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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifogásolja a spanyolországi BBVA bank által a jelzáloghitele 
törlesztésére alkalmazott módszert. Hangot ad a nemzeti szintű jogi és politikai intézmények 
iránti bizalmatlanságának, és kéri az EP-t, hogy vizsgálja ki a bankok ügyfeleikkel szemben 
alkalmazott módszereit. Különösen hangsúlyozza, hogy az általa felvett „rugalmas” kölcsönt 
nem igazították az EKB által megállapított kamatmozgásokhoz. Pénzének visszaszolgáltatását 
kéri és tisztességtelennek tekinti a bank gyakorlatát. Ezenfelül kifogásolja, hogy amikor 
ügyfélként magyarázatot kért, a bank a válaszadás során túl lassan járt el. Úgy véli, hogy ez a 
BBVA részéről célzatos eljárás volt.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2014. szeptember 5. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az 
eljárási szabályzat 216. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2015. január 30.

A Bizottság észrevételei

A kamatok fogyasztói hitelszerződések esetében történő megállapítására jelenleg nem létezik 
uniós szintű szabályozás.
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A spanyol bíróságok számos tisztességtelen feltétel létezését állapították meg fogyasztói 
hitelmegállapodásokban, beleértve a kamatláb alsó értékét rögzítő kikötéseket, melyek 
megakadályozzák, hogy a hitelfelvevő a hitelköltségek csökkenésének előnyeit élvezze1.

A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló 
93/13/EGK irányelv2szerint a felek közötti, a fogyasztó kárára jelentős egyenlőtlenséget 
előidéző szerződési feltétel tisztességtelennek tekintendő és nem jelent kötelezettséget. Az 
irányelv melléklete felsorolja azokat a szerződési feltételeket, amelyek tisztességtelennek 
tekinthetők, így például azokat, amelyek a fogyasztót visszavonhatatlanul kötelezik olyan 
feltételek vonatkozásában, amelyek alapos megismerésére nem volt tényleges lehetősége a 
szerződés megkötése előtt (a melléklet 1. pontjának i) alpontja), vagy azokat, amelyek 
feljogosítják a kereskedőt a szerződési feltételek egyoldalú megváltoztatására a szerződésben 
feltüntetett és érvényes indok nélkül (a melléklet 1. pontjának j) alpontja). Bár a 
tisztességtelen feltételek nem kötelezik a fogyasztót, a nemzeti hatóságok és bíróságok 
feladata annak megállapítása, hogy egy fogyasztói szerződés adott feltételei tisztességtelennek 
ítélhetők-e az irányelvet végrehajtó nemzeti jogszabályok alapján.

Ezenkívül a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló 2005/29/EK irányelv3

megakadályozza, hogy a kereskedők tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat folytassanak 
a fogyasztókkal szemben. Rendelkezései megkövetelik a kereskedőktől, hogy a szakmai 
gondosságnak megfelelően működjenek, valamint világos, érthető és időszerű módon 
bocsássák rendelkezésre azokat a lényeges információkat, amelyekre a fogyasztóknak a 
tájékozott vásárlói döntés meghozatalához szükségük van, például a termék fő jellemzőit és 
árát.

A lakóingatlanokhoz kapcsolódó fogyasztói hitelmegállapodásokról szóló 2014/17/ЕU 
irányelv4 csak a 2016. március 21. utáni jelzáloghitelekre vonatkozik és nem a 
hitelszerződések tartalmát, hanem a szerződéskötés előtti tájékoztatást szabályozza. 
Konkrétan, a hitelezőnek tájékoztatnia kell a fogyasztót egyrészt a hitel főbb jellemzőiről, 
beleértve a hitelkamatláb felülvizsgálatára használt képletet és annak egyes összetevőit, 
valamint azt, hogy hol találhatók további információk a képletben szereplő indexekről és 
kamatlábakról, másrészt a hitelkamatlábbal kapcsolatos lehetséges kockázatokról és a 
hitelkamatláb legrosszabb esetben bekövetkező változásairól, valamint a hitel törlesztési 
rendjéről. Az irányelv előírja továbbá a tagállamok számára annak biztosítását, hogy a 
hitelkamatláb kiszámításának céljaira használt valamennyi mögöttes index és referencia-
kamatláb a hitelmegállapodás részes felei és az illetékes hatóságok számára egyértelmű, 
hozzáférhető, objektív és ellenőrizhető legyen. A hitelnyújtónak a vonatkozó hitelkamatláb 
szerződés élettartama alatt bekövetkező bármilyen változásáról még annak hatálybalépése 
előtt tájékoztatnia kell a fogyasztót. A Bizottság szorosan nyomon fogja követni az irányelv 
átültetését.

A Bizottság ezenkívül rendeletre irányuló javaslatot5 fogadott el a pénzügyi eszközökben és 
pénzügyi ügyletekben referenciamutatóként használt indexekről annak biztosítása érdekében, 

                                               
1 A kamatlábak alsó értékét meghatározó kikötéseket a legfelsőbb bíróság is semmisnek nyilvánította a 2013. 
május 9-i 241/2013. sz. ítéletében.
2 HL L 095., 1993.4.21., 29. o.
3 HL L 149., 2005.6.11., 22. o.
4 HL L 60., 2014.2.28., 34. o.
5  COM(2013)0641.
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hogy az Unióban használt referenciamutatók stabilak, megbízhatóak, reprezentatívak, a 
célnak megfelelőek (többek között alkalmassági értékelést követően), továbbá manipulációtól 
mentesek legyenek.

A petícióban felvetett kérdések nem kapcsolódnak a bankszanáláshoz. Ezért a hitelintézetek 
és befektetési vállalkozások helyreállítását és szanálását célzó keretrendszer létrehozásáról 
szóló 2014/59/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv nem alkalmazható.

Összegzés

A Bizottság nem rendelkezik végrehajtási hatáskörrel az egyes kereskedők tekintetében.

Bankja állítólagos késedelmes válaszai miatt a petíció benyújtója felhívhatja az esetre a 
spanyol nemzeti bank1 figyelmét. Továbbra is a nemzeti bíróságok feladata eldönteni minden 
egyes esetben, hogy az adott szerződés feltételei tisztességtelennek minősülnek-e a 
93/13/EGK irányelv alapján.

                                               
1 http://www.bde.es/clientebanca/quejas/quejas.htm


