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1. Megfelelés és beszámolási
kötelezettségek
Az iránymutatások jogállása
1. Az e dokumentumban szereplő iránymutatásokat az EBH az 1093/2010/EU rendelet 1
16. cikkének rendelkezéseivel összhangban adta ki. Az 1093/2010/EU rendelet 16. cikkének
(3) bekezdése szerint az illetékes hatóságok és pénzügyi intézmények minden erőfeszítést
megtesznek azért, hogy megfeleljenek az iránymutatásoknak.
2. Az iránymutatások rögzítik az EBH álláspontját azzal kapcsolatban, hogy mi a megfelelő
felügyeleti gyakorlat a Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszerében, és miként kell alkalmazni
az uniós jogot egy adott területen belül. Az 1093/2010/EU rendelet 4. cikkének (2)
bekezdésében meghatározott, az iránymutatások hatálya alá tartozó illetékes hatóságok azzal
tesznek eleget az iránymutatásnak, hogy megfelelően beépítik azt saját felügyeleti
gyakorlataikba (pl. saját jogi kereteik vagy felügyeleti folyamataik módosításával), beleértve
azokat az eseteket is, ahol az iránymutatás elsősorban intézményekre vonatkozik.

Adatszolgáltatási követelmények
3. Az 1093/2010/EU rendelet 16. cikkének (3) bekezdése értelmében az egyes illetékes
hatóságok 13.11.2017-ig kötelesek értesíteni az EBH-t arról, hogy megfelelnek-e vagy meg
kívánnak-e felelni ennek az iránymutatásnak, és ha nem, úgy tájékoztatniuk kell az EBH-t a
meg nem felelés indokairól. Amennyiben a fenti határidőig ilyen értesítés nem érkezik, az EBH
úgy tekinti, hogy a szóban forgó illetékes hatóság nem felel meg az iránymutatásnak. Az
értesítéseket
„EBA/GL/2017/08”
hivatkozással
az
EBH
honlapján
szereplő
formanyomtatványon kell megküldeni a compliance@eba.europa.eu címre. Az értesítéseket
olyan személyek nyújthatják be, akik megfelelő felhatalmazással rendelkeznek arra nézve,
hogy illetékes hatóságuk nevében nyilatkozzanak annak megfeleléséről. Az EBH-nak a
megfeleléssel kapcsolatban bekövetkező bármely változást is be kell jelenteni.
4. Az értesítéseket a 16. cikk (3) bekezdésével összhangban közzéteszik az EBH honlapján.
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Az Európai Parlament és a Tanács 1093/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság
(Európai Bankhatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/78/EK bizottsági határozat
hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 12. o.).
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2. Tárgy, alkalmazási kör és
fogalommeghatározások
Tárgy és alkalmazási kör
5. Ezen iránymutatások az alábbiak iránt kérelmet benyújtó vállalkozások számára előírt szakmai
felelősségbiztosítás vagy más hasonló garancia minimális pénzösszegének meghatározására
szolgáló kritériumokat és mutatókat részletezik:
i.

a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról szóló (EU) 2015/2366 európai
parlamenti és tanácsi irányelv (második pénzforgalmi irányelv) 5. cikkének
(2) bekezdésével összhangban az I. melléklet 7. pontja szerinti pénzforgalmi
szolgáltatások (megbízásos online átutalások) nyújtására vonatkozó engedély;

ii. az I. melléklet 8. pontja szerinti pénzforgalmi szolgáltatások (számlainformációk
összesítése) nyújtása céljából történő nyilvántartásba vétel a második
pénzforgalmi irányelv 5. cikkének (3) bekezdésével összhangban;
iii. a második pénzforgalmi irányelv I. mellékletének 7. és 8. pontjában említett
mindkét pénzforgalmi szolgáltatás nyújtására vonatkozó engedély.
6. Az iránymutatások a szakmai felelősségbiztosítás vagy hasonló garancia minimális
pénzösszegének meghatározásához alkalmazandó képletet is rögzítik.

Címzettek
7. Ezen iránymutatások címzettjei az 1093/2010/EU rendelet 4. cikke (2) bekezdésének
ii. pontjában a második pénzforgalmi irányelvre való hivatkozással meghatározott illetékes
hatóságok.

