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A tanulmány célja az Amerikai Egyesült Államok pénzügyi felügyeleti rendszerének, felépítésének, 

működésének és jogszabályi hátterének bemutatása. Egy évtized telt el a 2008-as pénzügyi válság 

kirobbanása óta, a válság okainak kutatása számos kutatás tárgyát képezte természetesen mind a 

nemzetközi, az európai uniós, valamint a magyar szakirodalomban. A tanulmány első részében rövi-

den bemutatom a 2008–2017 közötti időszak szabályozását, a pénzügyi fogyasztóvédelem keretrend-

szerét. 2017-ben lényeges változás következett be az Amerikai Egyesült Államokban a pénzügyi 

felügyelet és a pénzügyi fogyasztóvédelmi szabályozás területén. Az amerikai képviselőház 233:186 

arányban új pénzügyi törvényjavaslatot fogadott el, mely törvényjavaslat számos ponton fogja meg-

változtatni a Dodd–Frank-törvény rendelkezéseinek megfelelően kialakított rendszert. A tanulmány 

második része ezen törvényjavaslat rendelkezéseit veszi górcső alá. 

Kulcsszavak: pénzügyi felügyelet, Dodd–Frank-törvény, Financial CHOICE Act of 2017, Bureau 

of Consumer Protection  

 

The aim of this study is to introduce the structure and the operation of the supervisory system and 

politics of the United States of America. It has been a decade since the financial crisis of 2008, the 

reasons of the crisis were subject of several researches. The first part of the study introduces the 

regulation of the financial system and consumer protection between the period of 2008–2017. 2017 

has opened a new chapter in the regulation of the financial supervision and financial consumer pro-

tection. The vote was 233 to 186 and marks the first time either chamber of Congress has passed 

legislation that would significantly amend the post-crisis financial regulatory framework implemented 

under the 2010 Dodd–Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act. The second part of the 

study highlightes the main changes affected by the Financial CHOICE Act of 2017.  

Keywords: financial supervision, Dodd–Frank Act, Financial CHOICE Act of 2017, Bureau of 

Consumer Protection  

 

 

BEVEZETŐ GONDOLATOK 

A válság szó latin eredetű, görög gyökerekkel, a görög krisis (döntés) főnévből és a 

krinein (dönteni) igéből származik. Az ókori jogi, orvosi írásokban egy döntés 

fordulópontjának értelmében használták. Csak később a XVIII. században kezdték 
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események vagy folyamatok kritikus leírására használni. A 2008-as gazdasági vál-

ság megvilágította a rendszerszintű kockázatok kezelésének hiányát, előrevetítve 

ezzel az államok, nemzeti bankok gazdasági szerepének változását. Jelenlegi ta-

pasztalatok alapján kijelenthető, hogy jelentős jogszabályi változások következtek 

be ezen a területen, amelyek számos változást hoztak a bankfelügyelet terén.  

A tanulmány a felügyeleti szabályozás vonatkozásában az Amerikai Egyesült Ál-

lamok (továbbiakban USA) szabályozását emeli ki.  

 

1. A 2008-AS GAZDASÁGI VILÁGVÁLSÁG OKAI 

Elöljáróban a 2008-as gazdasági világválsággal kapcsolatban általánosan elmond-

ható, hogy a válság a rossz hitelek mennyisége miatt alakult ki. Számos kutatás fő 

témáját képezte a gazdasági világválság okainak vizsgálata. Az USA-ban külön 

bizottságot hoztak létre a válság okainak vizsgálatára: a Financial Crisis Inquiry 

Commission-t (továbbiakban bizottság). A cél természetesen minden kutatásnak, 

illetve a létrehozott bizottságnak is egyrészről a magyarázat keresése volt, misze-

rint hogy alakulhatott ki 2008-ban az egész világgazdaságot megrengető válság, 

másrészről pedig jövőbeli megoldási lehetőségek felvázolása.   

Kiindulópontként leszögezhető, hogy a nagy gazdasági válság és a 2008-as vál-

ság között az Egyesült Államok gazdasága dinamikusan fejlődött, a GDP körülbe-

lül évi 3,25%-kal nőtt1, viszont az átlagbérek összege nem nőtt. Ennek következté-

ben a fogyasztás nem nőtt, ami hozzájárult ahhoz, hogy a gazdaság sem fejlődött 

megfelelő ütemben. Gazdaságélénkítő programként a kormányzat alacsony kamat-

politikát alkalmazott, melynek hatására a gazdaság elkezdett rohamos mértékben 

fejlődni. A hitelkihelyezés nőtt, a munkanélküliségi ráta csökkent, az ingatlanpiac 

virágzott.2  A lakosság fogyasztása az új autótól az elektronikus cikkekig minden 

területen nőtt. Ezen esetben nem is volt gond, hiszen a magas ingatlanárak miatt az 

ingatlanok kellő fedezetet nyújtottak a hitelekre vonatkozóan.  

2004-ben a bekövetkezett nyersanyag-, energia- és élelmiszerárak emelkedésé-

nek enyhítésére a jegybankoknak reagálnia kellett, pl. a FED 1%-ról 5,25%-ra 

emelte a jegybanki alapkamatot.3 2006 körül az ingatlanárak stagnálni, illetve 

csökkenni kezdtek, a felemelt jegybanki alapkamat miatt pedig a hitelfelvétel lelas-

sult.4 Rengeteg adós fizetésképtelenné vált. A kihelyezett hitelek fedezeteként 

szolgáló ingatlanok értéke azonban folyamatosan zuhanni kezdett. A válság kirob-

                                                 
1  KOSZTOPULOSZ Andreász: A pénzügyi válság és következményei: monetáris politikai és 

szabályozási kihívások. In: (szerk.: Farkas Beáta) Válság: mérföldkő az európai integ-

rációban? Szeged: Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar, 2012. (Szege-

di Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar, Műhelytanulmányok, 2012/2.) 16. 
2  The Global Financial Crisis. https://www.rba.gov.au/education/resources/explainers/the 

