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A fogyasztóvédelem a pénzügyi szektorban Magyarországon és 

az Európai Unióban - avagy az acquis communautaire 

érvényesülése a magyar hitelpiacon 

 

Köszönetnyilvánítás  

 

A 2010-es évet követően Magyarországon átfogó közjogi átalakulás ment 

végbe. Az Országgyűlés 2011-ben elfogadta az új Alaptörvényt, mely 

megágyazott számos további jogszabály-módosításnak, illetve új törvények 

elfogadásának. Az Alapjogokért Központ megalakulásakor célként fogalmazta 

meg, hogy a jogállami működéssel kapcsolatos legfontosabb jogszabályokat, 

azok változásait elemezze, illetve a módosításokkal összefüggésben – adott 

esetben – javaslatokat is megfogalmazzon a döntéshozóknak. A Központ 

tevékenysége során arra következtetésre jutott, hogy léteznek olyan 

szakterületek, melyeknek a szakirodalmi feldolgozottsága Magyarországon 

még nem teljes körű. Ilyen terület a pénzügyi fogyasztóvédelem, illetve az 

erre vonatkozó hazai és uniós jogszabályi háttér elemzése, különös tekintettel 

a 2008-ban gyökerező pénzügyi, majd gazdasági válság fogyasztókra 

gyakorolt hatásának tükrében. A fentiek adtak okot arra, hogy a Központ jogi-

szakpolitikai kutatást, illetve ez alapján tanulmányt készítsen a pénzügyi 

fogyasztóvédelem jogszabályi környezetéről, illetve ezzel kapcsolatban 

esetleges javaslatokkal éljen. Mindennek eredményét, e kötetet tartja most 

kezében az olvasó.  

A kutatási projekt azonban nem valósulhatott volna meg a Pallas Athéné 

Domus Animae Alapítvány támogatása nélkül. Mivel az Alapítvány 
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célkitűzései között szerepel tudományos kutatások támogatása, és ezáltal 

egyfajta szellemi műhely létrehozása, ezért az Alapjogokért Központ 

partnerre talált az Alapítványban fogyasztóvédelmi projektje kapcsán. A 

Központ részéről ezúton is szeretnénk kifejezni köszönetünket az Alapítvány 

kuratóriumi elnökének és kurátorainak, főigazgatójának és munkatársainak, 

hogy lehetőséget biztosítottak a „Fogyasztóvédelem a pénzügyi szektorban 

Magyarországon és az Európai Unióban - avagy az acquis communautaire 

érvényesülése a magyar hitelpiacon” elnevezésű projekt megvalósítására.  

 

Alapjogokért Központ 
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Előszó 

 

Jelen, nagyobb lélegzetvételű tanulmány az Alapjogokért Központ tematikus 

blogján 2015 júliusa és novembere között megjelent, pénzügyi 

fogyasztóvédelemmel kapcsolatos írásokat foglalja egységes, szerkesztett és 

új tartalmakkal bővített kötetbe. A blog elindulását hosszas kutatómunka 

előzte meg, melynek során számos cikket, tanulmányt, jogszabályt, bírósági 

döntést vagy más hatósági határozatot, ajánlást vizsgáltunk meg. Ezek 

alapján körvonalazódott a kutatás fő irányvonala, illetve azok a területek, 

amelyek a kutatás fő fókuszpontjait jelentették.  

  

A Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány támogatásával megvalósult 

projekt egyik alapvető célkitűzése az volt, hogy az uniós hitelpiacon 

érvényesülő, elvárásokat megfogalmazó jogszabályok pénzügyi 

fogyasztóvédelemmel kapcsolatos legfontosabb rendelkezései tükrében 

vizsgálja meg a hasonló területen alkalmazandó magyar szabályokat. A 

közösségi jogalkalmazó – így elsősorban az Európai Unió Bírósága – sokszor 

maga is tartalommal tölt meg bizonyos írott normákat, illetve nem egyszer 

azok alapján további többletkritériumokat fogalmaz meg. Így 

elengedhetetlennek éreztük azt is, hogy a bírósági ítéletetek által felállított 

többletmércével is összehasonlítsuk a hazai jogrendszer jelenlegi állapotát.  

  

A fentieken túlmenően, részben a téma vizsgálatához szükséges ismeretek 

összefoglalásaként, részben saját jogán is igyekeztünk röviden bemutatni azt 

a közösségi intézményi és hatásköri rendszert, amely európai uniós szinten 
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felelős a pénzügyi fogyasztóvédelmi szabályok és a jogalkalmazás 

alakításáért. Célunk mindemellett a vonatkozó hazai jogszabályok közösségi 

szemszögből történő „állapotfelmérése” és bemutatása volt, illetve 

amennyiben az indokoltnak mutatkozott, az is, hogy jelezzük az esetleges 

hiányosságokat és azok orvoslására is javaslatot tegyünk. 

  

Szintúgy fontosnak éreztük, hogy a kutatás és a tanulmány ne csak a létező 

normák vizsgálatára fókuszáljon, de jövőbe mutató jelleggel megvizsgáljon 

egy olyan kérdéskört is, melyre bár még nincs létező válasz, de előzetes 

feltevésünk szerint az ezzel kapcsolatos – közösségi és hazai – 

jogszabályalkotás belátható időn belül égető sürgősségű lesz. Erre tekintettel 

tanulmányunk záró részében az ún. kriptovaluták – így például a Bitcoin – jogi 

megítélésével, az ezzel kapcsolatos fogyasztóvédelmi problémákkal és a 

lehetséges jövőbeli szabályozás irányvonalaival foglalkozunk. 

  

Ahogyan az a több részletben megjelenő írások esetében általában lenni 

szokott, az egyes blogposztok „önálló életre keltek”, hiszen a folyamat során 

a szándék is az volt, hogy önállóan értelmezhetővé és megérthetővé váljon 

egy-egy kapcsolódó témakör. Így azonban természetesen az egyes 

posztokban nem minden esetben volt lehetőség olyan összefüggések 

megvilágítására, amelyek jellegükből fakadóan csak egységben 

értelmezhetőek. A jelen kötetben egységes szerkezetben megjelenő 

tanulmány viszont lehetőséget nyújt arra, hogy az egyes részterületek közötti 

kapcsolódási pontokat kidomborítsuk, azokat szélesebb kontextusba 

helyezve értelmezzük.  
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Bár a kutatási téma egy-egy aspektusát informatív módon megvilágító 

blogposztok természetesen továbbra is elérhetőek maradnak a szélesebb 

közönség számára, a mélyebb összefüggéseket rendszerszinten átlátni 

kívánóknak a jelen, egységes szerkezetű tanulmánykötetet nyújtjuk ezennel 

át.  
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Összefoglaló 

 

Vizsgálatunk során összevetettük a hitelpiaci pénzügyi fogyasztóvédelem 

legfontosabb közösségi jogszabályainak rendelkezéseit a legjelentősebb 

hazai szabályokkal. Az elemzést válogatott témakörökben a jogalkalmazó 

szervek, így mindenekelőtt az Európai Unió Bírósága határozatainak 

aspektusából is lefolytattuk. Arra jutottunk, hogy a vizsgált hazai 

rendelkezések kielégítik és nem egyszer meg is haladják a közösségi 

szabályok által elvárt szintet.  

 

A fentiek ellenére igyekeztünk építő jellegű kritikát megfogalmazni és 

megállapítani, hogy az egyébként jól működő rendszer hogyan tehető még 

jobbá. E tekintetben javaslatokat tettünk bizonyos rendelkezések 

pontosítására, valamint felvetettük a lehetőségét a Magyar Nemzeti Bank által 

lefolytatandó témavizsgálatoknak is. Ezen kívül további két területen láttunk 

lehetőséget arra, hogy a fogyasztók számára még kedvezőbb szabályozás 

születhessen.  

 

E területek közül a hitelképesség bírálatával kapcsolatban javaslatot tettünk 

egy egységes, a hitelintézetekre kötelező határidő bevezetésére, továbbá 

megfontolásra ajánlottunk egy újfajta hitelképesség értékelési rendszert, az 

Amerikai Egyesült Államokban működő rendszer mintájára.  

 

A banki díjak és költségek vonatkozásában az irányadó szabályok technikai 

módosítása mellett azt is javasoltuk, hogy tételesen kerüljön szabályozásra a 

fogyasztói jelzálog fedezetű hitelszerződések esetén a hitelintézetek által 
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felszámítható valamennyi díj. Hangsúlyozzuk, hogy javaslataink nem a 

közösségi jogi normáknak való megfelelést szolgálják; azok célja az uniós 

normákat jelenleg is meghaladó pénzügyi fogyasztóvédelem további 

fokozása. 

 

A létező szabályok vizsgálatán túlmenően szerettük volna felhívni a figyelmet 

egy, a jövőben szabályozandó terület, a kriptovaluták piacának veszélyeire, 

valamint az azokra adható lehetséges szabályozói válaszra. Vizsgálatunk 

során megállapítottuk, hogy a jelenleg létező eszközökkel a magyar jogalkotó 

számára a problémák csak relatíve csekély eredménnyel kecsegtető módon 

orvosolhatók, ezért a megoldás egy szélesebb hatókörű, közösségi szabály 

megalkotásában keresendő.  
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I. Bevezetés 

 
I.1. A világgazdasági válság a magyar pénzügyi szektort érintő 

hatásairól 

 

A 2007-ben kezdődött pénzügyi válság az IMF álláspontja szerint összhatását 

tekintve a második világháború lezárását követő éra legnagyobb világszintű 

recessziójába torkollott.1 Bár a válság gyökerei egyértelműen az amerikai 

„subprime” jelzálogpiac összeomlására vezethetőek vissza, a krízis a világ 

országait eltérő mértékben és különböző területeken sújtotta, amelynek oka 

önmagában is rendkívül komplex elemzés tárgya mind a mai napig.2;3 

 

Magyarország különösen megszenvedte az egész világot érintő válságot, 

amelynek két talán leginkább érzékelhető területe volt: egyfelől a szuverén 

államadósság visszafizetésébe vetett bizalom ugrásszerű leértékelődése, 

másfelől pedig a magyar deviza jelentős értékvesztése mind az euróval, mind 

más devizákkal szemben.4;5 Habár az első probléma tekintetében, annak 

                                                 
1 What’s a Global Recession? The Wall Street Journal. 2009. április 22. 
2 World Economic Situation and Prospects 2013". Development Policy and Analysis Division of 
the UN secretariat. Retrieved December 19, 2012. 
3 The National Bureau of Economic Research: US Business Cycle Expansions and Contractions 
4 Az ország sebezhetőségét mind a befektetők, mind az elemzők, mind a hitelminősítők egyre 
jelentősebbnek látták. A hitelminősítők egymás után rontottak Magyarország adósság-
besorolásán.” Eredendő bűnök – Magyarország és a pénzügyi válság Készítette: Mosolygó 
Zsuzsa /vezető közgazdász 2008. november 
http://akk.hu//kepek/upload/2009/eredendo%20bunok.pdf (utoljára letöltve 2015. november 8.) 
5 5 Példaként: a HUF-EUR középárfolyam 2008. december 5-ről 2009. március 6-ra 257,13-ról 
316,00-ra nőtt. Forrás:  
http://www.mnb.hu/arfolyam-
tablazat?query=2008.11.05.,2009.11.05.,1,AUD,BGN,BRL,CAD,CHF,CNY,CZK,DKK,EUR,GBP,

http://akk.hu/kepek/upload/2009/eredendo%20bunok.pdf
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jelentkezését követően viszonylag gyorsan születtek intézkedések 

(elsősorban a súlyos pénzügyi megszorításokat hozó IMF-el kötött 

hitelszerződés), a második problémakör kezelésével kapcsolatban sokáig 

szinte semmilyen érdemi lépés meghozatalára nem került sor, és ez akkut 

módon éreztette hatását minden érintett szereplővel szemben. 

 

A magyar fizetőeszköz elértéktelenedése erősen sújtotta az egész magyar 

gazdaságot, jelentős kihívás elé állítva az elsődlegesen export-import 

kereskedelemre épülő ágazatok szereplőit.6 Ennél is lényegesebb, és az 

állampolgárok mindennapjait közvetlenül érintő hatása volt a forint 

gyengülésének a pénzintézeti szektorban. A devizaalapú hitelek aránya, azok 

2003-as magyar piacon történő megjelenését követően ugrásszerű 

növekedésnek indult. 2006-ban az összes devizalapú hitel állománya elérte 

az összes forintalapú hitelállomány szintjét, azonban ezután sem volt 

megállás, az emelkedés folyamatos volt a devizaalapú hitelek összegének 

2010-es tetőzéséig, amikor is az összes devizahitel állomány 

hozzávetőlegesen 7.600 milliárd forintos értéket ért el.  

 

A folyamatot szemléletesen mutatja az alábbi grafikon.7;8 

                                                                                                
HKD,HRK,IDR,ILS,INR,ISK,JPY,KRW,LTL,MXN,MYR,NOK,NZD,PHP,PLN,RON,RSD,RUB,SEK,
SGD,THB,TRY,UAH,USD,ZAR 
6 A visszafogott importdinamikát elsősorban a belső kereslet visszaesése magyarázza. A belső 
keresleti tételek jelentős aránya importból származik (2008-as adatok alapján a lakossági 
fogyasztás 34 százaléka, a beruházások 52 százaléka import). Így a válság kezdetét követően a 
belső kereslet visszaesése az importot is visszafogta.” 
Bodnár Katalin−Molnár György−Pellényi Gábor− Szabó Lajos−Várhegyi Judit: A külkereskedelmi 
egyenleg dinamikája, az export és az import alakulása. Megjelent: MNB Szemle, Különszám, 
2013. október 
7 Hozzávetőlegesen egyenként 3000 milliárd forint értékű állománynál találkozott egymással a két 
mutató (megjegyzés a szerzőktől) 
8 http://www.hitelmediator.hu/a-lakossagi-hitelezes-alakulasa (utoljára letöltve 2015. november 8.) 

http://www.hitelmediator.hu/a-lakossagi-hitelezes-alakulasa
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A folyamat tetőzését követően rendkívüli sajtóvisszhang kíséretében éles vita 

bontakozott ki a tekintetben, hogy vajon a kialakult helyzet pontosan melyik 

szereplő felelőssége. Egyesek a pénzügyi intézményeket, mások az 

adósokat, ismét mások pedig a 2010 előtti állami szabályozói oldalt tartották 

felelősnek.9 

 

A jelen tanulmánynak nem célja, hogy e vitát eldöntse, így az abban való 

állásfoglalás nélkül pusztán annyit kívánunk megjegyezni, hogy minden 

szereplő elemi érdeke az, hogy a helyzet megismétlődése elkerülhető legyen. 

Könnyen belátható, hogy a pénzügyi intézmények ügyfeleinek elsődleges 

                                                 
9 Példák a teljesség igénye nélkül: Szentkirályi Balázs: Ki a felelős a devizahitelezésért? 
Megjelent: http://index.hu/gazdasag/magyar/2011/10/18/ki_a_felelos_a_devizahitelezesert/ 
(utoljára letöltve 2015. november 8.) 
http://www.hitelmediator.hu/a-lakossagi-hitelezes-alakulasa; Homár Krisztina: Mérlegen a 
valóság, avagy a hazai devizahitelezés nyertesei és vesztesei; megjelent: Hitelintézeti szemle, 
különszám 2011. (utoljára letöltve 2015. november 8.) 

http://index.hu/gazdasag/magyar/2011/10/18/ki_a_felelos_a_devizahitelezesert/
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érdeke, hogy bankjukkal szemben kizárólag olyan kötelezettséget vállaljanak, 

amelyet jó eséllyel tudnak majd a jövőben is teljesíteni. 

 

A felfokozott közhangulatban felmerülő érvekkel szemben – amely szerint a 

hazai bankok kizárólag rövidtávú hasznukat keresik, és ennek érdekében 

ügyfeleiknek kockázatos termékeket is értékesítenek, ha ez számukra 

jövedelmező – mérlegelendő az is, hogy a pénzügyi intézmények kifejezetten 

abban érdekeltek, hogy adósaik folyamatosan eleget tegyenek 

kötelezettségeiknek, hiszen hosszú távon egyedül e modell fenntartható. 

Másrészt a nem teljesítő hitelek arányának növekedése nemhogy közvetlenül 

nem jövedelmező, de közvetetten a bankok aktivitásának csökkenését vonja 

maga után, amely értelemszerűen nem termelhet nyereséget.  

 

Végezetül ugyancsak nem szorul különösebb magyarázatra az sem, hogy az 

állam olyan szabályok megalkotásában érdekelt, amelyek egészséges 

egyensúlyt biztosítanak a piaci szereplők érdekei között, azaz figyelembe 

veszik a pénzügyi szolgáltatók üzleti érdekeit, de ugyanakkor megfelelő 

védelmet nyújtanak a fogyasztónak a náluk több információval rendelkező és 

minden tekintetben felkészültebb piaci szereplőkkel szemben. 

