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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója egy, a személyes pénzügyeit és különösen az ő tulajdonában lévő 
elsőbbségi részvényeket illető ügyben vitában áll egyes bankokkal. A petíció benyújtója azt 
állítja, hogy a bankok érdekeivel ellentétesen jártak el, és szeretné megtudni, mit lehet tenni.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2014. szeptember 18. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 216. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2015. január 31.

A befektetési vállalkozások és hitelintézetek befektetési szolgáltatásait a felsorolt pénzügyi 
eszközök, többek között az elsőbbségi részvények vonatkozásában a pénzügyi eszközök 
piacairól szóló 2004/39/EK irányelv1 (MiFID) szabályozza. A MiFID 19. cikke tartalmazza 
azokat az üzletvitelre vonatkozó magatartási szabályokat, amelyeket a befektetési szolgáltatás
ügyfelek számára történő nyújtásakor be kell tartani. A Bizottság felelős a helyes uniós jog 
tagállami átültetésének és alkalmazásának ellenőrzéséért, ebben az esetben azonban a nyújtott 

                                               
1 HL L 145., 2004.4.30., 1-44. o.
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befektetési szolgáltatás pontos minősítése, vagy az a kérdés, hogy az elsőbbségi 
részvényeknek vagy fedezett kötvényeknek az adott hitelintézet általi értékesítése esetleg nem 
felel meg a MiFID-irányelvet átültető nemzeti jogszabályoknak, mindez az illetékes nemzeti 
hatóságok és bíróságok hatáskörébe tartozik. Ezenkívül a nemzeti szabályozás és a hatóságok 
hatáskörébe tartozik a keret megsértésének jogi következményeiről való döntés is1. 

A fogyasztói hitelek kamatlábai tekintetében a fogyasztói hitelről szóló 2008-ban elfogadott 
2008/48/EK irányelv harmonizálja a fogyasztóknak nyújtott tájékoztatásra vonatkozó jogokat 
a reklámozási, a szerződéskötést megelőző és szerződéskötési szakaszban. Ezen irányelv 
szerint a hitelezőknek nyilvánosságra kell hozniuk, különösen a hitelkamatlábra és egyéb 
díjakra, valamint a teljes hiteldíjmutatóra vonatkozó információkat. Az irányelv azonban nem 
ír elő semmiféle korlátozást e díjakra (bár a tagállamok hatáskörébe tartozik e korlátozások 
megállapítása), hanem csak a fogyasztó számára biztosítja a jogot, hogy kellő időben még azt 
megelőzően jusson a rá vonatkozó átfogó információkhoz, hogy bármilyen hitelmegállapodás 
kötelezné őt.

Következtetés

Az egyes vállalkozások üzletvitelének az uniós jogszabályok fényében történő vizsgálata 
elsősorban a nemzeti hatóságok és bíróságok hatásköre. Az Európai Bizottság csak azokban 
az esetekben avatkozhat be, amikor az uniós jogot helytelenül ültetik át a nemzeti jogba vagy 
helytelenül alkalmazzák. A fogyasztói hitelről szóló 2008/48/EK irányelv biztosítja, hogy a 
fogyasztók átfogó információkat kapjanak a kamatokkal kapcsolatban kellő időben azt 
megelőzően, hogy a fogyasztót bármilyen hitelmegállapodás kötelezné, hogy a különféle 
ajánlatokat összehasonlíthassák és tájékozott döntést tudjanak hozni arról, hogy kössenek-e 
hitelmegállapodást. Az irányelv azonban nem korlátozza a hitelhez kapcsolódó költségeket. 

                                               
1 Lásd a hasonló tárgyú petíciókkal kapcsolatos bizottsági észrevételeket 
,http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/peti/cm/922/922981/922981hu.pdf .