-global-financial-crisis.html, 2018. május 25. 
3  KOSZTOPULOSZ: i. m. 17. 
4  KIRÁLY Júlia–NAGY Márton–SZABÓ E. Viktor: Egy különleges eseménysorozat elem-

zése – a másodrendű jelzáloghitel-piaci válság és (hazai) következményei. Közgazdasá-

gi Szemle, 2008/7–8., 582.  

https://www.rba.gov.au/education/resources/explainers/the%20-global-financial-crisis.html
https://www.rba.gov.au/education/resources/explainers/the%20-global-financial-crisis.html
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banását az ingatlanpiaci buborék kipukkanása okozta, azaz amikor az adósok nem 

tudtak törleszteni.   

2008. szeptember 15-én a Lehman Brothers csődvédelmet kért, ezzel egy telje-

sen új folyamatot indított el, a piacok teljesen befagytak, valamint zuhanásnak 

indultak a bankpapírok a tőzsdén.5 Ezen a napon a magán és az intézményi befekte-

tők 700 milliárd dolláros portfólió-veszteséget szenvedtek.6  

 

2. A MONETÁRIS POLITIKA SZEREPE A VÁLSÁGKEZELÉSBEN 

A gazdaságban bekövetkező fő változások, mint például egy háború, egy pénzügyi 

sokk vagy egy gazdasági hanyatlás bekövetkeztének hatására általában véve meg-

változik a monetáris politikáról kialakult hagyományos nézet, és a monetáris poli-

tika alapvető változásokon keresztül megy át.7 Amikor a Lehman Brothers csődje 

bekövetkezett, és láthatóvá vált, hogy mindennek milyen negatív hatása lehet az 

egész pénzügyi közvetítőrendszerre, az amerikai hatóságok nagyon radikálisan és 

nagyon hamar közbeléptek. Olyan új mentőcsomagokról születtek törvények, ame-

lyek lehetővé tették a bankok újratőkésítését. Donald L. Kohn8 2010-ben a Car-

leton Egyetemen tartott előadása során úgy fogalmazott, hogy a 2008-ban bekövet-

kezett pénzügyi sokk következményeként az amerikai jegybank volt az, amely a 

leginkább drasztikus eszközöket vetett be a válság továbbgyűrőződésének megaka-

dályozására.  

A monetáris politika kiemelt szerepet kapott a válságkezelésében. A monetáris 

politika legfőbb célkitűzése az árstabilitás fenntartása. A Federal Reserve (további-

akban FED) a válság kirobbanásával úgy látta, hogy az árstabilitás veszélyben van, 

de nem a növekvő infláció, hanem a defláció9 miatt. Így a FED a válság kapcsán 

olyan eszközöket használt, amelyeknek a használata korábban elképzelhetetlen 

volt. Már a válság legelején világossá vált, hogy önmagában a rövid lejáratú piaci 

kamat alacsonyan tartása egyedül, mint a válságra adott válasz nem lesz elég. Mint 

ahogy Kohn is kifejezte, rájöttek, hogy ennél sokkal, de sokkal többet kell tenniük 

a monetáris politika eszközeinek felhasználásával, valamint arra, hogy a monetáris 

politika hagyományos eszközeivel nem tudnák kezelni a válságot, és emiatt nem 

                                                 
5  A történelem legnagyobb csődje New Yorkban. http://www.origo.hu/gazdasag/valsag/ 

20080915-lehman-brotherscsod-tortenelmi-rekord-a-new-yorki-tozsde-eleteben.html, 

2018. május 25. 
6  The Financial Crisis Inquiry Commission: The Financial Crisis Inquiry Report, Final 

report of the national commission on the causes of the financial and economic crisis in 

the United States. http://www.gpo.gov/fdsys/ pkg/GPO-FCIC/pdf/GPO-FCIC.pdf, 2017. 

december 20.  
7  CUKIERMAN, A.: Monetary policy and institutions before, during, and after the global 

financial crisis. Journal of Financial Stability, 2013, 1.  
8  Az amerikai jegybank kormányzótanácsának alelnöke. 
9  Defláció esetén növekszik a pénz vásárlóereje, valamint a likviditási igény, a deflációt 

rendszerint a pénzhiány váltja ki. 

http://www.origo.hu/gazdasag/valsag/%2020080915-lehman-brotherscsod-tortenelmi-rekord-a-new-yorki-tozsde-eleteben.html
http://www.origo.hu/gazdasag/valsag/%2020080915-lehman-brotherscsod-tortenelmi-rekord-a-new-yorki-tozsde-eleteben.html
http://www.gpo.gov/fdsys/%20pkg/GPO-FCIC/pdf/GPO-FCIC.pdf
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konvencionális intézkedésekkel bővítették az eszköztárat. A jegybanki beavatkozás 

célja a kockázatelkerülés és a feszültség oldása a pénzügyi piacon.10 

Az Egyesült Államok jegybankjának a monetáris eszközrendszere között likvi-

ditási eszközök is találhatóak természetesen. A jegybank likviditásbővítést hajtott 

végre, ezáltal próbálta csökkenteni a pénzügyi közvetítőrendszer zavarait és előse-

gíteni a bankok további hitelezési tevékenységét és eszközvásárlásait. Nemcsak a 

FED-re, hanem általában véve elmondható a jegybankokra, hogy fedezet ellenében 

a megszokottól eltérően hosszabb lejáratra és nagy volumenben nyújtottak hiteleket 

a bankoknak. Az egyik ilyen fontos likviditási eszköz, a diszkont ablak “discount 

window”, amely a monetáris politikának olyan eszköze, amely lehetővé teszi a 

jegybanktól való hitelfelvételt, különösen rövid távra. A bankoknak lehetősége van, 

hogy egy esetlegesen előforduló rövid távon fellépő likviditási hiány esetén a jegy-

bankhoz forduljanak hitelért. Ezzel a lehetőséggel azonban csak végszükség esetén 

