
PA\625744HU.doc PE 376.602v02-00

HU HU

EURÓPAI PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

IDEIGLENES
2006/2102(INI)

25.7.2006

VÉLEMÉNYTERVEZET
a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részéről

a Gazdasági és Monetáris Bizottság részére

a „Jelzáloghitel az EU-ban” témájú Zöld Könyvről
(2006/2102(INI))

A vélemény előadója (*): Manuel Medina Ortega

(*) A bizottságok közötti megerősített együttműködés – az Eljárási 
Szabályzat 47. cikke



PA\625744HU.doc PE 376.602v02-002/5PA\625744HU.doc

HU

PA_NonLeg



PA\625744HU.doc PE 376.602v02-003/5PA\625744HU.doc

HU

JAVASLATOK

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felhívja a Gazdasági és Monetáris Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a 
következő javaslatokat:

A. Mivel a Bizottság „Jelzáloghitel az EU-ban” témájú zöld könyve (COM(2005)327)) az 
európai jelzáloghitel-piacok további integrációjára irányuló közösségi jogalkotás 
érdekében vizsgálja az ügyet az EU versenyképességének további megerősítése 
céljából;

B. mivel egy nyílt, hatékony és integrált jelzáloghitel-piac a munkavállalóknak és 
polgároknak a belső piacon való növekvő mobilitására válaszol;

C. mivel az európai fogyasztók védelmének bármely, jelzáloghitelről szóló jogalkotási 
tevékenység kiemelkedő fontosságú részének kell lennie, amely az EU legtöbb polgára 
számára a legnagyobb pénzügyi elkötelezettséget jelenti élete során, hosszú távú 
következményekkel életszínvonalukra és pénzügyi stabilitásukra nézve;

D. mivel az elérhető jelzáloghitel-termékek legfontosabb jellemzőinek megnövelt 
átláthatósága nem csak a piac hatékonyságát növeli, hanem a más tagországokban 
jelzáloghitelt kereső uniós kölcsönfelvevők bizalmát is, lehetővé tévén számukra a 
tájékozott módon való döntéshozatalt;

E. mivel a tagállamok jogrendszerei és üzleti kultúrája között még mindig jelentős 
különbségek vannak, különösen az olyan területeket szabályozó rendelkezésekben, 
amelyekre az EU jogszabályai nem terjednek ki (pl. végrehajtási eljárások, 
földnyilvántartások, szerződési feltételek, stb.);

F. mivel ezidáig jelentős piaci korlátok akadályozták a határokon átnyúló jelzáloghitel-
ajánlatokat, amelyek eleddig az EU jelzáloghitel-piacának csupán alig 1%-át tették ki;

G. mivel a jelzáloghitel-brókerek fontos szerepet játszhatnak hazai piacokon és más 
tagállamok piacain szerzett jelzáloghitel-termékekkel kapcsolatos szakértelmükből 
merítve, támogatva a határokon átnyúló tevékenységet és hídként működve a 
fogyasztók és mind a külföldi, mind a helyi pénzügyi intézmények között;

H. mivel, annak érdekében, hogy az EU jelzáloghitel-piacát hatékonyabbá és 
versenyképesebbé tegyük, ajánlatos lehet elsőként a „Lakáskölcsönökre vonatkozó 
magatartási kódex1 megvalósítását és működését, valamint az európai szabványosított 
információs lapok (ESIS) használatát megvizsgálni annak biztosítása érdekében, hogy 
a fogyasztók átlátható és összehasonlítható tájékoztatást kaphassanak a 
lakáskölcsönökről; 

  
1 „A lakáskölcsönöket kínáló kölcsönszolgáltatók fogyasztók számára szerződéskötést megelőzően adandó 
tájékoztatással kapcsolatos magatartási kódexe”, A Bizottság ajánlása, 2001. március 1., megjelent a Hivatalos 
Lapban, HL L 69, 2001.3.10.
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I. mivel úgy tűnik, hogy a lakáskölcsönökről szóló magatartási kódex változó sikerrel 
került megvalósításra a tagállamokban, és továbbra sem oldotta meg a közös jogi keret 
hiányának problémáját;

1. felismeri az EU jelzáloghitel-piacában azt a potenciált, hogy további, jól 
összpontosított integrációval a fogyasztók javát szolgálja;

2. felszólít azon technikai információk és az adandó tanács mennyiségét és minőségét 
szabályozó rendelkezések harmonizációjára, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a 
kölcsönt felvevő személy tájékozott döntést hozhasson a jelzáloghitel-szerződésről, 
amelyet alá szándékozik írni;