 

Összességében elmondható, hogy mára általános igényként fogalmazódik 

meg minden érintett részéről, hogy a múltban elkövetett hibákból tanulva, a 

megfelelő következtetések levonásával csökkenjen annak kockázata, hogy a 

devizalapú hitelekkel kapcsolatban kialakult helyzethez hasonló szituáció 

álljon elő a jövőben. Ezen célt jól szolgálhatja az elmúlt évek „devizahiteles-

mentése”, az árfolyamgát bevezetése, a végtörlesztés, a devizahitelek 
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gyakorlati kivezetése a piacról és természetesen maga az ún. „forintosítás”, 

valamint a devizahitelesekkel történő „elszámolás” is. 

 

I.2. A pénzügyi-fogyasztóvédelemről 

 

A modern fogyasztóvédelem kutatói egészen a Bibliáig vezetik vissza a 

fogyasztóvédelmi eszmék eredetét, míg „[a] mai értelemben vett 

fogyasztóvédelem kialakulása a fogyasztói társadalom kialakulásához 

kapcsolódik.”10;11 Ekkor ugyanis a megváltozott, személytelenebbé váló ipari 

termelés hatására nyilvánvalóvá vált, hogy a gazdasági érdekkörükön kívül 

eljáró, elsősorban vásárlói szerepkörben megjelenő magánszemélyek 

fokozottabb védelme szükséges, korlátozva ezzel a szabad piac és a 

szerződéses szabadság kialakult alapelveit. 

 

A fogyasztóvédelemmel kapcsolatos jogintézmények hosszas fejlődésen 

mentek keresztül, míg mára az egyes gazdasági ágazatok jogviszonyait 

szabályozó előírások szinte autonóm jogterületté váltak. Napjainkra tehát a 

pénzügyi fogyasztóvédelem egy olyan, az átlagos magyar állampolgár 

mindennapjait is jelentősen érintő területté avanzsált, amely fokozott figyelmet 

érdemel mind az állami szabályozói oldal, mind a kereskedelmi élet szereplői 

részéről. 

 

                                                 
10 Legyen hiteles a mérleged, súlyod, hiteles a mértéked és a vékád.” Leviták könyve 19. fejezet 
36. vers 
11 Globális környezeti problémák és társadalmi hatásuk II. Prof. Tamás János, Dr. Juhász Csaba, 
Dr. Pregun Csaba, Dr. Nagy Attila, Szőllősi Nikolett, Gerőczi Viktória, Fórián Tünde (2008) kiadó 
a: Debreceni Egyetem a TÁMOP 4.1.2 pályázat keretein belül 
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A közelmúltban a pénzügyi fogyasztóvédelem a jogalkotás egyik jelentős 

fókuszpontjában állt mind az európai, de még inkább a hazai színtéren. A 

jogalkotó a múlt hibáiból következtetéseket levonva igyekezett/igyekszik 

megfelelő jogalkotással reagálni a létező problémákra, ugyanakkor szinte a 

lehetetlent megkísérelve próbálkozik megelőzni a problémák múltban 

kialakult, súlyos válsághelyzethez hasonló, a népesség és a gazdaság széles 

körét érintő kedvezőtlen hatások jelentkezését. Ezt a jogalkotói tendenciát, 

illetve ennek lehetséges jövőbeli irányait részletesen elemezzük a 

későbbiekben. 

 

A fentiek mellett arra is fel kell hívni a figyelmet (és a jelen tanulmány 

igyekszik is láttatni és példákkal alátámasztani), hogy a jogalkotó törekvései 

mellett, azok kiegészítéseként a hazai bíróságok is, így mindenekelőtt a Kúria 

ítélkezési gyakorlata is a fogyasztóvédelem térnyerésének irányába mutat. 

Amellett, hogy természetesen üdvözlendő e hozzáállás, véleményünk szerint 

tartózkodni kell attól, hogy a közmondásbeli ló túloldalára esve, a gazdasági 

folyamatok gátját képező szabályozás vagy ítélkezési gyakorlat alakuljon ki. 

 

A fentieket egészíti ki az egyes tagállamok pénzügyi felügyeleti hatóságai – 

így hazánkban a Magyar Nemzeti Bank („MNB”) – és a kompetens Európai 

Uniós szervek által végzett tevékenység, azaz a pénzügyi intézmények 

felügyelete, amelynek jelentős szeletét adja a fogyasztóvédelmi 

megközelítés. 
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I.3. Témamegjelölés és módszertan 

 

A fentebb kifejtettek alapján tehát úgy véljük, hogy mind a gazdasági élet 

szereplői számára (ideértve elsősorban a hitelintézeteket), mind pedig az 

állami szabályozói oldalnak hasznos lehet egy olyan átfogó tanulmány, amely 

a pénzügyi szektor fogyasztóvédelmi szabályozására fókuszálva veszi 

számba a lehetséges szabályokat, illetve feltárja az esetleges 

hiányosságokat. 

 

Hazánk EU-tagsága okán úgy véljük, hogy mindenekelőtt a közösségi jog az, 

amely egy összehasonlító tanulmány alapjául szolgálhat. Egyrészről a hazai 

szabályoknak a magyar állam által vállalt nemzetközi kötelezettségekből 

adódóan összhangban kell lenniük a közösségi jogforrásokkal, ennek hiánya 

a közösségi jog által szankcionálható.12 

 

Másrészről érdemes azt is figyelembe venni, hogy a hazai szabályoknak a 

hazai jogrendszer és gazdasági-társadalmai viszonyok specialitásai folytán 

bizonyos kérdésekre az általánostól eltérő választ kell adnia – természetesen 

a fentiekben is hivatkozott jogszerű keretek között. Így egyes esetekben 

felmerül egy az általános, közösségi szabályozásnál szigorúbb, adott esetben 

a fogyasztókra nézve kedvezőbb normarendszer szükségessége, amely 

véleményünk szerint minden érintett szereplő érdeke. E tekintetben érdemes 

                                                 
12 Magyarország Alaptörvénye E) cikk (1) Magyarország az európai népek szabadságának, 
jólétének és biztonságának kiteljesedése érdekében közreműködik az európai egység 
megteremtésében. 
(2) Magyarország az Európai Unióban tagállamként való részvétele érdekében nemzetközi 
szerződés alapján– az alapító szerződésekből fakadó jogok gyakorlásához és kötelezettségek 
teljesítéséhez szükséges mértékig – az Alaptörvényből eredő egyes hatásköreit a többi 
tagállammal közösen, az Európai Unió intézményei útján gyakorolhatja. 
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figyelembe venni azt is, hogy bár a közös piac megfelelő feltételek mellett 

természetesen lehetőséget ad a pénzügyi szolgáltatások határon átnyúló 

nyújtására illetve igénybevételére, különösen a fogyasztók körében, a 

jellemző magatartás továbbra is a hazai pénzügyi intézményekkel való 

kapcsolat kialakítása. Bár természetesen akadnak ellenpéldák, mindeddig 

nem volt jellemző, hogy magyar fogyasztók tömegesen vennének fel 

jelzáloggal biztosított lakáshitelt például Bulgáriából. Egy 2006-os felmérés 

szerint az európai fogyasztók mindössze egy százaléka vett igénybe 

pénzügyi szolgáltatást a tagállamán kívül letelepedett pénzügyi 

szolgáltatótól.13 Bár ez nem éppen friss adat, és valószínűsíthetően emelkedő 

tendencia mutatkozik e téren, összességében mégis beszédes, különösen 

akkor, ha megemlítjük azt is, hogy azonos időszakban a fogyasztók 26 

százaléka hajtott végre más határon átnyúló tranzakciót.14 

 

Jelen tanulmány célja, hogy rávilágítson a fenti speciális helyzetekre, azaz 

feltárja a magyar és a közösségi pénzügyi fogyasztóvédelmi szabályozás 

egyes különbözőségeinek okát, illetve rávilágítson arra, hogy egyes 

esetekben a közösségi normák adta keretek között, az általánostól különböző 

magyar szabályozás elfogadása lehet szükséges. 

 

Ennek keretében a közösségi jog specialitására figyelemmel két vizsgálandó 

terület adódik. Egyrészről meg kell vizsgálni az irányadó hazai jogszabályokat 

                                                 
13 Eurobarometer: Business attitudes towards cross-border sales and consumer protection  
Analytical report 2006 December 
http://ec.europa.eu/consumers/topics/flash_eb_186_ann_report_en.pdf 
14 Eurobarometer: Consumer protection in the internal market  (utoljára letöltve 2015. november 
8.)  
Analytical report 2006 March http://ec.europa.eu/consumers/archive/topics/eurobarometer_09-
2006_en.pdf (utoljára letöltve 2015. november 8.) 

http://ec.europa.eu/consumers/archive/topics/eurobarometer_09-2006_en.pdf
http://ec.europa.eu/consumers/archive/topics/eurobarometer_09-2006_en.pdf
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az úgynevezett elsődleges közösségi jogforrások tükrében. Másrészről nem 

kisebb fontossággal bír, hogy a hazai jogszabályokat (és jogalkalmazást) az 

úgynevezett másodlagos közösségi jogforrások szempontjából is elemzésnek 

vessük alá. Bizonyos esetekben továbbá az adott jogforrásokat 

(elsődlegeseket és másodlagosakat egyaránt) éppen a jogalkalmazó szervek 

munkája tölti meg érdemi tartalommal, vagy helyezi azt más megvilágításba. 

 

A fentiekre való tekintettel a tanulmány két nagyobb egységre oszlik, amelyek 

egymáshoz szervesen kapcsolódnak. A két nagyobb egység közül egyik sem 

nélkülözheti a leíró részeket, hiszen a vizsgálathoz mindenekelőtt szükséges 

egyrészről az irányadó elsődleges (anyagi) jogforrások, másrészről a 

másodlagos jogforrásokat alkotó intézmények (alaki jogforrások) bemutatása. 

 

Mindazonáltal, azon túl, hogy e leíró, összefoglaló jellegű kisebb részek 

önmagukban is jelentős információs értékkel bírnak az érdeklődők számára, 

jelen tanulmány keretei között elsődleges szerepük, hogy alapul szolgáljanak 

az összehasonlító elemzéshez, amely írásunk lényegi célja. 

 

Reméljük, hogy a kutatás, az annak eredményeit bemutató összegző 

tanulmánykötet hasznos információkhoz juttatja a gazdasági szereplőket (a 

pénzügyi intézményeken kívül ideértve a téma iránt érdeklődő fogyasztókat 

is), illetve iránymutatásként, gondolatindítóként szolgálhat a jövőbeni 

szabályok megalkotásához az állami szabályozó oldal részére is. 

 

Bízunk abban, hogy a téma jelentőségére tekintettel párbeszéd indulhat meg 

a két oldal szereplői között, amelynek során konstruktív keretek között 
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mindkét fél kifejtheti véleményét a jelenlegi, és esetleg jövőben alkotandó 

szabályok alakításának mikéntjéről. 
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II. Az Európai Unió Pénzügyi Fogyasztóvédelmi szabályozása 

egyes aspektusai és azok hazai érvényesülése az 

alkalmazandó irányelvek tükrében 

 

II.1. Az Európai Unió legfőbb pénzügyi fogyasztóvédelmi tárgyú               

             irányelvei 

 

II.1.1. A közösségi pénzügyi fogyasztóvédelem kezdetei 

 

Ahogyan azt a bevezetésben is megállapítottuk, a fogyasztóvédelem jogi 

szabályozásának kialakulását a fogyasztói társadalom megszületése hívta 

életre. Anélkül, hogy ennek társadalmi, gazdasági és politikai történetében 

elmerülnénk fontos kiemelni, hogy a fogyasztói társadalom alapvetően a 

kommunikáció, az infrastruktúra fejlődése és az ehhez kapcsolódó 

tömegtermelés eredménye, a széles tömegek igényeinek kiszolgálására 

berendezkedő tömegtermelés pedig a XX. század vívmánya. A 

tömegtermelés ipari területen történő térhódítását követően nem kellett sokáig 

várni arra, hogy a szolgáltatások piacán is teret kapjanak az uniformizált 

termékek. A fogyasztók széles körét kiszolgáló ipar és szolgáltatás 

szükségképpen életre hívta a fogyasztóvédelmi szabályok megjelenését.15 A 

fentiek alapján látható, hogy fogyasztóvédelemről csak az elmúlt 50 év 

                                                 
15 Veres Zoltán: Ügyfélvédelem a pénzügyi szektorban – gondolatok a pénzügyi 
fogyasztóvédelem egyes alapkérdéseiről - Jogelméleti szemle 2013/4. szám - 
http://jesz.ajk.elte.hu/veres56.pdf  (letöltés dátuma: 2015-07-20) 

http://jesz.ajk.elte.hu/veres56.pdf
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távlatában beszélhetünk, a pénzügyi piacok területének fogyasztóvédelmi 

szabályozásának története pedig még rövidebb időt ölel fel.16  

 

Az Európai Unióban az első fogyasztóvédelmi törekvések az 1970-es 

években fogalmazódtak meg. Az Európai Gazdasági Közösségek 

létrehozásáról szóló 1957. március 25-én aláírt Római Szerződés nem 

tartalmazott konkrét fogyasztóvédelmi rendelkezéseket, azokat legfeljebb 

áttételesen az agrárpolitika és a versenyjog területére vonatkozó 

rendelkezések között lelhetünk fel. 1972-ben a tagállamok állam- és 

kormányfőinek találkozóján fogalmazódott meg a Római Szerződés 2. 

cikkének újragondolásaként a közösségek polgárai életszínvonalának 

növelése a fogyasztóvédelem közösségi szabályozásán keresztül.  

 

Az első érdemi fordulatot az Európai Tanács 1975. április 14-én kelt, „Az 

Európai Gazdasági Közösség első, előzetes programja a fogyasztók 

védelmének és informálásnak politikájáról” című programja jelentette, amely a 

fogyasztóvédelmet először kezelte közösségi szintű szabályozási területként. 

A program öt alapvető fogyasztói jogot határoz meg, amelyek a következők: 

(i) a fogyasztó gazdasági érdekeinek védelme; (ii) tájékoztatáshoz és 

oktatáshoz való jog; (iii) képviselethez és meghallgatáshoz való jog; (iv) 

egészséghez való jog és biztonság; (v) kártérítéshez és jogorvoslathoz való 

jog. Jóllehet, ezek az alapelvek fontos mérföldkövei voltak a fogyasztóvédelmi 

                                                 
16 Hajnal Zsolt: Fogyasztói alapjogok a hatályos magyar jogi szabályozás és az európai uniós 
fejlődési tendenciák tükrében -
http://www.debrecenijogimuhely.hu/archivum/1_2009/a_penzugyi_fogyasztovedelmi_szabalyok_
aktualis_valtozasai_az_europai_unio_jogalkotasi_folyamatainak_tukreben (letöltés dátuma: 
2015-07-20) 
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szabályozásnak, a program megvalósításához és végrehajtásához szükséges 

intézményrendszer ekkorra még nem alakult ki.17 

 

1981-ben fogadta el az Európai Tanács a második fogyasztóvédelmi 

programot, amelyet követően további öt, illetőleg hároméves 

fogyasztóvédelmi programot hirdettek meg. 

 

Az 1986. február 17-én Luxemburgban elfogadott Egységes Európai 

Okmányban a fogyasztóvédelem külön szabályozási területként jelent meg és 

a szerződés 100. cikk (3) bekezdése meghatározta a „magas védelmi szint” 

elvét, amely azonban még nem rendelkezett valódi normatív tartalommal. 

 

A következő mérföldkő az 1992-ben létrejött Maastrichti Szerződés volt, 

amely a fogyasztóvédelmet önálló közösségi politikaként határozta meg. A 

szakpolitikára vonatkozó minimális harmonizációs klauzula pedig lehetővé 

tette, hogy alapvető rendelkezéseket valamennyi tagállam elfogadjon, 

ugyanakkor meghagyta a tagállamok azon jogát, hogy a közösségi 

rendelkezéseknél szigorúbb fogyasztóvédelmi szabályokat fogadjanak el. 

1997-ben az Amszterdami Szerződésben került lefektetésre az az elv, 

miszerint valamennyi közösségi politika és tevékenység végrehajtásakor 

külön is figyelembe kell venni a fogyasztóvédelmi szempontokat. A fentiekből 

jól látható, hogy a szabályozás története elsősorban a fogyasztóvédelem, 

mint szabályozási terület köré szerveződik. 