élnek a pénzügyi intézménynek, tekintettel arra, hogy ezáltal nyilvánosságra kerül-

nek/kerülhetnek a pénzügyi nehézségeik, amelyek a részvényeik értékének az esé-

séhez vezethetnek. A FED hitelezése a válság során innovatív és valamilyen szin-

ten precedens nélküli volt. Számos hitelcsomagról szóló programot valósított meg 

a jegybank. 2007 augusztusa és novembere között még a meglévő eszközrendszert 

alakította át a jegybank, és ezek által lépett fel a másodrendű jelzálogpiaci válság 

kapcsán. 2008 őszén az egyre mélyülő válságra a FED és más központi bankok 

nemcsak a likviditási eszközök alkalmazásával, hanem az irányadó kamat draszti-

kus csökkentésével reagáltak. 2008 decemberében az irányadó rövid lejáratú piaci 

kamat az Egyesült Államokban elérte a 0,01%-ot. A válság kitörése előtt az irány-

adó kamat 5,25% volt. A nullához közeli alapkamatot a FED bejelentései alapján 

2015-ig kívánja fenntartani. Jelenleg a FED folyamatosan emeli az alapkamatot, 

2019-re cél a 3%-os medián alapkamat elérése. Jelenleg 2018 áprilisi adatok alap-

ján 1,8% alatt áll az amerikai jegybanki alapkamat.11 

 

3. A DODD–FRANK-TÖRVÉNYCSOMAG 

Barack Obama 2009. június 17-én bejelentette az amerikai pénzügyi szektort érintő 

reformot, és elismerte, hogy a XX. századi nagy gazdasági világválság szabályai 

már elavultak. Később 2010. január 21-i beszédében utalt arra, hogy tarthatatlan az, 

hogy „a pénzügyi rendszer még mindig azokon a szabályokon nyugszik, amelyek az 

összeomláshoz vezettek”.12 Az elnök külön hangsúlyozta, hogy egy olyan szabály-

anyag megalkotására van szükség, amely a fogyasztók és a piac bizalmát helyreál-

lítja. A szabályozás célja azon hibáknak a felszámolása, amely a válsághoz veze-

                                                 
10  LEHMANN Kristóf−MÁTRAI Róbert−PULAI György: A Federal Reserve System és az 

Európai Központi Bank válság során alkalmazott intézkedéseinek bemutatása. 

http://www.mnb.hu/Root/Dokumentumtar/MNB/Kiadvanyok/mnbhu_mnbszemle/mnbh

umsz_20131030/lehmann.pdf, 2018. január 20. 
11  http://www.tozsdearnyek.hu/kamatlab-vezeto-gazdasagokban, 2018. május 20. 
12  BIEDERMANN Zsuzsánna: Az amerikai pénzügyi szabályozás története. Pénzügyi Szem-

le, 2012/3., 347. 

http://www.mnb.hu/Root/Dokumentumtar/MNB/Kiadvanyok/mnbhu_mnbszemle/mnbhumsz_20131030/lehmann.pdf
http://www.mnb.hu/Root/Dokumentumtar/MNB/Kiadvanyok/mnbhu_mnbszemle/mnbhumsz_20131030/lehmann.pdf
http://www.tozsdearnyek.hu/kamatlab-vezeto-gazdasagokban
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tett. Nyilvánvaló, hogy a közvélemény felháborodása is hozzájárult az új törvény-

csomag megalkotásához. A FED-nek a bankok megmentéséhez hatalmas össze-

gekkel kellett hozzájárulnia, a Bloomberg számítása szerint ez az összeg körülbelül 

7700 milliárd dollárban határozható meg, de vannak olyanok is, akik eltérő számí-

tás alapján 16 000 milliárd dollárra teszik a jegybank által rendelkezésre bocsátott 

forrásokat.  

2010. július 21-én megszületett a Dodd–Frank-törvény, amely a Wall Street re-

formjáról, valamint a fogyasztók védelméről szóló normákat tartalmaz. A törvény 

preambuluma meghatározza a törvény célját, amely az Egyesült Államok pénzügyi 

stabilitásának elősegítése: mégpedig az elszámoltathatóság és az átláthatóság javí-

tásával, „a túl nagy, hogy bukjon” jelenség megszüntetése, a fogyasztó érdekeivel 

visszaélő pénzügyi szolgáltatások megszüntetése által az adófizetők védelme.  

Biedermann Zsuzsánna a törvény öt fő13 területét emeli ki:14 

‒ A „túl nagy, hogy bukjon” típusú elv megtörése, a cél az, hogy megakadá-

lyozzák az olyan nagy pénzintézetek kialakulását, melyek csődje az egész 

pénzügyi közvetítőrendszert veszélybe sodorná.  

‒ A második az úgynevezett Volcker-szabály bevezetése. A Volcker-szabály 

előírja a pénzintézetek számára, hogy csak az alaptőkéjük 3%-áig végezhet-

nek kockázatosabb befektetéseket, illetve általános jelleggel tiltja a letéti 

pénzintézményeknek, hogy saját kereskedelmi ügyleteket hajtsanak végre, il-

letve, hogy a tőkéjüket fedezeti alapokba és magántőke alapokba fektessék.15 

‒ A harmadik terület az átláthatóság kérdése, arra vonatkozó reformok, a 

származékos ügyletek piacának átvilágítása. 

‒ A törvény negyedik főegysége a már említett fogyasztóvédelmi szabályokat 

tartalmazza. 

