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Módosítás  1 

Irányelvre irányuló javaslat 
3 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A pénzügyi válság rámutatott, hogy a 
piaci szereplık felelıtlen magatartása 
alááshatja a pénzügyi rendszer alapjait, 
minden fél, de különösen a fogyasztók 
részérıl bizalomvesztéshez, és 
potenciálisan súlyos társadalmi és 
gazdasági következményekhez vezethet. 
Számos fogyasztó elvesztette a pénzügyi 
ágazat iránti bizalmát, a hitelfelvevık 
számára pedig egyre megfizethetetlenebbé 
váltak a hiteleik, így nıtt a nemteljesítések 
és a kényszereladások száma. Tekintve a 
pénzügyi válság által napvilágra hozott 
problémákat, a hatékony és versenyalapú 
belsı piac biztosítására irányuló 
erıfeszítések keretében a Bizottság a 
felelısségteljes és megbízható jövıbeli 
piacok kialakításának és a fogyasztói 
bizalom helyreállításának 
összefüggésében intézkedéseket javasolt a 
lakóingatlanokhoz kapcsolódó 
hitelmegállapodások vonatkozásában, 

(3) A pénzügyi válság rámutatott, hogy a 
piaci szereplık felelıtlen magatartása 
alááshatja a pénzügyi rendszer alapjait, 
minden fél, de különösen a fogyasztók 
részérıl bizalomvesztéshez, és 
potenciálisan súlyos társadalmi és 
gazdasági következményekhez vezethet. 
Számos fogyasztó elvesztette a pénzügyi 
ágazat iránti bizalmát, a hitelfelvevık 
számára pedig egyre megfizethetetlenebbé 
váltak a hiteleik, így nıtt a nemteljesítések 
és a kényszereladások száma. Ebbıl 
következıen a G20-ak megrendelést adtak 
a Pénzügyi Stabilitási Tanács számára, 
hogy állapítsa meg a lakóingatlanhoz 
kapcsolódó megfelelı jegyzési 
standardokra vonatkozó elveket.  Jóllehet 
a válságot kiváltó legnagyobb problémák 
közül több az Unión kívül keletkezett, az 
uniós fogyasztók adósságszintje jelentıs, 
és számos tartozás lakóingatlanhoz 
kapcsolódó hitelekben összpontosul. 
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beleértve a hitelközvetítés megbízható 
keretét. 

Helyénvaló ezért biztosítani, hogy az Unió 
szabályozási kerete e téren szilárd legyen, 
következetes összhangban álljon a 
nemzetközi elvekkel és megfelelı módon 
használja fel a rendelkezésre álló 
eszközök egész sorát, többek között a 
hitelfedezeti értéket, a hitel/jövedelem 
arányt, az adósság/jövedelem arányt és 
egyéb hasonló rátákat.  Az erıfeszítések 
összefüggésrendszerében hatékony és 
versenyképes belsı piacot kell biztosítani, 
amely a Bizottság „Egységes piaci 
intézkedéscsomag – Tizenkét mozgatórugó 
a növekedés serkentéséhez és a bizalom 
növeléséhez” címő közleményében1 tett 
kötelezettségvállalásának megfelelıen 
garantálja a pénzügyi stabilitást, a 
felelısségteljes piaci magatartást és a 
fogyasztói bizalmat.  

 ________________ 

 1COM(2011)0206, 20114.13.. 

Módosítás  2 

Irányelvre irányuló javaslat 
4 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Az EU jelzálogpiacain számos, a 
szerzıdéskötést megelızı szakaszban a 
felelıtlen hitelnyújtással és hitelfelvétellel 
kapcsolatos probléma került azonosításra, 
valamint meghatározták a hitelközvetítık 
és nem-hitelintézetek felelıtlen 
magatartásának lehetséges kiterjedését. 
Néhány probléma a devizaalapú hiteleket 
érintette, amelyeket a fogyasztók az adott 
pénznemben vettek fel, hogy kihasználják 
a kínált kamatláb elınyeit, anélkül, hogy 
megfelelıen tájékozottak lettek volna a 
kapcsolódó devizakockázatról. Ezeket a 
problémákat a piaci és szabályozási 
hiányosságok, valamint olyan egyéb 
tényezık szülik, mint az általános 
gazdasági helyzet és az alacsony szintő 
pénzügyi jártasság. További problémát 
jelentenek a hitelközvetítıkre és 
lakóingatlanokhoz hitelt nyújtó nem-

(4) A Bizottság számos problémát tárt fel a 
jelzálogpiacokon az EU-ban, amelyek 
felelıtlen hitelnyújtással és hitelfelvétellel 
állnak összefüggésben, valamint 
meghatározásra került a piaci szereplık, 
közöttük hitelközvetítık és nem-
hitelintézetek felelıtlen magatartásának 
lehetséges kiterjedése is. Néhány probléma 
a devizaalapú hiteleket érintette, amelyeket 
a fogyasztók az adott pénznemben vettek 
fel, hogy kihasználják a kínált kamatláb 
elınyeit, anélkül, hogy megfelelı 
információik lettek volna a kapcsolódó 
devizakockázatról vagy megértették volna 
azt. Ezeket a problémákat a piaci és 
szabályozási hiányosságok, valamint olyan 
egyéb tényezık szülik, mint az általános 
gazdasági helyzet és az alacsony szintő 
pénzügyi jártasság. További problémát 
jelentenek a hitelközvetítıkre és 
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hitelintézetekre vonatkozó, nem hatékony, 
következetlen vagy nem létezı 
nyilvántartásba vételi, engedélyezési és 
felügyeleti rendszerek. A megállapított 
problémáknak potenciálisan jelentıs 
továbbgyőrőzı makrogazdasági hatása van, 
a fogyasztók megkárosításához 
vezethetnek, gazdasági vagy jogi akadályt 
emelhetnek a határokon átnyúló 
tevékenységek elé és a szereplık számára 
egyenlıtlen versenyfeltételeket 
teremthetnek. 

lakóingatlanokhoz hitelt nyújtó nem-
hitelintézetekre vonatkozó, nem hatékony, 
következetlen vagy nem létezı 
nyilvántartásba vételi, engedélyezési és 
felügyeleti rendszerek. A megállapított 
problémáknak potenciálisan jelentıs 
továbbgyőrőzı makrogazdasági hatása van, 
a fogyasztók megkárosításához 
vezethetnek, gazdasági vagy jogi akadályt 
emelhetnek a határokon átnyúló 
tevékenységek elé és a szereplık számára 
egyenlıtlen versenyfeltételeket 
teremthetnek. 

Módosítás  3 

Irányelvre irányuló javaslat 
5 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) Annak elısegítése érdekében, hogy a 
lakóingatlanokhoz kapcsolódó 
hitelmegállapodások területén magas szintő 
fogyasztóvédelmet biztosító, 
zökkenımentesen mőködı belsı piac 
alakulhasson ki, számos területen 
összehangolt uniós keretet kell létrehozni. 
Ezen túlmenıen harmonizált 
standardokat kell létrehozni annak 
biztosítása érdekében, hogy a 
lakóingatlanhoz kapcsolódó 
hitelmegállapodást keresı fogyasztók 
annak biztos tudatában tehessék ezt meg, 
hogy az általuk felkeresett intézmények 
professzionálisan és felelısségteljesen 
járnak el. 

(5) Annak elısegítése érdekében, hogy a 
lakóingatlanokhoz kapcsolódó 
hitelmegállapodások területén magas szintő 
fogyasztóvédelmet biztosító, 
zökkenımentesen mőködı belsı piac 
alakulhasson ki, számos területen 
megfelelıen összehangolt uniós keretet 
kell létrehozni, figyelembe véve a 
lakóingatlanok, ennélfogva a kapcsolódó 
hitel és járulékos szolgáltatások piacainak 
nemzeti és regionális különbségeit.  

Módosítás  4 

Irányelvre irányuló javaslat 
5 a preambulumbekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

  (5a) Ezen irányelvnek ezért átláthatóbb, 
hatékonyabb és versenyképesebb belsı 
piacot kell teremtenie a 
lakóingatlanokhoz kapcsolódó 
következetes, rugalmas és méltányos 
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hitelmegállapodások révén, egyúttal 
elımozdítva a fenntartható hitelnyújtást 
és hitelfelvételt, valamint a pénzügyi 
befogadóképességet, és ezáltal magas 
szintő fogyasztóvédelmet biztosít. 

Módosítás  5 

Irányelvre irányuló javaslat 
6 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) Ez az irányelv a belsı piac létrehozási 
és mőködési feltételeinek javítására 
irányul, a tagállami jogszabályok 
közelítése és bizonyos szolgáltatások 
esetében minıségi standardok felállítása 
révén, nevezetesen a hitelezık és 
hitelközvetítık általi hitelforgalmazás és 
hitelnyújtás tekintetében. A hitelnyújtáshoz 
kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó 
minıségi standardok létrehozása 
szükségszerően magában foglalja az 
engedélyezésre és a prudenciális 
követelményekre vonatkozó rendelkezések 
bevezetését. 

(6) Ez az irányelv a belsı piac létrehozási 
és mőködési feltételeinek javítására 
irányul, a tagállami jogszabályok 
közelítése és bizonyos szolgáltatások 
esetében minıségi standardok felállítása 
révén, nevezetesen a hitelezık és 
hitelközvetítık általi hitelforgalmazás és 
hitelnyújtás, valamint a jó gyakorlatok 
elımozdítása tekintetében. A 
hitelnyújtáshoz kapcsolódó 
szolgáltatásokra vonatkozó minıségi 
standardok létrehozása szükségszerően 
magában foglalja az engedélyezésre és a 
prudenciális követelményekre vonatkozó 
rendelkezések bevezetését.  

 

Módosítás  6 

Irányelvre irányuló javaslat 
7 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(7) Az ezen irányelv által le nem fedett 
területek esetében a tagállamok szabadon 
fenntarthatnak vagy bevezethetnek nemzeti 
jogszabályokat. A tagállamok olyan 
területeken tarthatnak fenn vagy 
vezethetnek be nemzeti rendelkezéseket, 
mint a hitelmegállapodások 
érvényességével kapcsolatos szerzıdésjog, 
az ingatlan értékbecslése, ingatlan-
nyilvántartás, szerzıdéses információk, 
szerzıdéskötés utáni kérdések, és a 
nemteljesítések kezelése. 

(7) Az ezen irányelv által le nem fedett 
területek esetében a tagállamok szabadon 
fenntarthatnak vagy bevezethetnek nemzeti 
jogszabályokat. A tagállamok különösen 
olyan területeken tarthatnak fenn vagy 
vezethetnek be nemzeti rendelkezéseket, 
mint a hitelmegállapodások 
érvényességével kapcsolatos szerzıdésjog, 
ingatlanjog, ingatlan-nyilvántartás, 
szerzıdéses információk, valamint 
szerzıdéskötés utáni, itt nem szabályozott 
kérdések. 
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Módosítás  7 

Irányelvre irányuló javaslat 
8 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(8) Mivel a fogyasztók és a vállalkozások 
nem ugyanabban a helyzetben vannak, 
nincs szükségük azonos szintő védelemre. 
Míg fontos, hogy a fogyasztók jogait olyan 
rendelkezések garantálják, amelyektıl a 
szerzıdésekben nem lehet eltérni, ésszerő a 
vállalkozások és szervezetek számára 
lehetıvé tenni, hogy más megállapodásokat 
kössenek. Ez az irányelv ezért a 
fogyasztóknak nyújtott hitelekre 
alkalmazandó. A tagállamoknak 
mindazonáltal lehetıségük kell legyen 
arra, hogy kiterjesszék a hatályt a nem 
fogyasztó természetes vagy jogi 
személyekre, nevezetesen a mikro-, kis- és 
középvállalkozások 
fogalommeghatározásáról szóló 2003. 
május 6-i 2003/361/EK bizottság 
ajánlásban meghatározott 
mikrovállalkozásokra. 

(8) Mivel a fogyasztók és a vállalkozások 
nem ugyanabban a helyzetben vannak, 
nincs szükségük azonos szintő védelemre. 
Míg fontos, hogy a fogyasztók jogait olyan 
rendelkezések garantálják, amelyektıl a 
szerzıdésekben nem lehet eltérni, ésszerő a 
vállalkozások és szervezetek számára 
lehetıvé tenni, hogy más megállapodásokat 
kössenek. 

 

Módosítás  8 

Irányelvre irányuló javaslat 
10 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(10) Ez az irányelv nem alkalmazandó 
bizonyos hitelmegállapodásokra, mint 
például a szabad felhasználású 
jelzáloghitel-termékek vagy egyéb, 
egyenértékő specializált termékek, 
amelyeket esetleg egy ingatlan értékesítési 
bevételeibıl fizetnek vissza és amelynek 
elsıdleges célja a fogyasztás 
megkönnyítése. Az ilyen 
hitelmegállapodások sajátos jellemzıkkel 
bírnak, melyek túlmutatnak ezen irányelv 
hatályán. A hitelfelvevı hitelképességének 

(10) Ez az irányelv nem alkalmazandó 
bizonyos hitelmegállapodásokra, mint 
például a szabad felhasználású 
jelzáloghitel-termékek vagy egyéb, 
egyenértékő specializált termékek – 
amennyiben a hitelezı átalányösszeget 
és/vagy rendszeres kifizetéseket teljesít 
és/vagy egyéb formában hitelt fizet ki egy 
lakóingatlan eladásából származó összeg 
ellenében –; és amelyek elsıdleges célja a 
fogyasztás megkönnyítése Az ilyen 
hitelmegállapodások sajátos jellemzıkkel 
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vizsgálata például irreleváns, mivel a 
fizetéseket a hitelezı teljesíti a 
hitelfelvevınek, és nem fordítva. Az ilyen 
ügylethez többek között alapvetıen eltérı 
szerzıdéskötést megelızı információkra 
lenne szükség. Továbbá egyéb termékek, 
például a „lakásért életjáradék” programok, 
amelyeknek a fordított jelzáloghoz vagy 
idıskorijelzálog-szerzıdéshez hasonló 
funkciója van, nem foglalnak magukban 
hitelnyújtást és így ezen irányelv hatályán 
kívül maradnak. Mindazonáltal ez az 
irányelv alkalmazandó azokra a 
biztosítékkal ellátott hitelekre, amelyeknek 
elsıdleges célja ingatlan vásárlásának 
elısegítése, beleértve azokat a hiteleket is, 
amelyekhez nem szükséges a tıke 
visszafizetése, valamint azokat, amelyek 
célja az egyik ingatlan értékesítése és a 
másik megvásárlása közötti átmeneti 
idıszak finanszírozása. 

bírnak, melyek túlmutatnak ezen irányelv 
hatályán. A hitelfelvevı hitelképességének 
vizsgálata például irreleváns, mivel a 
fizetéseket a hitelezı teljesíti a 
hitelfelvevınek, és nem fordítva. Az ilyen 
ügylethez többek között alapvetıen eltérı 
szerzıdéskötést megelızı információkra 
lenne szükség. Továbbá egyéb termékek, 
például a „lakásért életjáradék” programok, 
amelyeknek a fordított jelzáloghoz vagy 
idıskorijelzálog-szerzıdéshez hasonló 
funkciója van, nem foglalnak magukban 
hitelnyújtást és így ezen irányelv hatályán 
kívül maradnak. Mindazonáltal ez az 
irányelv alkalmazandó azokra a 
biztosítékkal ellátott hitelekre, amelyeknek 
elsıdleges célja ingatlan vásárlásának 
elısegítése, beleértve azokat a hiteleket is, 
amelyekhez nem szükséges a tıke 
visszafizetése, valamint azokat, amelyek 
célja az egyik ingatlan értékesítése és a 
másik megvásárlása közötti átmeneti 
idıszak finanszírozása. 

 

Módosítás  9 

Irányelvre irányuló javaslat 
10 a preambulumbekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (10a) Annak érdekében, hogy megfelelı 
egyensúly jöjjön létre egyfelıl a pénzügyi 
stabilitás kívánalma és az egységes piac, 
másfelıl a pénzügyi befogadóképesség és 
a hitelhez való hozzáférés között, 
ugyancsak helyénvaló megengedni a 
tagállamoknak, hogy bizonyos 
körülmények között egyes egyéb – például 
szőkített körben, kedvezményes feltételek 
mellett nyújtott vagy hitelszövetségek által 
kötött – hitelmegállapodásokat 
kizárhassanak.  

Módosítás  10 

Irányelvre irányuló javaslat 
11 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(11) A jogbiztonság érdekében a 
lakóingatlanokhoz kapcsolódó 
hitelmegállapodások területén az uniós 
keretnek – különösen a fogyasztóvédelem 
és a prudenciális felügyelet terén – 
összhangban kell lennie más uniós jogi 
aktusokkal, és ki kell egészítenie azokat. 
Az olyan fogalmak alapvetı 
meghatározásainak, mint a „fogyasztó”, 
„hitelezı”, „hitelközvetítı”, 
„hitelmegállapodás” és „tartós 
adathordozó”, valamint a hitel pénzügyi 
jellemzıit leíró általános tájékoztatásban 
használt olyan kulcsfogalmaknak, mint a 
hitel fogyasztó által viselt teljes költsége, a 
fogyasztó által fizetendı teljes összeg, a 
teljeshiteldíj-mutató és a hitelkamatláb, 
összhangban kell lenniük a 2004/48/EK 
irányelvben használtakkal, hogy 
ugyanazon terminológia utaljon ugyanazon 
típusú tényekre, függetlenül attól, hogy a 
hitel fogyasztói hitel vagy lakóingatlanhoz 
kapcsolódó hitel. A tagállamoknak ezért 
ezen irányelv átültetése során biztosítaniuk 
kell az alkalmazás és az értelmezés 
következetességét. 

(11) A jogbiztonság érdekében a 
lakóingatlanokhoz kapcsolódó 
hitelmegállapodások területén az uniós 
keretnek – különösen a fogyasztóvédelem 
és a prudenciális felügyelet terén – 
összhangban kell lennie más uniós jogi 
aktusokkal, és ki kell egészítenie azokat. 
Bizonyos alapvetı 
fogalommeghatározásoknak összhangban 
kell lenniük a 2004/48/EK irányelvben 
használtakkal, hogy ugyanazon 
terminológia utaljon ugyanazon típusú 
tényekre, függetlenül attól, hogy a hitel 
fogyasztói hitel vagy lakóingatlanhoz 
kapcsolódó hitel. A tagállamoknak ezért 
ezen irányelv átültetése során biztosítaniuk 
kell az alkalmazás és az értelmezés 
megfelelı következetességét.  

Módosítás  11 

Irányelvre irányuló javaslat 
11 a preambulumbekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

  (11a) A „hitelközvetítı” 
fogalommeghatározásának nem kellene 
kiterjednie arra, hogy egy személy egy 
fogyasztót pusztán egy hitelközvetítıhöz 
vagy hitelezıhöz irányít, amennyiben az 
illetı emellett nem végzi a 
meghatározásban felsorolt 
tevékenységeket. 
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Módosítás  12 

Irányelvre irányuló javaslat 
12 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(12) A hitelek területén a fogyasztók 
számára következetes keret biztosítása, 
valamint a hitelezık és hitelközvetítık 
adminisztratív terheinek csökkenése 
érdekében ezen irányelv központi 
keretének követnie kell a 2008/48/EK 
irányelv szerkezetét, nevezetesen azon 
elemeket, hogy a lakóingatlanhoz 
kapcsolódó hitelmegállapodásokra 
vonatkozó reklámokban szereplı 
információkat reprezentatív példával 
szemléltetve a fogyasztók rendelkezésére 
kell bocsátani, hogy részletes, a 
szerzıdéskötést megelızı tájékoztatást kell 
nyújtani számára egy szabványosított 
információs adatlap segítségével, hogy a 
fogyasztónak a hitelmegállapodás 
megkötése elıtt megfelelı magyarázatokat 
kell kapnia, és hogy a hitelezıknek a hitel 
nyújtása elıtt meg kell vizsgálniuk a 
fogyasztó hitelképességét. Hasonlóképpen 
biztosítani kell a hitelezık számára a 
releváns hiteladatbázisokhoz való, 
megkülönböztetéstıl mentes hozzáférést 
annak érdekében, hogy a 2008/48/EK 
irányelv rendelkezései által biztosítottakkal 
megegyezı feltételek jöjjenek létre. A 
2008/48/EK irányelvhez hasonlóan ennek 
az irányelvnek biztosítania kell a 
lakóingatlanokhoz kapcsolódó 
hitelmegállapodásokat nyújtó összes 
hitelezı megfelelı engedélyezését, 
nyilvántartásba vételét és felügyeletét, és 
követelményeket kell bevezetnie a peren 
kívüli vitarendezési mechanizmusok 
létrehozására és az azokhoz való 
hozzáférésre vonatkozóan. 

(12) A hitelek területén a fogyasztók 
számára következetes keret biztosítása, 
valamint a hitelezık és hitelközvetítık 
adminisztratív terheinek csökkenése 
érdekében ezen irányelv központi 
keretének a lehetı leginkább követnie kell 
a 2008/48/EK irányelv szerkezetét, 
nevezetesen azon elemeket, hogy a 
lakóingatlanhoz kapcsolódó 
hitelmegállapodásokra vonatkozó 
reklámokban szereplı információkat 
reprezentatív példával szemléltetve a 
fogyasztók rendelkezésére kell bocsátani, 
hogy részletes, a szerzıdéskötést megelızı 
tájékoztatást kell nyújtani számára egy 
szabványosított információs adatlap 
segítségével, hogy a fogyasztónak a 
hitelmegállapodás megkötése elıtt 
megfelelı magyarázatokat kell kapnia, 
hogy a hitel költségeinek kiszámítási 
alapját harmonizálni kell és ebbıl ki kell 
zárni a közjegyzıi díjakat, és hogy a 
hitelezıknek a hitel nyújtása elıtt meg kell 
vizsgálniuk a fogyasztó hitelképességét. 
Hasonlóképpen biztosítani kell a hitelezık 
számára a releváns hiteladatbázisokhoz 
való, megkülönböztetéstıl mentes 
hozzáférést annak érdekében, hogy a 
2008/48/EK irányelv rendelkezései által 
biztosítottakkal megegyezı feltételek 
jöjjenek létre. A 2008/48/EK irányelvhez 
hasonlóan ennek az irányelvnek 
biztosítania kell a lakóingatlanokhoz 
kapcsolódó hitelmegállapodásokat nyújtó 
összes hitelezı megfelelı engedélyezését, 
nyilvántartásba vételét és felügyeletét, és 
követelményeket kell bevezetnie a peren 
kívüli vitarendezési mechanizmusok 
létrehozására és az azokhoz való 
hozzáférésre vonatkozóan. 
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Módosítás  13 

Irányelvre irányuló javaslat 
13 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(13) Ez az irányelv kiegészíti a fogyasztói 
pénzügyi szolgáltatások távértékesítéssel 
történı forgalmazásáról, valamint a 
90/619/EGK tanácsi irányelv, a 97/7/EK 
irányelv és a 98/27/EK irányelv 
módosításáról szóló, 2002. szeptember 23-i 
2002/65/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvet, amely elıírja, hogy a fogyasztót 
tájékoztatni kell az elállási jog meglétérıl 
vagy hiányáról, és amely elállási jogról 
rendelkezik. Mindazonáltal, míg a 
2002/65/EK irányelv lehetıséget biztosít a 
szolgáltatónak arra, hogy szerzıdéskötést 
megelızı információkat a szerzıdés 
megkötése után közöljön, ez – a fogyasztó 
által vállalt pénzügyi elkötelezettség 
jelentısége miatt – nem lenne helyénvaló 
lakóingatlanokhoz kapcsolódó 
hitelmegállapodások megkötése esetén. 
Ezen túlmenıen az üzlethelyiségen kívül 
kötött szerzıdések esetén a fogyasztók 
védelmérıl szóló 1985. december 20-i 
85/577/EGK irányelvben (a házaló 
kereskedelemrıl szóló irányelvben) 
elıirányzottaknak megfelelıen a 
fogyasztóknak elállási joggal kell 
rendelkezniük az üzlethelyiségen kívül 
kötött, lakóingatlanokhoz kapcsolódó 
hitelmegállapodások esetében, és ezen 
jogukról tájékoztatni kell ıket. 

(13) Ez az irányelv kiegészíti a fogyasztói 
pénzügyi szolgáltatások távértékesítéssel 
történı forgalmazásáról, valamint a 
90/619/EGK tanácsi irányelv, a 97/7/EK 
irányelv és a 98/27/EK irányelv 
módosításáról szóló, 2002. szeptember 23-i 
2002/65/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvet, amely elıírja, hogy táveladás 
esetén a fogyasztót tájékoztatni kell az 
elállási jog meglétérıl vagy hiányáról, és 
amely elállási jogról rendelkezik. 
Mindazonáltal, míg a 2002/65/EK irányelv 
lehetıséget biztosít a szolgáltatónak arra, 
hogy szerzıdéskötést megelızı 
információkat a szerzıdés megkötése után 
közöljön, ez – a fogyasztó által vállalt 
pénzügyi elkötelezettség jelentısége miatt 
– nem lenne helyénvaló lakóingatlanokhoz 
kapcsolódó hitelmegállapodások 
megkötése esetén. Ezen túlmenıen – az 
üzlethelyiségen kívül kötött szerzıdések 
esetén a fogyasztók védelmérıl szóló 1985. 
december 20-i 85/577/EGK irányelv (a 
házaló kereskedelemrıl szóló irányelv) 
elıirányzottaknak megfelelıen az ezen 
irányelv szerint a fogyasztókat megilletı 
jogokon kívül – a fogyasztóknak elállási 
joggal kell rendelkezniük az 
üzlethelyiségen kívül kötött, 
lakóingatlanokhoz kapcsolódó 
hitelmegállapodások esetében, és ezen 
jogukról tájékoztatni kell ıket. 

Módosítás  14 

Irányelvre irányuló javaslat 
14 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(14) Ugyanakkor fontos figyelembe venni 
a lakóingatlanokhoz kapcsolódó 
hitelmegállapodások sajátosságait, amelyek 

(14) Ugyanakkor fontos figyelembe venni 
a lakóingatlanokhoz kapcsolódó 
hitelmegállapodások sajátosságait, amelyek 
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indokolják az eltérı megközelítést. 
Tekintve a lakóingatlanokhoz kapcsolódó 
hitelmegállapodások jellegét és fogyasztót 
érintı lehetséges következményeit, a 
reklámanyagokba és a személyre szabott, 
szerzıdéskötést megelızı tájékoztatásba 
külön kockázati figyelmeztetéseket kell 
foglalni, például a biztosíték felvételének 
természetére és hatásaira vonatkozóan. Az 
ágazatban a lakáshitelekkel kapcsolatos 
önkéntes kezdeményezésként már létezı 
eljárást követve a szerzıdéskötést 
megelızı, személyre szabott tájékoztatás 
mellett mindenkor rendelkezésre kell állnia 
egy szerzıdéskötést megelızı, általános 
tájékoztatásnak. Az eltérı megközelítés 
továbbá azért is indokolt, hogy figyelembe 
vehetık legyenek a pénzügyi válságból 
levont tanulságok annak biztosítása 
érdekében, hogy a hitelkeletkeztetés 
megbízható módon történjen. E tekintetben 
a hitelképességi vizsgálatra vonatkozó 
elıírásokat meg kell erısíteni a fogyasztói 
hitelhez képest, a hitelközvetítıknek 
pontosabb információt kell adniuk 
státuszukról és a hitelezıkkel való 
kapcsolatukról a potenciális 
összeférhetetlenség feltárása érdekében, és 
a lakóingatlanokhoz kapcsolódó 
hitelmegállapodások keletkeztetésében 
részt vevı összes szereplıt megfelelı 
engedélyezésnek, nyilvántartásba vételnek 
és felügyeletnek kell alávetni. 

indokolják az eltérı megközelítést. 
Tekintve a lakóingatlanokhoz kapcsolódó 
hitelmegállapodások jellegét és fogyasztót 
érintı lehetséges következményeit, a 
reklámanyagokba és a személyre szabott, 
szerzıdéskötést megelızı tájékoztatásba 
megfelelı külön kockázati 
figyelmeztetéseket kell foglalni, például a 
biztosíték felvételének természetére és 
hatásaira vonatkozóan. Az ágazatban a 
lakáshitelekkel kapcsolatos önkéntes 
kezdeményezésként már létezı eljárást 
követve a szerzıdéskötést megelızı, 
személyre szabott tájékoztatás mellett 
mindenkor rendelkezésre kell állnia egy 
szerzıdéskötést megelızı, általános 
tájékoztatásnak. Az eltérı megközelítés 
továbbá azért is indokolt, hogy figyelembe 
vehetık legyenek a pénzügyi válságból 
levont tanulságok annak biztosítása 
érdekében, hogy a hitelkeletkeztetés 
megbízható módon történjen. E tekintetben 
a hitelképességi vizsgálatra vonatkozó 
elıírásokat meg kell erısíteni a fogyasztói 
hitelhez képest, a hitelközvetítıknek 
pontosabb információt kell adniuk 
státuszukról és a hitelezıkkel való 
kapcsolatukról a potenciális 
összeférhetetlenség feltárása érdekében, és 
a lakóingatlanokhoz kapcsolódó 
hitelmegállapodások keletkeztetésében 
részt vevı összes szereplıt megfelelı 
engedélyezésnek, nyilvántartásba vételnek 
és felügyeletnek kell alávetni. 

 

Módosítás  15 

Irányelvre irányuló javaslat 
14 a preambulumbekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (14a) A lakóingatlanhoz kapcsolódó 
hitelek sajátosságainak figyelembevétele 
érdekében néhány további területet is 
szabályozni kell. Az ügylet jelentıségére 
tekintettel biztosítani kell, hogy megfelelı 
gondolkodási idı álljon a fogyasztók 
rendelkezésére, mielıtt a hitelfelvétellel 
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elköteleznék magukat. Meg kell elızni 
azokat a gyakorlatokat is, amelyek a 
fogyasztót nem a legjobb érdekeinek 
megfelelı hitelmegállapodás megkötésére 
késztethetik, például bizonyos termékek 
megvásárlásának kikötése révén, nem 
korlátozva ezzel a fogyasztók számára 
elınyt jelentı árukapcsolás lehetıségét. 
Fontos továbbá biztosítani a lakóingatlan 
értékének megfelelı felbecslését a 
hitelmegállapodás megkötése elıtt, és – 
amennyiben a becslés hatással van a 
fogyasztó hátralékos kötelezettségére – 
nemteljesítés esetén. Ugyancsak 
szabályozni kell a hátralékok és a 
nemteljesítés kezelését. A tagállamoknak 
lehetıséget kell adni arra, hogy 
rendelkezéseket vezessenek be vagy 
tartsanak fenn a fizetési késedelemmel és 
kényszereladással kapcsolatban követendı 
eljárás tekintetében, illetve a területükön 
található ingatlan vonatkozásában a 
végrehajtási eljárás megindítása elıtt 
megvizsgálandó opciók tekintetében. 

 

Módosítás  16 

Irányelvre irányuló javaslat 
15 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(15) A közvetítık a hitelközvetítésen kívül 
gyakran több tevékenységet is folytatnak, 
különösen biztosítási közvetítést vagy 
befektetési tanácsadást. Ennek az 
irányelvnek ezért bizonyos fokú 
koherenciát is kell biztosítania a biztosítási 
közvetítésrıl szóló, 2002. december 9-i 
2002/92/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvvel és a pénzügyi eszközök 
piacairól, a 85/611/EGK és a 93/6/EGK 
tanácsi irányelv, és a 2000/12/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 
módosításáról, valamint a 93/22/EGK 
tanácsi irányelv hatályon kívül 
helyezésérıl szóló, 2004. április 21-i 
2004/39/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvvel. Különösen a közvetítıkre 

(15) A közvetítık a hitelközvetítésen kívül 
gyakran több tevékenységet is folytatnak, 
különösen biztosítási közvetítést vagy 
befektetési tanácsadást. Ennek az 
irányelvnek ezért bizonyos fokú 
koherenciát is kell biztosítania a biztosítási 
közvetítésrıl szóló, 2002. december 9-i 
2002/92/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvvel és a pénzügyi eszközök 
piacairól, a 85/611/EGK és a 93/6/EGK 
tanácsi irányelv, és a 2000/12/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 
módosításáról, valamint a 93/22/EGK 
tanácsi irányelv hatályon kívül 
helyezésérıl szóló, 2004. április 21-i 
2004/39/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvvel. Különösen a hitelintézetek és a 
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vonatkozó prudenciális követelményeknek 
kell nagyjából összhangban lenniük a 
2002/92/EK irányelvvel a 
hitelközvetítıként való letelepedés és a 
határokon átnyúló mőködés folyamatának 
egyszerősítése érdekében. 

biztosítási közvetítık esetében nem írandó 
elı önálló engedély ahhoz, hogy 
hitelközvetítınként mőködjenek, a 
hitelközvetítıként való letelepedés és a 
határokon átnyúló mőködés folyamatának 
egyszerősítése érdekében. 

Módosítás  17 

Irányelvre irányuló javaslat 
15 a preambulumbekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (15a) A tagállamok a fogyasztók azon 
képességének megerısítése érdekében, 
hogy alapos tájékozódáson alapuló 
döntést hozhassanak a hitelfelvétel és az 
adósságtörlesztés tekintetében, az érintett 
szereplıkkel együttmőködve törekszenek a 
fogyasztók felkészítésének 
megkönnyítésére és elımozdítására e 
területeken. A tagállamok különösen 
biztosítják, hogy segítség áll a sérülékeny 
és kevésbé tapasztalt fogyasztók, például 
az elsı ízben tulajdonhoz jutó személyek 
rendelkezésére. 

Módosítás  18 

Irányelvre irányuló javaslat 
16 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(16) Az alkalmazandó jogi keretnek 
bizalmat kell teremtenie a fogyasztókban 
aziránt, hogy a hitelezık és a 
hitelközvetítık a fogyasztók legfontosabb 
érdekeit szem elıtt tartva járnak el. Az 
ilyen jellegő fogyasztói bizalom 
biztosításának kulcseleme az ágazaton 
belüli magas fokú tisztességesség, 
becsületesség és professzionalitás 
biztosítására irányuló követelmény. 
Jóllehet ennek az irányelvnek az intézmény 
szintjén kell megkövetelnie a vonatkozó 
ismeretek és szakértelem bizonyítását, a 
tagállamok számára azonban lehetıvé kell 
tennie, hogy a különálló természetes 

(16) Az alkalmazandó jogi keretnek 
bizalmat kell teremtenie a fogyasztókban 
aziránt, hogy a hitelezık és a 
hitelközvetítık a fogyasztók érdekeit szem 
elıtt tartva járnak el. Az ilyen jellegő 
fogyasztói bizalom biztosításának 
kulcseleme az ágazaton belüli magas fokú 
tisztességesség, becsületesség és 
professzionalitás biztosítására irányuló 
követelmény, az összeférhetetlenség 
megfelelı kezelése –, ideértve a 
jövedelmezésbıl fakadó 
összeférhetetlenség esetét is –, valamint a 
fogyasztó legjobb érdekeit szolgáló 
tanácsadás elıírása. Jóllehet ennek az 
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személyek vonatkozásában is szabadon 
bevezessenek vagy fenntartsanak ilyen 
követelményeket. 

irányelvnek az intézmény szintjén kell 
megkövetelnie a vonatkozó ismeretek és 
szakértelem bizonyítását, a tagállamok 
számára azonban lehetıvé kell tennie, hogy 
a különálló természetes személyek 
vonatkozásában is szabadon bevezessenek 
vagy fenntartsanak ilyen követelményeket.  

 

Módosítás  19 

Irányelvre irányuló javaslat 
17 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(17) A hitelezık és hitelközvetítık gyakran 
használnak (sokszor különleges feltételeket 
tartalmazó) reklámokat, hogy a fogyasztók 
számára vonzóvá tegyenek egy adott 
terméket. A fogyasztókat ezért védeni kell 
a tisztességtelen vagy megtévesztı 
reklámozási gyakorlattal szemben, és 
lehetıséget kell biztosítani számukra a 
reklámok összehasonlítására. Annak 
érdekében, hogy a fogyasztók képesek 
legyenek a különbözı ajánlatok 
összehasonlítására, szükség van a 
lakóingatlanokhoz kapcsolódó 
hitelmegállapodások reklámozására 
vonatkozó külön rendelkezésekre, valamint 
a fogyasztóknak szánt reklámokba és 
marketinganyagokba foglalandó adatok 
jegyzékére. Ezek a rendelkezések 
figyelembe veszik a lakóingatlanokhoz 
kapcsolódó hitelmegállapodások 
sajátosságait, például azt, hogy ha a 
fogyasztó nem teljesíti a hiteltörlesztést, az 
ingatlan elvesztését kockáztatja. A 
hitelköltségekrıl szóló információt nem 
tartalmazó reklámok tekintetében a 
tagállamok számára biztosítani kell, hogy 
nemzeti jogszabályaikban továbbra is 
szabadon bevezethessenek vagy 
fenntarthassanak a közzétételre vonatkozó 
követelményeket. 

