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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtójának véleménye szerint az a bank, amelynél a családja jelzáloghitelt vett 
fel, egyoldalúan megváltoztatta a feltételeket és a banki kölcsön havi törlesztőrészletét.

A petíció benyújtója azt állítja, hogy a spanyol központi banknál tett panaszai ellenére sem 
kapott választ a kérdéseire.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2014. május 7. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 216. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2014. augusztus 29.

A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló 
93/13/EGK irányelv1 a jelen helyzetre nem biztos, hogy alkalmazandó, mivel úgy tűnik, hogy 
az eredeti hitelfelvétel vállalkozások közötti viszonylatban történt.  A 93/13/EGK irányelv 
3. cikkének (1) bekezdése és 6. cikkének (1) bekezdése szerint a kereskedő és a fogyasztó 
közötti szerződések egyedileg meg nem tárgyalt szerződési feltételei a fogyasztóra nézve nem 

                                               
1 HL L 95., 1993.4.21., 29. o.
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jelentenek kötelezettséget, ha a kereskedő és a fogyasztó érdekei között jelentős 
egyenlőtlenséget idéznek elő az utóbbi kárára. A szerződéses feltétel esetleges 
tisztességtelenségének értékelése a nemzeti bíróságok feladata.

A vállalkozások közötti hitelezésre rendszerint a nemzeti magánjogi szabályok irányadók. Az 
uniós jog – kevés kivételtől eltekintve – csak a fogyasztói hiteleket szabályozza.

Első látásra szokatlannak tűnik, hogy valamely kölcsöntartozás más kölcsöntartozássá 
alakítható át anélkül, hogy arról valamennyi érintett félnek tudomása lenne. A nemzeti 
magánjog szerződési szabályaitól függ, hogy a bank a törlesztőrészletet egyoldalúan 
megemelheti-e. 

Az EU 2014. február 4-én elfogadta a jelzáloghitel-irányelvet1. Az irányelv a 
hitelmegállapodásokra 2016. március 21-től lesz csak alkalmazandó. A hitelezők a 
szerződéskötést megelőző szakaszban az egységes európai adatlap (ESIS) segítségével 
lesznek kötelesek tájékoztatni a kölcsönfelvevőt a kölcsön főbb jellemzőiről (pl. fix vagy 
változó kamatlábú kölcsön), illetve a teljes hiteldíjmutató (THM) segítségével a tényleges 
éves hitelfelvételi költségekről. Az irányelv (67) preambulumbekezdése rögzíti, hogy „a 
fogyasztókat tájékoztatni kell a hitelkamatlábról mind a szerződéses kapcsolat fennállása alatt, 
mind a szerződés megkötése előtt. A tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy 
fenntarthassanak, illetve bevezethessenek a hitelkamatlábnak a hitelező általi egyoldalú 
megváltoztatására vonatkozó korlátozásokat és tiltásokat. A tagállamok számára lehetővé kell 
tenni, hogy úgy rendelkezhessenek, hogy a hitelkamatláb változása esetén a fogyasztó 
jogosult megkapni a törlesztési táblázat naprakész változatát.”

Az irányelv nem szabályozza valamely tartozás másik hitelszerződéssel történő felváltását. A 
tartozások ilyen átruházását a nemzeti szerződési jog vagy polgári jog szabályozza.

Következtetés
Alkalmazandó uniós jog hiányában a petíció benyújtója számára azt javasoljuk, hogy az 
ügyben a továbbiakban a releváns nemzeti jogérvényesítési csatornákon keresztül lépjen fel.

                                               
1 2014. február 4-i 2014/17/EU irányelv a lakóingatlanokhoz kapcsolódó fogyasztói hitelmegállapodásokról.


