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Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

A jogalkotási aktus tervezetének módosításai

A Parlament kéthasábos módosításai

A törlést félkövér dőlt betűk jelzik a baloldali hasáb szövegében. A 
szövegváltoztatást félkövér dőlt betűk jelzik mindkét hasáb szövegében. Az 
új szöveget félkövér dőlt betűk jelzik a jobb oldali hasáb szövegében.

A módosítások fejlécének első és második sora a vizsgált jogalkotási aktus 
tervezetének érintett szakaszára utal. Ha a módosítás már létező – a 
jogalkotási aktus tervezetével módosítani kívánt – jogalkotási aktusra 
vonatkozik, a fejléc egy harmadik és egy negyedik sort is tartalmaz, amelyek 
a létező jogalkotási aktusra és annak érintett rendelkezésére utalnak.

A Parlament módosításai konszolidált szöveg formájában

Az új szövegrészeket félkövér dőlt betűk jelzik. A törölt szövegrészeket a ▌ 
jel jelzi vagy azok át vannak húzva. A szövegváltoztatást a helyettesítendő 
szöveg törlésével vagy áthúzásával és a helyébe lépő új szöveg félkövér dőlt 
szedésével jelzik. 
Ettől eltérően a szolgálatok által a végleges szöveg kialakítása érdekében 
bevezetett, kimondottan technikai jellegű módosításokat nem kell jelölni.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a hitelgondozókról, a hitelfelvásárlókról és a biztosítékok érvényesítéséről szóló európai 
parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
(COM(2018)0135 – C8 0115/2018 – 2018/0063A(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2018)0135),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére 
és 53. cikkére, valamint 114. cikkére, amelyek alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát 
a Parlamenthez (C8-0115/2018),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel az Európai Központi Bank 2018. november 20-i véleményére1,

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2018. július 11-i véleményére2,

– tekintettel az Elnökök Értekezletének 2019. október 16-i határozatára, amely 
felhatalmazza a Gazdasági és Monetáris Bizottságot, hogy a fent említett bizottsági 
javaslatot kettébontsa, és annak alapján két külön jogalkotási jelentést készítsen,

– tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

– tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A9-0003/2021),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe 
másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen 
módosítani kívánja;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a 
Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

1 HL C 444., 2018.12.10., 15. o.
2 HL C 367., 2018.10.10., 43. o.
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Módosítás 1

AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI*

a Bizottság javaslatához

---------------------------------------------------------

2018/0063 (COD)

Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE

a hitelgondozókról és a hitelfelvásárlókról ▌

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 53. és 114. 
cikkére,
tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,
a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,
tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére3, 

rendes jogalkotási eljárás keretében,
mivel:

(1) Az Unió számára prioritás a nemteljesítő hitelek kezelésére irányuló átfogó stratégia 
kialakítása4. Bár a nemteljesítő hitelek kezelése elsődlegesen a hitelintézetek és a 
tagállamok feladata, a nemteljesítő hitelek mostani magas állományainak csökkentése, 
továbbá a nemteljesítő hitelek jövőbeni túlzott mértékű felhalmozódásának megelőzése 
egyértelmű uniós dimenzióval is rendelkezik. A bank- és pénzügyi rendszerek uniós 
szintű összekapcsoltsága miatt a hitelintézetek egyszerre több joghatóságban és 
tagállamban működnek, így a gazdasági növekedés és a pénzügyi stabilitás tekintetében 
is fennáll a tagállamokat és az Unió egészét érintő továbbgyűrűző hatások 
kialakulásának jelentős kockázata.

(2) Az integrált pénzügyi rendszer fokozni fogja a gazdasági és monetáris unió kedvezőtlen 
sokkhatásokkal szembeni ellenálló képességét azáltal, hogy megkönnyíti a határokon 
átnyúló magánszektorbeli kockázatmegosztást, ugyanakkor csökkenti az állami 

* Módosítások: az új vagy módosított szöveget félkövér dőlt betűtípus, a törléseket pedig a ▌jel mutatja.
3 HL C ..., ..., ... o.
4 Lásd a gazdasági és monetáris unió elmélyítéséről szóló vitaanyagot: 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-emu_hu.pdf, 2017.5.31.

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-emu_hu.pdf
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kockázatmegosztás szükségességét. E célok elérése érdekében az Uniónak teljeskörűen 
ki kell építenie a bankuniót és tovább kell fejlesztenie a tőkepiaci uniót. A nemteljesítő 
hitelek magas állományának és esetleges jövőbeni felhalmozódásának kezelése 
elengedhetetlen a bankunió megerősítéséhez, mivel nélkülözhetetlen a bankszektorbeli 
verseny biztosításához, a pénzügyi stabilitás megőrzéséhez és az Unión belüli 
munkahelyteremtést és növekedést szolgáló hitelezés elősegítéséhez.

(3) Az unióbeli nemteljesítő hitelek nagy számának további csökkentése érdekében a 
Tanács 2017 júliusában „Az európai nemteljesítő hitelek kezelésére vonatkozó 
cselekvési terv”5 című dokumentumában felszólított különböző intézményeket a 
megfelelő intézkedések meghozatalára, és lehetséges jövőbeli felhalmozódásuk 
megakadályozására. A cselekvési terv átfogó megközelítést vázol fel, amelynek 
középpontjában a következő négy területet érintő, egymást kiegészítő szakpolitikai 
intézkedések állnak: i. bankfelügyelet és szabályozás; a szerkezetátalakítási, 
fizetésképtelenségi és követelésbehajtási rendszerek reformja; az értékcsökkenést 
elszenvedett eszközök másodlagos piacának fejlesztése; és iv. a bankrendszer 
átalakításának támogatása. E területeken nemzeti, illetve indokolt esetben uniós szinten 
szükséges intézkedéseket hozni. A Bizottság a bankunió kiteljesítéséről szóló, 2017. 
október 11-i közleményében6 az unióbeli nemteljesítő hitelek kezelését célzó átfogó 
intézkedéscsomagra irányuló felhívásával jelezte hasonló szándékát.

(4) Ez az irányelv a Bizottság által javasolt egyéb intézkedésekkel, valamint az EKB által 
az egységes felügyeleti mechanizmus szerinti bankfelügyelet keretében tett lépésekkel 
és az Európai Bankhatóság fellépésével együtt megfelelő környezetet teremt ahhoz, 
hogy a hitelintézetek mérlegükön belül kezeljék a nemteljesítő hiteleket, és csökkenteni 
fogja a nemteljesítő hitelek jövőbeni felhalmozódásának kockázatát.

(4a) A nemteljesítő hitelekkel kapcsolatos rendszerszintű kockázatok megelőzéséért 
folytatott makroprudenciális megközelítések kifejlesztése során az 1092/2010/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelettel7 létrehozott Európai Rendszerkockázati 
Testületnek ki kell dolgoznia a nemteljesítő hitelek másodlagos piacán részt vevő 
pénzügyi intézmények megfelelő makroprudenciális előírásait és felügyeletét.

(5) A hitelintézeteknek elegendő forrást kell majd elkülöníteniük arra az esetre, ha az új 
hitelek nemteljesítővé válnak, ami megfelelő ösztönzőket teremt a nemteljesítő hitelek 
korai szakaszban történő kezeléséhez, és várhatóan megakadályozza azok túlzott 
mértékű felhalmozódását. A hitelek nemteljesítővé válása esetén a fedezett hitelekre 
vonatkozó hatékonyabb végrehajtási mechanizmusok lehetővé tennék a bankok 
számára, hogy holisztikus stratégiát alkalmazzanak a nemteljesítő hitelek 
végrehajtására, a hitelfelvevők erős és hatékony védelme mellett. Mindazonáltal, ha a 
nemteljesítő hitelek állománya túl nagyra nőne ▌, a hitelintézeteknek lehetőséget kell 
adni arra, hogy ezeket a hiteleket hatékony, versengő, átlátható másodlagos piacokon 
más szereplők számára értékesítsék. A hitelintézetek számára e tekintetben illetékes 

5 2017.07.11., http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/07/11/conclusions-non-
performing-loans/pdf.
6 Közlemény az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Központi Banknak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának a bankunió kiteljesítéséről, COM(2017)592, 
2017.10.11.
7 Az Európai Parlament és a Tanács 1092/2010/EU rendelete (2010. november 24.) a pénzügyi rendszer 
európai uniós makroprudenciális felügyeletéről és az Európai Rendszerkockázati Testület létrehozásáról (HL L 
331., 2010.12.15., 1. o.).



PE644.827v02-00 8/49 RR\1222283HU.docx

HU

hatóságaik fognak iránymutatást adni az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet8 (CRR) szerinti meglévő bankspecifikus – úgynevezett II. pillér szerinti – 
hatásköreik alapján. Ha a nemteljesítő hitelek jelentős és széles kört érintő problémává 
válnak, a tagállamok nemzeti eszközkezelő társaságokat hozhatnak létre vagy egyéb 
alternatív intézkedéseket hozhatnak az állami támogatásokra és a bankszanálásra 
vonatkozó hatályos szabályok keretein belül.

(6) Ennek az irányelvnek lehetővé kell tennie, hogy a hitelintézetek ▌a hitel harmadik 
félnek való eladására vonatkozó feltételek javításával jobban tudják kezelni a 
nemteljesítővé váló hiteleket. ▌Továbbá, ha a hitelintézetek a nemteljesítő hitelek 
jelentős mértékű felhalmozódásával szembesülnek, és nem áll rendelkezésükre 
elegendő személyzet vagy szakértelem azok megfelelő gondozásához, akkor az egyik 
életképes megoldás az lehet, hogy ezen hitelek gondozásával egy erre szakosodott 
hitelgondozót bíznak meg, vagy átruházzák a hitelmegállapodást egy hitelfelvásárlónak, 
aki rendelkezik a hitel kezeléséhez szükséges kockázatvállalási hajlandósággal és 
szakértelemmel.

(6a) A hitelezőknek lehetőség szerint törekedniük kell annak elkerülésére, hogy harmadik 
felekre ruházzanak át nemteljesítő hiteleket és a hitelfelvevő elsődleges lakóhelyéül 
szolgáló lakóingatlannal fedezett kitettségeket. A tagállamoknak a 2014/17/EU 
európai parlamenti és tanácsi irányelv9 28. cikkével és az EBH hátralékra és a 
jelzálog érvényesítésére vonatkozó, 2015. augusztus 19-i iránymutatásával 
(EBA/GL/2015/12) összhangban intézkedéseket kell elfogadniuk annak érdekében, 
hogy a hitelezőket észszerű átstrukturálásra ösztönözzék a nemteljesítő 
hitelfelvevőkkel szembeni kényszerértékesítési eljárás megindítása előtt. Különösen 
annak eldöntésekor, hogy milyen lépésekre vagy átstrukturálásra kerüljön sor, a 
hitelezőknek figyelembe kell venniük a hitelfelvevő egyedi körülményeit, a 
hitelfelvevő érdekeit és jogait, valamint a hitelfelvevő visszafizetési képességét. Az 
átstrukturálási intézkedések közé tartozhatnak a hitelfelvevőnek nyújtott bizonyos 
engedmények, mint például a hitelmegállapodás teljes vagy részleges refinanszírozása 
és a hitelmegállapodás korábbi feltételeinek módosítása, mint például a jelzálog 
időtartamának meghosszabbítása, a jelzálog típusának megváltoztatása, a 
törlesztőrészlet teljes vagy részleges visszafizetésének elhalasztása egy adott időszakra, 
a kamatláb megváltoztatása és a türelmi időszak felajánlása. Ha a 
kényszerértékesítési eljárást követően még van fennmaradó adósság, akkor a 
tagállamoknak gondoskodniuk kell a minimális megélhetési feltételek védelméről és 
olyan intézkedések meghozataláról, amelyek a hosszú távú eladósodottság elkerülése 
mellett megkönnyítik a hitel visszafizetését. A tagállamoknak arra kell ösztönözniük 
a hitelezőket, hogy – legalább azokban az esetekben, amikor az ingatlanért kapott 
vételár befolyásolja a fogyasztó tartozásának összegét – tegyék meg az észszerűen 
elvárható lépéseket annak érdekében, hogy a végrehajtás tárgyát képező ingatlant az 
adott piaci feltételek között elérhető legjobb áron értékesítsék. A tagállamok nem 
akadályozhatják meg a hitelmegállapodásban részes feleket abban, hogy kifejezetten 
megállapodjanak arról, hogy a biztosíték hitelezőre történő átruházása elegendő a 

8 Az Európai Parlament és a Tanács 575/2013/EU rendelete (2013. június 26.) a hitelintézetekre és 
befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról 
(HL L 176., 2013.6.27., 1. o.)
9 Az Európai Parlament és a Tanács 2014/17/ЕU irányelve (2014. február 4.) a lakóingatlanokhoz 

kapcsolódó fogyasztói hitelmegállapodásokról, valamint a 2008/48/EK és a 2013/36/EU irányelv és az 
1093/2010/EU rendelet módosításáról (HL L 60., 2014.2.28., 34. o.).
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hitel visszafizetéséhez, különösen, ha a hitelt a hitelfelvevő elsődleges lakóhelye 
biztosítja.

▌
(8) A nyilvános viták során általában a „kölcsön” és a „bankok” kifejezés használatos, de 

itt a továbbiakban a „hitel” vagy „hitelmegállapodás” és a „hitelintézet” kifejezést 
használjuk. Ezen túlmenően ez az irányelv mind a nemteljesítő hitelmegállapodás 
szerinti hitelezői jogokat, mind a nemteljesítő hitelmegállapodást lefedi.

(9) Az irányelvnek elő kell segítenie a nemteljesítő hitelek másodlagos piacainak fejlődését 
az Unióban: biztosítékokat és minimumkövetelményeket kell meghatároznia a 
nemteljesítő hitelek hitelintézetektől nem-hitelintézetekre való átruházására, 
ugyanakkor fenn kell tartania a hitelfelvevők jogainak védelmét. A javasolt 
intézkedéseknek továbbá ▌harmonizálniuk kell a hitelgondozókra vonatkozó 
engedélyezési követelményeket. Az irányelvnek ezért uniós szintű keretet kell 
létrehoznia a hitelintézetek által kibocsátott nemteljesítő hitelmegállapodások 
felvásárlói és gondozói tekintetében egyaránt, amelynek keretében a hitelgondozóknak 
engedélyt kell szerezniük, és a tagállamok illetékes hatóságainak felügyelete alá kell 
tartozniuk.

(10)  ▌A célzott és koherens szabályozási és felügyeleti rendszer hiányában az eltérő 
nemzeti szabályozásból fakadó akadályok miatt jelenleg a hitelfelvásárlók és a 
hitelgondozók nem tudják kihasználni a belső piac előnyeit. Jelenleg nincsenek közös 
uniós szabályok a hitelgondozók szabályozására. Különösen az adósságbehajtás 
szabályozására nem határoztak meg közös szabályokat. A tagállamok igen különböző 
szabályokat alkalmaznak a tekintetben, hogy a nem-hitelintézetek miként vásárolhatnak 
hitelmegállapodásokat a hitelintézetektől. A hitelintézetek által kibocsátott hitelek nem-
hitelintézet felvásárlóit egyes tagállamokban nem szabályozzák, míg másokban olyan 
különböző követelményekkel szembesülnek, amelyek esetenként a hitelintézeti 
engedély megszerzését előíró követelménynek felelnek meg. A szabályozási 
követelmények ezen eltérései jelentős akadályokat gördítettek az Unión belüli 
határokon átnyúló hitelfelvásárlás elé, főként a hitelportfóliók felvásárlásához 
kapcsolódó megfelelési költségek emelése révén. Ennek következtében csak néhány 
tagállamban működnek hitelfelvásárlók, és az érdeklődő hitelfelvásárlók tartósan 
alacsony száma miatt a belső piacon a verseny szintje alacsony. Mindezek 
eredményeképpen a nemteljesítő hitelek másodlagos piaca nem hatékony. Emellett a 
nemteljesítő hitelek lényegében nemzeti piacai jellemzően továbbra is kis méretűek.

(11) A nem-hitelintézetek korlátozott részvétele alacsony kereslethez, gyenge versenyhez és 
a hitelmegállapodás-portfóliók alacsony vételi áraihoz vezetett a másodlagos piacokon, 
ami elriasztja a hitelintézeteket a nemteljesítő hitelmegállapodások értékesítésétől. 
Ezért a hitelintézetek által nyújtott és nem-hitelintézetek számára értékesített hitelek 
piacának fejlesztése egyértelmű uniós dimenzióval rendelkezik. Lehetővé kell tenni 
egyfelől, hogy a hitelintézetek uniós szinten, hatékony, versengő és átlátható 
másodlagos piacokon értékesíthessék nemteljesítő ▌hitelmegállapodásaikat. Másfelől a 
bankunió és a tőkepiaci unió kiteljesítésével szükségessé válik a fellépés annak 
érdekében, hogy a hitelintézetek ne halmozzanak fel nemteljesítő 
hitelmegállapodásokat mérlegükben, vagyis képesek legyenek gazdaságfinanszírozói 
tevékenységük folytatására. Ezért ezen irányelv rendelkezései kizárólag az olyan 
hitelfelvásárlókra terjednek ki, akik kereskedelmi, üzleti vagy szakmai 
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tevékenységükben járnak el a nemteljesítőnek minősített hitelmegállapodás 
megszerzésekor.

