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FONTOS VÁLTOZÁSOKAT HOZ AZ EURÓPAI UNIÓ PÉNZFORGALMI IRÁNYELVE

Növelnék a biztonságot

Bonyolultabb eljárás, 
fokozottabb biztonság 
– többek között ezt ered-
ményezik majd az Európai 
Unió második pénzfor-
galmi irányelvének rövid 
időn belül érvénybe lépő 
előírásai. A fogyasztókat 
érintő egyik legjelentősebb 
változás az internetes fi ze-
tés szabályainak változása 
lesz a kétlépcsős hitelesítés 
bevezetése miatt. 

 » ISZLAI KATALIN

V árhatóan szeptember 14-
én életbe lépnek az Euró-
pai Unió új pénzforgalmi 

irányelvének (PSD2) „második 
körös” rendelkezései. A 2015-ből 
származó 2366. számú irány-
elvnek köszönhetően először 
tavaly januárban módosult az 
európai pénzforgalmi szabályo-
zás, majd egy átmeneti idősza-
kot követően hamarosan újabb 
jelentős változásokra számítha-
tunk. A PSD2 célja az innovatív 
pénzügyi szolgáltatások támo-
gatása, valamint a fogyasztók 
védelemének növelése.

Nagyobb biztonság
A PSD2 által például új szerep-
lők léphetnek a pénzügyi szol-
gáltatások piacára, a harmadik 
feles szolgáltatók pedig hozzá-
férhetnek a bankok folyó-szám-
lavezető rendszeréhez és az 
abban tárolt adatokhoz. Ezáltal 
innovatív pénzügyi szolgálta-
tásokat nyújthatnak az ügyfe-
lek számára, például új fi zetési 
megoldásokat fejleszthetnek. 
Az egyszerű fogyasztó számára 
azonban a legjelentősebb rö-
vid távú változást az internetes 
vásárlás szabályainak módosu-
lása jelenti. Mint a bankkártyát 
használók megtapasztalhatták, 

eddig a legtöbb online vásárlás 
esetében nem kellett mást tenni, 
mint bepötyögni a kártyán talál-
ható adatokat, és máris megtör-
tént a tranzakció. Noha ez a gya-
korlat valóban pofonegyszerű, 
számos veszélyt is rejt, hiszen 
ha illetéktelenek kezébe került 
a bankkártya, játszi könnyed-
séggel vásárolhattak vele szin-
te bármit. Sokakat pontosan a 
biztonság hiánya tartott vissza 
az internetes vásárlástól, az erre 
vonatkozó statisztikákból jól 
látszik, hogy Romániában a leg-
többen inkább kiveszik a pénzt 
a számlájukról, mintsem online 
fi zetnének. Az Európai Unió 
statisztikai hivatala, az Euros-
tat tavalyi statisztikája arra is 
rámutatott, hogy a romániai 
internetfelhasználók mindössze 
23 százaléka vásárolt interne-
ten, miközben az európai átlag 
közel 70 százalék. A PSD2-nek 
köszönhetően szeptember 14-től 
biztonságosabbá válik az inter-
netes vásárlás, mivel kötelező 
lesz az egyes bankok által már 
most is alkalmazott kétlépcsős 
hitelesítés. Ez a gyakorlatban 
azt jelenti, hogy nem lesz ele-
gendő csupán a bankkártyán 
szereplő adatok megadása, ha-
nem ezek bepötyögése után az 
ügyfél által megadott telefon-

számra szöveges üzenetben egy 
egyszer használatos biztonsági 
kódot is küldenek, amelyet szin-
tén be kell majd írni a fi zetés hi-
telesítéséhez.

A bizalom növelése
Szabó Árpád közgazdász szerint 
ezáltal kissé lassúbbá és bonyo-
lultabbá válik az online fi zetés, 
a nagyobb biztonság érdekében 

azonban megéri a fáradságot. 
„Mivel Európában jelentősen 
megnövekedett az elektronikus 
pénzforgalom, és egyre többen 
fi zetnek interneten keresztül, 
megnőtt a visszaélések száma 
is. Utóbbiak elkerülése végett 
dolgozta ki az Unió ezt az irány-
elvet. A biztonság növelésére 
nagy szükség van, hiszen egé-
szen hihetetlen történeteket 
lehet hallani a bankkártyák 
használatáról. Marosvásárhe-
lyen például egy idős férfi  fel-
írta a bankkártyája jelszavát a 
bankautomata fölé, egy tömb-
ház oldalára, hogy ne felejtse 
el. Utána évekig ugyanabból az 
automatából vette ki a pénzt, 
egészen addig, míg felújították 
a tömbházat. Olyat is gyakran 
hallani, hogy felírják egy papír-
ra a PIN-kódot, és a pénztárcá-
jukban hordják a bankkártya 
mellett. Továbbá sokan nem 
mernek interneten kártyával fi -
zetni, mert tartanak a visszaélé-
sektől. A PSD2-től éppen ezért 
azt várják az illetékesek, hogy 
növelje a felhasználók bizal-
mát, és ezáltal fellendüljön az 
internetes vásárlás” – magya-
rázta a szakember. Hozzátette: a 
kétlépcsős hitelesítést a külön-
böző bankoknál eltérő módon 
vezethetik be. A szöveges üze-
net helyett (vagy azzal együtt) 
valamilyen biológiai azonosítót 
is kérhetnek, mint például az 
ujjlenyomat, vagy egyéb szemé-
lyes adatokat, mint a személyi 
szám néhány számjegye. 

