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különféle jelzálogtársaságok és bankok által alkalmazott kor alapján történő 
megkülönböztetésről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifogásolja a legtöbb jelzálogtársaság és bank üzletpolitikáját, amely a 
jelzálog lejártának maximális korhatárát 65, 70 vagy 75 évben állapítja meg. A petíció 
benyújtója szerint az ilyen politika megkülönböztető az idős emberekkel szemben, és nem 
indokolt, hiszen a jelzálog tárgya ugyanaz, függetlenül a kérelmező korától. A petíció 
benyújtója kéri az Európai Parlamentet, hogy tegye meg a szükséges lépéseket az ilyen 
megkülönböztető gyakorlatok megakadályozása érdekében.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva 2009. március 12-én. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. május 15.

A petíció

A petíció benyújtója 70 éves, és nehezen tud felvenni jelzáloghitelt, hiszen a rendelkezésére 
álló hitelkonstrukciók száma a kor alapján történő megszorítások miatt korlátozott. Az életkor 
alapján történő korlátozások 65, 70, 75 illetve 80 éves kort határoznak meg a szerződés 
maximális végső határidejeként. A petíció benyújtója úgy véli, hogy a leírt helyzet kor alapján 
történő megkülönböztetést jelent. Megkérdőjelezi, hogy szükség van-e ilyen 
megkülönböztetésre, hiszen a hitel fedezetéül szolgáló vagyontárgy ugyanaz, tekintet nélkül a 
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kérelmező korára, ellentétben más pénzügyi termékekkel, például az életbiztosításokkal. 
Felteszi a kérdést, hogy az európai jogszabályok foglalkoznak-e az ilyen magatartással, és ha 
igen, miként biztosítják, hogy a jelzálogtársaságok eleget tegyenek e jogszabályoknak.

A Bizottság megjegyzései a petícióhoz

Az EK jelenlegi jogi kerete csak az alkalmazás, a munkavégzés és a szakmai képzés területén 
tiltja a valláson, meggyőződésen, fogyatékosságon, életkoron és szexuális irányultságon 
alapuló megkülönböztetést1. Az EK-Szerződés 13. cikke alapján az Európai Bizottság tavaly 
elfogadott egy javaslatot, melynek célja a személyek közötti, vallásra vagy meggyőződésre, 
fogyatékosságra, életkorra vagy szexuális irányultságra való tekintet nélküli egyenlő 
bánásmód elvének alkalmazása a munkaerőpiacon kívül is2. Ebben meghatározzák a 
megkülönböztetés tiltásának keretszabályait ezeken a területeken, valamint az ilyen 
megkülönböztetést elszenvedő személyek védelmének egységes minimumszintjét az Európai 
Unióban. 

Azonban miközben a javaslat 2. cikke meghatározza az „egyenlő bánásmód elvét”, amely 
magában foglalja, hogy nem lehet közvetlen vagy közvetett megkülönböztetést alkalmazni 
többek között a nem és az életkor alapján, ugyanaz a cikk biztosítja az eltérés lehetőségét a 
tagállamok számára a pénzügyi szolgáltatások esetében. A javaslat 2. cikkének (7) bekezdése 
lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy engedélyezzék az arányos megkülönböztető 
bánásmódot, amennyiben az érintett termék esetében az életkor vagy a fogyatékosság 
meghatározó tényező a fontos és pontos biztosításmatematikai vagy statisztikai adatokon 
alapuló kockázatértékelésben. A javaslat (15) preambulumbekezdése szerint a biztosítási, a 
banki és más pénzügyi szolgáltatások nyújtásakor a fogyatékossághoz és a korhoz kapcsolódó 
biztosításmatematikai és kockázati tényezőket alkalmaznak. Ezek alkalmazása abban az 
esetben nem tekinthető megkülönböztetésnek, amennyiben a tényezők bizonyítottan a 
kockázatértékelés fontos elemei. A javaslatot jelenleg az Európai Tanács tárgyalja. 
Ebből az következik, hogy a közösségi jog jelenleg nem foglalkozik a személyek közötti, 
vallás vagy meggyőződés, fogyatékosság, életkor vagy szexuális irányultság alapján történő 
megkülönböztetésével a munkaerőpiacon kívül.