Fogalommeghatározások
8. Eltérő rendelkezés hiányában ezen iránymutatások a második pénzforgalmi irányelvben
használt és meghatározott kifejezéseket azzal egyező módon értelmezik. Ezen túlmenően
ezen iránymutatások alkalmazásában a következő fogalmak az alábbi jelentéssel bírnak:

Vállalkozás

A második pénzforgalmi irányelv I. mellékletének 7. pontja szerinti
pénzforgalmi szolgáltatások nyújtására, azaz megbízásos online
átutalások végzésére vonatkozó engedély iránti kérelmet benyújtó
szolgáltató.
A második pénzforgalmi irányelv I. mellékletének 8. pontja szerinti
pénzforgalmi szolgáltatások nyújtására, azaz számlainformációk
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összesítésére
szolgáltató.

irányuló

nyilvántartásba

vételi

kérelmet

benyújtó

A második pénzforgalmi irányelv I. mellékletének 7. és 8. pontja szerinti
pénzforgalmi szolgáltatások nyújtására, azaz megbízásos online
átutalások végzésére és számlainformációk összesítésére vonatkozó
engedély iránti kérelmet benyújtó szolgáltató.
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3. Végrehajtás
Az alkalmazás időpontja
9. Ezek az iránymutatások 2018. január 13-tól alkalmazandók.
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4. A szakmai felelősségbiztosítás vagy
más hasonló garancia minimális
pénzösszegének meghatározásánál
alkalmazandó kritériumokra vonatkozó
iránymutatások
1. iránymutatás: Szakmai felelősségbiztosítás és hasonló garancia
1.1

Az illetékes hatóságoknak úgy kell tekinteniük, hogy a szakmai felelősségbiztosítás és a
hasonló garancia kölcsönösen kizárják egymást, és az engedély vagy nyilvántartásba vétel
iránti kérelmet benyújtó vállalkozások számára azt kell előírniuk, hogy vagy szakmai
felelősségbiztosítással vagy hasonló garanciával rendelkezzenek.

1.2

Az illetékes hatóságoknak biztosítaniuk kell, hogy a vállalkozások a második pénzforgalmi
irányelv 5. cikkének (2) és (3) bekezdése alkalmazásában olyan szakmai
felelősségbiztosítással vagy hasonló garanciával rendelkezzenek, amely kiterjed az alábbi
felelősségekre:
(a) megbízásos online átutalások végzésére vonatkozó engedély iránti kérelmet benyújtó
vállalkozások esetében a második pénzforgalmi irányelv 73., 89., 90. és 92. cikkében
meghatározott felelősségek;
(b) számlainformációk összesítésére irányuló nyilvántartásba vételi kérelmet benyújtó
vállalkozások esetében a számlavezető pénzforgalmi szolgáltatókkal vagy a
pénzforgalmi szolgáltatást igénybe vevővel szemben fennálló, a számlainformációkhoz
való nem engedélyezett vagy csalárd hozzáférésből vagy a számlainformációk nem
engedélyezett vagy csalárd felhasználásából eredő felelősségek;
(c) megbízásos online átutalások végzésére és számlainformációk összesítésére vonatkozó
engedély iránti kérelmet benyújtó vállalkozások esetében az ezen iránymutatás a) és
b) pontjában említett felelősségek.

1.3

Az illetékes hatóságoknak biztosítaniuk kell továbbá, hogy a szakmai felelősségbiztosítás
vagy hasonló garancia minimális pénzösszege lefedje az azon pénzforgalmi szolgáltatást
igénybe vevőknél és számlavezető pénzforgalmi szolgáltatóknál felmerülő költségeket és
kiadásokat, akik a második pénzforgalmi irányelv 5. cikkének (2) és (3) bekezdésében
említett egy vagy több felelősségből eredő veszteségeik megtérítésére kérik a vállalkozást.
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1.4

Az illetékes hatóságoknak biztosítaniuk kell, hogy a szakmai felelősségbiztosítás vagy
hasonló garancia minimális pénzösszege lehetővé tegye a vállalkozások számára a
tevékenységeikkel kapcsolatos helytállási kötelezettségük tényleges teljesítését,
meggyőződve arról, hogy a szakmai felelősségbiztosítás vagy hasonló garancia nem
tartalmaz olyan többletet, levonható összeget vagy küszöbértéket, amely veszélyeztetheti a
pénzforgalmi szolgáltatást igénybe vevők és a számlavezető pénzforgalmi szolgáltatók
visszatérítési kérelmein alapuló visszafizetést, valamint hogy az a felelősség felmerülésekor
érvényes.