A PSD2 bevezetése ugyanak-
kor jelentős informatikai fej-
lesztés elé állította a pénzügyi 
intézményeket, így megtörtén-
het, hogy nem mindegyik tag-
állam tud felkészülni a szep-
tember 14-ei határidőre. Mivel 
már több tagállam is jelezte, 
hogy több időre lenne szüksé-
ge, nem kizárt egy esetleges ha-
lasztás, hivatalosan azonban a 
határidő továbbra is szeptem-
ber 14-e. 

 » A szakértő szerint 
kissé lassúbbá és bo-
nyolultabbá válik az on-
line fi zetés, a nagyobb 
biztonság érdekében 
azonban megéri.

 Biztonsági kódot küld a bank. Megbizonyosodnának, hogy valóban a kártya tulajdonosa szeretne vásárolni
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 » BÍRÓ BLANKA

Nagy beruházás lehetőségét 
nyitotta meg a tulajdonában 

levő útépítő cég előtt a Kovászna 
Megyei Tanács: a terveik szerint 
kőbányát és aszfaltgyártó gépet 
is vásárolnak. Ezzel nemcsak a 
cég saját tevékenységéhez szük-
séges alapanyagokat állítanák 
elő, hanem eladásra is termel-
nek követ, építkezési anyagot, 
és ezzel hasznot hajtva az ön-
kormányzatnak. Tamás Sándor, 
a Kovászna megyei közgyűlés 
elnöke tegnapi sajtótájékozta-
tóján bejelentette, legutóbbi 
ülésén a testület egyöntetűen 
megszavazta, hogy a Kovászna 
Megyei Út- és Hídépítő Rt.-nek 
66,5 millió lejjel növelik a törzs-
tőkéjét, ebből a pénzből a száz 
százalékban önkormányzati 
tulajdonban levő cég megvásá-
rolhat egy kiszemelt málnásfür-
dői kőbányát, korszerűsítheti a 
kitermeléshez szükséges tech-
nológiát, és vásárolhat egy új 
aszfaltgyártó gépet.

Növelnék a hatékonyságot
Tamás Sándor kérdésünkre el-
mondta, a bánya jelenleg brassói 
magán- és jogi személyek tulajdo-
nában van, a tárgyalások elkez-
dődtek a tulajdonosokkal, remé-
nyeik szerint hamarosan nyélbe 
üthetik az adásvételt. A kőbánya 
jelenleg is működik, bár a tech-
nológiája elavult, de vannak 
szerződései, ezeket is átveszik, 
tehát már ügyfeleik is lesznek, 
ugyanakkor a kőbánya hatályos 
engedélyekkel is rendelkezik. 
Ha a kitermelést korszerűsítik, 
nagyobb hatékonysággal tudnak 
majd dolgozni.  Ezen a héten a 
közgyűlés dönt a cég költségve-
tésének módosításáról, és ezzel 

újabb lépést tesznek a cél felé. 
Tamás Sándor hangsúlyozta, 
gazdasági számításokat végez-
tek, és ezek azt támasztják alá, 
hogy ha jól gazdálkodnak vele, 
a beruházás gazdasági hasznot 
hoz a cégnek, és ezzel együtt az 
önkormányzatnak. 

Több mint százéves múlt
A Málnásfürdőn található kőbá-
nya a Felső-Olt mente kőbányá-
szatának és feldolgozásának 
egyik hagyományos helyszíne, 
már több száz évvel ezelőtt is 
kitermelték, feldolgozták az itt 
található követ, ezt a tevékeny-
séget kell korszerűsíteni – rész-
letezte Tamás Sándor. Rámuta-
tott, nem utolsó szempont volt 
a döntés előkészítése során, 
hogy a bánya megvásárlásával 
a térségben lakók számára új 
munkahelyeket tudnak terem-
teni. „Ennek a lehetőségnek 
a legfontosabb üzenete, hogy 
a gazdálkodó önkormányzat 
időszaka következik, nem-
csak felhasználni szeretnénk a 
közpénzt, hanem azzal olyan 
módon gazdálkodni, hogy hoz-
záadott értéket is termeljünk” – 
mondta a közgyűlés elnöke.

Az Olt mentén kiváló minő-
ségű épületkő, andezit talál-
ható. Málnásfürdőn az első kő-
bányát 1890-ben egy kőfaragó 
létesítette, az ágazat évtizede-
kig adott munkát az itt élő férfi-
aknak. Tizennégy évvel ezelőtt 
Málnás önállósult Mikóújfa-
lutól, akkor éppen a kőbányák 
tulajdonlása miatt robbant ki 
„testvérháború”, aminek ez év 
elején vetettek véget, hogy el-
kerüljék a további pereskedést: 
meghúzták a két település ha-
tárát, így a kiszemelt kőbánya 
végleg Málnásfürdőhöz került.

Kőbányát vesz Kovászna megye