(11a) A hitelintézetek által eredetileg nyújtott nemteljesítő hitelek a hitelgondozás 
folyamatában teljesítővé válhatnak. Ebben az esetben a hitelintézetek számára 
lehetővé  kell tenni, hogy engedélyeik alapján folytassák tevékenységüket.

(12) A hitelezőknek képesnek kell lenniük arra, hogy érvényesítsék hitelmegállapodásaikat 
és behajtsák az esedékes összegeket, vagy hogy a behajtást olyan más személyekre – 
nevezetesen a hitelgondozókra – bízzák, amelyek üzletszerűen foglalkoznak ilyen 
tevékenységgel. Hasonlóképpen, a hitelintézetektől hiteleket felvásárlók is gyakran 
igénybe veszik a hitelgondozók szolgáltatásait az esedékes összegek behajtására, ám a 
hitelgondozói tevékenység mégsem esik uniós keretszabályozás hatálya alá.

(13) Bizonyos tagállamok szabályozzák ugyan a hitelgondozói tevékenységet, de különböző 
mértékben. Egyrészt e tevékenységeket csak néhány tagállam szabályozza, és azok 
amelyek szabályozzák, nagyon eltérően határozzák meg azokat. A szabályozással 
kapcsolatos megfelelési költségek magas szintje akadályozza a másodlagos 
letelepedésre vagy a határokon átnyúló szolgáltatásnyújtásra épülő terjeszkedési 
stratégiák kidolgozását. Másrészt a tagállamok jelentős része engedélyezési 
kötelezettséget ír elő a hitelgondozók által folytatott tevékenységek egy részére 
vonatkozóan. A szóban forgó engedélyezési eljárások különböző követelményeket 
írnak elő, és nem biztosítanak lehetőséget a határokon átnyúló növekedésre, ami szintén 
akadályozza a határokon átnyúló szolgáltatásnyújtást. Végezetül, egyes esetekben a 
jogszabályok előírják a helyi letelepedést, ami gátolja a határon átnyúló 
szolgáltatásnyújtás szabadságának gyakorlását.

(14) Bár a hitelgondozók szolgáltatásaikat hitelintézeteknek és nem-hitelintézet 
hitelfelvásárlóknak is nyújthatják, versengő és integrált piacukhoz elengedhetetlen a 
hitelfelvásárlók versengő és integrált piacának fejlesztése. ▌A hitelfelvásárlók gyakran 
a hitelgondozás más szervezeteknek történő kiszervezése mellett döntenek, mivel nincs 
saját kapacitásuk a hitelek gondozására, ezért vonakodnak a hitelintézetektől való 
hitelvásárlástól, ha bizonyos szolgáltatásokat nem tudnak kiszervezni. 

(15) A versenykényszer hiánya a hitelfelvásárlás és a hitelgondozói tevékenységek piacán is 
azt eredményezi, hogy a hitelgondozó társaságok magas díjakat számítanak fel 
szolgáltatásaikért a hitelfelvásárlóknak, ami alacsony árakhoz vezet a hitelek 
másodlagos piacain. Emiatt a hitelintézetek kevésbé vannak ösztönözve arra, hogy 
leépítsék a nemteljesítő hiteleik állományait.

(16) Ezért uniós szintű fellépésre van szükség annak érdekében, hogy kezelni lehessen a 
hitelfelvásárlók és a hitelgondozók helyzetét az eredetileg hitelintézetek által nyújtott 
nemteljesítő hitelek tekintetében. Ez az irányelv azonban nem érinti az uniós és 
nemzeti jognak megfelelő hitelkeletkeztetési szabályokat, beleértve azokat az eseteket, 
amikor a hitelgondozók feltehetően részt vesznek a hitelközvetítésben. Ez az irányelv 
nem érinti továbbá azokat a nemzeti szabályokat, amelyek a hitelmegállapodás 
feltételeinek újratárgyalása tekintetében a hitelfelvásárló vagy a hitelgondozó 
számára további követelményeket írnak elő.

(16a) A tagállamoknak lehetőségük van az ezen irányelv hatálya alá nem tartozó 
hitelgondozási tevékenységek szabályozására, amilyenek például a nem-hitelintézetek 
által kibocsátott hitelmegállapodások szolgáltatásai, vagy a természetes személyek 
által végzett hitelgondozási tevékenységek, beleértve az ezen irányelvben foglaltakkal 
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egyenértékű követelmények meghatározását. Ezek a szervezetek azonban nem 
élvezhetik az ilyen szolgáltatások más tagállamokba történő passzportálásának 
lehetőségét.

(16b) Ez az irányelv nem érinti a nemteljesítő hitelmegállapodás szerinti hitelezői jogoknak 
vagy magának a hitelmegállapodásnak az átruházására vonatkozó, a nemzeti 
jogszabályok szerinti korlátozásokat, ahol a hitelmegállapodást nem a nemzeti polgári 
jognak megfelelően szüntették meg azzal a következménnyel, hogy a teljes fizetendő 
összeg azonnal esedékessé válik, amennyiben ez a bankrendszeren kívüli szervezetre 
történő átruházáshoz szükséges. Ilyen módon lesznek olyan tagállamok, ahol – a 
nemzeti szabályokat figyelembe véve – továbbra is korlátozott a nem esedékességen 
túli, kevesebb mint 90 napja lejárt vagy nem e nemzeti polgári jog szerint 
megszüntetett nemteljesítő hitelmegállapodások nem szabályozott hitelezők általi 
felvásárlása. A tagállamok szabadon szabályozhatják a teljesítő hitelmegállapodások 
átruházását, beleértve az ezen irányelv szerinti követelményekkel egyenértékű 
követelmények bevezetését is.

▌
(18) Az uniós jog a 2014/17/EU irányelv, a 2008/48/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelv 10 és a 93/13/EGK tanácsi irányelv11 útján olyan hangsúlyt helyez a fogyasztók 
védelmére, amelynek figyelembevételével a hitelmegállapodás szerinti hitelezői 
jogoknak vagy magának a hitelmegállapodásnak a hitelfelvásárlóra való 
engedményezése semmilyen módon sem érintheti a fogyasztók uniós jog által biztosított 
védelmét. A hitelfelvásárlóknak és a hitelgondozóknak ezért be kell tartaniuk az eredeti 
hitelmegállapodásra alkalmazandó uniós és nemzeti jogot, és a hitelfelvevőnek 
ugyanolyan szintű védelemben kell részesülnie, mint amelyet az alkalmazandó uniós 
és nemzeti jog nyújt vagy amelyet az uniós vagy nemzeti kollíziós jogszabályok 
megállapítanak▌. 

(19) Ez az irányelv nem érintheti a polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködésre 
vonatkozó jogot, különösen a szerződéses kötelmekre alkalmazandó jogról és a 
joghatóságról szóló rendelkezéseket, ideértve az említett jogszabályok alkalmazását és 
az 593/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet12, továbbá az 1215/2012/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet13 szerinti egyedi ügyekre vonatkozó 
rendelkezéseket. A hitelezőknek és az őket képviselő személyeknek be kell tartaniuk az 
említett uniós jogszabályokat a fogyasztókkal kötött ügyleteikben, a nemzeti 
hatóságoknak pedig biztosítaniuk kell a fogyasztói jogok védelmét.

(20) Az uniós és a nemzeti jog a fogyasztóvédelem magas szintjének biztosítása érdekében 
számos jogot és biztosítékot ír elő a fogyasztóknak nyújtott vagy ígért 
hitelmegállapodásokkal kapcsolatban. Az említett jogok és biztosítékok főként a 

10 Az Európai Parlament és a Tanács 2008/48/EK irányelve (2008. április 23.) a fogyasztói 
hitelmegállapodásokról és a 87/102/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 60/34., 2008.5.22., 
66. o.).
11 A Tanács 93/13/EGK irányelve (1993. április 5.) a fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott 
tisztességtelen feltételekről (HL L 95., 1993.4.21., 29. o.) 
12 Az Európai Parlament és a Tanács 593/2008/EK rendelete (2008. június 17.) a szerződéses 
kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I.), HL L 177., 2008.7.4., 6–16. o.
13 Az Európai Parlament és a Tanács 1215/2012/EU rendelete (2012. december 12.) a polgári és 
kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, HL L 351., 
2012.12.20., 1. o.
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hitelmegállapodás tárgyalására és megkötésére, a 2005/29/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelvben14 meghatározott, az üzleti vállalkozások fogyasztókkal szemben 
folytatott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlataira, illetve a hitelmegállapodás 
teljesítésére vagy nemteljesítésére alkalmazandók. Ez különösen érvényes a 
2014/17/EU irányelv hatálya alá tartozó hosszú távú fogyasztói hitelmegállapodások 
esetében a fogyasztók azon jogára, amely a hitelmegállapodás szerinti kötelezettségeik 
lejárat előtti teljes vagy részleges teljesítésére vonatkozik, vagy adott esetben az 
egységes európai adatlap útján arról való tájékoztatásukra, hogy a hitelmegállapodás 
hitelfelvásárló számára átruházható. A hitelfelvevői jogok akkor sem módosulhatnak, 
ha a hitelmegállapodás hitelintézet és felvásárló közötti átruházására novációs szerződés 
formájában kerül sor. Biztosítani kell, hogy a hitelfelvevő ne kerüljön rosszabb 
helyzetbe azt követően, hogy a hitelmegállapodását egy hitelintézet egy 
hitelfelvásárlóra vagy hitelgondozóra ruházta át. Ez az irányelv nem korlátozhatja a 
tagállamokat abban, hogy szigorúbb fogyasztóvédelmi rendelkezéseket 
alkalmazzanak a hitelgondozókra vagy hitelfelvásárlókra.

(20a) A hitelgondozók és hitelfelvásárlók mindig kötelesek jóhiszeműen eljárni, 
tisztességesen bánni a fogyasztókkal, és tiszteletben tartani a magánéletüket. Nem 
zaklathatják a fogyasztókat, és nem adhatnak megtévesztő tájékoztatást számukra, és 
nem számíthatnak fel olyan díjakat, amelyek meghaladják az adósság kezeléséhez 
közvetlenül kapcsolódó költségeket. A tagállamok a méltányosság, a racionalitás és 
az arányosság általános jogi elveivel összhangban megállapíthatják e díjak és 
büntetések felső határát. 

(21) Emellett ez az irányelv nem csökkenti az uniós fogyasztóvédelmi szabályok alkalmazási 
körét, és ha a hitelfelvásárlók a 2014/17/EU vagy a 2008/48/EK irányelv rendelkezései 
értelmében hitelezőknek minősülnek, akkor a 2014/17/EU irányelv 35. cikkében vagy 
a 2008/48/EK irányelv 20. cikkében meghatározott egyedi követelmények hatálya alá 
kell tartozniuk.
Ezen túlmenően ez az irányelv nem érinti a 2005/29/EK irányelv által garantált 
fogyasztóvédelmet, amely tiltja a tisztességtelen gyakorlatokat, beleértve azokat is, 
amelyeket a szerződés végrehajtása során folytatnak, ha a fogyasztót megtévesztik a 
fogyasztó jogai vagy kötelezettségei tekintetében, vagy a fogyasztó zaklatásnak vagy 
kényszernek van kitéve, ideértve a végrehajtási intézkedések vagy a kommunikáció 
időzítését, helyszínét, jellegét vagy folyamatosságát, vagy a fenyegető vagy 
visszaélésszerű nyelvezet vagy magatartás alkalmazását, vagy a jogilag meg nem 
engedhető intézkedések meghozatalára irányuló fenyegetést.

(21a) A nemteljesítő hitelfelvevőt érintő bírósági tárgyalásokon figyelembe kell venni az 
egyenlő képviseletet a teljes körű és tisztességes tárgyalás biztosítása, valamint a 
tárgyalt paraméterek és jogviták teljes körű megértése érdekében. Egyenlő jogi 
képviseletet kell biztosítani és kellő időben  előre rendelkezésre bocsátani minden 
nemteljesítő hitelfelvevő számára, és biztosítani kell minden releváns tény és részlet 
átfogó előkészítését a jogvita megfelelő bírósági képviselete érdekében. Szükség esetén 

14 Az Európai Parlament és a Tanács 2005/29/EK irányelve (2005. május 11.) a belső piacon az üzleti 
vállalkozások fogyasztókkal szemben folytatott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól, valamint a 
84/450/EGK tanácsi irányelv, a 97/7/EK, a 98/27/EK és a 2002/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvek, 
valamint a 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról („Irányelv a tisztességtelen 
kereskedelmi gyakorlatokról”) (HL L 149., 2005.6.11., 22. o.).
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és az alkalmazandó nemzeti jog értelmében ezt a szolgáltatást ingyenes jogsegélyen 
vagy egy azzal egyenértékű eszközön keresztül a tagállam költségére kell nyújtani.

(22) Az uniós hitelintézetek ▌a hitelgondozói tevékenységeket rendes üzleti tevékenységük 
részeként végzik. Az általuk kibocsátott és a más hitelintézettől vásárolt 
hitelmegállapodások tekintetében azonos kötelezettségekkel rendelkeznek. Mivel már 
szabályozás és felügyelet hatálya alá tartoznak, ezen irányelvnek a hitelgondozói vagy 
-felvásárlói tevékenységükre való alkalmazása az engedélyezési és a megfelelési 
költségek szükségtelen megkettőződéséhez vezetne, ezért ezen irányelv hatálya nem 
terjed ki rájuk. Ezen túlmenően ezen irányelv alkalmazási körén kívül esik a 
hitelintézetek által történő hitelgondozási tevékenységek kiszervezése mind a teljesítő, 
mind a nemteljesítő hitelmegállapodások tekintetében, mivel a hitelintézeteknek meg 
kell felelniük az alkalmazandó kiszervezésre vonatkozó szabályoknak. Ezen 
túlmenően azok a nem-hitelintézeti hitelezők, amelyek egy tagállam illetékes 
hatóságának szabályozása és felügyelete alá tartoznak a 2008/48/EK és a 2014/17/EU 
irányelvvel összhangban, valamint szokásos üzleti tevékenységük részeként a 
fogyasztóknak nyújtott hitelek tekintetében hitelgondozási tevékenységet folytatnak, 
ezen irányelv alkalmazási körén kívül esnek, amennyiben az adott tagállamban 
hitelintézetek által kibocsátott hitelek gondozási tevékenységét végzik. Továbbá a 
2011/61/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv15 vagy a 2009/65/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv16 alapján engedélyezett vagy bejegyzett 
alternatívbefektetésialap-kezelő, alapkezelő társaság és befektetési társaság (feltéve, 
hogy a befektetési társaság nem jelölt ki alapkezelő társaságot) nem tartozik e rendelet 
hatálya alá. Olyan foglakozások is léteznek, amelyek a gondozási tevékenységekhez 
hasonló kiegészítő tevékenységeket folytatnak, nevezetesen közjegyzők, ügyvédek, 
bírósági végrehajtók és tisztviselők, akik a nemzeti jog bíróságinak rendelkezései 
szerint teljesítik a kötelező érvényű intézkedések végrehajtását, emiatt a tagállamok 
dönthetnek úgy, hogy ezekre a foglalkozásokra nem alkalmazzák ezt az irányelvet.

(23) Annak érdekében, hogy a meglévő hitelfelvásárlók és hitelgondozók alkalmazkodni 
tudjanak az ezen irányelvet átültető nemzeti rendelkezések követelményeihez, továbbá 
különösen a hitelgondozók engedélyezésének lehetővé tétele érdekében ezen irányelv a 
nemzeti jog szerint aktuálisan hitelgondozási tevékenységet végző szervezetek számára 
lehetővé teszi, hogy székhely szerinti tagállamukban folytassák e tevékenységüket az 
e rendelet átültetési határidejét követő hat hónapig. A hat hónapos időszak lejárta után 
csak az ezen irányelvet végrehajtó nemzeti jogszabály alapján engedélyezett 
hitelintézetek működhetnek a piacon.

(23a) Azok a tagállamok, amelyek már rendelkeznek az ebben az irányelvben 
megállapítottakkal egyenértékű vagy szigorúbb hitelgondozási tevékenységekre 
vonatkozó szabályokkal, az ezen irányelvet végrehajtó nemzeti jogukban rögzíthetik 
annak lehetőségét, hogy a meglévő hitelgondozási tevékenységet végző szervezetek 
automatikusan hitelesített hitelgondozóként kerüljenek elismerésre.

