
CM\899890HU.doc PE487.869v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Petíciós Bizottság

20.4.2012

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Buda Rudolf magyar állampolgár által benyújtott 1047/2011. számú petíció 
egy magyar bank által alkalmazott átváltási árfolyamról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifogásolja, hogy a bank egyoldalúan módosítja a 2006-ban aláírt 
kölcsönszerződést. Ezenfelül kifogásolja, hogy a magyar forint és a svájci frank közötti 
átváltási árfolyam – amely a kölcsön felvételének egyik indoka volt – rendkívüli módon 
megemelkedett a kölcsönszerződés aláírása, azaz 2006 óta. A szerződés 2006-ban történt 
aláírásakor 168 forintot kellett fizetni 1 svájci frankért, azóta már 266 forintot, ami a petíció 
benyújtója szerint aránytalan, és annak ellenőrzését kéri, hogy megfelelően alkalmazzák-e az 
átváltási árfolyamot, illetve hogy nem visszaélésszerű-e a bank magatartása.
A petíció benyújtója emellett számos politikai tárgyú észrevételt tesz Magyarország 
helyzetéről.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. január 13. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. április 20.

A Bizottság észrevételei

A Bizottság 2011. március 31-én nyújtotta be a lakóingatlanokhoz kapcsolódó 
hitelmegállapodásokról szóló irányelvre irányuló javaslatot. Ezt az irányelvet azt követően 
fogadják el, hogy az Európai Parlament és az Európai Tanács egyetértésre jut róla. A javaslat 



PE487.869v01-00 2/3 CM\899890HU.doc

HU

szerint a tagállamoknak két év áll rendelkezésükre, hogy az elfogadott jogszabályt átültessék a 
nemzeti jogba. Ennek következtében jelenleg az EU nem rendelkezik olyan ágazati 
jogszabállyal, amely akár a nemzeti pénznemben, akár a devizában folyósított jelzáloghitel-
termékeket szabályozná.

Ennek ellenére e kérdés kapcsán utalni kell a meglévő uniós vívmányokra, amelyek 
jelentőséggel bírhatnak a szóban forgó tények tekintetében, különösen a következőkre:

- A fogyasztói hitelmegállapodásokról szóló 2008/48/EK irányelv1, amely a fogyasztók 
számára a hitelmegállapodásokról nyújtandó tájékoztatást szabályozza. Ezen irányelv 
különösen arra kötelezi a hitelezőt, hogy a szerződéskötést megelőző és szerződéskötési 
szakaszban egyaránt nyújtson részletes tájékoztatást a szerződés feltételeiről. Ezt a 
tájékoztatást az úgynevezett „Általános európai fogyasztói hiteltájékoztató” elnevezésű 
formanyomtatványon kell megadni.

- A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatról szóló 2005/29/EK irányelv2, amely arra kötelezi 
a kereskedőket, hogy a szakmai gondosság elvének megfelelően járjanak el (a tranzakció 
lezárása után is), és egyértelmű, értelmezhető módon és kellő időben jelenítsenek meg minden 
lényeges információt, amelyre a fogyasztónak szüksége lehet egy megalapozott döntés 
meghozatalához, beleértve az eladásra kínált szolgáltatás legfontosabb tulajdonságait és 
feltételeit is. Az irányelv 7. cikke értelmében a fogyasztóknak a devizahitelek jellemzőiről –
például az átváltási árfolyam kiigazításának módjáról – való tájékoztatásának elmulasztása 
megtévesztő mulasztásnak minősülhet.

- A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló 
93/13/EGK irányelv3 célja annak megakadályozása, hogy jelentős egyenlőtlenségek 
alakuljanak ki egyrészt a fogyasztók, másrészt az eladók és a szolgáltatók jogaiban és 
kötelezettségeiben. Ez az általános követelmény kiegészül a tisztességtelennek tekintendő 
feltételek indikatív és nem teljes felsorolásával. Nem kötelezőek a fogyasztóra nézve azok a 
feltételek, amelyeket nemzeti bíróság vagy közigazgatási szerv ezen irányelv értelmében 
tisztességtelennek talál. Az irányelv értelmében különösen azok a feltételek minősülnek 
tisztességtelennek, amelyek jelentősen aránytalan pénzügyi feltételeket határoznak meg egy 
hitel törlesztésére, és egyértelműen hátrányosak a fogyasztó számára.