(17) A hitelezık és hitelközvetítık gyakran 
használnak (sokszor különleges feltételeket 
tartalmazó) reklámokat, hogy a fogyasztók 
számára vonzóvá tegyenek egy adott 
terméket. A fogyasztókat ezért védeni kell 
a tisztességtelen vagy megtévesztı 
reklámozási gyakorlattal szemben, és 
lehetıséget kell biztosítani számukra a 
reklámok összehasonlítására. Annak 
érdekében, hogy a fogyasztók képesek 
legyenek a különbözı ajánlatok 
összehasonlítására, szükség van a 
lakóingatlanokhoz kapcsolódó 
hitelmegállapodások és a jelzáloghitel-
megállapodások reklámozására vonatkozó 
külön záró rendelkezésekre, valamint a 
fogyasztóknak szánt reklámokba és 
marketinganyagokba foglalandó adatok 
jegyzékére, amennyiben a reklámban 
megemlítik a kamatokat és költségeket. E 
külön záró rendelkezésektıl eltekintve a 
tagállamoknak továbbra is szabadon kell 
tudniuk dönteni arról, hogy nemzeti 
jogszabályaikban milyen tájékoztatási 
követelményeket írnak elı. Ezek a 
rendelkezések figyelembe veszik a 
lakóingatlanokhoz kapcsolódó 
hitelmegállapodások sajátosságait. 
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Módosítás  20 

Irányelvre irányuló javaslat 
18 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(18) A reklámok általában egy vagy több 
adott termékre összpontosítanak, a 
fogyasztók számára viszont lehetıvé kell 
tenni, hogy döntéseiket a kínált 
hiteltermékek teljes választékának 
ismeretében hozzák meg. E tekintetben az 
általános tájékoztatásnak fontos szerepe 
van abban, hogy felvilágosítsa a fogyasztót 
az egy adott hitelezınél vagy 
hitelközvetítınél elérhetı termékek és 
szolgáltatások széles körérıl és 
legfontosabb jellemzıikrıl. A fogyasztók 
számára ezért lehetıvé kell tenni, hogy 
mindenkor hozzáférjenek a rendelkezésre 
álló hiteltermékekre vonatkozó általános 
információkhoz. Ezen túlmenıen a 
hitelmegállapodás megkötése elıtt kellı 
idıben személyre szabott tájékoztatást kell 
kapniuk annak érdekében, hogy össze 
tudják hasonlítani és át tudják gondolni a 
hiteltermékek jellemzıit. 

(18) A reklámok általában egy vagy több 
adott termékre összpontosítanak, a 
fogyasztók számára viszont lehetıvé kell 
tenni, hogy döntéseiket a kínált 
hiteltermékek teljes választékának 
ismeretében hozzák meg. E tekintetben az 
általános tájékoztatásnak fontos szerepe 
van abban, hogy felvilágosítsa a fogyasztót 
az egy adott hitelezınél vagy 
hitelközvetítınél elérhetı termékek és 
szolgáltatások széles körérıl és 
legfontosabb jellemzıikrıl. A fogyasztók 
számára ezért lehetıvé kell tenni, hogy 
mindenkor hozzáférjenek a rendelkezésre 
álló hiteltermékekre vonatkozó általános 
információkhoz.  

 

Módosítás  21 

Irányelvre irányuló javaslat 
18 a preambulumbekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (18a) A fogyasztóknak továbbá a 
hitelmegállapodás megkötése elıtt kellı 
idıben személyre szabott tájékoztatást kell 
kapniuk annak érdekében, hogy össze 
tudják hasonlítani és át tudják gondolni a 
hiteltermékek jellemzıit. A Bizottság a 
fogyasztóknak a szerzıdéskötést 
megelızıen nyújtandó tájékoztatásról 
szóló 2001/193/EK bizottsági ajánlásával1 
összhangban ellenırizte az európai 
szabványosított információs adatlapot 
(ESIS), amely a hitelfelvevı számára a 
nyújtott hitelmegállapodásra vonatkozó, 
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személyre szabott információkat 
tartalmaz. A Bizottság által győjtött 
bizonyítékok rávilágítottak az európai 
szabványosított információs adatlap 
tartalmát és megjelenítését érintı 
módosítások szükségességére annak 
biztosítása érdekében, hogy az adatlap 
világos és érthetı legyen, és tartalmazzon 
minden, a fogyasztók által fontosnak ítélt 
információt. Az európai szabványosított 
információs adatlap tartalmának és 
megjelenésének magában kell foglalnia az 
összes tagállamban elvégzett fogyasztói 
tesztelések során megállapított, szükséges 
javításokat. Módosítani kell az adatlap 
szerkezetét (különösen az információs 
elemek sorrendjét), felhasználóbaráttá 
kell tenni a megfogalmazást, olyan 
szakaszokat, mint például a „névleges 
kamatláb” és a „teljeshiteldíj-mutató”, 
össze kell vonni, és olyan új szakaszokkal 
kell kiegészíteni, mint „kockázatok és 
figyelmeztetések”. 

 _______________ 

 1HL L 69., 2001.03.10., 25. o. 

Módosítás  22 

Irányelvre irányuló javaslat 
18 b preambulumbekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (18b) A fogyasztó számára megfelelı 
gondolkodási idıt kell biztosítani annak 
lehetıvé tétele érdekében, hogy 
összehasonlíthassa az ajánlatot más 
ajánlatokkal, szükség esetén harmadik fél 
tanácsadását vehesse igénybe, 
felmérhesse a hitel következményeit és 
tájékozott döntést hozhasson arról, hogy – 
a szerzıdés megkötési módjától 
függetlenül – elfogadja-e az ajánlatot. 
Amennyiben a fogyasztó a gondolkodási 
idıszak lejárta elıtt köt 
hitelmegállapodást, biztosítani kell 
számára az elállás jogát. Ugyanakkor 
azonban, az ingatlanügyletekkel 
kapcsolatban a tagállamok között fennálló 
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különbségek, valamint a 
hitelmegállapodás és egy kapcsolódó 
ingatlanügylet közötti potenciális 
összefüggés figyelembe vétele érdekében a 
tagállamoknak lehetıséget kell adni arra 
olyan rendelkezés kikötésére, amelynek 
értelmében az elállás jogának 
alkalmazása megszőnik abban az esetben, 
ha a fogyasztó bármely olyan cselekvést 
hajt végre – közjegyzı közremőködésével 
vagy anélkül –, amelynek a nemzeti jog 
szerinti következménye a 
hitelmegállapodáshoz kapcsolódó 
ingatlan tulajdonjogának átruházása vagy 
a hitelmegállapodás keretében 
rendelkezésére bocsátott források 
felhasználása. 

Módosítás  23 

Irányelvre irányuló javaslat 
20 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(20) A lakáshiteleket kínáló hitelnyújtók 
által a fogyasztóknak a szerzıdéskötést 
megelızıen nyújtandó tájékoztatásról 
szóló 2001/193/EK bizottsági ajánlás 
jóváhagyta a 2001-ben a hitelnyújtókat és 
a fogyasztókat képviselı egyesületek és 
szövetségek között egyeztetett önkéntes 
kódexet, amely egy európai 
szabványosított információs adatlapot 
(European Standardised Information 
Sheet – ESIS) tartalmaz. Ez az adatlap a 
hitelfelvevı számára a nyújtott 
hitelmegállapodásra vonatkozó, személyre 
szabott információkat tartalmaz. 
Ajánlásában a Bizottság kötelezettséget 
vállalt a kódex betartásának, valamint 
hatékonyságának ellenırzésére, és arra, 
hogy fontolóra veszi kötelezı erejő 
jogszabály elıterjesztését, ha az ajánlás 
feltételeit nem tartják be teljes mértékben. 
A Bizottság által azóta győjtött 
bizonyítékok rávilágítottak az európai 
szabványosított információs adatlap 
tartalmát és megjelenítését érintı 
módosítások szükségességére annak 

törölve 
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biztosítása érdekében, hogy az adatlap 
világos és érthetı legyen, és tartalmazzon 
minden, a fogyasztók által fontosnak ítélt 
információt. Az európai szabványosított 
információs adatlap tartalmának és 
megjelenésének magában kell foglalnia az 
összes tagállamban elvégzett fogyasztói 
tesztelések során megállapított, szükséges 
javításokat. Módosítani kell az adatlap 
szerkezetét (különösen az információs 
elemek sorrendjét), felhasználóbarátabbá 
kell tenni a megfogalmazást, olyan 
szakaszokat, mint például a „névleges 
kamatláb” és a „teljeshiteldíj-mutató”, 
össze kell vonni, és olyan új szakaszokkal 
kell kiegészíteni, mint a „külsı 
panaszkezelı szerv” és a „kockázatok és 
figyelmeztetések”. 

 

Módosítás  24 

Irányelvre irányuló javaslat 
22 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(22) A fogyasztónak mindezeken túl 
további segítségre lehet szüksége annak 
eldöntéséhez, hogy a kínált termékek közül 
melyik hitelmegállapodás a legmegfelelıbb 
az igényei és pénzügyi helyzete 
szempontjából. A hitelezıknek, és ha az 
ügylet hitelközvetítın keresztül zajlik, a 
hitelközvetítıknek biztosítaniuk kell ezt a 
segítséget az általuk a fogyasztónak kínált 
hiteltermékekkel kapcsolatban. A fontos 
információkat, továbbá az ajánlott 
termékek alapvetı jellemzıit ezért 
személyre szabottan kell a fogyasztónak 
elmagyarázni, oly módon, hogy a 
fogyasztó számára érthetı legyen, hogy e 
termékek milyen hatással lehetnek 
gazdasági helyzetére. A tagállamok 
meghatározhatják, hogy az ilyen 
magyarázatot mikor és milyen mértékben 
kell megadni a fogyasztónak, figyelembe 
véve a hitelajánlás sajátos körülményeit, a 
fogyasztó segítség iránti igényét és az 

(22) A fogyasztónak mindezeken túl 
további segítségre lehet szüksége annak 
eldöntéséhez, hogy a kínált termékek közül 
melyik hitelmegállapodás a legmegfelelıbb 
az igényei és pénzügyi helyzete 
szempontjából. A hitelezıknek, és ha az 
ügylet hitelközvetítın keresztül zajlik, a 
hitelközvetítıknek biztosítaniuk kell ezt a 
segítséget az általuk a fogyasztónak kínált 
hiteltermékekkel kapcsolatban, ismertetve 
az érdemleges információkat, többek 
között a fogyasztónak személyre szabottan 
kínált termékek alapvetı jellemzıit, oly 
módon, hogy a fogyasztó számára érthetı 
legyen, hogy e termékek milyen hatással 
lehetnek gazdasági helyzetére. A 
tagállamok meghatározhatják, hogy az 
ilyen magyarázatot mikor és milyen 
mértékben kell megadni a fogyasztónak, 
figyelembe véve a hitelajánlás sajátos 
körülményeit, a fogyasztó segítség iránti 
igényét és az egyedi hiteltermékek jellegét. 
E magyarázatok és a személyre szabott 
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egyedi hiteltermékek jellegét. tájékoztatás nem feltétlenül képeznek 
személyre szabott ajánlást. 

 

Módosítás  25 

Irányelvre irányuló javaslat 
23 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(23) A belsı piac megteremtésének és 
mőködésének elımozdítása, valamint az 
Unió egész területén a magas szintő 
fogyasztóvédelem biztosítása érdekében 
szükséges az Unió egész területén 
biztosítani a teljeshiteldíj-mutatóra 
vonatkozó információk 
összehasonlíthatóságát. A hitel fogyasztó 
által viselt teljes költsége minden olyan 
költséget magában foglal, amelyet a 
fogyasztónak a hitelmegállapodással 
kapcsolatosan meg kell fizetnie, a 
közjegyzıi költségeket kivéve. Magában 
kell tehát foglalnia a kamatot, a 
jutalékokat, az adókat, a hitelközvetítıi 
díjat és bármely egyéb díjat, valamint a 
biztosítás vagy egyéb járulékos termékek 
költségét, ha ezek kötelezıek a hitel 
meghirdetett feltételek melletti 
megszerzéséhez. Mivel a teljeshiteldíj-
mutató a szerzıdéskötést megelızı 
szakaszban csak példával jelezhetı, az 
ilyen példának reprezentatívnak kell lennie. 
Ezért ennek meg kell felelnie például az 
adott hitelmegállapodás-típus alapján 
nyújtott hitel átlagos futamidejének és 
teljes összegének. Tekintettel a 
teljeshiteldíj-mutató kiszámításának 
összetettségére (például a változó 
kamatlábon vagy nem standard törlesztésen 
alapuló hitelek esetében), és a 
termékinnovációval való lépéstartás 
érdekében technikai szabályozási 
standardokat lehetne alkalmazni a 
teljeshiteldíj-mutató kiszámítási 
módszerének módosítására vagy 
részletezésére. A fogyasztók általi 
megértés és összehasonlítás megkönnyítése 
érdekében a teljeshiteldíj-mutató ezen 

(23) A belsı piac megteremtésének és 
mőködésének elımozdítása, valamint az 
Unió egész területén a magas szintő 
fogyasztóvédelem biztosítása érdekében 
szükséges az Unió egész területén 
egységesen biztosítani a teljeshiteldíj-
mutatóra vonatkozó információk 
összehasonlíthatóságát. A hitel fogyasztó 
által viselt teljes költsége minden olyan 
költséget magában foglal, amelyet a 
fogyasztónak a hitelmegállapodással 
kapcsolatosan meg kell fizetnie, kivéve a 
nyilvántartásba vétel díját és a közjegyzıi 
költségeket. Magában kell tehát foglalnia a 
kamatot, a jutalékokat, az adókat, a 
hitelközvetítıi díjat és bármely egyéb díjat, 
valamint a biztosítás, az ingatlan 
értékbecslése vagy egyéb járulékos 
termékek költségét, ha ezek kötelezıek a 
hitel meghirdetett feltételek melletti 
megszerzéséhez. Mivel a teljeshiteldíj-
mutató a szerzıdéskötést megelızı 
szakaszban csak példával jelezhetı, az 
ilyen példának reprezentatívnak kell lennie. 
Ezért ennek meg kell felelnie például az 
adott hitelmegállapodás-típus alapján 
nyújtott hitel átlagos futamidejének és 
teljes összegének. Tekintettel a 
teljeshiteldíj-mutató kiszámításának 
összetettségére (például a változó 
kamatlábon vagy nem standard törlesztésen 
alapuló hitelek esetében), és a 
termékinnovációval való lépéstartás 
érdekében felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat lehetne használni az 
észrevételek módosítására vagy a 
feltételezések frissítésére. A fogyasztók 
általi megértés és összehasonlítás 
megkönnyítése érdekében a teljeshiteldíj-
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irányelvben szereplı fogalmának és a 
kiszámításához használt módszernek 
egyeznie kell a 2008/48/EK irányelvben 
lévıvel. A 2008/48/EK irányelv egy 
esetleges késıbbi módosítása esetén 
azonban a fogalommeghatározások és 
módszerek a jövıben eltérhetnek. A 
tagállamok szabadon fenntarthatnak vagy 
bevezethetnek a hitelkamatláb hitelezı 
általi egyoldalú megváltoztatására 
vonatkozó tilalmat. 

mutató ezen irányelvben szereplı 
fogalmának és a kiszámításához használt 
módszernek a lehetı legközelebb kell 
állnia a 2008/48/EK irányelvben foglalt 
módszerhez. A 2008/48/EK irányelv egy 
esetleges késıbbi módosítása esetén 
azonban a fogalommeghatározások és 
módszerek a jövıben eltérhetnek. A 
tagállamok szabadon fenntarthatnak vagy 
bevezethetnek a hitelkamatláb hitelezı 
általi egyoldalú megváltoztatására 
vonatkozó tilalmat. 

Módosítás  26 

Irányelvre irányuló javaslat 
24 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(24) A hitelképességi vizsgálatnak minden 
szükséges tényezıt figyelembe kell vennie, 
amely befolyásolhatja a fogyasztó azon 
képességét, hogy a hitel futamideje alatt 
törlesszen, beleértve, de nem 
kizárólagosan a fogyasztó jövedelmét, 
rendszeres kiadásait, hitelpontozását, 
hiteltörténetét, a kamatláb kiigazítása 
esetén az alkalmazkodási képességét, és 
egyéb meglévı hitelkötelezettségeket. 
Kiegészítı rendelkezésekre lehet szükség a 
hitelképességi vizsgálat során figyelembe 
vehetı különbözı elemek további 
részletezése céljából. A tagállamok 
iránymutatást bocsáthatnak ki a fogyasztó 
hitelképességének vizsgálata során 
alkalmazandó módszerekrıl és 
kritériumokról, például a hitelfedezeti 
rátára vagy a hitel/jövedelem arányra 
vonatkozó felsı korlátok megállapítása 
révén. 

(24) Alapvetı fontosságú, hogy a 
hitelmegállapodás megkötése elıtt 
értékeljék és ellenırizzék a fogyasztó 
képességét és hajlandóságát a hitel 
visszafizetése tekintetében.  A 
hitelképességi vizsgálatnak minden 
szükséges érdemleges tényezıt figyelembe 
kell vennie a hitel teljes futamidejére 
kiterjedıen.  A fogyasztó törlesztési 
képességének, valamint a hitel teljes 
egészében történı visszafizetésére való 
alkalmasságának vizsgálata során 
különösen figyelembe kell venni a negatív 
amortizáció, illetve a törzshitel vagy a 
kamatok átütemezett törlesztése miatt a 
jövıben esedékessé váló 
többletkifizetéseket is, nem vehetı 
azonban figyelembe az ingatlan semmiféle 
becsült értéknövekedése, kivéve, ha a 
hitelmegállapodás célja ingatlantulajdon 
építése vagy felújítása, és ez esetben azt az 
egyéb kiadások és adósságok, valamint a 
megtakarítások és a vagyoni érték 
fényében kell tekintetbe venni. Ésszerően 
mérlegelni kell a jövıbeli fejleményeket, 
például a jövedelem csökkenését abban az 
esetben, ha a tartozás lejárata átnyúlik a 
nyugdíjazási idıszakba, vagy adott esetben 
a kamatláb növekedését vagy az átváltási 
ráta negatív változását. A tagállamok 
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kiegészítı iránymutatást bocsáthatnak ki a 
fogyasztó hitelképességének vizsgálata 
során alkalmazandó fent nevezett, vagy 
azokat kiegészítı kritériumokról és 
módszerekrıl, például a hitelfedezeti rátára 
vagy a hitel/jövedelem arányra vonatkozó 
felsı korlátok megállapítása révén. A 
hitelezı azon döntésének, hogy megadja-e 
a hitelt, összhangban kell állnia a 
hitelképesség megállapítására irányuló 
vizsgálat eredményével. A pozitív 
eredményő hitelképességi vizsgálat 
azonban nem jelent a hitelezı számára 
hitelnyújtási kötelezettséget. 

Módosítás  27 

Irányelvre irányuló javaslat 
25 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(25) A negatív hitelképességi vizsgálatnak 
azt kell jeleznie a hitelezı számára, hogy a 
fogyasztó nem engedheti meg magának a 
hitelt és következésképpen a hitelezı nem 
hagyhatja jóvá a hitelt. Az ilyen negatív 
eredmény számos okból eredhet, beleértve, 
de nem kizárólag valamely adatbázis 
lekérdezését vagy a negatív hitelpontozást. 
A pozitív hitelképességi vizsgálat nem 
jelent a hitelezı számára hitelnyújtási 
kötelezettséget. 

törölve 

Módosítás  28 

Irányelvre irányuló javaslat 
26 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(26) A fogyasztóknak a hitelképességi 
vizsgálat megkönnyítése érdekében 
biztosítaniuk kell a hitelezı vagy 
hitelközvetítı számára a pénzügyi 
helyzetükre és személyes körülményeikre 
vonatkozó minden rendelkezésre álló 
lényeges információt. A fogyasztó 
azonban nem büntethetı, ha nincs 
lehetısége bizonyos információk, vagy a 

(26) A hitelezık a Pénzügyi Stabilitási 
Tanács ajánlásaival összhangban 
kötelezik a fogyasztókat, hogy a 
hitelképességi vizsgálat megkönnyítése 
érdekében érdemleges tájékoztatást 
szolgáltassanak jövedelmükrıl és 
pénzügyi helyzetükrıl – mivel ennek 
elmulasztása a hitelkérelmük elutasítását 
vonja maga után –, és a hitelezınek a 
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pénzügyi helyzetének jövıbeli alakulására 
vonatkozó értékelés megadására. Olyan 
helyzetekben, amikor a fogyasztók 
tudatosan hiányos vagy helytelen 
információkat adnak meg, a tagállamoknak 
lehetıséget kell adni a megfelelı szankciók 
megállapítására. 

hitel megadása elıtt megfelelıen 
ellenıriznie kell a megadott információk 
helytállóságát. Olyan helyzetekben, 
amikor a fogyasztók tudatosan hiányos 
vagy helytelen információkat adnak meg, a 
tagállamoknak lehetıséget kell adni a 
megfelelı szankciók megállapítására. 

Módosítás  29 

Irányelvre irányuló javaslat 
26 a preambulumbekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (26a) A Pénzügyi Stabilitási Tanács 
elveket dolgozott ki annak biztosítása 
érdekében, hogy a lakóingatlanok értéke 
megfelelıen kerüljön felbecsülésre. A 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a 
hitelezık az ingatlanok értékét ezekkel az 
elvekkel vagy más nemzetközileg 
elfogadott szabványokkal összhangban 
állapítsák meg, és hogy nyilvántartás 
álljon rendelkezésre a kellı szakmai 
hozzáértéssel bíró értékbecslıkrıl. 
Lehetıvé kell tenni, hogy ezt a 
nyilvántartást egy megfelelı szakmai 
egyesület mőködtesse. 

 

Módosítás  30 

Irányelvre irányuló javaslat 
27 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(27) Egy hiteladatbázis lekérdezése 
hasznos a hitelképesség vizsgálata során. 
Néhány tagállam elıírja, hogy a hitelezı a 
vonatkozó adatbázisban végzett keresés 
alapján értékelje a fogyasztó 
hitelképességét. A hitelezık számára 
lehetıvé kell tenni, hogy a hitel futamideje 
alatt is lekérdezhessék a hiteladatbázist a 
nemteljesítési potenciál megállapítása és 
értékelése érdekében. Abban az esetben, 
ha a nemteljesítési potenciál nyilvánvaló 
vagy objektív módon bizonyított, a 

(27) Egy hiteladatbázis lekérdezése 
hasznos a hitelképesség vizsgálata során. 
Néhány tagállam elıírja, hogy a hitelezı a 
vonatkozó adatbázisban végzett keresés 
alapján értékelje a fogyasztó 
hitelképességét. A hitelezık számára 
lehetıvé kell tenni, hogy a hitel futamideje 
alatt is lekérdezhessék a hiteladatbázist a 
nemteljesítési potenciál megállapítása és 
értékelése érdekében. A személyes adatok 
feldolgozása vonatkozásában az egyének 
védelmérıl és az ilyen adatok szabad 
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hitelezınek fel kell vennie a kapcsolatot a 
fogyasztóval a nemteljesítés lehetıségének 
elkerülésére szolgáló különbözı 
lehetıségek – például a hitel 
újraütemezése – megvitatása céljából. A 
hitelezı semmiképp sem veheti fontolóra a 
hitel visszavonását, amíg a fogyasztóval 
együtt fel nem tárta a nemteljesítés 
elkerülésére szolgáló összes lehetséges 
alternatívát. A személyes adatok 
feldolgozása vonatkozásában az egyének 
védelmérıl és az ilyen adatok szabad 
áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 
95/46/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv alapján a hitelezıknek a 
hiteladatbázis lekérdezése elıtt 
tájékoztatniuk kell a fogyasztókat a 
lekérdezésrıl, és a fogyasztók számára 
biztosítani kell az ilyen hiteladatbázisban 
róluk tárolt információkhoz való 
hozzáférés jogát, annak érdekében, hogy az 
ott feldolgozott, ıket érintı személyes 
adatokat szükség esetén helyesbítsék, 
töröljék vagy blokkolják, ha azok nem 
pontosak vagy jogtalanul lettek 
feldolgozva. 

áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 
95/46/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv alapján a hitelezıknek a 
hiteladatbázis lekérdezése elıtt 
tájékoztatniuk kell a fogyasztókat a 
lekérdezésrıl, és a fogyasztók számára 
biztosítani kell az ilyen hiteladatbázisban 
róluk tárolt információkhoz való 
hozzáférés jogát, annak érdekében, hogy az 
ott feldolgozott, ıket érintı személyes 
adatokat szükség esetén helyesbítsék, 
töröljék vagy blokkolják, ha azok nem 
pontosak vagy jogtalanul lettek 
feldolgozva. 

 

Módosítás  31 

Irányelvre irányuló javaslat 
28 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(28) A hitelezık közötti verseny bármilyen 
torzulásának megakadályozása érdekében 
biztosítani kell, hogy a hitelezık (beleértve 
a hitelintézeteket és a lakóingatlanokhoz 
kapcsolódóan hitelmegállapodást nyújtó 
nem-hitelintézeteket) megkülönböztetéstıl 
mentes feltételek mellett férjenek hozzá a 
fogyasztókat érintı összes magán- vagy 
állami adatbázishoz. E feltételek ezért 
nem tartalmazhatnak hitelintézetként való 
bejegyzésre vonatkozó követelményt. A 
hozzáférési feltételek, mint például a 
hozzáférés költsége vagy az a 
követelmény, hogy az 
információkéréseknek hitelkérelmen kell 

törölve 
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alapulniuk, továbbra is alkalmazandók. A 
tagállamok szabadon meghatározhatják, 
hogy joghatóságukon belül a 
hitelközvetítık hozzáférhetnek-e az 
említett adatbázisokhoz, 

 

Módosítás  32 

Irányelvre irányuló javaslat 
29 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(29) Amennyiben a hiteligénylést 
adatbázisba való betekintés révén szerzett 
adatok, vagy az adatok adatbázisbeli 
hiánya alapján utasítják vissza, a hitelezı a 
fogyasztót tájékoztatja errıl, a szóban 
forgó adatbázis nevérıl és minden egyéb, a 
95/46/EK irányelv által elıírt elemrıl, 
annak érdekében, hogy a fogyasztó 
gyakorolhassa hozzáférési jogát, és 
szükség esetén helyesbíthesse, törölhesse 
vagy blokkolhassa a rá vonatkozó, az 
adatbázisban feldolgozott személyes 
adatokat. Ha a hiteligénylés 
visszautasítására vonatkozó döntés 
automatizált döntésen vagy például 
pontozásos hitelbírálati rendszerhez 
hasonló szisztematikus módszeren alapul, 
a hitelezı tájékoztatja errıl a fogyasztót és 
elmagyarázza a döntés során alkalmazott 
logikát, valamint ismerteti azokat az 
intézkedéseket, amelyek alapján a 
fogyasztó kérheti az automatizált döntés 
manuális felülvizsgálatát. A hitelezı 
azonban nem kötelezhetı ilyen tájékoztatás 
megadására abban az esetben, ha ezt 
egyéb, például a pénzmosásról vagy a 
terrorizmus finanszírozásáról szóló uniós 
jogszabályok tiltják. Nem adható ilyen 
tájékoztatás akkor sem, ha ez a közrend 
vagy a közbiztonság – például 
bőncselekmények megelızése, 
kivizsgálása, felderítése vagy 
büntetıeljárás lefolytatása – céljaival 
ellentétesnek bizonyul. 

(29) Amennyiben a hiteligénylést 
adatbázisba való betekintés révén szerzett 
adatok, vagy az adatok adatbázisbeli 
hiánya alapján utasítják vissza, a hitelezı a 
fogyasztót tájékoztatja errıl, a szóban 
forgó adatbázis nevérıl és minden egyéb, a 
95/46/EK irányelv által elıírt elemrıl, 
annak érdekében, hogy a fogyasztó 
gyakorolhassa hozzáférési jogát, és 
szükség esetén helyesbíthesse, törölhesse 
vagy blokkolhassa a rá vonatkozó, az 
adatbázisban feldolgozott személyes 
adatokat. A hitelezı azonban nem 
kötelezhetı ilyen tájékoztatás megadására 
abban az esetben, ha ezt egyéb, például a 
pénzmosásról vagy a terrorizmus 
finanszírozásáról szóló uniós jogszabályok 
tiltják. Nem adható ilyen tájékoztatás akkor 
sem, ha ez a közrend vagy a közbiztonság 
– például bőncselekmények megelızése, 
kivizsgálása, felderítése vagy 
büntetıeljárás lefolytatása – céljaival 
ellentétesnek bizonyul.  
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Módosítás  33 

Irányelvre irányuló javaslat 
30 a preambulumbekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (30a) A hitelezık közötti verseny 
bármilyen torzulásának megakadályozása 
érdekében biztosítani kell, hogy a 
hitelezık (beleértve a hitelintézeteket és a 
lakóingatlanokhoz kapcsolódóan 
hitelmegállapodást nyújtó nem-
hitelintézeteket) megkülönböztetéstıl 
mentes feltételek mellett férjenek hozzá a 
fogyasztókat érintı összes magán- vagy 
állami adatbázishoz. E feltételek ezért 
nem tartalmazhatnak hitelintézetként való 
bejegyzésre vonatkozó követelményt. A 
hozzáférési feltételek, mint például a 
hozzáférés költsége vagy az a 
követelmény, hogy az 
információkéréseknek hitelkérelmen kell 
alapulniuk, továbbra is alkalmazandók. A 
tagállamok szabad meghatározására kell 
bízni, hogy joghatóságukon belül a 
hitelközvetítık hozzáférhetnek-e az 
említett adatbázisokhoz. 

 

Módosítás  34 

Irányelvre irányuló javaslat 
31 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(31) Ahhoz, hogy megérthessék a 
szolgáltatás természetét, fel kell hívni a 
fogyasztók figyelmét arra, hogy mit jelent 
az adott fogyasztó igényeinek és pénzügyi 
helyzetének megfelelı 
hitelmegállapodásra vonatkozó személyre 
szabott ajánlás („tanács”), és azt mikor 
nyújtják és mikor nem. A tanácsadást 
nyújtóknak általános elıírásokat kell 
betartaniuk annak biztosítása érdekében, 
hogy a fogyasztó számára az igényeinek és 
körülményeinek megfelelı 
termékválasztékot kínáljanak. A 

(31) A személyre szabott ajánlás 
formájában történı tanácsadás nyújtása 
különálló tevékenység, amelyet a 
hitelnyújtás vagy hitelközvetítés egyéb 
vonatkozásaival össze lehet – de nem kell 
– kapcsolni.  Ahhoz, hogy megérthessék a 
szolgáltatás természetét, fel kell hívni a 
fogyasztók figyelmét arra, hogy mikor 
nyújtanak számukra tanácsot és mikor 
nem. A tanácsadást nyújtóknak bizonyos 
elıírásokat kell betartaniuk annak 
biztosítása érdekében, hogy a fogyasztó 
számára az igényeinek és körülményeinek 
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szolgáltatásnak a piacon elérhetı 
termékek tisztességes és kellıen széles 
körő elemzésén, valamint a fogyasztó 
pénzügyi helyzetének, preferenciáinak és 
céljainak részletes vizsgálatán kell 
alapulnia. Ezt az értékelést naprakész 
információkra és a fogyasztónak a hitel 
futamideje alatti körülményeire vonatkozó 
ésszerő feltételezésekre kell alapozni. A 
tagállamok részletezhetik, hogy egy adott 
termék fogyasztó számára való 
alkalmasságát hogyan kell felmérni a 
tanácsadás keretében. 

megfelelı termékeket kínáljanak. A 
tanácsadóknak azt is tudatniuk kell, hogy 
tanácsukat a piacon jelen levı termékek 
széles skálájáról nyújtják-e, avagy a 
tanácsadás csupán egy bizonyos hitelezı 
vagy hitelközvetítı termékkínálatára 
vonatkozik.  A tanácsadóknak módot kell 
adni bizonyos szők piaci szegmensekre 
való szakosodásra – például az áthidaló 
finanszírozásról és meghatározott réspiaci 
termékek széles skálájáról nyújtott 
tanácsadásra –, amennyiben ezt a 
fogyasztó számára egyértelmővé teszik. 
Amennyiben tanácsadásra sor kerül, úgy 
annak a fogyasztó pénzügyi helyzetének, 
preferenciáinak és céljainak ismeretéhez és 
megértéséhez kell igazodnia, ezt pedig 
naprakész információkra és a fogyasztónak 
a hitel futamideje alatti körülményeire 
vonatkozó ésszerő feltételezésekre kell 
alapozni A tagállamok részletezhetik, hogy 
egy adott termék fogyasztó számára való 
alkalmasságát hogyan kell felmérni a 
tanácsadási szolgáltatás nyújtása 
keretében. 

 

Módosítás  35 

Irányelvre irányuló javaslat 
32 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(32) Az egységes piaci verseny és az uniós 
polgárok szabad mozgásának 
elımozdításában fontos szerepet játszhat a 
fogyasztó azon lehetısége, hogy hitelét a 
hitelmegállapodás lejárta elıtt 
visszafizesse. Mindazonáltal lényeges 
eltérések léteznek azon nemzeti elvek és 
feltételek között, amelyek alapján a 
fogyasztók képesek a visszafizetésre, és 
azon feltételek között, amelyek alapján 
megvalósulhat a lejárat elıtti visszafizetés. 
Elismerve a jelzálog-finanszírozási 
mechanizmusok sokféleségét és az 
elérhetı termékek választékát, a hitel 
lejárat elıtti visszafizetése tekintetében 
alapvetı szükség van bizonyos uniós 

(32) A Pénzügyi Stabilitási Tanács 
ajánlásaival összhangban – tekintettel a 
lakóingatlanhoz kapcsolódó számos 
kölcsön hosszú távú természetére – 
bizonyos rugalmasságra van szükség a 
hitelmegállapodás futamideje alatt annak 
érdekében, hogy mind a hitelezık, mind 
pedig a fogyasztók módjában álljon a 
tartozás idıszakában keletkezı kockázatok 
és változó körülmények kezelése. A 
fogyasztóknak ezért rendelkezniük kell 
azzal a joggal, hogy a hitelmegállapodást 
annak lejárta elıtt egészében vagy részben 
visszafizessék, ez a lehetıség ugyanis 
ösztönzi a felelısségteljes hitelfelvételt és 
ennélfogva a pénzügyi stabilitást, 
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szintő elıírásokra annak biztosítása 
érdekében, hogy a fogyasztóknak 
lehetıségük legyen kötelezettségeik 
teljesítésére a hitelmegállapodásban 
egyeztetett idıpont elıtt, és hogy 
magabiztosan nézzenek körül az 
igényeiknek legmegfelelıbb termékek 
után. A tagállamoknak ezért – 
jogszabállyal vagy szerzıdési feltételek 
révén – biztosítaniuk kell, hogy a 
fogyasztóknak jogszabályban vagy 
szerzıdésben biztosított joguk legyen a 
lejárat elıtti visszafizetésre; mindazonáltal 
a tagállamok számára lehetıvé kell tenni 
az ilyen jog gyakorlására vonatkozó 
feltételek meghatározását. Ezen feltételek 
közé tartozhatnak a jog gyakorlására 
vonatkozó idıbeli korlátozások, a 
hitelkamatláb típusától – rögzített vagy 
változó – függıen eltérı kezelés, 
korlátozások azon körülmények 
tekintetében, amelyek között a jog 
gyakorolható. A tagállamok 
rendelkezhetnek arról is, hogy a hitelezı 
jogosult legyen a hitel lejárat elıtti 
visszafizetéséhez közvetlenül kapcsolódó 
költségek méltányos és objektívan indokolt 
kompenzálására. Minden esetben, ha a 
lejárat elıtti visszafizetés olyan idıszakba 
esik, amelyben a hitelkamatláb rögzített, a 
jog gyakorlásának feltételéül lehet szabni a 
fogyasztó részérıl különös érdek meglétét. 
Ilyen különös érdek merülhet fel például 
válás vagy a munkahely elvesztése esetén. 
Ha valamely tagállam ilyen feltételek 
megállapítása mellett dönt, ezek nem 
tehetik a fogyasztó számára túlzottan 
nehézzé vagy megterhelıvé a jog 
gyakorlását. 

valamint az egységes piacon folyó 
versenyt.  A hitelezıknek azonban 
jogosultságot kell biztosítani a hitel lejárat 
elıtti visszafizetéséhez közvetlenül 
kapcsolódó költségek méltányos és 
objektívan indokolt kompenzálására, 
tekintetbe véve az ezáltal a hitelezı javát 
szolgáló mindennemő megtakarításokat 
is.. Az ilyen kompenzáció fedezhetı a hitel 
lejárat elıtti visszafizetését végrehajtó 
fogyasztó által a lehetséges költségek 
ellenében fizetendı különdíj formájában, 
avagy beépíthetı a hitelmegállapodás 
összkiadásai közé. A tagállamoknak 
lehetıséget kell adni annak biztosítására, 
hogy az indokolt költségek ne haladják 
meg a piac hatékonyságával 
összeegyeztethetı szintet. Amennyiben a 
lejárat elıtti visszafizetés olyan idıszakba 
esik, amelyben a hitelkamatláb rögzített, a 
jog gyakorlásának feltételéül lehet szabni a 
fogyasztó részérıl fennálló, a tagállam 
által pontosan meghatározott különös 
érdek meglétét. Ilyen különös érdek 
merülhet fel például válás vagy a 
munkahely elvesztése esetén. Ha valamely 
tagállam ilyen feltételek megállapítása 
mellett dönt, ezek nem tehetik a fogyasztó 
számára túlzottan nehézzé vagy 
megterhelıvé a jog gyakorlását. Ezért 
bizonyos feltételek mellett a 
rugalmasságot biztosító rendelkezéseket is 
elı kell írni arra az esetre, ha a 
hitelmegállapodás elszámolási alapja 
külföldi deviza, azzal a feltétellel, hogy a 
hitelezınek ezúttal is jogosultnak kell 
lennie az irányelv elıírásai szerint a 
fogyasztókat megilletı jogok 
gyakorlásával közvetlenül összefüggı 
lehetséges költségeinek méltányos és 
objektívan indokolt kompenzálására.  
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Irányelvre irányuló javaslat 
32 a preambulumbekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (32a) Fontos annak biztosítása is, hogy 
megfelelı átláthatóság álljon fenn, így a 
pénzügyi stabilitás megırzése érdekében 
tett kötelezettségvállalások természete 
egyértelmő legyen. A tagállamoknak ezért 
a rugalmasságot biztosító keretrendszert 
kell kidolgozniuk, például a tartozás 
fedezetéül szolgáló ingatlannal 
egyenértékő helyettesítı ingatlanfedezet 
elfogadása révén. Ezeknek az 
intézkedéseknek lehetıvé kell tenniük a 
hitelezık számára, hogy egy másik 
tagállamban található ingatlant 
fogadjanak el helyettesítı 
jelzálogfedezetül, amennyiben azt a 
másodlagos értékpapírpiacokon 
értékesített pénzügyi eszközökben történı 
összevonás céljaira egyenértékőnek 
tekintik. 