15 Az Európai Parlament és a Tanács 2011. június 8-i 2011/61/EU irányelve az alternatívbefektetésialap-
kezelőkről, valamint a 2003/41/EK és a 2009/65/EK irányelv, továbbá az 1060/2009/EK és az 1095/2010/EU 
rendelet módosításáról, EGT-vonatkozású szöveg
HL L 174., 2011.7.1, 1. o.
16 Az Európai Parlament és a Tanács 2009/65/EK irányelve (2009. július 13.) az átruházható értékpapírokkal 
foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra (ÁÉKBV) vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezések összehangolásáról (HL L 302., 2009.11.17., 32. o.).
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(24) A hitelgondozói tevékenység uniós szintű végzésére feljogosító engedélynek egységes 
és harmonizált feltételrendszeren kell alapulnia, és e feltételeket az illetékes 
hatóságoknak arányos módon kell alkalmaznia. A hitelgondozási engedély a 
hitelgondozási tevékenységekre vonatkozik, függetlenül a hitelek típusától. Ezért a 
hitelgondozók passzportálhatják magukat, hogy teljesítő hiteleket gondozhassanak 
olyan tagállamokban, ahol a teljesítőhitel-átruházás megengedett. Figyelembe véve a 
hitelgondozók és a hitelfelvevők közötti kapcsolat hosszú távú jellegét, valamint a 
kihívást jelentő követelményeket, csak jogi személy járhat el hitelgondozóként, és 
kérhet engedélyezést. Az adósok és hitelfelvevők számára biztosított védelem 
szintjének megóvása és a bizalom erősítése érdekében a hitelgondozói engedély 
megadásának és fenntartásának feltételeivel biztosítani kell, hogy a hitelgondozók és a 
hitelgondozóban befolyásoló részesedéssel rendelkező vagy az irányítási vagy az 
ügyviteli szervi tagok nem szerepelnek bűnügyi nyilvántartásban vagyon elleni 
bűncselekmények, pénzügyi tevékenységgel, pénzmosással, csalással kapcsolatos 
bűncselekmények vagy testi épség elleni súlyos bűncselekmények miatt, ▌és nem 
tartoznak fizetésképtelenségi eljárás hatálya alá, és korábban sem nyilvánították őket 
fizetésképtelenné, kivéve, ha fizetőképességük a nemzeti jognak megfelelően helyreállt. 
A tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, hogy a teljes irányítótestület megfelelő 
ismeretekkel és tapasztalattal rendelkezzen ahhoz, hogy az elvégzendő tevékenységet 
hozzáértő és felelősségteljes módon végezhesse. Minden tagállamnak értékelnie kell 
a jó hírnevet, a megfelelő ismereteket és tapasztalati feltételeket, ugyanakkor nem 
hátráltathatják az engedélyezett hitelintézetek Unión belüli szabad mozgását. E célból 
az EBH-nak iránymutatásokat kell kidolgoznia e követelmények eltérő 
értelmezésének kockázatának csökkentése érdekében. Ezenkívül a tagállamoknak 
biztosítaniuk kell, hogy a kérelmező megfelelő induló tőkével vagy könyvelés szerinti 
elkülönítéssel rendelkezzen, valamint azt, hogy a kérelmező hatékony felügyeletének 
ne legyenek a csoportstruktúrájából eredő akadályai. Végül, az adósok védelmére és 
a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályok betartásának biztosítása érdekében 
elő kell írni megfelelő irányítási rendszerek és belső kontrollmechanizmusok, illetve 
panaszkezelési rendszerek létrehozását és felügyeletét, meg kell továbbá állapítani a 
megfelelő szavatolótőke és likviditási követelményeket vagy könyvelés szerinti 
elkülönítést, a kockázatok vállalására, kezelésére, nyomon követésére és enyhítésére 
vonatkozó, valamint a jelentéstételi és nyilvánosságra hozatali követelmények 
megfelelő intézkedéseit. Ezen túlmenően a hitelgondozónak megfelelő pénzmosás- és 
terrorizmusellenes eljárásokkal kell rendelkeznie, amennyiben a székhely szerinti és 
a fogadó tagállam 2015/849/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvet17 átültető 
nemzeti jogszabálya a pénzmosás megelőzése, a pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozása elleni küzdelem kötelezett szervezeteiként hitelgondozókat jelöl ki. 
Emellett a hitelgondozók számára elő kell írni, hogy méltányosan és a hitelfelvevők 
pénzügyi helyzetét kellően figyelembe véve járjanak el. Ha nemzeti szinten működnek 
adósságtörlesztést segítő adósságkezelő szolgálatok, akkor a hitelgondozóknak meg kell 
fontolniuk azt, hogy a hitelfelvevőket ilyen szolgálatokhoz irányítsák.

(25) A hosszadalmas eljárások és a bizonytalanság elkerülése érdekében meg kell határozni 
a kérelmezők által benyújtandó információkra vonatkozó követelményeket, valamint az 

17 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/849 irányelve (2015. május 20.) a pénzügyi rendszerek 
pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről, a 648/2012/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 
2006/70/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 141., 2015.6.5., 73. o.).
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engedély kiadására vonatkozó észszerű határidőket és az engedély visszavonásának 
feltételeit. Ha a hatóságok visszavonják egy más tagállamban hitelgondozói 
tevékenységet végző hitelgondozó engedélyét, arról tájékoztatni kell a fogadó tagállam 
illetékes hatóságait. Ugyanígy, az engedélyezett hitelgondozók számával és 
azonosságával kapcsolatos átláthatóság biztosítása érdekében minden tagállamban létre 
kell hozni egy naprakész ▌nyilvántartást vagy listát, amelyeket az illetékes hatóságok 
weboldalain nyilvánosan elérhető módon közzé kell tenni.

(26) A hitelgondozó és a hitelező közötti szerződéses kapcsolatot, valamint a hitelgondozó 
hitelezővel szembeni kötelezettségeit nem módosíthatja a hitelgondozóknak történő 
kiszervezés. A hitelgondozókat felelőssé kell tenni annak biztosításáért, hogy 
tevékenységeik hitelgondozási szolgáltatóhoz való kiszervezése ne okozhasson 
indokolatlan működési kockázatot vagy a hitelgondozási szolgáltató nemzeti vagy uniós 
jogi követelménynek való meg nem felelését, és ne korlátozhassa a felügyeleti hatóságot 
feladatai ellátásában és a hitelfelvevők jogainak védelmében.

(27) Mivel a hitelező a hitelmegállapodás kezelésére és érvényesítésére vonatkozó 
megbízással jogai és kötelezettségei, illetve a hitelfelvevővel folytatott közvetlen 
kapcsolattartás tekintetében is felhatalmazást ad a hitelgondozónak, de a végső 
felelősséget megtartja, a hitelező és a hitelgondozó közötti kapcsolatot egyértelműen, 
írott hitelgondozói megállapodásban kell meghatározni, és az illetékes hatóságok 
számára lehetővé kell tenni annak ellenőrzését. Emellett a hitelgondozók számára elő 
kell írni, hogy méltányosan és a hitelfelvevők pénzügyi helyzetét kellően figyelembe 
véve járjanak el. Amennyiben nem a hitelvásárló végzi a megszerzett hitelek 
gondozását, a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a hitelgondozó és a hitelező 
hitelgondozási megállapodásban egyezett meg arról, hogy a hitelgondozó még a 
hitelgondozási tevékenységek kiszervezése előtt értesíti a hitelezőt.

(28) A hitelgondozók határon átnyúló tevékenységhez való jogának biztosítása érdekében, 
illetve e tevékenységek felügyelete céljából ez az irányelv megállapítja az engedélyezett 
hitelgondozók határon átnyúló tevékenységhez való jogának gyakorlására szolgáló 
eljárást. A székhely szerinti és a fogadó tagállam hatóságai közötti és a hitelgondozóval 
folytatott kommunikációnak észszerű határidőkön belül kell zajlania.

(28a) A fogadó tagállamokban tevékenységet folytató hitelgondozóra a fogadó tagállam 
nemzeti jogszabályában az ezen irányelvvel összhangban megállapított korlátozások 
és követelmények vonatkoznak.

(29) A határon átnyúló tevékenységet folytató hitelgondozók eredményes és hatékony 
felügyeletének biztosítása érdekében létre kell hozni a székhely szerinti és a fogadó 
tagállam illetékes hatóságai közötti együttműködés konkrét keretét. E keretnek lehetővé 
kell tennie az információk cseréjét – azok bizalmas jellegének, szakmai titoktartásának, 
valamint az egyéni és az üzleti jogok védelmének fenntartásával –, a helyszíni és a 
helyszínen kívüli szemléket, a segítségnyújtást, továbbá az ellenőrzések és a vizsgálatok 
eredményeinek és a hozott intézkedéseknek a bejelentését.

(30) A hitelfelvásárlói és a hitelgondozói tevékenység megkezdésének fontos előfeltételévé 
kell tenni, hogy a szóban forgó intézményeknek lehetősége legyen az uniós és a nemzeti 
adatvédelmi szabályok betartása mellett minden releváns információhoz hozzáférnie, és 
ezt a tagállamoknak kell biztosítaniuk.

(31) A hitelintézetek számára elő kell írni, hogy nemteljesítő hitelmegállapodásaik 
átruházásakor kétévente tájékoztassák felügyeleti hatóságukat és az ezen irányelvnek 
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való megfelelést felügyelő illetékes hatóságot legalább az átruházott hitelportfóliók 
összevont mérlegéről, a hitelek számáról és összegéről és arról, hogy tartalmaz-e a 
fogyasztókkal kötött megállapodásokat. Minden olyan hitelportfólió esetében, amely 
egyetlen tranzakcióban került átadásra, a megadott információnak tartalmaznia kell 
a jogi személy azonosítóját, vagy ha nem áll rendelkezésre, a vásárló címét és azonosító 
adatait és adott esetben annak unióbeli képviselőjét. Az illetékes hatóságot kötelezni 
kell arra, hogy az említett információkat továbbítsa a hitelfelvásárló felügyeletében 
illetékes hatóság és a hitelfelvevő székhelye szerinti illetékes hatóság részére. Az ilyen 
átláthatósági követelmények lehetővé teszik a hitelmegállapodások átruházásának 
Unión belüli harmonizált és eredményes felügyeletét. Az arányosság elvének való 
megfeleléshez az illetékes hatóságoknak az átfedések elkerülése érdekében figyelembe 
kell venniük azokat az információkat, amelyek egyéb módokon már rendelkezésre 
állnak, különösen a hitelintézetek tekintetében. A tagállamoknak biztosítaniuk kell, 
hogy a hitelportfólióra vonatkozó, az illetékes hatóságok felé történő értesítési 
kötelezettség – amint az ilyen portfóliót átruházták a hitelfelvásárlóra – továbbra is a 
hitelgondozó felelősségi körébe tartozzon. Emellett az értékpapírosítási ügyletek 
esetében, amennyiben kötelező átláthatósági sablonokat irányoznak elő, el kell 
kerülni az ezen irányelvből eredő kettős adatszolgáltatást.

(32) A Tanács cselekvési tervének részeként a nemteljesítő hitelmegállapodásokra 
vonatkozó egységes és standardizált adatokkal egészítik ki a hitelintézetek adat-
infrastuktúráját. Az Európai Bankhatóság adattáblákat dolgozott ki a banki könyvben 
szereplő hitelezési kitettségekre vonatkozó adatszolgáltatáshoz és annak lehetővé 
tételéhez, hogy a potenciális vásárlók megállapíthassák a hitelmegállapodások értékét, 
és elvégezhessék előzetes vizsgálataikat. Az ilyen táblák hitelmegállapodásokra való 
alkalmazása egyrészt csökkentené az információs aszimmetriát a hitelmegállapodások 
potenciális vásárlói és eladói között, és így hozzájárulna egy működő uniós másodlagos 
piac kifejlesztéséhez. Másrészt, ha az ilyen sablonok túlságosan részletesek, túlzott 
terhet jelenthetnek a hitelintézetek számára, anélkül, hogy a tájékoztatás tekintetében 
érzékelhető többletre tennének szert. Ezért az EBH-nak felül kell vizsgálnia az 
adattáblákat, többek között nyilvános konzultációt kell folytatnia az érdekelt felekkel 
és az illetékes hatóságokkal annak érdekében, hogy az adattáblákat a hitelintézetekre 
vonatkozó végrehajtás-technikai standardokká alakítsa. Az arányosság elvének való 
megfelelés érdekében ezeket a tájékoztatási követelményeket a hitelintézetekre 
méretükkel és összetettségükkel arányos módon kell alkalmazni. 
Hitelmegállapodások egyéb eladóit ösztönözni kell a standardok használatára, hogy 
elősegítsék az értékesítésre szánt hitelmegállapodások értékének megállapítását.

(33) A hitelfelvásárlók gyakran befektetési alapok, pénzügyi intézmények vagy 
hitelintézetek. Nem új hiteleket teremtenek, hanem az ezen irányelvnek megfelelően 
meglévő, nemteljesítő hitelmegállapodásokat vásárolnak saját kockázatukra, vagyis 
nem jelentenek prudenciális kockázatot, és a rendszerszintű kockázatokhoz való 
potenciális hozzájárulásuk elhanyagolható. Az ilyen típusú befektetők számára ezért 
nem lenne indokolt előírni, hogy engedélyt kelljen kérniük, de ugyanakkor fontos, hogy 
az uniós és a nemzeti fogyasztóvédelmi szabályok érvényesek maradjanak, és a 
hitelfelvevők jogai továbbra is megegyezzenek az eredeti hitelmegállapodásból 
eredőkkel.

(34) Harmadik országbeli hitelfelvásárlók esetében az uniós fogyasztók kevésbé 
hagyatkozhatnak az uniós jogszabályok szerinti jogaikra, a nemzeti hatóságok pedig 
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nehezebben tudják felügyelni a hitelmegállapodások érvényesítését. A hírnévkockázat 
miatt maguk a hitelintézetek is visszariadhatnak a hitelmegállapodások harmadik 
országbeli hitelfelvásárlók számára való értékesítésétől. Az unión belül engedélyezett 
▌hitelintézet vagy hitelgondozó kijelölésével biztosítható, hogy a hitelfelvevőijogok a 
hitelmegállapodás átruházása után ugyanazon a szinten maradjanak. A hitelgondozó 
köteles betartani az alkalmazandó uniós és nemzeti jogszabályokat, az egyes tagállamok 
nemzeti hatóságait pedig fel kell hatalmazni a hitelgondozói tevékenység eredményes 
felügyeletéhez szükséges hatáskörökkel.

(34a) Ha a hitelfelvásárló gondoskodik a hitelező jogaival kapcsolatos jogok és 
követelmények kezeléséről és betartásáról a hitelmegállapodásban, vagy akár 
magáról a hitelmegállapodásról, akkor a hitelfelvásárló hitelgondozónak minősül, és 
ezért ezen irányelv szerint engedélyezett.

(35) A hitelgondozó vagy hitelintézet szolgáltatásait igénybe vevő hitelfelvásárlóknak 
tájékoztatniuk kell erről az illetékes hatóságokat, hogy azok felügyelni tudják a 
hitelgondozónak a hitelfelvevővel szembeni magatartását. A hitelfelvásárlók kötelesek 
továbbá kellő időben tájékoztatni a felügyeletükért felelős illetékes hatóságokat arról, 
ha hitelintézetet vagy hitelgondozót váltanak.

(36) A hitelmegállapodást közvetlenül érvényesítő hitelfelvásárlóknak be kell tartaniuk a 
hitelmegállapodásra alkalmazandó jogot, ideértve a hitelfelvevőre alkalmazandó 
fogyasztóvédelmi szabályokat is. Továbbra is érvényesnek kell lenniük különösen a 
szerződések érvényesítésére vonatkozó, a fogyasztóvédelmi és a büntetőjogi nemzeti 
szabályoknak, amelyek érvényesülését az illetékes hatóságoknak kell biztosítaniuk a 
tagállamok területén.

(37) Az ezen irányelvben meghatározott kötelezettségek érvényesítésének elősegítése 
érdekében, ha a hitelfelvásárló székhelye nem az Unióban található, az ezen irányelvet 
átültető nemzeti jogszabálynak elő kell írnia, hogy a hitelmegállapodás átruházásáról 
szóló szerződés megkötésekor a harmadik országbeli hitelfelvásárló kijelöljön egy uniós 
székhelyű hitelintézetet vagy engedélyezett hitelgondozót. A nemteljesítő hiteleket 
átruházó hitelfelvásárlóknak évente kétszer összesített szinten kell tájékoztatniuk a 
székhely szerinti tagállamuk illetékes hatóságait legalább az átruházott hitelportfóliók 
összevont mérlegéről, a hitelek számáról és összegéről és arról, hogy tartalmaznak-e 
a fogyasztókkal kötött megállapodásokat. Minden olyan portfóliónak, amely egyetlen 
tranzakcióban került átadásra, tartalmaznia kell a jogi személy azonosítóját, vagy ha 
az nem áll rendelkezésre, a vásárló címét és azonosító adatait.

(38) A tagállamokban jelenleg különböző hatóságok vannak megbízva a hitelgondozók és a 
hitelfelvásárlók engedélyezésével és felügyeletével, ezért elengedhetetlen, hogy a 
tagállamok tisztázzák e hatóságok szerepét, és megfelelő hatáskörökkel ruházzák fel 
azokat, különösen mivel előfordulhat, hogy más tagállamokban szolgáltatásokat nyújtó 
szervezeteket is felügyelniük kell. Az Unió-szerte hatékony és arányos felügyelet 
biztosítása érdekében a tagállamoknak biztosítaniuk kell az illetékes hatóságok számára 
az ezen irányelv szerinti feladataik ellátásához – többek között a szükséges információk 
beszerzéséhez, az esetleges szabálysértések vizsgálatához, a hitelfelvevők panaszainak 
kezeléséhez, valamint büntetések és korrekciós intézkedések kiszabásához (például az 
engedély visszavonásához) – szükséges hatásköröket. A tagállamoknak az ilyen 
büntetések alkalmazása esetén biztosítaniuk kell, hogy az illetékes hatóságok arányos 
módon, indokolás mellett szabják ki azokat, és hogy a büntetéseket kiszabó határozatok 
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ellen akkor is bírósági felülvizsgálatot lehessen kérni, ha az illetékes hatóságok nem 
járnak el az előírt határidőn belül.