1.5

Az illetékes hatóságok biztosítják, hogy a szakmai felelősségbiztosítás vagy hasonló garancia
minimális pénzösszege kiterjedjen azon területekre, amelyeken a vállalkozások
szolgáltatásokat kínálnak, függetlenül a felhasználóik letelepedési helye szerinti, illetve a
szolgáltatásnyújtás helye szerinti országoktól.

2. iránymutatás: Kritériumok és mutatók
2. 1

A vállalkozások számára előírt szakmai felelősségbiztosítás vagy hasonló garancia minimális
pénzösszegének meghatározásakor az illetékes hatóságoknak az alábbi kritériumokat és
kapcsolódó mutatókat kell alkalmazniuk:
a. a kockázati profil kritériuma:
i.

a második pénzforgalmi irányelv 5. cikkének (2) és (3) bekezdésében
említett felelősségek vonatkozásában a vállalkozáshoz beérkezett
visszatérítési kérelmek értéke;

ii. megbízásos online átutalásokat végző vállalkozás esetében az általa
indított fizetési műveletek száma;
iii. számlainformációk összesítését végző vállalkozás esetében azon
fizetési számlák száma, amelyekhez a vállalkozás hozzáfér;
b. a tevékenység típusára vonatkozó kritérium:
i.

a vállalkozás kizárólag megbízásos online átutalásokat vagy
számlainformáció-összesítést végez-e, vagy mindkettőt;

ii. nyújt-e a vállalkozás a második pénzforgalmi irányelv
I. mellékletében említett egyéb pénzforgalmi szolgáltatásokat;
iii. végez-e a vállalkozás a pénzforgalmi szolgáltatásoktól eltérő egyéb
üzleti tevékenységet;
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c. a tevékenység nagyságrendjére vonatkozó kritérium:
i.

megbízásos online átutalásokat végző vállalkozások esetében az
indított műveletek értéke;

ii. számlainformációk összesítését végző vállalkozások esetében a
számlainformációk összesítését igénybe vevő ügyfelek száma;
d. a hasonló garancia kritériuma:
i.

a hasonló garancia egyedi jellemzői;

ii. a hasonló garancia alkalmazását meghatározó tényezők.

3. iránymutatás: Képlet
3.1

A vállalkozások számára előírt szakmai felelősségbiztosítás vagy hasonló garancia minimális
pénzösszegének kiszámításához az illetékes hatóságoknak az alábbi képletet kell
alkalmazniuk:
A szakmai
felelősségbiztosítás
vagy hasonló
garancia minimális
pénzösszege

=

A kockázati profil
kritériumát
tükröző összeg

+

A
tevékenységtípus
kritériumát
tükröző összeg

+

A tevékenység
nagyságrendjének
kritériumát tükröző
összeg

3.2

A szakmai felelősségbiztosítás vagy hasonló garancia minimális pénzösszegének
kiszámításához az illetékes hatóságoknak minden egyes kritérium mutatóihoz hozzá kell
rendelniük az 5–7. iránymutatásban meghatározott vonatkozó értékeket, a mutatóknak
megfelelő összegek összeadásával külön-külön ki kell számítaniuk az egyes kritériumokat
tükröző összegeket, és az így nyert összegeket kell felhasználniuk a képletben.

3.3

Az ezen iránymutatásokban szereplő értékek euróban vannak megadva. Azokban a
tagállamokban, amelyeknek nem az euró a hivatalos pénzneme, az illetékes hatóságok a
kritériumokat tükröző összegeket átválthatják az azzal egyenértékű, nemzeti valutában
kifejezett összegre.

3.4

A szakmai felelősségbiztosításnak vagy hasonló garanciának az illetékes hatóságok – és
ezáltal az engedély vagy nyilvántartásba vétel iránti kérelmet benyújtó vállalkozások – által
kiszámított minimális pénzösszegét éves számadatként kell megadni.