 

Módosítás  37 

Irányelvre irányuló javaslat 
34 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(34) A hitelközvetítıket nyilvántartásba 
kell venni annak a tagállamnak az 
illetékes hatóságánál, amelyben 
lakóhelyük vagy székhelyük található, 
feltéve hogy a szaktudásra, a jó hírnévre és 
a szakmai kártérítési fedezetre vonatkozó 
szigorú szakmai követelményeknek 
megfelelıen engedélyezték ıket. A 
hitelközvetítık iránti fogyasztói bizalom 
elımozdítása céljából a tagállamok 
biztosítják, hogy az engedélyezett 
hitelközvetítık a székhely szerinti 
tagállamuk illetékes hatóságának 
folyamatos és alapos felügyelete alatt 
álljanak. Ezek a követelmények legalább 
az intézmény szintjén alkalmazandók; a 
tagállamok azonban rögzíthetik, hogy az 
ilyen engedélyezési és azt követı 
nyilvántartásba-vételi követelmények a 

(34) A hitelközvetítıket engedélyezni és 
felügyelni kell annak biztosítása 
érdekében, hogy megfelelnek a 
szaktudásra, a jó hírnévre és a szakmai 
kártérítési fedezetre vonatkozó szigorú 
szakmai követelményeknek. Az 
engedélyezett hitelközvetítıket 
nyilvántartásba is kell venni.  Ezek a 
követelmények legalább az intézmény 
szintjén alkalmazandók; a tagállamok 
azonban rögzíthetik, hogy az ilyen 
engedélyezési és azt követı 
nyilvántartásba-vételi követelmények a 
hitelközvetítın belüli egyes 
alkalmazottakra is alkalmazandók-e. A 
hitelközvetítık számára ezen kívül 
lehetıvé kell tenni a nevükben és 
felelısségükre cselekvı képviselık 
kijelölését, és az ilyen kijelölt képviselıkre 
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hitelközvetítın belüli egyes 
alkalmazottakra is alkalmazandók-e. 

vonatkozó szabályozási 
minimumkövetelményeket ezen 
irányelvben elı kell írni. 
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Irányelvre irányuló javaslat 
35 a preambulumbekezdés (új)  
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (35a) A hitelközvetítık azon 
lehetıségének elısegítése érdekében, hogy 
szolgáltatásaikat határokon átnyúlóan 
nyújtsák, az illetékes hatóságok közötti 
együttmőködés, információcsere és 
vitarendezés céljából a hitelközvetítık 
engedélyezéséért és felügyeletéért felelıs 
illetékes hatóságok ugyanazok, amelyek 
az EBH felügyelete alatt járnak el – az 
európai felügyeleti hatóság (Európai 
Bankhatóság) létrehozásáról szóló, 2010. 
november 24-i 1093/2010/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikke (2) 
bekezdésében meghatározottaknak 
megfelelıen –, vagy más nemzeti 
hatóságok, amelyek feladata a fent 
nevezett illetékes hatóságokkal való 
együttmőködés. 

 

Módosítás  39 

Irányelvre irányuló javaslat 
39 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(39) A lakóingatlanokhoz kapcsolódó 
hitelpiac fejleményeinek, vagy a 
hiteltermékek fejlıdésének, valamint az 
olyan gazdasági fejleményeknek, mint az 
infláció figyelembevétele érdekében, és az 
ebben az irányelvben foglalt bizonyos 
követelmények alkalmazásával 
kapcsolatos további magyarázatok 
biztosítása érdekében a Bizottság 
felhatalmazást kap az Európai Unió 
mőködésérıl szóló szerzıdés 290. 

(39) A következetes összehangolás 
biztosítása és a lakóingatlanokhoz 
kapcsolódó hitelpiac fejleményeinek, a 
hiteltermékek fejlıdésének vagy a 
gazdasági körülmények alakulásának 
figyelembevétele érdekében a Bizottságot 
fel kell jogosítani felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusoknak az Európai 
Unióról szóló szerzıdés 290. cikkével 
összhangban történı elfogadására.  A 
Bizottságot különösen fel kell jogosítani 
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cikkének megfelelı felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadására. A 
Bizottság mindenekelıtt felhatalmazást 
kap olyan felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok elfogadására, amelyeknek céljai a 
következık: a hitelezık személyzetére és a 
hitelközvetítıkre alkalmazandó szakmai 
követelmények részletezése, a fogyasztó 
hitelképességének vizsgálata során, 
valamint annak biztosítása során 
felhasználandó kritériumok 
meghatározása, hogy a hiteltermékek a 
fogyasztó számára alkalmasak legyenek, 
és az olyan kulcsfogalmak, mint a 
„nemteljesítés” további összehangolása, 
valamint a hiteladatbázisokra 
alkalmazandó nyilvántartási kritériumok 
és feldolgozási feltételek meghatározása. 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására az európai szabványosított 
információs adatlap tartalmának és 
formátumának kiegészítése és frissítése, 
az észrevételek módosítása,valamint a 
teljeshiteldíj-mutató kiszámításakor 
használt feltételezések frissítése 
tekintetében. Különösen fontos, hogy a 
Bizottság az elıkészítı munka során 
megfelelı konzultációkat folytasson, 
többek között szakértıi szinten is. A 
Bizottságnak a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok elıkészítése és 
megfogalmazása során biztosítania kell, 
hogy a megfelelı dokumentumokat 
egyidejőleg, kellı idıben és megfelelı 
módon eljuttassák az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz is. 

 

Módosítás  40 

Irányelvre irányuló javaslat 
40 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(40) A lakóingatlanokhoz kapcsolódó 
hitelek piacán a fejlemények – többek 
között az elérhetı termékválaszték – 
figyelembevétele érdekében a Bizottság 
felhatalmazást kap az Európai Unió 
mőködésérıl szóló szerzıdés 290. 
cikkének megfelelı, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadására a 
következık módosítása céljából: a 
reklámokba foglalandó szabványos 
tájékoztatási elemek tartalma, az európai 
szabványosított információs adatlap 
tartalma és formátuma, a hitelközvetítık 
által közzéteendı információk tartalma, a 
teljeshiteldíj-mutató kiszámításához 
használt képlet és feltételezések, valamint 
a fogyasztó hitelképesség-vizsgálata során 
figyelembe veendı kritériumok. 

törölve 
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Irányelvre irányuló javaslat 
41 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(41) Az olyan gazdasági fejlemények, mint 
az infláció, valamint a lakóingatlanokhoz 
kapcsolódó hitelmegállapodások piaca 
fejleményeinek figyelembevétele 
érdekében a Bizottság felhatalmazást kap 
a hitelközvetítık tekintetében a szakmai 
felelısségbiztosítás vagy hasonló 
biztosíték minimális monetáris összegének 
szabályozástechnikai standardok 
elfogadása révén történı megállapítására. 

törölve 

 

Módosítás  42 

Irányelvre irányuló javaslat 
42 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(42) A hitelközvetítık azon lehetıségének 
elısegítése érdekében, hogy 
szolgáltatásaikat határokon átnyúlóan 
nyújtsák, az illetékes hatóságok közötti 
együttmőködés, információcsere és 
vitarendezés céljából a hitelközvetítık 
engedélyezéséért és felügyeletéért felelıs 
illetékes hatóságok ugyanazok, amelyek 
az EBH felügyelete alatt járnak el, az 
európai felügyeleti hatóság (Európai 
Bankhatóság) létrehozásáról szóló, 2010. 
november 24-i 1093/2010/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikke (2) 
bekezdésében meghatározottaknak 
megfelelıen. 

törölve  
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Irányelvre irányuló javaslat 
43 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(43) Az Európai Parlament és a Tanács az 
értesítés dátumát követı két hónapon 
belül kifogást emelhet a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktussal szemben. A nagy 
jelentıségő területek tekintetében lehetıvé 
kell tenni ennek az idıtartamnak az 
Európai Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére egy hónappal történı 
meghosszabbítását. Lehetıvé kell tenni az 
Európai Parlament és a Tanács számára, 
hogy tájékoztassa a többi intézményt arról, 
ha nem szándékozik kifogást emelni. 

(43) Az értesítés idıpontját követıen 
három hónapnak kell az Európai 
Parlament és a Tanács rendelkezésére 
állnia a felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
kifogásolására. A nagy jelentıségő 
területek tekintetében lehetıvé kell tenni 
ennek az idıtartamnak az Európai 
Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére három hónappal történı 
meghosszabbítását. Lehetıvé kell tenni az 
Európai Parlament és a Tanács számára, 
hogy tájékoztassa a többi intézményt arról, 
ha nem szándékozik kifogást emelni. 

 

Módosítás  44 

Irányelvre irányuló javaslat 
44 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(44) Ezen irányelv hatékony mőködését, 
valamint a lakóingatlanokhoz kapcsolódó 
hitelmegállapodások területén magas szintő 
fogyasztóvédelmet biztosító belsı piac 
létrehozásában elért elırehaladást felül kell 
majd vizsgálni. A Bizottság ezért az 
átültetés határidejétıl számított öt év 
elteltével felülvizsgálja az irányelvet. A 
felülvizsgálat többek között tartalmazza a 
lakóingatlanokhoz kapcsolódóan 
hitelmegállapodást nyújtó nem-
hitelintézetek piacán tapasztalt fejlıdés 
elemzését és további intézkedések – többek 
között az ilyen nem-hitelintézetek útlevele 
– szükségességének értékelését, arra 
vonatkozó vizsgálatot, hogy a 
hitelmegállapodások szerzıdéskötést 
követı szakaszára tekintettel szükség van-
e jogok és kötelezettségek bevezetésére, és 
annak értékelését, hogy a indokolt-e a 
hatály kiterjesztése a kisvállalkozásoknak 
nyújtott hitelekre. 

(44) Ezen irányelv hatékony mőködését, 
valamint a lakóingatlanokhoz kapcsolódó 
hitelmegállapodások területén magas szintő 
fogyasztóvédelmet biztosító belsı piac 
létrehozásában elért elırehaladást felül kell 
majd vizsgálni. A Bizottság ezért az 
átültetés határidejétıl számított öt év 
elteltével felülvizsgálja az irányelvet. A 
felülvizsgálat részét képezi többek között 
az ezen irányelvnek való megfeleléssel és 
az irányelv hatásaival foglalkozó 
vizsgálat, a nem hitelintézetek által 
nyújtott hitelmegállapodásokra vonatkozó 
elemzés, valamint értékelés arról, hogy 
szükség van-e további intézkedésekre – 
például a nem hitelintézetek számára 
kibocsátandó „útlevélre” –, és annak 
megállapítása, hogy az irányelv hatálya 
továbbra is megfelelı-e, illetve hogy a 
lakóingatlan fedezetével biztosított 
hitelmegállapodások nyomon követéséhez 
szükség van-e kiegészítı intézkedésekre. 
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Módosítás  45 

Irányelvre irányuló javaslat 
46 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(46) A jogalkotás minıségének javításáról 
szóló intézményközi megállapodás 34. 
pontjával összhangban a tagállamokat 
ösztönzik arra, hogy – a maguk számára 
és az Unió érdekében – készítsék el saját 
táblázataikat, amelyekben a lehetı 
legpontosabban bemutatják az irányelv és 
az azt átültetı intézkedések közötti 
megfelelést, és hogy e táblázatokat tegyék 
közzé, 

(46) A jogalkotás minıségének javításáról 
szóló intézményközi megállapodás 34. 
pontjával összhangban a tagállamnak 
táblázatokat kell készíteniük, amelyek 
bemutatják az irányelv és az azt átültetı 
intézkedések közötti megfelelést, és e 
táblázatokat közzé kell tenniük, 

Módosítás  46 

Irányelvre irányuló javaslat 
1 cikk  
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Ezen irányelv célja a tagállamok 
lakóingatlanokkal kapcsolatos fogyasztói 
hitelmegállapodásokat érintı, valamint a 
hitelközvetítıkre és hitelezıkre vonatkozó 
prudenciális és felügyeleti követelmények 
egyes szempontjait érintı törvényi, 
rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek 
egyes aspektusaira vonatkozó keret 
létrehozása. 

(1) Ezen irányelv keretet ír elı a 
tagállamok azon törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezéseinek egyes 
vonatkozásai, valamint az ezekhez járuló 
prudenciális és felügyeleti követelmények 
tekintetében, amelyek tárgyát jelzáloggal 
vagy egyéb módon biztosított hitelekre 
vonatkozó fogyasztói hitelmegállapodással 
összefüggésben fogyasztókkal kötött, 
lakóingatlannal kapcsolatos fogyasztói 
hitelmegállapodások képezik.  

 (2) Ezen irányelv megfelelıen 
harmonizált uniós keretet hoz létre 
különösen azáltal,  
hogy közös és következetes uniós 
szabványt hoz létre a teljeshiteldíj-mutató 
kiszámítása tekintetében, rendelkezik a 
szerzıdéskötést megelızıen az európai 
szabványosított információs adatlapon 
(ESIS) nyújtandó szabványosított 
tájékoztatásról, és kötelezettséget ír elı a 
hitelmegállapodásokkal kapcsolatos 
hitelképességi vizsgálat elvégzésére 
vonatkozóan. Az irányelv hatálya alá esı 
egyéb területeken közös 
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minimumszabványok kerete került 
létrehozásra. 

Módosítás  47 

Irányelvre irányuló javaslat 
2 cikk 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Ez az irányelv a következı 
hitelmegállapodásokra alkalmazandó: 

(1) Ez az irányelv a következıkre 
alkalmazandó: 

a) Olyan hitelmegállapodások, amelyek 
fedezete lakóingatlan-fedezető jelzálog 
vagy a tagállamokban a lakóingatlanokra 
általánosan alkalmazott más hasonló 
biztosíték vagy a lakóingatlanokhoz 
kapcsolódó valamely jog. 

a) Olyan hitelmegállapodások, amelyek 
fedezete lakóingatlan-fedezető jelzálog 
vagy a tagállamokban a lakóingatlanokra 
általánosan alkalmazott más hasonló 
biztosíték vagy a lakóingatlanokhoz 
kapcsolódó valamely jog. 

b) A földterület vagy meglévı vagy 
tervezett lakóépület tulajdonjogának 
megszerzését vagy fenntartását célzó 
hitelmegállapodások. 

b) A földterület vagy meglévı vagy 
tervezett lakóépület tulajdonjogának 
megszerzését vagy fenntartását célzó 
hitelmegállapodások. 

c) Valamely személy tulajdonában lévı 
vagy általa megszerezni kívánt 
lakóingatlan felújítását célzó 
hitelmegállapodások, amelyek nem 
tartoznak a 2008. április 23-i 2008/48/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 
hatálya alá. 

c) valamely fogyasztó tulajdonában lévı 
vagy általa megszerezni kívánt 
lakóingatlan felújítását célzó 
hitelmegállapodások. 

 (1a) Azok a tagállamok, amelyek a 
2008/48/EK irányelvet már 
maradéktalanul alkalmazták az (1) 
bekezdés c) pontjának hatálya alá esı 
hitelmegállapodásokra, továbbra is 
alkalmazhatják a nevezett irányelvet 
azokra az ilyen hitelekre, amennyiben 
azok ..... -tól/-tıl* számított 5 éves 
idıszakban nem esnek az (1) bekezdés a) 
pontjának hatálya alá.   

 Azok a tagállamok, amelyek ..... -a/-e* 
elıtt olyan információs adatlapot vezettek 
be, amelyek a II. mellékletben elıírt 
tájékoztatási kötelezettséggel legalább 
megegyezı tájékoztatási kötelezettségeket 
írnak elı, a szerzıdéskötést megelızı 
tájékoztatásra vonatkozó 9a. cikk céljaira 
..... -tól/-tıl* számított 5 éves idıszakon 
belül továbbra is használhatják ezt az 
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adatlapot.  

(2) Ez az irányelv nem alkalmazandó az 
alábbiakra: 

(2) Ez az irányelv nem alkalmazandó az 
alábbiakra:  

a) Olyan hitelmegállapodások, amelyeket 
esetleg egy ingatlan értékesítésébıl 
származó bevételbıl fizetnek vissza. 

a) olyan hitelmegállapodások, amelyek 
szerint a hitelezı átalányösszeget, 
rendszeres kifizetéseket teljesít vagy egyéb 
formában hitelt fizet ki lakóingatlan 
eladásából származó összeg vagy a 
lakóingatlanra vonatkozó jog ellenében; 
és a tagállamok által meghatározott egy 
vagy több életesemény bekövetkezéséig 
nem fogja kérni a hitel teljes 
visszafizetését, kivéve a szerzıdéses 
kötelezettségek olyan megsértése esetén, 
amely lehetıvé teszi a hitelezı számára a 
hitelmegállapodás felmondását; 

b) Olyan hitelmegállapodások, amelyek 
esetében a munkaadó másodlagos 
tevékenységként nyújt munkavállalóinak 
hitelt, ha a hitelmegállapodást 
kamatmentesen vagy a piacon szokásos 
teljeshiteldíj-mutatóknál alacsonyabb 
díjakkal kínálja, és az a nyilvánosság 
számára általában nem hozzáférhetı. 

b) Olyan hitelmegállapodások, amelyek 
esetében a munkaadó másodlagos 
tevékenységként nyújt munkavállalóinak 
hitelt, ha a hitelmegállapodást 
kamatmentesen vagy a piacon szokásos 
teljeshiteldíj-mutatóknál alacsonyabb 
díjakkal kínálja, és az a nyilvánosság 
számára általában nem hozzáférhetı; 

 ba) átütemezési hitelmegállapodások hat 
hónapot meg nem haladó idıszakra kötött 
hitelmegállapodások esetén, amennyiben 
a halasztott visszafizetés hitelkamatlába 
nem haladja meg a szerzıdésben 
meghatározott kamatot, amennyiben a 
fogyasztó elfogadja, hogy mentesül ezen 
irányelv rendelkezései alól; 

 bb) hitelmegállapodások 
folyószámlahitelek formájában, 
amennyiben a fogyasztó elfogadja, hogy 
mentesül ezen irányelv rendelkezései alól; 

 bc) kamat- és díjmentes 
hitelmegállapodások, valamint olyan 
hitelmegállapodások, amelyeknek 
értelmében a fogyasztónak három 
hónapon belül és kizárólag jelentéktelen 
összegő díjakkal kell a hitelt 
visszafizetnie; 

 bd) olyan hitelmegállapodások, amelyek 
egy ügy bíróság vagy más hatóság elıtti 
rendezésének következményei; 
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 2a. A tagállamok: 

 a) a 2 millió euró összértéket meghaladó 
hitelmegállapodások esetében 
lemondhatnak a 7–9a. cikkekben, a 11. 
cikkben és a II. mellékletben foglalt 
rendelkezésekrıl, 

 b) dönthetnek úgy, hogy ezen irányelv 
cikkeinek egy része vagy egésze nem 
alkalmazandó az olyan 
hitelmegállapodásokra, amelyek esetében 
az ingatlan nem arra szolgál, hogy azt a 
fogyasztó vagy kapcsolt személy 
lakóhelyként birtokba vegye, amennyiben 
a fogyasztó elfogadja, hogy mentesül ezen 
irányelv rendelkezései aló,. 

 c) dönthetnek úgy, hogy ezen irányelv 
cikkeinek egy része vagy egésze nem 
alkalmazandó az olyan 
hitelmegállapodásokra, amelyek esetében 
a hitelt 12 hónapon belül kell 
visszafizetni, amennyiben a fogyasztó 
elfogadja, hogy mentesül ezen irányelv 
rendelkezései alól, 

 d) dönthetnek úgy, hogy az ezen irányelv 
egyetlen cikke sem vagy egyes cikkei nem 
alkalmazandók azokra a 
hitelmegállapodásokra, amelyek meglévı 
adósság díjmentes, halasztott törlesztésére 
vonatkoznak, amennyiben a fogyasztó 
elfogadja, hogy mentesül ezen irányelv 
rendelkezései alól.  

 (2b) A tagállamok kizárhatják az 
alábbiakat az irányelv hatálya alól, 
feltéve, hogy azzal egyenértékő keret 
került bevezetésre annak biztosítása 
érdekében, hogy a fogyasztók idıben és 
teljes tájékoztatást kapjanak a 
hitelmegállapodásokról: 

 a) olyan hitelmegállapodások, amelyek 
korlátozott közönségnek és az általános 
közérdeket szolgáló céllal jogszabályban 
foglalt kötelezettség szerint 
kamatmentesen vagy a piacon érvényes 
kamatlábaknál alacsonyabb kamatlábak 
mellett, vagy más, a piacon érvényes 
feltételekhez képest a fogyasztó számára 
kedvezıbb feltételek mellett, valamint a 
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piacon érvényes kamatlábaknál nem 
magasabb kamatlábak mellett nyújtott 
kölcsönökhöz kapcsolódnak. 

 b) olyan hitelmegállapodások, amelyek 
esetében a hitelezı a 2008/48/EK irányelv 
2. cikkének (5) bekezdése értelmében vett 
szervezet. 

 ______________ 

 *HL: beillesztendı az irányelv 
hatálybalépésének dátuma. 

 

Módosítás  48 

Irányelvre irányuló javaslat 
3 cikk 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Ezen irányelv alkalmazásában a következı 
fogalommeghatározások alkalmazandók: 

Ezen irányelv alkalmazásában a következı 
fogalommeghatározások alkalmazandók: 

a) „fogyasztó”: a 2008/48/EK irányelv 3. 
cikkének a) pontjában meghatározott 
fogyasztó. 

a) „fogyasztó”: a 2008/48/EK irányelv 3. 
cikkének a) pontjában meghatározott 
fogyasztó. 

b) „hitelezı”: olyan természetes vagy jogi 
személy, aki/amely szakmája, üzleti 
tevékenysége vagy foglalkozása gyakorlása 
során a 2. cikk értelmében hitelt nyújt vagy 
arra ígéretet tesz. 

b) „hitelezı”: olyan természetes vagy jogi 
személy, aki/amely szakmája, üzleti 
tevékenysége vagy foglalkozása gyakorlása 
során a 2. cikk értelmében hitelt nyújt vagy 
arra ígéretet tesz. 

c) „hitelmegállapodás”: olyan 
megállapodás, amely alapján a hitelezı 
közvetlenül vagy hitelközvetítı útján a 
fogyasztónak halasztott fizetés, kölcsön 
vagy más, ezekhez hasonló pénzügyi 
megoldás formájában a 2. cikk értelmében 
hitelt nyújt vagy annak nyújtására ígéretet 
tesz. 

c) „hitelmegállapodás”: olyan 
megállapodás, amely alapján a hitelezı 
közvetlenül vagy hitelközvetítı útján a 
fogyasztónak halasztott fizetés, kölcsön 
vagy más, ezekhez hasonló pénzügyi 
megoldás formájában a 2. cikk értelmében 
hitelt nyújt vagy annak nyújtására ígéretet 
tesz. 

d) „járulékos szolgáltatás”: a hitelezı vagy 
a hitelközvetítı által a fogyasztónak a 
hitelmegállapodáshoz kapcsolódóan 
nyújtott pénzügyi szolgáltatás. 

d) „járulékos szolgáltatás”: a hitelezı vagy 
a hitelközvetítı által a fogyasztónak a 
hitelmegállapodáshoz kapcsolódóan 
nyújtott szolgáltatás. 

e) „hitelközvetítı”: olyan természetes vagy 
jogi személy, aki/amely nem hitelezıként 
jár el, azonban szakmája, üzleti 
tevékenysége vagy foglalkozása keretében 
– anyagi vagy egyéb, kölcsönösen 

e) „hitelközvetítı”: olyan természetes vagy 
jogi személy, aki/amely nem hitelezıként 
vagy közjegyzıként jár el, azonban 
kereskedelmi, üzleti vagy szakmai 
tevékenységi körén belül – anyagi vagy 
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elfogadott pénzügyi formát öltı – díj 
ellenében: 

egyéb kölcsönösen elfogadott pénzügyi 
formát öltı – díjazás ellenében: 

i. fogyasztók számára a 2. cikk értelmében 
hitelmegállapodásokat kínál; 

i. i. fogyasztók számára 
hitelmegállapodásokat kínál vagy ajánl;  

ii. fogyasztók számára a 2. cikk 
értelmében vett hitelmegállapodások 
tekintetében az i. alpontban említettektıl 
eltérı elıkészítı munkával segítséget 
nyújt; 

fogyasztók számára az i. alpontban 
említettektıl eltérı hitelmegállapodások 
tekintetében elıkészítı és/vagy ügyintézési 
munkával segítséget nyújt;  

iii. a hitelezı nevében fogyasztókkal a 2. 
cikk értelmében vett hitelmegállapodásokat 
köt. 

iii. a hitelezı nevében fogyasztókkal 
hitelmegállapodásokat köt; vagy 

 iiia. tanácsadási szolgáltatásokat nyújt. 

f) „szerzıdéses hitelközvetítı”: olyan 
hitelközvetítı, aki kizárólag egy hitelezı 
vagy egy csoport nevében és teljes 
felelıssége mellett jár el. 

f) „szerzıdéses hitelközvetítı”: olyan 
hitelközvetítı, aki kizárólag egy vagy több 
hitelezı vagy csoport nevében és teljes 
felelıssége mellett jár el. 

g) „csoport”: ezen irányelv alkalmazásában 
olyan hitelezık, akik a 83/349/EGK 
irányelvben meghatározott összevont 
(konszolidált) éves beszámoló céljából 
összekapcsolódnak. 

g) „csoport”: ezen irányelv alkalmazásában 
olyan hitelezık, akik a 83/349/EGK 
irányelvben meghatározott összevont 
(konszolidált) éves beszámoló céljából 
összekapcsolódnak. 

h) „hitelintézet”: a 2006/48/EK irányelv 4. 
cikkének (1) bekezdésében meghatározott 
hitelintézet. 

h) „hitelintézet”: a 2006/48/EK irányelv 4. 
cikkének (1) bekezdésében meghatározott 
hitelintézet. 

i) „nem-hitelintézet”: olyan természetes 
vagy jogi személy, aki/amely szakmája, 
üzleti tevékenysége vagy foglalkozása 
gyakorlása során a 2. cikk értelmében 
hitelt nyújt vagy arra ígéretet tesz, de nem 
hitelintézet. 

i) „nem-hitelintézet”: olyan hitelezı, amely 
nem hitelintézet. 

j) „személyzet”: a hitelezı vagy a 
hitelközvetítı olyan alkalmazottai, akik 
kapcsolatban állnak a fogyasztókkal és 
akik az ezen irányelv hatálya alá tartozó 
tevékenységeket végzik. 

j) „személyzet”: 

 i. a hitelezı, a hitelközvetítı vagy 
kinevezett képviselıje számára munkát 
végzı bármelytermészetes személy, aki az 
irányelv hatálya alá esı tevékenységekben 
részt vesz vagy a fogyasztókkal 
kapcsolatban áll;  vagy 

 ii. az i. pontban említett természetes 
személyeket közvetlenül kezelı és/vagy 
felügyelı bármely természetes személy. 
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k) „a hitel fogyasztó által viselt teljes 
költsége”: a hitel fogyasztó által viselt 
teljes költsége a 2008/48/EK irányelv 3. 
cikkének g) pontjában meghatározottak 
szerint. 

k) a hitel fogyasztó által viselt teljes 
költsége”: a hitel fogyasztó által viselt 
teljes költsége a 2008/48/EK irányelv 3. 
cikkének g) pontjában meghatározottak 
szerint, ideértve az ingatlan értékbecslését, 
de a jelzálog bejegyzési díjait vagy más 
hasonló biztosítékot; 

l) „a fogyasztó által fizetendı teljes 
összeg”: a fogyasztó által fizetendı teljes 
összeg a 2008/48/EK irányelv 3. cikkének 
h) pontjában meghatározottak szerint. 

l) „a fogyasztó által fizetendı teljes 
összeg”: a fogyasztó által fizetendı teljes 
összeg a 2008/48/EK irányelv 3. cikkének 
h) pontjában meghatározottak szerint. 

m) „teljeshiteldíj-mutató”: a hitel fogyasztó 
által viselt teljes költsége a teljes 
hitelösszeg éves százalékában kifejezve, 
beleértve – adott esetben – a 12. cikk (2) 
bekezdésében említett költségeket. 

m) „teljeshiteldíj-mutató”: a hitel fogyasztó 
által viselt teljes költsége a teljes 
hitelösszeg éves százalékában kifejezve, 
beleértve – adott esetben – a 12. cikk (2) 
bekezdésében említett költségeket. 

n) „hitelkamatláb”: a 2008/48/EK irányelv 
3. cikkének j) pontjában meghatározott 
hitelkamatláb. 

n) „hitelkamatláb”: a 2008/48/EK irányelv 
3. cikkének j) pontjában meghatározott 
hitelkamatláb. 

o) „hitelképességi vizsgálat”: a fogyasztó 
azon képességének értékelése, hogy vissza 
tudja-e fizetni tartozását. 

o) „hitelképességi vizsgálat”: annak 
értékelése, hogy milyen kilátás van a 
hitelmegállapodásból fakadó 
kötelezettségek teljesítésére. 

p) „tartós adathordozó”: a 2008/48/EK 
irányelv 3. cikkének m) pontjában 
meghatározott tartós adathordozó. 

p) „tartós adathordozó”: a 2008/48/EK 
irányelv 3. cikkének m) pontjában 
meghatározott tartós adathordozó. 

q) „székhely szerinti tagállam”: q) „székhely szerinti tagállam”: 

i. ha a hitelezı vagy a hitelközvetítı 
természetes személy, az a tagállam, ahol 
lakóhelye van, és ahol üzleti tevékenységét 
folytatja; 

i. i. ha a hitelezı vagy a hitelközvetítı 
természetes személy, az a tagállam, ahol 
központi irodája van; 

ii. ha a hitelezı vagy a hitelközvetítı jogi 
személy, az a tagállam, ahol a létesítı 
okirat szerinti székhelye található, vagy 
amennyiben a nemzeti jog alapján nincs 
létesítı okirat szerinti székhelye, az a 
tagállam, ahol központi irodája található. 

ha a hitelezı vagy a hitelközvetítı jogi 
személy, az a tagállam, ahol a létesítı 
okirat szerinti székhelye található, 
amennyiben a nemzeti jog alapján van 
létesítı okirat szerinti székhelye, ahol 
központi irodája található. 

r) „fogadó tagállam”: az a tagállam, 
amelyben a hitelezı vagy hitelközvetítı 
fiókteleppel rendelkezik vagy szolgáltatást 
nyújt. 

r) „fogadó tagállam”: az a tagállam, 
amelyben a hitelezı vagy hitelközvetítı 
fiókteleppel rendelkezik vagy szolgáltatást 
nyújt. 

 ra) „tanácsadási szolgáltatások”: 
személyre szabott ajánlások nyújtása egy 
fogyasztó számára a hitelmegállapodással 
kapcsolatos egy vagy több ügylet 
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tekintetében, amely a hitel megadásától 
elkülönült tevékenységet alkot.  

 rb) „lakóingatlan”: olyan ingatlan, 
amelyet elsıdlegesen lakáscéllal 
használnak; 

 rc) „értékbecslı”: olyan természetes vagy 
jogi személy, aki kereskedelmi, üzleti vagy 
szakmai tevékenysége során 
lakóingatlanok értékének, illetve olyan 
telkek értékének megállapítását végzi, 
amelyeken lakóingatlan áll vagy állhat. 

 rd) „árukapcsolás”: egy vagy több 
járulékos szolgáltatás kínálata a 
hitelmegállapodással egy csomagban, 
amennyiben a hitelmegállapodást külön 
nem teszik elérhetıvé a fogyasztó 
számára. 

 re) „csomagban történı eladási 
gyakorlat”: egy vagy több járulékos 
szolgáltatás felkínálása a 
hitelmegállapodással egy csomagban, 
amennyiben a hitelmegállapodás a 
fogyasztó számára külön is rendelkezésre 
áll, de nem szükségszerően azonos 
feltételek mellett, mint amelyeket a 
kapcsolódó szolgáltatásokkal egy 
csomagban kínált hitelmegállapodás 
tartalmaz.  

 rf) „teljes hitelösszeg”: egy 
hitelmegállapodás értelmében 
rendelkezésre bocsátott felsı összeghatár 
vagy teljes összeg, függetlenül attól, hogy 
az a fogyasztónak vagy harmadik 
személynek kerül kifizetésre; 

 rg) „devizaalapú hitelek”: olyan hitelek, 
amelyek: 

 i. nyilvántartása olyan pénznemben 
történik, amely eltér attól a pénznemtıl, 
amelyben a fogyasztó jövedelmét szerzi, 
vagy amelyben a hitel visszafizetéséhez 
felhasználandó vagyonát tartja; vagy 

 nyilvántartása olyan pénznemben 
történik, amely eltér a fogyasztó állandó 
lakhelye szerinti tagállam pénznemétıl.  

 rh) „változó kamatozású hitel”: olyan 
hitelmegállapodás, amely szerint a 
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megállapodás egészére vagy részére 
vonatkozó hitelkamatláb nem kizárólag a 
hitelmegállapodás megkötésekor kikötött 
és elfogadott rögzített százalék, és amely 
általában egy mögöttes index vagy 
referenciakamatláb mozgásán alapul, 
függetlenül attól, hogy az index 
alakulásának van-e alsó vagy felsı 
értékhatára.  

 

Módosítás  49 

Irányelvre irányuló javaslat 
4 cikk 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok kijelölik az ezen irányelv 
végrehajtására felhatalmazott illetékes 
hatóságokat, és biztosítják, hogy a 
hatóságok rendelkezzenek a feladataik 
teljesítéséhez szükséges összes hatáskörrel. 

(1) A tagállamok kijelölik az ezen irányelv 
végrehajtására és alkalmazására 
felhatalmazott illetékes nemzeti 
hatóságokat, és biztosítják, hogy a 
hatóságok rendelkezzenek a feladataik 
eredményes és hatékony teljesítéséhez 
szükséges összes vizsgálati és büntetı 
hatáskörrel és erıforrással.  

A tagállamok biztosítják, hogy az ezen 
irányelv 18., 19., 20. és 21. cikke 
végrehajtásának biztosítására illetékesnek 
kijelölt hatóságok az európai felügyeleti 
hatóság (Európai Bankhatóság) 
létrehozásáról szóló 1093/2010/EU 
rendelet 4. cikke (2) bekezdésében foglalt 
illetékes hatóságok közül kerüljenek ki. 

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az ezen 
irányelv 18., 19., 19a., 20., 21., 22., 22a. és 
23. cikke végrehajtásának biztosítására 
illetékesnek kijelölt hatóság:  

 i. az európai felügyeleti hatóság (Európai 
Bankhatóság) létrehozásáról szóló 
1093/2010/EU rendelet 4. cikkének (2) 
bekezdésében foglalt illetékes hatóságok 
egyike; vagy 

 ii. más nemzeti hatóságok azzal a 
feltétellel, hogy a nemzeti jogszabályok 
vagy közigazgatási rendelkezések elıírják 
e hatóságok számára, hogy 
együttmőködjenek az i. pontban említett 
hatóságokkal minden olyan esetben, 
amikor ezen irányelvbıl fakadóan 
feladataikat végzik.  

A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot az (3) A tagállamok tájékoztatják a 
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illetékes hatóságok kijelölésérıl, 
feltüntetve az egyes feladatoknak a 
különbözı illetékes hatóságok közötti 
bárminemő felosztását. 

Bizottságot és az EBH-t az illetékes 
hatóságok kijelölésérıl, feltüntetve az 
egyes feladatoknak a különbözı illetékes 
hatóságok közötti bárminemő felosztását. 
A Bizottság évente legalább egyszer 
közzéteszi az (1) bekezdésben említett 
illetékes hatóságok jegyzékét az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában, és azt 
honlapján is folyamatosan frissíti.  

(2) Amennyiben a tagállam területén több 
illetékes hatóság van, úgy a tagállamok 
biztosítják ezen hatóságok szoros 
együttmőködését annak érdekében, hogy 
azok mindegyike hatékonyan tudja 
végrehajtani saját feladatait. 

(4) Amennyiben a tagállam területén 
egynél több illetékes hatóság van, úgy a 
tagállam biztosítja, hogy ezek a hatóságok 
olyan szorosan mőködjenek együtt 
egymással és az EBH-val, hogy megfelelı 
feladataikat hatékonyan tudják 
végrehajtani.  

 (5) A tagállamoknak a e hatóságoktól 
származó információk győjtésére és azok 
cseréjére irányuló eljárásokat kell 
bevezetniük, többek között a pénzügyi 
rendszer európai uniós makroprudenciális 
felügyeletérıl és az Európai 
Rendszerkockázati Testület létrehozásáról 
szóló 2010. november 24-i 1092/2010/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet1, 
valamint a makrogazdasági 
egyensúlytalanságok megelızésérérıl és 
kiigazításáról szóló 2011. november 24-i 
1176/2011/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet2 végrehajtása érdekében. 