                                                 
17 Réseau Européen de Formation Judiciaire - Lignes directrices pour la Formation Judiciaire   en 
matière de droit de la consommation - 
http://www.ejtn.eu/Documents/Resources/EJTN%20Training%20Guidelines/LignesDirectricesCo
nsommationenv_FR_v1.pdf (letöltés dátuma: 2015. Szeptember 20.) 
 

http://www.ejtn.eu/Documents/Resources/EJTN%20Training%20Guidelines/LignesDirectricesConsommationenv_FR_v1.pdf
http://www.ejtn.eu/Documents/Resources/EJTN%20Training%20Guidelines/LignesDirectricesConsommationenv_FR_v1.pdf
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Fontos látni, hogy ahhoz, hogy európai szintű pénzügyi fogyasztóvédelemről 

beszélhessünk, mindenekelőtt az európai pénz- és tőkepiacok 

liberalizációjának kellett végbemennie, amelynek első lépése a nemzeti 

pénzpiaci korlátozások feloldása volt. Az 1970-es évek végéig az inflációs 

politikai célkitűzések keretében erőteljes nemzeti szabályozás alatt álltak a 

pénzpiaci folyamatok, amely mind a kihelyezhető hitelek volumenében, mind 

pedig a kamatok maximalizálásában tetten érhető volt. A deregulációs 

folyamatok és a tőke szabad áramlásának megteremtése a háztartások 

megtakarításainak csökkentését és fogyasztói hitelek volumenének 

növekedését hozta magával, amelyhez az 1980-as évek kedvező 

makroökonómiai trendjei is hozzájárultak.  

 

A pénzpiacok fogyasztóvédelmi szabályozásával a fogyasztói hitelek kapcsán 

kezdett el foglalkozni először az Európai Tanács. Az Európai Bizottság 1979-

ben nyújtotta be a vonatkozó jogszabály-javaslatát a fogyasztói hitelekről, a 

vonatkozó irányelv – az elhúzódó tagállami egyeztetések következtében – 

azonban csak 1986-ban került elfogadásra.18 A folyamat lezárásaként 

megszületett, a fogyasztói hitelre vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és 

közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló 1987/102/EGK irányelv 

átmenetet képezett a Közösségek fogyasztóvédelmi és pénzpiaci 

szabályozási területei között. Míg utóbbi tekintetében az Európai Közösségek 

a kölcsönös elismerés és a hazai szabályozás elvére támaszkodott, addig az 

előbbivel kapcsolatban a teljes harmonizációt tűzték ki célul. Ezt a vegyes 

szemléletet jól mutatja az is, hogy az irányelv bevezető indoklása is egyszerre 

                                                 
18 1987/102/EGK irányelv 
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tartalmazott fogyasztóvédelmi, versenyjogi és pénzpiaci regulatív 

rendelkezéseket:  

 

 „mivel jelentős eltérések mutatkoznak a tagállamok 

jogszabályaiban a fogyasztói hitelek területén”; 

 

 „mivel ezek az eltérések torzíthatják a hitelezők közötti versenyt 

a közös piacon”;  

 

 „mivel ezek az eltérések korlátozzák a fogyasztók lehetőségeit a 

hitelek megszerzésében egy másik tagállamban, s mivel ezek 

befolyásolják a hitelkereslet mértékét és jellegét, és a termékek 

és szolgáltatások megvásárlását”; 

 

 „mivel az Európai Gazdasági Közösség fogyasztóvédelemmel 

és a fogyasztók tájékoztatásával kapcsolatos politikai 

programjai – többek között – előírják, hogy a fogyasztó 

védelemben részesüljön a tisztességtelen hitelfeltételekkel 

szemben és, hogy elsődleges fontosságú a fogyasztói hitelek 

általános feltételeinek összehangolása”.19 

 

A fentiekből is jól látható, hogy az irányelv – célját tekintve – nem sorolható 

be egyértelműen sem tisztán a fogyasztóvédelem, sem a versenyjog, sem 

pedig a pénzpiacot szabályozó rendelkezések közé. Az irányelv két 

tekintetben is újraértelmezte a pénzügyi fogyasztóvédelmet: egyrészt a 

                                                 
19 1987/102/EGK irányelv preambuluma 
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fogyasztóknak kötelezően nyújtandó információk körét határozta meg, 

másrészt pedig a szerződő felek közötti mellérendeltséget igyekezett 

megteremteni egyes klauzulák kötelező alkalmazásának előírásával. 20;21 

 

Az irányelv 1. cikkében szereplő fogalom-meghatározások meglehetősen 

általánosak voltak, hitelezőnek tekintett bármilyen olyan természetes vagy 

jogi személyt, illetőleg ezek csoportját, amely a kereskedelmi, üzleti, vagy 

szakmai tevékenysége gyakorlása során hitelt nyújt. Nincs szó tehát arról, 

hogy hitelezőnek specifikusan pénzintézeteket kellene tekinteni. Ezzel 

szemben az irányelv megfogalmazásából levezethető az is, hogy a hitelező 

fogalmába beleérthető volt az a kereskedő is, aki részletre-vétellel bocsátotta 

az árut a fogyasztó rendelkezésre, amennyiben azért kamatot számított fel. 

Ez azonban gyakorlati oldalról számos problémát vetett fel, hiszen egy eseti 

jelleggel hitelező kereskedőknek komoly többletterhelést okozhat ugyanazon 

szabályoknak megfelelni, mint az üzletszerű hitelezéssel foglalkozó 

hitelintézeteknek. 

 

A fentieket valamelyest árnyalja, hogy az irányelv azon hitelszerződésekre 

volt alkalmazandó, amelyek esetén a hitelösszeg 200 és 20.000 ECU közé 

esett. A jogszabály hatálya nem terjedt ki az ingatlan jelzáloghitelekre, 

ugyanakkor kiterjedt valamennyi más fogyasztói hitelszerződésre, ideértve a 

hitelkártya-szerződéseket is. Kizárásra kerültek a rendelkezések hatálya alól 

azok a hitelszerződések, amelyek alapján a kölcsön összegét három 

hónapnál rövidebb időtartam alatt, vagy legfeljebb tizenkét hónap alatt és 

                                                 
20 Pl: 1987/102/EGK irányelv 6. cikke 
21 1987/102/EGK irányelv 14. cikk (1) 
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legfeljebb négy részletben kellett visszafizetni. Nem vonatkozott továbbá az 

irányelv a bérleti szerződésekre sem, ugyanakkor a pénzügyi lízing 

megállapodásokra azonban kiterjedt a hatálya.22  

 

Mindazonáltal csökkentette az előírt kötelező harmonizáció körét az a tény, 

hogy a tagállamok kivonhatták az irányelv egyes rendelkezései alól azokat a 

hitelszerződéseket, amelyeket közjegyző, vagy bíró előtt foglaltak 

közokiratba.23 Ez azokban az országokban jelentett problémát, ahol a 

közokirati forma közvetlen végrehajthatóságot is biztosított, vagyis az 

üzletszerű napi hitelezési gyakorlat része volt ezen forma alkalmazása. 

 

Fontos áttörést jelentett a szabályozás területén a teljes hiteldíj mutató 

bevezetése, amelyet az irányelv „éves, százalékban kifejezett hiteldíj” 

elnevezéssel szabályozott, ugyanakkor ennek fogalmi köre meglehetősen 

tágan került meghatározásra.24 Az éves, százalékban kifejezett hiteldíj 

számításának alapjául szolgáló, a „fogyasztónak nyújtott hitel teljes költsége” 

ugyanis a tagállamok meghatározására volt bízva, és az irányelv kezdetben 

egyáltalán nem rögzített számítási módot, vagy a költségek körére vonatkozó 

további iránymutatást.  

 

A jogszabály által szabályozott másik nagy területet a fogyasztónak nyújtandó 

kötelező információk körének szabályozása volt. Az irányelv 3. cikke előírta, 

hogy: „a megtévesztő reklámra vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és 

közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló 1984. szeptember 10-i 

                                                 
22 1987/102/EGK irányelv 3. cikke 
23 1987/102/EGK irányelv 2. cikk (4) 
24 1987/102/EGK irányelv 1. cikk (2) (e) 
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84/450/EGK tanácsi irányelvének, valamint a tisztességtelen reklámra 

vonatkozó szabályok és alapelvek sérelme nélkül, az üzlethelységekben 

kihelyezett olyan hirdetésnek, vagy ajánlatnak, amelyben egy személy hitelt, 

vagy a hitelszerződés megkötésében való közreműködést ajánl, és amelyben 

feltüntetik a hitel kamatát, vagy a hitel költségére vonatkozó bármilyen 

számértéket, tartalmaznia kell az éves hiteldíj mértékét is, szükség szerint 

egy jelképes példán keresztül bemutatva”.25 

 

A 4. cikk meghatározott egyes, a ma hatályos szabályozásban is fellelhető 

minimális tájékoztatási garanciális követelményeket. Rögzítette, hogy a 

hitelszerződést írásba kell foglalni, egy példányát pedig a fogyasztónak át kell 

adni. A 6. cikk rendelkezett arról, hogy a szerződés fennállása alatt 

tájékoztatni kell a fogyasztót az éves kamat, illetve a díjak minden 

változásáról, azok felmerülésekor.  

 

Összefoglalva tehát úgy találjuk, hogy az 1987/102/EGK irányelv minimális 

szabályokat tartalmazott a hiteldíjak számítására és az ehhez kapcsolódó 

tájékoztatásra vonatkozóan, azonban e szabályok legfeljebb a pénzügyi 

fogyasztóvédelmi szabályozás előfutárának tekinthetők. Az irányelv a hitel 

díjának kiszámítására vonatkozó pontos számítási metódust egy később 

elfogadandó jogszabályra bízta, amely a kérdéses szabályozás egyik 

legnagyobb hiányossága volt. Ezen túlmenően további problémát jelentett, 

hogy a tradicionális fogyasztói hiteleken felül nem tudta megragadni azokat a 

komplexebb pénzügyi termékeket, amelyek ekkor már elterjedőben voltak, így 

                                                 
25 1987/102/EGK irányelv 3. cikk 
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különösen a hitelkártyákra vonatkozó szabályozás hiánya jelentett érezhető 

problémát. 

 

Az irányelv nem rendelkezett az eladósodás mértékéről, a biztosítékok 

köréről, a magáncsőd esetleges lehetőségéről, valamint más, a 

hitelfelvételhez kapcsolódó információval kapcsolatos követelményekről sem. 

Az általa elért harmonizáció ennek megfelelően meglehetősen csekély 

mértékű volt, a tagállamokra hárult az egyes részletszabályok kidolgozása. A 

fogyasztóvédelmi szempontból releváns díjemelések korlátozásáról, az azok 

alapjául szolgáló okok listájáról, az előtörlesztésről, illetőleg annak feltételeiről 

az irányelv nem rendelkezett, ezek a szabályok pedig elkerülhetetlenek lettek 

volna ahhoz, hogy érdemi harmonizációról beszélhessünk a fogyasztói 

kölcsönök tekintetében.  

 

Az első változást az 1987/102/EGK irányelv módosításáról szóló 

1990/88/EGK tanácsi irányelv hozta meg, amely pénzügyi szempontból 

kísérelte meg harmonizálni a hitel díjára vonatkozó jogi szabályozást.  

 

A módosított 4. cikk rögzítette, hogy a hitelszerződésnek tartalmaznia kell az 

éves hiteldíj mutató meghatározását, valamint az annak módosítása alapjául 

szolgáló feltételeket, továbbá a fogyasztónak a hitel visszafizetése érdekében 

teljesítendő kifizetések összegét, számát, gyakoriságát is. Továbbra is 

hiányzott viszont a tájékoztatási kötelezettség előírása a tekintetben, hogy 

hogyan, milyen feltételekkel módosulhat a fogyasztó által ténylegesen 

fizetendő törlesztő részlet, illetőleg a visszafizetendő összeg. 
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A kalkuláció meghatározása ellenére az irányelv hatása meglehetősen 

korlátozott volt: a formulát Németország, Franciaország és Finnország 

egyáltalán nem alkalmazta. Mindössze 1998-ban, az irányelv újabb 

módosításával került elfogadásra a teljesen egységes matematikai formula.  

 

A pénzügyi fogyasztóvédelem területén jelentkező szélesebb körű és 

nagyobb hatású harmonizációra egy újabb évtizedet kellett várni, amikor is a 

2008/48 EK irányelv hatályon kívül helyezte az 1987/102/EGK irányelvet, 

teljesen új alapokra helyezve a korábbi szabályokat. 

 

II.1.2. A Hatályos közösségi pénzügyi fogyasztó védelmi szabályozás 

alapjai; a 2008/48/EK irányelv 

 

A fogyasztói hitelek jogi szabályozása területén az előzőekben bemutatott az 

1987/102/EGK irányelvet követő mérföldkő a 2008/48/EK irányelv elfogadása 

volt az, amelynek megalkotását a fogyasztói hitelek, illetőleg általában a 

magánszektornak nyújtott hitelek volumenének folyamatos bővülése tette 

szükségessé annak érdekében, hogy az egységes fogyasztói hitelpiac 

előnyeit mind a fogyasztók, mind pedig a hitelezők a lehető legteljesebb 

mértékben ki tudják használni.26 A 2008-as fogyasztói hitelekről szóló irányelv 

célja ennek megfelelően a harmonizált közösségi keretek kialakítása volt 

annak érdekében, hogy egy jól működő belső hitelpiac jöhessen létre és a 

fogyasztói bizalom folyamatos erősödésével lehetővé váljon a határon átnyúló 

                                                 
26 http://data.worldbank.org/indicator/FS.AST.PRVT.GD.ZS?page=3 (letöltés dátuma: 2015-
augusztus 20.) 

http://data.worldbank.org/indicator/FS.AST.PRVT.GD.ZS?page=3
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hitelezés növekedése. Az irányelv jelentőségét jól jelzi, hogy az – bár 

módosított formában, de – a mai napig hatályos. 

 

Az irányelv nem minden, a határon átnyúló hitelezéshez kapcsolódó korlátot 

kezel; a jogszabály e hiányosságai közé tartozik különösen a nyelvi és 

kulturális korlátok ignorálása. Ezzel együtt a jogszabályhoz készült 

hatástanulmány rávilágít arra, hogy ha az egységes hitelezési piaci integráció 

potenciális előnyeinek csak 1%-a is megvalósul, az fogyasztói oldalon 

hozzávetőlegesen 13-39 milliárd euró összegű pozitív pénzügyi hatással 

járna.27 

 

Miközben az irányelv számos fogyasztóvédelmi újraértelmezett, tárgyi hatálya 

alapvetően nem különbözik a korábbi fogyasztóvédelmi irányelvekétől: a 

legfontosabb szabályozási terület változatlanul a fogyasztók irányába fennálló 

tájékoztatási kötelezettség. Emellett alapvető szabályozást tartalmaz olyan 

garanciális fogyasztói jogok vonatkozásában is, mint például a szerződés 

felmondása, vagy a szerződéstől való elállás. Az irányelv hatálya továbbra 

sem terjed ki a jogkövetkezmények alkalmazásával kapcsolatos szabályok 

rendezésére, ezeket a tagállamok szabadon állapítják meg.  

 

A fentieken túl, a rendelkezések hatálya alá továbbra sem minden 

hitelszerződés egységesen tartozik. A kivételeket jellemzően három 

csoportba sorolhatjuk: (i) speciális célú vagy szabályozási környezetű 

szerződések (pl. jelzálog-hitelszerződések, az épület, illetőleg földterület 

                                                 
27 http://www.legislation.gov.uk/uksi/2010/1013/pdfs/uksiem_20101013_en.pdf .   - 7. pont 
(letöltés dátuma: 2015. augusztus 20.) 

http://www.legislation.gov.uk/uksi/2010/1013/pdfs/uksiem_20101013_en.pdf%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%207
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tulajdonjogának megszerzésére irányuló hitelszerződések), (ii) a 

gazdaságilag csekély jelentőségű hitelszerződések (így pl. a 200 EUR 

hitelösszegnél alacsonyabb összegre vonatkozó szerződések, az egy 

hónapnál rövidebb lejáratú hitelszerződések); (iii) azok a szerződések, 

amelyek esetén az általános szabályoktól való eltérést önmagában a 

szerződés gazdaságilag nagy jelentősége indokolja (ilyenek a 75.000 EUR 

összeget meghaladó hitelösszegű szerződések). 28;29  

 

A fenti kivételekkel kapcsolatban azonban érdemes utalni az Európai Unió 

Bírósága által a C-602/10. sz. SC Volksbank Románia SA ügyben lefektetett 

elvre.30 Ezen ügyben az Európai Unió Bírósága kimondta, hogy az irányelv 

kivételeket meghatározó rendelkezését úgy kell értelmezni, hogy azzal nem 

ellentétes, hogy az ezen irányelvet a belső jogba átültető nemzeti intézkedés 

a tárgyi hatálya alá vonja az olyan hitelszerződéseket, amelyek tárgya 

ingatlan fedezetű jelzáloggal biztosított hitel nyújtása, noha e szerződések az 

irányelv értelmében kifejezetten ki vannak zárva annak hatálya alól.31 

Önmagában tehát az irányelv tárgyi hatálya alóli kivétel nem zárja ki, hogy a 

tagállami szabályozás az eredetileg a hatály alól kivett szerződésekre is az 

irányelvben foglaltakkal azonos szabályokat állapítson meg. Amelyből 

továbbgondolva levezethető a minimális szabályozás elve, azaz, hogy a 

szóban forgó jogszabály csak a fogyasztók védelméhez szükséges 

rendelkezések minimumát tartalmazza, és a tagállamok – amellett, hogy e 

                                                 
28 Amelyekre a jóval később elfogadott,  2014/17 EU irányelv alkalmazandó 
29 2008/48 EK irányelv 2. cikk 
30 Korábbi elnevezésén az Európai Bíróság, a jelen tanulmányban azonban egységesen az 
Európai Unió Bíróságára utalunk függetlenül attól, hogy az adott ítélet idején pontosan mi volt a 
neve a szervnek 
31 Az irányelv 2. cikke (2) bekezdés (a) pontja 
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rendelkezések átültetésével kötelesek az elvárt minimális védelmi szintet 

nyújtani – jogosultak szigorúbb, a fogyasztók érdekeit magasabb szinten védő 

rendelkezéseket elfogadni. Bár a fent hivatkozott határozatában a 

jogalkalmazó nem ment el ezen elv általános érvényű lefektetéséig, a később 

elfogadott 2014/17/EU irányelv már kifejezetten tartalmazza ezt az általános 

érvényű garanciális szabályt. 