4. iránymutatás: Közzététel
4.1

Az illetékes hatóságoknak joghatóságukon belül nyilvánosan elérhetővé kell tenniük a
kritériumokat, a mutatókat és a képletet, lehetővé téve ezáltal, hogy a vállalkozások az
8
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engedély vagy nyilvántartásba vétel iránti kérelem benyújtása előtt kiszámíthassák a
szakmai felelősségbiztosítás vagy hasonló garancia minimális pénzösszegét.

5. iránymutatás: A kockázati profil kritériumának kiszámítása
A beérkezett visszatérítési kérelmek értéke
5.1

A „beérkezett visszafizetési kérelmek” mutató értékének kiszámításához az illetékes
hatóságoknak a vállalkozás pénzforgalmi szolgáltatását igénybe vevők és a számlavezető
pénzforgalmi szolgáltatók által az elmúlt 12 naptári hónapban benyújtott valamennyi, a
második pénzforgalmi irányelv 5. cikkének (2) és (3) bekezdésében említett egy vagy több
felelősségből eredő veszteségekre vonatkozó visszatérítési kérelem összesített értékét kell
alapul venniük.

5.2

Amennyiben a vállalkozáshoz az elmúlt 12 hónapban egyetlen visszatérítési kérelem sem
érkezett, az illetékes hatóságoknak a képleten belül ennek a mutatónak az értékét nullában
kell meghatározniuk.

5.3

Azon vállalkozások tekintetében, amelyek az elmúlt 12 hónapban semmikor nem kínáltak
szolgáltatásokat, az illetékes hatóságoknak a vállalkozás által az engedély/nyilvántartásba
vétel iránti kérelme kapcsán előre jelzett valamennyi visszatérítési kérelem összesített
értékét kell alapul venniük.

5.4

Amennyiben a vállalkozás nem szolgál előrejelzéssel a visszatérítési kérelmekkel
kapcsolatban, vagy ha a visszatérítési kérelmek előre jelzett összértékének alapulvételével
kapott összeg nem éri el az 50 000 eurót, az illetékes hatóságoknak a képletben e mutató
értékét 50 000-ben kell meghatározniuk.

A megbízásos online átutalásokat végző vállalkozások által indított fizetési műveletek
száma
5.5

Az illetékes hatóságoknak az „indított fizetési műveletek száma” mutató értékének
kiszámításához össze kell adniuk az alábbi tényezőket, ahol N a vállalkozás által az elmúlt 12
hónapban indított fizetési műveletek számát jelenti:
(a) 10 000 indított kifizetésig bezárólag az adott N 40%-a;
plusz
(b) 10 000 indított kifizetés felett, 100 000 indított kifizetésig bezárólag az adott
N 25%-a;
plusz
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(c) 100 000 indított kifizetés felett, 1 millió indított kifizetésig bezárólag az adott
N 10%-a;
plusz
(d) 1 millió indított kifizetés felett, 10 millió indított kifizetésig bezárólag az adott
N 5%-a;
plusz
(e) 10 millió indított kifizetés felett az adott N 0,025%-a.
5.6

Azon vállalkozások tekintetében, amelyek az elmúlt 12 hónapban semmikor nem kínáltak
szolgáltatásokat, az illetékes hatóságoknak a vállalkozás által az engedély iránti kérelme
kapcsán előre jelzett indított fizetési műveletek számát kell alapul venniük.

5.7

Amennyiben a vállalkozás nem szolgál előrejelzéssel az indított fizetési műveletek számával
kapcsolatban, vagy ha az indított fizetési műveletek előre jelzett számának alapulvételével
kapott összeg nem éri el az ötvenezret, az illetékes hatóságoknak a képletben e mutató
értékét 50 000-ben kell meghatározniuk.