A petíció benyújtója által leírt kontextusban az egyesült királyságbeli hitelezők életkor alapján 
történő megkülönböztetést alkalmaznak, amikor meghatároznak egy maximális életkort a 
jelzáloghitel-szerződések végső határidejeként, amely 65 és 80 éves életkor között változik. A 
kor fontos kockázati tényező a hitelezők számára. Különösen más tényezőkkel kombinálva, 
mint például a foglalkoztatási, egészségügyi, családi stb. állapot, a hitel visszafizetésének 
esélyei függenek az életkortól. Az európai banki jogszabályok előírják a hitelintézeteknek, 
hogy az adós valamennyi vonatkozó jellemzőjét figyelembe vevő minősítési rendszerrel 
értékeljék a kölcsönt felvevők hitelképességét3.

                                               
1 A személyek közötti, faji- vagy etnikai származásra való tekintet nélküli egyenlő bánásmód elvének 
alkalmazásáról szóló 2000. június 29-i 2000/43/EK irányelv (HL L 180., 2000.7.19., 22. o.) és a foglalkoztatás 
és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek létrehozásáról szóló 2000. 
november 27-i 2000/78/EK irányelv (HL L 303., 2000.12.2., 16. o.).
2 COM(2008) 426 végleges
3 A 2006. június 14-i 2006/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv a hitelintézetek tevékenységének 

megkezdéséről és folytatásáról (átdolgozott szöveg) (HL L 177., 2006.6.30., 109. o.).
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A kölcsönt felevők hitelképességének vizsgálata a jelzáloghitelek esetén is fontos. Hiszen bár 
a jelzáloghitel lehetővé teszi a hitelező számára, hogy az ingatlan értékét biztosítékként vegye 
igénybe, amennyiben a kölcsönt felvevő nem tud eleget tenni a hitelszerződés szerinti 
kötelezettségeinek, a felelős hitelezési gyakorlat megkívánja, hogy a hitelező azt csak utolsó 
mentsvárként tekintse, tekintettel arra, hogy ez esetben egy polgár elveszíti a házát. A 
zálogjog érvényesítése továbbá jelentős költségekkel jár a hitelező számára.

A fent említett bizottsági javaslat, melynek célja a személyek közötti, vallásra vagy 
meggyőződésre, fogyatékosságra, életkorra vagy szexuális irányultságra való tekintet nélküli 
egyenlő bánásmód elvének alkalmazása a munkaerőpiacon kívül is, elvileg segíthet az 
életkoron alapuló megkülönböztetés felszámolásában. Majd kiderül azonban, hogy a 
tagállamok miként fognak élni a pénzügyi szolgáltatások esetében engedélyezett vonatkozó 
rugalmassággal. Miközben a tagállamok nemzeti szinten kivételeket tehetnek a pénzügyi 
szolgáltatások esetében, a hitelezők maguk is felülvizsgálhatják jelzálog-hitelezési 
politikájukat az életkor szerinti korlátozások vonatkozásában, tekintettel az egyre 
hosszabbodó életkilátásokra és a hitelezők közti fokozódó versenyre. Ezért, mivel semmi nem 
akadályozza meg a hitelnyújtókat, hogy idősebb személyeknek is hitelezzenek, a petíció 
benyújtója találhat olyan hitelezőt, amely életkora ellenére kölcsönt nyújt számára, szükség 
esetén azonban további biztosítékok kikötésével. 

Összegzés

A tény, hogy a hitelezők életkorhatárt szabnak meg jelzáloghiteleik esetében annak 
kockázatával magyarázható, hogy a kölcsönt felvevők esetleg nem tudják visszafizetni 
hiteleiket. Az ilyen korhatárok adott esetben terhesek lehetnek a polgárok számára, azonban 
nem sértik a közösségi jogot.