 

A 1987/102/EGK irányelvhez képest a 2008/48/EK irányelv tárgyi hatálya 

kisebb eltéréseket mutat, de elsősorban továbbra is a rövid lejáratú, kisebb 

összegű áruhitelekre (de mint fentebb láttuk, nem az egészen csekély 

összegűekre), illetőleg szabad felhasználású hitelszerződésekre vonatkozik a 

közösségi szabályozás.  

 

A jogszabály időbeli hatályával kapcsolatban az Európai Unió Bírósága a 

Judecătoria Câmpulung (Románia) által 2014. február 25-én benyújtott 

előzetes döntéshozatal iránti kérelemhez kapcsolódóan foglalt állást.32 E 

határozatban az Európai Unió Bírósága kimondta, hogy az irányelvet csak 

olyan hitelszerződésekre kell alkalmazni, amelyek egy adott állam Európai 

Unióhoz való csatlakozását követően kerültek megkötésre. 

 

Az irányelv – a hatály szűkítéseképp – biztosítja a tagállamok számára azt a 

lehetőséget, hogy annak rendelkezései közül csak egyes szakaszokat 

alkalmazzanak azokra a hitel-megállapodásokra, amelyek értelmében a 

fogyasztó és a hitelező halasztott fizetésben állapodtak meg, vagy egy a felek 

                                                 
32 A Judecătoria Câmpulung (Románia) által 2014. február 25-én benyújtott előzetes 
döntéshozatal iránti kérelem tárgyában hozott határozat (C-92/14. sz. ügy) 
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által előre elfogadott mechanizmus szabályozza azt az esetet, ha a fogyasztó 

az eredeti hitelszerződést már eleve késedelmesen teljesítené, feltéve, hogy: 

 

(i) az ilyen rendelkezésekkel elkerülhető az effajta késedelemmel 

kapcsolatos bírósági eljárás lehetősége; és 

(ii) ezáltal a fogyasztóra nem vonatkoznak az eredeti hitel-

megállapodásban megállapított feltételeknél kedvezőtlenebb 

feltételek.33 

 

Ahogy a fentiekben jeleztük, a rendelkezések tárgyi hatálya változatlanul a 

fogyasztók felé fennálló tájékoztatási kötelezettség köré összpontosul. A 

tájékoztatási kötelezettség háromféleképpen jelenik meg, a hitelszerződés 

különböző létszakaszaihoz kapcsolódva. Így az irányelv szabályozza, (i) a 

szerződés megkötését megelőzően nyújtandó információkat (ezen belül külön 

elemzést érdemelnek a hitelek reklámjára vonatkozó rendelkezések); (ii) a 

szerződéskötéskor rögzítendő információkat; (iii) és a szerződés fennállása 

alatt a hitelezőt folyamatosan terhelő tájékoztatási kötelezettséget. 

 

A jogszabály egyik legfontosabb újítása a hitelek reklámjára vonatkozó 

rendelkezések részletes szabályozása.34 E tekintetben a jogalkotó helyes 

meglátása, hogy a tájékoztatás és a tájékozódás már jóval a szerződés 

megkötése előtt megkezdődik, ezért mindenképpen szükséges az ezt a 

megelőző, gyakorlatilag „nulladik” lépést képező folyamat szabályozása is. 

Ilyen jellegű szabályozásra különösen nagy szükség volt, tekintettel arra, 

                                                 
33 2008/48 EK irányelv 2. cikk (6) bekezdés 
34 2008/48 EK irányelv 4. cikk 
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hogy az 1987-es irányelvhez képest mostanra többszörösére nőtt a 

pénzintézetek által reklámra fordított összeg.  

 

Az irányelv 4. cikke előírja, hogy bármely hitel-megállapodásra vonatkozó 

reklámnak, amely kamatlábat, vagy bármely, fogyasztó által viselendő 

költségre vonatkozó számadatot megjelöl, általános tájékoztatást kell 

tartalmaznia. Egy példával szemléltetve ez a tájékoztatás felvilágosítást ad a 

hitelkamatlábra, valamint a fogyasztó által viselendő teljes költségre 

vonatkozóan, továbbá tartalmaznia kell a teljes hitelösszeget, a teljes hiteldíj 

mutatót, a hitel-megállapodás időtartamát, halasztott fizetés formájában 

nyújtott hitel esetén a készpénzárat, illetőleg előtörlesztés összeget, valamint 

a fogyasztó által fizetendő teljes összeget és törlesztések összegét.35 Az 

irányelv 4. cikkének 4. bekezdése rögzíti továbbá, hogy ez a tájékoztatási 

kötelezettség a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatról szóló irányelv 

rendelkezései mellett alkalmazandó.36  

 

A szerződéskötést megelőző tájékoztatás kötelezettségét az irányelv 5. cikke 

szabályozza.37 Ennek első bekezdése kimondja, hogy mielőtt a fogyasztót 

bármilyen megállapodás, vagy ajánlat kötelezné, a hitelező a fogyasztó 

rendelkezésére kell, hogy bocsássa a különböző ajánlatok 

összehasonlításához szükséges információkat annak érdekében, hogy a 

fogyasztó megalapozott döntést hozhasson. Ebben a bekezdésben kerül 

bevezetésre az irányelv II. mellékletében foglalt „Általános európai fogyasztói 

                                                 
35 2008/48 EK irányelv 4. cikk (2) bekezdés 
36 A 2005/29/EK irányelv ugyanis már lefektette a tisztességtelen reklámok tilalmának alapvető, 
általános szabályait, itt tehát már csak a speciálisan a hitelekre vonatkozó szabályokat kellett 
megalkotni. 
37 2008/48 EK irányelv 5. cikk 
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hiteltájékoztató” című dokumentum alkalmazása, amelyet az irányelv 

előírásainak megfelelően szerződéskötés előtt a fogyasztó rendelkezésére 

kell bocsátani. 

 

Egyértelmű tehát, hogy a tájékoztatási kötelezettség teljes mértékben 

harmonizálásra került, mivel az irányelv nem csak az átadandó információk 

körét határozza meg, hanem létrehoz egy egységes formanyomtatványt is, 

amelyen ezeket az egységesített információkat át kell adni.38 Ehhez képest 

többletkövetelményként az irányelv előírja azt is, hogy a hitelező bármilyen 

egyéb lényeges információt a fogyasztó tudomására hozzon, amelyeket a II. 

melléklet szerinti nyomtatványhoz csatolva ad át a fogyasztónak.39 Maga a II. 

melléklet a következő főbb információcsoportokat határozza meg a 

tájékoztatásra vonatkozóan:  

 

(i) a hitelező, illetve a hitelközvetítő neve és elérhetősége; 

(ii) a hiteltermék fő jellemzőinek leírása; 

(iii) a hitel költségei (THM és kapcsolódó költségek); 

(iv) változások esetére irányadó információk (pl.: elállási jog,                                           

                előtörlesztés); illetve 

(v) távértékesítés esetén egyes kiegészítő információk. 

 

Az 5. cikk negyedik bekezdése előírja továbbá, hogy a hitelmegállapodás-

tervezet egy példányát díjmentesen a fogyasztó rendelkezésére kell 

                                                 
38 2008/48 EK irányelv II. számú melléklete  
39 2008/48 EK irányelv 5. cikk (1) bekezdés utolsó mondata 
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bocsátani. A hitelszerződés megkötését megelőző tájékoztatási kötelezettség 

keretében többek között tájékoztatni kell a fogyasztót: 

 

(i) a hitel típusáról; 

(ii) a hitelező személyéről; 

(iii) a hitel összegéről és lehívási feltételeiről; 

(iv) a kamatlábról, illetőleg annak változásával kapcsolatos feltételekről; 

(v) a fogyasztó által teljesítendő fizetések összegéről, számáról és  

                gyakoriságáról; 

(vi) a járulékos szolgáltatás igénybevételének kötelezettségéről;  

(vii) az elállási jogról; valamint  

(viii) a késedelmes fizetés esetén alkalmazandó jogkövetkezményekről.  

 

Az információk körében különös jelentőséggel bír az előtörlesztés esetén a 

hitelezőnek járó kompenzáció kiszámítási módjának előzetes 

meghatározására vonatkozó információ, valamint a teljes hiteldíj mutató 

meghatározása. E körben érdemes kiemelni, hogy az irányelv meghatározza 

a THM számítására vonatkozó képletet is. A kiszámítás céljából meg kell 

határozni a hitel fogyasztó által viselt teljes költséget, azon díjak kivételével, 

amelyeket a fogyasztónak csak abban az esetben kell fizetnie, ha nem 

teljesíti a szerződés szerinti kötelezettségeit. 

 

Az irányelv 5. cikke bevezet egy új jogintézményt, az úgynevezett speciális 

tájékoztatási kötelezettséget. A hivatkozott rendelkezés szerint a tagállamok 

kötelesek biztosítani, hogy a hitelezők, illetve a hitelközvetítők megfelelő 

magyarázattal szolgáljanak a fogyasztónak annak érdekében, hogy az 
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eldönthesse, hogy a javasolt hitel-megállapodás megfelelő-e igényei és 

pénzügyi helyzete szempontjából. Jóllehet, ez a kötelezettség rendkívül 

hasznos és hiánypótló, jogilag meglehetősen bizonytalan annak értelmezése, 

hogy milyen információk tartoznak ebbe a körbe – ezzel viszont hitelezői 

oldalról növelik a kockázatát a jogszabályi megfelelésnek. E körben fontos 

megemlíteni, hogy az Európai Unió Bírósága 2014 decemberében hozott C-

449/13. számú ítéletében értelmezte a tagállamok fogyasztóknak nyújtott 

hitelekkel kapcsolatos megállapodásokra vonatkozó jogszabályainak 

összehangolásáról rendelkező 2008/48/EK irányelv egyes rendelkezéseit, 

köztük az 5. cikket. A határozat kimondta, hogy ellentétes az irányelvvel az, 

ha egy perben a fogyasztónak kell bizonyítania, hogy a hitelező az 

irányelvben előírt tájékoztatási és hitelképesség-vizsgálat kötelezettségét 

nem teljesítette.40 Hasonlóképp ellentétes az irányelvvel az is, ha a 

tájékoztatási kötelezettség teljesítését elismerő záradék megfordítja ezt a 

bizonyítási terhet, és a fogyasztónak kellene bizonyítania, hogy a hitelező a 

tájékoztatási és a hitelképesség-vizsgálat kötelezettségét nem teljesítette. 

Összességében tehát az ítélet garanciát biztosít arra, hogy a hitelező 

tájékoztatási kötelezettségének teljesítését ne lehessen megkerülni pusztán 

egy elismerő nyilatkozat aláírásával. 

 

Ebben a körben érdemes megemlíteni, hogy az irányelv fentebb hivatkozott 5. 

cikke visszautal a pénzügyi szolgáltatások távértékesítéssel történő 

forgalmazásáról szóló 2002/65/EK irányelvre is, amely távollevők között 

megkötött szerződéseket szabályozza. Ezek a szerződések a technológia 

                                                 
40 Az Európai Unió Bíróságának a C-449/13. számú ügyben hozott ítélete (CA Consumer Finance 
SA kontra Ingrid Bakkaus és társai) 
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fejlődésével és az internet térnyerésével egyre nagyobb szerepet kaptak az 

irányelv megszületésekor (és kapnak ma is) többek között a fogyasztói 

hitelezés területén is. Távollevők között kötött szerződésnek kell tekinteni 

bármely olyan pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződést, amely a 

szolgáltató és a fogyasztó között jön létre, szervezett távértékesítés, vagy a 

szolgáltató által működtetett szolgáltatásnyújtó rendszer keretében, ahol a 

szolgáltató a szerződés céljából a szerződés megkötéséig, beleértve a 

szerződéskötés időpontját is, kizárólag távközlő eszközt, vagy eszközöket 

használ. Az ilyen szerződések esetén a szolgáltatót többlet információ 

nyújtási kötelezettség terheli, hiszen bár a 2002/65 EK irányelv alapján 

nyújtandó információk alapvetően nem különböznek a 2008/48 EK 

irányelvben meghatározott információktól. Bizonyos többletadatokat is át kell 

adni a fogyasztó részére, így különösen a szolgáltatónak a fogyasztó 

lakóhelye szerinti tagállamban székhellyel rendelkező képviselőjének adatait, 

annak a tagállamnak a megjelölését, amelynek joga alapján a szerződés 

létrejöttét megelőzően a szolgáltató kapcsolatot teremtett a fogyasztóval, a 

megkötött szerződésre irányadó jogot és a jogorvoslatra vonatkozó 

információkat. 

 

Kiemelendő, hogy az irányelv nem csak a szerződéskötést megelőzően a 

fogyasztó részére nyújtott tájékoztatással foglalkozik, hanem előírásokat 

tartalmaz a hitelszerződésben rögzítendő egyes elemek, illetve a szerződés 

fennállása alatt a fogyasztónak nyújtandó információk körével kapcsolatban 

is. A szerződésben feltüntetendő elemek között az irányelv felsorolja azokat a 

pontokat, amelyek vonatkozásában a fogyasztót a szerződéskötést 

megelőzően is tájékoztatni kell, de ezen túlmenően is tartalmaz elemeket: így 
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például a hitelezőt felügyelő hatóság elérhetőségének adatait is fel kell 

tüntetni a szerződésben. A felsorolás lényege, hogy a fogyasztó egyrészt 

előre tisztában legyen azzal, hogy mikor és milyen nagyságú díjakat kell 

megfizetnie a szerződés fennállása alatt, másrészt, hogy az alapvető jogait 

ne csak a jogszabályok, hanem a szerződés maga is rögzítse. 

 

A fentieken is túlmenően, egyes esetekben az irányelv a szerződés 

fennállása alatt végig teljesítendő információszolgáltatási kötelezettséget is ró 

a hitelezőre. Így az irányelv 11. cikke előírja, hogy a fogyasztót nyomtatott 

formában, vagy más adathordozón, mielőtt a változás hatályba lépne, a 

lehető leghamarabb tájékoztatni kell a hitelkamatláb változásáról, egyúttal a 

hatálybalépést követő fizetések összegét, és ha a fizetések számában, vagy 

gyakoriságában változás történik, az erre vonatkozó részleteket is.  

 

A folyószámlahitelek esetén a hitelezőt a fentinél is szélesebb körű, 

folyamatos tájékoztatási kötelezettség terheli, hiszen a rendszeresen 

küldendő számlaegyenleg-közlő kivonatokban fel kell tüntetni a hitel 

folyamatos igénybevétele során keletkező szinte minden lényeges adatot, így 

a lehívások időpontját és összegét, az ehhez kapcsolódó díjakat, az 

alkalmazandó kamatot, a számla nyitó- és záró egyenlegét stb. 

 

A 2008/48 EK irányelv egy másik, a fogyasztókat kevésbé közvetlenül, de 

annál lényegesebben érintő területet is szabályoz amennyiben előírja, hogy a 

tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a hitel-megállapodás megkötését 

megelőzően a hitelező értékelje a fogyasztótól kapott információk és 
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adatbázis alapján a fogyasztó hitelképességét.41 Az irányelvnek megfelelően 

a tagállamok szavatolják a más tagállamokból származó hitelezők számára 

az adott tagállamban használt adatbázisokhoz való hozzáférést. A fent 

hivatkozott C-449/13. számú ítélet e körben kimondja azt is, hogy a hitelező 

nem köteles a fenti ellenőrzési kötelezettség teljesítésére abban az esetben, 

ha a fogyasztó nyilatkozatait a fogyasztó által rendelkezésre bocsátott, vagy 

egyébként már korábbról rendelkezésére álló dokumentumok is 

alátámasztják. 

 

A hitelképesség-vizsgálatra vonatkozóan az irányelv nem tartalmaz részletes 

rendelkezéseket. Az ilyen vizsgálatok elvégzéséhez szükséges információk 

beszerzésének, feldolgozásának és értékelésének módját egyrészt a 

hitelezőknek kell saját belátásuk szerint kell kialakítaniuk, másrészt a nemzeti 

jogszabályok nyújtanak további eligazítást a kérdésben. 