‒ Az ötödik részben foglalt szabályok pedig lehetőséget adnak a részvénye-

seknek, hogy szavazzanak a vállalat vezetőinek javadalmazásáról, tehát a 

vezetők csak akkor juthatnak hozzá bónuszokhoz, ha azt a befektetők meg-

szavazzák.  

 

3.1. „A túl nagy, hogy bukjon” típusú pénzintézetek körének megtörése 

A válság megvilágította, hogy az ilyen típusú bankintézetek rendszerkockázatot je-

lentenek, esetleges csődhelyzetük az egész pénzügyi rendszert veszélyeztetheti.  

Az ilyen típusú intézetek megmentése, feltőkésítése miatt az amerikai államadósság 

2011 augusztusában elérte a 14 580 milliárd dollárt. A válság kirobbanása óta az 

                                                 
13  BIEDERMANN i. m. 348–351. 
14  BORBÉLY Gábor: A Bázel III. szabályok alkalmazása az Egyesült Államokban. 

http://advocatus.dlapiper. hu/?p=269, 2018. január 20. 
15  POLK Davis: Summary of the Dodd–Frank Wall Street Reform and Consumer Protection 

Act, Enacted into Law on July 21, 2010, 37. https://www.davispolk.com/files/files/Publi-

cation/7084f9fe-6580-413b-b870-b7c025ed2ecf/Presentation/PublicationAttachment/1d449 

5c7 -0be0-4e9a-ba77-f786fb90464a/070910_Financial_Reform_Summary. pdf, 2018. már-

cius 22. 

https://www.davispolk.com/files/files/Publi-cation/7084f9fe-6580-413b-b870-b7c025ed2ecf/Presentation/PublicationAttachment/1d449%205c7%20-0be0-4e9a-ba77-f786fb90464a/070910_Financial_Reform_Summary.%20pdf
https://www.davispolk.com/files/files/Publi-cation/7084f9fe-6580-413b-b870-b7c025ed2ecf/Presentation/PublicationAttachment/1d449%205c7%20-0be0-4e9a-ba77-f786fb90464a/070910_Financial_Reform_Summary.%20pdf
https://www.davispolk.com/files/files/Publi-cation/7084f9fe-6580-413b-b870-b7c025ed2ecf/Presentation/PublicationAttachment/1d449%205c7%20-0be0-4e9a-ba77-f786fb90464a/070910_Financial_Reform_Summary.%20pdf
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államadósság folyamatosan növekszik, 2017. évi adatok alapján az amerikai állam-

adósság 19,92 ezer milliárd dollár körül mozog,16 amely az amerikai GDP-nek 

105%-a, másképpen fogalmazva minden egyes amerikai állampolgár 18 millió forin-

tos adósággal rendelkezik. A törvény az ilyen típusú bankok esetén egy szabályozó 

tanács felállítását írja elő, amelynek feladata a bank működésének felülvizsgálata, 

valamint előírja, hogy a bankok kötelesek tartalékot képezni az esetleges csődközeli 

állapotba kerülésükre. A túl nagy típusú pénzintézetek meghatározása azonban prob-

lémás. Mi számít túl nagynak? Egy kisebb bank is tölthet be olyan szerepet, hogy 

esetleges bukása esetén rendszerszintű problémákat okozzon. A másik problémás 

pont pedig az, hogy vannak kombinált tevékenységet végző bankok, amelyek egy-

szerre adnak pénzügyi tanácsot, kereskednek saját számlára és pénzügyi termékeket 

adnak el. Véleményem szerint akkor lehetne ezeket a túl nagy intézményeket meg-

szüntetni, ha szabályoznák a fent említett tevékenység kisebb egységekben történő 

szolgáltatását és ezzel elkerülhető lenne a felmerülő érdekütközés, de ezt a törvény 

nem oldotta meg.  

 

3.2. Intézményi és eljárási reformok 

Szintén a válság és ebből következően a Dodd–Frank-törvény hozadéka a megva-

lósult intézményi reformok is. A válság rávilágított egy nagyon fontos területre, ez 

pedig a rendszerkockázat, az azonosításának és kezelésének fontossága. A törvény 

számos új intézményt hozott létre ezzel kapcsolatban, rendezte ezeknek az új in-

tézményeknek a felügyeleti kérdéseit, valamint létrehozta a rendezett felszámolási 

eljárás nevű új intézményt is. Csakúgy, mint az Európai Unióban, az Egyesült Ál-

lamokban is létrehoztak a rendszerkockázatok azonosítására és kezelésére szolgáló 

intézményt a Pénzügyi Stabilitási Felügyeleti Tanácsot. A törvény értelmében a 

Tanács feladata az Egyesült Államok pénzügyi stabilitását veszélyeztető kockáza-

tok azonosítása.17 A törvény másik jelentős hozadéka a rendezett felszámolási eljá-

rás, amelynek célja annak elkerülése, hogy a rendszerszinten jelentős pénzügyi 

intézmények esetleges csődhelyzetük esetén a piacra negatív hatásokat gyakorolja-

nak.18 Az eljárás lényege, hogy egy ilyen intézmény felszámolása esetén a pénz-

ügyi stabilitás továbbra is biztosítva legyen. A törvény értelmében és a fent említett 

kitétel miatt létrehozták a Rendezett Felszámolási Alapot, amelyet a Kincstár keze-

lésében állítottak fel. A törvény előírja a rendszerszinten jelentős intézmények 

számára, hogy megoldási tervet kell kidolgozniuk az esetleges csődközeli állapo-

tukra vonatkozóan. Az alapból az érintett intézmény az eszközállományának figye-

                                                 
16  https://www.vg.hu/gazdasag/minden-amerikai-18-millioval-tartozik-de-senki-sem-

panikol-484907/  
17  SZÉKELY Anita: A válságra tett szabályozói válaszlépések az Egyesült Államokban. 