A számlainformációk összesítését végző vállalkozások általi fizetésiszámla-hozzáférések
száma
5.8

Az illetékes hatóságoknak a „fizetésiszámla-hozzáférések száma” mutató értékének
kiszámításához össze kell adniuk az alábbi tényezőket, ahol N azon különböző fizetési
számlák számát jelenti, amelyekhez a számlainformációk összesítését végző vállalkozás az
elmúlt 12 hónapban hozzáfért:
(a) 10 000 számlahozzáférésig bezárólag az adott N 40%-a;
plusz
(b) 10 000 számlahozzáférés felett, 100 000 számlahozzáférésig bezárólag az
adott N 25%-a;
plusz
(c) 100 000 számlahozzáférés felett, 1 millió számlahozzáférésig bezárólag az
adott N 10%-a;
plusz
(d) 1 millió számlahozzáférés felett, 10 millió számlahozzáférésig bezárólag az
adott N 5%-a;
plusz
10
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(e) 10 millió számlahozzáférés felett az adott N 0,025%-a.
5.9

Azon vállalkozások tekintetében, amelyek az elmúlt 12 hónapban semmikor nem kínáltak
szolgáltatásokat, az illetékes hatóságoknak a vállalkozás által adott esetben a
nyilvántartásba vétel vagy engedély iránti kérelme kapcsán előre jelzett fizetésiszámlahozzáférések számát kell alapul venniük.

5.10 Amennyiben a vállalkozás nem szolgál előrejelzéssel a fizetésiszámla-hozzáférések számával
kapcsolatban, vagy ha a fizetésiszámla-hozzáférések előre jelzett számának alapulvételével
kapott összeg nem éri el az ötvenezret, az illetékes hatóságoknak a képletben e mutató
értékét 50 000-ben kell meghatározniuk.

6. iránymutatás: A tevékenység típusára vonatkozó kritérium
kiszámítása
6.1

Az illetékes hatóságoknak a képletben e mutató értékét nullában kell meghatározniuk azon
vállalkozások esetében, amelyek kizárólag megbízásos online átutalások elvégzésére
irányulóan kérelmeznek engedélyt.

6.2

Az illetékes hatóságoknak a képletben e mutató értékét nullában kell meghatározniuk azon
vállalkozások esetében, amelyek kizárólag számlainformációk összesítésére irányulóan
kérelmeznek nyilvántartásba vételt.

6.3

Amennyiben egy vállalkozás megbízásos online átutalások elvégzésének és
számlainformációk összesítésének engedélyezését is kérelmezi, az illetékes hatóságoknak
az egyes szolgáltatások vonatkozásában külön-külön ki kell számítaniuk a minimális
pénzösszeget, és az így nyert összegek összeadásával kapják meg a mindkét szolgáltatást
lefedő minimális pénzösszeget. Emellett az illetékes hatóságoknak biztosítaniuk kell, hogy a
szakmai felelősségbiztosítás vagy hasonló garancia rendszere a megbízásos online
átutalások elvégzésére és a számlainformációk összesítésére is kiterjedjen, tükrözve a
második pénzforgalmi irányelv 5. cikkének (2), illetve (3) bekezdésében említett eltérő
felelősségeket.

6.4

Amennyiben egy vállalkozás a megbízásos online átutalásokkal és/vagy a számlainformációk
összesítésével párhuzamosan a második pénzforgalmi irányelv I. mellékletének 1–
6. pontjában említett bármely egyéb pénzforgalmi szolgáltatást is nyújt, az illetékes
hatóságoknak a megbízásos online átutalásokhoz és/vagy a számlainformációk
összesítéséhez szükséges szakmai felelősségbiztosítás vagy hasonló garancia minimális
pénzösszegét a második pénzforgalmi irányelv 7. cikke szerinti induló tőke és/vagy a
második pénzforgalmi irányelv 9. cikke szerinti szavatolótőke kiszámításával kapcsolatos
követelmények sérelme nélkül kell kiszámítaniuk.

6.5

Amennyiben egy vállalkozás a második pénzforgalmi irányelv I. mellékletében említett
pénzforgalmi szolgáltatásoktól eltérő üzleti tevékenységet (nem pénzforgalmi szolgáltatási
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tevékenységeket) is végez, az illetékes hatóságoknak a vállalkozás által végezni kívánt
tevékenység típusa tekintetében szükséges értékeken felül az 50 000-es értéket kell
felvenniük a képletbe.
6.6

Ha azonban az egyéb, nem pénzforgalmi szolgáltatási tevékenységeket végző vállalkozás
bizonyítani tudja, hogy tevékenysége – vagy mivel rendelkezik garanciával az egyéb, nem
pénzforgalmi szolgáltatási tevékenységekből eredő felelősségekre kiterjedően, vagy mert az
illetékes hatóság a második pénzforgalmi irányelv 11. cikkének (5) bekezdésével
összhangban megkövetelte egy különálló szervezet létrehozását a pénzforgalmi
szolgáltatási tevékenység folytatásához – nincs hatással a megbízásos online átutalásokra/a
számlainformációk összesítésére, az illetékes hatóságoknak a képletben ezt az értéket
nullában kell meghatározniuk.

