
  

 
 

Körültekintıen szabályozná a bankközi jutalékot a GVH 

A Gazdasági versenyhivatal (GVH) üdvözli a bankközi jutalék mértékét szabályozni 

igyekvı jogalkotói törekvéseket azzal a felhívással, hogy körültekintı és rugalmas 

szabályozást igényel a piac. 

Az Országgyőlés hétfın elfogadott egy képviselıi módosító indítványt, amely szabályozná a 

bankkártyák után az azokat kibocsátó pénzintézetnek járó bankközi jutalék mértékét. 

A bankközi jutalék a kártyarendszerek mőködésének fontos eleme. Ebben a rendszerben a 

kártyát elfogadó kereskedı kereskedıi díjat fizet a kártyaleolvasót mőködtetı elfogadó 

banknak. Az elfogadó bank ebbıl az összegbıl a bankközi jutalékot továbbutalja a 

kártyakibocsátó banknak. A kártyakibocsátó bank ezzel növeli bevételeit, és olcsóbban tudja 

kínálni a szolgáltatásait a fogyasztóknak. 

A rendszer zökkenımentes mőködéséhez a kereskedıknek el kell fogadniuk a kártyát, 

emellett minél több kártyabirtokosnak kell fizetésre használnia a kártyáját. A rendszer 

történeti fejlıdése során tradicionálisan a kártyabirtokosokat ösztönözték a minél gyakoribb 

használatra, aminek költségeit részben a kereskedık viselték. Ennek az eszköze a bankközi 

jutalék, ami a piac két oldala (kártyakibocsátás és kártyaelfogadás) közti egyensúlyt hivatott 

megteremteni. 

A kártyarendszerek számos versenyhatósági vizsgálatot értek meg. Nagyrészt azért, mert a 

piac által a bankközi jutalékokon keresztül megvalósított "egyensúlyozás" nem elsısorban a 

piac hatékony mőködését, hanem a szereplık egyes csoportjainak profitérdekeit szolgálja. 

Magyarországon 2009 szeptemberében állapította meg a GVH, hogy a két kártyatársaság és 

a bankközi jutalék megállapodásban résztvevı bankok megsértették a versenyszabályokat, 

amikor a két kártyatársaság esetében azonos díjakat állapítottak meg. Az utóbbi idıben az 

Európai Bizottság is lefolytatott versenyfelügyeleti vizsgálatokat és jelenleg is vizsgálódik a 

kártyatársaságok által kialakított bankközi jutalékok mértékét illetıen. A versenyhatósági 

eljárások nyomán a bankközi jutalékok Európa-szerte és Magyarországon is az utóbbi 

idıben különbözı mértékben csökkentek. 

Szabályozásnak akkor lehet tere a bankközi jutalékok terén, ha a piac sajátosságai miatt, 

vagy egyéb módon kialakult árak indokolatlan mértékőek és a piac nem hatékony mőködését 

eredményezik, valamint a piac optimális mőködését eredményezı ártól való eltérés iránya és 

mértéke jól beazonosítható. A bankközi jutalékok szabályozása általában azok csökkentését, 

maximális mértékének meghatározását célozza. 

Az alacsonyabb bankközi jutalékok csökkentik a kártyaelfogadást végzı bankok 

költségszintjét, aminek következtében azok olcsóbb szolgáltatást tudnak ajánlani a 

kereskedık felé. A kereskedık alacsonyabb költségszintje pedig - iparáganként eltérı 

módon - megjelenik az alacsonyabb fogyasztói árakban. 



  

Az alacsonyabb bankközi jutalék ugyanakkor csökkenti a kártyakibocsátó bankok bevételét. 

Ennek következtében megnıhetnek a kártyabirtokosok által fizetett díjak, csökkenhetnek a 

kártyahasználatot ösztönzı elınyök, illetve az is elıfordulhat, hogy a kevésbé hatékony 

kártyakibocsátók ezzel a tevékenységükkel veszteséget realizálnak. A piaci reakciókat, 

illetve a piaci szereplık viselkedését nehéz elıre prognosztizálni.  

Mindezek miatt a GVH véleménye szerint körültekintı módon kell szabályozni a bankközi 

jutalékot. A jutalék maximális mértékét megalapozott számításokkal kell alátámasztani 

figyelembe véve a nemzetközi gyakorlatot is. Rendszeresen lehetıséget kell biztosítani arra, 

hogy amennyiben a piaci helyzet ezt igényli, a szabályozó hatóság idıben beavatkozhassék 

úgy, mint minden más árszabályozás esetében.  

A versenyhatóság tehát üdvözli a bankközi jutalék mértékét szabályozni igyekvı jogalkotói 

törekvéseket. A legmegfelelıbb megoldás a GVH álláspontja szerint az, ha idırıl idıre 

mód nyílik a szabályozás hatásainak áttekintésére. Amennyiben a piac dinamikája 

megköveteli, akkor a szükséges mértékben korrigálni kell a bankközi jutalékok mértékét 

figyelembe véve a hosszú távú fogyasztói jólét szempontjait. 
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