 ______________ 

 1 HL L 331., 2010.12.15., 1. o. 

 2 HL L 306., 23.11.11, 25.o. 

 

Módosítás  50 

Irányelvre irányuló javaslat 
1 a fejezet (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 1a. fejezet 

 Pénzügyi ismeretterjesztés 

 4a. cikk 

 A fogyasztók pénzügyi ismereteinek 
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gyarapítása 

 (1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy intézkedések történjenek a 
fogyasztók pénzügyi ismereteinek 
gyarapítása érdekében a felelısségteljes 
hitelfelvétel és tartozáskezelés 
tekintetében, különösen a 
hitelmegállapodásokkal kapcsolatban. 

 (2) Minden elsı alkalommal vásárló 
fogyasztó számára világos, informatív 
dokumentumokat kell biztosítani, 
valamint tájékoztatást kell nyújtani a 
fogyasztói szervezetek és nemzeti 
felügyeleti szervek részérıl rendelkezésre 
álló további segítségnyújtásról. 

 (3) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy valamennyi érintett szereplıt 
megfelelıen bevonják az e cikkben 
említett intézkedések kialakításába és 
továbbfejlesztésébe.  

Módosítás  51 

Irányelvre irányuló javaslat 
5 cikk 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok megkövetelik, hogy a 
hitel, és adott esetben a járulékos 
szolgáltatások fogyasztóknak történı 
nyújtásakor, közvetítésekor vagy az azzal 
kapcsolatos tanácsadás során a hitelezı 
vagy a hitelközvetítı becsületesen, 
tisztességesen, a szakmai elvárásoknak 
megfelelıen, a fogyasztók legfontosabb 
érdekeit szem elıtt tartva járjon el. 

(1) A tagállamok megkövetelik, hogy a 
hitel, és adott esetben a járulékos 
szolgáltatások fogyasztók számára történı 
kialakításakor, nyújtásakor vagy 
közvetítésekor, illetve hitelmegállapodás 
végrehajtása során a hitelezı vagy a 
hitelközvetítı becsületesen, tisztességesen, 
átláthatóan és a szakmai elvárásoknak 
megfelelıen, a fogyasztó jogait és érdekeit 
megfelelıen figyelembe véve járjon el. Ez 
azt jelenti, hogy minden szükséges lépést 
meg kell tenni a fogyasztó igényeinek 
kielégítése és körülményeinek való 
megfelelés érdekében figyelembe véve a 
fogyasztó sajátos körülményeire 
vonatkozó valamennyi érdemleges 
információt és a fogyasztó által tudomásra 
hozott minden egyedi kívánalmat.  

(2) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy az a mód, ahogyan a hitelezık 

(2) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy az a mód, ahogyan a hitelezık 
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javadalmazzák személyzetüket és az 
érintett hitelközvetítıket, és az a mód, 
ahogyan a hitelközvetítık javadalmazzák 
személyzetüket, ne gátolja a fogyasztók 
legfontosabb érdekeit szem elıtt tartó 
eljárásra vonatkozó, (1) bekezdésben 
említett kötelezettség teljesítését. 

javadalmazzák személyzetüket és az 
érintett hitelközvetítıket, és az a mód, 
ahogyan a hitelközvetítık javadalmazzák 
személyzetüket és kijelölt képviselıiket, ne 
gátolja az (1) bekezdésben említett 
kötelezettség teljesítését. 

 (2a) A tagállamok különösen biztosítják, 
hogy a hitelképesség vizsgálatával 
megbízott személyzet javadalmazása 
összhangban áll a 2006/48/EK irányelv V. 
melléklete 11. része (23) bekezdésének a) 
és b) pontjaiban megállapított, a 
kockázatvállalókra vonatkozó 
javadalmazási politikákkal, és nem az 
elfogadott kérelmek számától vagy 
arányától függıen alakul. 

 (2b) A tagállamok biztosítják, hogy 
amennyiben hitelezık, hitelközvetítık 
vagy kijelölt képviselık tanácsadási 
szolgáltatásokat nyújtanak, úgy az ebben 
részt vevı személyek javadalmazásának 
szerkezete nem csorbíthatja azon 
képességüket, hogy objektív ajánlásokat 
tegyenek, és e tanácsadási szolgáltatások 
javadalmazása különösen nem állhat 
összefüggésben egyéni 
termékeredményekkel vagy eladási 
célkitőzésekkel.  

Módosítás  52 

Irányelvre irányuló javaslat 
6 cikk 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A szakértelemre vonatkozó minimális 
követelmények 

Az ismeretekre és szakértelemre vonatkozó 
minimumkövetelmények  

(1) A székhely szerinti tagállam biztosítja 
a következıket: 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
hitelezık és hitelközvetítık megköveteljék 
személyzetük tagjaitól, hogy birtokában 
legyenek a termékkialakítással, illetve a 
hitelmegállapodások kínálásával vagy 
közvetítésével, az azokra vonatkozó 
tanácsadással vagy azok nyújtásával 
kapcsolatos megfelelı szintő ismereteknek 
és szakértelemnek. Ha a 
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hitelmegállapodás megkötéséhez 
kapcsolódó járulékos szolgáltatás tartozik, 
akkor ezzel a járulékos szolgáltatással 
kapcsolatosan is rendelkezniük kell 
megfelelı – többek között az ágazati 
jogszabályozás által elıírt – ismeretekkel 
és szakértelemmel. 

a) A hitelezık és hitelközvetítık 
személyzete megfelelı szintő ismeretekkel 
és szakértelemmel rendelkezik a 2. cikk 
értelmében vett hitelmegállapodások 
kínálásával vagy nyújtásával, vagy a 3. 
cikk e) pontjában meghatározott 
hitelközvetítési tevékenységgel 
kapcsolatosan. Ha a hitelmegállapodás 
megkötéséhez kapcsolódó járulékos 
szolgáltatás – különösen biztosítási vagy 
befektetési szolgáltatás – tartozik, akkor 
ezzel a járulékos szolgáltatással 
kapcsolatosan is rendelkezniük kell 
megfelelı ismeretekkel és szakértelemmel, 
annak érdekében, hogy teljesítsék a 
2004/39/EK irányelv 19. cikkében és a 
2002/92/EK irányelv 4. cikkében 
meghatározott követelményeket. 

 

b) A hitelezık és hitelközvetítık 
vezetıségéhez tartozó azon természetes 
személyek, akik felelısséget vagy szerepet 
vállalnak a közvetítésben, tanácsadásban 
vagy a hitelmegállapodás 
jóváhagyásában, megfelelı ismeretekkel 
és szakértelemmel rendelkeznek a 
hitelmegállapodásokkal kapcsolatosan. 

 

c) A hitelezıket és hitelközvetítıket 
ellenırzik annak felmérése érdekében, 
hogy az (1) bekezdés a) és b) pontjában 
említett követelmények folyamatosan 
teljesülnek-e. 

 

(2) A székhely szerinti tagállam biztosítja, 
hogy az ismeretek és a szakértelem 
megfelelı szintjét elismert képesítések 
vagy tapasztalat alapján határozzák meg. 

(2) A tagállamok a III. mellékletben 
rögzített elvekkel összhangban 
minimumkövetelményeket állítanak fel a 
hitelezık, a hitelközvetítık és a kinevezett 
képviselık személyzetének tagjaitól elvárt 
ismeretek és szakértelme tekintetében.  

 (2a) Amennyiben egy hitelezı vagy 
hitelközvetítı a szolgáltatásait egy vagy 
több tagállam területén nyújtja: 
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 i. fióktelep közvetítésével, úgy a fogadó 
tagállam feladata 
minimumkövetelmények elıírása a 
fióktelep személyzetének tagjaitól elvárt 
ismeretek és szakértelme tekintetében;  

 a szolgáltatásnyújtás szabadsága alapján, 
úgy a fogadó tagállam feladata a 
megfelelés biztosítása a személyzet 
tagjaitól a III. mellékletben foglaltakkal 
összhangban elvárt ismeretekre és 
szakértelmére vonatkozó 
minimumkövetelmények tekintetében, 
kivéve a III. melléklet (1) bekezdésének 
a), b), c), e), f) és h) pontja, (2) és (3) 
bekezdésében említett követelményeket, 
amelyeket a fogadó tagállam állapít meg. 

 (2b) az (1) bekezdésben meghatározott 
személyek számára elı kell írni, hogy 
ismereteik és szakértelmük frissítése és 
megszilárdítása érdekében kötelesek 
rendszeres jelleggel szakmai képzésen 
részt venni.  

(3) A székhely szerinti tagállam közzéteszi 
az általa abból a célból megállapított 
kritériumokat, hogy a hitelezık és 
hitelközvetítık személyzete megfeleljen a 
szakértelemre vonatkozó 
követelményeknek. E kritériumok 
tartalmazzák az elismert képesítések 
jegyzékét is. 

 

(4) A 26. cikknek megfelelıen és a 27. és 
28. cikkben meghatározott feltételek 
mellett a Bizottság felhatalmazást kap az e 
cikk (1) és (2) bekezdésében elıírt 
követelmények, és különösen a megfelelı 
ismeretekre és szakértelemre vonatkozóan 
szükséges követelmények részletes 
meghatározására. 

 

 

Módosítás  53 

Irányelvre irányuló javaslat 
8 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Az elsı albekezdés nem áll fenn akkor, ha 
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a nemzeti jogszabályok a teljeshiteldíj-
mutató feltüntetését írják elı az olyan 
hitelmegállapodásokra vonatkozó 
reklámokban, amelyek a hitelnek a 
fogyasztó által viselt költsége 
vonatkozásában nem jelölnek meg 
kamatlábat, illetve a hitelnek az elsı 
albekezdés értelmében vett egyéb 
költségére vonatkozó számadatot. 

Indokolás 
A fogyasztói hitelekrıl szóló irányelv 4. cikkének (1) bekezdésével való összhang biztosítása. 

Módosítás  54 

Irányelvre irányuló javaslat 
8 cikk – 2 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A szabványos tájékoztatásnak 
egyértelmő, világos és jól látható módon, 
egy reprezentatív példával szemléltetve a 
következıket kell tartalmaznia: 

(2) Az általános tájékoztatásnak 
egyértelmő, világos és jól látható módon 
egy reprezentatív példával szemléltetve a 
következıket kell tartalmaznia: 

Indokolás 

A fogyasztói hitelekrıl szóló irányelv 4. cikkének (2) bekezdésével való összhang 
biztosítása.Módosítás  55 

Irányelvre irányuló javaslat 
8 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – b pont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) azt, hogy a reklámozott termék 
hitelmegállapodás, és – adott esetben – 
fedezete lakóingatlan-fedezető jelzálog 
vagy a tagállamokban a lakóingatlanokra 
általánosan alkalmazott más hasonló 
biztosíték vagy a lakóingatlanokhoz 
kapcsolódó valamely jog; 

törölve 

Indokolás 

A jelzáloghiteleket rendszerint nem közvetlenül, egy hirdetés alapján értékesítik. Piackutatások 
igazolják, hogy a fogyasztókban igen kevés információ marad meg a jelzáloghitel-
hirdetésekbıl, így hatásosabb néhány kulcselvre összpontosítani. 
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Módosítás  56 

Irányelvre irányuló javaslat 
8 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – c pont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) a hitelkamatlábat, megjelölve, hogy az 
rögzített vagy változó vagy mindkettı, a 
hitel fogyasztó által viselt teljes 
költségében foglalt díjakra vonatkozó 
részletes tájékoztatással együtt; 

c) a hitelkamatlábat, megjelölve, hogy az 
rögzített vagy változó vagy mindkettı, a 
hitel fogyasztó által viselt teljes 
költségében foglalt díjakra vonatkozó 
részletes tájékoztatással együtt; a 
teljeshiteldíj-mutatónak a hirdetésben 
optikailag legalább annyira ki kell 
emelkednie, mint a többi számszaki 
információnak;  

 

Módosítás  57 

Irányelvre irányuló javaslat 
8 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – f pont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

f) a hitelmegállapodás idıtartamát; f) adott esetben a hitelmegállapodás 
idıtartamát; 

Indokolás 
Hozzáigazítás a fogyasztói hitelrıl szóló irányelv 4. cikk (2) bekezdésének d) pontjához. 
 

Módosítás  58 

Irányelvre irányuló javaslat 
8 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – g pont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

g) a törlesztırészletek összegét; g) adott esetben a törlesztések összegét; 
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Indokolás 

Hozzáigazítás a fogyasztói hitelrıl szóló irányelv 4. cikk (2) bekezdésének d) pontjához. 

 

Módosítás  59 

Irányelvre irányuló javaslat 
8 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – h pont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

h) a fogyasztó által fizetendı teljes 
összeget; 

törölve 

 

Módosítás  60 

Irányelvre irányuló javaslat 
8 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – i pont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

i. adott esetben egy figyelmeztetést arról a 
kockázatról, hogy a hitelmegállapodáshoz 
kapcsolódó kötelezettségek figyelmen 
kívül hagyása esetén az ingatlan 
elveszíthetı, ha a hitel fedezete 
lakóingatlan-fedezető jelzálog vagy a 
tagállamokban a lakóingatlanokra 
általánosan alkalmazott más hasonló 
biztosíték vagy a lakóingatlanokhoz 
kapcsolódó valamely jog. 

törölve 

Indokolás 

Túl hosszú a reklám szempontjából és nem felel meg a tudatos fogyasztóról alkotott képnek. 

Módosítás  61 

Irányelvre irányuló javaslat 
8 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A szabványos tájékoztatásnak könnyen 
olvashatónak vagy adott esetben tisztán 
hallhatónak kell lennie, a reklámozáshoz és 
marketinghez használt médiumtól függıen. 

A szabványos tájékoztatásnak könnyen 
olvashatónak vagy adott esetben tisztán 
hallhatónak kell lennie, a reklámozáshoz és 
marketinghez használt médiumtól függıen. 
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 A hirdetésben megadott minden 
információnak a megjelenített 
reprezentatív példához kell igazodnia. 

 A reprezentatív példa meghatározására 
vonatkozó kritériumokat a tagállamok 
fogadják el. 

 

Módosítás  62 

Irányelvre irányuló javaslat 
8 cikk – 4 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A 26. cikknek megfelelıen és a 27. és 
28. cikkben meghatározott feltételek 
mellett a Bizottság felhatalmazást kap a 
reklámba foglalandó szabványos 
tájékoztatási elemek jegyzékének további 
részletezésére. 

törölve 

A Bizottság mindenekelıtt az ilyen 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadása során szükség esetén 
módosítja az e cikk (2) bekezdésének a)–i) 
pontjában meghatározott szabványos 
tájékoztatási elemek jegyzékét. 

 

Módosítás  63 

Irányelvre irányuló javaslat 
8 a cikk (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 8a. cikk 

 Árukapcsolás és kapcsolódó 
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok 

 (1) A tagállamok megengedik a 
csomagban történı eladási gyakorlatot, de 
nem engedik meg az árukapcsolási 
gyakorlatokat.  

 (2) A tagállamok az (1) bekezdésben 
foglaltaktól függetlenül engedélyezhetnek 
árukapcsolási gyakorlatokat, ha a 
hitelezık elıírják pénzforgalmi számla 
nyitását vagy fenntartását, illetve 
megtakarítási termék megkötését, 
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amennyiben az a hitel szerves részét 
képezi vagy egyedüli rendeltetése tıke 
felhalmozása a hitelszolgáltatás 
visszafizetéséhez vagy a 
hitelmegállapodásnak egy 
törzsrészvényesi hitelmegállapodással 
együtt történı megkötéséhez. A 
tagállamok továbbá lehetıvé teszik, hogy 
a hitelezık megfelelı biztosítási kötvény 
meglétét követeljék meg a fogyasztótól és 
elutasíthassák a hitel megadását abban az 
esetben, ha a fogyasztónak nincsen olyan 
biztosítási kötvénye, amely a hitelezı 
részérıl a legmegfelelıbbnek tartott 
szolgáltató által ajánlott biztosításhoz 
hasonló jellemzıkkel rendelkezik. 

 

Módosítás  64 

Irányelvre irányuló javaslat 
9 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok biztosítják, hogy a hitelezık 
vagy adott esetben a hitelközvetítık a 
hitelmegállapodásokra vonatkozó általános 
tájékoztatást tartós adathordozón vagy 
elektronikus formában mindenkor 
hozzáférhetıvé tegyék. 

A tagállamok biztosítják, hogy a hitelezık 
a hitelmegállapodásokra vonatkozó, 
elérhetı és érthetı általános tájékoztatást 
papíron vagy más tartós adathordozón, 
illetve kérésre elektronikus formában 
mindenkor hozzáférhetıvé tegyék, és azt 
közvetlen eladás esetében maguk a 
hitelezık, egyéb esetben pedig a 
hitelközvetítık a fogyasztóhoz eljuttassák. 

Indokolás 

Nem egyértelmő, hogy e dokumentum elkészítése kinek a felelıssége. A közvetítık nem minden 
esetben férnek hozzá az összes felsorolt információhoz. Ezért a hitelezı felelısségébe kell 
tartoznia, hogy ezen információkat a közvetítı, illetve – ha a hitelt közvetlenül a hitelezı nyújtja 
– közvetlenül a fogyasztó rendelkezésére bocsássa. 

Módosítás  65 

Irányelvre irányuló javaslat 
9 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – c pont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) a biztosítékok formája; c) a biztosítékok formája, beleértve annak 
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kérdését, hogy a biztosítékként szolgáló 
objektum más tagállamban is lehet-e; 

 

Módosítás  66 

Irányelvre irányuló javaslat 
9 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – g pont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

g) a hitel fogyasztó által viselt teljes 
költségét és a teljeshiteldíj-mutatót 
szemléltetı példa; 

g) a hitel fogyasztó által viselt teljes 
költség és a teljeshiteldíj-mutató 
reprezentatív példája; 

 

Módosítás  67 

Irányelvre irányuló javaslat 
9 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – g a pont (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ga) utalás az esetleges járulékos 
költségekre, például a jelzálogjog 
bejegyzésével vagy egyéb hasonló 
biztosítékokkal kapcsolatos kiadásokra; 

 

Módosítás  68 

Irányelvre irányuló javaslat 
9 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – i pont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

i) az, hogy van-e lehetıség lejárat elıtti 
visszafizetésre, és ha igen, a lejárat elıtti 
visszafizetéshez kapcsolódó feltételek 
leírása; 

i) a lejárat elıtti visszafizetéshez 
kapcsolódó feltételek leírása; 
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Módosítás  69 

Irányelvre irányuló javaslat 
9 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – k pont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

k) arra vonatkozó tájékoztatás, hogy 
hogyan lehet információhoz jutni a 
hitelmegállapodás kamatát érintı 
adókedvezményekrıl vagy más állami 
támogatásokról. 

törölve 

Indokolás 

Ezen információ feltüntetésének kötelezettsége nem felel meg a tudatos fogyasztóról alkotott 
képnek és ezen túl belsı piaci akadályt jelenthet. Összhangban a fogyasztói hitelekrıl szóló 
irányelvvel. 

Módosítás  70 

Irányelvre irányuló javaslat 
9 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – k a pont (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ka) Olyan hitelmegállapodás esetében, 
ahol a fogyasztó általi fizetések nem 
vezetnek a teljes hitelösszeg azonnali, 
ennek megfelelı törlesztéséhez, hanem azt 
tıkeképzésre használják a 
hitelmegállapodásban vagy egy járulékos 
megállapodásban megállapított 
idıszakokban és feltételek szerint, a (2) 
bekezdés szerinti, a szerzıdéskötést 
megelızı tájékoztatás világos és 
egyértelmő nyilatkozatot tartalmaz arra 
vonatkozóan, hogy az ilyen 
hitelmegállapodások nem írnak elı a 
hitelmegállapodás szerinti teljes 
hitelösszeg lehívására visszafizetési 
garanciát, kivéve, ha ilyen garanciát 
nyújtanak. 

Indokolás 

A fogyasztói hitelekrıl szóló irányelv 5. cikkének (5) bekezdésével való összhang biztosítása. 
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Módosítás  71 

Irányelvre irányuló javaslat 
9 cikk – 2 bekezdés – 5 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 
hitelezı, és adott esetben a hitelközvetítı, 
azután, hogy a fogyasztó a 14. cikknek 
megfelelıen megadta igényeirıl, pénzügyi 
helyzetérıl és preferenciáiról a szükséges 
információkat, indokolatlan késedelem 
nélkül biztosítja a fogyasztó számára azt a 
személyre szabott információt, amely 
alapján a fogyasztó össze tudja 
hasonlítani a piacon elérhetı hiteleket, 
értékelni tudja azok hatását és tájékozott 
döntést tud hozni arról, hogy kössön-e 
hitelmegállapodást. Ezeket az 
információkat nyomtatott formában vagy 
más tartós adathordozón, a II. 
mellékletben foglalt európai 
szabványosított információs adatlap 
felhasználásával kell rendelkezésre 
bocsátani. 

törölve 

A tagállamok biztosítják, hogy ha a 
fogyasztónak a hitelezıre nézve kötelezı 
erejő ajánlatot tesznek, azt kísérje európai 
szabványosított információs adatlap. Ilyen 
körülmények között a tagállamok 
biztosítják, hogy a szerzıdés megkötési 
módjától függetlenül a hitelmegállapodást 
ne lehessen megkötni addig, amíg a 
fogyasztónak volt elegendı ideje 
összehasonlítani az ajánlatokat, értékelni 
azok hatását és tájékozott döntést hozni 
valamely ajánlat elfogadásáról. 

 

A hitelezı és adott esetben a hitelközvetítı 
esetében úgy kell tekinteni, hogy a 
2002/65/EK irányelv 3. cikkében 
meghatározottak szerint teljesítették a 
távollevık között kötött szerzıdés 
megkötése elıtt a fogyasztó 
tájékoztatására vonatkozó követelményt, 
amennyiben rendelkezésre bocsátották az 
európai szabványosított információs 
adatlapot. 
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Bármely további olyan tájékoztatást, 
amelyet a hitelezı vagy adott esetben a 
hitelközvetítı a fogyasztónak nyújthat, 
külön dokumentumban kell megadni, 
amely az európai szabványosított 
információs adatlaphoz mellékelhetı. 

 

(3) A 26. cikknek megfelelıen és a 27. és 
28. cikkben meghatározott feltételek 
mellett a Bizottság felhatalmazást kap az e 
cikk (1) bekezdésében meghatározott 
általános tájékoztatási elemek, és a II. 
mellékletben meghatározott európai 
szabványosított információs adatlap 
tartalmának és formátumának 
módosítására. 

 

Ezek a felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok szükség esetén: 

 

a) módosítják az e cikk (1) bekezdésében 
meghatározott általános tájékoztatási 
elemek jegyzékét; 

 

b) törölnek a II. mellékletben 
meghatározott valamely tájékoztatási 
elemet; 

 

c) kiegészítik a II. mellékletben 
meghatározott tájékoztatásielem-
jegyzéket; 

 

d) módosítják a II. mellékletben 
meghatározott európai szabványosított 
információs adatlap tartalmának 
megjelenítését; 

 

e) részletes útmutatást adnak a II. 
mellékletben meghatározott európai 
szabványosított információs adatlap 
kitöltéséhez. 

 

(4) A 2002/65/EK irányelv 3. cikkének (3) 
bekezdésében említett, távbeszélın 
keresztüli kapcsolattartás esetében a 
pénzügyi szolgáltatás fı jellemzıinek az 
ugyanazon irányelv 3 cikke (3) bekezdése 
b) pontjának második francia bekezdése 
szerinti leírása tartalmazza legalább a II. 
melléklet A. részének 2., 3., 4. és 5. 
pontjában említett adatelemeket. 

 

(5) A tagállamok biztosítják, hogy a 
hitelezı vagy hitelközvetítı a fogyasztó 
kérelmére díjmentesen a fogyasztó 
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rendelkezésére bocsássa a 
hitelmegállapodás-tervezet egy példányát. 
E rendelkezés nem alkalmazandó abban 
az esetben, ha a kérelem benyújtásának 
idıpontjában a hitelezı nem kívánja 
megkötni a fogyasztóval a 
hitelmegállapodást. 

Indokolás 

A fogyasztói hitelekrıl szóló irányelv 5. cikkének (5) bekezdésével való összhang biztosítása. 

Módosítás  72 

Irányelvre irányuló javaslat 
9 a cikk (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 9a. cikk 

 Szerzıdéskötést megelızı tájékoztatás 

 (1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
hitelezı és adott esetben a hitelközvetítı 
vagy a kijelölt képviselı személyre szabott 
tájékoztatást adjon a fogyasztó számára, 
amely alapján a fogyasztó össze tudja 
hasonlítani a piacon rendelkezésre álló 
hiteleket, értékelheti azok hatásait és 
tájékozott döntést képes hozni arról, hogy 
kössön-e hitelmegállapodást: 

 a) indokolatlan késedelem nélkül azt 
követıen, hogy a fogyasztó a 14. cikknek 
megfelelıen megadta igényeirıl, pénzügyi 
helyzetérıl és preferenciáiról a szükséges 
információkat; továbbá 

 b) kellı idıben azt megelızıen, hogy a 
fogyasztót bármilyen hitelmegállapodás 
vagy ajánlat kötelezné; az ilyen 
információkat nyomtatott formában vagy 
más tartós adathordozón, a II. 
mellékletben foglalt európai 
szabványosított információs adatlap 
felhasználásával, ingyenesen kell 
rendelkezésre bocsátani. 

 A tagállamok biztosítják, hogy ha a 
fogyasztó számára a hitelezıt kötelezı 
erejő ajánlatot tesznek, AKCS-országok ez 
tartós adathordozón történjék és kísérje 
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európai szabványosított információs 
adatlap, ha elızıleg nem bocsátottak ilyet 
a fogyasztó rendelkezésére vagy az ajánlat 
jellemzıi eltérnek a korábban átadott 
európai szabványosított információs 
adatlapon szereplıktıl. 

 (2) A tagállamok biztosítják, hogy az 
ajánlatok összehasonlítása, hatásaik 
értékelése és a tájékozott döntés 
meghozatala érdekében legalább 14 nap 
álljon a fogyasztó rendelkezésére.  A 
tagállamok biztosítják, hogy ezt az 
idıszakot úgy irányozhassák elı, hogy 
ezalatt vagy az ajánlat a 
hitelmegállapodás aláírása elıtt a 
hitelezıt kötelezı erejő marad, vagy pedig 
további költségek nélküli elállási jog áll 
fenn.  A tagállamok biztosítják, hogy 
azoknak a fogyasztóknak, akik élni 
kívánnak ezzel a lehetıséggel, a 14 napos 
idıszak lejárta elıtt módjukban álljon 
elfogadni az ajánlatot. A tagállamok 
rendelkezhetnek úgy, hogy az elállás joga 
korlátozottá válik vagy alkalmazása 
megszőnik abban az esetben, ha a 
fogyasztó bármely olyan cselekvést hajt 
végre, amelynek a nemzeti jog szerinti 
következménye a hitelmegállapodáshoz 
kapcsolódó ingatlan tulajdonjogának 
átruházása vagy a hitelmegállapodás 
keretében a rendelkezésére bocsátott 
források felhasználása, illetve azokban az 
esetekben, amikor a hitelmegállapodást a 
nemzeti jogszabályokkal összhangban álló 
olyan eljárás alkalmazásával hozták létre, 
amelyben a törvény szerint függetlenül és 
pártatlanul eljárni köteles közhivatalnok 
vagy tisztviselı közremőködött, akinek a 
fogyasztó számára nyújtott személyre 
szabott és teljes körő szerzıdésjogi és 
egyéb jogi tájékoztatás megadása révén 
biztosítania kell, hogy a fogyasztó a 
megállapodást kizárólag körültekintı jogi 
megfontolások alapján és a megállapodás 
jogi hatályának ismeretében kösse meg. 

 A hitelezı és adott esetben a hitelközvetítı 
esetében csak akkor lehet úgy tekinteni, 
hogy a 2002/65/EK irányelv 3. cikkében 
meghatározottak szerint teljesítették a 
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távollevık között kötött szerzıdés 
megkötése elıtt a fogyasztó 
tájékoztatására vonatkozó követelményt, 
ha a szerzıdés megkötése elıtt legalább 
európai szabványosított információs 
adatlapot bocsátottak rendelkezésre.  

 A tagállamok az európai szabványosított 
információs adatlapot nem módosítják, de 
amennyiben a fogyasztó számára 
nyújtandó tájékoztatás keretében további 
információk megadását írják elı – 
ideértve a jogi figyelmeztetéseket is –, 
akkor azokat az európai szabványosított 
információs adatlaphoz lehet mellékelni. 

 (3) A Bizottságot felruházzák azzal a 
hatáskörrel, hogy a 26. cikknek 
megfelelıen felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el a 9. cikkben 
meghatározott általános tájékoztatási 
elemek módosítása tekintetében, valamint 
a II. mellékletben elıírt európai 
szabványosított információs adatlappal 
kapcsolatban az alábbiak tekintetében:  

 a) a (2) bekezdésben meghatározott 
általános tájékoztatási elemek jegyzékének 
kiegészítése és frissítése;  

 b) a II. mellékletben meghatározott 
európai szabványosított információs 
adatlap tartalmi megjelenítésének 
frissítése; 

 c) az európai szabványosított információs 
adatlap kitöltése tekintetében a II. 
mellékletben meghatározott útmutatások 
kiegészítése és frissítése;  

 (4) A 2002/65/EK irányelv 3. cikkének (3) 
bekezdésében említett, távbeszélın 
keresztüli kapcsolattartás esetében a 
pénzügyi szolgáltatás fı jellemzıinek az 
ugyanazon irányelv 3 cikke (3) bekezdése 
b) pontjának második francia bekezdése 
szerinti leírása tartalmazza legalább a II. 
melléklet A. részének 2., 3., 4. és 5. 
pontjában említett adatelemeket. 

 (5) A tagállamok biztosítják, hogy a 
hitelezı vagy hitelközvetítı díjmentesen, 
tartós adathordozón a fogyasztó 
rendelkezésére bocsássa a 
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hitelmegállapodás-tervezet egy példányát. 
E rendelkezés nem alkalmazandó, ha a 
kérelem benyújtásának idıpontjában a 
hitelezı nem kívánja a fogyasztóval a 
hitelmegállapodást megkötni. 

 

Módosítás  73 

Irányelvre irányuló javaslat 
9 b cikk (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 9b. cikk 

 A hitelmegállapodás elkészítése és 
hivatalossá tétele 

 A hitelmegállapodás elkészítésével és 
hivatalossá tételével kapcsolatban az 
értékbecslıt vagy az értékbecslı 
társaságot, a közjegyzıket, a jogi 
tanácsadókat és egyéb szolgáltatókat a 
felek kölcsönös megegyezésével kell 
kiválasztani. 

Módosítás  74 

Irányelvre irányuló javaslat 
10 cikk 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A 3. cikk e) pontjában felsorolt 
szolgáltatások bármelyikének teljesítését 
megelızıen a hitelközvetítınek a 
fogyasztó rendelkezésére kell bocsátania 
legalább a következı információkat: 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 3. 
cikk e) pontjában felsorolt szolgáltatások 
bármelyikének teljesítését megelızıen a 
hitelközvetítı díjmentesen, nyomtatott 
formában vagy más tartós adathordozón a 
fogyasztó rendelkezésére bocsátja legalább 
a következı információkat:  

a) hitelközvetítı neve és postai címe; a) hitelközvetítı neve és postai címe; 

b) a nyilvántartás, amelyben szerepel, és az 
a mód, ahogyan nyilvántartásba vételét 
ellenırizni lehet; 

b)  nyilvántartás, amelyben szerepel, a 
nyilvántartási szám (amennyiben 
alkalmazandó) és az a mód, ahogyan 
nyilvántartásba vételét ellenırizni lehet; 

c) ha szerzıdéses hitelközvetítıként jár el, 
ekként kell azonosítania magát és a 
fogyasztó kérésére meg kell adnia azon 

c) ha egy vagy több hitelezıhöz szerzıdés 
köti, akkor ekként kell azonosítania magát, 
és meg kell adnia azon hitelezı(k) nevét, 
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hitelezı(k) nevét, amely(ek) nevében eljár; amely(ek) nevében eljár;  

d) közvetlenül vagy közvetve rendelkezik-e 
a szavazati jogok vagy a tıke több mint 
10 %-át kitevı részesedéssel az adott 
hitelezıben; 

d) kínál-e tanácsadási szolgáltatást, és ha 
igen, akkor feltünteti, hogy e szolgáltatás 
nyújtása a 17. cikk jogszabályok 
értelmében kötelezı; 

e) az adott hitelezı vagy az adott hitelezı 
anyavállalata közvetlenül vagy közvetve 
rendelkezik-e a szavazati jogok vagy a 
tıke több mint 10 %-át kitevı 
részesedéssel a hitelközvetítıben; 

 

f) az adott esetben a fogyasztó által a 
hitelközvetítınek a szolgáltatásaiért 
fizetendı díj; 

e) az adott esetben a fogyasztó által a 
hitelközvetítınek vagy a hitelezınek a 
szolgáltatásaiért fizetendı díj vagy az a 
képlet, amely alapján ezt a díjat 
kiszámolják; 

g) eljárások, amelyek lehetıvé teszik a 
fogyasztók és más érdekelt felek számára a 
hitelközvetítıkkel kapcsolatos panaszok 
bejelentését, és adott esetben a peren kívüli 
panasz- és jogorvoslati eljárások 
igénybevételének módja; 

f) eljárások, amelyek lehetıvé teszik a 
fogyasztók és más érdekelt felek számára a 
panaszok belsı bejelentését, és adott 
esetben a peren kívüli panasz- és 
jogorvoslati eljárások igénybevételének 
módja; 

h) nem szerzıdéses hitelközvetítık 
esetében a jutalék létezése, amelyet adott 
esetben a hitelezı fizet a hitelközvetítınek 
a szolgáltatásaiért. 

g) nem szerzıdéses hitelközvetítık 
esetében a jutalék vagy egyéb ösztönzı 
juttatás létezése, amelyet adott esetben a 
hitelezınek kell fizetnie a hitelközvetítı 
számára az utóbbi által nyújtott 
szolgáltatások fejében. 

(2) A nem szerzıdéses hitelközvetítık a 
fogyasztó kérésére tájékoztatást adnak a 
fogyasztónak kínált hitelmegállapodásokat 
nyújtó különbözı hitelezık által fizetendı 
jutalékok szintjében mutatkozó 
eltérésekrıl. A fogyasztót tájékoztatni kell 
arról, hogy jogában áll ilyen információt 
kérni. 

(2) A nem szerzıdéses hitelközvetítık a 
fogyasztó kérésére tájékoztatást adnak a 
fogyasztónak kínált hitelmegállapodásokat 
nyújtó különbözı hitelezık által fizetendı 
jutalékok szintjében mutatkozó 
eltérésekrıl. A fogyasztót tájékoztatni kell 
arról, hogy jogában áll ilyen információt 
kérni. 

(3) A 26. cikknek megfelelıen és a 27. és 
28. cikkben meghatározott feltételek 
mellett a Bizottság felhatalmazást kap az e 
cikk (1) bekezdésében meghatározott, a 
fogyasztónak a hitelközvetítıkrıl 
nyújtandó tájékoztatási elemek 
jegyzékének frissítésére. 

(3) A tagállamok biztosítják, hogy adott 
esetben a fogyasztó által a 
hitelközvetítınek fizetendı díjról a 
hitelközvetítı tájékoztatja a hitelezıt a 
teljeshiteldíj-mutató kalkulálása 
érdekében. 

A Bizottság mindenekelıtt az ilyen 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadása során szükség esetén 
módosítja az e cikk (1) bekezdésében 

(3a) Amennyiben a kitelközvetítı díjat is 
felszámol és a hitelezıtıl is kap jutalékot, 
tudatnia kell a fogyasztóval, hogy a 
jutalék egészében vagy részben 
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meghatározott tájékoztatási elemek 
jegyzékét. 

beszámítandó-e a díj összegébe. 

A Bizottság mindenekelıtt az ilyen 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadása során szükség esetén 
módosítja az e cikk (1) bekezdésében 
meghatározott tájékoztatási elemek 
jegyzékét. 

(3b) A tagállamok elıírják a 
hitelközvetítık számára annak 
biztosítását, hogy – az e cikkben elıírt 
tájékoztatási kötelezettségeiken túlmenıen 
– kijelölt képviselıjük a fogyasztók 
bármely megkeresésekor vagy a velük való 
ügyletkötést megelızıen közölje a 
fogyasztóval, hogy milyen minıségben jár 
és melyik hitelközvetítıt képviseli. 

Módosítás  75 

Irányelvre irányuló javaslat 
11 cikk 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok biztosítják, hogy a hitelezık 
és adott esetben a hitelközvetítık 
megfelelı magyarázattal szolgáljanak a 
fogyasztónak a javasolt 
hitelmegállapodás(ok)ról és az esetleges 
járulékos szolgáltatás(ok)ról annak 
érdekében, hogy a fogyasztó olyan 
helyzetbe kerüljön, amelyben képes 
értékelni, hogy a javasolt 
hitelmegállapodások megfelelıek-e igényei 
és pénzügyi helyzete szempontjából. A 
megfelelı magyarázat személyre szabott 
tájékoztatást tartalmaz a kínált hitelek 
jellemzıirıl, ugyanakkor nem fogalmaz 
meg ajánlást. A hitelezık és adott esetben 
a hitelközvetítık minden szükséges 
eszközzel pontosan felmérik a fogyasztó 
hitellel kapcsolatos ismereteit és 
tapasztalatát, hogy a hitelezı vagy 
hitelközvetítı meghatározhassa a 
fogyasztónak nyújtandó magyarázatok 
szintjét, és ennek megfelelıen 
módosíthassa a magyarázatokat. 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
hitelezık és adott esetben a hitelközvetítık 
vagy kijelölt képviselıik megfelelı 
magyarázattal szolgáljanak a fogyasztónak 
a javasolt hitelmegállapodás(ok)ról és az 
esetleges járulékos szolgáltatás(ok)ról 
annak érdekében, hogy a fogyasztó olyan 
helyzetbe kerüljön, amelyben képes 
értékelni, hogy a javasolt 
hitelmegállapodások és járulékos 
szolgáltatások megfelelıek-e igényei és 
pénzügyi helyzete szempontjából. E 
magyarázat kiterjed a szerzıdéskötés elıtti 
tájékoztatásra – többek között az európai 
szabványosított információs adatlapról, a 
javasolt termékek fı jellemzıirıl és a 
fogyasztóra gyakorolt lehetséges 
hatásairól, ideértve a fogyasztó 
nemfizetése következményeit is –, 
valamint abban az esetben, ha a 
hitelmegállapodással egy csomagban 
járulékos szolgáltatások is szerepelnek, 
arra is, hogy az egyes elemek külön-külön 
lezárhatók-e, és hogy ennek mik a 
feltételei.  