7. iránymutatás: A tevékenység nagyságrendjére vonatkozó
kritérium kiszámítása
7.1

Az illetékes hatóságoknak a megbízásos online átutalásokat végző vállalkozások esetében a
tevékenység nagyságrendjére vonatkozó kritériumot tükröző összeg kiszámításához össze
kell adniuk az alábbi tényezőket, ahol N a vállalkozás által az elmúlt 12 hónapban indított
fizetési műveletek összesített értékét jelenti:
(a) 500 000 euróig bezárólag az adott N 40%-a;
plusz
(b) 500 000 euró felett, 1 millió euróig bezárólag az adott N 25%-a;
plusz
(c) 1 millió euró felett, 5 millió euróig bezárólag az adott N 10%-a;
plusz
(d) 5 millió euró felett, 10 millió euróig bezárólag az adott N 5%-a;
plusz
(e) 10 millió euró felett az adott N 0,025%-a.

7.2

Az illetékes hatóságoknak a számlainformációk összesítését végző vállalkozások esetében a
tevékenység nagyságrendjére vonatkozó kritériumot tükröző összeg kiszámításához össze
kell adniuk az alábbi tényezőket, ahol N az elmúlt 12 hónapban a számlainformációk
összesítését igénybe vevő felhasználók (ügyfelek) számát jelenti, minden egyes ügyfelet
külön számítva:
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(a) 100 ügyfélig bezárólag az adott N 40%-a;
plusz
(b) 100 ügyfél felett, 10 000 ügyfélig bezárólag az adott N 25%-a;
plusz
(c) 10 000 ügyfél felett, 100 000 ügyfélig bezárólag az adott N 10%-a;
plusz
(d) 100 000 ügyfél felett, 1 millió ügyfélig bezárólag az adott N 5%-a;
plusz
(e) 1 millió ügyfél felett az adott N 0,025%-a.
7.3

Azon vállalkozások esetében, amelyek az elmúlt 12 hónapban nem kínáltak
szolgáltatásokat, az illetékes hatóságoknak azon előre jelzett számadatot kell alapul
venniük, amelyet a vállalkozás az engedélyezés/nyilvántartásba vétel vonatkozásában –
amennyiben a vállalkozás megbízásos online átutalásokat végez – az indított műveletek
összértéke, illetve – amennyiben a vállalkozás számlainformációk összesítését végzi – az
ügyfelek száma tekintetében megadott.

7.4

Amennyiben a vállalkozás nem szolgál előrejelzéssel – megbízásos online átutalások
végzése esetén – az indított műveletek összértékére, illetve – számlainformációk
összesítése esetén – az ügyfelek számára vonatkozóan, vagy ha – megbízásos online
átutalások végzése esetén – az indított műveletek előre jelzett összértékének, illetve –
számlainformációk összesítése esetén – az ügyfelek előre jelzett számának alapulvételével
kapott összeg nem éri el az ötvenezret, az illetékes hatóságoknak a képletben e mutatók
értékét 50 000-ben kell meghatározniuk.

8. iránymutatás: A hasonló garancia kritériuma
8.1

Az illetékes hatóságoknak elő kell írniuk a vállalkozások számára, hogy vagy szakmai
felelősségbiztosítással vagy hasonló garanciával rendelkezzenek.

9. iránymutatás: Felülvizsgálat
9.1

Az illetékes hatóságoknak gondoskodniuk kell arról, hogy a vállalkozások felülvizsgálják és
szükség esetén újraszámítsák a szakmai felelősségbiztosításuk vagy hasonló garanciájuk
minimális pénzösszegét, és ezt legalább évente elvégezzék.

13