Hitelintézeti Szemle, 2012/3., 230–253. 
18  SZÉKELY: i. m. 238.  

https://www.vg.hu/gazdasag/minden-amerikai-18-millioval-tartozik-de-senki-sem-panikol-484907/
https://www.vg.hu/gazdasag/minden-amerikai-18-millioval-tartozik-de-senki-sem-panikol-484907/
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lembevételével vehet fel forrást, majd azt egy visszafizetési terv alapján elsősorban 

az értékesített eszközeiből származó bevételéből kell visszafizetnie.19  

 

3.3. Fogyasztóvédelem 

A fogyasztók védelmének természetesen az USA-ban is kiemelt szerepe van. Már a 

XIX. században megjelenik a fogyasztók védelmének egy kezdetleges formája, 

ennek ellenére az első jogszabálynak a megszületése a XX. századra tehető és Roo-

sevelt New Deal programjához köthető. Felállításra került 1914-ben szövetségi 

szinten a fogyasztóvédelemért felelős szervezet is: United States Federal Trade 

Commision20 (továbbiakban FTC), melynek két fő célja van: 

‒ Az egyik, hogy megvédje a fogyasztókat az üzleti vállalkozások tisztességte-

len üzleti magatartásától, a megtévesztéstől és a csalástól. 

‒ A másik pedig, hogy hozzájáruljon a piacon a tisztességes versenyfeltéte-

lekhez.21 

 

Az FTC-én belül hét különböző feladatkörrel rendelkező osztály került kialakításra, 

ezek közül külön a pénzügyi fogyasztóvédelemmel a Division of the Financial 

Practices foglalkozott. Egészen 2010-ig ez az osztály volt felelős a fogyasztóvéde-

lem ezen szegmenséért. A bevezetőben fentebb már említett okokból kifolyólag 

jelentős változás következett be a pénzügyi fogyasztóvédelem területén az USA-

ban. A törvény a pénzügyi fogyasztóvédelemért felelős más szervektől teljesen 

független szervet hozott létre: a Consumer Financial Protection Bureau-t (további-

akban Bureau). Az új szerv létrehozásával a korábban az FTC egyik osztálya által 

ellátott feladatok átkerültek a Bureau-hoz. A törvény részletesen meghatározza a 

Bureau feladatait. Ide tartozik a pénzügyi kultúrának a kiépítése, monitoring, a 

fogyasztókat érintő kockázatok azonosítása, közérdekű információk közzététele, 

felügyeli a Bureau a pénzügyi intézmények fogyasztókat érintő magatartásait, ille-

tőleg a törvény rendelkezései értelmében a Bureau rendelkezik keresetindítási jog-

körrel abban az esetben, hogyha a pénzügyi intézmények fogyasztókat sértő maga-

tartást tanúsítanak. A Bureau számos joggal lett felruházva annak érdekében, hogy 

feladatát megfelelően el tudja látni. Így általános vizsgálati hatáskörrel lett felru-

házva, ennek keretében tanúmeghallgatást folytat le, nyomoz, meghallgatást tart és 

határozatot hoz a felderített bizonyítékok alapján, majd lehetősége van saját hatás-

körében keresetet emelni a pénzügyi intézmény ellen abban az esetben, hogyha 

                                                 
19  David S. HUNTINGTON, Paul WEISS, Rifkind, Wharton & Garrison LLP: Summary of 

Dodd-Frank Financial Regulation Legislation, in: HGovernance and Financial Regu-

lation, 2010, 6. 
20  https://www.ftc.gov/about-ftc/our-history, 2017. május. 6. 
21  Spencer WEBER WALLER–Jilian G. BRADY–R. J. ACOSTA: Consumer Protection in the 

United States: An Overview. European Journal of Consumer Law, May 2011. 

http://www.luc.edu/media/lucedu/law/centers/antitrust/pdfs/publications/workingpapers

/USConsumerProtectionFormatted.pdf, 2018. február 10. 

https://www.ftc.gov/about-ftc/our-history
http://www.luc.edu/media/lucedu/law/centers/antitrust/pdfs/publications/workingpapers/USConsumerProtectionFormatted.pdf
http://www.luc.edu/media/lucedu/law/centers/antitrust/pdfs/publications/workingpapers/USConsumerProtectionFormatted.pdf
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bármilyen fogyasztókat sértő magatartás megállapítására sor került. 22 A Dodd–

Frank-törvény a pénzügyi fogyasztóvédelem kapcsán a Bureau-ra vonatkozó hatás-

köri szabályokat adja meg, illetve meghatározza az alapfogalmakat, mint például a 

fogyasztó fogalmát, a pénzügyi intézmények körét, a pénzügyi termékek fogalmát. 

Az egyes fogyasztóvédelemmel érintett tevékenységeket pedig külön törvények 

szabályozzák, így például: a Fair Debt Collection Practices Act, Home Mortgage 

Disclosure Act, the Credit Cardholders Bill of Rights. A Bureau fő küldetésének 

tekinti, hogy csökkentse az információs aszimmetria mértékét, ennek érdekében 

közreműködik a pénzügyi kultúra kialakításában, különböző oktatásokat tart az 

egyes korcsoportok résztvevőinek, általános információkat nyújt pénzügyi termé-

kekről (például hitel, jelzálog, hitelkártya), panaszkezelési felületet biztosít a fo-

gyasztóknak, ahol lehetőségük van arra, hogy hivatalos panaszt tegyenek, vagy 

arra, hogy ha nem kívánnak jogi lépéseket tenni, akkor legalább név nélkül, de 

mondják el a velük történteket. A transzparencia elvének érvényesülésének érdeké-

ben a Bureau számos információt tesz közzé a honlapján a nem megbízható pénz-

ügyi intézményekről, pénzügyi termékekről. Jogsértés esetén nyilvánosságra hozza 

az intézményeknek kiküldött figyelmeztető leveleket, sajtóközleményeket és sajtó-