Ezen uniós jogszabályok nemzeti jogba való átültetése már megtörtént, ezért elsősorban a 
hatáskörrel rendelkező magyar hatóságok és bíróságok feladata azok végrehajtása. 

Következtetések
                                               
1 HL L 133., 2008.5.22., 66. o.
2 Az Európai Parlament és a Tanács 2005. május 11-i 2005/29/EK irányelve a belső piacon az üzleti 

vállalkozások fogyasztókkal szemben folytatott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól, valamint a 
84/450/EGK tanácsi irányelv, a 97/7/EK, a 98/27/EK és a 2002/65/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvek, valamint a 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról („Irányelv a 
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról”).

3 A Tanács 1993. április 5-i 93/13/EGK irányelve a fogyasztókkal kötött szerződésekben 
alkalmazott tisztességtelen feltételekről.
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A Bizottságnak nincs hatásköre a bankok és ügyfeleik közötti problémákkal kapcsolatos
egyedi esetek megvizsgálására. Ez a nemzeti hatóságok vagy bíróságok feladata. 

Ebben az esetben a petíció benyújtójának azt javasolják, hogy vegye fontolóra azokat a 
különböző lehetőségeket, amelyek Magyarországon a bírósági eljáráson túl a fogyasztók 
rendelkezésére állnak.
A petíció benyújtója először is panaszt nyújthat be a magyar Pénzügyi Békéltető Testülethez 
(www.pszaf.hu/pbt), amely a pénzügyi szolgáltatókkal kapcsolatos hivatalos fogyasztói 
panaszokat intézi. Az említett testület a FIN-NET (pénzügyivita-rendező fórumok hálózata) 
tagja.
Másodszor, a petíció benyújtója kapcsolatba léphet a magyarországi Országos 
Fogyasztóvédelmi Egyesülettel, amely további tájékoztatást nyújthat számára arról, miként 
járnak el az ilyen hitelek esetében Magyarországon.

Logodi utca 22–24. 
1012 – BUDAPEST
Tel.: 00 36 13117030
Fax: 00 36 13317386

E-mail: ofebp@t-online.hu / ofeiroda@t-online.hu
Internetes oldal: www.ofe.hu

Végül a Bizottság tudomása szerint a magyar hatóságok két kiegészítő eszköz létrehozását 
tervezik a 90 napot meghaladó késedelembe esett svájci frank alapú jelzáloghitel-adósok 
helyzetének enyhítése érdekében: 

– az otthonteremtési kamattámogatási rendszert, amely különleges feltételek mellett 
fokozatosan csökkenő mértékű kamattámogatást nyújt azon fogyasztók számára, akik 
kölcsönüket forintra váltották; továbbá
– a Nemzeti Eszközkezelő Társaságot, amely különleges feltételek mellett megvásárolja a 
támogatásra jogosult jelzálogadósok ingatlanát. E rendszer keretében az eladósodott 
fogyasztók bizonyos feltételek mellett bérlőként az otthonukban maradhatnak.

Felhívjuk a petíció benyújtójának figyelmét arra, hogy e rendszerek valamelyike szerinti 
támogatásra való jogosultsággal kapcsolatos további információkért látogasson el a következő 
internetes oldalakra és/vagy vegye fel a kapcsolatot a következő intézményekkel:

 kormányzati portál a problémákkal szembesülő jelzálogadósok megsegítésére: 
www.hitelsegitseg.hu/

 a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének (PSZÁF) a problémákkal szembesülő 
hiteleseknek szóló internetes oldala: 
http://www.pszaf.hu/fogyasztoknak/kiemelt_fogyaszto/fizetesi_nehezsegek

Nemzeti Eszközkezelő Zrt.: Tel./Kék szám: 06-40-100-444; e-mail: info@netzrt.hu;
Internetes oldal: http://www.netzrt.hu/.