(38a) Az ezen irányelv megsértésére vonatkozó rendelkezések nem érintik a tagállamok 
azon jogát, hogy beavatkozzanak a nemzeti jog megsértése esetén, például a 
fogyasztóvédelemre vonatkozó egyedi szabályok, a csak nemzeti szinten elfogadott 
hitelfelvevői jogokra vonatkozó szabályok vagy bűncselekmények tekintetében. Ilyen 
esetekben a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságai döntenek arról, hogy sérült-
e a nemzeti jog, így ezen irányelv nem korlátozza hatáskörüket.

▌ 

(52) A 2014/17/EU irányelv, a 2008/48/EK irányelv és a 93/13/EGK irányelv szerinti 
szerződés előtti kötelezettségek sérelme nélkül, továbbá a magas szintű 
fogyasztóvédelem biztosítása érdekében a hitelmegállapodás feltételeinek módosítása 
előtt kellő időben a fogyasztók rendelkezésére kell bocsátani az ilyen módosítások 
egyértelmű és átfogó jegyzékét, végrehajtásuk ütemezését és a szükséges részleteket, 
valamint annak a nemzeti hatóságnak a nevét és címét, amelynél a fogyasztó panaszt 
tehet.

(53) Mivel a másodlagos hitelpiacok teljesítménye nagyban függ majd a részt vevő 
szervezetek jó hírétől, a hitelgondozóknak hatékony mechanizmusokat kell létrehozniuk 
a hitelfelvevők panaszainak a kezelésére. A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a 
hitelfelvásárlók és a hitelgondozók felügyeletéért felelős illetékes hatóságok 
eredményes és hozzáférhető eljárásokkal rendelkezzenek a hitelfelvevők panaszainak 
kezelésére.

(54) A személyes adatok kezelésére ezen irányelv alkalmazásában az (EU) 2016/679 európai 
parlamenti és tanácsi rendelet18 és az (EU) 2018/1725 európai parlamenti és tanácsi 
rendelet19 rendelkezései egyaránt alkalmazandók. Konkrétabban, amennyiben ezen 
irányelv alkalmazásának céljából személyes adatok kezelésére kerül sor, meg kell adni 
annak pontos célját, meg kell említeni a releváns jogalapot és be kell tartani az (EU) 
2016/679 rendeletben előírt releváns biztonsági követelményeket, továbbá tiszteletben 
kell tartani a szükségesség, arányosság, célhoz kötöttség, átlátható és arányos 
adatmegőrzési időszak elvét. A személyes adatok beépített és alapértelmezett 
védelmének valamennyi olyan adatkezelési rendszer szerves részét kell képeznie, 
amelyet ezen irányelv keretében dolgoznak ki és használnak. Hasonlóképpen, a 
tagállamok illetékes hatóságai közötti igazgatási együttműködésnek és kölcsönös 
segítségnyújtásnak összeegyeztethetőnek kell lennie az (EU) 2016/679 európai 
parlamenti és tanácsi rendeletben a személyes adatok védelme tekintetében 
megállapított szabályokkal, és meg kell felelnie az uniós jogszabályokat végrehajtó 
nemzeti adatvédelmi szabályoknak.

18 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes 
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad 
áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (HL L 
119., 2016.5.4., 1. o.).
19 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1725 rendelete (2018. október 23.) a természetes 
személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése 
tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 45/2001/EK rendelet és az 
1247/2002/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 295, 2018.11.21., 39. o.).
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(55) Annak biztosítása érdekében, hogy a hitelmegállapodás szerinti hitelezői jogoknak vagy 
magának a hitelmegállapodásnak harmadik személyre történő engedményezése ne 
érintse a fogyasztók védelmének szintjét, a 2014/17/EU irányelvet módosítani kell oly 
módon, hogy az említett irányelv hatálya alá tartozó hitel átruházása esetén a fogyasztó 
minden olyan kifogást jogosult legyen érvényesíteni a hitelfelvásárlóval szemben, 
amely az eredeti hitelezővel szemben rendelkezésére állt, és tájékoztatást kapjon az 
engedményezésről.

(56) A tagállamoknak és a Bizottságnak a magyarázó dokumentumokról szóló, 2011. 
szeptember 28-i együttes politikai nyilatkozatával összhangban a tagállamok vállalták, 
hogy az átültető intézkedéseikről szóló értesítéshez indokolt esetben egy vagy több 
olyan dokumentumot mellékelnek, amely megmagyarázza az irányelv elemei és az azt 
átültető nemzeti jogi eszközök megfelelő részei közötti kapcsolatot. Ezen irányelv 
tekintetében a jogalkotó úgy ítéli meg, hogy ilyen dokumentumok átadása indokolt.

(56a) Az európai adatvédelmi biztossal konzultációra került sor, és a biztos 2019. január 24-
én véleményt nyilvánított.

(56b) Ezen irányelv hatékony működését felül kell vizsgálni, mivel a magas szintű 
fogyasztóvédelemmel rendelkező nemteljesítő hitelek belső másodlagos piaca fejlődni 
fog. A Bizottságnak minden lehetősége megvan az olyan konkrét határokon átnyúló 
kérdések elemzésére, amelyeket az egyes tagállamok nem képesek azonosítani vagy 
megfelelően kezelni, például a pénzmosás és a terrorizmus-finanszírozás kockázata, 
amely a hitelgondozási és hitelfelvásárlói tevékenységgel, valamint a különböző 
tagállamok illetékes hatóságai közötti együttműködéssel kapcsolatban felmerülhet. 
Indokolt ezért, hogy ezen irányelv felülvizsgálatába a Bizottság a hitelgondozók és a 
hitelfelvásárlók tevékenységeivel kapcsolatos pénzmosási és 
terrorizmusfinanszírozási kockázatokat, valamint az illetékes hatóságok közötti 
igazgatási együttműködés alapos értékelését is belefoglalja.

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

I. cím

Tárgy, hatály és fogalommeghatározások

1. cikk

Tárgy

(1) Ez az irányelv közös keretet és követelményeket állapít meg a következők 
tekintetében: 

a) uniós székhelyű hitelintézet által kibocsátott nemteljesítő hitelmegállapodás 
szerinti hitelezői jogoknak vagy magának a nemteljesítő hitelmegállapodásnak 
a hitelgondozói, amelyek egy hitelfelvásárló nevében járnak el; 

b) uniós székhelyű hitelintézet által kibocsátott nemteljesítő hitelmegállapodás 
szerinti hitelezői jogok vagy a nemteljesítő megállapodás hitelfelvásárlója;

▌
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(2) Ez az irányelv csak a nemteljesítő hitelmegállapodásokra vonatkozik. A hitelezők nem 
ruházhatják át harmadik felekre a fogyasztókkal kötött teljesítő 
hitelmegállapodásokat.

2. cikk

Hatály 

(1) Ezen irányelv 3–22. és 34–43. cikke a következőkre alkalmazandó:

a) ▌hitelgondozók, amelyek az alkalmazandó uniós vagy nemzeti jognak 
megfelelően uniós székhelyű hitelintézet által kibocsátott nemteljesítő 
hitelmegállapodás szerinti hitelezői jogoknak vagy a nemteljesítő 
hitelmegállapodás hitelfelvásárlói nevében járnak el▌; 

b) uniós székhelyű hitelintézet által kibocsátott nemteljesítő hitelmegállapodás 
szerinti hitelezői jogok vagy a nemteljesítő hitelmegállapodás hitelfelvásárlói, 
amelyek az alkalmazandó uniós vagy nemzeti jognak megfelelően ▌járnak el;

▌

(3) Az alkalmazási körébe tartozó hitelmegállapodások tekintetében ez az irányelv nem 
érinti sem a nemzeti jognak a hitelmegállapodás szerinti hitelezői jogok vagy maga 
a hitelmegállapodás átruházásával kapcsolatos kötelmi jogi vagy polgári jogi elveit, 
sem pedig a különösen az 1215/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet20, 
az 593/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet21, a 2014/17/EU irányelv, a 
2008/48/EK irányelv, a 93/13/EGK irányelv és az ezeket átültető nemzeti 
rendelkezések, illetve a fogyasztóvédelemmel és a hitelezői jogokkal kapcsolatos 
egyéb uniós jogszabályok és nemzeti jogszabályok alapján a fogyasztóknak vagy 
hitelfelvevőknek nyújtott védelmet.

(3a) Az irányelv nem érinti a tagállamok nemzeti jogában a nem esedékességen túli vagy 
kevesebb mint 90 napja lejárt vagy nem a nemzeti polgári jogi rendelkezések szerint 
megszüntetett nemteljesítő hitelmegállapodások szerinti hitelezői jogok 
átruházására vagy az ilyen nemteljesítő hitelmegállapodások átruházására 
meghatározott korlátozásokat.

(3b) Az irányelv nem érinti a tagállamok nemzeti jogában a hitelmegállapodás szerinti 
hitelezői jogok vagy maga a hitelmegállapodás érvényesítésére vonatkozó tagállami 
nemzeti jogszabályokban foglalt követelményeket, amennyiben a hitelfelvásárló az 
(EU) 2017/2402 európai parlamenti és tanácsi rendelet22 2. cikkének (2) 
bekezdésében meghatározott értékpapírosítási különleges célú gazdasági egység, és 
amennyiben az ilyen nemzeti jogszabályok:

20 Az Európai Parlament és a Tanács 1215/2012/EU rendelete (2012. december 12.) a polgári és 
kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról (HL L 
351., 2012.12.20., 1. o.)..

21 Az Európai Parlament és a Tanács 593/2008/EK rendelete (2008. június 17.) a szerződéses 
kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I.), HL L 177., 2008.7.4., 6).

22 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/2402 rendelete (2017. december 12.) az értékpapírosítás 
általános keretrendszerének meghatározásáról, az egyszerű, átlátható és egységesített értékpapírosítás 
egyedi keretrendszerének létrehozásáról, valamint a 2009/65/EK, a 2009/138/EK és a 2011/61/EU 
irányelv és az 1060/2009/EK és a 648/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 347., 2017.12.28., 35. o.).
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i. azonos szintű fogyasztóvédelmet nyújtanak;
ii. biztosítja, hogy az illetékes hatóságok megkapják a hitelgondozóktól a 

szükséges információkat;
iii. nem akadályozzák a hitelgondozókat abban, hogy más tagállamokba 
passzportálják magukat.

(4) Ezen irányelv 3–8., 9–22. és 34–43. cikke nem alkalmazandó a következőkre: 

a) hitelmegállapodás szerinti hitelezői jogok vagy a hitelmegállapodás gondozása, 
amelyet a következő végez:

i. uniós székhelyű hitelintézet▌;

ii. a 2011/61/EU irányelvvel összhangban engedélyezett vagy bejegyzett 
alternatívbefektetésialap-kezelő (ABAK), vagy a 2009/65/EK irányelvvel 
összhangban engedélyezett alapkezelő vagy befektetési társaság, feltéve, 
hogy az irányelv alapján a befektetési társaság nem jelölt ki alapkezelő 
társaságot az általuk kezelt alap helyett;

iii. nem-hitelintézet, amely valamely tagállam illetékes hatóságának 
felügyelete alatt áll a 2008/48/EK irányelv 20. cikkének vagy a 
2014/17/EU irányelv 35. cikkének megfelelően, az adott tagállamban 
végzett tevékenysége során.

b) olyan hitelmegállapodás szerinti hitelezői jogok vagy a hitelmegállapodás 
gondozása, amelyet nem egy uniós székhelyű hitelintézet ▌bocsátott ki, kivéve, 
ha a hitelmegállapodás szerinti hitelezői jogokat vagy a hitelmegállapodást 
ilyen intézmény ▌által kibocsátott hitelmegállapodásra cserélik;

c) nemteljesítő hitelmegállapodás szerinti hitelező jogok vagy a nemteljesítő 
hitelmegállapodás uniós székhelyű hitelintézet ▌általi felvásárlása;

d) a hitelező jogainak vagy magának a hitelmegállapodásnak a 41. cikk (2) 
bekezdésének második albekezdésében említett időpont előtti átruházása. 

(4a) A tagállamok mentesíthetik az irányelv alkalmazása alól a hitelmegállapodás 
szerinti hitelezői jogok vagy a hitelmegállapodás szakmában dolgozók által, a 
tagállam felügyelete alatt végzett gondozását – például a nemzeti jogban 
meghatározott jegyzők és végrehajtók vagy a 98/5/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv23 1. cikke (2) bekezdésének a) pontjában meghatározott jogászok – az ezen 
irányelv 3. cikkének (9) bekezdésében említett tevékenységek szakmai tevékenységük 
részeként történő végrehajtásakor.

▌

3. cikk 

Fogalommeghatározások

Ezen irányelv alkalmazásában:

23 Az Európai Parlament és a Tanács 98/5/EK irányelve (1998. február 16.) az ügyvédi hivatásnak a 
képesítés megszerzése országától eltérő tagállamokban történő folyamatos gyakorlásának elősegítéséről (HL L 
77., 1998.3.14., 36. o.).
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(1) „hitelintézet”: az 575/2013/EU rendelet 4. cikke (1) bekezdésének 1. pontjában 
meghatározott hitelintézet24;

(2) „hitelező”: hitelintézet▌, amely ▌hitelt bocsátott ki vagy hitelfelvásárló; 

(3) „hitelfelvevő”: jogi vagy természetes személy, amely hitelmegállapodást kötött 
egy hitelezővel, beleértve a jogutódját vagy kedvezményezettjét;

▌

(4a) „fizetési nehézségbe került hitelfelvevő”: olyan természetes vagy jogi személy, 
aki olyan hitelmegállapodást kötött, amely a 11a. pont értelmében 
„nemteljesítő” hitelnek minősül vagy valószínűleg annak minősül;

(5) „hitelmegállapodás”: olyan eredeti állapotú, módosított vagy kicserélt 
megállapodás, amely alapján a hitelintézet vagy bármely más hitelező hitelt 
nyújt vagy annak nyújtására ígéretet tesz halasztott fizetés, kölcsön vagy más, 
ezekhez hasonló pénzügyi megoldás formájában;

(5a) „hitelgondozási megállapodás”: a hitelező és a hitelgondozó között, a 
hitelgondozó által a hitelező nevében nyújtandó szolgáltatásokról létrejött 
írásos szerződés;
▌

(7) „hitelfelvásárló”: olyan természetes vagy jogi személy, amely nem hitelintézet 
vagy annak leányvállalata, és amely szakmája, üzleti tevékenysége vagy 
foglalkozása keretében az alkalmazandó uniós és nemzeti joggal összhangban 
nemteljesítő hitelmegállapodás szerinti hitelezői jogokat vásárol vagy magát a 
nemteljesítő hitelmegállapodást vásárolja meg;

(7a) „hitelgondozási szolgáltató”: a hitelgondozó által a 7b. pontban felsorolt 
tevékenységek ellátása céljából alkalmazott harmadik fél;

(7b) „hitelgondozó”: olyan jogi személy, amely üzleti tevékenysége keretében kezeli 
és érvényesíti a nemteljesítő hitelmegállapodás szerinti hitelezői jogokat vagy 
a nemteljesítő hitelmegállapodást a hitelező vagy saját maga nevében, és az 
alábbiak közül legalább egy vagy több tevékenységet végez:
a) a hitelmegállapodás szerinti hitelezői jogokhoz vagy a 

hitelmegállapodáshoz kapcsolódó esedékes befizetések hitelfelvevőtől 
történő beszedése vagy behajtása, amennyiben az nem a 2015/2366 
irányelv I. mellékletében meghatározott „pénzforgalmi szolgáltatás”, a 
nemzeti joggal összhangban;

b) a hitelmegállapodás szerinti hitelezői jogokhoz vagy a 
hitelmegállapodáshoz kapcsolódó feltételek nemzeti jogban előírt 
követelményeknek megfelelően, valamint a hitelező utasításaival 
összhangban történő újratárgyalása a hitelfelvevővel, amennyiben nem a 
2014/17/EU irányelv 4. cikkének (5) bekezdése vagy a 2008/48/EK 
irányelv 3. cikkének f) pontja szerinti hitelközvetítők;

24 Az Európai Parlament és a Tanács 575/2013/EU rendelete (2013. június 26.) a hitelintézetekre és 
befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról 
(HL L 176., 2013.6.27., 1. o.).
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c) a hitelmegállapodás szerinti hitelezői jogokkal vagy a 
hitelmegállapodással kapcsolatos panaszkezelés;

d) hitelfelvevők tájékoztatása a kamatlábak és a díjak megváltozásáról és a 
hitelmegállapodás alapján esedékes kifizetésekről.

