az ügyféllel szemben fennálló 

kötelezettségének a fizetési számlára vonatkozó információkhoz való, jóvá nem hagyott 

vagy csalárd módon történő hozzáférés vagy ezen információk jóvá nem hagyott vagy 

csalárd módon történő használata esetén. 

 

5. További fintech szabályozási területek 

 

A fenti pénzforgalmi intézményeket egyrészt azért tárgyaltuk részletesen, mert újnak 

számít a szabályozás, másfelől ez az a szabályozás, ami egyértelműen a legújabb kori 

fintech forradalomra reagálva született. Azonban ahogy a bevezetőben láttuk, számos 

egyéb területen szükséges lesz a hatályos szabályok felülvizsgálata és bizonyos fintech 

megoldások kodifikálása. Hogy ez milyen mértékben engedi az új technológiát a 

pénzügyi piacokon, az jelen pillanatban még nem látszik tisztán, de egyértelműen 

érzékelhető a nyitottság a Bizottság és a tagállami felügyeletek, így különösen az MNB 

részéről. 
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A várható jogalkotási lépések sorában meg kell említenünk a Bizottságnak az európai 

közösségi finanszírozási szolgáltatókkal kapcsolatos rendelet-tervezetét
32

. A javaslat 

indokolása kiemeli, hogy a közösségi finanszírozási szolgáltatások nyújtása eddig nem 

képezte célzott uniós intézkedés tárgyát.
33

 A javaslat célja az innovatív vállalkozások, 

kkv-k és egyéb, tőzsdén nem jegyzett vállalkozások számára a finanszírozási 

eszközökhöz való hozzáférés kibővítése, a Bizottság tőkepiaci unió létrehozására 

irányuló prioritásával összhangban.
34

 

Ami a blokklánc-technológiát illeti, a Bizottság 2018 februárjában egy Uniós 

Blokklánc Megfigyelőközpontot és Fórumot hozott létre, továbbá vizsgálatot 

kezdeményezett a határokon átnyúló szolgáltatások fejlesztését célzó nyilvános uniós 

blokklánc-infrastruktúra létrehozásának megvalósíthatóságáról. Vagyis ezen a téren 

kivár a jogalkotó és a szervezett visszajelzések, konzultációk és hatástanulmányok 

eredményeképpen fog dönteni, miként szabályozza (illetve szabályozza-e egyáltalán) a 

kérdést. 

A hazai fejleményeket tekintve kifejezetten reménykeltő az MNB rugalmas 

hozzáállása a fintech megoldásokhoz. Az MNB 2018 márciusában elindította az 

úgynevezett Pénzügyi Innovációs Platformot (Innovation Hub)
35

, amely egy szabályozó 

hatóság által biztosított, a pénzügyi közvetítés innovációját elősegítő platform, 

amelynek keretében a piaci szereplők iránymutatást kaphatnak a szabályozó hatóságtól 

arra vonatkozóan, hogy innovatív megoldásaik milyen módon alkalmazhatók a jelenlegi 

szabályozói keretrendszerben. 

Az MNB javaslatai között szerepel továbbá egy Pénzügyi Innovációs Tesztkörnyezet 

(Regulatory Sandbox) felállítása is. A Regulatory Sandbox-ban egyedi elbírálás alapján 

ideiglenes felmentés lenne adható egyes szabályozói kötelezettségek alól, ezzel 

biztosítva mind az üzleti potenciál, mind az esetleges kockázatok és a meglévő 

szabályozói környezet hiányosságainak megfelelő felmérését. A jogszabályi megfelelés 

alóli mentesülés lehetősége felvethet jogbiztonsági, jogállamisági kérdéseket, és 

technikai értelemben törvényalkotást igényel. Ebből következően elsősorban a 

jogalkotón múlik a bevezethetősége. 

 

V. Összegzés 

 

Ebben a dolgozatban a terjedelmi korlátok miatt kizárólag az uniós és magyar 

jogalkotásra fókuszáltunk, így csak ezekre vonatkozóan tehetünk megállapításokat. 

                                                 
32

 COM(2018) 113 final. 
33

 Külön figyelmet érdemel az MNB megközelítése a közösségi finanszírozás hatályos magyar 

szabályok közti értelmezésében. Ld.: alk.mnb.hu/data/cms2450224/tmp2F0F.tmp(11394111).pdf, 

alk.mnb.hu/data/cms2450225/tmp4415.tmp(12628654).pdf.  
34

 COM(2018) 113 final. 
35

 http://www.mnb.hu/innovation-hub 
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Mindenképpen pozitívumként értékelendő, hogy az uniós jogalkotás komolyan 

foglalkozik a pénzügyi technológiai innovációk jelentette növekvő kihívásokkal és 

globálisan, más piaci célkitűzésekkel (digitális piac) és jogalkotási fejleményekkel 

(GDPR) összhangban szemléli a kérdést. Fontos látni ugyanakkor, hogy a PSD2 mint az 

első kifejezetten fintech megoldást szabályozó csomag a jelenleg elérhető pénzügyi 

innovációknak csupán nagyon kis részét érinti.  

Fontos fejlemény, hogy a Bizottság felismerte a közösségi finanszírozási formák 

jelentőségét, és rendelet megalkotását kezdeményezte ezen a téren. A blokklánc-

technológiával kapcsolatos megfigyelő-kiváró álláspont is üdvözlendő, hiszen például a 

kriptovaluták gyakorlati működése még rengeteg nyitott kérdést tartalmaz. 

Pozitívumként értékeljük a felügyeletek (így pl. az MNB) által bevezetendő szabályozói 

tesztkörnyezetek létrehozását is a rugalmasság és kooperáció jegyében.  
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*** 

REGULATORY CONSIDERATIONS IN FINTECH 

 

Financial technologies may fundamentally reshape the financial sector within the next 

few years. It is up to the regulators however, to what extent FinTech innovations and 

service providers may enter and indeed shape the regulated markets. It is important to 

understand that the appearance of financial innovations is not a recent development but 
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the pace of growth is remarkably high recently. Fintech innovations might bring about a 

number of socially and economically beneficial impacts and also a number of potential 

risks, therefore the key challenge the regulators must face is how to strike a balance 

between a laisser-faire approach and the ban of the innovations. This article looks into 

two FinTech-based payment services recently adopted by EU legislation: payment 

initiation services and account information services. However, this regulatory 

development looks to be only one of the few first steps as there are a number of other 

FinTech innovations challenging the regulators across the globe: blockchain 

technology, crowdfunding, just to name a few. The EU regulators seem to be open to 

create more flexible financial markets. 

 

 

 