tájékoztatókat ad ilyen esetekben, valamint nyilvánossá, hozzáférhetővé teszi a 

bírósági döntéseket, eljárások során keletkezett dokumentumokat.  Egy 2017 janu-

árjában megjelent statisztika és felmérés alapján az USA-ban a követelésbehajtás-

sal érintett ügyletek összértéke 13,7 milliárd dollárra tehető és a pénzügyi fogyasz-

tók közül körülbelül több mint 70 millió személyt érintett az a probléma, hogy nem 

tudta a hitelét a szerződésben meghatározott feltételek mellett visszafizetni. A Bu-

reau által közzétett jelentés az egyik legsúlyosabb problémaként említi a pénzügyi 

intézmények vagy a követeléskezelő vállalatok követeléskezelése közben elköve-

tett jogsértéseit, amelyek során akár éjszaka telefonon zaklatják a fogyasztókat, de 

súlyosabb esetben letartóztatással, büntetőeljárással vagy akár fizikai bántalmazás-

sal fenyegetik őket.23 A Bureau működésének megkezdése óta közel 12 milliárd 

dollárt jutatott vissza 29 millió pénzügyi intézmények által megkárosított amerikai 

állampolgárnak.24  

2016-ban nagy sajtóvisszhangot kapott, hogy a három tagból álló Court of Ap-

peals for the District of Columbia Circuit (a továbbiakban szövetségi fellebbviteli 

bíróság) 25 alkotmányellenesnek találta a Bureau szervezeti struktúráját,26 tekintet-

                                                 
22  Spencer WEBER WALLER–Jilian G. BRADY–R. J. ACOSTA: Consumer Protection in the 

United States: An Overview. European Journal of Consumer Law, May 2011 

http://www.luc.edu/media/lucedu/law/centers/antitrust/pdfs/publications/workingpapers

/USConsumerProtectionFormatted.pdf, 2018. február 10. 
23  https://www.consumerfinance.gov/about-us/blog/were-working-improve-fairness-and-

transparency-debt-collection-market-you/, 2018. február 10. 
24  https://www.cnbc.com/2017/11/27/the-consumer-protection-financial-bureau-has-been-

under-siege-for-years-heres-why.html, 2018. február 10. 
25  PHH Corporation et.al. v. Consumer Financial Protection Bureau ügyben hozott ítélet. 
26  The Consumer Financial Protection Bureau Found Unconstitutional.  

http://www.luc.edu/media/lucedu/law/centers/antitrust/pdfs/publications/workingpapers/USConsumerProtectionFormatted.pdf
http://www.luc.edu/media/lucedu/law/centers/antitrust/pdfs/publications/workingpapers/USConsumerProtectionFormatted.pdf
https://www.consumerfinance.gov/about-us/blog/were-working-improve-fairness-and-transparency-debt-collection-market-you/
https://www.consumerfinance.gov/about-us/blog/were-working-improve-fairness-and-transparency-debt-collection-market-you/
https://www.cnbc.com/2017/11/27/the-consumer-protection-financial-bureau-has-been-under-siege-for-years-heres-why.html
https://www.cnbc.com/2017/11/27/the-consumer-protection-financial-bureau-has-been-under-siege-for-years-heres-why.html


56                                                                 Gergely Beáta 
 

 

tel a Bureau igazgatójának hatáskörére, amely sérti az Egyesült Államok Alkotmá-

nyának II. cikkét. A Bureau igazgatóját az elnök nevezi ki, és visszahívására csakis 

akkor van lehetőség, hogy ha az igazgató hatásköre gyakorlása során kötelezettsé-

get szegett vagy hivatali visszaélést követett el. A Bureau egyszemélyi vezetés alatt 

álló független szerv, melynek igazgatója csak a fent meghatározott esetekben moz-

dítható el a helyéről. A bíróság érvelésében kitért arra, hogy az egyszemélyi veze-

tési struktúra ellenőrzés és elszámoltathatóság nélküli megléte alkotmányellenes-

nek minősül, ugyanis a Bureau és az igazgató 19 szövetségi szintű fogyasztóvé-

delmi törvény, valamint a Dodd–Frank-törvény rendelkezéseinek a kikényszerítése 

és betartatása vonatkozásában rendelkezik egyoldalú hatáskörrel.27 Az ügyben fel-

lebbeztek, a tíz bíróból álló testület 2018. januárjában 7:3 arányban hozott döntése 

azonban alkotmányosnak találta a Bureau működését és struktúráját, melyet azzal 

indokolt, hogy a Bureau egyszemélyes vezetése lehetővé teszi, hogy a szerv politi-

kai befolyásoltságtól mentesen, a fogyasztói érdekeket szem előtt tartva működjön, 

és nem sérti az Alkotmány II. cikkelyét,28 tekintettel arra, hogy a Bureau eljárása 

ellen biztosított fellebbezési rendszer lehetővé teszi a bíróságoknak a beavatkozást 

a jogellenesen meghozott bírságok kiszabása vonatkozásában.29 

A Bureau működése tehát alkotmányos, a szabályozása pedig véd a politikai be-

folyásoltságtól. Mindeközben azonban jelentős változásokat hozó törvénycsomag 

került elfogadásra a kongresszus képviselőháza által, amelynek elfogadásáról még 

a szenátusnak is döntenie kell. A Financial CHOICE Act of 2017 hatályba lépése 

esetén hatályon kívül helyezi a Dodd–Frank-törvény rendelkezéseit, melynek rész-

letes bemutatásával a tanulmány következő fejezete foglalkozik.  

