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PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Petycji

20.4.2012

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1047/2011, którą złożył Rudolf Buda (Węgry) w sprawie kursu 
wymiany stosowanego przez węgierski bank

1. Streszczenie petycji

Składający petycję informuje, że bank jednostronnie wprowadził zmiany do umowy pożyczki 
podpisanej przez niego w 2006 r. Składający petycję informuje też, że kurs wymiany 
węgierskiego forinta na franka szwajcarskiego – którego przyjęcie było warunkiem 
otrzymania pożyczki w pierwszej kolejności – znacznie wzrósł od 2006 r., kiedy to 
podpisywał on umowę pożyczki. W momencie podpisywania umowy w 2006 r. przelicznik 
wynosił 1 CHF:   266 HUF, co składający petycję uznaje za dysproporcjonalne, więc zwraca 
się o sprawdzenie, czy kurs wymiany stosowany jest poprawnie i czy postępowanie banku nie 
nosi cech nadużycia.
Składający petycję formułuje też kilka uwag na temat sytuacji politycznej na Węgrzech.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 13 stycznia 2012 r. Zwrócono się do Komisji 
o dostarczenie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 kwietnia 2012 r.

Uwagi Komisji

Komisja przedstawiła wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie umów o kredyt związanych 
z nieruchomościami mieszkalnymi dnia 31 marca 2011 r. Dyrektywa powinna zostać przyjęta 
po wyrażeniu zgody przez Parlament Europejski i Radę. Zgodnie z wyżej wymienionym 
wnioskiem państwa członkowskie mają 2 lata na transpozycję uzgodnionych przepisów do 
prawa krajowego. W związku z tym w UE nie obowiązuje obecnie żadne prawodawstwo 
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sektorowe regulujące kwestie dotyczące produktów bankowych w postaci kredytów 
hipotecznych udzielanych zarówno w rodzimej, jak i obcej walucie.

Niemniej jednak należy przywołać w tym miejscu istniejący dorobek prawny, który może 
mieć znaczenie dla przedmiotowej kwestii, a zwłaszcza wymienić należy:

– dyrektywę 2008/48/WE w sprawie umów o kredyt konsumencki1, która reguluje 
zagadnienia związane z udzielaniem konsumentom informacji o umowach kredytowych. 
Przepisy dyrektywy przede wszystkim nakładają na kredytodawców obowiązek udzielania 
szczegółowych informacji o warunkach umowy na etapie przed zawarciem umowy i w trakcie 
jej obowiązywania. Informacje te powinny zostać przekazane przy użyciu standardowego 
europejskiego arkusza informacyjnego dotyczącego kredytu konsumenckiego;

– dyrektywę 2005/29/WE dotyczącą nieuczciwych praktyk handlowych2, w myśl której od 
przedsiębiorstw handlowych wymaga się działalności zgodnej ze starannością zawodową 
(również po zawarciu transakcji) oraz posługiwania się jasnymi, zrozumiałymi i terminowymi 
informacjami – w tym także tymi o podstawowych cechach i warunkach usługi przeznaczonej 
do sprzedaży – niezbędnymi klientom w celu dokonywania świadomych wyborów. Tym 
samym niedopełnienie obowiązku poinformowania konsumentów o specyfice kredytu 
udzielonego w obcej walucie, do której zaliczyć można zmianę kursu wymiany walut, 
mogłoby być uznane za zaniechanie wprowadzające w błąd w rozumieniu art. 7 dyrektywy;

– dyrektywę 1993/13/EWG w sprawie nieuczciwych warunków w umowach 
konsumenckich3, której celem jest zapobieganie znacznemu brakowi równowagi między 
prawami i obowiązkami konsumentów z jednej strony a sprzedawców i dostawców z drugiej. 
Ten ogólny wymóg jest uzupełniony orientacyjnym i otwartym wykazem warunków, które 
należy uznawać za nieuczciwe. Postanowienia, które przez krajowy sąd lub organ 
administracyjny uważane są za nieuczciwe w rozumieniu wspomnianej dyrektywy, nie są dla 
konsumentów wiążące. Zwłaszcza zapis umowy, który nakładałby istotnie nieproporcjonalne 
warunki finansowe w zakresie spłaty kredytu z oczywistą niekorzyścią dla konsumenta, 
można uważać za nieuczciwy w rozumieniu dyrektywy.