 

Ahogy azt fentebb említettük, az irányelv a tájékoztatáson kívül is rendelkezik 

bizonyos fogyasztói jogosultságok alapvető szabályozásáról. Ennek 

megfelelően, fontos része a 14. cikkben rögzített elállási jog. Eszerint a 

fogyasztó tizennégy naptári napon belül indokolás nélkül elállhat a hitel-

megállapodástól. Ugyanezt a rendelkezést tartalmazza a 2002/65 EK irányelv 

a távollevők között kötött hitelszerződések esetében is. Az elállásra nyitva álló 

időszak kezdete a szerződéses feltételek fogyasztó részére történő átadása, 

illetőleg, ha az későbbi, a hitel-megállapodás aláírásának napja. Ha a 

fogyasztó gyakorolja elállási jogát, arról a nemzeti jogának megfelelően 

igazolható módon köteles tájékoztatni a hitelezőt, valamint ettől számítva 30 

                                                 
41 2008/48 EK irányelv 8. cikk 
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napon belül megfizetni a tőkét és a visszafizetés időpontjáig esedékes 

szerződéses kamatot.   

 

Az irányelv 16. cikkében önálló pontként került szabályozásra az előtörlesztés 

lehetősége is. Ez alapján a fogyasztónak joga van a hitelszerződés szerinti 

kötelezettségeit részben, vagy egészben bármikor teljesíteni, és ilyen esetben 

jogosult a hitel teljes költségének a csökkentésére, ami a szerződés szerinti 

kamatot és költségeket foglalja magában. A hitelező a hitel határidő előtti 

visszafizetése esetén jogosult méltányos és objektíve indokolt költségek 

ellentételezésére, feltéve, hogy a határidő előtti visszafizetés olyan időszakra 

esik, amely tekintetében a hitelkamatláb rögzített. Az előtörlesztés miatti 

kompenzációra vonatkozóan az irányelv maximumot is meghatároz, így az 

ellentételezés nem lehet magasabb, mint az előtörlesztett összeg 1%-a egy 

évnél hosszabb hátralevő időszak esetén, a ha pedig a lejárat egy évnél 

rövidebb, úgy 0,5%-a. Fontos szabály, hogy nem követelhető előtörlesztési 

díj, vagy más ellentételezés a következő esetekben: (i) ha a visszafizetés 

hitel-visszafizetési garancia gyanánt kötött biztosítási szerződés szerint 

történt; (ii) folyószámla-hitel esetén; és (iii) arra az időszakra, amelyre nem 

rögzített kamatláb vonatkozik. Ez utóbbi szabály a jelenlegi változó 

kamatozást előnyben részesítő hitelezési gyakorlat idején tulajdonképpen a 

kamatperiódus fordulónapjára vonatkozóan értelmezhető. 

 

Összefoglalva tehát, a 2008/48/EK irányelv jóval túlmutat a korábbi 

szabályozáson, és a 1987/102/EGK irányelv szabályainál sokkal 

részletesebben szabályozza a hitelezők által fogyasztók számára nyújtandó 
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információk körét, mindemellett pedig bizonyos általános, a fogyasztókat 

megillető jogosultságokról is rendelkezik. 

 

II.1.3. Közösségi pénzügyi fogyasztóvédelem az ingatlanhitelek 

területén 

 

A pénzügyi fogyasztóvédelem területén hiánypótló jelleggel született meg a 

2014/17/EU irányelv, amely a lakóingatlanokhoz kapcsolódó fogyasztói hitel-

megállapodásokról szól. A fogyasztói jelzáloghitelek uniós szintű kezelése 

hosszú idő óta napirenden volt az Európai Unióban. Külön irányelvben történő 

szabályozásuk azért is indokolt, mert, mint ahogy azt a 2008/48/EK irányelv 

preambuluma rögzíti, „az ilyen hitel nagyon sajátos típust képvisel.”42 A külön 

kezelést indokolja továbbá, hogy a jelzáloghitelek időtartama lényegesen 

hosszabb, mint a szabad felhasználású hiteleké, valamint jellemzően a 

hitelösszeg is nagyobb. Fontos különbség hitelezői oldalról az is, hogy a 

jelzáloghitelek tipikusan olcsóbbak, mint a szabad felhasználású hitelek, nem 

utolsó sorban a mögöttük levő jelzálogfedezet miatt. Ezzel együtt igen súlyos 

kérdés, hogy éppen az ingatlanfedezet miatt a fogyasztó (és akár egész 

családja) a hitel nemfizetése esetén legfontosabb vagyontárgyát veszítheti el. 

Ezek a sajátosságok fogyasztóvédelmi szempontból mind azt indokolják, 

hogy a fogyasztó megalapozottabb, informáltabb döntést hozzon egy ilyen 

hitelfelvétel során. Éppen ezért a téma komplexitása miatt a korábbi pénzügyi 

fogyasztóvédelmi irányelvek hatálya alól rendre kimaradt a jelzáloghitelek 

témaköre. 

 

                                                 
42 2008/48/EK irányelv preambulum 14. pont 
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Az Európai Bizottság 2003 márciusában a lakóingatlanokhoz kapcsolódó 

hitel-megállapodások belső piaca előtt álló akadályok hatásának 

azonosítására és értékelésére irányuló folyamatot indított el, 2005-ben pedig 

megszületett a „Jelzáloghitel az EU-ban” című Zöld Könyv, melyet 2007. 

december 18-án az Európai Unió jelzáloghitel-piacainak integrálásáról szóló 

Fehér Könyv elfogadása követett. 2011-ben került közzétételre az irányelv-

javaslat szövege, amely megállapítja, hogy számos tagállam alkalmazza a 

2008/48/EK irányelv rendelkezéseit a jelzáloghitelekre is (így egyébként 

Magyarország is), annak ellenére, hogy azok nem tartoznak az irányelv 

hatálya alá.43 Ez is jól jelzi, hogy a gyakorlatban mekkora igény volt egy 

magas szintű szabályozásra a jelzáloghitelek területén is. 

 

A 2014/17/EU irányelv elfogadásában komoly szerepet játszott a pénzügyi 

válság hatása is. Ahogy az irányelv preambuluma fogalmaz: „A pénzügyi 

válság rámutatott, hogy a piaci szereplők felelőtlen magatartása alááshatja a 

pénzügyi rendszer alapjait, és minden fél, de különösen a fogyasztók részéről 

bizalomvesztéshez és potenciálisan súlyos társadalmi és gazdasági 

következményekhez vezethet. Számos fogyasztó elvesztette a pénzügyi 

szektorba vezetett(sic!) bizalmát, a hitelfelvevők számára pedig egyre 

nehezebben fizethetővé váltak a felvett hitelek, aminek következtében nőtt a 

nemteljesítések és a kényszerértékesítések száma. [..] Jóllehet, a pénzügyi 

válság kapcsán a legnagyobb problémák közül több az Unión kívül 

keletkezett, az uniós fogyasztók adósságszintje jelentős, és a tartozások nagy 

része a lakóingatlanokhoz kapcsolódó hitelekben koncentrálódik. Helyénvaló 

                                                 
43 Amint arra korábban utaltunk, ezt a gyakorlatot az Európai Unió Bírósága is jóváhagyta a C-
602/10. sz. SC Volksbank Románia SA ügyben. 
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ezért biztosítani, hogy az Unió e területre vonatkozó szabályozási kerete 

szilárd legyen, összhangban álljon a nemzetközi elvekkel, és megfelelő 

módon alkalmazza a széles választékban rendelkezésre álló eszközöket, 

többek között a hitelfedezeti arányt, a hiteljövedelem arányt, az adósság-

jövedelem arányt és egyéb hasonló rátákat, vagyis olyan minimális szinteket, 

amelyek alatt a hitel nem minősül megengedhetőnek, illetve egyéb kiegyenlítő 

intézkedéseket olyan helyzetekben, amikor a fogyasztók számára nagyobb a 

mögöttes kockázat, vagy amikor ilyen intézkedésekre a háztartások túlzott 

eladósodottságának megelőzése érdekében szükség van.”44 

 

A jelzáloghitel-piac válsága kapcsán az irányelv preambuluma külön is 

nevesíti a Magyarországon is problémákat okozó devizahitelezést: „Az Unió 

jelzálogpiacain számos olyan problémát azonosítottak, amelyek a felelőtlen 

hitelnyújtással és hitelfelvétellel, valamint azzal kapcsolatosak, hogy a piaci 

szereplőknek, többek között a hitelközvetítőknek és a hitelintézetnek nem 

minősülő hitelezőknek potenciálisan milyen mértékben adódik lehetősége a 

felelőtlen magatartás tanúsítására. A problémák egy része a devizaalapú 

hiteleket érintette, amelyeket a fogyasztók azért vettek fel az adott 

pénznemben, hogy kihasználják a kínált hitelkamatláb előnyeit, anélkül 

azonban, hogy megfelelő információval rendelkeztek volna a kapcsolódó 

árfolyamkockázatról, illetve pontosan megértették volna azt. Ezeket a 

problémákat a piaci és szabályozási hiányosságok, valamint olyan egyéb 

tényezők idézik elő, mint az általános gazdasági helyzet és az alacsony 

szintű pénzügyi jártasság. További problémát jelent, hogy a 

lakóingatlanokhoz kapcsolódó hitelt nyújtó hitelközvetítőkre és hitelintézetnek 
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nem minősülő hitelezőkre vonatkozó rendszerek nem hatékonyak, nem 

következetesek vagy nem is léteznek. A megállapított problémáknak 

potenciálisan jelentős továbbgyűrűző makrogazdasági hatása van, a 

fogyasztók megkárosításához vezethetnek, gazdasági vagy jogi akadályt 

emelhetnek a határokon átnyúló tevékenységek elé és a szereplők számára 

egyenlőtlen versenyfeltételeket teremthetnek.”45 Ennek orvoslására a 

preambulum kiemeli, hogy: „Mivel a külföldi pénznemben történő hitelfelvétel 

jelentős kockázatokkal jár, olyan intézkedésekről kell rendelkezni, amelyek 

biztosítják egyrészről azt, hogy a fogyasztók tisztában legyenek az általuk 

vállalt kockázatokkal, másrészről pedig azt, hogy a fogyasztóknak a hitel 

futamideje alatt lehetőségük legyen az árfolyamkockázatnak való kitettségük 

korlátozására. A kockázat vagy úgy korlátozható, hogy a fogyasztónak jogot 

biztosítanak a hitel pénznemének más pénznemre történő átváltására, vagy 

pedig más intézkedésekkel, mint például felső határértékek megszabása, 

vagy - amennyiben elegendőek az árfolyamkockázat korlátozásához – 

figyelmeztetések közlése révén.”46 

 

A korábbi tapasztalatokból tanulva, az azonosított problémák megoldása 

érdekében az irányelv célként tűzi ki, hogy a szerződéskötést megelőző 

tájékoztatást teljes mértékben harmonizálják az egységes európai adatlap 

alkalmazásával, valamint a THM számítása tekintetében. Az irányelv maga is 

elismeri, hogy a jelzáloghitelek piaca szaturált, erre tekintettel lehetőséget 

biztosít az eltérésre, hiszen azokon a területeken ahol az irányelv nem írja elő 

egyértelműen a lehető legteljesebb harmonizációt, a tagállamok jogosultak az 
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irányelvben megállapított rendelkezéseknél szigorúbb rendelkezéseket 

fenntartani, vagy bevezetni. 

 

Általában is elmondható, hogy az irányelv által nem szabályozott területeken 

a tagállamok szabadon vezethetnek be vagy tarthatnak fenn jogszabályokat, 

így különösen a hitelszerződések érvényességével kapcsolatos kötelmi jogi 

szabályok, az ingatlanjogi és ingatlan-nyilvántartási szabályok, a 

szerződéskötéssel összefüggő tájékoztatási kötelezettség, valamint a 

szerződéskötés után felmerülő más jogi kérdések területén. Rögzítésre került, 

hogy a tagállamoknak lehetőséget kell biztosítani a fogyasztó részére az 

ügylet következményeinek mérlegelésére, amely nem lehet kevesebb, mint 

hét nap.47 A tagállamok szabadon határozhatják meg, hogy ezt a mérlegelési 

időt a szerződéskötést megelőző mérlegelési idő, vagy elállási jog formájában 

biztosítják. 

 

Az irányelv ezzel együtt is csak szűk körben enged eltérést a tagállamok 

számára. Jóllehet, a 2. cikk kimondja, hogy az irányelv nem akadályozza a 

tagállamokat abban, hogy szigorúbb rendelkezéseket tartsanak fenn, illetve 

vezessenek be a fogyasztók védelme érdekében, ezeknek egyrészt 

összhangban kell állniuk az uniós jog szerinti kötelezettségekkel, másrészt 

pedig az egységes európai adatlapon meghatározott tájékoztatástól nem 

térhetnek el, továbbá a THM kiszámítására vonatkozó rendelkezéseket is 

teljes mértékben meg kell tartani. 
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Az irányelv hatálya a fentebb említetteknek megfelelően tulajdonképpen 

kiegészíti a 2008/48/EK irányelvet, amikor kimondja, hogy az olyan hitel-

megállapodásokra alkalmazandó, amelyek fedezete lakóingatlanra bejegyzett 

jelzálogjog vagy a tagállamokban általánosan alkalmazott más hasonló 

lakóingatlan alapú biztosíték, vagy valamely lakóingatlanhoz kapcsolódó jog, 

illetve amelyek célja a földterület, vagy meglévő, vagy tervezett épület 

tulajdonjogának megszerzése, vagy fenntartása. 

 

Az irányelv 5. cikke előírja a tagállamoknak, hogy jelöljenek ki az irányelv 

alkalmazásának és végrehajtásának biztosítására felhatalmazott hatóságot 

és biztosítsák, hogy e hatóságok rendelkezzenek a feladataik teljesítéséhez 

szükséges vizsgálati és végrehajtási hatáskörrel és erőforrásokkal.48 

 

Érdekes újítást tartalmaz az irányelv 2. fejezetébe bekerült, összesen két 

bekezdésből álló 6. cikk, amely pénzügyi ismeretterjesztési szabályokat ír elő. 

 

„A tagállamok támogatják az olyan intézkedéseket, amelyek elősegítik a 

fogyasztók felelősségteljes hitelfelvétellel és tartozáskezeléssel, különösen a 

jelzálog-hitelmegállapodásokkal kapcsolatos pénzügyi ismereteinek bővítését. 

A fogyasztók és különösen azon fogyasztók eligazodásának a megkönnyítése 

érdekében, akik első alkalommal vesznek fel jelzáloghitelt, egyértelmű 

általános tájékoztatásra van szükség a hitelnyújtás folyamatáról. 

Tájékoztatásra van szükség arról is, hogy milyen útmutatással szolgálhatnak 
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a fogyasztók számára a különböző fogyasztói szervezetek és a nemzeti 

hatóságok.”49 

 

A fentiekből látható, hogy a 6. cikk meglehetősen „puha”, érdemi jogi tartalom 

nélküli előírás, amely tartalmilag talán jobban illeszkedne az irányelv 

preambulumába, mint annak normatív részébe. Jóllehet, konkrét 

követelményként fogalmazódik meg az első jelzáloghitel-felvevők 

tájékoztatására irányuló kötelezettség, annak tartalmára és módjára 

vonatkozóan hiányoznak a tényleges előírások az irányelv szövegéből. 

 

Hasonlóképp szokatlan a 3. fejezet, amely a hitelezőkkel, a hitelközvetítőkkel 

és a kijelölt képviselőkkel kapcsolatos szabályozói előírásokat tartalmazza. A 

rendelkezések egy része erősen általános, elvi jellegű előírásokat fogalmaz 

meg. Erre példa, hogy a „tagállamok megkövetelik, hogy hiteltermékek 

kidolgozásakor, vagy hitellel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások, és adott 

esetben járulékos szolgáltatások fogyasztók számára történő nyújtásakor 

vagy közvetítésekor, illetve hitel-megállapodások végrehajtásakor a hitelező, 

a hitelközvetítő, illetve a kijelölt képviselő tisztességes, becsületes, átlátható 

és a szakmai elvárásoknak megfelelő módon, a fogyasztók érdekeit szem 

előtt tartva járjon el.”50 

 

A rendelkezések más része ugyan hasonlóan elvi jellegű szabályokat 

tartalmaz, de kézzelfoghatóbb előírások jelennek meg mögötte, ugyanakkor 

éppen ezáltal strukturálisan inkább az ágazati szabályozói irányelvekben és 
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rendeletekben (mint például a Capital Requirements Directives (CRD), vagy a 

Markets in Financial Instruments Directive, (MiFID) lenne érdemes foglalkozni 

velük. Ilyen előírások például a fogyasztók ingyenes tájékoztatásának 

kötelezettsége, vagy a személyzet ismereteire és szakértelmére vonatkozó 

követelmények.51 Fontos megjegyezni, hogy ezek a szabályok alapvetően 

nem újak, hanem az ágazati előírások már tartalmazzák őket az egyes 

intézményekre vonatkozóan, ezért önmagában ezen rendelkezések inkább a 

fogyasztóvédelmi előírások nyomatékosításának tekinthetők, mintsem új 

előírásoknak a tagállamok számára. 

