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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Anthony Craven brit állampolgár által a „National Support Group for 
victims of failed home income plans” (a balsikerű „home income plans” 
lakáshitelek áldozatainak nemzeti támogatócsoportja) nevében benyújtott 
0345/2011. számú petíció a főként brit takarékszövetkezetek által az 1980-as 
évek végén forgalmazott ingatag lakáshitel-konstrukciók (ún. „home income 
plans”) után a kártérítés elmaradásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kártérítést próbál kapni az 1980-as években forgalmazott ingatag 
lakáshitel-konstrukciók (az ún „home income plans”) áldozatai számára.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. június 28. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. szeptember 30.

A petíció az egyesült királyságbeli lakáshitel-konstrukciókkal („home income plans”) 
foglalkozik. Az Egyesült Királyság Pénzügyi Felügyeleti Hatóságának (FSA) weboldala szerint 
ez a konstrukció egy időskori jelzálogszerződésből áll. Ekkor a kölcsönadott pénzt arra 
használják, hogy életfogytig rendszeres állandó jövedelmet (járadékot) vásároljanak belőle. E 
jövedelemből fizetik a jelzáloghitel kamatát, a maradékot pedig a hitelfelvevő felhasználhatja. 
Az 1980-as években sok esetben nem teljes tájékoztatás alapján értékesítették ezeket a 
konstrukciókat, és a gazdasági klíma miatt sok befektetés értéke visszaesett, az adósság pedig 
nőtt. Következésképpen nőtt a fogyasztók eladósodottsága. Az időskori jelzálogszerződéseket 
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az FSA csak 2004. október 31. óta szabályozza. 
A petíció benyújtója korábban két alkalommal nyújtott be petíciót az Európai Parlamenthez a 
lakáshitel-konstrukciókkal kapcsolatban: a 733/1999. sz. petíciót (amelyre az új petícióban 
hivatkozik) és a 179/2006. sz. petíciót (amelyet nem említ az új petícióban).

A 733/1999. sz. petícióra adott válaszában a Bizottság megállapította, hogy „a Közösség nem 
rendelkezik közvetlen hatáskörrel ahhoz, hogy beavatkozzon, mivel ezek az ügyek a tagállamok 
hatáskörébe tartoznak. Az egyedi panaszokat ezért az érintett tagállamok illetékes hatóságaihoz 
kell intézni.” A 179/2006. sz. petícióra adott válaszában a Bizottság megállapította, hogy 
„jelenleg továbbra is a tagállamok felelősek a jelzáloghitelekkel kapcsolatban a 
fogyasztóvédelemért [...]. A Bizottság szolgálatai úgy ítélik meg, hogy Craven úr petíciója nem 
mutat rá a közösségi jog megsértésére."
A petíció benyújtója szerint az Egyesült Királyság egymást követő kormányai kijelentették, 
hogy nem hajlandók túllépni a pénzügyi szolgáltatásokról szóló 1986. évi törvényben biztosított 
védelmen.  Azzal érvel, hogy az ezeket a termékeket értékesítő lakás-takarékpénztárak sem 
segítenek e hitelkonstrukciók áldozatainak. Kéri ezen igazságtalanságok orvoslását és kártérítés 
fizetését. Kéri továbbá a Bizottságot, hogy adjon aktualizált választ.

A Bizottság észrevételei

A szóban forgó kérdést az uniós jog nem szabályozza. Nincs olyan uniós másodlagos jogi aktus 
1989-ig visszamenőleg, amely alkalmazható lenne. A bankokra vonatkozó uniós jog1 sohasem 
szabályozta a bankok fogyasztókkal szembeni magatartását, hiszen csak a prudenciális 
felügyelettel foglalkozik. 
A Bizottság 2001-ben ajánlást2 fogadott el, amely iránymutatásokat határozott meg a 
fogyasztóknak a jelzáloghitelekkel kapcsolatban nyújtandó szabványosított tájékoztatásról. Az 
iránymutatások célja az volt, hogy megkönnyítsék a fogyasztók számára a különböző hitelezők 
– köztük a más tagállamokban lévő hitelezők – által kínált hiteltermékek összehasonlítását, és 
így lehetővé tegyék a fogyasztók számára, hogy megfelelő tájékoztatást alapján hozhassanak 
döntést. Az ajánlásba foglalt iránymutatásokról egy önkéntes magatartási kódex formájában 
született megállapodás a fogyasztóvédelmi csoportok és jelzálog-hitelező ágazat között. 

2011 márciusában a Bizottság emellett javaslatot fogadott el a lakóingatlanokhoz kapcsolódó 
hitelmegállapodásokról szóló irányelvről3. E javaslat célja, hogy magasabb szintű védelmet 
nyújtson a hitelfelvevőknek olyan intézkedéseken keresztül, amelyek a szerződés aláírása előtti 
időszakkal foglalkoznak. Ezek a következők: a reklámozásra vonatkozó szabályok, a 
szerződéskötést megelőző tájékoztatás, a magyarázatok és tanácsadás biztosítása, a hitelfelvevő 
hitelképességének megfelelő értékelése, valamint a lejárat előtti törlesztéshez való jog. A 
javaslat továbbá biztosítani kívánja, hogy a jelzáloghitelek fogyasztók számára történő 
                                               
1 A hitelintézetek tevékenységének megkezdéséről és folytatásáról szóló, 2006. június 14-i 2006/48/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv, valamint a befektetési vállalkozások és hitelintézetek tőkemegfeleléséről szóló, 
2006. június 14-i 2006/49/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv.
2 A Bizottság 2001. március 1-i 2001/193/EK ajánlása a fogyasztóknak a lakáshitel-szerződéseik megkötését 
megelőző, a hitelnyújtók által történő tájékoztatásáról. További információ a Bizottság weboldalán olvasható: 
http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/home-loans/code_en.htm.
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nyújtásában és értékesítésében részt vevő összes intézetet megfelelően szabályozzák és 
felügyeljék.

A javaslat azonban kizárja a rendelkezések hatálya alól a jelzálog-alapú hiteltermékeket, 
amelyeket egy ingatlan értékesítési bevételeiből fizetnek vissza, például amikor a tulajdonos 
elhalálozik vagy gondozásba vonul, mivel a javaslat jelenlegi rendelkezéseinek többsége nem 
releváns, illetve nem alkalmazandó az ilyen termékek esetében. Emellett a javaslatok tartalma 
rendes esetben nem alkalmazandó visszaható hatállyal. A javaslatról jelenleg tárgyal az Európai 
Parlament és a Tanács.

Ezért jelenleg továbbra is tagállamok tartoznak teljes körű felelősséggel a jelzáloghitelekkel 
kapcsolatos fogyasztóvédelemért.

Következtetések

Jelenleg továbbra is a tagállamok felelnek a jelzáloghitelekkel kapcsolatos 
fogyasztóvédelemért. A lakóingatlanokhoz kapcsolódó hitelmegállapodásokról szóló irányelvre 
irányuló javaslat elfogadását követően a tagállamok felelnek majd az irányelvben szabályozott 
területek nemzeti jogba való átültetéséért. Az irányelvben nem szabályozott területeken 
továbbra is a nemzeti jog alkalmazandó.

A Bizottság úgy ítéli meg, hogy a petíció alapján nem állapítható meg az uniós jog megsértése.