▌

(9) „székhely szerinti tagállam”: a hitelgondozó tekintetében az a tagállam, 
amelyben a székhelye található, vagy ha a nemzeti jog szerint nincs bejegyzett 
székhelye, az a tagállam, ahol a központi irodája található, a hitelfelvásárlót 
illetően pedig az a tagállam, amelyben a hitelfelvásárló lakhelye vagy 
székhelye található;

(10) „fogadó tagállam”: az a székhely szerinti tagállamtól eltérő tagállam, amelyben 
a hitelgondozó fiókteleppel rendelkezik, a 10. cikkben említett hitelgondozót 
jelölt ki, vagy ahol a hitelfelvevő lakhelye vagy székhelye található a 
hitelmegállapodás megkötésekor;

(11) „fogyasztó”: olyan természetes személy, aki az ezen irányelv hatálya alá tartozó 
hitelmegállapodások keretében olyan célból jár el, amely kívül esik szakmája, 
üzleti tevékenysége vagy foglalkozása körén.

(11a) „nemteljesítő hitelmegállapodás”: olyan hitelkövetelés, amely megfelel a 
680/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet25, V. melléklete 2. részének 213. 
pontjában meghatározott feltételeknek ahhoz, hogy nemteljesítő kitettségnek 
minősüljön.

II. cím

Hitelgondozók 

I. fejezet

A hitelgondozók engedélyezése

4. cikk

Általános követelmények

(1) A tagállamok előírják, hogy a hitelgondozó az ezen irányelvet átültető nemzeti 
rendelkezések követelményeinek megfelelően engedélyt szerezzen a székhely szerinti 
tagállamban, mielőtt annak területén megkezdené tevékenységeit.

(1a) Azok a tagállamok, amelyek már rendelkeznek az ebben az irányelvben 
megállapítottakkal egyenértékű vagy szigorúbb hitelgondozási tevékenységekre 
vonatkozó szabályokkal, az ezen irányelvet átültető nemzeti jogukban rögzíthetik 

25 A Bizottság 680/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. április 16.) az intézmények 575/2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet szerinti felügyeleti adatszolgáltatása tekintetében végrehajtás-technikai 
standardok megállapításáról
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annak lehetőségét, hogy a meglévő hitelgondozási tevékenységet végző szervezetek 
automatikusan hitelesített hitelgondozóként kerüljenek elismerésre.

(2) A tagállamok az ilyen engedély megadására vonatkozó hatáskörrel a 20. cikk (3) 
bekezdése alapján kijelölt illetékes hatóságokat ruházzák fel. 

5. cikk

Az engedély megadásával kapcsolatos követelmények

(1) A tagállamok megállapítják a 4. cikk (1) bekezdésében említett engedély megadásával 
kapcsolatos következő minimális követelményeket:

a) a kérelmező ▌az Európai Unió működéséről szóló szerződés 54. cikkében 
említett jogi személy, amelynek székhelye, vagy ha a nemzeti joga szerint nincs 
bejegyzett székhelye, központi irodája abban a tagállamban található, 
amelyben engedélyezést kérelmez;

b) ▌irányító vagy ügyviteli szervének tagjai kellően jó hírnévvel rendelkeznek, 
bizonyítva, hogy:

▌

ii. nem szerepelnek bűnügyi nyilvántartásban vagy bármely más ennek 
megfelelő nemzeti adattárban súlyos bűncselekmények, különösen 
vagyon elleni, banki, pénzügyi, biztosítási tevékenységgel, 
értékpapírpiaccal vagy értékpapír-kifizetési eszközökkel kapcsolatos 
bűncselekmények miatt, ideértve a pénzmosásra, a piaci manipulációra, 
a bennfentes kereskedelemre, az uzsorára, a csalásra, az 
adóbűncselekményekre, a szakmai titoktartás vagy a testi épség 
megsértésére, valamint a társaságokra, a csődre, a fizetésképtelenségre 
vagy a fogyasztóvédelemre vonatkozó jogszabályok hatálya alá tartozó 
bármely egyéb bűncselekményt; 

iia. a kisebb ügyek kumulatív hatása nem befolyásolja a kérelmező jó 
hírnevét;

iib. a felügyeleti és szabályozó hatóságokkal folytatott korábbi üzleti 
kapcsolataik során mindig is átláthatók, nyitottak és együttműködőek 
voltak;

iii. nem tartoznak folyamatban lévő fizetésképtelenségi eljárás hatálya alá, és 
korábban sem nyilvánították őket fizetésképtelenné, kivéve, ha 
fizetőképességük a nemzeti jognak megfelelően helyreállt; továbbá

iiia. a vezetés összességében megfelelő ismeretekkel és tapasztalattal 
rendelkezik ahhoz, hogy az üzleti tevékenységét kompetens és felelős 
módon végezze;

ba) a kérelmezőkben az 575/2013/EU rendelet 4. cikke (1) bekezdésének 36. pontja 
szerinti befolyásoló részesedéssel rendelkező személyek kellően jó hírnévvel 
rendelkeznek, teljesítve az e bekezdés b) albekezdésének ii. és iiia. alpontjában 
megadott követelményeket;

c) a kérelmező megfelelő irányítási rendszerekkel és belső 
kontrollmechanizmusokkal biztosítja a hitelfelvevők jogainak tiszteletben 
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tartását ▌és a hitelmegállapodás szerinti hitelezői jogokra vagy magára a 
hitelmegállapodásra vonatkozó nemzeti jognak és az (EU) 2016/679 
rendeletnek való megfelelést, 

d) a kérelmező megfelelő politika alkalmazásával biztosítja a fogyasztóvédelmi 
szabályoknak való megfelelést és a hitelfelvevők méltányos és gondos 
bánásmódjának átláthatóságát, figyelembe véve többek között pénzügyi 
helyzetüket és adott esetben adósságkezelő vagy szociális szolgálatokhoz való 
irányításuk szükségességét;

e) a kérelmező megfelelő és konkrét belső eljárásokkal biztosítja a hitelfelvevők 
panaszainak rögzítését és kezelését;

ea) a kérelmező elegendő megfelelő alkalmazottal rendelkezik, akik a 
hitelmegállapodás megkötésének időpontjában beszélik azon tagállam nyelvét, 
ahol a hitelfelvevő tartózkodik;

eb) a kérelmező megfelelő pénzmosás- és terrorizmusellenes eljárásokkal 
rendelkezik, amennyiben a székhely szerinti vagy a fogadó tagállam 
2015/849/EU irányelvet átültető nemzeti intézkedései a pénzmosás megelőzése, 
a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem kötelezett 
szervezeteiként hitelgondozókat jelöl ki;

ec) a kérelmező vezetési rendszere lehetővé teszi a kérelmező számára, hogy 
teljesítse kötelezettségvállalásait, például megfelelő szavatolótőkét vagy 
könyvelés szerinti elkülönítést;

ed) a kérelmező hatékony felügyeletének nincsenek a csoport struktúrájából eredő 
akadálya;

ee) a kérelmezőre az alkalmazandó nemzeti jog alapján a következők 
vonatkoznak:
i. megbízható irányítási intézkedés, amely magában foglalja a megfelelő 

belső kontrollmechanizmusokat és a jó közigazgatási és számviteli 
eljárásokat;

ii. megfelelő szavatolótőke és likviditási követelmények vagy könyvelés 
szerinti elkülönítés;

iii. megfelelő intézkedések a meglévő vagy várható kockázatok felderítésére, 
kezelésére, nyomon követésére és mérséklésére;

iv. jelentéstételi és közzétételi követelmények. 

(1a) Az EBH iránymutatásokat ad ki az (1) bekezdés ec) és ed) pontjában említett 
feltételek, valamint az e cikk (1) bekezdésének ee) pontjában említett 
minimumkövetelmények meghatározására. Az iránymutatásokat az 1093/2010/EU 
rendelet 16. cikkének megfelelően kell elfogadni.

(1b) Az összes érintett érdekelt féllel folytatott konzultációt követően, valamint minden 
érintett érdeket figyelembe véve az EBH az 1093/2010/EU rendelet 16. cikkével 
összhangban iránymutatásokat ad ki az e cikk (1) bekezdése b) pontjának iii. 
alpontjában meghatározott követelmények tekintetében.
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(2) Ha a kérelmező nem teljesíti az (1) bekezdésben meghatározott követelményeket, 
akkor a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságai nem adják meg a 4. cikk (1) 
bekezdése szerinti engedélyt.

(2a) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy ha a fogadó tagállam illetékes hatóságai 
megállapítják, hogy a kérelmező nem teljesíti az e cikkben meghatározott feltételeket, 
akkor az összes vonatkozó információt tartalmazó közleményt küldenek a székhely 
szerinti tagállamnak.

6. cikk

Engedélyezési eljárás

(1) A tagállamok kialakítják a hitelgondozók engedélyezésére vonatkozó eljárást, 
amelynek keretében a kérelmező benyújthatja kérelmét és a székhely szerinti tagállam 
számára annak ellenőrzéséhez szükséges minden információt, hogy a kérelmező 
teljesítette az 5. cikk (1) bekezdését átültető nemzeti rendelkezésekben megállapított 
feltételeket. 

(2) Az (1) bekezdésben említett engedélykérelemhez csatolni kell a következőket: 

a) bizonyíték a kérelmező jogállásáról, valamint a nemzeti hatóságok által kiállított 
bejegyzési dokumentum és a társasági szabályzat másolata;

b) a kérelmező központi irodájának vagy bejegyzett székhelyének címe;

c) a kérelmező irányító vagy ügyviteli szervét alkotó tagok és ▌az 575/2013/EU 
rendelet 4. cikke (1) bekezdésének 36. pontja szerinti befolyásoló részesedéssel 
rendelkező személyek személyazonossága;

d) bizonyíték arról, hogy a kérelmező ▌teljesíti az 5. cikk (1) bekezdésének b) 
pontjában meghatározott feltételeket;

da) bizonyíték arról, hogy az e bekezdés c) pontjában említett személyek teljesítik 
az 5. cikk (1) bekezdésének ba) pontjában meghatározott feltételeket;
e) bizonyíték az 5. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett irányítási 
rendszerekről és belső kontrollmechanizmusokról;

f) bizonyíték az 5. cikk (1) bekezdésének d) pontjában említett politikáról;

g) bizonyíték az 5. cikk (1) bekezdésének e) pontjában említett belső eljárásokról;

ga) bizonyíték az 5. cikk (1) bekezdésének eb) pontjában említett eljárásokról;
h) a 10. cikk (1) bekezdésében említett kiszervezési megállapodás.

(3) A tagállamok biztosítják, hogy a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságai az 
engedélykérelem kézhezvételétől számított 30 munkanapon belül megvizsgálják 
annak hiánytalanságát. ▌

(4) A tagállamok biztosítják, hogy a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságai a 
hiánytalan kérelem kézhezvételétől számított 90 ▌napon belül ▌értesítik a kérelmezőt 
az engedély megadásáról vagy a kérelem elutasításáról – vagy ha a kérelmet 
hiányosnak tekintik, a hiányosságokról –, és adott esetben megindokolják az 
elutasítást. 
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(5) A tagállamok biztosítják, hogy a kérelmező ▌törvényszéki jogorvoslattal élhessen 
akkor, ha a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságai az 5. cikk (2) bekezdése 
alapján elutasítják az engedélykérelmet, vagy az e cikk (4) bekezdésében megállapított 
határidőn belül nem hoznak határozatot az engedélykérelem ügyében. 

7. cikk

Az engedély visszavonása

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságai a 21. 
cikkel összhangban rendelkeznek a szükséges felügyeleti, vizsgálati és 
szankcionálási hatáskörrel, hogy a következő esetekben visszavonhassák a 
hitelgondozónak adott engedélyt: ha a hitelgondozó

a) a kiállítás időpontjától számított 12 hónapon belül nem él az engedéllyel;

b) kifejezetten lemond az engedélyről;

c) több mint 12 hónapja nem folytat hitelgondozói tevékenységet;

d) valótlan nyilatkozatok révén, vagy más szabálytalan módon szerezte meg az 
engedélyt; 

e) már nem teljesíti a 5. cikk (1) bekezdésében meghatározott feltételeket;

f) súlyosan megszegi az alkalmazandó szabályokat, ideértve az ezen irányelvet 
átültető nemzeti rendelkezéseket vagy más fogyasztóvédelmi szabályokat is.

(1a) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy ha a fogadó tagállam illetékes hatóságai 
megállapítják, hogy a hitelgondozó olyan magatartást tanúsít, amely az első 
albekezdés (e) vagy (f) pontja alá tartozik, akkor az összes vonatkozó információt 
tartalmazó közleményt küldenek a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságának.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságai az 
engedély (1) bekezdésnek megfelelő visszavonásakor azonnal tájékoztassák a fogadó 
tagállam illetékes hatóságait, ha a hitelgondozó a 11. cikk alapján is nyújt 
szolgáltatásokat.

8. cikk

Az engedélyezett hitelgondozók nyilvántartása 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az illetékes hatóságok hozzák létre és tartsák fenn a 
területükön legalább a szolgáltatást ▌nyújtó hitelgondozók listáját, vagy, amennyiben 
ezt ítélik megfelelőbbnek, nyilvántartását, ideértve a 11. cikk alapján szolgáltatást 
nyújtó hitelgondozókat is. Adott esetben, az illetékes hatóság kérésére az EBH 
iránymutatásokat ad ki a bevált gyakorlatokról, hogy Unió-szerte biztosítsa az 
egyenlő versenyfeltételeket.

(2) A listát vagy a nyilvántartást a nyilvánosság számára hozzáférhetővé kell tenni az 
illetékes hatóságok weboldalain az interneten, és rendszeresen aktualizálni kell. 

(3) Az engedély visszavonása esetén az illetékes hatóságok azonnal aktualizálják a listát 
vagy a nyilvántartást.

8a. cikk
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A hitelfelvevők védelme
(1) A tagállamok megkövetelik, hogy a hitelezők az adóshoz fűződő viszonyukban 

jóhiszeműen, tisztességesen és professzionálisan járjanak el, és tartsák tiszteletben 
az adósok magánéletét.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a hitelezők megfeleljenek a következő 
követelményeknek:
a) a hitelezők által a hitelfelvevőknek nyújtott tájékoztatás nem lehet megtévesztő, 

pontatlan vagy hamis;
b) a hitelezőknek védeniük kell a hitelfelvevők személyes adatait és magánéletét, 

és az adós engedélye nélkül nem közölhetik ezeket az adatokat a hitelfelvevőn 
kívül más személyekkel, beleértve a családtagokat vagy a munkáltatókat is;

c) a hitelezők nem kommunikálhatnak a hitelfelvevővel olyan módon, amely 
zaklatásnak, kényszerítésnek vagy jogtalan befolyásolásnak minősül.

(3) A tagállamok biztosítják, hogy a hitelező által a hitelfelvevőre kiszabott díjak és 
szankciók ne haladják meg a hitel gondozásához közvetlenül kapcsolódó 
költségeket.

(4) A tagállamok biztosítják, hogy a hitelező bármilyen követelésbehajtás előtt kötelező 
értesítést küldjön a hitelfelvevőnek, amely egyértelműen bizonyítja az ezen irányelv 
hatálya alá tartozó hitelmegállapodásban hivatkozott adósságot. Az értesítés nem 
lehet hosszabb három oldalnál, és egyértelmű, a nagyközönség számára érthető 
nyelven legalább a következőket kell tartalmaznia:
a) az adósság bizonyítéka a hitelszerződés alapján;
b) a hitelező azonosítása, beleértve a kapcsolattartási adatait is;
c) adott esetben a hitelgondozó azonosítása és annak jogai;
d) az adósság jogalapja, a követelt összegek részletezve, valamint azok forrása 

(tőke, kamat, szankciók, eljárási költségek);
e) a hitelfelvevő legfontosabb jogainak leírása, beleértve szükség esetén a 

zaklatással és a megtévesztő magatartással szembeni védelmet is;
f) kapcsolattartási pont, ahol a fizetési nehézséggel küzdő hitelfelvevő 

információkat és tanácsot kaphat;
g) adott esetben az a)–f) pont szerinti információk azokról a költségekről vagy 

megállapodásokról, amelyek nem tartoznak ezen irányelv hatálya alá, de 
mégis a követelésbehajtás részét képezik.

(5) A tagállamok előírják, hogy a hitelmegállapodás szerinti hitelezői jogoknak vagy 
magának a hitelmegállapodásnak a hitelfelvásárlóra történő átruházása esetén a 
hitelfelvevőt kellő időben értesítsék az átruházásról, és hogy a hitelfelvásárlóra vagy 
a hitelgondozóra továbbra is alkalmazzanak minden vonatkozó uniós és nemzeti 
jogszabályt, különösen a szerződések végrehajtására, a fogyasztóvédelemre, a 
hitelfelvevő jogaira és a büntetőjogra vonatkozóan.

(6) A tagállamok előírják, hogy a hitelezők kellő gondossággal vállalják, hogy minden 
tőlük telhetőt megtesznek annak érdekében, hogy adott esetben észszerű 
átstrukturálást alkalmazzanak a fizetési nehézségekkel küzdő hitelfelvevők esetében.
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(7) Az átstrukturálási intézkedések elsőbbséget adnak a fogyasztóknak, és tartalmazzák 
legalább a következő lehetséges intézkedéseket, amelyeket szabványosított 
formátumban közölnek a fizetési nehézséggel küzdő hitelfelvevővel a hitelképesség-
vizsgálat alapján:
a) a hitelmegállapodás részleges refinanszírozásával kapcsolatos opciók;
b) a hitelmegállapodás meglévő feltételeinek a hitfelvevő javára történő 

módosításával kapcsolatos opciók, beleértve többek között a következőket:
i. a hitelmegállapodás futamidejének meghosszabbítása;
ii. a hitelmegállapodás típusának módosítása;
iii. a törlesztőrészlet egésze vagy egy része megfizetésének bizonyos időre 

történő elhalasztása;
iv. a kamatláb megváltoztatása egy bizonyos felső határig;
v. fizetési szünet vagy türelmi időszak, vagy mindkettő felajánlása;
vi. részleges visszafizetések;
vii. valutaátszámítás;
viii. részleges elengedés és adósságkonszolidáció.