Wszystkie wymienione przepisy prawodawstwa UE zostały transponowane do prawa 
krajowego, a tym samym odnośne władze i sądy węgierskie są w pierwszej kolejności 
właściwe do ich egzekwowania. 

Wnioski

                                               
1Dz.U. L 133 z 22.5.2008, s. 66.
2 Dyrektywa 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 2005 r. dotycząca nieuczciwych 

praktyk handlowych stosowanych przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów na rynku wewnętrznym oraz 
zmieniająca dyrektywę Rady 84/450/EWG, dyrektywy 97/7/WE i 2002/65/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady („dyrektywa o nieuczciwych 
praktykach handlowych”).

3 Dyrektywa Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w 
umowach konsumenckich.
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Komisja nie ma kompetencji uprawniających ją do badania indywidualnych problemów 
występujących w relacjach między bankiem a konsumentami. Jest to zadanie władz 
krajowych lub sądów krajowych. 
W tym konkretnym przypadku zwraca uwagę składającego petycję na różne rozwiązania 
dostępne dla konsumentów na Węgrzech poza wszczęciem postępowania przed sądem:
Po pierwsze, składający petycję może złożyć skargę do węgierskiego organu arbitrażowego 
w sprawach finansowych (www.pszaf.hu/pbt), który zajmuje się rozstrzyganiem oficjalnych 
skarg złożonych przez konsumentów na dostawców usług finansowych. Organ ten jest 
również członkiem europejskiej sieci FIN-NET zajmującej się rozstrzyganiem sporów 
związanych z usługami finansowymi.

Po drugie, składający petycję może skontaktować się z krajowym stowarzyszeniem na rzecz 
ochrony konsumentów na Węgrzech (OFE - Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület), który 
być może będzie w stanie udzielić mu dodatkowych informacji na temat sposobu 
postępowania z takimi kredytami na Węgrzech.

Logodi utca 22-24 
HU - 1012 BUDAPESZT

Tel: 003613117030
Faks: 003613317386

Email: ofebp@axelero.hu / oferiroda@t-online.hu
Strona internetowa: www.ofe.hu

Wreszcie zgodnie z wiedzą Komisji władze węgierskie przewidują stworzenie dwóch 
dodatkowych narzędzi w celu poprawy sytuacji osób, które zaciągnęły kredyty hipoteczne we 
franku szwajcarskim i zwlekają ze spłatą rat przez więcej niż 90 dni: 

- programu dotacji na spłatę odsetek z tytułu kredytu hipotecznego, w ramach którego, po 
spełnieniu pewnych warunków, konsumenci, którzy zmienili walutę kredytu na forinty 
węgierskie, będą mogli uzyskać stopniowo zmniejszającą się dotację na spłatę odsetek; oraz
- krajowej spółki zarządzającej aktywami, która będzie skupować nieruchomości mieszkalne 
stanowiące zabezpieczenie kredytów hipotecznych kwalifikowanych dłużników po spełnieniu 
pewnych warunków. W ramach przedmiotowego programu zadłużeni konsumenci mogą mieć 
możliwość pozostania w tym samym domu jako lokatorzy po spełnieniu pewnych warunków

Aby uzyskać więcej informacji na temat możliwości udziału w wyżej wymienionych 
programach składający petycję powinien odwiedzić poniższe strony internetowe lub 
skontaktować się z niżej wymienionymi instytucjami:

 Strona rządowa oferująca pomoc wierzycielom hipotecznym znajdującym się w trudnej 
sytuacji: www.hitelsegitseg.hu/

 Strona organu nadzoru finansowego (PSZAF) dla wierzycieli znajdujących się w trudnej 
sytuacji: http://www.pszaf.hu/fogyasztoknak/kiemelt_fogyaszto/fizetesi_nehezsegek

Krajowa spółka zarządzająca aktywami / Nemzeti Eszközkezelő Zrt.: Tel./Kék szám: 06-40-
100-444; email: info@netzrt.hu; strona internetowa: http://www.netzrt.hu/.


