Ismét a bankközi jutalékról
A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) értetlenül áll a bankközi jutalékot szabályozó
törvénymódosítást érı kritikák egy része elıtt. Sajtóhírek szerint egyes pénzintézetek
úgy látják, hogy a lépés fékezi a piaci versenyt. Más vélemények szerint a döntés miatt
a bankok visszafogják majd a kártyakibocsátást, a kártyaelfogadó rendszerek
üzemeltetésének költségeit pedig áthárítják a kereskedıkre és a fogyasztókra.
A GVH álláspontja szerint megfelelı szabályozás esetén a bankközi jutalékok felsı
határának rögzítése elınyös lehet a verseny szempontjából. A kártyakibocsátók által
nyereségük maximalizálására meghatározott bankközi jutalék ugyanis nem feltétlenül esik
egybe a társadalmilag is optimális mértékkel, ami a hatékonyabb fizetési módszerek
alkalmazását segítheti. Az alacsonyabb bankközi jutalékok segíthetik a kártyaelfogadói
piacon kialakuló versenyt, hiszen eddig azon a nagy kártyakibocsátók jelentıs
versenyelınyben voltak, mivel saját kártyáik után nem kellett bankközi jutalékot fizetniük. A
kártyás fizetésben rejlı hatékonyságok megfelelı kihasználásával valószínősíthetıen a
jelenleg a szabályozásban megjelölteknél jóval alacsonyabbak árak is kialakulhatnak a
piacon. (Lásd a mellékelt táblázatot!)
A pénzintézetek persze dönthetnek úgy is, hogy helyettük üzleti partnereik viseljék a
kártyarendszerek mőködtetésének költségeit. Ám ha ez bekövetkezik, az azt jelzi, hogy a
piac nem mőködik megfelelıen. Ilyen esetben pedig vagy újabb szabályozással kell
megoldani a problémákat, vagy pedig hatósági eszközökkel kell felszámolni a normális
mőködést akadályozó versenykorlátozó megállapodásokat.
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Hitelkártyák 2009

Elektronikus
tranzakciók
Elektronikus chipes
tranzakciók
Nem-elektronikus
tranzakciók,
(MasterCardnál
légitársaságok is)
Érintésnélküli
technológia,
alacsony értékő
tranzakció
Üzleti kártyák
(nem
magánszemély
vásárló)

MasterCard

Visa

Törvényi maximum

0,9-1% +24 HUF*

0,6-0,7%

0,75%

0,8% + 24 HUF*

0,5%

0,75%

1,1% + 24 HUF*

0,75%

0,75%

0,7%

0,5%

0,75%

1,25-1,9%*

1,3-1,5%*

0,8%

Betéti kártyák 2009

Elektronikus
tranzakciók
Elektronikus chipes
tranzakciók
Nem-elektronikus
tranzakciók,
(MasterCardnál
légitársaságok is)
Érintésnélküli
technológia,
alacsony értékő
tranzakció
Üzleti kártyák
(nem
magánszemély
vásárló)

MasterCard

Visa1

Törvényi maximum
0,3%,
de max 100 HUF
0,3%,
de max 100 HUF

0,9-1% +24 HUF*

42 HUF

0,8% + 24 HUF*

44-62 HUF

1,1% + 24 HUF*

62 HUF

0,3%,
de max 100 HUF

0,7%*

17 HUF

0,3%,
de max 100 HUF

1,25-1,9%*

168 HUF

0,8%

* Vastagon szedve azok a díjak láthatóak, amelyek esetében az új szabályozás biztosan
díjcsökkentést eredményez

Forrás: GVH

1 A Visa díjai euróban kerülnek megadásra; a táblázat céljaira átszámításuk 280 HUF/EUR árfolyamon történt.

