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Temats: Lūgumraksts Nr. 1047/2011, ko iesniedza Ungārijas valstspiederīgais Rudolf 
Buda, par valūtas kursu, ko piemēro Ungārijas banka

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas, ka banka vienpusēji veic grozījumus aizdevuma līgumā, 
kuru viņš parakstīja 2006. gadā. Viņš sūdzas arī par to, ka Ungārijas forinta un Šveices franka 
valūtas kurss — kas bija pirmais nosacījums aizdevuma saņemšanai — ir ievērojami 
palielinājies kopš 2006. gada, kad viņš parakstīja aizdevuma līgumu. Parakstīšanas brīdī 
2006. gadā kurss bija CHF 1:HUF 168 un kopš tā laika ir palielinājies līdz CHF 1:HUF 266, 
ko lūgumraksta iesniedzējs uzskata par nesamērīgu, un viņš lūdz pārbaudīt, vai valūtas kurss 
tiek izmantots pareizi un vai bankas rīcība nav ļaunprātīga.
Lūgumraksta iesniedzējs arī izsaka vairākas politiskas piezīmes par situāciju Ungārijā.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 13. janvārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 20. aprīlī

Komisijas komentāri

Komisija 2011. gada 31. martā izteica priekšlikumu Direktīvai par kredītlīgumiem saistībā ar 
mājokļa īpašumu. Šī direktīva būtu jāpieņem, tiklīdz to apstiprinās Eiropas Parlaments un 
Padome. Saskaņā ar šo priekšlikumu dalībvalstīm būs doti 2 gadi, lai transponētu apstiprināto 
direktīvu valstu tiesību aktos. Tāpēc ES šobrīd nav spēkā esošu nozares tiesību aktu, ar 
kuriem tiktu regulēti hipotēku kredītu produkti, kas piešķirti vietējās vai ārvalstu valūtas 
veidā.
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Tomēr šajā gadījumā būtu jāvērš uzmanība uz esošajiem acquis, kuri attiecīgajiem faktiem 
var būt nozīmīgi, un jo īpaši:

- Direktīvai 2008/48/EK par patēriņa kredītlīgumiem1, ar kuru regulē informācijas par 
kredītlīgumiem sniegšanu patērētājiem. Konkrētāk, tajā noteikts, ka aizdevēju pienākums ir 
sniegt aizņēmējiem detalizētu informāciju par līguma noteikumiem pirms līguma noslēgšanas 
un līguma darbības laikā. Šī informācija jāsniedz, izmantojot standarta Eiropas patēriņa 
kredīta informācijas veidlapu;

- Direktīvai 2005/29/EK par negodīgu komercpraksi2, kurā tirgotājiem tiek pieprasīts 
izturēties saskaņā ar profesionālo rūpību (arī pēc tam, kad darījums ir izpildīts) un skaidri, 
saprotami un piemērotā laikā sniegt būtisku informāciju, kas patērētājiem vajadzīga, lai veiktu 
uz informāciju balstītu izvēli, tostarp informāciju par tirdzniecībā piedāvātā pakalpojuma 
galvenajām īpašībām un nosacījumiem. Turklāt, ja patērētājiem netiek sniegta konkrētāka 
informācija par aizdevumiem ārvalstu valūtā, piemēram, par to, kā tiks pielāgots valūtas 
kurss, šāda rīcība direktīvas 7. panta izpratnē varētu būt uzskatāma par maldinošu 
noklusēšanu;

- Direktīvai 1993/13/EEK par negodīgiem noteikumiem patērētāju līgumos3, kuras mērķis ir 
novērst ievērojamu nelīdzsvarotību starp patērētāju tiesībām un pienākumiem no vienas puses 
un pārdevēju un piegādātāju tiesībām un pienākumiem no otras puses. Šo vispārējo prasību 
papildina provizorisks un nepilnīgs saraksts ar noteikumiem, kuri uzskatāmi par negodīgiem. 
Noteikumi, kurus valsts tiesa vai administratīva iestāde šīs direktīvas izpratnē atzinusi par
negodīgiem, nav saistoši patērētājiem. Turklāt noteikums, ar kuru izveido ievērojami 
neproporcionālus finansiālos apstākļus aizņēmuma atmaksai, radot būtisku kaitējumu 
patērētājam, šīs direktīvas izpratnē uzskatāms par negodīgu.