 

A 2008/48/EK irányelv 4. cikkéhez hasonlóan speciális előírások vonatkoznak 

a hiteltermékek reklámjára.52 Az irányelv előírja az egységes tájékoztatási 

kötelezettséget, vagyis, hogy a hitelezőnek közölnie kell a reklámban: 

 

a) a hitelező vagy adott esetben a hitelközvetítő vagy kijelölt képviselő nevét; 

b) adott esetben azt, hogy a hitelmegállapodás fedezete lakóingatlanra 

bejegyzett jelzálog vagy a tagállamokban általánosan alkalmazott más 

hasonló lakóingatlan-alapú biztosíték, vagy lakóingatlanhoz kapcsolódó jog 

lesz; 

c) a hitelkamatlábat, megjelölve, hogy az rögzített, változó vagy e kettő 

kombinációja, a hitel fogyasztó által viselt teljes költségében foglalt díjakra 

vonatkozó részletes tájékoztatással együtt; 

d) a teljes hitelösszeget; 
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e) a THM-et, amelyet a reklámban legalább olyan jól kiemelt módon kell 

megjeleníteni, mint bármely kamatlábat; 

f) adott esetben a hitelmegállapodás időtartamát; 

g) adott esetben a törlesztőrészletek összegét; 

h) adott esetben a fogyasztó által fizetendő teljes összeget; 

i) adott esetben a törlesztőrészletek számát; 

j) adott esetben egy arra vonatkozó figyelmeztetést, hogy az árfolyam 

esetleges ingadozásai befolyásolhatják a fogyasztó által fizetendő összeget. 

 

A (c) – (i) pontokban foglaltakat reprezentatív példán keresztül is 

szemléltetnie kell a hitelezőnek. Az irányelv lehetőséget biztosít továbbá a 

tagállamoknak arra, hogy előírják, hogy a reklámoknak tömör és arányos 

módon megfogalmazott figyelmeztetést kell tartalmaznia a hitel-

megállapodásokhoz kapcsolódó konkrét kockázatokra vonatkozóan. 

 

Az irányelv 12. cikke az árukapcsolás és csomagban történő értékesítés 

szabályait rendezi, kimondásra kerül az árukapcsolás tilalma azzal, hogy a 

tagállamok lehetőséget biztosíthatnak a hitelezőknek, hogy előírják a 

fogyasztónak vagy valamely családtagjának, illetőleg a fogyasztóval közeli 

kapcsolatban levő másik személynek, hogy: 

 

a) nyisson vagy tartson fenn egy olyan fizetési számlát vagy betétszámlát, 

amely kizárólag a hitel visszafizetését vagy törlesztését fedező tőke 

gyűjtésére, a hitelfelvételhez szükséges források elhelyezésére, vagy a 

hitelező számára nemteljesítés esetére további biztosíték nyújtására szolgál; 
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b) befektetési terméket vagy magánnyugdíj-terméket vegyen vagy tartson 

fenn, amely azon elsődleges funkciója mellett, hogy a befektető számára 

nyugdíjjövedelmet biztosít, egyúttal a hitelező számára is kiegészítő 

biztosítékkal hivatott szolgálni nemteljesítés esetére, vagy a hitel 

visszafizetését vagy törlesztését fedező tőke gyűjtése, illetve a 

hitelfelvételhez szükséges források elhelyezése céljára is rendelkezésre áll; 

c) részleges tulajdonszerzésre irányuló hitelmegállapodással összekapcsolt 

külön hitelmegállapodást kössön a hitel felvétele céljából.53 

 

Árukapcsolásra van lehetőség továbbá akkor is, ha a hitelező egyértelműen 

bizonyítani tudja, hogy az általa egymáshoz hasonló feltételekkel kínált 

kapcsolt termékek vagy termékkategóriák, amelyek külön nem vehetők meg a 

piacon kínált hasonló termékek elérhetőségének és árainak megfelelő 

figyelembevételével a fogyasztó számára egyértelműen előnyös ajánlatot 

jelentenek. 

 

A hitelfelvételt megelőző általános tájékoztatásra, valamint a hitelszerződés 

megkötését megelőző tájékoztatásra vonatkozó szabályokat az irányelv 13-

14. cikkei rögzítik. Ezek a szabályok alapvetően a fentebb már  ismertetett 

tartalmat követik. A szerződéskötést megelőző tájékoztatás körében fontos 

változás, hogy az egységes európai adatlap alkalmazását az irányelv 

kötelezővé teszi a 2008/48/EK irányelvben szereplő „általános európai 

fogyasztói hiteltájékoztató”-hoz hasonlóan. Fontos megjegyezni ugyanakkor, 

hogy ha egy tagállam az egységes európai adatlapban foglalt információs 

követelményekhez hasonló adatlapot használ, úgy az egységes európai 
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adatlap helyett a korábban használt adatlapot használhatja 2019. március 21-

ig. Az egységes európai adatlap mintáját az irányelv II. melléklete tartalmazza 

és tizenöt főbb adatkört fed le: 

 

a) a hitelező adatai; 

b) a hitelközvetítő adatai; 

c) a hitel fő jellemzői (hitel összege és pénzneme, futamideje); 

d) kamatláb és egyéb költségek (THM meghatározása); 

e) törlesztőrészletek gyakorisága és száma; 

f) az egyes törlesztőrészletek összege; 

g) szemléltető törlesztési táblázat; 

h) további kötelezettségek; 

i) előtörlesztés; 

j) rugalmas elemek; 

k) a hitelfelvevő egyéb jogai; 

l) panaszok; 

m) a hitelhez kapcsolódó kötelezettségeknek való nem megfelelés 

következményei a hitelfelvevőre nézve; 

n) további tájékoztatás; 

o) felügyeleti információk.54 

 

Látható tehát, hogy az egységes európai adatlap további elemeket tartalmaz 

az „általános európai fogyasztói hiteltájékoztató”-hoz képest és valamivel 

jobban megfelel a gyakorlat igényeinek is. Hasonlóan a 2008/48/EK irányelv 
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rendelkezéseihez a további tájékoztatást az adatlaphoz csatolva külön 

dokumentumban kell megadni. 

 

A 2014/17/EU irányelvben is visszaköszön a megfelelő magyarázatra 

vonatkozó klauzula, vagyis, hogy a tagállamok biztosítani kötelesek, hogy a 

hitelezők, a hitelközvetítők, illetve a kijelölt képviselők megfelelő 

magyarázattal szolgáljanak a fogyasztónak a javasolt hitel-megállapodások 

és járulékos szolgáltatások vonatkozásában, hogy a fogyasztó meg tudja 

ítélni azok megfelelőségét igényei és pénzügyi helyzete szempontjából. 

 

A THM számítása tekintetében az irányelv a 2008/48/EK irányelvnél látottakat 

alkalmazza, az irányelv I. mellékletében meghatározott matematikai képletnek 

megfelelően kell kiszámítani. Hasonló rendelkezéseket találunk a 

hitelképesség vizsgálatára vonatkozó kötelezettséggel kapcsolatban is azzal, 

hogy az a 2008/48/EK irányelvhez képest részletesebben kerül 

szabályozásra. Az irányelv kimondja, hogy a hitelképesség vizsgálata nem 

alapulhat elsődlegesen azon, hogy a lakóingatlan értéke meghaladja a 

hitelösszeget, illetve azon a feltevésen, hogy a lakóingatlan értéke növekedni 

fog (kivéve, ha építési, vagy felújítási célú a hitel). 

 

A 19. cikk generális kötelezettségként kimondja, hogy a tagállamok 

biztosítják, hogy megbízható, lakóingatlanokra vonatkozó értékbecslési 

előírások kerüljenek kidolgozásra a jelzáloghitelezés céljára, amelyek alapján 

a hitelezők kötelesek lesznek az ingatlanok értékbecslését elvégezni. A 

hitelképesség vizsgálata során garanciális szabályokat is megfogalmaz az 

irányelv, így különösen azt, hogy a tagállamok biztosítani kötelesek, hogy a 
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hitelezők a szerződéskötés előtt egyértelmű és érthető formában határozzák 

meg, hogy a hitelfelvevőnek milyen információkat és igazolásokat kell 

benyújtania és mely határidőn belül. A 2008/48 EK irányelvhez hasonlóan a 

2014/17 EU irányelv is biztosítja a hitelezőknek a megfelelő adatbázisokhoz 

való hozzáférést a kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése és a 

hitelképesség vizsgálata céljából. 

 

Fontos – és a közelmúltbeli gazdasági válságra reagáló – rész a 9. fejezet, 

amely a devizahitelek és a változó kamatozású hitelek fogyasztóvédelmi 

szempontból releváns szabályait taglalja. 

 

A tagállamok kötelesek gondoskodni arról, hogy amennyiben a hitel-

megállapodás tárgya devizahitel, úgy a hitel-megállapodás megkötésekor 

rendelkezésre álljon egy megfelelő szabályozási keret, amely biztosítja 

legalább azt, hogy a fogyasztó jogosult legyen a hitelt egy másik pénznemre 

átváltani és rendelkezésre álljanak olyan mechanizmusok, amelyek a 

fogyasztó árfolyamkockázatnak való kitettségét korlátozzák. A tagállamok 

biztosítani kötelesek továbbá, hogy amennyiben a fogyasztó devizahitellel 

rendelkezik, a hitelező nyomtatott formában vagy más tartós adathordozón 

tájékoztatni legyen köteles a fogyasztót akkor, ha a még fennálló, a fogyasztó 

által fizetendő teljes összeg vagy a rendszeres törlesztő részletek összege 

több, mint 20%-kal eltér attól, amennyi az összegük abban az esetben lenne, 

ha a hitel-megállapodás pénzneme és a tagállam pénzneme közötti, a 

hitelszerződés megkötése kori árfolyamot alkalmazzák. Ilyen esetben 

tájékoztatni kell a fogyasztót arról, hogy jogosult egy alternatív pénznemre 
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váltani a hitelt, valamint az átváltás feltételeiről, továbbá tájékoztatni kell az 

árfolyamkockázat korlátozására vonatkozó más mechanizmusokról is. 

 

Fontos szabályt tartalmaz a 23. cikk (5) bekezdése, amely kimondja, hogy a 

devizahitelek szabályozása céljából a tagállamok bevezethetnek további 

rendelkezéseket is, feltéve, hogy azokat nem visszamenőleges hatállyal 

alkalmazzák. Ez a rendelkezés fényében különösen érdekessé válik a 

Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó 

jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 

2014. évi XXXVIII. törvény jogi megítélése. A törvénnyel szemben az Európai 

Központi Bank egyik fő kifogása volt, hogy visszamenőleg módosítja a 

devizahitel-szerződéseket. Azt azonban az Európai Központi Bank is 

elismerte, hogy az irányelv 43. cikke szerint az irányelv nem alkalmazandó 

azokra a megállapodásokra, amelyek 2016. március 21. előtt kerültek 

megkötésre. Ez viszont prima facie arra enged következtetni, hogy a 

visszamenőleges jogalkotás tilalmát nem sértheti az, hogy a magyar kormány 

a már fennálló devizahitel-szerződésekkel kapcsolatos kérdéseket rendez 

visszamenőleges hatállyal. 

 

A 42. cikk szerint az irányelvet 2016. március 21-ig kell átültetni a nemzeti 

jogba és rendelkezéseit is ezt követően kell alkalmazni. Ehhez kapcsolódóan 

viszont fontos látni, hogy az irányelv – bár fontos prudenciális és 

fogyasztóvédelmi kérdéseket feszeget – alapvetően nem tudja megoldani a 

napjainkban fennálló hitelpiaci válsággal kapcsolatos társadalmi és gazdasági 

nehézségeket. Nem kínál megoldást továbbá a tagállamoknak a hitelezéssel 

összefüggő fogyasztóvédelmi problémák megoldására sem. 
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A fogyasztóvédelmi szabályozás harmonizálása a jelzáloghitelekre 

vonatkozóan mindenképpen jó iránynak tekinthető, ahogy az is, hogy a 

2008/48/EK irányelv rendelkezései alapján megkísérli az Európai Unió 

harmonizálni a fogyasztóvédelmi szabályokat, azonban a redundáns 

szabályokkal és az előírt egyre nagyobb volumenű tájékoztatási 

kötelezettségekkel kérdéses, hogy mennyire lesz alkalmas céljának gyakorlati 

szempontú megvalósítására. A fogyasztók tájékoztatása ugyanis nem 

merülhet ki az egyre nagyobb volumenű írásbeli anyag átadásában. Sem a 

2008/48/EK irányelv, sem a 2014/17/EU irányelv nem kínál megoldást arra a 

gyakorlati problémára, hogy a tájékoztató anyagok ne a fogyasztók által el 

nem olvasott, további aláírandó dokumentumok legyenek az adminisztratív 

feltételek kielégítése céljából, hanem a fogyasztók valóban rövid, tömör 

tájékoztatást kapjanak lehetőségeikről. 
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II.2. A közösségi pénzügyi fogyasztóvédelmi rendeletek 

érvényesülése a legfontosabb hazai jogszabályok tükrében 

 

II.2.1. Implementált rendelkezések 2009. évi CLXII. törvényben  

 

A pénzügyi fogyasztóvédelem területén az egyik legfontosabb jogszabály a 

2008/48EK irányelv hazai implementációját szolgáló 2009. évi CLXII. törvény 

a fogyasztónak nyújtott hitelről („Fht”). Strukturális felépítése és 

terminológiája ennek megfelelően alapvetően az irányelvhez igazodik. 

 

Az Fht. egyik első szembeötlő sajátossága, hogy szemben a 2008/48 EK 

irányelvvel, az a jelzálog-fedezetű hitelekre is kiterjed.55 Ezzel együtt az Fht. 

módosítása hamarosan szükségessé válik, tekintettel arra, hogy a 2014/17 

EK irányelv implementációját a magyar jogalkotónak is meg kell valósítania. 

 

Az Fhtv. 4.§-a rendelkezik a hitelre vonatkozó kereskedelmi kommunikációról. 

A reklámokban a teljes hiteldíj mutató (THM) értékét egy tizedes jegy 

pontossággal fel kell tüntetni.56 Ez a szabályozás az irányelv I. számú 

melléklet 1. részének (d) pontjában foglaltakkal egyezik meg, miszerint a 

THM számítás eredményét legalább egy tizedesnyi pontossággal kell 

kifejezni és ha a következő tizedes helyen álló számjegy 5-nél nagyobb vagy 

                                                 
55 Fentebb volt már szó arról, hogy hazánkhoz hasonlóan a 2008/48/EK irányelv rendelkezéseit 
több tagállam annak ellenére is alkalmazta az ingatlan jelzálog fedezetű hitelszerződésekre, hogy 
az irányelv tárgyi hatálya azokra nem terjedt ki. A hazai jogalkotónak a 2014/17/EU irányelv 
átültetésekor figyelemmel kell lennie arra is, hogy a két terület – tehát az általános értelemben 
vett hitelszerződések és a fogyasztói ingatan jelzáloghitelek – szabályozása közösségi szinten 
elkülönült egymástól, amit a hazai jogrendszernek is követnie kell. 
56 Fht. 4.§  
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azzal egyenlő, az adott tizedes helyen lévő számjegyet eggyel növelni kell.57 

A kerekítési szabály a magyar szabályozásban nem szerepel, ennek oka, 

hogy ez az általánosan bevett, a matematikai szabályai szerint alkalmazandó 

módszer, így tehát ezt felesleges szerepeltetni a jogszabály szövegében. 

 

Amennyiben a kereskedelmi kommunikáció a teljes hiteldíj mutató értékén 

kívül más ellenszolgáltatásra vonatkozó számadatot is megjelöl, 

egyértelműen és tömören, reprezentatív példával fel kell tüntetni a következő 

adatokat is: 

 

a) hitelkamat mértéke és típusa; 

b) a hitel teljes díja (költségek, adók, jutalékok, díjak); 

c) a hitel teljes összege; 

d) a hitel futamideje; 

e) a teljes hiteldíj mutató; 

f) a termék értékesítéséhez vagy szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó 

halasztott fizetés formájában nyújtott hitel esetén a termék, vagy 

szolgáltatás készpénzára és az önrész; valamint 

g) a fogyasztó által fizetendő teljes összeg és a törlesztő részletek  

                összege. 