(8) A hitelmegállapodás nemteljesítő hitelként való besorolását a hitelező 
átstrukturálási követelményeinek sérelme nélkül kell elvégezni.

(9) Az EBH szabályozástechnikai standardtervezeteket dolgoz ki a (4) bekezdés szerinti 
értesítés formátumának és a (7) bekezdésben említett szabványosított 
formátumoknak a meghatározása céljából.
Az EBH az említett szabályozástechnikai standardtervezeteket [ezen irányelv 
hatálybalépésétől számított egy éven belül]-ig benyújtja a Bizottságnak.
A Bizottság felhatalmazást kap az első albekezdésben említett szabályozástechnikai 
standardoknak az 1093/2010/EU rendelet 10–14. cikkével összhangban történő 
elfogadására.

9. cikk 

A hitelgondozó és a hitelező közötti szerződéses jogviszony

(1) A tagállamok biztosítják, hogy amennyiben nem a hitelfelvásárló maga teljesíti a 
hitelgondozási tevékenységet, a 15. cikk (1) bekezdésével összhangban kijelölt 
hitelgondozó a hitelmegállapodás szerinti hitelezői jogok vagy magának a 
hitelmegállapodásnak a kezelésére és érvényesítésére vonatkozó szolgáltatásait a 
hitelezővel kötött hitelgondozói megállapodás alapján végezze.

(2) A ▌hitelgondozói megállapodásnak tartalmaznia kell a következőket:

a) a hitelgondozó által végzendő hitelgondozási tevékenységek részletes 
ismertetése; 

b) a hitelgondozó díjazása vagy a díjazás kiszámításának módja;
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c) a hitelező hitelfelvevővel szembeni, hitelgondozó általi képviseletének mértéke; 

d) a felek nyilatkozata a hitelmegállapodásra vagy a hitelező jogaira vonatkozó 
uniós és nemzeti jog betartásáról, többek között a fogyasztó- vagy adatvédelem 
tekintetében;

da) egy olyan záradék, amely megköveteli a hitelfelvevőkkel szembeni méltányos 
és gondos bánásmódot.

(2a) A tagállamok adott esetben megkövetelik, hogy a hitelgondozási megállapodás olyan 
követelményeket írjon elő, amelyek szerint:
i. a hitelgondozó bármely hitelgondozói tevékenységének kiszervezése előtt 

értesíti a hitelezőt;
ii. a hitelfelvevőt tájékoztatni kell a hitelgondozási megállapodásról, valamint a 

hitelgondozási tevékenységek minden további kiszervezéséről a 3. cikk (7) 
bekezdésének a)–d) pontjában meghatározottak szerint;

iii. a hitelgondozó költségét és javadalmazását nem lehet áthárítani a 
hitelfelvevőre;

iv. a hitelfelvevő jogosult minden olyan védelemre a hitelgondozóval szemben, 
amely az eredeti hitelezővel szemben megillette.

(3) A tagállamok biztosítják, hogy a hitelgondozó az (1) bekezdésben említett 
megállapodás felmondásának dátumától vagy a székhely szerinti tagállamban 
alkalmazandó törvényes elévülési időtől számított legalább öt, de legfeljebb 10 évig 
nyilvántartást vezessen és őrizzen a következőkről:

a) a hitelezővel és a hitelfelvevővel folytatott vonatkozó levelezés, az 
alkalmazandó nemzeti jogban előírt feltételek alapján;

b) az általa a hitelező nevében kezelt és érvényesített hitelmegállapodás szerinti 
hitelezői jogokkal vagy hitelmegállapodással kapcsolatban kapott vonatkozó 
hitelezői utasítások, az alkalmazandó nemzeti jogban előírt feltételek alapján;

ba) a hitelgondozási megállapodás.
(4) A tagállamok biztosítják, hogy a hitelgondozó a (3) bekezdésben említett 

nyilvántartásokat kérésre az illetékes hatóságok rendelkezésre bocsássa.

10. cikk

A hitelgondozó általi kiszervezés

(1) A tagállamok biztosítják, hogy ha a 3. cikk (7b) bekezdésében felsorolt bármely 
tevékenységhez kapcsolódó hitelgondozói tevékenységet egy harmadik fél 
(hitelgondozási szolgáltató) végzi, akkor is a hitelgondozó maradjon teljeskörűen 
felelős az ezen irányelvet átültető nemzeti rendelkezések szerinti kötelezettségek 
teljesítéséért. Az említett hitelgondozási tevékenységek kiszervezése a következő 
feltételek mellett lehetséges:

a) a hitelgondozó és a hitelgondozási szolgáltató közötti írásos kiszervezési 
megállapodás megkötése, amelynek értelmében a hitelgondozási szolgáltatónak meg 
kell felelnie az alkalmazandó jogszabályi rendelkezéseknek, beleértve az ezen 
irányelvet átültető nemzeti jogszabályokat, valamint a hitelmegállapodásra vagy a 
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hitelmegállapodás szerinti hitelezői jogokra alkalmazandó vonatkozó uniós vagy 
nemzeti jogot;

b) a hitelgondozó ezen irányelv szerinti kötelezettségei nem ruházhatók át;

c) a hitelgondozó és a hitelező közötti szerződéses jogviszonyt, valamint a 
hitelgondozó hitelezővel vagy hitelfelvevővel szembeni kötelezettségeit nem 
módosítja a hitelgondozási szolgáltatónak történő kiszervezési megállapodás;

d) hitelgondozó 5. cikk (1) bekezdésben meghatározott engedélyezési 
követelményeknek való megfelelését nem befolyásolja a hitelgondozási 
tevékenységek kiszervezése;

e) a hitelgondozási szolgáltatónak való kiszervezés nem akadályozza az illetékes 
hatóságokat a hitelgondozó 12. és 20. cikk szerinti felügyeletében;
f) a hitelgondozó közvetlenül hozzáfér a hitelgondozási szolgáltatónak 
kiszervezett szolgáltatásokkal kapcsolatos releváns információkhoz;

g) a hitelgondozó megőrzi az ahhoz szükséges szakértelmet és erőforrásokat, hogy 
a kiszervezési megállapodás megszüntetése esetén újra el tudja végezni a kiszervezett 
tevékenységeket.

A 3. cikk (7b) bekezdésében említett tevékenységek kiszervezése nem hajtható végre 
oly módon, hogy az hátrányosan befolyásolja a hitelgondozó belső ellenőrzésének 
minőségét, hitelszolgáltatásainak megbízhatóságát vagy folytonosságát.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a hitelgondozó haladéktalanul tájékoztatja a székhely 
szerinti tagállam, és adott esetben a fogadó tagállam illetékes hatóságát az (1) 
bekezdés szerinti tevékenységek kiszervezése előtt.

(2a) A tagállamok biztosítják, hogy a hitelgondozó az (1) bekezdésben említett 
megállapodás felmondásának dátumától vagy a székhely szerinti tagállamban 
alkalmazandó törvényes elévülési időtől számított legalább öt, de legfeljebb 10 évig 
megőrzi a hitelgondozónak nyújtott vonatkozó utasítások nyilvántartását az 
alkalmazandó nemzeti jogszabályok feltételeinek megfelelően, valamint a 
kiszervezési megállapodást.

(3) A tagállamok biztosítják, hogy a hitelgondozó és a hitelgondozási szolgáltató a (2a) 
bekezdésben említett információkat kérésre az illetékes hatóságok rendelkezésre 
bocsássa.

II. fejezet

Határokon átnyúló hitelgondozás

11. cikk

A hitelgondozási tevékenység végzésének szabadsága a fogadó tagállamban

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a székhely szerinti tagállamban az 5. cikkel 
összhangban engedélyezett hitelgondozónak a fogadó tagállam nemzeti jogában az 
ezen irányelvvel összhangban megállapított korlátozások és követelmények sérelme 
nélkül jogában álljon az említett engedély hatályába tartozó vagy a hitelmegállapodás 
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szerinti hitelezői jogokhoz, illetve a hitelmegállapodáshoz kapcsolódó feltételek 
újratárgyalásához megállapított szolgáltatásokat az Unióban nyújtani.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy amennyiben az 5. cikkel összhangban a székhely 
szerinti tagállamban engedélyezett hitelgondozó fogadó tagállamban kíván 
szolgáltatásokat nyújtani, a hitelgondozó benyújtsa a székhely szerinti tagállam 
illetékes hatóságának a következő információkat:

a) a fogadó tagállam megnevezése, amelyben a hitelgondozó szolgáltatásokat 
kíván nyújtani;

b) adott esetben a fogadó tagállamban létrehozott fióktelep címe; 

c) adott esetben a fogadó tagállamban a hitelgondozó azonosító adatai és címe;

d) a fogadó tagállamban a hitelgondozói tevékenységek irányításáért felelős 
személyek azonosító adatai;

e)  adott esetben a hitelmegállapodás szerinti hitelezői jogokra vagy a 
hitelmegállapodásra alkalmazandó jogszabályok betartásának biztosítása 
érdekében hozott azon intézkedések részletes ismertetése, amelyek célja a belső 
eljárások, az irányítási szabályok és a belső kontrollmechanizmusok kiigazítása.

(3) A székhely szerinti tagállam illetékes hatóságai a (2) bekezdésben említett minden 
információ beérkezésétől számított 30 munkanapon belül továbbítják a szóban forgó 
információkat a fogadó tagállam illetékes hatóságainak, amelyek haladéktalanul 
visszaigazolják azok kézhezvételét. A székhely szerinti tagállam illetékes hatóságai 
ezt követően tájékoztatják a hitelgondozót a kézhezvétel visszaigazolásáról.

(4) A tagállamok biztosítják, hogy a hitelgondozó bíróság előtt jogorvoslattal élhessen, ha 
a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságai elmulasztják az információk 
továbbítását.

(5) A tagállamok biztosítják, hogy ▌a hitelgondozó a következők közül a korábbi 
időponttól kezdve megkezdhesse szolgáltatások nyújtását a fogadó tagállamban:

a) az (3) bekezdésben említett tájékoztatás a fogadó tagállam illetékes hatóságai 
általi visszaigazolásának kézhezvétele;

b) az a) pontban említett visszaigazolás kézhezvételének hiányában minden 
információ fogadó tagállam illetékes hatóságainak történő, a (2) bekezdésben 
említett benyújtásának időpontjától számított két hónap elteltével.

(6) A tagállamok biztosítják, hogy a hitelgondozó a (2) bekezdéssel összhangban közölt 
információk tekintetében a későbbiekben bekövetkező változásokról a (3)–(5) 
bekezdésben meghatározott eljárásnak megfelelően tájékoztassa a székhely szerinti 
tagállam illetékes hatóságát. 

(7) A tagállamok biztosítják, hogy a fogadó tagállam illetékes hatóságai a 8. cikkben 
említett nyilvántartásban rögzítsék azon hitelgondozókat, amelyek területükön 
hitelgondozási tevékenység végzésére engedéllyel rendelkeznek, továbbá az ezek 
székhely szerinti tagállamára vonatkozó adatokat.
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12. cikk

A határokon átnyúló szolgáltatásokat nyújtó hitelgondozók felügyelete

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságai 
vizsgálják felül és értékeljék a fogadó tagállamban szolgáltatásokat nyújtó 
hitelgondozók ezen irányelv követelményeinek való folyamatos megfelelését. 

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságai 
jogosultak legyenek a fogadó tagállamban végzett tevékenységeik tekintetében a 
hitelgondozókat felügyelni, vizsgálni és velük szemben közigazgatási büntetéseket és 
korrekciós intézkedéseket elrendelni. 

(3) A tagállamok biztosítják, hogy a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságai 
közöljék a fogadó tagállamok illetékes hatóságaival a hitelgondozó tekintetében 
elrendelt intézkedéseket. 

(4) A tagállamok biztosítják, hogy amennyiben a székhely szerinti tagállamban 
lakóhellyel vagy székhellyel rendelkező hitelgondozó fióktelepet hoz létre vagy 
hitelgondozót jelöl ki egy fogadó tagállamban, a székhely szerinti tagállam illetékes 
hatóságai és a fogadó tagállam illetékes hatóságai szorosan együttműködjenek az ezen 
irányelvben előírt feladataik és kötelezettségeik ellátásában, különösen az adott 
fióktelepen vagy az adott hitelgondozó tekintetében végzett ellenőrzések, vizsgálatok 
és helyszíni szemlék során.

(5) A tagállamok biztosítják, hogy a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságai az ezen 
irányelvben előírt feladataik és kötelezettségeik ellátása során segítséget kérjenek a 
fogadó tagállam illetékes hatóságaitól a fogadó tagállamban létrehozott fióktelepet 
vagy kijelölt hitelgondozót érintő helyszíni szemlék elvégzéséhez. A fióktelep vagy a 
hitelgondozó helyszíni vizsgálatát annak a tagállamnak az egyéni szabályozása 
szerint kell lefolytatni, ahol a szemlére sor kerül.

(6) A tagállamok biztosítják továbbá, hogy a fogadó tagállam illetékes hatóságai 
jogosultak legyenek minden egyes esetben a legmegfelelőbb intézkedések 
meghozatalára annak érdekében, hogy eleget tegyenek a székhely szerinti tagállam 
illetékes hatóságai által kért segítségnyújtásnak. 

(7) Amennyiben a fogadó tagállam illetékes hatóságai úgy döntenek, hogy a székhely 
szerinti tagállam illetékes hatóságai nevében helyszíni szemlét folytatnak, annak 
eredményeiről haladéktalanul tájékoztatják a székhely szerinti tagállam illetékes 
hatóságait.

(8) A fogadó tagállam illetékes hatóságai saját kezdeményezésükre ellenőrzéseket, 
szemléket és vizsgálatokat végezhetnek a területükön a székhely szerinti tagállamban 
engedélyezett hitelgondozók által nyújtott hitelgondozási tevékenységek tekintetében. 
A fogadó tagállam illetékes hatóságai haladéktalanul közlik a székhely szerinti 
tagállam illetékes hatóságaival ezen ellenőrzések, szemlék és vizsgálatok eredményeit.

(9) A tagállamok biztosítják, hogy amennyiben a fogadó tagállam illetékes hatóságainak 
bizonyítékuk van arra, hogy a területén az 11. cikkel összhangban szolgáltatásokat 
nyújtó hitelgondozó megszegte az ezen irányelv (5) cikkében és az alkalmazandó 
szabályokban foglalt követelményeket, beleértve az ezen irányelvet átültető nemzeti 
rendelkezésekből eredő kötelezettségeket, ezt a bizonyítékot továbbítsák a székhely 
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szerinti tagállam illetékes hatóságainak, és felkérjék őket arra, hogy tegyék meg a 
megfelelő intézkedéseket.

(10) A tagállamok biztosítják, hogy a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságai a (8) 
bekezdésben említett kérelemtől számított két hónapon belül tájékoztassák a fogadó 
tagállam illetékes hatóságait minden olyan közigazgatási vagy egyéb eljárás 
részleteiről, amelyet a hitelgondozóval szemben a fogadó tagállam által szolgáltatott 
bizonyítékkal kapcsolatban kezdeményeztek, illetve a hitelgondozóval szemben 
hozott ▌büntetésekről és korrekciós intézkedésekről, vagy adott esetben az 
intézkedések elmaradásának okát közlő, indokolással ellátott határozatról. Eljárás 
kezdeményezése esetén a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságai rendszeresen 
tájékoztatják a fogadó tagállam illetékes hatóságait az eljárás állásáról.

▌

(11a) Amennyiben a hitelgondozó továbbra is megsérti az alkalmazandó szabályokat, 
beleértve az ezen irányelv szerinti kötelezettségeit, és miután tájékoztatták a székhely 
szerinti tagállamot, a tagállamok biztosítják, hogy a fogadó tagállam illetékes 
hatóságai jogosultak legyenek megfelelő közigazgatási szankciókat és korrekciós 
intézkedéseket elfogadni az ezen irányelvnek való megfelelés biztosítása érdekében, 
amennyiben az alábbiak bármelyike fennáll:
a) a) a hitelgondozó nem tett megfelelő és hatékony lépéseket a 

kötelezettségszegés ésszerű időn belüli orvoslására; vagy 
b) a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságai által már meghozott korrekciós 

intézkedések ellenére; vagy
c) sürgős esetben, amikor azonnali intézkedésre van szükség a hitelfelvevők 

kollektív érdekeit fenyegető súlyos veszély kezelése érdekében. 
Emellett a fogadó tagállam illetékes hatóságai megtilthatják az ezen irányelv szerinti 

kötelezettségeit megszegő hitelgondozó további tevékenységét tagállamukban, amíg 
a székhely szerinti tagállam illetékes hatósága nem hoz megfelelő határozatot, vagy 
amíg a hitelgondozó nem tesz lépéseket a kötelezettségszegés orvoslására.

