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Tárgy: T.C. bolgár állampolgár által benyújtott 1181/2012. számú petíció a 
Bizottságnak a lakóingatlanokra vonatkozó hitelmegállapodásokkal 
kapcsolatos kommunikációjáról 

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a lakóingatlanokra vonatkozó 
hitelmegállapodásokról szóló irányelvét (COM (2011)142) említi, és egy olyan mondat 
bevezetését javasolja, hogy ha a hitelfelvevőnek pénzügyi gondjai merülnek fel, és a bank úgy 
véli, hogy a hitelt nem fizetik rendszeresen, és következésképpen lefoglalja az ingatlant, akkor 
a bank ezután ne legyen jogosult további kompenzációra. A petíció benyújtója kifejti, hogy 
Bulgáriában voltak olyan esetek, amikor a bank jóval alacsonyabb összegért adott el egy 
jelzáloggal terhelt ingatlant, mint a felvett hitel, utána pedig tovább követelte a hitelfelvevőtől 
a hitel fennmaradó részének kamatokkal együtt történő visszafizetését. A petíció benyújtója 
úgy véli, hogy a szóban forgó gyakorlatok azt eredményezik, hogy az állampolgárok egy 
életre rabszolgákká válnak, és számos esetben mindez annyira elkeserített embereket, hogy 
véget vetettek életüknek.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. január 14. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. február 27.

„A petíció benyújtója arra kéri a Bizottságot, hogy vezessen be egy rendelkezést a
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lakóingatlanokra vonatkozó hitelmegállapodásokról szóló irányelvjavaslatába1, amely segíti 
mentesíteni a fogyasztót jelzáloghitel-fizetési kötelezettsége alól, ha a bank már lefoglalta az 
ingatlant.

Az Unióban jelenleg különböző rendszerek és jogszabályok vannak érvényben az 
adósságrendezési eljárásokat illetően. Ezek az eljárások, amelyekkel nemzeti szinten 
foglalkoznak, az érintett nemzeti hatóságok hatáskörébe tartoznak.
A 2011 márciusában elfogadott, lakóingatlanokra vonatkozó fogyasztói 
hitelmegállapodásokról szóló bizottsági irányelvjavaslat a szerződéskötést megelőző 
időszakra összpontosít, és nem szabályozza a fogyasztó és a bank között fennálló szerződéses 
kapcsolatot a szerződés létrejötte után vagy az adósságrendezési eljárás során.
A lefoglalásra vonatkozóan az európai állampolgárok nehézségeinek tudatában a Bizottság az 
irányelvjavaslaton kívül közzétett egy személyzeti munkadokumentumot a kényszereladási 
eljárások elkerülését célzó nemzeti intézkedésekről és gyakorlatokról2 abból a célból, hogy 
felhívja a tagállamok figyelmét a nemzeti szinten meglévő különböző mechanizmusokra. 
Az Európai Parlament Gazdasági és Monetáris Bizottsága javasolta egy módosítás 
bevezetését az irányelvjavaslatba annak biztosítására, hogy nemzeti szintű szabályok 
legyenek annak lehetővé tételére, hogy egy hitelmegállapodás szerződő felei kifejezetten 
megállapodjanak abban, hogy a biztosíték rendelkezésre bocsátása elegendő a hitel 
visszafizetéséhez, ha a hitelfelvevő fizetésképtelen (18b. cikk: Fizetési késedelem és 
kényszereladás).
Az irányelvjavaslatról jelenleg folynak a tárgyalások a Tanács és az Európai Parlament 
között. 

Összegzés

Bár a Bizottság érti az Európai Parlament által javasolt módosítás érdemeit, nem ítélheti meg 
a javasolt irányelvről szóló intézményközi tárgyalások jelenlegi fázisában ez utóbbi 
végeredményét, sem azt, hogy az hogyan hat majd a kényszereladásokra.”

                                               
1 COM(2011) 142.
2 SEC(2011)357.


