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Tárgy: Marian Antonie román állampolgár által benyújtott 1523/2010. számú petíció 
a banki ügyletek során állítólagosan történő kettős átváltásról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, aki egyesült királyságbeli tapasztalatairól számol be, kifogásolja, hogy 
egyes bankok gyakorlata szerint a román valutát kétszer váltják át, mivel az ország pénzneme 
nem az euro vagy az amerikai dollár. Úgy véli, ezt az eljárást jogtalannak kellene tekinteni és 
be kellene tiltani, mivel sérti a fogyasztók érdekeit, sőt, a személyek szabad mozgását is 
akadályozza.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. március 18. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. május 6.

A petíció
A petíció benyújtója egy egyesült királyságbeli fizetési művelettel kapcsolatos tapasztalatairól 
számol be, és kifogásolja, hogy a kétszeri pénznemváltás következtében magasabb díjakat 
kellett fizetnie. Az értékesítési helyen lévő kereskedő először megkérdezte tőle, hogy GBP-
ben kíván-e fizetni, vagy kéri az új román lejre (RON) történő átváltást, mivel nyilvánvalóan 
úgy gondolta, hogy bankkártyájának ez a pénzneme. Miután tájékoztatták az átváltási 
árfolyamról és a RON-ban kifejezett végső összegről, a pénznemváltás mellett döntött és 
RON-ban fizetett. Úgy tűnik, hogy az összeget ezt követően átváltották euróra, majd 
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visszaváltották RON-ra. A többszöri átváltás következtében magasabb összeget vontak le a 
számlájáról, mint amennyiben az értékesítési helyen megállapodtak. A petíció benyújtójának 
véleménye szerint ez a gyakorlat ellentétes a fogyasztói jogokkal, valamint ellentmond a 
kereskedő – aki elmagyarázta, hogy az átváltás végleges és nem alkalmaznak külön díjakat –
által nyújtott információknak. Úgy tűnik, hogy ez a gyakorlat nem kivételes az eurótól eltérő 
pénznemekben teljesített műveletek esetében.

A Bizottság észrevételei 
A 2007/64/EK irányelv1 49. cikkének (2) bekezdése a pénznemek átváltása tekintetében 
kimondja az átláthatóság és a kártyatulajdonosok szabad választásának elvét. Ennek 
megfelelően, ha az értékesítési pont vagy a kedvezményezett felajánlja a pénzváltási 
szolgáltatást a fizető félnek, a pénzváltással kapcsolatos információkat a fizetési művelet 
megkezdése előtt meg kell adni. A pénzváltási szolgáltatást nyújtó fél köteles ezenkívül a 
fizető fél tudomására hozni az összes esedékes költséget, továbbá a fizetési műveletnél az 
átváltáshoz használt árfolyamot. A fentiek alapján a fizető félnek egyetértését kell adnia 
továbbá a pénzváltási szolgáltatás igénybevételéhez. 
A petíció benyújtója által szolgáltatott információk alapján eleget tettek e feltételeknek, 
amikor a petíció benyújtója elfogadta a kereskedő arra vonatkozó ajánlatát, hogy 
bankkártyájával RON-ban fizessen. A Bizottság rendelkezésére álló információk alapján nem 
egyértelműek az egymást követően euróra, majd RON-ra való átváltás okai. Talán a petíció 
benyújtója és a bankkártyájának kibocsátója közötti keretszerződésben foglalt feltételek miatt 
került ezekre sor.

Meg kell jegyezni, hogy az euroövezeten kívüli uniós tagállamok számos pénzintézménye 
kínál olyan bankkártyákat, amelyek pénznemét valamennyi külföldi művelet esetében 
technikailag euróban határozzák meg (egyes esetekben USD-ben is), és az összeget csak ezt 
követően váltják át a nemzeti pénznemre. Ha a petíció benyújtójának ügyében is ez történt, az 
azt jelentené, hogy a GBP-ben végrehajtott minden művelet esetén az összeget átváltanák 
először euróra, majd RON-ra. Lehetséges, hogy az egyesült királyságbeli kereskedőnek a 
RON-ra való pénznemváltás felajánlásakor nem volt erről tudomása, mivel feltételezhette, 
hogy a Romániában kibocsátott kártya pénzneme RON volt.

Következtetések

A Bizottság kizárólag abban az esetben léphet fel a tagállamok ellen, ha azok nem 
megfelelően ültették át vagy nem megfelelően alkalmazták az uniós jogot. A rendelkezésre 
álló információk fényében úgy tűnik, hogy betartották a pénzforgalmi szolgáltatásokról szóló 
2007/64/EK irányelvben meghatározott jogokat és kötelezettségeket. Míg úgy tűnik, hogy az 
első pénzváltás megfelel a 2007/64/EK irányelv 49. cikke (2) bekezdésének, az ezt követő 
átváltás szintén összhangban állhat az irányelvvel, ha az átváltásban a 49. cikknek 
megfelelően állapodtak meg. A Bizottság javasolja a petíció benyújtójának, hogy ellenőrizze a 
bankkártyájával kapcsolatos keretszerződés feltételeit annak megállapítása érdekében, hogy 
azok tartalmaznak-e rendelkezést arról, hogy a Románián kívül nem euróban végrehajtott 
műveletek összegeit minden esetben át kell-e váltani euróra, majd a helyi pénznemre.
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A petíció benyújtója a banki szolgáltatásokkal foglalkozó román ombudsman elé viheti az 
ügyet, aki felveheti a kapcsolatot az Egyesült Királyság pénzügyi szolgáltatásokkal foglalkozó 
ombudsmanjával. A romániai ombudsman elérhetősége a következő:

http://mediatorbancar.wordpress.com/about/