III. cím

Hitelfelvásárlók

13. cikk

A nemteljesítő hitelmegállapodás szerinti hitelezői jogokkal vagy magával a nemteljesítő 
hitelmegállapodással kapcsolatos tájékoztatáshoz való jog

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a hitelező minden szükséges információt rendelkezésre 
bocsásson a hitelfelvásárló számára annak érdekében, hogy a hitelmegállapodás 
átruházásáról szóló szerződés megkötése előtt lehetővé tegye számára a 
hitelmegállapodás értékének, valamint a hitelmegállapodási érték visszaszerzése 
valószínűségének az értékelését.   A tagállamok biztosítják, hogy a hitelező észszerű 
keretek között minden szükséges információt a hitelfelvásárló rendelkezésére 
bocsásson a nemteljesítő hitelmegállapodás szerinti hitelezői jogokkal vagy magával 
a nemteljesítő hitelmegállapodással és adott esetben a biztosítékkal kapcsolatban 
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annak érdekében, hogy a hitelfelvásárló a nemteljesítő hitelmegállapodás szerinti 
hitelezői jogoknak vagy magának a nemteljesítő hitelmegállapodásnak az 
átruházásáról szóló szerződés megkötése előtt értékelhesse a nemteljesítő 
hitelmegállapodás szerinti hitelezői jogoknak vagy magának a nemteljesítő 
hitelmegállapodásnak az értékét, valamint ezen érték visszaszerzésének 
valószínűségét, biztosítva eközben a hitelező által rendelkezésre bocsátott 
információk védelmét és az üzleti adatok titkosságát.

(2) A tagállamok előírják ▌azon hitelintézetek számára, amelyek nemteljesítő 
hitelmegállapodás szerinti hitelezői jogokat vagy a nemteljesítő hitelmegállapodást 
ruháznak át hitelfelvásárlóra, hogy félévente tájékoztassák az ezen irányelv 20. 
cikkének (3) bekezdésével és a 2013/36/EU irányelv26 4. cikkével összhangban kijelölt 
illetékes hatóságokat legalább a következőkről:

-a) a hitelfelvásárló jogalany-azonosítója, vagy ha nem létezik ilyen, akkor: 
i. a hitelfelvásárlónak vagy a hitelfelvásárló irányító vagy ügyviteli 
szerve tagjainak és az 575/2013/EU rendelet 4. cikke (1) bekezdésének 36. 
pontja szerinti, a felvásárló érdekeltségeiben befolyásoló részesedéssel 
rendelkező személyeknek a személyazonossága; továbbá
ii. a hitelfelvásárló címe;

a) a nemteljesítő hitelmegállapodás szerinti átruházott hitelezői jogok vagy az 
átruházott nemteljesítő hitelmegállapodás fennmaradó összesített egyenlege; 
b) a nemteljesítő hitelmegállapodás szerinti átruházott hitelezői jogok vagy az 
átruházott nemteljesítő hitelmegállapodások száma és értéke;
c) az átruházás érint-e nemteljesítő hitelmegállapodás szerinti hitelezői jogokat 
vagy a fogyasztóval kötött nemteljesítő hitelmegállapodásokat, valamint adott 
esetben a biztosítékul szolgáló eszközök típusa.

(3) A 20. cikk (3) bekezdése szerint kijelölt illetékes hatóságok haladéktalanul közlik az 
e bekezdésben említett információkat és az ezen irányelv szerinti feladatuk 
elvégzéséhez szükségesnek ítélt egyéb információkat a hitelfelvásárló székhely 
szerinti tagállamának illetékes hatóságaival ▌.

(4) Az (1), (2) és (3) bekezdés rendelkezéseit az (EU) 2016/679 rendelettel és a 
45/2001/EK rendelettel összhangban kell alkalmazni.

14. cikk

Az adatformátumokra vonatkozó technikai standardok
(1) A [ezen irányelv hatálybalépésének időpontja]-tól/től számított négy hónapon belül 

az EBH-nak felül kell vizsgálnia a banki könyvben szereplő hitelkockázati 
kitettségekre vonatkozó információkat tartalmazó adattáblákat. Az érdekelt felekkel 
és az illetékes hatóságokkal folytatott nyilvános konzultációt követően az EBH 
végrehajtás-technikai standardtervezeteket dolgoz ki, amelyekben meghatározza 

26 Az Európai Parlament és a Tanács 2013/36/EU irányelve (2013. június 26.) a hitelintézetek 
tevékenységéhez való hozzáférésről és a hitelintézetek és befektetési vállalkozások prudenciális felügyeletéről, a 
2002/87/EK irányelv módosításáról, a 2006/48/EK és a 2006/49/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 
176., 2013.6.27., 338. o.).
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azokat a formátumokat, amelyeket az 13. cikk (1) bekezdésében meghatározott 
információk szolgáltatása céljából a hitelintézeti hitelezőknek használniuk kell annak 
érdekében, hogy a banki könyvben szereplő hitelkockázati kitettségeikről részletes 
információkkal szolgáljanak a hitelfelvásárlók számára a nemteljesítő 
hitelmegállapodás szerinti hitelezői jogok vagy a nemteljesítő hitelmegállapodás 
vizsgálata, pénzügyi átvilágítása és értékelése céljából. Az EBH végrehajtás-
technikai standardtervezetekben határozza meg a 13. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott tájékoztatási követelmények teljesítéséhez szükséges nemteljesítő 
hitelmegállapodás szerinti hitelezői jogok vagy a nemteljesítő hitelmegállapodás 
szükséges adatmezőit.

(2) Az EBH [ezen irányelv hatálybalépésétől számított 12 hónap]-ig benyújtja a 
Bizottsághoz az említett végrehajtás-technikai standardtervezeteket. 

(3) A Bizottság felhatalmazást kap az (1) bekezdésben említett végrehajtás-technikai 
standardoknak az 1093/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet27 15. cikkével 
összhangban történő elfogadására.

15. cikk

A hitelfelvásárlók kötelezettségei

(1) A tagállamok biztosítják, hogy ▌a hitelfelvásárló, aki maga nem hitelgondozó, 
kinevezzen egy, a 2. cikk (4) bekezdése a) pontjának i. és ii. pontjában említett 
szervezetet vagy egy ▌hitelgondozót, hogy a nemteljesítő hitelmegállapodások vagy a 
nemteljesítő hitelmegállapodás szerinti hitelezői jogok tekintetében hitelgondozási 
tevékenységet végezzen.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az ezen irányelvet átültető nemzeti intézkedéseken, az 
alkalmazandó fogyasztóvédelemi jog vagy a szerződési jog rendelkezésein kívül a 
hitelfelvásárlókra ne vonatkozzanak a nemteljesítő hitelmegállapodás szerinti 
hitelezői jogok vagy a nemteljesítő hitelmegállapodások felvásárlásával összefüggő 
további közigazgatási követelmények. A tagállamok biztosítják, hogy különösen a 
szerződések érvényesítésére, a fogyasztóvédelmi szabályokra, a hitelfelvevői jogokra, 
a hitelkeletkeztetésre, a banktitokra vonatkozó szabályokra és a büntetőjogi nemzeti 
szabályokra vonatkozó uniós és nemzeti jogszabályokat a nemteljesítő 
hitelmegállapodás szerinti hitelezői jogok vagy a nemteljesítő hitelmegállapodás 
átruházása során továbbra is alkalmazzák a hitelfelvásárlóra. A fogyasztók és más 
hitelfelvevők számára az uniós és nemzeti jog alapján biztosított védelem szintjét nem 
érintheti a hitelmegállapodás szerinti hitelezői jogoknak és magának a 
hitelmegállapodásnak a hitelfelvásárlóra történő átruházása.

(2a) Ez az irányelv nem érinti a hitelnyilvántartásokra vonatkozó nemzeti hatásköröket, 
ideértve a hitelmegállapodás szerinti hitelezői jogokkal vagy a hitelmegállapodással 
és annak teljesítményével kapcsolatos információk hitelfelvásárlóktól történő 
kérésére vonatkozó hatáskört is.

(2b) Ez az irányelv nem érinti a tagállamok azon jogszabályait, amelyek az irányelv 
hatályát kiterjesztik az 575/2013/EK rendelet és a 2013/36/EU irányelv szerinti 

27 Az Európai Parlament és a Tanács 1093/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti 
hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/78/EK 
bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 12. o.).
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engedély nélküli hitelfelvásárlókra vagy számukra további követelményeket írnak 
elő.

(2c) A tagállamok engedélyezhetik a hitelfelvásárlók számára, hogy a megszerzett hitelek 
gondozására természetes személyeket alkalmazzanak. E természetes személyeknek 
nemzeti szabályozási és felügyeleti rendszer hatálya alá kell tartozniuk, és más 
tagállamban nem terjed ki rájuk a szolgáltatásnyújtás szabadsága ezen irányelvvel 
összhangban.

(2d) A tagállamok biztosítják, hogy a kijelölt hitelgondozó a hitelmegállapodás szerinti 
hitelezői jogoknak vagy magának a hitelmegállapodásnak a hitelgondozóra történő 
átruházásakor felelősséget vállaljon a szükséges tájékoztatási és értesítési 
kötelezettségekért az illetékes hatóság felé.

▌

19. cikk

A hitelmegállapodás hitelfelvásárló általi átruházása    A nemteljesítő hitelmegállapodás 
szerinti hitelezői jog vagy a nemteljesítő hitelmegállapodás hitelfelvásárló általi átruházása 

és az illetékes hatósággal való kommunikáció
(1) Ha egy hitelfelvásárló egy másik hitelfelvásárló – aki maga nem hitelgondozó 

– számára nemteljesítő hitelmegállapodás szerinti hitelezői jogokat vagy nemteljesítő 
hitelmegállapodást ruház át, a tagállamok előírják ▌, hogy a kijelölt hitelgondozó 
minden átruházásról negyedévente értesítse a székhely szerinti tagállam illetékes 
hatóságait az új hitelfelvásárló jogalany-azonosítójáról, vagy ha ez az azonosító nem 
létezik, a következőkről:

i. az új hitelfelvásárló, vagy az irányító vagy igazgatási szervét alkotó tagok 
és az 575/2013/EU rendelet 4. cikke (1) bekezdésének 36. pontja szerinti, 
az új felvásárló érdekeltségeiben befolyásoló részesedéssel rendelkező 
személyek személyazonossága; továbbá

ii. az új vásárló címe.
Emellett a hitelfelvásárlónak legalább az alábbiakról kell összesített 
tájékoztatást nyújtania: a) a nemteljesítő hitelmegállapodás szerinti 
átruházott hitelezői jogok vagy az átruházott nemteljesítő hitelmegállapodás 
fennmaradó összesített egyenlege;

b) a nemteljesítő hitelmegállapodás szerinti átruházott hitelezői jogok vagy az 
átruházott nemteljesítő hitelmegállapodások száma és értéke;

c) az átruházás tartalmaz-e nemteljesítő hitelmegállapodás szerinti hitelezői 
jogokat vagy fogyasztókkal kötött nemteljesítő hitelmegállapodásokat, és adott 
esetben az azokat biztosító eszközök típusai.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az (1) bekezdésben említett illetékes hatóságok 
indokolatlan késedelem nélkül továbbítsák ▌ a kapott információkat azon tagállam 
illetékes hatóságai számára, amelyben az új hitelfelvásárló ▌lakóhelye vagy székhelye 
található.
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IV. CÍM

Felügyelet 

20. cikk

Az illetékes hatóságok által gyakorolt felügyelet

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a hitelgondozók és adott esetben a 10. cikkel 
összhangban kiszervezett tevékenységeket végző hitelgondozási szolgáltatók 
folyamatosan megfeleljenek az ezen irányelvet átültető nemzeti rendelkezéseknek, és 
biztosítják, hogy e tevékenységeket a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságai 
megfelelő módon felügyeljék az ilyen megfelelés értékelése érdekében.

▌
(3) A tagállamok kijelölik az ezen irányelvet átültető nemzeti rendelkezések szerinti 

feladatok és kötelezettségek elvégzéséért felelős illetékes hatóságokat.

(4) Amennyiben a tagállamok a (3) bekezdés alapján egynél több illetékes hatóságot 
jelölnek ki, meghatározzák azok mindegyikének sajátos feladatait, és az egyiket 
kijelölik egyedüli kapcsolattartó pontnak a székhely szerinti vagy a fogadó tagállam 
illetékes hatóságaival való minden szükséges kapcsolatfelvétel és információcsere 
céljából. 

(5) A tagállamok biztosítják, hogy megfelelő intézkedések álljanak rendelkezésre annak 
érdekében, hogy a (3) bekezdés alapján kijelölt illetékes hatóságok beszerezhessék a 
hitelfelvásárlóktól, azok képviselőitől, a hitelgondozóktól, a 10. cikkel összhangban a 
hitelgondozó által kiszervezett tevékenységeket végző hitelgondozási szolgáltatóktól, 
a hitelfelvevőktől és bármely más személytől vagy hatóságtól a következők 
elvégezéséhez szükséges információkat: 

a) az ezen irányelvet átültető nemzeti rendelkezésekben meghatározott 
követelményeknek való folyamatos megfelelés értékelése; 

b) az említett követelmények esetleges megsértésének kivizsgálása; 

c) közigazgatási szankciók és korrekciós intézkedések alkalmazása a 22. cikket 
átültető rendelkezésekkel összhangban.

(5a) Az illetékes hatóságoknak meg kell győződniük arról, hogy teljesülnek-e az 5. 
cikkben meghatározott követelmények, hogy alapos okkal feltételezhető-e, hogy 
pénzmosásra vagy terrorizmusfinanszírozásra, illetve ezek kísérletére került vagy 
kerül sor, vagy hogy ezen cselekmények fokozott kockázata áll-e fenn az adott 
intézménnyel kapcsolatban.

(6) A tagállamok biztosítják, hogy a (3) bekezdés alapján kijelölt illetékes hatóságok 
rendelkezzenek az ezen irányelvben meghatározott feladataik és kötelezettségeik 
gyakorlásához szükséges szakértelemmel, erőforrásokkal, működési kapacitással és 
hatáskörökkel.
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21. cikk

Az illetékes hatóságok felügyeleti szerepe és hatáskörei 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a székhely szerinti tagállam 20. cikk (3) bekezdése 
alapján kijelölt illetékes hatóságai rendelkezzenek az ezen irányelvben meghatározott 
feladataik és kötelezettségeik ellátásához szükséges valamennyi felügyeleti, vizsgálati 
és szankcionálási hatáskörrel, ideértve legalább a következőket:

a) az 5. cikk szerinti engedély megadására vagy megtagadására vonatkozó 
hatáskör;

b) az engedély 7. cikk szerinti visszavonására vonatkozó hatáskör;

ba) bizonyos tevékenységek tiltására vonatkozó hatáskör;
c) helyszíni és helyszínen kívüli szemlék végrehajtására vonatkozó hatáskör;

d) közigazgatási büntetések és korrekciós intézkedések a 22. cikket átültető 
rendelkezésekkel összhangban történő alkalmazására vonatkozó hatáskör;

e) a hitelgondozók és a hitelgondozási szolgáltatók között a 10. cikk (1) 
bekezdésével összhangban létrejött kiszervezési megállapodások 
felülvizsgálatára vonatkozó hatáskör.

ea) az 5. cikk (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott követelményeknek 
nem megfelelő vezető vagy ügyviteli testületi tagok hitelgondozó általi 
elmozdításának előírására vonatkozó hatáskör;

eb) a belső irányítási szabályozás és a belső kontrollmechanizmus hitelgondozó 
általi módosításának vagy frissítésének előírására vonatkozó hatáskör – a 
hitelfelvevők jogai tiszteletben tartásának hatékony, a hitelmegállapodást 
szabályozó jogszabályoknak megfelelő biztosítása érdekében;

ec) az elfogadott politikák hitelgondozó általi módosításának vagy frissítésének 
előírására vonatkozó hatáskör a hitelfelvevők tisztességes és gondos kezelése, 
valamint a hitelfelvevők panaszai rögzítésének és kezelésének biztosítása 
érdekében;

ed) a nemteljesítő hitelmegállapodás szerinti hitelezői jogok vagy a nemteljesítő 
hitelmegállapodás átruházásával kapcsolatos további információk kérésére 
vonatkozó hatáskör.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságai 
kockázatalapú megközelítéssel értékeljék az 5. cikk (1) bekezdésének c), d), e) és eb) 
pontjában meghatározott követelmények hitelgondozó általi végrehajtását.

(3) A tagállamok az érintett hitelgondozó tevékenységeinek mértékét, jellegét, 
nagyságrendét és összetettségét figyelembe véve meghatározzák a (2) bekezdésben 
említett értékelés hatókörét. 

(4) A székhely szerinti tagállam illetékes hatóságai ▌tájékoztatják a fogadó tagállamok 
illetékes hatóságait a (2) bekezdésben említett értékelés eredményeiről, beleértve az 
esetlegesen elrendelt közigazgatási szankciókat vagy korrekciós intézkedéseket.

(5) A tagállamok biztosítják, hogy a (2) bekezdésben említett értékelés során a székhely 
szerinti és a fogadó tagállam illetékes hatóságai kicseréljék egymással az ezen 
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irányelvben meghatározott feladataik teljesítéséhez szükséges valamennyi 
információt.