(2) A megfelelı magyarázatok 
tartalmazzák a 9. és 10. cikkel 
összhangban a szerzıdéskötést 
megelızıen nyújtandó tájékoztatásban 
foglalt információk és terminológia, 

(2) A tagállamok kiigazításokat 
végezhetnek az (1) bekezdésben említett 
segítségnyújtás módját és mértékét, 
valamint a segítségnyújtó személyét 
illetıen a hitelmegállapodási ajánlat adott 
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valamint azon következmények 
magyarázatát, amelyeket a 
hitelmegállapodás megkötése jelenthet a 
fogyasztó számára, többek között a 
fogyasztó nemfizetése esetén. 

körülményeinek, az ajánlat címzettjének, 
valamint az ajánlott hitel természetének 
megfelelıen. 

Indokolás 

Hozzáigazítás a fogyasztói hitelrıl szóló irányelvhez. 

Módosítás  76 

Irányelvre irányuló javaslat 
12 cikk 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A teljeshiteldíj-mutatót, amely éves 
alapon a hitelezı és a fogyasztó 
megállapodása szerinti valamennyi 
jövıbeli vagy meglevı 
kötelezettségvállalás (lehívások, 
visszafizetések és díjak) jelenértékének 
felel meg, az I. mellékletben meghatározott 
matematikai képletnek megfelelıen kell 
kiszámítani. 

(1) A teljeshiteldíj-mutatót, amely éves 
alapon a hitelezı és a fogyasztó 
megállapodása szerinti valamennyi 
jövıbeli vagy meglevı 
kötelezettségvállalás (lehívások, 
visszafizetések és díjak) jelenértékének 
felel meg, az I. mellékletben meghatározott 
matematikai képletnek megfelelıen kell 
kiszámítani. 

(2) A teljeshiteldíj-mutató kiszámítása 
céljából meg kell határozni a hitel 
fogyasztó által viselt teljes költségét azon 
díjak kivételével, amelyeket a 
fogyasztónak abban az esetben kell 
megfizetnie, ha a hitelmegállapodásban 
meghatározott kötelezettségeinek 
bármelyikét nem teljesíti. 

(2) A teljeshiteldíj-mutató kiszámítása 
céljából meg kell határozni a hitel 
fogyasztó által viselt teljes költségét azon 
díjak kivételével, amelyeket a 
fogyasztónak abban az esetben kell 
megfizetnie, ha a hitelmegállapodásban 
meghatározott kötelezettségeit nem 
teljesíti. 

Ha a hitel megszerzéséhez kötelezı 
számlát nyitni, az ilyen számla 
fenntartásának költségeit, a számlával 
kapcsolatos fizetési ügyletek és lehívások 
céljára egyaránt szolgáló fizetési eszköz 
használatának költségeit, és a fizetési 
ügyletekkel kapcsolatos egyéb költségeket 
bele kell számítani a hitel fogyasztó által 
viselt teljes költségébe, kivéve, ha 
költségeket a hitelmegállapodásban vagy a 
fogyasztóval kötött egyéb megállapodásban 
egyértelmően és elkülönítve feltüntették. 

Amennyiben a hitel megszerzéséhez, 
avagy a hitelnek a meghirdetett feltételek 
mellett történı megszerzéséhez számla 
nyitása és fenntartása kötelezı, úgy a 
számlanyitási és -fenntartási költségeket, 
a fizetési ügyletek és lehívások céljára 
egyaránt szolgáló fizetési eszköz 
használatának költségeit és a fizetési 
ügyletekkel kapcsolatos egyéb költségeket 
bele kell számítani a hitel fogyasztó által 
viselt teljes költségébe, kivéve, ha e 
költségeket a fogyasztóval kötött 
megállapodásban egyértelmően és külön 
feltüntették. 

(3) A teljeshiteldíj-mutató kiszámítását arra (3) A teljeshiteldíj-mutató kiszámítását arra 
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a feltevésre kell alapozni, hogy a 
hitelmegállapodás a megállapodás szerinti 
idıszakban érvényes marad, továbbá, hogy 
a hitelezı és a fogyasztó teljesíti 
kötelezettségeit a hitelmegállapodás 
szerinti feltételek mellett és az abban 
foglalt idıpontokig. 

a feltevésre kell alapozni, hogy a 
hitelmegállapodás a megállapodás szerinti 
idıszakban érvényes marad, továbbá, hogy 
a hitelezı és a fogyasztó teljesíti 
kötelezettségeit a hitelmegállapodás 
szerinti feltételek mellett és az abban 
foglalt idıpontokig. Amennyiben a felek 
csupán korlátozott idıtartamra 
állapítanak meg rögzített hitelkamatlábat, 
úgy kizárólagos teljeshiteldíj-mutató csak 
a rögzített idıtartamra számítható. 

(4) Olyan hitelmegállapodások esetében, 
amelyek a teljeshiteldíj-mutatóban foglalt 
hitelkamatláb és adott esetben más díjak – 
a számítás idején nem számszerősíthetı – 
változását lehetıvé tévı rendelkezéseket 
tartalmaznak, a teljeshiteldíj-mutatót azon 
feltevés alapján kell kiszámítani, hogy a 
hitelkamatláb és más díjak kiszámítása a 
szerzıdés aláírásakor meghatározott 
szinten történik. 

(4) Külsı tényezık alapján kiigazítható 
kamatlábakat feltétel nélkül lehetıvé tevı 
hitelmegállapodás idıszakaira 
vonatkozóan, és adott esetben a 
teljeshiteldíj-mutatóban foglalt, de a 
számítás idején nem számszerősíthetı 
terhek esetében a teljeshiteldíj-mutatót 
különbözı feltételezések alapján kell 
kiszámítani, elkerülve ugyanakkor a 
verseny torzulásait a piacon: 

 a) azon feltevés alapján, hogy a 
hitelkamatláb és más díjak kiszámítása a 
szerzıdés aláírásakor meghatározott 
szinten történik; 

 b) a kamatlábaknak a megelızı 20 év 
folyamán – vagy a kamatláb 
kiszámításának alapjául szolgáló adatok 
rendelkezésére állásától fogva – mért 
ingadozására vonatkozó adatokon 
alapuló, a legjobb esetet feltételezı 
forgatókönyvnek megfelelıen; 

 c) a kamatlábaknak a megelızı 20 év 
folyamán – vagy a kamatláb 
kiszámításának alapjául szolgáló adatok 
rendelkezésére állásától fogva – mért 
ingadozásaira vonatkozó adatokon 
alapuló, a legrosszabb esetet feltételezı 
forgatókönyvnek megfelelıen; 

(5) A 26. cikknek megfelelıen és a 27. és 
28. cikkben meghatározott feltételek 
mellett a Bizottság felhatalmazást kap a 
teljeshiteldíj-mutató kiszámításához 
használt, az I. mellékletben meghatározott 
képlet és feltevések módosítására. 

4a. Amennyiben a hitelmegállapodás 
devizahitelre vonatkozik, úgy a 
teljeshiteldíj-mutató kiszámításának 
egyrészt azon a feltevésen kell alapulnia, 
hogy a hitel devizaneme és a nemzeti 
pénznem közötti kapcsolat a szerzıdés 
aláírásakor meghatározott szinten áll, 
továbbá azon feltételezett forgatókönyvet 
kell figyelembe vennie, hogy a nemzeti 
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pénznem a hitel devizaneméhez 
viszonyítva 20%-ot veszít az értékébıl. 

A Bizottság az ilyen felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadásakor 
szükség esetén módosítja az I. 
mellékletben meghatározott képletet vagy 
feltevéseket, különösen, ha az e cikkben és 
az I. mellékletben meghatározott feltevések 
nem elegendık a teljeshiteldíj-mutató 
egységes módon történı kiszámításához 
vagy már nem tükrözik a piaci 
kereskedelmi helyzetet. 

(5) A Bizottságot felruházzák azzal a 
hatáskörrel, hogy a 26. cikknek 
megfelelıen felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el az I. mellékletben 
említett észrevételek módosítása, illetve a 
teljeshiteldíj-mutató kiszámításakor 
használt feltételezések frissítése 
tekintetében, különösen, ha az e cikkben és 
az I. mellékletben meghatározott 
észrevételek vagy feltevések nem 
elegendık a teljeshiteldíj-mutató egységes 
módon történı kiszámításához vagy már 
nem tükrözik a piaci kereskedelmi 
helyzetet.  

 

Módosítás  77 

Irányelvre irányuló javaslat 
13 cikk – 2 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A felek azonban a 
hitelmegállapodásban megegyezhetnek úgy 
is, hogy az (1) bekezdésben említett 
információkról a fogyasztó idıszakosan 
kap tájékoztatást azokban az esetekben, 
amikor a hitelkamatláb változása 
közvetlenül összefügg egy referencia-
kamatláb változásával, és az új referencia-
kamatlábat megfelelı módon 
nyilvánosságra hozzák, továbbá az új 
referencia-kamatlábra vonatkozó 
tájékoztatás a hitelezı hivatali 
helyiségében is hozzáférhetı. 

(2) A felek azonban a 
hitelmegállapodásban megegyezhetnek úgy 
is, hogy az (1) bekezdésben említett 
információkról a fogyasztó idıszakosan 
kap tájékoztatást azokban az esetekben, 
amikor a hitelkamatláb változása 
közvetlenül összefügg egy referencia-
kamatláb változásával, és az új referencia-
kamatlábat megfelelı módon 
nyilvánosságra hozzák, továbbá az új 
referencia-kamatlábra vonatkozó 
tájékoztatás a hitelezı hivatali 
helyiségében is hozzáférhetı. és arról a 
fogyasztó személyes értesítést kap, az új 
havi törlesztırészlet összegével együtt. A 
hitelezı továbbra is folyamatosan 
tájékoztathatja a fogyasztókat a 
hitelkamat változásairól, amennyiben a 
hitelkamat nem közvetlenül feleltethetı 
meg a referencia-kamatlábnak, ha ilyen 
rendelkezések ...* elıtt hatályban voltak. 

 _____________ 

 *HL: beillesztendı az irányelv 



 

 
 PE515.923/ 64 

 HU 

hatálybalépésének dátuma. 

Indokolás 

Néhány tagállamban a fogyasztókat a kamatlábak országos napilapokban való meghirdetése 
útján is tájékoztatni lehet a hitelkamatláb változásáról. Amennyiben ez a gyakorlat az adott 
tagállamban létezik és széles körben elfogadott, a tagállamnak jogosultnak kell lennie e 
rendszer fenntartására. 

Módosítás  78 

Irányelvre irányuló javaslat 
13 cikk – 2 a bekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) Amennyiben a hitelkamatláb 
változását tıkepiaci aukció útján 
határozzák meg, és emiatt a hitelezı 
számára nem lehetséges a változásról a 
fogyasztót a változás hatálybalépése elıtt 
értesíteni, a hitelezınek az aukció elıtt 
megfelelı idıvel írásban tájékoztatnia kell 
a hitelezıt a közelgı eljárásról és az új 
hitelkamatok várható szintjérıl. 

Indokolás 

Amennyiben a hitelkamatláb változásait tıkepiaci aukciókon határozzák meg, a hitelezı az 
aukció vége és a kötvények eladása elıtt nem fogja tudni a pontos új kamatlábat. 

Módosítás  79 

Irányelvre irányuló javaslat 
14 cikk 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
hitelezı a hitelmegállapodás megkötése 
elıtt többek között a fogyasztó 
jövedelmére, megtakarításaira, 
adósságaira és egyéb pénzügyi 
kötelezettségvállalásaira vonatkozó 
kritériumok alapján elvégzi a fogyasztó 
hitelképességének alapos vizsgálatát. A 
vizsgálatot a hitelezı vagy adott esetben a 
hitelközvetítı által a fogyasztótól és 
releváns belsı vagy külsı forrásokból 
megszerzett szükséges információk 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
hitelezı a hitelmegállapodás megkötése 
elıtt elvégezze a fogyasztó 
hitelképességének objektív kritériumokon 
alapuló vizsgálatát annak ellenırzése 
érdekében, hogy a fogyasztó a jövıben is 
képes-e a hitelmegállapodás értelében ıt 
terhelı kötelezettségek teljesítésére.  A 
vizsgálat alapját képezı információkat 
dokumentumokkal kell alátámasztani, és 
azokat meg kell ırizni1. 
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alapján kell elvégezni, és annak meg kell 
felelnie a 95/46/EK irányelv 6. cikkében 
meghatározott, a szükségességre és 
arányosságra vonatkozó 
követelményeknek. A tagállamok 
biztosítják, hogy a hitelezık megfelelı 
eljárásokat alakítsanak ki a fogyasztó 
hitelképességének vizsgálatára. Ezeket az 
eljárásokat rendszeres idıközönként felül 
kell vizsgálni és az eljárásokról naprakész 
adatokat kell fenntartani. 

 (1a) A tagállamok biztosítják, hogy 
amennyiben a hitelezı elmulasztja a 
hitelképesség e cikkben foglaltak szerinti 
helyes vizsgálatát, és ebbıl következıen a 
hitelmegállapodást e helytelenül 
lefolytatott hitelképességi vizsgálat 
alapján köti meg, úgy a késıbbiekben a 
hitelmegállapodást a fogyasztó számára 
hátrányos következményekkel járó módon 
nem szüntetheti vagy változtathatja meg. 

(2) A tagállamok biztosítják a 
következıket: 

(2) A tagállam biztosítja a következıket: 

a) Ha a fogyasztó hitelképességének 
vizsgálata alapján negatívak a kilátások 
arra nézve, hogy képes lesz a hitelt a 
hitelmegállapodás idıtartama alatt 
visszafizetni, a hitelezı visszautasítja a 
hitelnyújtást. 

a) A hitelezı csak akkor bocsátja a hitelt a 
fogyasztó rendelkezésére, ha a 
hitelképesség vizsgálatának eredménye 
kimutatja, hogy a hitelmegállapodásból 
fakadó kötelezettségeknek a 
megállapodásban elıírt módon történı 
teljesítése valószínő. 

b) A hiteligénylés visszautasítása esetén a 
hitelezı azonnal és díjmentesen 
tájékoztatja a fogyasztót a visszautasítás 
okairól. 

 

c) A 95/46/EK irányelv 10. cikkének 
megfelelıen a hitelezı elızetesen 
tájékoztatja a fogyasztót arról, hogy 
szándékában áll egy adatbázist lekérdezni. 

c) A 95/46/EK irányelv 10. cikkének 
megfelelıen a hitelezı elızetesen 
tájékoztatja a fogyasztót arról, hogy 
szándékában áll egy adatbázist lekérdezni. 

d) Ha a hiteligénylést egy lekérdezett 
adatbázisban lévı adatok vagy azok hiánya 
alapján utasítják vissza, a hitelezı azonnal 
és díjmentesen tájékoztatja a fogyasztót a 
lekérdezett adatbázis nevérıl, valamint 
annak kezelıjérıl, és a fogyasztónak az 
adott adatbázisban lévı adataihoz való 
hozzáférési, és szükség esetén helyesbítési 
jogáról. 

d) Ha a hiteligénylést adatbázisban való 
keresés alapján utasítják vissza, a hitelezı 
azonnal és díjmentesen tájékoztatja a 
fogyasztót az adatbázisban végzett keresés 
eredményérıl és a szóban forgó adatbázis 
jellemzıirıl. 
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e) A 95/46/EK irányelv 12. cikkében 
foglalt általános hozzáférési jog sérelme 
nélkül, ha a hiteligénylést automatizált 
döntés vagy például automatizált 
hitelbírálati minısítési rendszerhez hasonló 
módszeren alapuló döntés alapján utasítják 
vissza, a hitelezı azonnal és díjmentesen 
tájékoztatja a fogyasztót, és elmagyarázza 
a fogyasztónak az automatizált döntés 
során alkalmazott logikát. 

e) A 95/46/EK irányelv 12. cikkében 
foglalt általános hozzáférési jog sérelme 
nélkül, ha a hiteligénylést automatizált 
döntés vagy például automatizált 
hitelbírálati minısítési rendszerhez hasonló 
módszeren alapuló döntés alapján utasítják 
vissza, a hitelezı azonnal és díjmentesen 
tájékoztatja errıl a fogyasztót. 

f) A fogyasztónak lehetısége van arra, 
hogy a döntés manuális felülvizsgálatát 
kérje. 

 

(3) A tagállamok biztosítják, hogy ha a 
felek a hitelmegállapodás megkötése után 
mérlegelik a fogyasztónak nyújtott hitel 
teljes összegének növelését, a hitelezınél a 
fogyasztóról rendelkezésre álló pénzügyi 
információt frissítik, és a fogyasztó 
hitelképességét újra megvizsgálják, 
mielıtt a hitel teljes összegének jelentıs 
emelését jóváhagynák. 

 

(4) A fogyasztó hitelképességének 
vizsgálatán túlmenıen a tagállamok 
biztosítják, hogy a hitelezık és 
hitelközvetítık megszerezzék a fogyasztó 
személyes és pénzügyi helyzetével, 
preferenciáival és céljaival kapcsolatos 
szükséges információkat, és kellıen nagy 
számú hitelmegállapodást vegyenek 
figyelembe termékválasztékukból annak 
érdekében, hogy azonosítsák azon 
termékeket, amelyek a fogyasztó igényeit, 
pénzügyi helyzetét és személyes 
körülményeit tekintve nem alkalmatlanok 
számára. Ezeket a megfontolásokat az 
adott idıpillanatban naprakész 
információkra, valamint a fogyasztónak a 
javasolt hitelmegállapodás idıtartama 
alatti helyzetét érintı ésszerő 
feltételezésekre kell alapozni. 

 

(5) A 26. cikknek megfelelıen és a 27. és 
28. cikkben meghatározott feltételek 
mellett a Bizottság felhatalmazást kap az e 
cikk (1) bekezdésében meghatározott 
hitelképességi vizsgálat elvégzése során, 
valamint az annak biztosítása során 
figyelembe veendı kritériumok 
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meghatározására és módosítására, hogy 
az e cikk (4) bekezdésében 
meghatározottak szerint a hiteltermékek 
ne legyenek alkalmatlanok a fogyasztó 
számára. 

 _______________ 

 1 a Pénzügyi Stabilitási Tanács elvei a 
jelzáloghitelre vonatkozó megállapodások 
helyes megkötésének gyakorlati 
megoldásai tekintetében, 2012. április, 
(1.2.). 

 

Módosítás  80 

Irányelvre irányuló javaslat 
14 a cikk (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 14a. cikk 

 Ingatlanok értékbecslése 

 (1) A tagállamok biztosítják a helyes 
értékelési gyakorlatoknak a nemzetközi 
elıírásokkal és módszerekkel 
összhangban álló alkalmazását, valamint 
az értékbecslıkre vonatkozó megfelelı 
szabályozás és felügyelet elismerését. 

 (2) A tagállamok elıírják, hogy az ilyen 
értékelést szakmailag hozzáértı, pártatlan 
és objektív értékmegállapításra képes, 
megfelelı függetlenséggel rendelkezı 
belsı és külsı értékbecslık végezzék, a 
dokumentumokkal alátámasztott 
értékeléseket tartós adathordozón 
rögzítsék, és azokat a hitelezık 
megırizzék. 

Módosítás  81 

Irányelvre irányuló javaslat 
15 cikk 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A fogyasztót terhelı tájékoztatási 
kötelezettség 

Tájékoztatási kötelezettség és a 
fogyasztótól származó információk 
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ellenırzése 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
fogyasztók a hitelkérelmezési folyamat 
során a hitelezık és adott esetben a 
hitelközvetítık számára hiánytalan és 
helyes tájékoztatást nyújtsanak pénzügyi 
helyzetükrıl és személyes 
körülményeikrıl. Ezt a tájékoztatást 
szükség esetén függetlenül ellenırizhetı 
forrásokból származó, írásos 
bizonyítékkal kell alátámasztani. 

(1) A hitelképesség megállapítására 
irányuló vizsgálatot elégséges, arányos és 
megfelelıen ellenırzött, a fogyasztó 
jövedelmére és pénzügyi helyzetére 
vonatkozó, a hitelezı által megbízható 
belsı vagy külsı forrásokból szerzett 
információk alapján kell elvégezni. 

(2) A fogyasztó által annak érdekében 
nyújtandó információk tekintetében, hogy 
a hitelezı alaposan meg tudja vizsgálni a 
fogyasztó hitelképességét, és el tudja 
dönteni, hogy jóváhagyja-e a hitelt vagy 
sem, a tagállamok biztosítják, hogy a 
hitelezık a szerzıdéskötést megelızı 
szakaszban egyértelmően meghatározzák 
azt az információt – beleértve szükség 
esetén a függetlenül ellenırizhetı 
bizonyítékot –, amelyet a fogyasztónak 
meg kell adnia. A tagállamok azt is 
biztosítják, hogy a hitelezık megadják a 
pontos határidıt, ameddig a fogyasztóknak 
közölniük kell az említett információkat. 

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 
hitelezık egyértelmően és érthetı 
formában meghatározzák, hogy a 
fogyasztónak milyen szükséges 
információkat és függetlenül ellenırizhetı 
bizonyítékokat kell megadnia, és 
megállapítsák a pontos határidıt, ameddig 
a fogyasztóknak közölniük kell az 
információkat. A tagállamok lehetıvé 
teszik, hogy a hitelezık az (1) bekezdésben 
igényelt tájékoztatás pontosítására 
szólítsák fel a fogyasztót, amennyiben ez a 
hitelképességi vizsgálat lefolytatásához 
szükséges. A tagállamoknak nem szabad 
megengedniük, hogy valamely információ 
megadásának elmulasztását a hitelezık a 
már megkötött hitelmegállapodás 
befejezésének indokolásául használják fel.  

A tagállamok biztosítják, hogy azon 
esetekben, amikor a fogyasztó úgy dönt, 
hogy nem adja meg a hitelképességének 
vizsgálatához szükséges információkat, a 
hitelezı vagy a hitelközvetítı 
figyelmeztesse a fogyasztót arra, hogy nem 
képesek elvégezni a hitelképességi 
vizsgálatot és ezért nem hagyhatják jóvá a 
hitelt. Az ilyen figyelmeztetés 
szabványosított formátumban is kiadható. 

(3) A tagállamoknak intézkedéseket kell 
foganatosítaniuk annak biztosítása 
érdekében, hogy a fogyasztók a (2) 
bekezdéssel összhangban helyes 
információt szolgáltassanak. Amennyiben 
a fogyasztó úgy dönt, hogy nem adja meg a 
hitelképességének ellenırzéséhez 
szükséges információkat, a hitelezınek 
figyelmeztetnie kell a fogyasztót arra, hogy 
a hitelképességi vizsgálatot nem lehet 
lefolytatni, ezért lehetséges, hogy a hitelt 
sem lehet megadni. Az ilyen 
figyelmeztetés szabványosított 
formátumban is kiadható. 

(3) Ez a cikk nem érinti a személyes 
adatok feldolgozása vonatkozásában az 
egyének védelmérıl és az ilyen adatok 
szabad áramlásáról szóló, 1995. október 
24-i 95/46/EK európai parlamenti és 
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tanácsi irányelv és különösen annak 6. 
cikkének alkalmazását. 

 

Módosítás  82 

Irányelvre irányuló javaslat 
16 cikk 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A fogyasztók hitelképességének 
értékelése, valamint annak megfigyelése 
céljából, hogy a fogyasztó a 
hitelmegállapodás futamideje során 
teljesíti-e hitelkötelezettségeit, minden 
tagállam megkülönböztetésmentes 
hozzáférést biztosít minden hitelezı 
számára az adott tagállamban használt 
adatbázisokhoz. Az ilyen adatbázisokhoz 
tartoznak a magán hitelirodák vagy 
hitelinformációs ügynökségek által 
mőködtetett adatbázisok, valamint a 
nyilvános hiteljegyzékek. 

(1) A hozzáférési feltételek nem lehetnek 
megkülönböztetı jellegőek. 
  

(2) A 26. cikknek megfelelıen és a 27. és 
28. cikkben meghatározott feltételek 
mellett a Bizottság felhatalmazást kap az e 
cikk (1) bekezdésében említett 
adatbázisokra alkalmazandó egységes 
hitel-nyilvántartási kritériumok és 
adatfeldolgozási feltételek 
meghatározására. 

 

Az ilyen felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok mindenekelıtt meghatározzák az 
ilyen adatbázisokra alkalmazandó 
nyilvántartásba-vételi küszöböket, és 
rendelkeznek az ilyen adatbázisok által 
használt kulcsfogalmak egyeztetett 
fogalommeghatározásairól. 

 

(3) Az adatbázisokban foglalt információt 
meg kell adni, kivéve, ha az információ 
megadását egyéb uniós jogszabály tiltja 
vagy az ellentétes a közrend és a 
közbiztonság céljaival. 

 

(4) Ez a cikk nem érinti a személyes adatok 
feldolgozása vonatkozásában az egyének 
védelmérıl és az ilyen adatok szabad 
áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 

(2) Ez a cikk nem érinti a személyes adatok 
feldolgozása vonatkozásában az egyének 
védelmérıl és az ilyen adatok szabad 
áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 
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95/46/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv alkalmazását. 

95/46/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv alkalmazását. 

 

Módosítás  83 

Irányelvre irányuló javaslat 
17 cikk 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tanácsadásra vonatkozó elıírások A tanácsadási szolgáltatásokra vonatkozó 
elıírások 

(1) Ezen irányelv alkalmazásában a 
„tanácsadás” a hitelnyújtástól elkülönülı 
szolgáltatásnak minısül. Ezt a 
szolgáltatást csak akkor lehet 
tanácsadásként forgalmazni, ha a 
szolgáltatást nyújtó egyén javadalmazása 
átlátható a fogyasztó számára. 

 

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 
hitelezı vagy a hitelközvetítı tájékoztassa 
a fogyasztót egy adott ügylet során, hogy 
tanácsadásra sor kerül vagy került-e. Ez 
megtehetı a szerzıdéskötést megelızı 
további tájékoztatás révén. Ha a fogyasztó 
tanácsadásban részesül, az 5. és a 6. 
cikkben foglalt követelmények mellett a 
tagállamok biztosítják, hogy a hitelezık és 
hitelközvetítık: 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
hitelezı, a hitelközvetítı vagy a kijelölt 
képviselı egy tájékoztassa a fogyasztót egy 
adott ügylet során, hogy a fogyasztó 
számára nyújtanak-e tanácsadási 
szolgáltatásokat, illetve hogy erre 
lehetıség van-e.  

 (2) A tagállamok biztosítják, hogy a 
tanácsadási szolgáltatások nyújtása elıtt, 
vagy adott esetben a tanácsadási 
szolgáltatások nyújtására vonatkozó 
szerzıdés megkötése elıtt a hitelezı, a 
hitelközvetítı vagy a kijelölt képviselı 
tartós adathordozón tájékoztassa a 
fogyasztót az alábbiakról:  

a) kellıen nagy számú, piacon elérhetı 
hitelmegállapodást vegyenek figyelembe, 
hogy lehetıvé váljon a fogyasztó 
igényeinek, pénzügyi helyzetének és 
személyes körülményeinek leginkább 
megfelelı hitelmegállapodások ajánlása; 

a) az ajánlás alapját kizárólag saját 
termékkínálatuk képezi-e a (2a) bekezdés 
b) pontjával összhangban, vagy pedig a 
piacon jelen levı termékek széles skálája a 
(2a) bekezdés cb) pontjával összhangban; 

b) megszerezzék a fogyasztó személyes és 
pénzügyi helyzetével, preferenciáival és 
céljaival kapcsolatos szükséges 
információkat, hogy lehetıvé váljon 

b) adott esetben a fogyasztó által a 
tanácsadási szolgáltatásokért fizetendı díj 
vagy az a módszer, amely alapján ezt a 
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megfelelı hitelmegállapodások ajánlása. 
Az ennek megfelelı értékelést az adott 
idıpillanatban naprakész információkra, 
valamint a fogyasztónak a javasolt 
hitelmegállapodás idıtartama alatti 
helyzetét érintı ésszerő feltételezésekre 
kell alapozni. 

díjat kiszámolják. 

 (2a) Ha a fogyasztó számára tanácsadási 
szolgáltatásokat nyújtanak, akkor az 5. és 
a 6. cikkben foglalt követelmények mellett 
a tagállamok biztosítják, hogy: 

 a) a hitelezık, hitelközvetítık vagy kijelölt 
képviselık megszerezzék a fogyasztó 
személyes és pénzügyi helyzetével, 
preferenciáival és céljaival kapcsolatos 
szükséges információkat, hogy lehetıvé 
váljon megfelelı hitelmegállapodások 
ajánlása.  

 b) a hitelezık, a szerzıdéses 
hitelközvetítık vagy a szerzıdéses 
hitelközvetítık által kijelölt képviselık a 
termékkínálatukban szereplı 
hitelmegállapodások megfelelıen széles 
skáláját veszik tekintetbe;  

 c) a nem szerzıdéses hitelközvetítık vagy 
a nem szerzıdéses hitelközvetítık által 
kijelölt képviselık a piaci kínálatban 
rendelkezésre álló hitelmegállapodások 
megfelelıen széles skáláját veszik 
tekintetbe;  

 d) a hitelezık, hitelközvetítık vagy kijelölt 
képviselık a fogyasztó érdekeit leginkább 
követve járnak el, olyan 
hitelmegállapodásokra téve ajánlásokat, 
amelyek megfelelnek a fogyasztó 
igényeinek, pénzügyi helyzetének és 
személyes körülményeinek; továbbá 

 e) a tanácsadási szolgáltatásokat nyújtó 
hitelezık, hitelközvetítık vagy kijelölt 
képviselık az általuk nyújtott tanácsot 
tartós adathordozón rögzítve is a fogyasztó 
rendelkezésére bocsátják; 

 (2b) A tagállamok csak akkor engedik 
meg a „független tanácsadás” vagy 
„független tanácsadó” kifejezések 
használatát, ha a tanácsadási 
szolgáltatásokat nyújtó hitelezık, 
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szerzıdéses hitelközvetítık, hitelközvetítık 
vagy kijelölt képviselık: 

 – semmilyen javadalmazásban nem 
részesülnek sem egy, sem több hitelezı 
részérıl; vagy  

 – javadalmazásban részesülnek legalább 
az adott piac többségét képviselı számú 
hitelezı részérıl, azzal a feltétellel, hogy e 
a javadalmazást a fogyasztó tudomására 
hozzák, és hogy e javadalmazás nem 
ösztönözheti arra a hitelezıt, hogy a 
fogyasztók érdekeit leginkább megtestesítı 
megoldások ellenében lépjen fel. 

 (2c) A tagállamok rendelkezhetnek úgy, 
hogy a hitelezık, hitelközvetítık vagy 
kijelölt képviselık kötelesek figyelmeztetni 
a fogyasztót, amennyiben úgy ítélik meg, 
hogy a fogyasztó pénzügyi helyzetére 
tekintettel valamely hitelmegállapodás 
sajátos kockázatokkal jár a fogyasztóra 
nézve.   

 (2d) A tagállamok biztosítják, hogy a 
tanácsadási szolgáltatásokat nyújtó 
minden hitelezı vagy hitelközvetítı 
megfelelı engedéllyel rendelkezzen, és 
hogy az ezzel foglalkozó személyzet kellı 
hozzáértéssel rendelkezzen fogyasztó 
érdekeit a leginkább szolgáló, személyre 
szabott ajánlások nyújtása tekintetében.  
A tanácsadási szolgáltatásokat nyújtó 
kijelölt képviselıket megfelelıen 
nyilvántartásba kell venni. 

 (2e) Ez a cikk nem érinti a tagállamok 
azon lehetıségét, hogy a fogyasztók 
számára szolgáltatásokat nyújtsanak, 
segítve ıket annak jobb megértésében, 
hogy milyen pénzügyi szükségleteik 
vannak, és hogy valószínőleg milyen 
típusú termékek felelnek meg ezen 
szükségleteknek. 

 

Módosítás  84 

Irányelvre irányuló javaslat 
8 a fejezet (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 8a. fejezet 

 A hitelmegállapodások megfelelı 
teljesítése 

 -18a. cikk  

 Devizahitelek és változó kamatozású 
hitelek 

 (1) A tagállamok biztosítják, hogy 
amennyiben a hitelmegállapodás 
devizahitelre vonatkozik, a fogyasztónak 
jogában álljon a hitelt a fogyasztóval a 
szerzıdéskötést megelızı tájékoztatásban 
közölt átlátható módszerrel összhangban 
más pénznemre átváltani. 

 (2) A (1) bekezdésben említett alternatív 
pénznem: 

 a) vagy az a pénznem, amelyben a 
fogyasztó jövedelmét szerzi, vagy 
amelyben a hitel visszafizetéséhez 
felhasználandó vagyonát tartja, amint az 
a hitelmegállapodás megkötése céljából 
lefolytatott legfrissebb hitelképességi 
vizsgálat idején megállapításra került; 
vagy 

 b) vagy a fogyasztó állandó lakhelye 
szerinti tagállam pénzneme. 

 (3) A tagállamok biztosítják, hogy az (1) 
bekezdésben említett jog az alábbiakra 
vonatkozzon: 

 a) a hitelezı jogosult a jog gyakorlásával 
közvetlenül összefüggı lehetséges 
költségek méltányos és objektívan 
indokolt kompenzálására;  

 b) az átváltás céljaira használt átváltási 
árfolyamnak az átváltás iránti kérelem 
napján alkalmazott piaci árfolyamnak kell 
lennie, kivéve, ha a felek másképpen 
állapodnak meg, vagy ha valamely 
tagállam a hitelmegállapodás megkötése 
elıtt más rendelkezéseket írt elı; 

 c)  a hitelezı jogosult a kamatláb és a 
referencia-kamatlábat kiigazítására, 
amennyiben ezt a jogosultságát a 
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hitelmegállapodás rendelkezései rögzítik. 

 (4) A tagállamok biztosítják, hogy 
devizahitelek esetében a 
hitelmegállapodásban rögzíteni kell egy 
kiváltó esemény (trigger) által generált 
legmagasabb visszatérítendı összeget vagy 
a hitel legmagasabb visszafizetendı 
összegét.  Ha a visszafizetendı trigger 
hitelösszeg vagy a hitel legmagasabb 
visszafizetendı összege elérésre kerül, a 
hitelezınek figyelmeztetnie kell a 
fogyasztót a visszafizetendı hitelösszeggel 
kapcsolatos magas kockázatra. Ebben az 
esetben a fogyasztó számára jogot kell 
biztosítani arra, hogy a hitelt az (1) 
bekezdésnek megfelelıen más pénznemre 
váltsa át. Arra az esetre, ha a nemzeti 
pénznemben elszámolt teljes hitelösszeget 
az index alakulására vonatkozóan elıírt 
felsı értékhatár nem korlátozza, olyan 
forgatókönyvet kell a fogyasztó 
rendelkezésére bocsátani, amelynek 
alapja az a feltételezés, hogy a nemzeti 
pénznem a hitel devizaneméhez 
viszonyítva 20%-ot veszít az értékébıl.  

 (5) A tagállamok biztosítják, hogy 
amennyiben a hitelmegállapodás 
feltételek nélkül megengedi a 
kamatlábnak a megállapodás 
megkötésének idıpontjában nem 
számszerősíthetı és külsı tényezık 
következtében keletkezı változásait, úgy a 
kamatláb kiszámításának alapjául 
szolgáló adatoknak legalább a megelızı 
14 évre vonatkozóan rendelkezésre kell 
állniuk. 

 A változó kamatozású megállapodások 
tekintetében a tagállamok biztosítják, 
hogy a hitelezık, szerzıdéses 
hitelközvetítık, hitelközvetítık vagy 
kijelölt képviselık a szerzıdés megkötése 
elıtt tájékoztassák a fogyasztót a kamatláb 
lehetséges ingadozásairól.  Azokban az 
esetekben, amikor a változó kamatlábat az 
index alakulására vonatkozó felsı 
értékhatár korlátozza, e felsı értékhatár 
alapján a fogyasztóval ismertetni kell az 
elképzelhetı legjobb és legrosszabb 
forgatókönyvet.  Azokban az esetekben, 
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amikor a változó kamatlábat az index 
alakulására vonatkozó felsı értékhatár 
nem korlátozza, az elképzelhetı legjobb és 
legrosszabb forgatókönyvet a 
kamatlábnak a megelızı 20 év folyamán 
– vagy a kamatláb kiszámításához 
használt adatok rendelkezésére állásától 
fogva – mért ingadozásaira vonatkozó 
adatok alapján kell megadni a fogyasztó 
számára.  
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Irányelvre irányuló javaslat 
-18 b cikk (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 -18b. cikk 

 Változó kamatozású hitelek, mögöttes 
indexek és referenciakamatlábak 

 Amennyiben a hitelmegállapodás tárgya 
változó kamatozású hitel: 

 (1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
hitelkamatláb kiszámításának céljaira 
használt valamennyi mögöttes index és 
referenciakamatláb a hitelmegállapodás 
részes felei és az illetékes hatóságok 
számára egyértelmő, hozzáférhetı, 
objektív és ellenırizhetı legyen.  