 

4. FINANCIAL CHOICE ACT 

2017. június 8. napján a képviselőház 233:186 arányban megszavazta a Financial 

Choice Act of 2017-et (a továbbiakban Choice Act), amely törvény a hatálybalépé-

se után alapjaiban fogja megváltoztatni a Dodd–Frank-törvény által felállított 

pénzügyi rendszerre vonatkozó szabályozást. Az új törvény megalkotásának hátte-

rében gazdaságpolitikai és politikai indokok is húzódnak. A válság óta meghozott 

új szabályok számos kutatás témáját képezte. Sokan arra jutottak, hogy mind Ame-

                                                                                                                            
https://www.whhlaw.com/the-consumer-financial-protection-bureau-found-

unconstitutional/, 2018. február 10. 

https://www.cadc.uscourts.gov/internet/opinions.nsf/AAC6BFFC4C42614C852580490

053C38B/$file/15-1177-1640101.pdf, 2018. március 22. 
27  https://www.consumerfinancemonitor.com/2016/10/11/breaking-news-in-phh-v-cfpb-d-

c-circuit-holds-that-cfpb-structure-is-unconstitutional/, 2018. február 10. 
28  Evan WEINBERGER : CFPB Constitutional Fight Faces Tough Supreme Court Path. 

https://www.cov.com/-/media/files/corporate/publications/2018/01/cfpb_constitutional_ 

fight_faces_tough_supreme_court_path.pdf, 2018. február 15. 
29  Troutman Sanders LLP: D.C. Circuit holds that CFPB structure is constitutional. 

https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=a469f38a-77ad-4b26-85b9-8abe683 

101e1, 2018. február 10. 

https://www.whhlaw.com/the-consumer-financial-protection-bureau-found-unconstitutional/
https://www.whhlaw.com/the-consumer-financial-protection-bureau-found-unconstitutional/
https://www.cadc.uscourts.gov/internet/opinions.nsf/AAC6BFFC4C42614C852580490053C38B/$file/15-1177-1640101.pdf
https://www.cadc.uscourts.gov/internet/opinions.nsf/AAC6BFFC4C42614C852580490053C38B/$file/15-1177-1640101.pdf
https://www.consumerfinancemonitor.com/2016/10/11/breaking-news-in-phh-v-cfpb-d-c-circuit-holds-that-cfpb-structure-is-unconstitutional/
https://www.consumerfinancemonitor.com/2016/10/11/breaking-news-in-phh-v-cfpb-d-c-circuit-holds-that-cfpb-structure-is-unconstitutional/
https://www.cov.com/-/media/files/corporate/publications/2018/01/cfpb_constitutional_%20fight_faces_tough_supreme_court_path.pdf
https://www.cov.com/-/media/files/corporate/publications/2018/01/cfpb_constitutional_%20fight_faces_tough_supreme_court_path.pdf
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rikában, mind a világ bármely országában túl gyorsan és azonnali hatályba lépte-

téssel hozták meg a pénzügyi szférára vonatkozó új szabályokat. Amerikában szá-

mos szakcikk foglalkozott és foglalkozik azzal, hogy a 2008-as pénzügyi válságot 

nem elsősorban a nem megfelelő eszközrendszer hiánya okozta, hanem a kormány-

zat megfontolatlan lakáspolitikája.30 A Dodd–Frank-törvény célul tűzte ki a „too 

big to fail” típusú intézmények mérséklését, azonban a kutatások szerint ezen in-

tézmények nem áldozatul estek a törvény szabályozásának, hanem a nyertesei let-

tek. A törvény komplex és szigorú szabályainak a közösségi pénzügyi intézmények 

nehézkesen tudnak megfelelni, ami hatással van a működésükre is. A “too big to 

fail” kifejezés mellett megjelent a “to small to succeed” (túl kicsi ahhoz, hogy sike-

res legyen) kifejezés is. A Dodd–Frank-törvény által bevezetett új adókat különbö-

ző módokon a pénzügyi intézmények az ügyfelekre, fogyasztókra terhelik. Az 

alapvető banki szolgáltatások elérhetősége drasztikusan csökkent a Dodd–Frank-

törvény hatálybalépése óta: például az ingyenes folyószámla szolgáltatások aránya 

75%-ról 38%-ra csökkent, a havi banki költségek 111%-kal nőttek, 50 millióval 

kevesebb hitelkártya került kibocsátásra 2008 óta. Drasztikusan csökkent a mikro-

vállalkozásoknak és start-up vállalkozásoknak kihelyezett hitelek száma.31 Ezek 

pedig hozzájárulnak ahhoz, hogy az amerikai GDP-növekedés lelassult, a gazdaság 

nem növekszik olyan ütemben, mint az elvárások.  

 

A törvényjavaslat lényeges pontjai a következők: 

• A “too big to fail” problémakör végleges megszüntetése azzal, hogy eltörli a 

tőkeinjekció-biztosítást, kötelező szanálást ír elő a csődhelyzetbe jutott 

pénzügyi intézmények tekintetében. A cél egy rugalmas és biztonságos 

pénzügyi rendszer létrehozása, amely hozzájárul a gazdasági fejlődéshez, va-

lamint lehetőséget teremt az állampolgárok számára az önálló vállalkozások 

beindításához, illetve a gazdasági növekedés felgyorsítása, a munkahelyte-

remtés, ehhez pedig szükséges a Dodd–Frank-törvény meglévő bonyolult 

szabályozási keretének a megváltoztatása.  