 

Látható, hogy ezek a rendelkezések tulajdonképpen letükrözik az irányelv 4. 

cikkében foglalt szabályokat, amely kimondja, hogy az általános 

tájékoztatásnak egyértelmű, világos és jól látható módon egy reprezentatív 

példával szemléltetve kell tartalmaznia a következőket: 

                                                 
57 2008/48/EK Irányelv I. számú melléklet 1. rész (d) pont 
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a) hitelkamatláb (rögzített, változó vagy mindkettő) az alkalmazandó díjakra 

vonatkozó részletes tájékoztatással együtt beleértve a hitel fogyasztó 

által viselt teljes költségét; 

b) a teljes hitelösszeg; 

c) a teljes hiteldíj mutató; 

d) adott esetben a hitel-megállapodás időtartama; 

e) egyedi árura vagy szolgáltatásra vonatkozóan halasztott fizetés 

formájában nyújtott hitel esetén a készpénzár és bármely előtörlesztés 

összege; és 

f) adott esetben a fogyasztó által fizetendő teljes összeg és a törlesztések 

összege.58 

 

A fentiekből látható, hogy a magyar szabályozás két ponton tér el az irányelv 

rendelkezésétől: 

 

(i)     egyrészt előírja, hogy a reklámnak a hitelkamat típusát is tartalmaznia 

kell, vagyis, hogy a hitelkamat rögzített, változó, vagy mindkét kamattípusból 

áll össze; 

(ii)    másrészt pedig, hogy a hitel teljes díját külön is fel kell tüntetni, rögzítve 

a reklámban a hitel költségeit, a hitelfelvételt, illetőleg a kamatot terhelő 

adókat (például: forrásadó miatti növelés), valamint díjakat és jutalékokat. 

A különböző hiteltípusok eltérő információigényűek, és ezt az irányelv nem 

tükrözi le megfelelően. Egyes hiteltermékek esetében (pl.: hitelkártyák) a 

THM indokolatlanul magas értéket vesz fel a hitelkártyához kapcsolódó 

                                                 
58 2008/48/EK irányelv 4. cikk 
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különböző járulékos költségek miatt, miközben a kamatszint töredéke a THM 

értékének. A fogyasztó ebben a helyzetben nem rendelkezik információval 

arról, hogy a hitelkártya tényleges kiváltása (és az éves kártyadíj 

megfizetése) után milyen költségei merülnek fel például abban az esetben, ha 

a jellemzően kamatmentes türelmi időszakot követően nem fizetné vissza a 

hitelösszeg egészét, illetőleg, hogy ezek a költségek milyen komponensekből 

épülnek fel. Összességében tehát mind az irányelvnek, mind pedig emiatt az 

Fht.-nek a gyakorlati élet rugalmasságával szembemenő szigorú szabályai 

akadályozzák azt, hogy az egyes hiteltermékek reklámja a termék 

sajátosságaihoz igazodóan kerüljön a fogyasztók felé bemutatásra. 

 

Ahogy Bodzási Balázs fogalmaz: „Összességében azt mondhatjuk, hogy az 

Fht. 4. § (1) és (2) bekezdései nem életszerűek, és betartásuk a gyakorlatban 

számos problémát és többletköltséget okoz a hitelintézeteknek. Részben az 

indokolatlanul is szigorú jogi szabályozással, másrészt természetesen a 

gazdasági válsággal magyarázható, hogy drasztikusan csökkentek a hirdetési 

piacon a banki hiteltermékek. Az új jogi szabályozás korlátozó hatása tehát 

egyértelműen kimutatható. Természetesen lehet amellett is érveket felhozni, 

hogy ez egy kedvező tendencia. A piaci verseny szempontjából azonban 

ennek éppen az ellenkezője állapítható meg, vagyis az, hogy az új jogi 

szabályozó környezetnek a banki termékek kereskedelmi kommunikációjára 

gyakorolt korlátozó hatása összességében negatív jelenség.”59 

 

                                                 
59 Bodzási Balázs: A fogyasztói hitelszerződések új szabályai - http://www.bankszovetseg.hu/wp-
content/uploads/2012/10/HSZ_0311_6.pdf (utoljára letöltve 2015. november 8.) 

http://www.bankszovetseg.hu/wp-content/uploads/2012/10/HSZ_0311_6.pdf
http://www.bankszovetseg.hu/wp-content/uploads/2012/10/HSZ_0311_6.pdf
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Az Fht. ugyanakkor különbséget tesz a jelzáloghitelek és pénzügyi lízingek 

kereskedelmi reklámja, valamint az egyéb hitelkonstrukciók között, tehát a 

gyakorlati élethez mégis sokkal közelebb áll és megfelelőbb szabályozást 

biztosít a közösségi szabálynál. Esetlegesen megfontolandó lenne a további 

specifikáció törvényi szintű rögzítése, de ezt a gondolatot az egyébként is 

komplex szabályozás még komplexebbé válása – és ezáltal a fogyasztók 

általi kevésbé érthetősége - miatt elvethetjük. Igen fontos azt is kiemelni, hogy 

a fogyasztók számára leghasznosabb mutató a hitel teljes díja, ez 

összességében előre kifejezi egyetlen egy számmal, hogy mennyit kell 

ténylegesen fizetni egy hitel igénybevétele esetén. Ez az összegszerűség 

sokkal közelebb áll a fogyasztókhoz, mint a százalékban kifejezett THM. 

Ezzel a speciális szabállyal a magyar jogalkotó jól ismerte fel a fogyasztói 

igényeket. 

 

Az Fht. 4.§ (3) bekezdése a következőképp rendelkezik: „Ha a hitelhez 

kapcsolódó járulékos szolgáltatás (például biztosítás) igénybevétele a 

hitelszerződés megkötéséhez vagy a hitelező ajánlata szerinti megkötéséhez 

szükséges, és a hitelhez kapcsolódó járulékos szolgáltatás ellenszolgáltatása 

nem ismert, a hitelre vonatkozó kereskedelmi kommunikációban a hitelhez 

kapcsolódó járulékos szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötésének 

kötelezettségét is jelezni kell egyértelműen, tömören és feltűnően, a teljes 

hiteldíj mutatóval együtt.”60 Ez alapján tehát a THM feltüntetése a 4.§ (3) 

bekezdése alapján a jelzáloghitelek és a pénzügyi lízingek esetén is kötelező. 

Ugyanakkor figyelemmel a 2014/17/EU irányelv rendelkezéseire, a 

jelzáloghitelek reklámjára vonatkozó hazai szabályok szigorítása és 

                                                 
60 Fht. 4.§ (3) bekezdés 
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egyértelművé tétele várható. A szigorítás alapja a 2014/17/EU irányelv 10. 

cikke kell, hogy legyen, amely az Fht.-nál és a 2008/48/EK irányelvnél 

bővebb, részletesebb szabályokat fogalmaz meg a jelzáloghitelek reklámjára 

vonatkozóan. Ez nem kizárólag a jelzáloghitelek reklámjának sajátosságából 

adódik, hanem a múltbeli tapasztalatok megfelelő figyelembevételén is alapul: 

a szabályozás figyelembe veszi az árfolyam-, illetőleg a kamatingadozás 

miatti kockázatot is, amelyet külön fel kell tüntetni a kommunikációban. 

Biztosak vagyunk abban, hogy ez a szempont nem kerüli majd el a jogalkotó 

figyelmét a fenti irányelv implementálásakor.61 

 

A hitelszerződés megkötését megelőző tájékoztatás szabályait az Fht. 5-13. 

§-ai tartalmazzák. A 2008/48 EK irányelv 5. cikkének rendelkezéseivel 

(„Általános európai fogyasztói hiteltájékoztató”) összhangban a törvény 6.§ 

(1) bekezdése előírja, hogy a hitelező köteles kellő időben az 1. melléklet 

szerinti formanyomtatvány kitöltésével (Általános tájékoztató a hitelszerződés 

megkötését megelőzően) tájékoztatni a fogyasztót az ajánlat tárgyát képező 

hitel főbb feltételeiről. Érdekes, hogy a jogalkotó nem élt az irányelv által 

megadott „kellő időben” kifejezés tartalommal való megtöltésével, így a 

tájékoztatási kötelezettség időtartamának meghatározása bizonytalan. 

Esetlegesen felmerülhet az igény speciális határidő meghatározására, azaz, 

hogy pontosan hány nappal a hitelszerződés megkötését megelőzően kell 

megtenni az adott tájékoztatást. Ugyanakkor ez egyes hitelek esetén eltérő 

lehet, tehát egy ilyen speciális szabályozás megalkotása nem feltétlenül 

                                                 
61 Valóban nem kerülte el. Tanulmányunk lezárását követően, 2015. november 10. napján 
terjesztette a kormány az Országgyűlés elé a T/7396 számú törvényjavaslatot. A javaslat – bár 
tematikája szerint illene a tanulmányunkhoz – feldolgozására már nem volt lehetőségünk, de 
megjegyezzük, hogy a javaslat tartalmazza a fentiek szerint szükséges módosítást a 
jelzáloghitelek reklámjára vonatkozó szabályok terén. 
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követheti a gyakorlati élet komplexitását és gyakori változását. Véleményünk 

szerint éppen ezért nem szabályozta felsoroló jelleggel a kérdést a jogalkotó, 

amely számunkra teljesen jogos érvnek tűnik, ugyanakkor megfontolandó a 

speciális szabályozás gyakorlati kivitelezhetőségének vizsgálata is. 

 

Az irányelvvel kapcsolatban ismertetetteknek megfelelően az általános 

tájékoztató alkalmazása az Európai Unión belül egységes és kötelező, így a 

hitelező köteles a fogyasztót ezzel összhangban tájékoztatni. Az irányelvhez 

képest az Fht. 11.§ (4) bekezdése addicionális részletszabályként előírja, 

hogy a fogyasztó a hitelszerződést megelőző tájékoztatást tartalmazó 

formanyomtatvány másolatán aláírásával igazolja annak átvételét és azt, 

hogy a vonatkozó tájékoztatást megkapta. Ez fontos elem, a magyar 

jogalkotó itt lényegében megakadályozza, hogy egy jövőbeli vitában 

egyáltalán kérdésként merülhessen fel a tájékoztatás megadása/elmaradása. 

 

A formanyomtatvánnyal lefedett információk köre lényegében megegyezik az 

irányelv általános tájékoztatójával: 

 

a) hitelező/hitelközvetítő adatai; 

b) a hitel lényeges jellemzőinek ismertetése; 

c) a hitellel kapcsolatos ellenszolgáltatás (hitelkamat, THM, biztosítás, 

jutalékok, díjak); 

d) egyéb jogi tájékoztatás (elállási jog, előtörlesztési költségek); és 

e) távértékesítés keretében kötött hitelszerződésekre vonatkozó 

                kiegészítő tájékoztatás.62 

                                                 
62 Fht. 1. számú melléklet 
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Fontos megjegyezni, hogy a fentiek szerinti tájékoztatási kötelezettség az 

irányelv hatálya alá tartozó hitelszerződésekre alkalmazandó. A 

jelzáloghitelekre – amelyek ugyan az Fht. hatálya alá tartoznak, de az 

irányelv hatálya alá nem – speciális tájékoztatási kötelezettség vonatkozik, 

amelyet a 12.§ rendez. Eszerint a fogyasztót az Fht. 3. számú melléklet I. 

pontjában meghatározott tartalommal kell általános tájékoztatással ellátni, 

valamint a II. pontban meghatározott formanyomtatvány kitöltésével 

személyre szabott tájékoztatást is kell adni a hitelcélhoz igazodóan még a 

hitelbírálat elvégzése előtt. Az általános tájékoztatás keretében a fogyasztót 

informálni kell a következőkről: 

 

a) hitelezővel és hitelközvetítővel kapcsolatos adatok; 

b) a hitel felhasználási céljai; 

c) biztosítékok köre; 

d) a hitelező által kínált jelzáloghitelek típusai, a változó és rögzített 

kamatozású hitelek közötti különbség ismertetése; 

e) kamatozás típusai; 

f) egy tipikus jelzáloghitel fogyasztót terhelő költsége; 

g) a jelzáloghitelhez kapcsolódó költségek listája; 

h) a hitelező által kínált törlesztési lehetőségek; 

i) az előtörlesztés lehetősége és feltételei; 

j) fedezetül szolgáló ingatlan értékelésére vonatkozó szabályok; 

k) törlesztéshez kapcsolódó állami támogatás, adókedvezmény; 

l) hitelbírálat időtartama.63 

                                                 
63 Fht. 3. számú melléklet I. pont 
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A fentieken túlmenően személyes tájékoztatást is nyújtani kell a fogyasztó 

részére, amely alapvetően megegyezik a 2014/17 EU irányelvnél látott 

adatokkal: 

 

a) a hitelező adatai; 

b) a termék leírása; 

c) kamat; 

d) THM; 

e) a hitel összege és devizaneme; 

f) futamidő; 

g) törlesztések száma és gyakorisága; 

h) állandó törlesztés esetén az egyes törlesztő részletek összege; 

i) befektetéssel kombinált hitelek esetén a speciális feltételek; 

j) egyéb egyszeri költségek; 

k) egyéb rendszeres költségek; 

l) előtörlesztés; 

m) törlesztési táblázat; 

n) fizetési számlára vonatkozó követelmények.64 

 

Az Fht. 11.§ (1) és (2) bekezdése valamennyi hiteltípus esetében előírja a 

speciális tájékoztatási kötelezettséget, vagyis, hogy a hitelező tájékoztassa a 

fogyasztót annak érdekében, hogy az fel tudja mérni, hogy a hitel igényeinek 

és pénzügyi teljesítőképességének megfelel-e. A tájékoztatási kötelezettség 

kiterjed a hitel fő jellemzőire, a hitelnek fogyasztó pénzügyi helyzetére 

                                                 
64 Fht. 3. számú melléklet II. pont 
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gyakorolt hatására és a fizetés elmulasztásának következményeire. Ez a 

rendelkezés tulajdonképpen a 2008/48/EK irányelv 5. cikk (6) bekezdésén 

alapszik, amely kimondja, hogy a tagállamok kötelesek biztosítani, hogy a 

hitelezők, illetőleg a hitelközvetítők megfelelő magyarázattal szolgáljanak a 

fogyasztónak annak érdekében, hogy értékelhesse, hogy a javasolt hitel-

megállapodás megfelelő-e igényei és pénzügyi helyzete szempontjából. 

Ennek során a szükséghez képest elmagyarázzák szerződéskötést 

megelőzően nyújtandó információkat, a javasolt termékek fő jellemzőit, 

valamint e jellemzők fogyasztóra gyakorolt konkrét hatásait – többek között a 

fogyasztó nemfizetésének következményeit – is. 

 

A 11.§ (3) bekezdése kimondja, hogy a hitelező a tájékoztatási 

kötelezettségének egyértelműen és tömören tesz eleget. Az egyértelműség 

követelménye teljes mértékben érthető lehet, azonban a tömörség újabb 

problémákat vet fel: mekkora alapismeret feltételezhető a fogyasztóról? E 

kérdés megválaszolása nélkül vagy az érthetőség követelménye sérül (hiszen 

a fogyasztóval nem közölnek olyan alapinformációkat, amelyek a tájékoztatás 

megértéséhez szükségesek), vagy pedig a tömörség követelménye, mert egy 

magasabban képzett fogyasztó esetében a tájékoztatás szükségtelenül 

redundánsak tűnhet. Az Fht. erre vonatkozóan támpontot nem ad, így a 

hitelezőkre van bízva annak megítélése, hogy mit tartanak kellően tömör 

tájékoztatásnak. 

 

Szintén fogyasztóvédelmi célokat szolgál a fogyasztók hitelképességének 

vizsgálata, amely a fogyasztó által nyújtott tájékoztatáson és hitelreferencia-

szolgáltatás igénybevételén alapul. Az Fht. rendelkezései alapján azt a 
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következtetést vonhatjuk le, hogy a hitelező diszkrecionális jogkörébe tartozik 

a hitelképesség vizsgálatából leszűrt következtetés alapján a szerződéskötés, 

illetőleg annak megtagadása. A hitelképesség vizsgálata alapján a hitelező 

tájékoztatni köteles a hitelfelvevőt, amennyiben nem kíván szerződést kötni 

vele. 

 

A szerződéskötést megelőző tájékoztatás körében szólnunk kell a 

tájékoztatási kötelezettség megsértésének jogkövetkezményeiről is. Az Fht. 

21.§ (2) bekezdése tekinthető egyfajta szankciónak, amikor kimondja, hogy 

ha a fogyasztó az Fht. 6-8.§-ok szerinti tájékoztatást a szerződéskötést 

követően kapja kézhez, elállási, illetőleg felmondási jogát a tájékoztatás 

kézhezvételétől számított tizennégy napig gyakorolhatja. Mindezeken 

túlmenően a fogyasztó érdekei is sérülhetnek, végső soron kára is 

származhat abból, ha megfelelő tájékoztatás hiányában kötötte meg a 

hitelszerződést, így pénzügyi, jövedelmi helyzetének nem megfelelően 

választotta meg a hitelterméket. A tájékoztatás hiánya elvileg alapot teremthet 

a culpa in contrahendo, vagyis a szerződéskötést megelőzően elkövetett 

károkozás jogkövetkezményeinek érvényesítésére. Ezzel együtt a 

gyakorlatban kérdéses, hogy mennyiben bizonyítható a kár összege, illetőleg 

az ok-okozati összefüggés a tájékoztatás elmaradása és a kár bekövetkezése 

között, emiatt a legvalószínűbb polgári jogi jogkövetkezménynek az elállási 

jog gyakorlása tűnik. 