Visas šīs ES tiesību aktu daļas ir transponētas valsts tiesību aktos, tāpēc to izpilde pamatā ir 
attiecīgo Ungārijas iestāžu un tiesu kompetencē.

Secinājumi
Komisijai nav pilnvaru izmeklēt atsevišķus bankas un tās klientu domstarpību gadījumus. Tas 
ir valsts iestāžu vai valsts tiesu uzdevums.
Šajā konkrētajā gadījumā lūgumraksta iesniedzējs tiek aicināts ņemt vērā dažādās iespējas, 
kas papildus tiesai ir pieejamas patērētājiem Ungārijā.
Pirmkārt, lūgumraksta iesniedzējs var iesniegt sūdzību Ungārijas Šķīrējtiesas pārvaldei 

                                               
1 OV L 133, 22.5.2008., 66. lpp.
2 Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 11. maija Direktīva 2005/29/EK, kas attiecas uz uzņēmēju 

negodīgu komercpraksi iekšējā tirgū attiecībā pret patērētājiem un ar ko groza Padomes 
Direktīvu 84/450/EEK, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 97/7/EK, 98/27/EK un 2002/65/EK un 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2006/2004 („Negodīgas komercprakses direktīva”).

3 Padomes 1993. gada 5. aprīļa Direktīva 93/13/EEK par negodīgiem noteikumiem patērētāju 
līgumos.
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finanšu jautājumos (FAB) (www.pszaf.hu/pbt), kas risina oficiālas patērētāju sūdzības par 
finanšu pakalpojumu sniedzējiem. Pārvalde ir arī Eiropas Sūdzību izskatīšanas tīkla finanšu 
pakalpojumu jomā (FIN-NET) dalībniece.
Otrkārt, lūgumraksta iesniedzējs var sazināties ar Ungārijas Valsts patērētāju aizsardzības 
asociāciju (NACPH/OFE (Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület)), kas var sniegt papildu 
informāciju par to, kā šādas situācijas saistībā ar aizdevumiem risina Ungārijā.

Logodi utca 22-24 
HU - 1012 BUDAPEST

Tālr.: 003613117030
Fakss: 003613317386

E-pasts: ofebp@axelero.hu / oferiroda@t-online.hu
Tīmekļa vietne: www.ofe.hu

Visbeidzot, saskaņā ar Komisijai pieejamo informāciju Ungārijas iestādes paredz divu šādu 
papildu rīku izveidi, lai atvieglotu situāciju saistībā ar Šveices frankos saņemto hipotēku 
parādniekiem, kuru aizņēmums nav atmaksāts vairāk nekā 90 dienas:

- Mājokļa izveides procentu likmes subsīdiju shēma, kas ar īpašiem nosacījumiem nodrošinās 
pakāpenisku procentu likmes subsīdijas samazināšanu patērētājiem, kuri savus aizņēmumus ir 
konvertējuši HUF; un
- Valsts resursu pārvaldības uzņēmums, kas ar īpašiem nosacījumiem iegādāsies atbilstīgu 
hipotēku parādnieku mājokļa īpašumu. Šīs shēmas ietvaros patērētājiem ar parādiem, 
ievērojot konkrētus nosacījumus, varētu būt iespēja turpināt uzturēties tajā pašā mājoklī kā 
īrniekiem.

Lai saņemtu sīkāku informāciju par atbilstību kādai no šīm shēmām, lūgumraksta iesniedzējs 
var skatīt turpmāk norādītās tīmekļa vietnes un/vai sazināties ar šādām iestādēm:

 valdības tīmekļa vietne, lai palīdzētu hipotēku aizdevējiem, kam radušās problēmas: 
www.hitelsegitseg.hu/;

 Finanšu uzraudzības iestādes (PSZAF) tīmekļa vietne aizdevējiem, kam radušās problēmas: 
http://www.pszaf.hu/fogyasztoknak/kiemelt_fogyaszto/fizetesi_nehezsegek;

Valsts resursu pārvaldības uzņēmums / Nemzeti Eszközkezelő Zrt.: tālr. / Kék szám: 06-40-
100-444, e-pasts: info@netzrt.hu, tīmekļa vietne: http://www.netzrt.hu/.