3. nem tágít azon véleményétől, hogy az ilyesfajta információnak kimerítőnek és 
érthetőnek kell lennie, és azt a lehető legkorábbi időpontban kell megadni a kölcsönt 
felvevő személy anyanyelvén, hogy már a folyamat legelején tájékozott módon 
választhasson;

4. a jelenlegi Lakáskölcsönökre vonatkozó magatartási kódexet és az európai 
szabványosított információs lapokat (ESIS) fontosnak ítéli, mégsem tartja elegendő 
eszközöknek az EU határain át közlekedő és más tagállamokban tulajdont szerezni 
kívánó polgárok gazdasági érdekeinek védelmére;

5. különösen a teljes hiteldíjmutató (THM) kiszámítási alapjában közös szólít fel EU-
normák megteremtésére, hiszen ez kulcseleme annak, hogy a fogyasztókat a 
jelzáloghitel „valós ára” felmérésének használható módjával lássák el; 

6. A legalább az Eurozónába tartozó tagállamokban alkalmazandó harmonizált THM-
plafonértékek meghatározására szólít fel;

7. hangsúlyozza, hogy a kölcsönt adó felelőssége az, hogy – az THM-ről szóló 
információn kívül – részletes tájékoztatást nyújtson bármely egyéb olyan tranzakciós 
költségekről, díjakról és jogi kötelezettségekről, amelyek a kölcsönt felvevőt terhelik 
(jegyző, regisztrációs és adminisztrációs költségek, adókövetelmények, stb.);  

8. úgy véli, hogy az előtörlesztési lehetőségek és az előtörlesztési díjak (ERF) felső 
kamatlábhatárának harmonizációja a kölcsönt felvevő/fogyasztó javára válhat, feltéve, 
hogy ez nem eredményez magasabb kockázatból eredő díjakat; felhívja ezért a 
Bizottságot, hogy vezessen be intézkedéseket a fogyasztó védelmére, aki az 
előtörlesztést választja;

9. felszólítja a Bizottságot, hogy vizsgálja meg a közvetítők szerepének fejlesztését az 
EU piacának határain át történő jelzálogeladás és -marketing tekintetében;

10. az összes hatályos uniós adatvédelmi jogszabály szigorú tiszteletben tartására szólít fel 
minden, a kölcsönt felvevő hitelképességének kockázatvizsgálatával kapcsolatos 
tevékenység, valamint ezeknek az adatoknak bármiféle adatbázisban való tárolása 
tekintetében;
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11. felszólítja Bizottságot, hogy bátorítsa a tagállamokat, hogy amilyen gyorsan csak 
lehet, hozzanak létre kompatibilis földhivatali vagy tulajdon-nyilvántartási 
rendszereket a földtulajdonlás információcseréjének megkönnyítésére, biztosítván a 
pontosságot és az átláthatóságot. Az ezekhez az adatbázisokhoz való 
diszkriminációmentes hozzáférés fontos lépés lesz a kölcsönt nyújtók arra történő 
bátorításában, hogy határokon átívelő módon működjenek;

12. felkéri a tagállamokat, hogy fogadjanak el differenciált megközelítést a jelzáloghitel-
szerződésekkel kapcsolatos nemzeti végrehajtási eljárások megvalósításában annak 
érdekében, hogy figyelembe vegyék a fogyasztó személyes és társadalmi 
körülményeit; támogatja a Bizottságnak egy rendszeresen aktualizált ponttáblázat 
megteremtésére vonatkozó javaslatát, amely a tagállamokban a kényszereladási 
eljárások költségéről és időtartamáról tartalmazna információkat, és felszólítja a 
Bizottságot, hogy rendszeresen vizsgálja meg, hogy mennyire hatékony ez az 
intézkedés; 

13. felkéri a Bizottságot, hogy vizsgálja meg, miként lehetne továbbfejleszteni a 
lakáskölcsönökre vonatkozó önkéntes magatartási kódexet és az európai 
szabványosított információs lapot (ESIS) és határozottan bátorítja ezek fokozott 
megvalósítását minden tagállamban;

14. felkéri a Bizottságot, hogy nyújtson be olyan irányelvjavaslatot, amelynek célja a 
különösen az uniós fogyasztókra vonatkozó jelzáloghitel-piac kulcsfontosságú 
szempontjainak harmonizációja, ideértve az THM kiszámítási alapjának közös uniós 
szabványait és egy azon kötelező információkat tartalmazó listát, amelyeket minden 
potenciális kölcsönt felvevő személynek adandó jelzáloghitel-ajánlatba bele kell 
foglalni.