 (2) A tagállamok biztosítják, hogy a 
hitelkamatláb kiszámításának céljaira 
használt indexek szolgáltatói megtartsák a 
nevezett indexek kiszámítására használt 
dokumentumokat, és azokat idırendben 
rögzített formában tárolják.  

 (3) A tagállamok indokolt esetben 
megtilthatják az internetes honlapon 
nyilvánosan nem hozzáférhetı vagy 
hivatalos lapban nem közzétett indexek 
szabványosított felhasználását.   

 A tagállamok ugyancsak elıírhatják, hogy 
a hitelkamatláb kiszámításának céljaira 
használt szabványosított indexek 
szolgáltatói napi rendszerességgel 
tájékoztatást tegyenek közzé az átlagos 
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hitelkamatlábról, a legmagasabb 
hitelkamatlábról és a legalacsonyabb 
hitelkamatlábról az elmúlt 20 évre 
visszamenıleg, illetve – amennyiben ilyen 
adatok nem állnak rendelkezésre – a 
rendelkezésre álló adatok alapján 
lehetséges leghosszabb idıszakra 
vonatkozóan.  A fentieken túlmenıen, a 
tagállamok elıírhatják a hitelezık 
számára, hogy ezeket az információkat a 
hitelmegállapodás megkötése elıtt, az 
európai szabványosított információs 
adatlaphoz mellékelve tudassák a 
fogyasztóval. 

 (4) A tagállamok rendelkezéseket 
fogadhatnak el annak biztosítása 
érdekében, hogy szimmetriát teremtsenek 
a korlátozásokat létrehozó szerzıdéses 
kikötések, például a változó 
hitelkamatlábak alakulására vonatkozó 
alsó és felsı értékhatárok között. 
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Irányelvre irányuló javaslat 
8 fejezet – cím 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Lejárat elıtti visszafizetés A hitelmegállapodások megfelelı 
teljesítése 
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Irányelvre irányuló javaslat 
18 cikk 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
fogyasztónak jogszabályban vagy 
szerzıdésben biztosított joga legyen a 
hitelmegállapodás szerinti 
kötelezettségeinek a megállapodás lejárta 
elıtt történı teljesítésére. Ilyen esetekben a 
fogyasztó jogosult a hitel teljes költségének 
csökkentésére, ami a szerzıdés 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
fogyasztónak büntetések alkalmazása 
nélkül – de a hitelezı kártalanításának 
biztosítása mellett – joga legyen a 
hitelmegállapodás szerinti 
kötelezettségeinek a megállapodás lejárta 
elıtt történı teljes vagy részleges 
teljesítésére. Ilyen esetekben a fogyasztó 
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fennmaradó idıtartamára esedékes kamat 
és költségek csökkentését jelenti. 

jogosult a hitel teljes költségének a lejárat 
elıtti visszafizetés összegével egyenlı 
mértékő csökkentésére. 

(2) A tagállamok rendelkezhetnek úgy, 
hogy az (1) bekezdésben említett jog 
gyakorlása bizonyos feltételekhez kötött. 
Az ilyen feltételek közé tartozhatnak a jog 
gyakorlására vonatkozó idıbeli 
korlátozások, a hitelkamatláb típusától 
függıen eltérı kezelés, vagy korlátozások 
azon körülmények tekintetében, amelyek 
között a jog gyakorolható. A tagállamok 
rendelkezhetnek arról is, hogy a hitelezı 
jogosult legyen a hitel lejárat elıtti 
visszafizetéséhez közvetlenül kapcsolódó 
költségek méltányos és objektívan indokolt 
kompenzálására. Minden esetben, ha a 
lejárat elıtti visszafizetés olyan idıszakba 
esik, amelyben a hitelkamatláb rögzített, a 
jog gyakorlásának feltételéül lehet szabni 
a fogyasztó részérıl különös érdek 
meglétét. 

(2) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, 
hogy a hitelezı indokolt esetben jogosult 
legyen a hitel lejárat elıtti 
visszafizetéséhez esetleg közvetlenül 
kapcsolódó költségek méltányos és 
objektívan indokolt kompenzálására. A 
kompenzáció nem haladhatja meg a 
hitelnyújtó gazdasági veszteségét. A 
fogyasztót a szerzıdés megkötése elıtt 
egyértelmően és maradéktalanul 
tájékoztatni kell az (1) bekezdésben 
említett jogról és a kompenzáció 
mértékérıl, valamint a kiszámításának 
céljaira használt átlátható módszerrıl. 

Ha valamely tagállam ilyen feltételeket 
állapít meg, ezek nem tehetik a fogyasztó 
számára túlzottan nehézzé vagy 
megterhelıvé az (1) bekezdésben említett 
jog gyakorlását. 

(2a) A tagállamok rendelkezhetnek úgy, 
hogy amennyiben a lejárat elıtti 
visszafizetés olyan idıszakba esik, 
amelyben a hitelkamatláb rögzített, úgy az 
(1) bekezdésben említett jog gyakorlása 
bizonyos feltételekhez kötött, és nem érinti 
a hitelezıket a (2) bekezdés értelmében 
megilletı jogokat. Ebben az esetben a jog 
gyakorlásának feltételéül lehet szabni a 
fogyasztó részérıl fennálló jogos érdek 
meglétét, amelynek természetét a 
tagállamoknak kell pontosan 
meghatározniuk. 

 (3a) A tagállamok felsı határt szabhatnak 
a (2) bekezdés rendelkezései szerint 
fizetendı kompenzáció összegének, illetve 
azon idıszakok idıtartamának, amelyek 
lejártát követıen a hitelezı már nem 
tarthat igényt kompenzációra.  
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Irányelvre irányuló javaslat 
18 a cikk (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 18a. cikk  

 Rugalmas és megbízható piacok 

 (1) A tagállamok keretet dolgoznak ki 
annak érdekében, hogy lehetıvé tegyék: 

 a) a hitelezık számára, hogy 
hitelmegállapodásokat vagy 
hitelmegállapodások portfólióit új 
jelzálogbejegyzés nélkül új hitelezıkre 
ruházzák át, kivéve, ha ezt a 
hitelmegállapodás kifejezetten megtiltja, 
és feltéve, hogy a hitelnyújtás feltételei a 
fogyasztó hátrányára nem változnak; 
továbbá  

 b) a hitelezık és a fogyasztó számára, 
hogy megállapodjanak egymással a 
lakásváltoztatásra vonatkozó 
hitelmegállapodás hordozhatósága 
tekintetében.  

 (2) Azok a tagállamok, amelyek 
területükön megengedik a fordított 
visszavásárlási megállapodásokat, keretet 
dolgozhatnak ki annak lehetıvé tétele 
érdekében, hogy a hitelezık és a 
fogyasztók megegyezzenek egymással a 
hitelmegállapodásnak fordított 
visszavásárlási megállapodással történı 
felváltása tekintetében. 

 (3) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy jól mőködı mechanizmusok álljanak 
rendelkezésre annak biztosítása 
érdekében, hogy a hitelfelvevık 
egyértelmő és jogilag érvényesíthetı 
tulajdonjoggal rendelkezzenek, és hogy 
biztosított legyen a lakóingatlanokhoz 
kapcsolódó hitelmegállapodások és az 
ezekkel összefüggı pénzügyi eszközök 
nyomon követése.  

 (4) Az 1093/2010/EU és 1095/2010/EU 
rendeletek 54. cikkének megfelelıen 
létrehozott közös bizottság összehangolja 
az EBH és az EÉPH munkáját, amelynek 
célja iránymutatások kidolgozása a 
hitelmegállapodások, biztosítékaik és a 
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kapcsolódó pénzügyi eszközök nyomon 
követését biztosító módszerek tekintetében.  

 (5) A tagállamok elımozdítják a 
lakóingatlanokra vonatkozó mutatók 
alkalmazását annak érdekében, hogy jobb 
bázis álljon rendelkezésre a 
lakóingatlanok értékének megállapítása 
tekintetében kialakuló tendenciák 
meghatározásához. 

 

Módosítás  89 

Irányelvre irányuló javaslat 
18 b cikk (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 18b. cikk 

 Fizetési késedelem és kényszereladás 

 (1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
kényszereladási eljárások megindítása 
elıtt a hitelezık ésszerő türelmet 
gyakoroljanak, és minden egyéb ésszerő 
módon megkíséreljék a helyzet rendezését. 

 (2) A tagállamok biztosítják, hogy a 
nemfizetés következtében keletkezett károk 
ellenében a fogyasztó által fizetendı 
bármely kompenzáció arányos legyen a 
hitelezı ténylegesen bekövetkezett 
veszteségeivel. 

 (3) A tagállamok biztosítják a 
következıket: 

 a) a hitelezık ésszerő lépéseket tesznek a 
kényszereladás tárgyát képezı ingatlan 
legjobb áron történı eladása érdekében, 
figyelembe véve többek között a piaci 
feltételeket és a fogyasztó adósságának 
bármely növekedését;  

 b) amennyiben ebben a hitelmegállapodás 
részes felei kifejezetten megegyeznek, a 
biztosíték rendelkezésre bocsátása 
elegendı a tartozás visszafizetéséhez. 

 c) Amennyiben a végrehajtási eljárás 
lezárult és még továbbra is vannak 
rendezetlen adósságok, és a hitelezık 
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teljes visszkereseti joggal rendelkeznek 
egy fogyasztó vagyona felett, úgy a 
törlesztés rendezésének megkönnyítése 
érdekében ésszerő intézkedéseket kell 
hozni, figyelembe véve a fogyasztó 
érdekeit és gyakorlati körülményeit. Ezek 
az intézkedések egy minimális jövedelem 
fenntartása és a háztartás túlzott 
eladósodásának elkerülése érdekében 
többek között korlátozhatják a bérek, az 
öregségi nyugdíj vagy más hasonló 
juttatások lefoglalását. 
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Irányelvre irányuló javaslat 
9 fejezet – cím 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

9. fejezet 9. fejezet 

Prudenciális és felügyeleti követelmények Általános prudenciális és felügyeleti 
követelmények 
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Irányelvre irányuló javaslat 
-19 a cikk (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 -19a. cikk 

 Általános követelmények 

 (1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
hitelmegállapodás aláírásához megfelelı 
keret álljon rendelkezésre, amely 
magában foglalja az ezen irányelvben 
elıírt elveket és intézkedéseket a 
háztartások túlzott eladósodottságának 
megelızése érdekében, amit hatékony 
felügyelet és ellenırzés alá lehet vonni. 
Ezek az intézkedések prudens hitelfedezeti 
rátákat is tartalmazhatnak1. 

 (2) A tagállamok biztosítják, hogy az 
illetékes hatóságok hatáskörrel 
rendelkezzenek szigorúbb és arányos 
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szerzıdéskötési kritériumok tekintetében 
azokra az esetekre vonatkozóan, amikor a 
fogyasztó szempontjából nagyobb 
mögöttes kockázatok állnak fenn.  Ez 
jelenthet kiegészítı figyelmeztetéseket e 
kockázatokra, pontosan meghatározva a 
hitelfedezeti vagy egyéb rátákat és 
garanciákat, valamint a kockázatok 
biztosítására vagy ellenfedezetére szolgáló 
termékeket. 
 

 (3) Az EBH a saját kezdeményezésére 
vagy az ERKT felkérésére, az 
1092/2010/EU rendelet 9. cikkével 
összhangban és egy tagállam 
ingatlanpiacán bekövetkezı fejlemények 
megfelelı értékelése alapján 
figyelmeztetheti az illetékes hatóságokat 
és ajánlásokat tehet kiegészítı 
intézkedések meghozatalára.  

 __________________ 

 1 A Pénzügyi Stabilitási Tanács 
konzultációja a jelzáloghitelre vonatkozó 
megállapodások helyes megkötésének 
elveirıl, 2011 október. 
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Irányelvre irányuló javaslat 
-19 b cikk (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 -19b. cikk 

 A hitelnyilvántartások felügyelete 

 A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
az illetékes hatóságok és az adatvédelmi 
felügyelık megfelelıen felügyeljék a 
területükön mőködı 
hitelnyilvántartásokat. Az EBH az 
1092/2010/EU rendeletben elıírt 
hatáskörök sérelme nélkül hozzájárul az 
Unión belül határokon átnyúló módon 
mőködı hitelnyilvántartások 
felügyeletéhez. 

 



 

 
 PE515.923/ 82 

 HU 

Módosítás  93 

Irányelvre irányuló javaslat 
19 cikk 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A hitelközvetítık számára a 3. cikk e) 
pontjában meghatározott tevékenységek 
végzését székhely szerinti tagállamukban 
megfelelıen engedélyeznie kell a 4. 
cikkben meghatározott illetékes 
hatóságnak. Az ilyen engedélyt a 
hitelközvetítı székhely szerinti 
tagállamában meghatározott 
követelmények alapján kell megadni, és 
annak magában kell foglalnia a 20. cikkben 
meghatározott szakmai követelmények 
teljesítését. 

(1) A hitelközvetítık számára a 3. cikk e) 
pontjában meghatározott tevékenységek 
végzését székhely szerinti tagállamukban 
megfelelıen engedélyeznie kell a 4. 
cikkben említett illetékes hatóságnak. Az 
ilyen engedélyt a hitelközvetítı székhely 
szerinti tagállamában meghatározott 
követelmények alapján kell megadni, és 
annak magában kell foglalnia a 20. cikkben 
meghatározott szakmai követelmények 
teljesítését. 

 (1a) E cikk alkalmazásakor a 19a. 
cikknek megfelelıen kijelölt képviselık 
nem tekintendık hitelközvetítıknek. 

(2) A székhely szerinti tagállam biztosítja, 
hogy az engedélyezett hitelközvetítık 
folyamatosan megfeleljenek az induló 
engedély feltételeinek. 

(2) A székhely szerinti tagállam biztosítja, 
hogy az engedélyezett hitelközvetítık 
folyamatosan megfeleljenek az induló 
engedély feltételeinek. 

(3) A székhely szerinti tagállam biztosítja, 
hogy a hitelközvetítı engedélye 
visszavonásra kerüljön, ha: 

(3) A székhely szerinti tagállam biztosítja, 
hogy a hitelközvetítı engedélye 
felfüggesztésre vagy visszavonásra 
kerüljön, ha: 

a) a hitelközvetítı már nem teljesíti azokat 
a követelményeket, amelyek alapján az 
engedélyt megadták; 

a) a hitelközvetítı már nem teljesíti azokat 
a követelményeket, amelyek alapján az 
engedélyt megadták; 

b) vagy a hitelközvetítı valótlan 
nyilatkozatok révén, vagy más szabálytalan 
eszköz igénybevételével szerezte meg az 
engedélyt. 

b) vagy a hitelközvetítı valótlan 
nyilatkozatok révén, vagy más szabálytalan 
eszköz igénybevételével szerezte meg az 
engedélyt. 

(4) A tagállamok biztosítják, hogy az 
engedélyezett hitelközvetítık folyamatban 
lévı tevékenységeit a 4. cikkben említett, 
székhely szerinti illetékes hatóságuk 
felügyelje. 

(4) A tagállamok biztosítják, hogy az 
engedélyezett hitelközvetítık folyamatban 
lévı tevékenységeit a 4. és 22. cikkben 
említett, a székhely szerinti illetékes 
hatóságuk, és adott esetben a fióktelep 
telephelye szerinti tagállam illetékes 
hatósága felügyelje. 

 4a. E cikk rendelkezései nem 
alkalmazandók sem a hitelintézetekre, 
sem a hitelközvetítıként fellépı 
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biztosítótársaságokra. Nem 
alkalmazandók továbbá ezen cikk 
rendelkezései azokra a hitelfelvevıkre – 
azzal a feltétellel, hogy az ezen irányelv 
9a., 14. és 17. cikkeiben foglalt 
kötelezettségeiknek eleget tesznek –, akik 
nem hitelezık vagy hitelközvetítık, és 
amelyeknek a tagállamok megengedik, 
hogy egy ingatlan eladásával 
párhuzamosan díjmentesen és a hitelezı 
beleegyezésével egy hitelmegállapodást 
átruházzanak. 

 

Módosítás  94 

Irányelvre irányuló javaslat 
19 a cikk (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 19a. cikk 
 

 Kijelölt képviselık 

 (1) A tagállamok megengedhetik egy 
hitelközvetítı számára, hogy képviselıt 
jelöljenek ki. 

 (2) A tagállamoknak elı kell írniuk, hogy 
a hitelközvetítı maradéktalanul és feltétel 
nélkül felelıs marad a nevében eljáró 
kijelölt képviselı minden fellépéséért vagy 
mulasztásáért.  

 Amennyiben azonban a képviselıt kijelölı 
hitelközvetítı a 3. cikk f) pontjának 
megfelelıen mindössze egyetlen 
hitelezıhöz kötıdik, úgy a hitelezı 
maradéktalanul és feltétel nélkül felelıs 
marad a hitelközvetítı nevében eljáró 
kijelölt képviselı minden fellépéséért vagy 
mulasztásáért. 

 A tagállamoknak elı kell írniuk, hogy a 
hitelközvetítı gondoskodjon arról, hogy a 
kijelölt képviselı eleget tesz a 21. cikk (2) 
bekezdésének a)–c) pontjaiban említett 
rendelkezéseknek.  A székhely szerinti 
tagállam azonban rendelkezhet úgy, hogy 
a szakmai felelısségbiztosítást vagy 
hasonló biztosítékot egy olyan 
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hitelközvetítı nyújthassa, akinek nevében 
a kijelölt képviselı eljárni jogosult. 

 (3) Azoknak a tagállamoknak, amelyek 
úgy döntenek, hogy megengedik egy 
hitelintézet számára képviselı kijelölését, 
nyilvánosan hozzáférhetı nyilvántartást 
kell létrehozniuk. A kijelölt képviselıket 
abban a tagállamban kell a nyilvános 
jegyzékbe felvenni, ahol állandó 
lakóhelyük vagy telephelyük található. A 
nyilvántartást rendszeresen frissíteni kell. 
Hozzáférhetınek kell lennie nyilvános 
betekintésre. 

 Amennyiben az a tagállam, amelyben a 
kijelölt képviselı fióktelepének telephelye 
van, az (1) bekezdésnek megfelelıen úgy 
döntött, hogy nem engedi meg az illetékes 
hatóságai által engedélyezett 
hitelközvetítık számára képviselı 
kijelölését, úgy e kijelölt képviselıket azon 
hitelközvetítı székhelye szerinti illetékes 
hatóságnál kell nyilvántartásba vetetni, 
amelynek képviseletében eljárnak. 

 (4) A tagállamok elıírják a hitelközvetítık 
számára, hogy ellenırizzék kijelölt 
képviselıik tevékenységeit annak 
érdekében, hogy biztosítsák az ezen 
irányelvnek való maradéktalan 
megfelelést.  A hitelközvetítık különösen 
kötelesek ellenırizni a kijelölt képviselık 
és személyzetük szakmai tudására és 
képességeire vonatkozó rendelkezéseknek 
való megfelelést. 

 (5) A tagállamok szigoríthatják az e 
cikkben meghatározott követelményeket 
vagy további követelményeket írhatnak elı 
a területükön nyilvántartásba vett 
szerzıdéses ügynökök vonatkozásában.  

Módosítás  95 

Irányelvre irányuló javaslat 
20 cikk 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy 
létrejöjjön az engedélyezett hitelközvetítık 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy 
létrejöjjön az engedélyezett hitelközvetítık 
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nyilvántartása és azt naprakészen tartsák. nyilvántartása és azt naprakészen tartsák. 

(2) A tagállamok biztosítják, hogy minden 
engedélyezett hitelközvetítıt, függetlenül 
attól, hogy az természetes vagy jogi 
személy, a székhelye szerinti tagállamban 
nyilvántartásba vegyen a 4. cikkben 
említett illetékes hatóság. 

(2) A tagállamok elıírják, hogy: 

 a) valamennyi jogi személy hitelközvetítı 
központi irodájának ugyanabban a 
tagállamban kell lennie, mint a létesítı 
okirat szerinti székhelyének (ha saját 
nemzeti joga szerint van alapító okirat 
szerinti székhelye); továbbá  

 b) valamennyi jogi személy hitelközvetítı 
központi irodájának ugyanabban a 
tagállamban kell lennie, mint létesítı 
okirat szerinti székhelyének (ha saját 
nemzeti joga szerint van alapító okirat 
szerinti székhelye) és 

A jogi személyek tekintetében az (1) 
bekezdésben említett nyilvántartás külön 
feltünteti azon személyek nevét, akik a 
vezetıségen belül a közvetítıi 
tevékenységért felelısek. A tagállamok 
elıírhatják minden olyan természetes 
személy nyilvántartásba vételét is, akik 
egy hitelközvetítıi tevékenységet folytató 
vállalkozáson belül az ügyfelekkel 
érintkeznek. 

 

A nyilvántartás feltünteti azon 
tagállamo(ka)t, ahol a közvetítı a 
letelepedés szabadságára vagy a 
szolgáltatásnyújtás szabadságára 
vonatkozó szabályok szerint tevékenységet 
kíván folytatni, és errıl értesítette székhely 
szerinti tagállamának illetékes hatóságát. 

 

(3) A tagállamok biztosítják, hogy 
indokolatlan késedelem nélkül töröljék a 
nyilvántartásból azokat a hitelközvetítıket, 
akiknek az engedélyét visszavonták. 

(3) A tagállamok biztosítják, hogy minden 
engedélyezett hitelközvetítıt, függetlenül 
attól, hogy az természetes vagy jogi 
személy, a székhelye szerinti tagállamban 
nyilvántartásba vegyen a 4. cikkben 
említett illetékes hatóság. 

 A jogi személyek tekintetében az (1) 
bekezdésben említett nyilvántartás külön 
feltünteti azon személyek nevét, akik a 
vezetıségen belül a közvetítıi 
tevékenységért felelısek. A tagállamok 



 

 
 PE515.923/ 86 

 HU 

elıírhatják minden olyan természetes 
személy nyilvántartásba vételét is, akik 
egy hitelközvetítıi tevékenységet folytató 
vállalkozáson belül az ügyfelekkel 
érintkeznek. 

 A nyilvántartás feltünteti azon 
tagállamo(ka)t, ahol a közvetítı a 
letelepedés szabadságára vagy a 
szolgáltatásnyújtás szabadságára 
vonatkozó szabályok szerint tevékenységet 
kíván folytatni, és errıl értesítette a 
székhely szerinti tagállamának illetékes 
hatóságát. 

 (3a) A tagállamok biztosítják, hogy 
indokolatlan késedelem nélkül töröljék a 
nyilvántartásból azokat a hitelközvetítıket, 
akiknek az engedélyét visszavonták. 

(4) A tagállamoknak gondoskodniuk kell 
arról, hogy létrejöjjön egy információs 
pont, amely lehetıvé teszi a gyors és 
könnyő nyilvános hozzáférést a nemzeti 
nyilvántartásban található információkhoz, 
amelyeket elektronikus úton kell győjteni 
és folyamatosan frissíteni kell. Ez az 
információs pont szolgáltatja továbbá 
minden tagállam vonatkozásában a 4. 
cikkben említett illetékes hatóságok 
azonosító adatait. 

(4) A tagállamoknak gondoskodniuk kell 
arról, hogy létrejöjjön egy információs 
pont, amely lehetıvé teszi a gyors és 
könnyő nyilvános hozzáférést a 
hitelközvetítıkre vonatkozó nemzeti 
nyilvántartásban található információkhoz, 
amelyeket elektronikus úton kell győjteni 
és folyamatosan frissíteni kell. Ez az 
információs pont szolgáltatja továbbá 
minden tagállam vonatkozásában a 4. 
cikkben említett illetékes hatóságok 
azonosító adatait. A tagállamok 
hozzáférést biztosítanak az EBH számára 
az egységes információs ponthoz, az EBH 
pedig a honlapján hivatkozásokat vagy 
hiperlinkeket helyez el az információs 
pontra vonatkozóan. 

 4a. E cikk rendelkezései nem 
alkalmazandók sem a hitelintézetekre, 
sem a hitelközvetítıként fellépı 
biztosítótársaságokra. 

Módosítás  96 

Irányelvre irányuló javaslat 
21 cikk – 3 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A Bizottság felhatalmazást kap az (1) 
bekezdés b) pontjában említett szakmai 

törölve 
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felelısségbiztosítás vagy hasonló 
biztosíték minimális monetáris összegének 
megállapítására szolgáló 
szabályozástechnikai standardok 
elfogadására és azok szükség esetén 
történı módosítására. 

Az elsı albekezdésben említett 
szabályozástechnikai standardokat az 
1093/2010/EU rendelet 10–14. cikkével 
összhangban kell elfogadni. 

 

Az EBH az (1) bekezdés b) pontjában 
említett szakmai felelısségbiztosítás vagy 
hasonló biztosíték minimális monetáris 
összegének megállapítására szolgáló 
szabályozástechnikai standardtervezeteket 
dolgoz ki, amelyeket [a javaslat 
elfogadásától számított 6 hónapon belül] 
benyújt a Bizottságnak. Az EBH 
felülvizsgálja, és szükség esetén 
kidolgozza az (1) bekezdés b) pontjában 
említett szakmai felelısségbiztosítás vagy 
hasonló biztosíték minimális monetáris 
összegének módosítására szolgáló 
szabályozástechnikai 
standardtervezeteket, amelyeket elsı 
alkalommal [az irányelv hatálybalépését 
követıen 4 évvel] majd kétévente benyújt 
a Bizottságnak. 

 

Módosítás  97 

Irányelvre irányuló javaslat 
21 cikk – 3 a bekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3a) A tagállamokat fel kell jogosítani 
arra, hogy korlátozhassák a 
hitelmegállapodás tényleges megkötése 
elıtt a fogyasztók által a hitelezık és a 
hitelközvetítık részére teljesített 
fizetéseket. 

Indokolás 

Ez a rendelkezés a csalási kísérletek megelızése érdekében fontos. 
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Módosítás  98 

Irányelvre irányuló javaslat 
22 cikk 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A hitelközvetítık székhely szerinti 
tagállamuk által megadott engedélye 
érvényes az Unió teljes területére, a fogadó 
tagállam(ok) illetékes hatósága általi 
további engedélyezés követelménye nélkül. 

(1) Egy hitelközvetítı számára a székhelye 
szerinti tagállam által a 19. cikknek 
megfelelıen kibocsátott engedély az Unió 
egész területére érvényes, a fogadó 
tagállam(ok) illetékes hatóságától a 
szolgáltatás nyújtására további engedélyre 
nincsen szükség, feltéve, hogy az engedély 
kiterjed azokra a tevékenységekre, 
amelyeket a hitelközvetítı a fogadó 
tagállam(ok)ban kíván folytatni. A 
hitelközvetítık számára azonban nem 
szabad megengedni, hogy nem-
hitelintézetek részérıl 
hitelmegállapodásokat kínáljanak olyan 
tagállamban élı fogyasztók számára, 
amelyben nem-hitelintézetek mőködése 
nem megengedett. 

 (1a) Az (1) bekezdés nem alkalmazandó a 
kijelölt képviselıkre. 

(2) Bármely olyan hitelközvetítınek, aki a 
szolgáltatásnyújtás szabadsága vagy a 
letelepedés szabadsága alapján elsı 
alkalommal szándékozik üzleti 
tevékenységet folytatni egy vagy több 
tagállamban, errıl tájékoztatnia kell a 
székhely szerinti tagállamának illetékes 
hatóságait. 

(2) Bármely olyan engedélyezett 
hitelközvetítınek, aki a szolgáltatásnyújtás 
szabadsága vagy a letelepedés szabadsága 
alapján elsı alkalommal szándékozik üzleti 
tevékenységet folytatni egy vagy több 
tagállamban, errıl tájékoztatnia kell a 
székhely szerinti tagállamának illetékes 
hatóságait. 

A tájékoztatástól számított egy hónapos 
idıszakon belül az említett illetékes 
hatóságoknak értesíteniük kell az érintett 
fogadó tagállam(ok) illetékes hatóságait a 
hitelközvetítı szándékáról, és ezzel egy 
idıben tájékoztatniuk kell az érintett 
közvetítıt errıl az értesítésrıl. 

A tájékoztatástól számított egy hónapos 
idıszakon belül az említett illetékes 
hatóságoknak értesíteniük kell az érintett 
fogadó tagállam(ok) illetékes hatóságait a 
hitelközvetítı szándékáról, és ezzel egy 
idıben tájékoztatniuk kell az érintett 
közvetítıt errıl az értesítésrıl. Ugyancsak 
értesíteniük kell a fogadó tagállam(ok) 
azon hitelezı vagy hitelezık 
vonatkozásában illetékes hatóságait, 
amelyekhez a hitelközvetítıt kapcsolatok 
főzik, és hogy a hitelezı teljes és feltétel 
nélküli felelısséget visel-e a hitelközvetítı 
tevékenységeiért.  A fogadó tagállamnak a 
székhely szerinti tagállamtól kapott 
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információt a szükséges információk 
nyilvántartásba történı bejegyzése céljaira 
kell felhasználnia. 

A hitelközvetítı üzleti tevékenységét egy 
hónappal azt az idıpontot követıen 
kezdheti meg, hogy székhely szerinti 
tagállamának illetékes hatóságai 
tájékoztatták ıt a második albekezdésben 
említett értesítésrıl. 

A hitelközvetítı üzleti tevékenységét egy 
hónappal azt az idıpontot követıen 
kezdheti meg, hogy székhely szerinti 
tagállamának illetékes hatóságai 
tájékoztatták ıt a második albekezdésben 
említett értesítésrıl. 

(3) Abban az esetben, ha a székhely 
szerinti tagállam visszavonja a 
hitelközvetítı engedélyét, a székhely 
szerinti tagállamnak bármely megfelelı 
eszközzel a lehetı leghamarabb, de 
legkésıbb egy hónapon belül értesítenie 
kell a fogadó tagállamo(ka)t az engedély 
visszavonásáról. 

(3) Mielıtt egy hitelközvetítı megkezdi 
tevékenységét, vagy a (2) bekezdésben 
említett tájékoztatás kézhezvételétıl 
számított két hónapon belül a fogadó 
tagállam illetékes hatóságai a 24. cikkel 
összhangban elıkészítik a hitelközvetítı 
felügyeletét, és szükség esetén közlik 
azokat a feltételeket, amelyek mellett az 
uniós jogszabályok szerint még nem 
harmonizált területeken az adott 
tevékenységek a fogadó tagállam területén 
folytathatók.  

A tagállamok illetékes hatóságai 
együttmőködnek egymással minden olyan 
esetben, amikor ez az ezen irányelv 
szerinti feladataik ellátásához szükséges, 
felhasználva hatáskörüket, függetlenül 
attól, hogy azt ezen irányelv vagy a 
nemzeti jog határozza meg. Az illetékes 
hatóság együttmőködik a többi tagállam 
illetékes hatóságaival. Különösen 
információt cserélnek és együttmőködnek 
minden vizsgálati és felügyeleti 
tevékenység során. 

 

Az illetékes hatóságok bejelenthetik az 
EBH-nak azokat az eseteket, amelyekben 
az együttmőködés, különösen az 
információcsere iránti felkérés 
visszautasításra került, vagy arra a 
megkeresett hatóságok nem reagáltak 
ésszerő idın belül, és az 1093/2010/EU 
rendelet 19. cikkének megfelelıen 
kérhetik a Hatóság segítségét. Az ilyen 
esetekben az EBA az említett cikkben 
ráruházott hatáskörnek megfelelıen 
járhat el. 

 

(4) Ha a fogadó tagállamnak egyértelmő 
és bizonyítható alapja van arra a 
megállapításra, hogy a szolgáltatásnyújtás 

(4) A tagállamok biztosítják, hogy 
indokolatlan késedelem nélkül töröljék a 
nyilvántartásból azokat a 
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szabadsága alapján vagy egy fióktelepén 
keresztül a területén tevékenykedı 
valamely hitelközvetítı megszegi az ebben 
az irányelvben meghatározott 
kötelezettségeit, ezen megállapításait a 
székhely szerinti tagállam illetékes 
hatósága elé terjeszti, amely meghozza a 
megfelelı intézkedéseket. Abban az 
esetben, ha a székhely szerinti tagállam 
illetékes hatósága által hozott 
intézkedések ellenére a hitelközvetítı 
továbbra is olyan módon jár el, amely 
egyértelmően sérti a fogadó tagállam 
fogyasztóinak érdekeit vagy a piacok 
rendezett mőködését, a következık 
alkalmazandók: 

hitelközvetítıket, akiknek az engedélyét 
visszavonták. 

a) A fogadó tagállam illetékes hatósága a 
székhely szerinti tagállam illetékes 
hatóságának tájékoztatását követıen 
meghozza a fogyasztók és a piacok 
megfelelı mőködésének védelméhez 
szükséges valamennyi megfelelı 
intézkedést, többek között annak 
megakadályozásával, hogy a szabálysértı 
hitelközvetítı a területükön bármilyen 
további ügyletet kezdeményezhessen. Az 
ilyen intézkedésekrıl a Bizottságot 
késedelem nélkül tájékoztatni kell. 

 

b) Emellett a fogadó tagállam illetékes 
hatósága az EBH-hoz utalhatja az ügyet 
és az 1093/2010/EU rendelet 19. cikkével 
összhangban kérheti annak segítségét. 
Ebben az esetben az EBH az említett 
cikkben ráruházott hatáskörnek 
megfelelıen járhat el. 

 

 

Módosítás  99 

Irányelvre irányuló javaslat 
22 a cikk (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 22a. cikk 

 Hitelközvetítık és kijelölt képviselık 
felügyelete 

 (1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
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hitelközvetítık folyamatban lévı 
tevékenységeit a székhely szerinti 
tagállami illetékes hatóságai felügyeljék. 

 (2) Amennyiben a székhely szerinti 
tagállam megengedi a 19a. cikkben 
említett kijelölt képviselık mőködését, úgy 
e kijelölt képviselıket vagy közvetlen 
felügyelet alá kell helyezni, vagy azon 
hitelközvetítı felügyeletének részeként kell 
felügyelni, amelynek képviseletében 
eljárnak. 

 (3) Amennyiben a hitelközvetítınek a 
székhelye szerinti tagállamtól eltérı 
tagállamban fióktelepe van, a fióktelep 
helye szerinti tagállam illetékes hatósága 
viseli a felelısséget annak biztosításáért, 
hogy a fióktelep által területén belül 
nyújtott szolgáltatások megfeleljenek az 5. 
cikk (1) bekezdésében, a 6., 7., 8., 9., 9a., 
10., 11., 15., 17. és 25. cikkben és az 
azoknak megfelelıen elfogadott 
intézkedésekben megállapított 
kötelezettségeknek. 

 (4) A fióktelep helye szerinti tagállam 
illetékes hatósága jogosult a fióktelep 
szabályozásának vizsgálatára és olyan 
változtatások kérésére, amelyek szigorúan 
ahhoz szükségesek, hogy az illetékes 
hatóság érvényesíthesse az 5. cikk (1) 
bekezdése, a 6., 7., 8., 9., 9a., 10., 11., 15., 
17. és 25. cikk alapján fennálló 
kötelezettségeket és az ezek alapján 
elfogadott intézkedéseket a fióktelep által 
a tagállam területén nyújtott 
szolgáltatások és/vagy végzett 
tevékenységek vonatkozásában. 

 (5) Amennyiben a fogadó tagállam 
illetékes hatóságai meggyızıdnek arról, 
hogy a területükön fiókteleppel 
rendelkezı valamely hitelközvetítı 
megszegi az adott tagállamban az irányelv 
azon rendelkezései alapján elfogadott jogi 
vagy szabályozói rendelkezéseket, amelyek 
a fogadó tagállam illetékes hatóságaira 
ruháznak jogköröket, ezek a hatóságok 
felkérik a hitelközvetítıt, hogy vessen 
véget a szabálytalan helyzetnek. 
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 Ha az érintett hitelközvetítı nem teszi meg 
a szükséges lépéseket, a fogadó tagállam 
illetékes hatóságai meghozzák az összes 
szükséges intézkedést annak biztosítására, 
hogy az érintett hitelközvetítı vessen véget 
a jogsértı helyzetnek. Az ilyen 
intézkedések jellegérıl tájékoztatást kell 
küldeni a székhely szerinti tagállam 
illetékes hatóságainak. 

 Ha a fogadó tagállam által meghozott 
intézkedések ellenére a hitelközvetítı 
továbbra is megsérti az elsı albekezdésben 
említett, a fogadó tagállamban hatályos 
törvényi vagy rendeleti rendelkezéseket, ez 
utóbbi a székhely szerinti tagállam 
illetékes hatóságainak tájékoztatása után 
meghozza a szükséges intézkedéseket a 
további szabálytalanságok megelızésére 
vagy megbüntetésére, és amennyiben 
szükséges, megakadályozza a 
hitelközvetítıt abban, hogy területén 
további ügyleteket kezdeményezzen. Az 
ilyen intézkedésekrıl a Bizottságot 
késedelem nélkül tájékoztatni kell. 

 Amennyiben a székhely szerinti tagállam 
illetékes hatósága nem ért egyet a fogadó 
tagállam által foganatosított 
intézkedésekkel, úgy az EBH-hoz 
utalhatja az ügyet és az 1093/2010/EU 
rendelet 19. cikkével összhangban kérheti 
annak segítségét. Ebben az esetben az 
EBH az említett cikkben ráruházott 
hatáskörnek megfelelıen járhat el. 