(6) A tagállamok biztosítják, hogy a székhely szerinti tagállam illetékes hatósága 
kötelezhesse az ezen irányelvet átültető nemzeti rendelkezések követelményeinek meg 
nem felelő hitelgondozót, hitelgondozási szolgáltatót, hitelfelvásárlót ▌, hogy 
idejében megtegye mindazokat az intézkedéseket vagy lépéseket, amelyek az említett 
rendelkezéseknek való megfeleléshez szükségesek.

22. cikk

Közigazgatási szankciók és korrekciós intézkedések

(1) A tagállamoknak a büntetőjogi szankciók megállapítására vonatkozó joga sérelme 
nélkül a tagállamok megállapítják azokat a szabályokat, amelyek meghatározzák 
legalább az alábbi helyzetekben alkalmazandó megfelelő közigazgatási szankciókat és 
korrekciós intézkedéseket:

a) a hitelgondozó nem felel meg az ezen irányelv 9. cikkét átültető nemzeti 
intézkedésekben meghatározott követelménynek, vagy a 10. cikket átültető 
rendelkezések megsértésével köt kiszervezési megállapodást, vagy az a 
hitelgondozási szolgáltató, amelyhez a feladatokat kiszervezték, súlyosan 
megsérti az alkalmazandó jogszabályokat, beleértve az ezen irányelvet átültető 
nemzeti jogszabályokat;

b) a hitelgondozó 5. cikk (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott irányítási 
rendszerei és belső kontrollmechanizmusai nem biztosítják a hitelfelvevői jogok 
tiszteletben tartását és a személyes adatok védelemére vonatkozó szabályok 
betartását;

c) a hitelgondozó politikája nem biztosítja a hitelfelvevők 5. cikk (1) bekezdésének 
d) pontjában meghatározott megfelelő kezelését;

d) a hitelgondozó 5. cikk (1) bekezdésének e) pontjában meghatározott belső 
eljárásai nem biztosítják a hitelfelvevői panaszoknak az ezen irányelvet átültető 
nemzeti intézkedésekben meghatározott kötelezettségek szerinti nyilvántartásba 
vételét és kezelését;

▌
ga) a hitelintézet nem közli az ezen irányelv 13. cikkét átültető nemzeti 

intézkedésekben meghatározott információkat;
gb) a hitelgondozó lehetővé teszi, hogy vezető vagy ügyviteli testületi tag lehessen 

vagy maradjon egy vagy több olyan személy, aki nem felel meg az 5. cikk (1) 
bekezdésének b) pontjában meghatározott követelményeknek;

gc) a hitelgondozó nem teljesíti az ezen irányelv 35. cikkét átültető nemzeti 
intézkedések által előírt követelményeket;

gd) a hitelező nem teljesíti a 8a. cikk (1)–(5) bekezdésében meghatározott 
követelésbehajtási követelményeket.
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(2) Az (1) bekezdésben említett szankcióknak és intézkedéseknek hatékonynak, 
arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük, és legalább a következőket kell 
tartalmazniuk:

a) a hitelgondozói tevékenység végzésére vonatkozó engedély visszavonása;

b) annak elrendelése, hogy a hitelgondozó vagy hitelfelvásárló ▌  orvosolja a 
jogsértést, szüntesse be a magatartást és tartózkodjon a magatartás 
megismétlésétől;    

c) közigazgatási pénzbírság megállapítása.

(3) A tagállamok gondoskodnak arról is, hogy a közigazgatási szankciókat és korrekciós 
intézkedéseket ténylegesen végrehajtsák.

(4) A tagállamok biztosítják, hogy a közigazgatási szankciók vagy egyéb korrekciós 
intézkedések típusának és a közigazgatási pénzbírság mértékének meghatározásakor 
az illetékes hatóságok figyelembe vegyék a releváns körülményeket, ideértve a 
következőket:
a) a jogsértés súlyossága és fennállásának időtartama;

b) a jogsértésért felelős hitelgondozó, hitelfelvásárló ▌ felelősségének mértéke;

c) a jogsértésért felelős hitelgondozó vagy hitelfelvásárló pénzügyi ereje, egyebek 
mellett jogi személy esetében annak teljes árbevétele, természetes személy esetében 
annak éves jövedelme alapján;

d) a jogsértésért felelős hitelgondozó, hitelfelvásárló ▌által elkövetett jogsértés 
nyomán keletkezett nyereség vagy elkerült veszteség mértéke, amennyiben ez 
meghatározható;

e) a jogsértés által harmadik feleknek okozott veszteségek, amennyiben e 
veszteségek meghatározhatók;

f) a jogsértésért felelős hitelgondozó vagy hitelfelvásárló által az illetékes 
hatóságokkal folytatott együttműködés mértéke;

g) a jogsértésért felelős hitelgondozó, hitelfelvásárló ▌ által korábban elkövetett 
jogsértések;

h) a jogsértés tényleges vagy potenciális rendszerszintű következményei.

(5) ▌A tagállamok azt is biztosítják, hogy az illetékes hatóságok a (2) bekezdésben 
meghatározott közigazgatási szankciókat és korrekciós intézkedéseket a vezető vagy 
ügyviteli testület azon tagjaira és más olyan egyénekre is alkalmazhatnak, akik a 
nemzeti jog szerint felelősek a jogsértésért.

(6) A tagállamok biztosítják, hogy az illetékes hatóságok az e cikk (2) bekezdésében 
meghatározott közigazgatási szankciókat vagy korrekciós intézkedéseket előíró 
határozat meghozatala előtt megadják az érintett hitelgondozó vagy hitelfelvásárló 
▌számára a meghallgatás lehetőségét.

(7) A tagállamok biztosítják, hogy a (2) bekezdésben meghatározott közigazgatási 
szankciókat vagy korrekciós intézkedéseket kiszabó határozatokat kellően 
megindokolják, és hogy azokkal szemben jogorvoslattal lehessen élni.
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(7a) A tagállamok dönthetnek úgy, hogy olyan jogsértésekre vonatkozóan, amelyekre a 
nemzeti jog értelmében büntetőjogi szankció vethető ki, nem állapítanak meg 
közigazgatási szankciókkal kapcsolatos szabályokat. Ilyen esetben a tagállamok 
közlik a Bizottsággal a vonatkozó büntetőjogi rendelkezéseket.

▌

VI. CÍM

Biztosítékok és együttműködési kötelezettség

34. cikk 

A hitelmegállapodás módosítása

A fogyasztó tájékoztatására a 2014/17/EU, a 2008/48/EK és a 93/13/EGK irányelv 
értelmében vonatkozó kötelezettségek sérelme nélkül a tagállamok biztosítják, hogy a 
hitelező a nemteljesítő hitelmegállapodás szerinti hitelezői jogok vagy a nemteljesítő 
hitelmegállapodás feltételeinek akár hozzájárulással, akár jogszabály alapján történő 
jelentős módosítása előtt közölje a fogyasztóval a következő információkat: 

a) a javasolt változtatások világos ▌leírása, valamint az adós beleegyezésének 
szükségessége, vagy adott esetben a törvény által bevezetett változások 
szükségessége;

b) a változtatások végrehajtásának ütemezése;

c) azok az indokok, amelyekre a módosításokkal kapcsolatos panaszok 
alapozhatók;

d) az ilyen panaszok benyújtására rendelkezésre álló időtartam;

e) azon illetékes hatóság neve és címe, amelyhez a panasz benyújtható.

35. cikk

Panaszok

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a hitelgondozó haladéktalanul közölje a hitelfelvevővel 
a következő információkat:

a) a hitelgondozó azonosító adatai;

b) a 6. cikk alapján kiadott engedély másolata;

c) azon tagállam illetékes hatóságainak neve, címe és elérhetőségei, amelyben a 
hitelfelvevő lakóhelye vagy székhelye található, és ahol a hitelfelvevő panaszt 
nyújthat be.

(2) Az (1) bekezdésben említett tájékoztatást írásba kell foglalni, vagy elektronikus úton 
kell továbbítani, amennyiben az uniós vagy nemzeti jog ezt lehetővé teszi.

(3) A tagállamok biztosítják, hogy a hitelgondozó a hitelfelvevővel folytatott minden 
további kommunikációja során, valamint minden telefonon történő kommunikációban 
közölje az (1) bekezdés a) és c) pontjában felsorolt információkat.
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(4) A tagállamok biztosítják, hogy a hitelgondozók hatékony és átlátható eljárásokat 
hozzanak létre és tartsanak fenn a hitelfelvevőktől kapott panaszok kezelésére. 

(5) A tagállamok biztosítják, hogy a hitelfelvevőktől beérkezett panaszokat a 
hitelgondozók díjmentesen kezeljék, és hogy a hitelgondozók vezessenek 
nyilvántartást a panaszokról és a panaszok kezelése érdekében hozott intézkedésekről.

(6) A tagállamok biztosítják, hogy az illetékes hatóságok hozzanak létre és tegyenek közzé 
eljárást a hitelfelvevők hitelfelvásárlókat, hitelgondozókat és hitelgondozási 
szolgáltatókat érintő panaszainak kezelésére, amelyek biztosítják, hogy a panaszokat 
késedelem nélkül kezeljék.

36. cikk 

A személyes adatok védelme

A személyes adatok feldolgozásával kapcsolatban az egyének számára nyújtott 
tájékoztatást, az ilyen személyes adatok feldolgozását, valamint a személyes adatok 
ezen irányelv alkalmazásában történő bármely egyéb feldolgozását az (EU) 2016/679 
rendelettel és a 45/2001/EK rendelettel összhangban kell végezni, amihez az (EU) 
2016/679 rendelet 40. cikkében foglaltaknak megfelelően kidolgozott, az ágazat 
egészére kiterjedő magatartási kódex szükséges.

37. cikk 

Együttműködés az illetékes hatóságok között

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 7., 11., 12., 13., 16., 18., 19. és 21. cikkben említett 
illetékes hatóságok az ezen irányelvet átültető nemzeti rendelkezések szerinti 
feladataik ellátása vagy hatáskörük gyakorlása során szükség esetén 
együttműködjenek egymással. Az esetleges párhuzamosságok és átfedések elkerülése 
érdekében a felügyeleti hatásköröknek, valamint a közigazgatási szankcióknak és 
intézkedéseknek a több tagállamot érintő esetekben történő alkalmazása során az 
illetékes hatóságok koordinálják tevékenységüket.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az illetékes hatóságok kérésre indokolatlan késedelem 
nélkül átadják egymásnak az ezen irányelvet átültető nemzeti rendelkezések szerinti 
feladataik és kötelezettségeik ellátásához szükséges információkat.

(3) A tagállamok biztosítják, hogy az illetékes hatóságok az ezen irányelv szerinti 
feladataik és kötelezettségeik ellátása során kapott bizalmas információkat csak 
feladataik és kötelezettségeik ellátása érdekében használják fel az ezen irányelvet 
átültető nemzeti rendelkezéseknek megfelelően. Az információcserére a 2014/65/EU 
európai parlamenti és tanácsi irányelv28 76. cikkében említett szakmai titoktartási 
feltételek vonatkoznak.

(3a) A tagállamok úgy rendelkeznek, hogy minden olyan személy, aki az illetékes 
hatóságoknak dolgozik vagy dolgozott, valamint az illetékes hatóságok nevében 
eljáró könyvvizsgálók vagy szakértők szakmai titoktartásra kötelezettek.

28 Az Európai Parlament és a Tanács 2014/65/EU irányelve (2014. május 15.) a pénzügyi eszközök 
piacairól, valamint a 2002/92/EK irányelv és a 2011/61/EU irányelv módosításáról (HL L 173., 2014.6.12., 
349. o.).
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(4) A tagállamok meghozzák a szükséges közigazgatási és szervezeti intézkedéseket az e 
cikkben előírt együttműködés elősegítése érdekében.

(5) Az Európai Bankhatóság elősegíti a tagállamok illetékes hatóságai közötti 
információcserét, és elősegíti e hatóságok együttműködését.

VII. CÍM

Módosítás

38. cikk

A 2014/17/EU irányelv módosítása

Az irányelv az alábbi 28a. cikkel egészül ki:

„28a. cikk

(1) A hitelmegállapodás szerinti hitelezői jogoknak vagy magának a 
hitelmegállapodásnak harmadik személyre történő engedményezése esetén a 
fogyasztó minden olyan kifogást jogosult érvényesíteni az engedményessel szemben, 
amely az eredeti hitelezővel szemben rendelkezésére állt, ideértve a beszámítást is, ha 
ez az érintett tagállamban megengedett.

(2) Az (1) bekezdésben említett engedményezésről a fogyasztót tájékoztatni kell.”

VIII. CÍM

Záró rendelkezések

39. cikk

Bizottság 

(1) A Bizottságot egy bizottság segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU európai parlamenti 
és tanácsi rendelet29 értelmében vett bizottságnak minősül. 

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet30 4. cikkét kell 
alkalmazni.

29 Az Európai Parlament és a Tanács 182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a Bizottság végrehajtási 
hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek 
megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).
30 Az Európai Parlament és a Tanács 182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a Bizottság végrehajtási 
hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános 
elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).
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40. cikk

Értékelés

(1) [Öt évvel ezen irányelv hatálybalépését] követően a Bizottság elvégzi ezen irányelv 
értékelését, és az értékelés főbb megállapításairól jelentést nyújt be az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak. Az 
értékelésnek legalább a következő információkat kell tartalmaznia:
a) az engedélyezett hitelgondozók száma az Unióban, valamint a fogadó 

tagállamban szolgáltatást nyújtó hitelgondozók száma;
b) a hitelintézetektől a hitelintézet tagállamával megegyező tagállamban, a 

hitelintézet tagállamától eltérő tagállamban vagy az Unió területén kívül 
lakhellyel vagy székhellyel rendelkező hitelfelvásárlók által felvásárolt 
nemteljesítő hitelmegállapodás szerinti hitelezői jogok vagy nemteljesítő 
hitelmegállapodások száma;

c) a hitelgondozók és a hitelfelvásárlók által végzett tevékenységekkel 
kapcsolatban fennálló pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási kockázat 
értékelése;

d) az illetékes hatóságok a 37. cikk szerinti együttműködése.
(2) Amennyiben az értékelés fontos problémákat tár fel az irányelv működésével 

kapcsolatban, a jelentésnek ismertetnie kell, hogy a Bizottság miként szándékozik 
kezelni a feltárt problémákat, ideértve a lehetséges felülvizsgálat lépéseit és ütemtervét 
is.

41. cikk

Átültetés

(1) A tagállamok legkésőbb [24 hónappal a hatálybalépés időpontja után]-ig  elfogadják 
és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek 
szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. E rendelkezések 
szövegét haladéktalanul megküldik a Bizottság számára.

(2) Ezeket a rendelkezéseket [24 hónappal a hatálybalépés időpontja után] következő 
naptól kezdve alkalmazzák. 

A irányelv rendelkezéseitől eltérve azok a jogalanyok, akik már az első 
albekezdésben meghatározott napon a 3. cikk (9) bekezdésében meghatározott 
hitelgondozói tevékenységeket végeznek a nemzeti joggal összhangban, 
folytathatják tevékenységüket a székhely szerinti tagállamaikban [az ezen irányelv 
hatályba lépéstől számított 30 hónap]-ig, vagy – ha ez korábban következik be – az 
ezen irányelv szerinti engedélyük megszerzéséig.

(3) Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell 
erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást 
kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(4) A tagállamok közlik a Bizottsággal belső joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, 
amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.
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42. cikk

Hatálybalépés

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő 20. napon lép 
hatályba.

43. cikk

Címzettek

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben,

az Európai Parlament részéről a Tanács részéről
az elnök az elnök
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KISEBBSÉGI VÉLEMÉNY

Gunnar BECK európai parlamenti képviselő

Üdvözlöm a bankfelügyelet javítását és a makroprudenciális standardok kidolgozását célzó 
intézkedéseket. Úgy vélem azonban, hogy a nemteljesítő hitelek másodlagos belső piacának 
megteremtése és nemzeti vagyonkezelő társaságok létrehozása csak kedvezőbb feltételeket 
teremt a bankok számára ahhoz, hogy enyhítsék rossz befektetési döntéseik következményeit 
anélkül, hogy ténylegesen csökkentenék a rossz befektetési döntések valószínűségét. Ehelyett 
a nemteljesítő hitelek okait kell megvizsgálnunk, figyelembe véve azok regionális 
koncentrációját: az euró rendszerfelépítése megakadályozza, hogy azok a tagállamok, 
amelyek esetében nagyobb a kockázata annak, hogy a hitelek nemteljesítővé váljanak, 
meghozzák a megfelelő monetáris politikai intézkedéseket. A bankunió további 
harmonizációja és az európai pénzügyi piacok további integrációja egyáltalán nem oldja meg 
ezt a problémát. Csak a monetáris és költségvetési stabilitás biztosítja a hitelek teljesítményét 
és a bankok nyereségességét, nem pedig a kockázatok további megosztása. Ez csak 
sebezhetőbbé teszi az euróövezetet a külföldi hitelfelvásárlók spekulációjával szemben. A 
nemteljesítő hitelek regionális koncentrációja nem indokolja a széles körű harmonizációt, 
különösen a már kellően fejlett másodlagos piacokkal rendelkező országokkal szemben.
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