• Opt out szabály biztosítása: 

A javaslat lehetőséget biztosít a pénzügyi intézmények számára, hogy a 

Dodd–Frank-törvény által szabályozott felügyeleti keretrendszer vonatkozá-

sában a stresszteszteket és fokozott prudenciális szabályokat (a FED és a Bá-

zel III. által elvárt tőke és likviditási előírások) illetően opt out joggal élje-

                                                 
30  A témához lásd bővebben: Patrick MCLAUGHLIN–Robert GREENE: Did Deregulation 

Cause the Financial Crisis? Examining a Common Justification for Dodd–Frank, Merca-

tus Center, George Mason University (Jul. 19, 2013), http://regdata.org/did-deregulation-

cause-the-financial-crisis-examining-a-common-justification-for-dodd-frank/, 2018. feb-

ruár 10. Peter J. WALLISON : Hidden in Plain Sight: What Really Caused the World’s 

Worst Financial Crisis and Why It Could Happen Again. AEI Press, 2013. 
31  The Financial Choice Act: Creating hope and opportunities for investors, consumers and 

enterpreneurs https://financialservices.house.gov/uploadedfiles/2017-04-24_financial_ 

choice_act_of_2017_comprehensive_summary_final.pdf, 2018. február 24., 5–7.  
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https://financialservices.house.gov/uploadedfiles/2017-04-24_financial_%20choice_act_of_2017_comprehensive_summary_final.pdf
https://financialservices.house.gov/uploadedfiles/2017-04-24_financial_%20choice_act_of_2017_comprehensive_summary_final.pdf


58                                                                 Gergely Beáta 
 

 

nek. Az opt out jog feltételeként előírja, hogy e jog alkalmazása esetén 10%-

os alaptőkehányaddal kell rendelkeznie a pénzügyi intézménynek.  

• Stresszteszt követelmények: 

Számos módosítást eszközöl a jelenlegi rendszeren, a stresszteszteket két-

évente és nem évente kellene elvégezni. Nem lenne évközi stresszteszt, a 

FED pedig köteles lenne nyilvánosságra hozni a stresszteszt elvégzése során 

a gazdasági követelményeket és modelleket.  

• Hatályon kívül helyezi a Dodd–Frank-törvény Volcker-szabályra vonatkozó 

rendelkezéseit.  

• Pénzügyi fogyasztóvédelem: 

A Bureau új elnevezést kapna: “Consumer Law Enforcement Agency”, élén 

igazgató és igazgatóhelyettes állna, akiket az elnök nevez ki és hív vissza.  

A visszahívásra a törvényjavaslat értelmében már nemcsak kötelezettségsze-

gés esetén van lehetőség, hanem bármikor élhet e jogával az elnök. Csökken-

ti az Agency élén álló személy hatáskörét is a törvényjavaslat. Ennek értel-

mében csökkenti az intézet által kikényszeríthető jogszabályok körét, eltörli 

a felügyeleti hatáskörét a személyi kölcsönök, az autóhitelek vonatkozásában 

is. A törvény hatálybalépésével a hatóság nem hozhatja nyilvánosságra az 

ügyfelek panaszainak adatbázisát. 32 

• Elszámoltathatóság: 

A törvényjavaslat célja, hogy növelje a pénzügyi intézmények elszámoltatha-

tóságát, amelynek célja a gazdasági növekedés elősegítése, illetve a fogyasz-

tók védelme. Ennél fogva szigorítja a pénzügyi csalásokra kiszabható pénz-

büntetés összegét. Az elszámoltathatóság tekintetében a FED működősében is 

változásokat kívánnak bevezetni. A monetáris politika tekintetében való füg-

getlenségét természetesen továbbra is fenntartja a törvény, azonban nagyobb 

hangsúlyt helyez a transzparenciára és az elszámoltathatóságra. A FED min-

den tevékenységét audit szervezetek ellenőrzése alá vonja ezáltal a törvényja-

vaslat. 33 

 

ZÁRÓ GONDOLATOK 

Jelentős változás előtt áll 2018-ban az amerikai pénzügyi szabályozás és az ameri-

kai felügyeleti rendszer. A tanulmányban átfogó képet igyekeztem adni az eltelt 10 

évben bekövetkezett változásokról, annak a gazdaságra gyakorolt hatásáról. Megvi-

lágítottam a pénzügyi válság kirobbanásának okait, a Dodd–Frank-törvény legfon-

tosabb rendelkezéseit, külön kiemelve a pénzügyi fogyasztóvédelem területét.  

                                                 
32  H. Rodgin COHEN–Samuel R. WOODALL III, Sullivan & Cromwell LLP: Financial 

CHOICE Act of 2017. https://corpgov.law.harvard.edu/2017/06/15/financial-choice-act-

of-2017/, 2018. március 14. 
33  Top 10 Wins for the American People with Financial CHOICE Act https://financial 

services.house.gov/news/documentsingle.aspx?DocumentID=401788, 2018. április 8. 

https://corpgov.law.harvard.edu/2017/06/15/financial-choice-act-of-2017/
https://corpgov.law.harvard.edu/2017/06/15/financial-choice-act-of-2017/
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A Financial CHOICE Act elfogadása és hatályba lépése számos változást fog hozni 

mind az amerikai pénzügyi szabályozás területén, mind pedig a világ többi részén. 

Az Opt out szabály biztosításával ugyanis a törvény eltérést enged az amerikai 

pénzügyi intézményeknek a Bázel III. által elvárt tőke- és likviditási előírások te-

kintetében. Nagyon fontos gazdasági hatással lesz ez a szabály az Európai Unió és 

a Bankunió életére, véleményem szerint. Az európai pénzügyi intézményeknek 

ugyanis ezáltal sokkal szigorúbb követelményekhez kell tartaniuk magukat, amely-

lyel komoly versenyhátrányba kerülhetnek az amerikai pénzügyi intézményekhez 

képest. A törvény elfogadása azonban jelenleg még várat magára. Az elfogadáshoz 

szükséges a szenátus jóváhagyása, amelyhez szükség van legalább nyolc demokra-

ta képviselő szavazatára (feltételezve, hogy mind az 52 republikánus képviselő a 

törvényjavaslat elfogadása mellett szavaz). Természetesen a republikánus képvise-

lők célja, hogy amilyen gyorsan csak lehet, aláírásra az elnök asztalára kerüljön a 

dokumentum.  