 (6) Abban az esetben, ha a székhely 
szerinti tagállam visszavonja a 
hitelközvetítı engedélyét, a székhely 
szerinti tagállamnak bármely megfelelı 
eszközzel a lehetı leghamarabb, de 
legkésıbb egy hónapon belül értesítenie 
kell a fogadó tagállamo(ka)t és az EBH-t 
az engedély visszavonásáról.  

 A tagállamok illetékes hatóságai 
együttmőködnek egymással és az EBH-val 
minden olyan esetben, amikor ez az ezen 
irányelv szerinti feladataik ellátásához 
szükséges, felhasználva hatáskörüket, 
függetlenül attól, hogy azt ezen irányelv, 
illetve más uniós vagy nemzeti jogszabály 
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határozza meg. Az illetékes hatóság 
együttmőködik a többi tagállam illetékes 
hatóságaival. Különösen információt 
cserélnek és együttmőködnek minden 
vizsgálati és felügyeleti tevékenység során. 

 Az illetékes hatóságok bejelenthetik az 
EBH-nak azokat az eseteket, amelyekben 
az együttmőködés, különösen az 
információcsere iránti felkérés 
visszautasításra került, vagy arra a 
megkeresett hatóságok nem reagáltak 
ésszerő idın belül, és az 1093/2010/EU 
rendelet 19. cikkének megfelelıen 
kérhetik a Hatóság segítségét. Az ilyen 
esetekben az EBA az említett cikkben 
ráruházott hatáskörnek megfelelıen 
járhat el. 

 7. Ha a fogadó tagállamnak egyértelmő és 
bizonyítható alapja van arra a 
megállapításra, hogy a szolgáltatásnyújtás 
szabadsága alapján a területén 
tevékenységet folytató hitelközvetítı 
megszegi az ebben az irányelvben 
meghatározott kötelezettségeit, vagy ha a 
területén fiókteleppel rendelkezı 
hitelközvetítı megszegi azokat a 
kötelezettségeit, amelyek tekintetében a 
fogadó tagállam a (3) vagy (4) 
bekezdésben említett hatáskörökkel nem 
rendelkezik, úgy ezen megállapításait a 
székhely szerinti tagállam illetékes 
hatósága elé terjeszti, amely meghozza a 
megfelelı intézkedéseket. Abban az 
esetben, ha a fogadó tagállam illetékes 
hatósága a nevezett megállapodások 
kézhez vételétıl számított egy hónapon 
belül semmilyen intézkedést sem hoz, vagy 
ha a fogadó tagállam illetékes hatósága 
által hozott intézkedések ellenére egy 
hitelközvetítı továbbra is olyan módon jár 
el, amely egyértelmően sérti a fogadó 
tagállam fogyasztóinak érdekeit vagy a 
piacok rendezett mőködését, a következık 
alkalmazandók: 

 a) a fogadó tagállam illetékes hatósága a 
székhely szerinti tagállam illetékes 
hatóságának tájékoztatását követıen 
meghozza a fogyasztók és a piacok 
megfelelı mőködésének védelméhez 
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szükséges valamennyi megfelelı 
intézkedést, többek között annak 
megakadályozásával, hogy a szabálysértı 
hitelközvetítı a területükön bármilyen 
további ügyletet kezdeményezhessen. Az 
ilyen intézkedésekrıl a Bizottságot és az 
EBH-t késedelem nélkül tájékoztatni kell; 

 b) emellett a fogadó tagállam illetékes 
hatósága az EBH-hoz utalhatja az ügyet 
és az 1093/2010/EU rendelet 19. cikkével 
összhangban kérheti annak segítségét. 
Ebben az esetben az EBH az említett 
cikkben ráruházott hatáskörnek 
megfelelıen járhat el. 

 8. Valamennyi tagállam rendelkezik arról, 
hogy amennyiben egy másik tagállamban 
engedélyezett hitelközvetítı fióktelepet hoz 
létre a területén, a hitelközvetítı székhelye 
szerinti tagállam illetékes hatóságai 
hatáskörének gyakorlása során, a fogadó 
tagállam illetékes hatóságainak 
tájékoztatását követıen végezhessen 
helyszíni vizsgálatokat az adott 
fióktelepnél. 

 9. A feladatoknak e cikkben 
meghatározott, a tagállamok között 
történı megosztása nem érinti a 4. cikk 
rendelkezéseit és a tagállamoknak az ezen 
irányelv által nem fedett területekkel 
kapcsolatos, az uniós jogszabályok által 
támasztott kötelezettségeikkel 
összhangban álló hatásköreit. 

 

Módosítás  100 

Irányelvre irányuló javaslat 
24 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az engedély visszavonására irányuló 
eljárások, valamint a tagállamok 
büntetıjogi szankciók megállapítására 
irányuló jogának sérelme nélkül a 
tagállamok nemzeti jogukkal összhangban 
biztosítják, hogy meg lehessen hozni a 
szükséges közigazgatási intézkedéseket, 

A tagállamok megállapítják az ezen 
irányelv alapján elfogadott nemzeti 
rendelkezések megszegése esetén 
alkalmazandó szankciókat, és minden 
szükséges intézkedést meghoznak azok 
végrehajtásának biztosítására. E 
szankcióknak hatékonynak, arányosnak 
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illetve közigazgatási szankciókat lehessen 
kiszabni azon személyekkel szemben, akik 
felelısek az ezen irányelv végrehajtása 
során elfogadott rendelkezések be nem 
tartásáért. A tagállamok biztosítják, hogy 
ezen intézkedések hatékonyak, arányosak 
és visszatartó erejőek legyenek. 

és visszatartó erejőnek kell lenniük. 

Indokolás 

Hozzáigazítás a fogyasztói hitelekrıl szóló irányelv 23. cikkéhez. 
 

Módosítás  101 

Irányelvre irányuló javaslat 
24 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Azon konkrét esetekre, amelyekben a 
fogyasztók tudatosan hiányos vagy 
helytelen információt szolgáltatnak a 
pozitív eredményő hitelképességi vizsgálat 
érdekében, ha a hiánytalan és helyes 
információk negatív hitelképességi 
vizsgálatot eredményeztek volna, és ezt 
követıen nem képesek teljesíteni a 
megállapodás feltételeit, a tagállamok 
szankciókat írnak elı, és meghoznak 
minden szükséges intézkedést a szankciók 
végrehajtásának biztosítására. 

törölve 

Indokolás 

Hozzáigazítás a fogyasztói hitelekrıl szóló irányelv 23. cikkéhez. 

Módosítás  102 

Irányelvre irányuló javaslat 
25 cikk – 1 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok biztosítják a hitelezık és 
fogyasztók, valamint a hitelközvetítık és 
fogyasztók közötti, az ezen irányelv 
alapján megállapított jogokat és 
kötelezettségeket érintı viták peren kívüli 
rendezésére vonatkozó megfelelı és 

(1) A tagállamok biztosítják a 
hitelmegállapodásokkal kapcsolatos 
fogyasztói jogviták peren kívüli 
rendezésére vonatkozó megfelelı és 
hatékony eljárások létrehozását, szükség 
esetén a meglévı testületek 
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hatékony panasz- és jogorvoslati eljárások 
létrehozását, adott esetben létezı testületek 
felhasználásával. A tagállamok ezenkívül 
biztosítják, hogy az összes hitelezı és 
hitelközvetítı csatlakozzon egy vagy több 
ilyen, panasz- és jogorvoslati eljárást 
végrehajtó testülethez. 

felhasználásával; 

Indokolás 

Hozzáigazítás a fogyasztói hitelekrıl szóló irányelv 24. cikkéhez. 

Módosítás  103 

Irányelvre irányuló javaslat 
25 cikk – 2 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A tagállamok biztosítják, hogy ezek a 
testületek aktívan együttmőködjenek a 
határokon átnyúló viták megoldásában. 

(2) A tagállamok együttmőködésre 
ösztönzik ezeket a testületeket, hogy 
rendezıdhessenek a határokon átnyúló 
hitelmegállapodásokkal kapcsolatos viták 
is. 

Indokolás 
Hozzáigazítás a fogyasztói hitelekrıl szóló irányelv 24. cikkéhez. 
 

Módosítás  104 

Irányelvre irányuló javaslat 
26 cikk 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A Bizottság felhatalmazást kap a 6. 
cikk (4) bekezdésében, a 8. cikk (4) 
bekezdésében, a 9. cikk (3) bekezdésében, 
a 10. cikk (3) bekezdésében a 14. cikk (5) 
bekezdésében és a 16. cikk (2) 
bekezdésében említett, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadására. Ez a 
felhatalmazás az ezen irányelv hatályba 
lépését követı határozatlan idıtartamra 
szól. 

(1) A Bizottság az e cikkben rögzített 
feltételek mellett felhatalmazást kap 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására. 

 (1a) A Bizottság határozatlan idıre szóló 
felhatalmazást kap a 9a. cikk (3) 
bekezdésében és az 12. cikk (5) 
bekezdésében említett felhatalmazáson 



 

 
 PE515.923/ 97 

 HU 

alapuló jogi aktusok elfogadására. 

(2) A Bizottság a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus elfogadását követıen 
haladéktalanul és egyidejőleg értesíti 
arról az Európai Parlamentet és a 
Tanácsot. 

(2) Az Európai Parlament vagy a Tanács 
bármikor visszavonhatja a 9a. cikk (3) 
bekezdésében és a 12. cikk (5) 
bekezdésében említett felhatalmazást. A 
visszavonásról szóló határozat 
megszünteti az abban meghatározott 
felhatalmazást. A határozatot az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában közzé kell tenni, 
és a határozat a Hivatalos Lapban való 
kihirdetését követı napon vagy a 
határozatban meghatározott késıbbi 
idıpontban lép hatályba. A visszavonásról 
szóló határozat nem érinti azokat a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok, 
amelyek már hatályba léptek. 

(3) A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására vonatkozóan a Bizottság 
részére adott felhatalmazás gyakorlásának 
feltételeit a 27. és a 28. cikk határozza 
meg. 

(3) A Bizottság a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus elfogadását követıen 
haladéktalanul és egyidejőleg értesíti 
arról az Európai Parlamentet és a 
Tanácsot.  

 (3a) A 9a. cikk (3) bekezdése és az 12. cikk 
(5) bekezdése alapján elfogadott, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
akkor lép hatályba, ha az értesítést követı 
három hónapos idıtartam leteltéig sem az 
Európai Parlament, sem a Tanács nem 
emelt kifogást a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus ellen, vagy ha az Európai 
Parlament és a Tanács az idıtartam 
leteltét megelızıen egyaránt arról 
tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem emel 
kifogást. Az Európai Parlament vagy a 
Tanács kezdeményezésére ezen idıtartam 
három hónappal meghosszabbodik.  

 

Módosítás  105 

Irányelvre irányuló javaslat 
27 cikk  
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

27. cikk törölve 

A felhatalmazás visszavonása  

(1) Az Európai Parlament vagy a Tanács 
bármikor visszavonhatja a 6. cikk 
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(4) bekezdésében, a 8. cikk (4) 
bekezdésében, a 9. cikk (3) bekezdésében, 
a 10. cikk (3) bekezdésében, a 14. cikk (5) 
bekezdésében és a 16. cikk (2) 
bekezdésében említett felhatalmazást. 

(2) A felhatalmazás visszavonásával 
kapcsolatos döntés meghozatala 
érdekében belsı eljárást indító intézmény 
legkésıbb a végleges határozat 
meghozatala elıtt egy hónappal 
tájékoztatja a másik jogalkotót és a 
Bizottságot arról, hogy mely 
felhatalmazás visszavonásáról és milyen 
indokok alapján kíván határozni. 

 

(3) A visszavonásról szóló határozat 
megszünteti az abban meghatározott 
felhatalmazást. A határozat 
haladéktalanul, vagy a benne megjelölt 
késıbbi idıpontban lép hatályba. A 
határozat nem érinti a már hatályban 
lévı, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok érvényességét. A határozatot az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell 
hirdetni. 

 

 

Módosítás  106 

Irányelvre irányuló javaslat 
28 cikk 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

28. cikk törölve  

Kifogás a felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus ellen 

 

(1) Az Európai Parlament és a Tanács az 
értesítés napját követı két hónapos 
idıtartamon belül kifogást emelhet a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen. 
Az Európai Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére ezen idıtartam egy 
hónappal meghosszabbodik. 

 

(2) Ha az (1) bekezdésben említett 
idıtartam leteltéig sem az Európai 
Parlament, sem a Tanács nem emelt 
kifogást a felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus ellen, azt ki kell hirdetni az Európai 

 



 

 
 PE515.923/ 99 

 HU 

Unió Hivatalos Lapjában, és az a benne 
megállapított idıpontban hatályba lép. Ha 
az Európai Parlament és a Tanács 
egyaránt arról tájékoztatta a Bizottságot, 
hogy nem kíván kifogást emelni, a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktust az 
idıtartam letelte elıtt ki lehet hirdetni az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában, és az 
az idıtartam letelte elıtt hatályba léphet. 

(3) Ha az Európai Parlament vagy a 
Tanács az (1) bekezdésben említett 
határidın belül kifogást emel az 
elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus ellen, az nem lép hatályba. A 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen 
kifogást emelı intézmény a kifogást 
megindokolja. 

 

 

Módosítás  107 

Irányelvre irányuló javaslat 
29 cikk – 2 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A tagállamok továbbá biztosítják, hogy 
az általuk ezen irányelv végrehajtása 
során elfogadott rendelkezések a 
megállapodások szövegezésébıl adódóan 
ne legyenek megkerülhetık, különösen az 
ezen irányelv hatálya alá tartozó 
hitelmegállapodások olyan 
hitelmegállapodásokba történı 
integrálásával, amelyek jellege vagy célja 
lehetıvé teszi az irányelv alkalmazásának 
megkerülését. 

törölve 

Módosítás  108 

Irányelvre irányuló javaslat 
29 cikk – 3 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy egy 
harmadik ország jogának a 
hitelmegállapodásra alkalmazandó jogként 

(3) A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy egy 
harmadik ország jogának a 
hitelmegállapodásra alkalmazandó jogként 



 

 
 PE515.923/ 100 

 HU 

történı kiválasztásával a fogyasztók ne 
veszítsék el az ezen irányelvben biztosított 
védelmet. 

történı kiválasztásával a fogyasztók ne 
veszítsék el az ezen irányelvben biztosított 
védelmet, ha a hitelmegállapodás egy 
vagy több tagállam területéhez szorosan 
kötıdik. 

Indokolás 

A fogyasztói hitelekrıl szóló irányelv 22. cikkének (4) bekezdésével való összhang 
biztosítása.Módosítás  109 

Irányelvre irányuló javaslat 
30 a cikk (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 30a. cikk 

 Átmeneti intézkedések 

 Az irányelvet nem kell alkalmazni azokra 
a hitelmegállapodásokra, amelyek a 
nemzeti végrehajtási intézkedések 
hatálybalépésének idıpontjában már 
léteznek. 

Módosítás  110 

Irányelvre irányuló javaslat 
31 cikk 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A Bizottság ezen irányelv 
hatálybalépésétıl számított öt év elteltével 
felülvizsgálatot hajt végre. A felülvizsgálat 
figyelembe veszi a rendelkezések 
fogyasztókat és belsı piacot érintı 
eredményességét és megfelelıségét. 

A Bizottság ezen irányelv 
hatálybalépésétıl számított öt év elteltével 
felülvizsgálatot hajt végre. A felülvizsgálat 
figyelembe veszi a rendelkezések 
fogyasztókat és belsı piacot érintı 
eredményességét és megfelelıségét. 

a) a fogyasztók európai szabványosított 
információs adatlappal való 
megelégedettségének értékelése; 

a) az európai szabványosított információs 
adatlapnak történı megfelelés és a 
fogyasztói felhasználás értékelése, 
ideértve a fogyasztók megelégedettségének 
felmérését is,  

b) a szerzıdéskötést megelızı egyéb 
tájékoztatás; 

b) a szerzıdéskötést megelızı egyéb 
tájékoztatás; 

c) a hitelközvetítık és hitelezık által 
határokon átnyúlóan végzett tevékenységek 
elemzése; 

c) a hitelközvetítık és hitelezık által 
határokon átnyúlóan végzett tevékenységek 
elemzése; 
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d) a lakóingatlanokhoz kapcsolódóan 
hitelmegállapodást nyújtó nem-
hitelintézetek piaca fejlıdésének elemzése; 

d) a lakóingatlanokhoz kapcsolódóan 
hitelmegállapodást nyújtó nem-
hitelintézetek piaca fejlıdésének elemzése; 

e) további intézkedések, többek között a 
lakóingatlanokhoz kapcsolódóan 
hitelmegállapodást nyújtó nem-
hitelintézetek számára kibocsátott útlevél 
szükségességének értékelése; 

e) további intézkedések, többek között a 
lakóingatlanokhoz kapcsolódóan 
hitelmegállapodást nyújtó nem-
hitelintézetek számára kibocsátott útlevél 
szükségességének értékelése; 

f) a hitelmegállapodások szerzıdéskötést 
követı szakasza tekintetében jogok és 
kötelezettségek bevezetésének 
szükségességére vonatkozó vizsgálat; 

f) a hitelmegállapodások szerzıdéskötést 
követı szakaszának mőködésére 
vonatkozó vizsgálat; 

g) a kismérető vállalkozásokra való 
hatálykiterjesztés szükségességének 
értékelése. 

g) ezen irányelv hatályának értékelése új 
jogszabály szükségessé válásának 
elkerülése érdekében; 

 ga) az ezen irányelv által a piacon más 
hitelformákra gyakorolt hatás értékelése, 
ideértve azokat is, amelyek esetében a 
hitelezık vagy a fogyasztók az irányelv 
hatályán belül helyettesíthetınek 
tekinthetık; 

 gb) annak értékelése, hogy a lakóingatlan 
fedezetével biztosított hitelmegállapodások 
nyomon követéséhez szükség van-e 
kiegészítı intézkedésekre; 

 gc) az ingatlanárak tendenciózus 
változásaira vonatkozó adatok 
átláthatóságának és helytállóságának 
értékelése. 

 

Módosítás  111 

Irányelvre irányuló javaslat 
31 a cikk (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 31a. cikk 

 A felelısségteljes hitelnyújtásra és 
hitelfelvételre vonatkozó további 

kezdeményezések 

 A Bizottság ...*-ig átfogó jelentést terjeszt 
elı, amelyben értékeli a túlságosan 
eladósodott magánszemélyekkel 
kapcsolatos legfıbb kihívásokat. A 
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jelentésben azonosítani kell a kapcsolódó 
piacokat, termékeket és szereplıket a 
hitelek ellátási láncában, és elemezni kell 
többek között a problémák különbözı 
megoldási lehetıségeit, ideértve a hitelek 
alakulásához kapcsolódó makrogazdasági 
intézkedéseket, a rendszer korlátait és 
elınyeit, a letéti intézetekben 
megtakarítók védelme érdekében hozott 
strukturális intézkedéseket, valamint a 
magas tıkeáttételő intézményekre, a 
túlzottan eladósodott háztartásokra és a 
nehézségekkel küzdı fogyasztókra 
vonatkozó intézkedéseket és a pénzügyi 
rendszer magas tıkeáttételbıl következı 
sebezhetıségét. A jelentéshez adott 
esetben jogalkotási javaslatot kell csatolni. 

 ________________ 

 kérjük a dátum beillesztését: Az ezen 
irányelv hatálybalépése után 12 hónappal. 

 

Módosítás  112 

Irányelvre irányuló javaslat 
1 melléklet – I szakasz – 2 bekezdés – d pont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) A számítás eredményét legalább egy 
tizedesnyi pontossággal kell kifejezni. Ha a 
következı tizedeshelyen álló számjegy 5-
nél nagyobb vagy azzal egyenlı, az adott 
tizedeshelyen lévı számjegyet eggyel 
növelni kell. 

d) A számítás eredményét legalább egy 
tizedesnyi pontossággal kell kifejezni. Ha a 
következı tizedeshelyen álló számjegy 5-
nél nagyobb vagy azzal egyenlı, az elızı 
tizedeshelyen lévı számjegyet eggyel 
növelni kell. 

Módosítás  113 

Irányelvre irányuló javaslat 
I melléklet – II szakasz – j pont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

j) Olyan hitelmegállapodások esetében, 
amelyek tekintetében rögzített 
hitelkamatlábat állapítanak meg a kezdeti 
idıszakra, amely idıszak végén új 
hitelkamatláb kerül meghatározásra, 
amelyet ezt követıen a megállapodás 

j) Olyan hitelmegállapodások esetében, 
amelyek tekintetében rögzített 
hitelkamatlábat állapítanak meg a kezdeti 
idıszakra, amely idıszak végén új 
hitelkamatláb kerül meghatározásra, 
amelyet ezt követıen a megállapodás 
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szerinti mutatónak megfelelıen, rendszeres 
idıközönként kiigazítanak, a teljeshiteldíj-
mutatót azon feltevés alapján kell 
kiszámítani, hogy a rögzített hitelkamatláb 
hatálya alá tartozó idıszak végén a 
hitelkamatláb azonos a teljeshiteldíj-mutató 
– a megállapodás szerinti mutatónak az 
adott idıpontban érvényes értékén alapuló 
– kiszámításának idıpontjában érvényes 
hitelkamatlábbal. 

szerinti mutatónak megfelelıen, rendszeres 
idıközönként kiigazítanak, a teljeshiteldíj-
mutatót azon feltevés alapján kell 
kiszámítani, hogy a rögzített hitelkamatláb 
hatálya alá tartozó idıszak végén a 
hitelkamatláb azonos a teljeshiteldíj-mutató 
– a megállapodás szerinti mutatónak az 
adott idıpontban érvényes értékén alapuló 
– kiszámításának idıpontjában érvényes 
hitelkamatlábbal, de a rögzített 
hitelkamatlábnál nem alacsonyabb. A 
legalább ötéves induló idıszakra rögzített 
hitelkamatlábú hitelmegállapodások 
esetében – különösen, ha a megállapodás 
folytatásához új rögzített kamatlábat 
terveznek és változó kamatlábról csak 
akkor állapodnak meg, ha az új rögzített 
kamatlábra vonatkozó megállapodás még 
nem jött létre – csak az induló rögzített 
kamatlábat kell figyelembe venni. 

 

Módosítás  114 

Irányelvre irányuló javaslat 
2 melléklet – A rész – táblázat 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

1. Hitelezı 1. Hitelezı 

[Név] [Név] 

[Postai cím]  

[Telefonszám]  

[E-mail cím]  

[Internetcím]  

Felügyeleti hatóság: [A felügyeleti hatóság 
neve és internetcíme] 

Felügyeleti hatóság: [A felügyeleti hatóság 
neve és internetcíme] 

Kapcsolattartó: [A kapcsolattartó teljes 
körő elérhetıségi adatai] 

(Opcionális) Kapcsolattartó pont 

 (Adott esetben): Közvetítı: [Név, a 
nyújtott szolgáltatás szintje 
(„Szükségleteinek értékelése alapján 
ajánljuk, hogy ezt a jelzáloghitelt vegye 
igénybe” / „Nem ajánlunk Önnek konkrét 
jelzáloghitelt. Azonban egyes kérdésekre 
adott válaszai alapján tájékoztatást adunk 
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errıl a jelzáloghitelrıl, hogy saját maga 
választhasson”), javadalmazás] 

(2) A hitel fı jellemzıi (2) A hitel fı jellemzıi 

A nyújtott hitel összege és pénzneme: 
[érték] [pénznem] 

A nyújtott hitel összege és pénzneme: 
[érték] [pénznem] 

(Adott esetben) “Ez nem egy [nemzeti 
pénznem] hitel”. 

(Adott esetben) „Ez nem egy [nemzeti 
pénznem] hitel”, Az Ön által …-ban/-ben 
[nemzeti pénzneme] visszafizetendı teljes 
összeg változhat. Például, abban az 
esetben, ha a ….. [nemzeti pénznem] 
értéke a …. hoz-/hez/-höz [a hitel 
pénzneme] képest 20%-kal változik, úgy 
Önnek összesen [beillesztendı a nemzeti 
pénznemben kifejezett összeg]-t kell 
visszafizetnie. (Adott esetben) „Az Ön 
által visszafizetendı teljes összeg ennél 
jóval magasabb lehet.” 

 Ha a hitelösszeg eléri a [beillesztendı a 
nemzeti pénznemben kifejezett összeg] 
értéket, Ön figyelmeztetést fog kapni, 
valamint lehetıséget a feltételek 
újratárgyalására. 

 (Adott esetben) „Az Ön által 
visszafizetendı teljes összeg [beillesztendı 
a nemzeti pénznemben kifejezett összeg] 
lehet. 

A hitel futamideje: [futamidı] A hitel futamideje: [futamidı] 

[A hitel típusa]  [A hitel típusa]  

[Az alkalmazandó kamatláb típusa] [Az alkalmazandó kamatláb típusa] 

A visszafizetendı teljes összeg A visszafizetendı teljes összeg 

[A rendelkezésre álló maximális 
hitelösszeg az ingatlan értékéhez 
viszonyítva]: 

(Adott esetben) az ingatlannak a 
szemléltetett összeg hitelként történı 
felvételéhez szükséges legkisebb értéke 

(Adott esetben) [Biztosíték] (Adott esetben) [Biztosíték] 

3. Kamatláb 3. Kamatláb 

A THM a hitel teljes díja éves százalékban 
kifejezve. A THM segít a különbözı 
ajánlatok összehasonlításában. Az Ön 
hitelére érvényes THM [THM]. Az 
alábbiakat tartalmazza: 

A THM a hitel teljes díja éves százalékban 
kifejezve. A THM segít a különbözı 
ajánlatok összehasonlításában. Az Ön 
hitelére érvényes THM [THM]. Az 
alábbiakat tartalmazza: 

Kamatláb [százalékos érték] Kamatláb [százalékos érték] 

 (Adott esetben) Kamatláb [változó 
kamatlábra vonatkozó legkedvezıbb 
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eshetıség esetén érvényes érték], 
Kamatláb [változó kamatlábra vonatkozó 
legkedvezıtlenebb eshetıség esetén 
érvényes érték],  

 (Adott esetben) Kamatláb [a nemzeti 
pénznem 20%-os romlása esetén érvényes 
érték],  

 (Adott esetben) A jelenleg összességében 
vagy minden [idıszak beillesztendı]-
ban/ben fizetendı összeg erısen eltérhet a 
teljeshiteldíj-mutatóban kifejezett számtól;  
A teljeshiteldíj-mutató kiszámítása ezért 
bizonyos feltételezésekre alapozott példa 
csupán. 

[A THM egyéb összetevıi] [A THM egyéb összetevıi] 

4. A részletfizetések gyakorisága és száma 4. A részletfizetések gyakorisága és száma 

A részletfizetések gyakorisága: 
[gyakoriság] 

A részletfizetések gyakorisága: 
[gyakoriság] 

A részletfizetések száma: [szám] A részletfizetések száma: [szám] 

5. Az egyes törlesztırészletek összege 5. Az egyes törlesztırészletek összege 

[összeg] [pénznem] [összeg] [pénznem] 

(Adott esetben) Az Ön [a hitel pénzneme]-
ban/-ben teljesített részletfizetéseinek a(z) 
[nemzeti pénznem]-ra/-re való átváltásához 
használt árfolyam a(z) [az árfolyamot 
közzétevı intézmény neve] által [dátum]-
án/-én közzétett árfolyam. 

(Adott esetben) Az Ön által …-ban/-ben 
[nemzeti pénznemben] visszafizetendı 
teljes összeg változhat. Például, abban az 
esetben, ha a ….. [nemzeti pénznem] 
értéke a …. hoz-/hez/-höz [a hitel 
pénzneme] képest 20%-kal változik, úgy 
Önnek további [összeg beillesztendı]-t kell 
fizetnie -t kell visszafizetnie minden 
[idıszak beillesztendı]-ban/-ben. Az Ön 
által visszafizetendı kifizetések ennél 
jóval magasabbra emelkedhetnek. Az Ön 
[a hitel pénzneme]-ban/-ben teljesített 
részletfizetéseinek a(z) [nemzeti pénznem]-
ra/-re való átváltásához használt árfolyam 
a(z) [dátum]-án/-én a [beillesztendı a 
referenciaérték vagy a kiszámítási 
módszer] felhasználásával számított 
árfolyam. 

 (Adott esetben) Mivel a kamatláb a hitel 
egészére [egy részére] változhat, az Ön 
törlesztırészletei is változhatnak. 
[Figyelmeztetés, hogy a törlesztırészletek 
változhatnak, és a kamatlábak 
alakulásától függıen a 18a. cikk (59 
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bekezdése szerint különbözı 
forgatókönyvek lehetségesek] 

 (Adott esetben) „Az Ön által minden 
[idıszak beillesztendı]-ban/-ben fizetendı 
legmagasabb összeg [beillesztendı a 
nemzeti pénznemben kifejezett összeg] 
lehet. 

 (Adott esetben) [Figyelmeztetés csak a 
lakóingatlan-fedezető jelzáloggal vagy 
hasonló biztosítékkal fedezett hitelekre 
vonatkozóan, részletek a B Rész 5. 
szakaszában felsorolt kapcsolt 
megtakarítási termékekrıl és halasztott 
kamatfizetéső hitelekrıl.] 

6. Szemléltetı törlesztési táblázat 6. (Adott esetben) Szemléltetı törlesztési 
táblázat 

Ez a tábla megmutatja a [gyakoriság] 
fizetendı összeget. 

Ez a tábla megmutatja a [gyakoriság] 
fizetendı összeget. 

A törlesztırészletek ([vonatkozó szám] 
oszlop) a kamatfizetések ([vonatkozó 
szám] oszlop), a kifizetett tıke ([vonatkozó 
szám] oszlop) és adott esetben egyéb 
költségek ([vonatkozó szám] oszlop) 
összegébıl állnak. Adott esetben, Az egyéb 
költségek oszlopban szereplı költségek 
[költségek felsorolása]-hoz/-hez/-höz 
kapcsolódnak. A fennmaradó tıke 
([vonatkozó szám] oszlop) az egyes 
törlesztırészletek után megmaradt 
visszafizetendı hitelösszeg. 

A törlesztırészletek ([vonatkozó szám] 
oszlop) a kamatfizetések ([vonatkozó 
szám] oszlop), adott esetben a kifizetett 
tıke ([vonatkozó szám] oszlop) és adott 
esetben egyéb költségek ([vonatkozó szám] 
oszlop) összegébıl állnak. Adott esetben, 
Az egyéb költségek oszlopban szereplı 
költségek [költségek felsorolása]-hoz/-
hez/-höz kapcsolódnak. A fennmaradó tıke 
([vonatkozó szám] oszlop) az egyes 
törlesztırészletek után megmaradt 
visszafizetendı hitelösszeg. 

[A hitel összege és pénzneme]  

[A hitel futamideje]  

[Kamatláb]  

[Táblázat] [Táblázat] 

(Adott esetben) [Figyelmeztetés, hogy a 
törlesztırészletek változhatnak] 

 

7. További kötelezettségek és költségek 7. További kötelezettségek és költségek 

A hitelfelvevınek a következı feltételeket 
kell teljesítenie, hogy az ebben a 
dokumentumban ismertetett feltételekkel 
juthasson hitelhez: 

A hitelfelvevınek a következı feltételeket 
kell teljesítenie, hogy az ebben a 
dokumentumban ismertetett feltételekkel 
juthasson hitelhez: 

[Kötelezettségek] [Kötelezettségek] 

(Adott esetben) Kérem, vegye figyelembe, 
hogy az ebben a dokumentumban 

(Adott esetben) Kérem, vegye figyelembe, 
hogy az ebben a dokumentumban 
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ismertetett hitelfeltételek (a kamatlábat is 
beleértve) változhatnak, ha nem tesz eleget 
ezeknek a kötelezettségeknek. 

ismertetett hitelfeltételek (a kamatlábat is 
beleértve) változhatnak, ha nem tesz eleget 
ezeknek a kötelezettségeknek. 

A [gyakoriság] törlesztırészletekbe foglalt 
költségek mellett ez a hitel a következı 
költségekkel jár: 

A [gyakoriság] törlesztı részletekbe foglalt 
költségek mellett ez a hitel a következı 
költségekkel jár: 

Egyszer fizetendı költségek Egyszer fizetendı költségek 

Rendszeresen fizetendı költségek Rendszeresen fizetendı költségek 

Kérem, gyızıdjön meg arról, hogy 
tisztában van az ezzel a hitellel kapcsolatos 
összes egyéb adóval és költséggel (pl. 
közjegyzıi díj). 

Kérem, gyızıdjön meg arról, hogy 
tisztában van az ezzel a hitellel kapcsolatos 
összes egyéb adóval és költséggel (pl. 
közjegyzıi díj, bejegyzési díj, értékelési díj 
[amennyiben a fentiekben már nem került 
beszámításra] és adók). 

8. Lejárat elıtti visszafizetés  8. Lejárat elıtti visszafizetés  

(Adott esetben) Nincs lehetısége 
visszafizetni ezt a hitelt annak lejárta elıtt. 

 

(Adott esetben) Lehetısége van teljesen 
vagy részlegesen visszafizetni ezt a hitelt 
annak lejárta elıtt. 

Lehetısége van teljesen vagy részlegesen 
visszafizetni ezt a hitelt annak lejárta elıtt. 

(Adott esetben) [Feltételek] (Adott esetben) [Feltételek] 

[Eljárás] [Eljárás] 

(Adott esetben) Kilépési díj: (Adott esetben) Kilépési díj: [beillesztendı 
az összeg vagy a kiszámítási módszer] 

(Adott esetben) Amennyiben úgy dönt, 
hogy lejárat elıtt visszafizeti ezt a hitelt, 
kérem vegye fel a kapcsolatot velünk, 
hogy pontosan megállapítsuk a lejárat 
elıtti visszafizetés idıpontjában esedékes 
kilépési díjat. 

(Adott esetben) Önnek joga van ezt a hitelt 
más hitelezıre átruházni. [Feltételek] 

 (Adott esetben) Nincs lehetısége ezt a 
hitelt más ingatlanra átvinni. 

 (Adott esetben) Önnek lehetısége van ezt 
a hitelt más ingatlanra átvinni. 
[Feltételek] 

 (Adott esetben): Önnek joga van ezt a 
hitelt [nemzeti pénznem]-ra/-re átváltani. 
[Feltételek] 

(Adott esetben) 9. Elállási jog (Adott esetben) 9. Elállási jog 

A hitelfelvevınek a hitelmegállapodás 
aláírását követıen [az elállási idıtartam 
hossza] belül joga van elállni a 

A hitelfelvevınek a hitelmegállapodás 
aláírását követıen [az elállási idıtartam 
hossza] belül joga van elállni a 
megállapodástól. (Adott esetben): 
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megállapodástól. [Feltételek] [Beillesztendı az eljárás] 

10. Belsı panaszkezelı rendszer 10. Panaszok 

[Az érintett részleg neve] Amennyiben panasza van, kérjük 
[beillesztendı a kapcsolattartó pont vagy 
az eljárásra vonatkozó információk 
lelıhelye] 

[Postai cím] Amennyiben panaszát az Ön 
megelégedésére nem oldjuk meg, 
módjában áll felvenni a kapcsolatot 
[beillesztendı a szervezet neve]  

[Telefonszám]  

[E-mail cím]  

Kapcsolattartó: [elérhetıségi adatok]  

11. Külsı panaszkezelı szerv  

Ha a hitelezıvel eredménytelen volt a 
vitás ügyek rendezése, a hitelfelvevınek 
lehetısége van panasszal fordulni a 
következı szervhez: 

 

[A panaszkezelı szerv neve  

[Postai cím]  

[Telefonszám]  

[E-mail cím]  

12. A hitelhez kapcsolódó kötelezettségek 
nemteljesítése: következmények a 
hitelfelvevıre nézve 

11. A hitelhez kapcsolódó kötelezettségek 
nemteljesítése: következmények a 
hitelfelvevıre nézve 

[A nemteljesítés típusai] [A nemteljesítés típusai] 

[Pénzügyi és/vagy jogi következmények] [Pénzügyi és/vagy jogi következmények] 

Amennyiben nehézségei támadnak a havi 
törlesztırészletek fizetésével 
kapcsolatosan, kérjük, mielıbb keressen fel 
minket, hogy megfelelı megoldást 
találjunk a problémájára. 

Amennyiben nehézségei támadnak a havi 
törlesztırészletek fizetésével 
kapcsolatosan, kérjük, mielıbb keressen fel 
minket, hogy megfelelı megoldást 
találjunk a problémájára. 

(Adott esetben) 13. Távértékesítéssel 
történı forgalmazás esetén nyújtandó 
kiegészítı információk 

(Adott esetben) 12. Kiegészítı információk 

(Adott esetben) Az a jog, amely alapján a 
hitelszerzıdés létrejöttét megelızıen a 
hitelezı kapcsolatot teremtett Önnel 
[alkalmazandó jog]. 

(Adott esetben) További lehetıségek: 
[beillesztendı magyarázat a B részben 
felsorolt további lehetıségekrıl, és – 
választható jelleggel – a hitelnyújtó 
részérıl a hitelmegállapodás részeként 
kínált, a megelızı szakaszokban nem 
említett egyéb lehetıségekrıl]. 
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Az információk és a szerzıdési feltételek 
[nyelven] kerülnek meghatározásra. A 
hitelmegállapodás futamideje alatt az Ön 
hozzájárulásával a [… nyelven / 
nyelveken] kívánunk Önnel kapcsolatot 
tartani. 

(Amennyiben a kívánt nyelv eltér az 
európai szabványosított információs 
adatlap nyelvétıl) Az információk és a 
szerzıdési feltételek [… nyelven] kerülnek 
meghatározásra A hitelmegállapodás 
futamideje alatt az Ön hozzájárulásával a 
[… nyelven / nyelveken] kívánunk Önnel 
kapcsolatot tartani. 

