Kovács Levente vagyok, 5 éve a Magyar Bankszövetség főtitkára.
Igen tisztelt Elnök Asszony, Hölgyeim és Uraim!
Engedjék meg, hogy még egyszer megköszönjem, hogy alkalmat adtak
nekünk álláspontunk kifejtésére. Tulajdonképpen szóbeli tárgyalást kívántam,
mert nézetem szerint ez az egyedüli eszköz, amely bennünket a megértéshez és
az előttünk fekvő szövevényes kérdések helyes megismeréséhez vezethet.
Elfogadom tehát az elém állított helyzetet és hogy idejüket túlságosan igénybe
ne vegyem, egyenesen a tárgyra térek.
Az elmúlt 5 évben – ezóta vezetem a szövetséget, így csak erről tudok
hitelesen nyilatkozni - a Magyar Bankszövetség az ország érdekében
folyamatosan együttműködött a kormánnyal. Még a legnehezebb időszakban is
konstruktívan segítette a kormány munkáját.
Ebben az együttműködésben, amíg működtetni tudtuk, jelentős segítséget
nyújtott a Bankadat. Hiszen a Bankszövetség nem egy passzív, no-name
szervezet, hanem hagyományosan oroszlánrészt vállal a magyar gazdaság
irányainak a kijelölésében, a fejlesztésében és a piaci rések feltárásában. Ebben
fő partnerei a gazdasági kérdésekkel és a jogalkotással foglalkozó
minisztériumok, valamint a felügyeleti tevékenységet is ellátó jegybank.
A proaktivitáshoz szükség van pontos információkra, a valóságot
megbízhatóan mutató tényadatokra. A Bankadat ilyeneket tartalmazott. Többek
között ezért is működtünk minden vonatkozásban együtt a Gazdasági
Versenyhivatallal. Minden információ megadásával biztosítottuk, hogy
megismerhesse a Bankadat működését és nemzetgazdasági szerepét, és hogy
mihamarabb lezárhassa a vizsgálatát. Ez a nyitottság a múltban is így lehetett,
hiszen egy évtizeddel ezelőtt a Versenyhivatalnak volt olyan prezentációja
melyhez ebből merített adatot vezető munkatársuk.
Tekintettel arra, hogy korábban nem volt törvényi szabályozása a Bankadat
szolgáltatásnak, 2015. óta már van, így állami, egészen pontosan felügyeleti
ösztönzésre és pénzügyi támogatással hozta létre azt a Magyar Bankszövetség.
Majd felügyeleti szakmai támogatással, adatok megosztásával és ellenőrzésével
az összes piaci szereplő számára hozzáférhetően működtettük azt. A Bankadat
szolgáltatási formája, működtetési körülményei és adatszerkezete is ismert volt,
hiszen a minisztériumok rendszeresen kértek és kaptak is belőle specifikus
adatokat.
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Ezek felhasználásra kerültek a korábbi költségvetések tervezésében, a
kormányzati támogatási programok kidolgozásában és jelentősen aktivizáltak is
a bankok részvételét a gazdaság fejlesztésben. A BankAdat létrehozásához
adott felügyeleti támogatás valamint az, hogy a kormányzat széleskörűen
hasznosította a BankAdatból szerzett információkat, azt támasztják alá, hogy a
kormányzat felismerte, elfogadta és támogatta és támogatja a BankAdat
létrehozását és működését.
Ennek megfelelően az is kizárható, hogy a BankAdat létrehozóiban felmerült
volna a jogsértés lehetősége, illetőleg, hogy az adatbázist direkt jogsértő céllal
hozták volna létre.
Az sem feltételezhető, hogy az állam (MNB, PSZÁF) egy tudatos jogsértést
támogatott, sőt szponzorált volna. A BankAdat létrehozása és működtetése
során bizonyosan hiányzott a versenykorlátozó szándék, sőt közgadászi és
egyetemi oktatói meggyőződésem is, hogy egy az árjellegű információkat nem
tartalmazó utólagos adatcsere valójában versenyélénkítő hatású
A Bankadat szolgáltatás felfüggesztése óta nem tudunk adatokat adni, s
ezért elnehezült a bankok hitelezési tevékenysége is. Ez így nem mehet tovább,
mert az ország látja a kárát, közismert, hogy a kormányzat és a jegybank minden
lehetséges eszközzel, ösztönözni kívánja a hitelezést és ezáltal a gazdaság
további élénkítését.
Habár most továbbra is védekeznem kellene, azonban nincs miért. Így most
inkább előre tekintek és a jövőről szólok:
Első és most egyetlen lépésként a politika/gazdaságpolitika és a pénzügyi
szektor új típusú egymásra utaltságát szeretném hangsúlyozni. Mára a politika
primátusa egyértelmű lett. De ez csak akkor működhet eredményesen, ha
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a felek kölcsönösen kivívják egymás bizalmát, és közöttük az adott szó
és az aláírt megállapodás szent,
az érdemi döntések alapos szakmai egyeztetések és a rövid távon
túltekintő, komplex megfontolások után születnek,
mindezek alapján pedig megteremtődik az a minden változásra hitelesen
reagálni képes, mégis alapvetően kiszámítható gazdasági környezet,
ami egyik meghatározó feltétele az egész magyar gazdaság tartós
növekedésének.
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Ezen pontok alapján látom elkezdhetőnek annak az új környezetnek a
felépítését, melyben felelősségteljes szerepe és feladata van a kormánynak, a
független állami hivataloknak és a kereskedelmi bankoknak. Ehhez az említett
szereplőktől, azon belül is különösen a Bankadatot használó és az azt nem
használó tagjainktól, a Bankadatot használó de nem bankszövetségi tag
hitelintézetektől várom el a feltétel nélküli támogatást.
Végezetül szeretném leszögezni, hogy a Magyar Bankszövetség az eljárás
során mindvégig együttműködött a Versenyhivatallal. Ezt igazolja, hogy az
adatbázis működtetését már 2012-ben felfüggesztettük, illetve szóban és írásban
többször jeleztük, hogy készek vagyunk az eljárásba vont bankokkal közös
kötelezettségvállalásra. Tettük ezt annak ellenére, hogy meg voltunk győződve a
BankAdat hasznosságáról és jogszerűségéről.
Mielőtt szavaimat befejezném, hálásan köszönöm, hogy alkalmat adtak
nekem álláspontomnak élőszóval való kifejtésére, és hogy beszédemet oly
jóakaratú és állandó figyelemmel kísérték!
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