14. Kockázatok és figyelmeztetések 13. Kockázatok és figyelmeztetések 

• Felhívjuk figyelmét a jelzáloghitel 
felvételével járó kockázatokra. 

• Felhívjuk figyelmét a jelzáloghitel 
felvételével járó kockázatokra. 

• (Adott esetben) E hitel kamatlába nem 
marad fix a hitel teljes futamideje alatt. 

• (Adott esetben) E hitel kamatlába nem 
marad fix a hitel teljes futamideje alatt. 

• (Adott esetben) Ez nem egy [nemzeti 
pénznem] hitel. Felhívjuk figyelmét, hogy 
az egyes törlesztırészletek alkalmával Ön 
által fizetendı [nemzeti pénznem] összeg a 
[a hitel pénzneme/nemzeti pénznem] 
árfolyamnak megfelelıen változik. 

• (Adott esetben) Ez nem egy [nemzeti 
pénznem] hitel. Felhívjuk figyelmét, hogy 
az egyes törlesztırészletek alkalmával Ön 
által fizetendı [nemzeti pénznem] összeg a 
[a hitel pénzneme/nemzeti pénznem] 
árfolyamnak megfelelıen változik. 

• (Adott esetben) Ez egy csak 
kamattörlesztést igénylı hitel. Ez azt 
jelenti, hogy a hitel futamideje alatt Önnek 
elegendı tıkét kell felhalmoznia ahhoz, 
hogy a futamidı lejártakor vissza tudja 
fizetni a hitelösszeget. 

• (Adott esetben) Ez egy csak 
kamattörlesztést igénylı hitel. Ez azt 
jelenti, hogy a hitel futamideje alatt Önnek 
elegendı tıkét kell felhalmoznia ahhoz, 
hogy a futamidı lejártakor vissza tudja 
fizetni a hitelösszeget. 

• Egyéb adókat és költségeket (adott 
esetben), például közjegyzıi díjat is kell 
fizetnie. 

• Egyéb adókat és költségeket (adott 
esetben), például közjegyzıi díjat is kell 
fizetnie. 

• A z Ön jövedelme változhat. Kérjük, 
vegye figyelembe, hogy ha jövedelme 
csökken, még mindig képes lesz-e kifizetni 
a [gyakoriság] törlesztırészleteit. 

• A z Ön jövedelme változhat. Kérjük, 
vegye figyelembe, hogy ha jövedelme 
csökken, még mindig képes lesz-e kifizetni 
a [gyakoriság] törlesztırészleteit. 

• (Adott esetben) Otthonát a hitelezı 
birtokába adhatják, ha nem tudja fizetni a 
részleteket. 

• (Adott esetben) Otthonát a hitelezı 
birtokába adhatják, ha nem tudja fizetni a 
részleteket. 

Módosítás  115 

Irányelvre irányuló javaslat 
2 melléklet – B rész 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az európai szabványosított információs 
adatlap kitöltésekor a következı 
utasításokat kell követni: 

Az európai szabványosított információs 
adatlap kitöltésekor a következı 
utasításokat kell követni: 
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„Bevezetı szöveg” szakasz „Bevezetı szöveg” szakasz 

(1) Az érvényesség dátumát megfelelıen ki 
kell emelni. 

(1) Az érvényesség dátumát megfelelıen ki 
kell emelni. 

„Bevezetı szöveg” szakasz „Bevezetı szöveg” szakasz 

(1) Az érvényesség dátumát megfelelıen ki 
kell emelni. 

(1) Az érvényesség dátumát megfelelıen ki 
kell emelni. 

„1. Hitelezı” szakasz „1. Hitelezı” szakasz 

(1) A hitelezı neve, telefonszáma, postai 
címe és internetcíme a hitelezı 
székhelyére vonatkozik A hitelnyújtási 
tevékenység felügyeletéért felelıs 
hatóságot kell feltüntetni. 

(1) A hitelnyújtási tevékenység 
felügyeletéért felelıs hatóságot kell 
feltüntetni. 

(2) A kapcsolattartóra vonatkozó adatok 
opcionálisak. 

(2) A hitelnyújtóval való kapcsolatfelvétel 
módjára vonatkozó tájékoztatás 
opcionális. 

(3) A 2002/65/EK irányelv 3. cikkével 
összhangban, ha az ügyletet távolból 
kínálják, a hitelezınek adott esetben meg 
kell adnia a hitelfelvevı lakóhelye szerinti 
tagállamban lévı képviselıjének nevét és 
postai címét. A hitelnyújtó képviselıje 
telefonszámának, e-mail címének és 
internetcímének megadása opcionális. 

(3) Amennyiben a termékinformációt 
közvetítı adja meg a fogyasztónak, a 
közvetítınek meg kell adnia a nevét és 
tájékoztatnia kell a fogyasztót, hogy a 
tanácsadói szolgáltatás részeként nyújtja-e 
a termékinformációt vagy sem. Egyben 
elmagyarázza díjazásának módját is. Ha a 
hitelezıtıl kap jutalékot, meg kell adni az 
összeget és a hitelezı nevét. 

(4) A 2002/65/EK irányelv 3. cikkével 
összhangban, ha az ügyletet távolból 
kínálják, a hitelezınek meg kell adnia a 
cégnyilvántartás nevét, ahová a hitelezıt 
bejegyezték, valamint nyilvántartási 
számát, vagy a nyilvántartásban való 
azonosítás ezzel egyenértékő módját. 

 

„2. A hitel fı jellemzıi” szakasz „2. A hitel fı jellemzıi” szakasz 

(1) A hitel idıtartamát években vagy 
hónapokban kell megadni, attól függıen, 
hogy melyik relevánsabb. Ha a hitel 
idıtartama változhat a szerzıdés 
futamideje alatt, a hitelezınek el kell 
magyaráznia, hogy ez mikor és milyen 
körülmények között fordulhat elı. 

(1) A hitel idıtartamát években vagy 
hónapokban kell megadni, attól függıen, 
hogy melyik relevánsabb. Ha a hitel 
idıtartama változhat a szerzıdés 
futamideje alatt, a hitelezınek el kell 
magyaráznia, hogy ez mikor és milyen 
körülmények között fordulhat elı. 

A hitel típusának ismertetésénél 
egyértelmően fel kell tüntetni, hogy a tıkét 
és a kamatot hogyan kell törleszteni a hitel 
futamideje alatt (azaz állandó, progresszív 
vagy regresszív törlesztés). 

(2) A hitel típusának ismertetésénél 
egyértelmően fel kell tüntetni, hogy a tıkét 
és a kamatot hogyan kell törleszteni a hitel 
futamideje alatt (azaz állandó, progresszív 
vagy regresszív törlesztés), és meg kell 
adnia, hogy a hitelmegállapodás 
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keretében a tıke visszafizetése vagy csak 
kamatfizetés történik. 

(2) Ebben a szakaszban azt is el kell 
magyarázni, hogy a kamatláb rögzített 
vagy változó, és adott esetben ismertetni 
kell az idıtartamokat, amelyek során 
rögzített marad; a késıbbi módosítások 
gyakoriságát és a kamatláb 
változékonyságára vonatkozó korlátok, 
például felsı vagy alsó határértékek 
létezését. El kell magyarázni a kamatláb 
módosításához használt képletet. A 
hitelezınek azt is fel kell tüntetnie, hogy 
hol található további információ a 
képletben használt mutatókról vagy 
értékekrıl. Ha a hitel pénzneme eltér a 
nemzeti pénznemtıl, a hitelezınek 
tájékoztatás kell adnia az árfolyam-
különbözetek kiszámításához használt 
képletrıl és a kiigazítás gyakoriságáról. 

(3) Ebben a szakaszban azt is el kell 
magyarázni, hogy a kamatláb rögzített 
vagy változó, és adott esetben ismertetni 
kell az idıtartamokat, amelyek során 
rögzített marad; a késıbbi módosítások 
gyakoriságát és a kamatláb 
változékonyságára vonatkozó korlátok, 
például felsı vagy alsó határértékek 
létezését. El kell magyarázni a kamatláb 
módosításához használt képletet. Ha a hitel 
pénzneme eltér a nemzeti pénznemtıl, a 
hitelezınek tájékoztatás kell adnia az 
árfolyam-különbözetek kiszámításához 
használt képletrıl és a kiigazítás 
gyakoriságáról. 

(3) A visszafizetendı teljes összeget a 
hitelösszeg és a hitel teljes költségének 
összegeként kell kiszámítani. 

(4) A visszafizetendı teljes összeget a 
hitelösszeg és a hitel teljes költségének 
összegeként kell kiszámítani. 

(4) „A rendelkezésre álló maximális 
hitelösszeg az ingatlan értékéhez 
viszonyítva” sorban a hitel/érték arányt 
kell megadni. Ezt az arányt egy példa 
kíséri, amely abszolút értékben megadja 
az egy adott ingatlanérték mellett 
felvehetı maximális összeget. 

(5) Adott esetben meg kell állapítani az 
ingatlannak a szemléltetett összeg 
hitelként történı felvételéhez szükséges 
legkisebb értékét. 

(5) Ha a hitelt az ingatlanra bejegyzett 
jelzálog vagy más általánosan használt 
garancia biztosítja, a hitelezı felhívja erre a 
hitelfelvevı figyelmét. 

(6) Ha a hitelt az ingatlanra bejegyzett 
jelzálog vagy más általánosan használt 
garancia biztosítja, a hitelezı felhívja erre a 
hitelfelvevı figyelmét. 

 (7) Amennyiben a hitel több részbıl áll 
(pl. részben rögzített, részben változó 
kamatozású), a tájékoztatást a hitel 
minden részére meg kell adni. 

„3. Kamatláb” szakasz „3. Kamatláb” szakasz  

(1) A kamatláb mellett fel kell sorolni a 
THM által tartalmazott minden egyéb 
költséget (név és százalékban megadott 
érték). Ha nem lehetséges vagy nincs 
értelme minden egyes költség százalékos 
arányát megadni, a hitelezı egy általános 
százalékos értéket ad meg. 

(1) A kamatláb mellett fel kell sorolni a 
THM által tartalmazott minden egyéb 
költséget (név és százalékban megadott 
érték). Ha nem lehetséges vagy nincs 
értelme minden egyes költség százalékos 
arányát megadni, a hitelezı egy általános 
százalékos értéket ad meg. 
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 (2) Amennyiben a hitel több részbıl áll 
(pl. részben rögzített, részben változó 
kamatozás), a tájékoztatást a hitel minden 
részére meg kell adni. 

 (3) Ha a kamatláb felülvizsgálat tárgyát 
képezi, a hitelezınek meg kell adnia 
minden olyan referenciaértéket, amelyet 
az alkalmazandó kamatláb tekintetében 
végrehajtandó változtatások céljaira 
felhasznált, és amely magában foglalja: 1: 
adott esetben az alkalmazandó felsı és 
alsó értékhatárokat; 2: egy példát arról, 
hogy a törlesztırészlet összege hogyan 
változna, ha a kamatláb 1%-kal vagy – ha 
a kamatláb normál változásainak 
nagysága miatt az valószerőbb – annál 
magasabb százalékkal növekedne (ezt a 
késıbbiekben pontosítani kell), kivéve, ha 
olyan felsı értékhatára van, amely ennél a 
növekedésnél alacsonyabb, és 3. ha van 
felsı értékhatár, a törlesztırészlet összegét 
a legrosszabb esetben. 

„4. A részletfizetések gyakorisága és 
száma” szakasz 

„4. A részletfizetések gyakorisága és 
száma” szakasz 

(1) Ha a részletfizetéseket rendszeres 
idıközönként kell teljesíteni, meg kell adni 
a részletfizetések gyakoriságát (például 
havi). Ha a részletfizetések gyakorisága 
szabálytalan lesz, ezt egyértelmően el kell 
magyarázni a hitelfelvevınek. A 
részletfizetések feltüntetett számának a 
hitel teljes idıtartamát le kell fednie. 

(1) Ha a részletfizetéseket rendszeres 
idıközönként kell teljesíteni, meg kell adni 
a részletfizetések gyakoriságát (például 
havi). Ha a részletfizetések gyakorisága 
szabálytalan lesz, ezt egyértelmően el kell 
magyarázni a hitelfelvevınek. A 
részletfizetések feltüntetett számának a 
hitel teljes idıtartamát le kell fednie. 

„5. Az egyes törlesztırészletek összege” 
szakasz 

„5. Az egyes törlesztırészletek összege” 
szakasz 

(1) A hitel pénznemét egyértelmően fel 
kell tüntetni. 

(1) A hitel pénznemét egyértelmően fel 
kell tüntetni. 

(2) Ha a törlesztırészletek összege a hitel 
futamideje alatt változhat, a hitelezınek 
meg kell határoznia azt az idıtartamot, 
amely során a kezdeti törlesztırészlet 
érvényes marad, valamit meg kell adnia, 
hogy késıbb mikor és milyen 
gyakorisággal változik a törlesztırészlet. 

(2) Ha a törlesztırészletek összege a hitel 
futamideje alatt változhat, a hitelezınek 
meg kell határoznia azt az idıtartamot, 
amely során a kezdeti törlesztırészlet 
érvényes marad, valamit meg kell adnia, 
hogy késıbb mikor és milyen 
gyakorisággal változik a törlesztırészlet. 

(3) Ha a hitel pénzneme eltér a hitelfelvevı 
nemzeti pénznemétıl, a hitelezı számszerő 
példákat ad meg, amelyekbıl egyértelmően 
kiderül, hogy a vonatkozó árfolyam 

(3) Devizahitel esetén, és amikor a hitel 
pénzneme eltér a hitelfelvevı nemzeti 
pénznemétıl, a hitelezı számszerő 
példákat ad meg, amelyekbıl egyértelmően 
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változása hogyan hathat a 
törlesztırészletek összegére. A 
szemléltetett árfolyamváltozásnak 
valószerőnek, szimmetrikusnak kell 
lennie, és legalább annyi kedvezıtlen, 
mint kedvezı esetet kell magában 
foglalnia. 

kiderül, hogy a hitelfelvevı pénzneme 
értékének 5%-os csökkenése hogyan 
hathat a törlesztırészletek összegére, jól 
kiemelt módon kinyilvánítva, hogy a 
hitelfelvevı pénznemének árfolyama a 
szemléltetı példához képest nagyobb 
arányban is megváltozhat. 

(4) Ha a törlesztırészletek kifizetéséhez 
használt pénznem eltér a hitel 
pénznemétıl, egyértelmően fel kell 
tüntetni az alkalmazandó átváltási 
árfolyamot. Az árfolyam feltüntetésének 
magában kell foglalnia az átváltási 
árfolyamot közzétevı intézmény nevét és 
az alkalmazandó árfolyam kiszámításának 
idıpontját. 

(4) Ha a törlesztırészletek kifizetéséhez 
használt pénznem eltér a hitel 
pénznemétıl, meg kell adni az 
alkalmazandó árfolyam kiszámításának 
idıpontját és azt, hogy az árfolyam milyen 
alapon kerül majd kiszámításra. 

 (5) Amennyiben a teljes hitel vagy annak 
egy része tekintetében csak a kamat 
fizetendı, minden szakasz végén a 
következı szöveget kell feltőnıen 
elhelyezni „A jelzáloghitel lejáratakor Ön 
továbbra is tartozni fog [illessze be a csak 
kamatfizetéses hitel összegét] összeggel. 
visszafizetésérıl külön kell intézkednie. Az 
e jelzáloghitelre vonatkozó fizetések 
törlesztéses jelzáloghitellel való 
összehasonlításakor ne felejtse el azt az 
összeget hozzáadni, melyet külön 
megtakarításként kell elhelyeznie ezen 
összeg egyösszegő visszafizetése céljából”. 

 (6) Ha a fogyasztó számára a csak 
kamatfizetéses, jelzáloggal vagy más 
hasonló biztosítékkal fedezett hitel 
jelzáloghitel megadásához követelmény 
valamely kapcsolt megtakarítási termék 
megkötése, e termék részleteit is meg kell 
adni az (5) nyilatkozattal, beleértve a 
fizetések nagyságát és gyakoriságát. 

 (7) Amennyiben a hitel halasztott 
kamatfizetéső hitel, magyarázatot kell 
adni arra, hogy hogyan és mikor kerül a 
halasztott kamat a hitelhez 
készpénzösszegként hozzáadásra, és 
milyen hatások jelentkeznek a fogyasztóra 
nézve a hátralékos hitelösszeg 
vonatkozásában. 

 (8) Amennyiben a hitel több részbıl áll 
(pl. részben rögzített, részben változó 
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kamatozás), a tájékoztatást a hitel minden 
részére és a teljes hitelre is meg kell adni. 

„6. Szemléltetı törlesztési táblázat” 
szakasz 

„6. Szemléltetı törlesztési táblázat” 
szakasz 

(1) Ha a kamat a hitel futamideje alatt 
változhat, a hitelezınek a kamatláb 
megnevezése után fel kell tüntetnie azt az 
idıtartamot, amely során ez a kezdeti 
kamatláb érvényes marad 

(1) Ez a szakasz beillesztendı, ha a hitel 
halasztott kamatfizetéső hitel, vagy 
amennyiben a visszafizetés elvben kezdeti 
idıszakra vonatkozó részletfizetéssel 
történik.  

(2) Az ebbe a szakaszba foglalandó 
táblázatnak a következı oszlopokból kell 
állnia: „részletfizetés idıpontja”, 
„törlesztırészlet összege”, 
„törlesztırészletenként fizetendı kamat”, 
„a törlesztırészletben foglalt egyéb 
költségek” (adott estben), 
„törlesztırészletenként visszafizetett tıke” 
és „az egyes törlesztırészletek után 
fennmaradó tıke”. 

(2) Az ebbe a szakaszba foglalandó 
táblázatnak a következı oszlopokból kell 
állnia: „részletfizetés idıpontja”, 
„törlesztırészlet összege”, 
„törlesztırészletenként fizetendı kamat”, 
„a törlesztırészletben foglalt egyéb 
költségek” (adott estben), 
„törlesztırészletenként visszafizetett tıke” 
és „az egyes törlesztırészletek után 
fennmaradó tıke”. 

(3) A visszafizetés elsı évére vonatkozóan 
minden egyes törlesztırészlet esetében 
meg kell adni ezeket az információkat, és 
ezen elsı év végén minden egyes oszlopnál 
fel kell tüntetni a részösszeget. A 
következı évekre vonatkozóan az adatokat 
meg lehet adni éves alapon. A táblázat 
végéhez egy „mindösszesen” sort kell 
főzni, és minden oszlop esetében meg kell 
adni a teljes összeget. A hitelfelvevı által 
fizetett teljes összeget (azaz a 
„törlesztırészlet összege” oszlop teljes 
összegét) világosan ki kell emelni és 
ekként kell bemutatni. 

(3) A visszafizetés elsı évére vonatkozóan 
minden egyes törlesztırészlet esetében 
meg kell adni ezeket az információkat, és 
ezen elsı év végén minden egyes oszlopnál 
fel kell tüntetni a részösszeget. A 
következı évekre vonatkozóan az adatokat 
meg lehet adni éves alapon. A táblázat 
végéhez egy „mindösszesen” sort kell 
főzni, és minden oszlop esetében meg kell 
adni a teljes összeget. A hitelfelvevı által 
fizetett teljes összeget (azaz a 
„törlesztırészlet összege” oszlop teljes 
összegét) világosan ki kell emelni és 
ekként kell bemutatni. 

(4) Ha a kamatláb módosul, és a 
törlesztırészletek egyes módosításokat 
követı összege nem ismert, a hitelezı a 
hitel teljes idıtartamára vonatkozóan 
feltüntetheti ugyanazt a törlesztırészlet-
összeget a törlesztési táblázatban. Ilyen 
esetben a hitelezı erre felhívja a 
hitelfelvevı figyelmét úgy, hogy az ismert 
összegeket vizuálisan megkülönbözteti a 
feltételezettektıl (például más betőtípus, 
szegélyek vagy árnyékolás 
alkalmazásával). Emellett egy világosan 
olvasható szöveggel el kell magyarázni, 
hogy a táblázatban feltüntetett összegek 
mely idıszakokban változhatnak és miért. 

(4) Ha a kamatláb módosul, és a 
törlesztırészletek egyes módosításokat 
követı összege nem ismert, a hitelezı a 
hitel teljes idıtartamára vonatkozóan 
feltüntetheti ugyanazt a törlesztırészlet-
összeget a törlesztési táblázatban. Ilyen 
esetben a hitelezı erre felhívja a 
hitelfelvevı figyelmét úgy, hogy az ismert 
összegeket vizuálisan megkülönbözteti a 
feltételezettektıl (például más betőtípus, 
szegélyek vagy árnyékolás 
alkalmazásával). Emellett egy világosan 
olvasható szöveggel el kell magyarázni, 
hogy a táblázatban feltüntetett összegek 
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A hitelezınek továbbá meg kell adnia: 1: 
adott esetben az alkalmazandó felsı és 
alsó értékhatárokat; 2: egy példát arról, 
hogy a törlesztırészlet összege hogyan 
változna, ha a kamatláb 1%-kal vagy – ha 
a kamatláb normál változásainak 
nagysága miatt az valószerőbb – annál 
magasabb százalékkal növekedne vagy 
csökkenne, és 3. ha van felsı értékhatár, a 
törlesztırészlet összegét a legrosszabb 
esetben. 

mely idıszakokban változhatnak és miért. 

„7. További kötelezettségek és költségek” 
szakasz 

„7. További kötelezettségek és költségek” 
szakasz 

(1) A hitelezınek ebben a szakaszban 
olyan kötelezettségeket kell feltüntetnie, 
mint az ingatlan biztosításának, 
életbiztosítás megkötésének vagy bármely 
más termék vagy szolgáltatás 
megvásárlásának a szükségessége. A 
hitelezı minden kötelezettség tekintetében 
meghatározza, hogy a kötelezettséget ki 
felé és mikorra kell teljesíteni. 

(1) A hitelezınek ebben a szakaszban 
olyan kötelezettségeket kell feltüntetnie, 
mint az ingatlan biztosításának, 
életbiztosítás megkötésének vagy bármely 
más termék vagy szolgáltatás 
megvásárlásának a szükségessége. A 
hitelezı minden kötelezettség tekintetében 
meghatározza, hogy a kötelezettséget ki 
felé és mikorra kell teljesíteni. 

(2) A hitelezı az egyes költségeket 
kategória szerint is felsorolja, feltüntetve 
azok összegét, valamint hogy kinek és 
mikor kell fizetni azokat. Ha az összeg 
nem ismert, a hitelezı megadja a 
lehetséges tartományt vagy azt, hogy az 
összeget hogyan számolják ki. 

(2) A hitelezı az egyes költségeket 
kategória szerint is felsorolja, feltüntetve 
azok összegét, valamint hogy kinek és 
mikor kell fizetni azokat. Itt nem kell 
feltüntetni a szerzıdéses kötelezettségek 
megszegéséért felszámított költségeket. Ha 
az összeg nem ismert, a hitelezı megadja a 
lehetséges tartományt vagy azt, hogy az 
összeget hogyan számolják ki. 

„8. Lejárat elıtti visszafizetés” szakasz „8.  „Lejárat elıtti visszafizetés és 
rugalmasság” szakasz 

(1) Ha a hitel lejárat elıtt visszafizethetı, 
a hitelezınek fel kell tüntetnie, hogy a 
hitelfelvevı ezt milyen esetleges feltételek 
mellett teheti meg. A hitelezınek azt is fel 
kell tüntetnie, hogy a hitelfelvevınek 
milyen lépéseket kell tennie a lejárat elıtti 
visszafizetés kérelmezéséhez. 

(1) A hitelezınek fel kell tüntetnie, hogy a 
hitelfelvevı milyen esetleges feltételek 
mellett fizetheti vissza egészben vagy 
részben a hitelt annak lejárta elıtt. A 
hitelezınek azt is fel kell tüntetnie, hogy a 
hitelfelvevınek milyen lépéseket kell 
tennie a lejárat elıtti visszafizetés 
kérelmezéséhez. 

(2) Ha lejárat elıtti visszafizetésre kilépési 
díjat alkalmaznak, a hitelezınek fel kell 
hívnia erre a hitelfelvevı figyelmét, és meg 
kell adnia a díj összegét. Olyan esetekben, 
ha a kilépési díj összege különbözı 
tényezık függvénye, mint például a 

(2) Ha a hitelezı kompenzálása és a 
kárpótlás fenntartása érdekében a lejárat 
elıtti visszafizetésre kilépési díjat 
alkalmaznak, a hitelezınek fel kell hívnia 
erre a hitelfelvevı figyelmét, és meg kell 
adnia a díj összegét. Olyan esetekben, ha a 
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visszafizetett összeg vagy a lejárat elıtti 
visszafizetés idıpontjában érvényes 
kamatláb, a hitelezınek fel kell tüntetnie, 
hogy hogyan számítja ki a kilépési díjat. A 
hitelezı ezt követıen legalább két 
szemléltetı példával mutatja be a 
hitelfelvevı számára a kilépési díj szintjét 
különbözı lehetséges forgatókönyvek 
mellett. 

kilépési díj összege különbözı tényezık 
függvénye, mint például a visszafizetett 
összeg vagy a lejárat elıtti visszafizetés 
idıpontjában érvényes kamatláb, a 
hitelezınek fel kell tüntetnie, hogy hogyan 
számítja ki a kilépési díjat. A hitelezı ezt 
követıen adott esetben részletesen 
megadja a díjak legnagyobb lehetséges 
összegét. 

 (3) A hitelezı adott esetben kifejti azokat a 
feltételeket, amelyek mellett a hitel másik 
hitelezıre ruházható át. 

 (4) Amennyiben a fogyasztónak 
lehetısége van a hitel más ingatlanra való 
átvitelére, ennek feltételeit meg kell 
magyarázni. 

 (5) Devizahitel esetén a hitelezınek fel 
kell tüntetnie a -18a. cikk (1) 
bekezdésében említett jogot, valamint a -
18a. cikk (2) és (3) bekezdésében az ezen 
jog gyakorlásához kötött feltételeket. 
Amennyiben az a jövedelem vagy vagyon, 
amelyet a fogyasztó a hitel 
visszafizetéséhez kíván felhasználni, eltér 
a hitelmegállapodás pénznemétıl, vagy ha 
a hitelmegállapodás pénzneme eltér a 
nemzeti pénznemtıl, akkor a hitelezınek 
fel kell tüntetnie, hogy fennáll-e a jog a 
hitelmegállapodás pénznemének más 
pénznemre történı átváltására, és ha igen, 
milyen feltételek mellett. 

„9. Elállási jog” szakasz „9. Elállási jog” szakasz 

(1) Ha létezik elállási jog, a hitelezı 
részletezi az erre a jogra vonatkozó 
feltételeket, az eljárást, amelyet a 
hitelfelvevınek e jog gyakorlásához 
követnie kell, többek között a címet, 
amelyre az elállásról szóló értesítést 
küldeni kell, és (adott esetben) a 
kapcsolódó díjakat. 

(1) Ha létezik elállási jog, a hitelezı 
részletezi az erre a jogra vonatkozó 
feltételeket, az eljárást, amelyet a 
hitelfelvevınek e jog gyakorlásához 
követnie kell, többek között a címet, 
amelyre az elállásról szóló értesítést 
küldeni kell, és (adott esetben) a 
kapcsolódó díjakat. 

(2) A 2002/65/EK irányelv 3. cikkével 
összhangban, ha az ügyletet távolból 
kínálják, a fogyasztót tájékoztatni kell az 
elállási jog meglétérıl vagy hiányáról. 

(2) A 2002/65/EK irányelv 3. cikkével 
összhangban, ha az ügyletet távolból 
kínálják, a fogyasztót tájékoztatni kell az 
elállási jog meglétérıl vagy hiányáról. 

(3) A 85/577/EGK irányelv 5. cikkével 
összhangban, ha az ügyletet 
üzlethelyiségen kívül kínálják, a fogyasztót 

(3) A 85/577/EGK irányelv 5. cikkével 
összhangban, ha az ügyletet 
üzlethelyiségen kívül kínálják, a fogyasztót 
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tájékoztatni kell az elállási jog meglétérıl. tájékoztatni kell az elállási jog meglétérıl. 

„10. Belsı panaszkezelı rendszer” szakasz „10.  Panaszok” szakasz 

(1) A kapcsolattartóra vonatkozó adatok 
opcionálisak. 

(1) Beillesztendı, hogy milyen módon 
lehet felvenni a kapcsolatot a 
panaszkezelı szervezettel, vagy megadva a 
panasztételi eljárással kapcsolatos 
vonatkozó honlapot vagy hasonló 
információforrást, valamint a bíróságon 
kívüli panasztétel és vitarendezés 
tekintetében illetékes külsı testület nevét.  

„11. Külsı panaszkezelı szerv” szakasz  

(1) A 2002/65/EK irányelv 3. cikkével 
összhangban, ha az ügyletet távolból 
kínálják, a hitelezı azt is részletezi, hogy 
létezik-e peren kívüli panasz- és 
jogorvoslati mechanizmus a hitelfelvevı 
számára, és ha igen, elmagyarázza a 
hozzáférés módját. 

 

„12. A hitelhez kapcsolódó kötelezettségek 
nemteljesítése: következmények a 
hitelfelvevıre nézve” szakasz 

„11.  A hitelhez kapcsolódó 
kötelezettségek nemteljesítése: 
következmények a hitelfelvevıre nézve” 
szakasz 

(1) Ha a hitelfelvevı hitelhez kapcsolódó 
kötelezettségei bármelyikének be nem 
tartása pénzügyi vagy jogi 
következményekkel járhat a hitelfelvevı 
számára, a hitelezı ebben a szakaszban 
ismerteti a különbözı lehetséges eseteket 
(például késedelmes fizetés/nemteljesítés, a 
„7. További kötelezettségek és költségek” 
szakaszban meghatározott kötelezettségek 
teljesítésének elmulasztása). 

(1) Ha a hitelfelvevı hitelhez kapcsolódó 
kötelezettségei bármelyikének be nem 
tartása pénzügyi vagy jogi 
következményekkel járhat a hitelfelvevı 
számára, a hitelezı ebben a szakaszban 
ismerteti a különbözı lehetséges eseteket 
(például késedelmes fizetés/nemteljesítés, a 
„7. További kötelezettségek és költségek” 
szakaszban meghatározott kötelezettségek 
teljesítésének elmulasztása). 

 (2) A hitelezı ezen esetek mindegyike 
tekintetében egyértelmő, könnyen érthetı 
kifejezésekkel részletezi a szankciókat 
vagy következményeket, amelyek 
felmerülhetnek. A súlyos 
következményekre való hivatkozásokat ki 
kell emelni. 

„13. Távértékesítéssel történı forgalmazás 
esetén nyújtandó kiegészítı információk” 
szakasz 

„12.  Kiegészítı információk” szakasz 

(1) Adott esetben ez a szakasz a 
hitelmegállapodásra alkalmazandó jogra 
és/vagy az illetékes bíróságra vonatkozó 

(1) A hitelezınek fel kell tüntetnie, hogy a 
hitelnek a rögzített feltételek szerint 
történı megszerzéséhez kötelezı-e a 
fogyasztó számára bármely járulékos 
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rendelkezést tartalmaz. szolgáltatás igénybevétele, és ha igen, 
akkor a fogyasztó köteles-e ezt a 
szolgáltatást a hitelezı által 
legmegfelelıbbnek tartott szolgáltatótól 
venni igénybe.  Amennyiben a 
hitelmegállapodás egyéb termékekkel egy 
csomagban szerepel, úgy a hitelnek 
tartalmaznia kell a csomagban szereplı 
többi termék legfontosabb jellemzıit, és 
egyértelmően rögzítenie kell, hogy a 
fogyasztónak joga van-e a 
hitelmegállapodást és/vagy a csomag 
egyes elemeit külön-külön lezárni, és ha 
igen, akkor ennek mik a feltételei és a 
következményei. 

 (2) (Adott esetben) További lehetıségek: 
Amennyiben a termék az alábbi (4) 
pontban felsorolt lehetıségek 
bármelyikével rendelkezik, ennek a 
szakasznak fel kell sorolnia e 
lehetıségeket és rövid magyarázatot kell 
adni a következıkre: azok a körülmények, 
amelyek esetén a fogyasztó élhet a 
lehetıséggel; a lehetıséghez kapcsolódó 
feltételek; ha a lehetıség úgy képezi 
jelzáloggal vagy hasonló biztosítékkal 
biztosított hitel részét, hogy a fogyasztó 
elveszíti a lehetıséghez egyébként 
kapcsolódó jogszabályi vagy szerzıdéses 
védelmet; a lehetıséget biztosító cég (ha 
az nem a hitelezı). 

 (2) Ha a lehetıség további hitelt 
tartalmaz, ennek a szakasznak a 
következıket kell a fogyasztónak 
elmagyaráznia: a hitel teljes összege 
(ideértve a jelzáloggal vagy más hasonló 
biztosítékkal fedezett hitelt is); hogy a 
további hitel garantált-e vagy sem; a 
vonatkozó kamatlábak; azt, hogy ez 
szabályozott-e vagy sem. 

 (3) Ha a lehetıség megtakarítási eszközzel 
társul, a vonatkozó kamatlábakat meg kell 
magyarázni. 

 (4) A lehetséges további lehetıségek: 
„csökkentett fizetés”; „fizetési szünet” 
„visszakölcsönzés” „ösztönzık” „további 
kölcsön felvehetı külön jóváhagyás 
nélkül”; „további garantált kölcsönzés” 
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„hitelkártya”; „fedezet nélküli 
kölcsönzés” „csatolt folyószámla”; és 
„csatolt megtakarítási számla”. 

 (5) A hitelnyújtó feltüntethet a részérıl a 
hitelmegállapodás részekét kínált, a 
megelızı szakaszokban nem említett 
bármely egyéb lehetıséget. 

 (6) Ha a cég a szerzıdés futamideje alatt a 
fogyasztóval az ESIS nyelvétıl eltérı 
nyelven kíván kommunikálni, akkor ezt a 
tényt rögzíteni kell, és meg kell nevezni a 
kommunikáció céljaira használandó 
nyelvet. 

„14. Kockázatok és figyelmeztetések” 
szakasz 

„14.  Kockázatok és figyelmeztetések” 
szakasz 

(1) Minden felsorolt figyelmeztetést ki kell 
emelni. 

(1) Minden felsorolt figyelmeztetést ki kell 
emelni. 

(2) Adott esetben a hitelezı ebben a 
szakaszban megismétli az általános 
kamatláb-módosítási szabályokat és 
kvantitatív példát ad meg arról, hogy 
hogyan növekednének a törlesztırészletek, 
ha a hitelkamatláb X %-kal emelkedne (a 
„Szemléltetı törlesztési táblázat” 
szakaszban elmagyarázottak szerint), 
és/vagy a legrosszabb esetben (ha felsı 
határ érvényes a kamatláb változására). 

(2) Adott esetben a hitelezı ebben a 
szakaszban megismétli az általános 
kamatláb-módosítási szabályokat, és 
világosan, röviden fogalmazva felhívja a 
fogyasztó figyelmét a kamatláb 
emelkedésébıl fakadó kockázatra, 
kvantitatív példát adva meg arról, hogy 
hogyan növekednének a törlesztırészletek, 
ha a 3. szakasz (3) bekezdésében említett 
hitelkamatláb X %-kal emelkedne.  

Módosítás  116 

Irányelvre irányuló javaslat 
II a melléklet (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 IIa. melléklet 

 Az ismeretekre és szakértelemre 
vonatkozó minimumkövetelmények  

 (1) A hitelezık, a hitelközvetítık és a 
kijelölt képviselık személyzetére 
vonatkozó minimumkövetelményeknek 
legalább az alábbiakat magukba kell 
foglalniuk: 

 a) a lakóingatlan-fedezető jelzáloggal 
vagy hasonló biztosítékkal fedezett 
hiteltermékek és az ilyen termékekkel 
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együtt szokásosan nyújtott járulékos 
szolgáltatások megfelelı ismerete; 

 b) a fogyasztói hitelmegállapodásokra – 
többek között a fogyasztóvédelemre – 
vonatkozó jogszabályok megfelelı 
ismerete;   

 c) az ingatlanvásárlási folyamat megfelelı 
ismerete és megértése; 

 d) a biztosíték értékbecslésének megfelelı 
ismerete; 

 e) az országos ingatlan-nyilvántartás 
szervezetének és mőködésének megfelelı 
ismerete; 

 f) megfelelı szintő pénzügyi és 
közgazdasági jártasság, valamint a piaci 
viszonyok ismerete; 

 g) az üzleti etikai elıírások szabványok 
ismerete; 

 h) adott esetben megfelelı hozzáértés a 
fogyasztók hitelképességének vizsgálata 
tekintetében, vagy a vizsgálati eljárás 
ismerete.  

 (2) A tagállamok a tudásra és 
szakértelemre vonatkozó 
minimumkövetelmények megállapítása 
során megkülönböztetést tehetnek a 
hitelezı személyzetére, a hitelközvetítı 
vagy kijelölt képviselık személyzetére, 
valamint a hitelközvetítık vagy kijelölt 
képviselık vezetıségére alkalmazandó 
követelmények szintjei és típusai között. 

 (3) A tagállamok meghatározzák a 
megfelelı szintő tudás és szakértelem 
kimutatásának alapját. Ez lehet 
szakképesítés vagy alkalmassági vizsga. A 
vonatkozó szakmai tapasztalat ugyancsak 
tekintetbe vehetı, amennyiben bizonyított, 
hogy a teljesítmény összhangban áll az 
elıírt szabványokkal. A szakértelem 
kimutatásának alapja azonban nem lehet 
kizárólag a hiteltermékek 
kezdeményezésével, terjesztésével vagy 
közvetítésével kapcsolatos területeken 
munkával töltött évek minimálisan elıírt 
száma.  
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