 

A tájékoztatási kötelezettséget gyakorlati oldalról értékelve azt láthatjuk, hogy 

annak teljesítése nem más, mint nagyobb mennyiségű iratanyag mechanikus 

aláíratása a fogyasztóval. A gyakorlatban a fogyasztónak sem ideje, sem 
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lehetősége nincs a hitelező által elé tárt iratanyag megismerésére, 

megértésére, a tájékoztató anyagokat a gyakorlatban pedig a többi 

dokumentummal együtt aláírásra adják át a fogyasztónak anélkül, hogy annak 

tartalmát érdemben ismertetnék vele.65 A tájékoztatással érintett információk 

körének folyamatos bővítése is kontraproduktív lehet: minél több 

tájékoztatóanyagot kell a fogyasztó rendelkezésére bocsátani, annál inkább 

csökken az esélye annak, hogy ezeket az anyagokat a fogyasztó érdemben 

megismerje. 

 

Egyfelől kérdéses, hogy a pénzügyi ismeretek hiányát kell-e és egyáltalán 

lehet-e a pénzügyi fogyasztóvédelem terrénumán orvosolni, vagy ezt egy 

olyan oktatáspolitikai kérdésnek tekinthetjük, amelynek regulációja nem 

kívánatos a pénzügyi jogban. Másfelől, amennyiben azt az álláspontot 

fogadjuk el, hogy a hitelező kötelessége tájékoztatni a fogyasztót, úgy 

kérdéses hogyan lehet elérni, hogy a tájékoztatás érdemben megtörténjen. 

Minél egyedibb és időigényesebb tájékoztatásra kerül sor (pl.: részletes 

elbeszélgetés akár több alkalommal a fogyasztóval a hitelfelvétel előtt), úgy a 

hitel egyre drágábbá válik, ugyanakkor ezen az úton biztosítható lehet, hogy a 

fogyasztó minél szélesebb körű és alaposabb tájékoztatást kapjon szóban és 

írásban egyaránt. A tájékoztatók mechanikus aláírása és uniformizált 

karaktere kétségkívül alacsonyabb forrásköltséget eredményez a hitelezők 

számára, azonban a fogyasztóvédelem szempontjából szignifikánsan 

károsabb, tekintettel arra, hogy önmagában a szerződés átolvasása és 

értelmezése is lehetetlen feladat elé állítja az átlagos fogyasztót. 

                                                 
65 E körben visszautalnánk a fentiekben megfogalmazott kérdésre, hogy vajon van-e értelme, 
illetve lehetséges-e a hitelszerződés megkötését megelőző tájékoztatás időpontjának 
számszerűsítése, tekintettel a téma specialitására is. 
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Összességében úgy tűnik, hogy a legkívánatosabb megoldás a pénzügyi 

ismeretek általános bővítése lenne, amely hosszabb távon nem pótolható a 

tájékoztatási kötelezettség hitelezőre történő telepítésével anélkül, hogy a 

lakossági hitelek drágulása következzen be. 

 

A tájékoztatási kötelezettség áttekintése után érdemes pár szót szólni a 

fogyasztót megillető elállási jogról, mely a 2008/48/EK irányelv 14. cikkének 

rendelkezésein alapszik és amely szerint a fogyasztó tizennégy naptári napon 

belül indokolás nélkül elállhat a hitel-megállapodástól. Az Fht. 21.§ szerint a 

fogyasztó a hitelszerződéstől a szerződéskötés napjától számított tizennégy 

napon belül indokolás nélkül elállhat, ha a hitel folyósítására még nem került 

sor, ha pedig már sor került, a fogyasztó tizennégy napon belül díjmentesen 

felmondhatja a hitelszerződést. Felmondás esetén a fogyasztó harminc 

napon belül köteles a hitelt, valamint annak kamatait visszafizetni. Ez a 

rendelkezés részben megdrágítja a hitelfelvételt, részben viszont biztosítja a 

hitelfelvevőnek azt, hogy a szerződéskötést követően esetlegesen 

tudomására jutott információk birtokában módosítsa korábbi elhatározását. 

Jogdogmatikai különbséget találunk az irányelv és az implementált 

rendelkezés között: az irányelv magyar fordítása kizárólag elállási jogról 

beszél, tehát a szerződés megkötésének időpontjára visszamenőleges 

hatályú szerződés-megszüntetésről, amelyre csak akkor kerülhet sor, ha a 

hitelt még nem folyósították (azonban ennek maga az irányelv mond ellent, 

amikor a hitel visszafizetéséről beszél). A magyar jogszabály helyesen 

megkülönbözteti az elállás és a felmondás jogintézményt és a folyósítást 

követően felmondásról rendelkezik (jóllehet, ez a dogmatikai elkülönítés a (4) 

bekezdésben már megszűnik és az elállás esetén történő tőke- és 
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kamatfizetésről beszél az Fht.). Bár a hazai szabályozás láthatóan 

pontosabb, a különbségtétel hiányát nem róhatjuk fel a közösségi jogszabály 

alkotóinak, hiszen az egyes tagállamokban felmondás és elállás 

jogdogmatikai szempontjai eltérőek lehetnek. Mindenesetre a hazai 

jogrendszerben a különbségtétel indokolt, amelyet a hazai jogalkotó helyesen 

ismert fel. 

 

Fontos garanciális szabály, hogy felmondás esetén a hitelező díjkövetelést 

nem érvényesíthet, továbbá kimondja, hogy a hitelező a kamaton felül csak 

arra az összegre jogosult, amelyet az államnak vagy önkormányzatnak a 

hitellel kapcsolatosan megfizetett, ha annak visszatérítésére nincs mód. 

 

Ez az irányelvhez képest bővebb garanciális szabályt jelent, ugyanis az 

irányelv egyáltalán nem rendelkezik arról, hogy az elállásból eredő, a 

hitelezőt ért kárt (ideértve az elmaradt hasznot is) meg kell-e térítenie a 

fogyasztónak, amely kiüresítené az elállás fogyasztóvédelmi jellegét. 

 

Vizsgálatunk szempontjából szintén fontosak előtörlesztés szabályai is. A 

2008/48/EK irányelv 16. cikkének megfelelően a fogyasztónak joga van a hitel 

teljes vagy részleges előtörlesztésére. Az Fht. 23-24.§-a tulajdonképpen az 

irányelv 16. cikkének implementációja, amely ennek megfelelően csak a nem 

fedezett hitelekre vonatkozik. Azonban, tekintettel arra, hogy az Fht. 

szabályozza a jelzáloghiteleket is, a 25.§-ban további rendelkezéseket 

találunk az előtörlesztéssel kapcsolatban. 
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Az előtörlesztés általános szabályait az Fht. 23. §-a tartalmazza, eszerint a 

fogyasztó minden esetben élhet a hitel részleges, vagy teljes 

előtörlesztésével. Előtörlesztés esetén a hitelező csökkenti a hitel teljes díját 

az előtörlesztett részlet vonatkozásában a hitelszerződés eredeti lejárata 

szerint fennmaradó időtartamára vonatkozó hitelkamattal, és a hitelkamaton 

kívüli minden egyéb ellenszolgáltatással. Ez a rendelkezés 

megfogalmazásában némiképp eltér az irányelv 16. cikkében foglaltaktól, 

amely azt mondja ki, hogy a fogyasztó jogosult a hitel teljes költségének 

csökkentésére, ami a szerződés fennmaradó időtartamára esedékes kamatot 

és költségeket foglalja magában. Milyen hatással jár mindez? Az irányelv 

megfogalmazása enyhébb követelményt támaszt a hitelezőkkel szemben: a 

fogyasztó jogosult kérni, hogy az előtörlesztett összeggel csökkenjen a hitel 

díja, azonban a hitelező nem köteles automatikusan leszállítani azt. Ezzel 

szemben az Fht. kifejezetten megköveteli a hitelezőtől, hogy csökkentse a 

teljes hiteldíjat amint az előtörlesztés megtörtént. 

 

A nem fedezett hitelekre vonatkozóan az Fht. 24. §-a tulajdonképpen átveszi 

az irányelv 16. cikkének rendelkezéseit. Ennek megfelelően a hitelező 

jogosult az előtörlesztéshez közvetlenül kapcsolódó, esetleges, méltányos és 

objektíve indokolt költségeinek megtérítésére, ha az előtörlesztés olyan 

időszakra esik, amikor a hitelkamat rögzített. A költségtérítés összege nem 

haladhatja meg az előtörlesztett összeg egy százalékát, ha az előtörlesztés 

időpontja és a hitelszerződés lejárata közötti időtartam meghaladja az egy 

évet. Amennyiben ez az időtartam egy évnél rövidebb, úgy a költségtérítés 

nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 0,5%-át.  
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Ennek tisztázása után érdemes röviden áttekinteni, hogy milyen költségek 

megtérítését követelheti a hitelező. Az Fht. kimondja, hogy a hitelező 

esetleges, méltányos és objektíve indokolt költségeinek megtérítését 

követelheti, tehát kizárólag költségekről van szó, így kizárható az elmaradt 

haszon, kamatveszteség megtérítésére vonatkozó esetleges igény. A 

hitelezői költségek ennek megfelelően kettős természetűek lehetnek: egyrészt 

forrásköltségek, másrészt különféle adminisztratív költségek, amelyek abból 

fakadnak, hogy a hitelezőnek további eljárást kell lefolytatni az előtörlesztés 

miatt. A törvényben szereplő esetlegesség arra utal, hogy a hitelező nem 

pusztán a már felmerült költségeinek megtérítését követelheti, hanem az 

esetlegesen felmerülő további költségeket is. Jóllehet, ez első pillantásra 

„gumiszabálynak” tűnhet, nem szabad megfeledkezni arról, hogy az 

esetlegesen felmerülő költségeknek végső soron objektíve igazolhatóaknak 

kell lennie. Ezen felül is korlátozást jelent az, hogy az előtörlesztés 

költségeinek kiszámításának módját a hitelszerződésben előre rendezni kell, 

így a jogalkotó végső soron rugalmasságot biztosít a hitelezőknek arra nézve, 

hogy a felmerülő költségeiket maguk állapítsák meg, azzal, hogy gátat szab a 

visszaéléseknek, amennyiben a hitelszerződés kötelező tartalmává teszi az 

előtörlesztési költségek meghatározását. Hangsúlyozandó, hogy ez a 

rendelkezés a fogyasztó érdekeit védi, a költségek utólagos, önkényes 

meghatározásával szemben. 

 

A 25.§ (1) bekezdése a jelzáloghitelek előtörlesztését teszi lehetővé. Ez a 

rendelkezés jelenleg is összhangban áll a 2014/17 EU irányelvvel, amely 

kimondja, hogy „a tagállamok biztosítják, hogy a fogyasztó jogosult legyen a 

hitel-megállapodás szerinti kötelezettségeinek a megállapodás lejárata előtti, 
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teljes egészében vagy részlegesen történő teljesítésére. Ilyen esetekben a 

fogyasztó jogosult a hitel fogyasztó által viselt teljes költségének 

csökkentésére, ami a szerződés fennmaradó időtartamára esedékes kamat 

és költségek csökkentését jelenti.”66 

 

A 25.§ (1) bekezdés kimondja továbbá, hogy a jelzáloghitelek előtörlesztése 

esetén érvényesített költségek összege nem haladhatja meg az előtörlesztett 

összeg 2%-át. Ez a rendelkezés a 2014/17 EU irányelv 25. cikk (2) 

bekezdésének feleltethető meg, mely szerint „a tagállamok rendelkezhetnek 

úgy, hogy az előtörlesztési jog gyakorlása bizonyos feltételekhez legyen 

kötve. Ilyen feltétel lehet többek között a jog gyakorlásának időbeli 

korlátozása, a hitelkamatláb típusától vagy a jog fogyasztó általi 

gyakorlásának időpontjától függően eltérő elbánás alkalmazása, vagy a jog 

gyakorlásának a feltételéül szabott körülmények tekintetében történő 

korlátozások.”67 

 

A 25.§ (2) bekezdés a jelzáloglevéllel finanszírozott kölcsönszerződések 

esetét szabályozza, ilyen esetben az érvényesített költségek maximuma az 

előtörlesztett összeg 2,5%-a. További speciális szabályt találunk a 25.§ (4) 

bekezdésében, amely kimondja, hogy lakáscélú jelzáloghitel esetében az 

érvényesített költségek mértéke jelzáloghitel esetében az előtörlesztett 

összeg 1%-át, jelzáloglevéllel finanszírozott kölcsön esetében a 1,5%-át nem 

haladhatja meg, kivéve, ha az előtörlesztés más pénzügyi intézmény által 

folyósított kölcsönből történik. 

                                                 
66 2014/17/EU irányelv 25. cikk (1) bekezdés 
67 2014/17/EU irányelv 25. cikk (2) bekezdés 
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Fontos korlátozást jelent, hogy nem illeti meg költségtérítés a hitelezőt akkor, 

ha a fogyasztó részleges, vagy teljes előtörlesztésére úgy kerül sor, hogy a 

fennálló tartozás nem haladja meg az egymillió forintot és a megelőző 

tizenkét hónap alatt előtörlesztést a fogyasztó nem teljesített. Továbbá nem 

illeti meg költségtérítés a hitelezőt akkor sem, ha a lakáscélú jelzáloghitel első 

teljes, vagy részleges előtörlesztésére a szerződés hatálybalépésétől 

számított huszonnégy hónapon belül kerül sor, kivéve, ha az előtörlesztés 

részben vagy egészben más pénzügyi intézmény által folyósított kölcsönből 

történik, vagy az előtörlesztett összeg meghaladja a kölcsönösszeg felét. Ez a 

rendelkezés nehezen értelmezhető, hiszen a törvény azt mondja ki, hogy a 

szerződés megkötésétől számított huszonnégy hónapon belül díjmentesen 

teljes vagy részleges előtörlesztésre kerülhet sor, majd hozzáteszi, hogy 

kivételt képez ez alól, ha az előtörlesztett összeg meghaladja a 

kölcsönösszeg felét. A jelzáloghitelek huszonnégy hónapon belüli teljes 

előtörlesztése esetén az előtörlesztett összeg ugyanakkor igen nagy 

valószínűséggel meghaladja a felvett kölcsönösszeg felét, ezért ez a kivétel 

tulajdonképpen erodálja azt a szabályt, hogy huszonnégy hónapon belül 

díjmentesen teljes előtörlesztésre kerülhessen sor. 

 

A gyakorlatban mind a díjmentes előtörlesztésnél, mind egyébként a díj- és 

költségmentes, jogszabály által lehetővé tett fogyasztói műveletek esetén 

problémát okozhat az, hogy a hitelintézetek ezt a szabályt úgy próbálhatják 

kijátszani, hogy olyan költségeket állapítanak meg a szerződéskötéskor, 

amelyek alkalmazását azzal a feltétellel függesztik fel, hogy a fogyasztó 

valamely egyébként törvényes jogát nem gyakorolja (így például nem mondja 
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fel a kölcsönszerződést egy bizonyos időszak alatt). Így tulajdonképpen a 

bankok a felmondásért nem számítanak fel díjat, de a szerződéskötéskor 

felfüggesztő hatállyal nem érvényesített díjakat a fogyasztótól beszedik a 

felmondáskor. 

 

A bírói és fogyasztóvédelmi gyakorlatnak kell kialakítania az ezzel 

kapcsolatos álláspontot, ugyanakkor könnyen lehet, hogy ez a gyakorlat 

tisztességtelennek minősül. A fenti megállapításunk körében nem végeztünk 

szélesebb, átfogóbb körű piaci vizsgálatot, a rendelkezésre álló eszközök 

hiányában. Ugyanakkor, amennyiben az MNB ezt indokoltnak találja, 

lehetősége nyílna például egy fogyasztóvédelmi témavizsgálat keretében 

megvizsgálni azt, hogy a fenti gyakorlat általánosan elterjedt-e. Amennyiben a 

vizsgálat során arra jutna, hogy ez a gyakorlat létezik, úgy amennyiben ezt 

szükségesnek tartja, megfelelően kezelhetné is. 

 

Bár témáját tekintve nem kívánkozik ide szorosan, de a teljesség kedvéért 

mindenképpen érdemes áttekinteni a 2015. február 1-jétől hatályba lépett 

fontosabb változásokat is. Ezek a változások nem a vizsgált közösségi 

direktívákon alapulnak, hanem a hazai jogalkotó által bevezetett további 

fogyasztóvédelmi tárgyú intézkedések, amelyek egy része korábban a 

hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. 

törvényben (Hpt.) volt megtalálható. A változásokat (az alább ismertetett 

hitelkeret-megállapodások díjmaximumára vonatkozó rendelkezések 

kivételével) a 2004. május 1. napja után kötött, meg nem szűnt fogyasztói 

szerződésekre kell alkalmazni. Az Fht. „A hitelszerződés feltételei és annak 

változása” című fejezete a 17/A-17/F.§§-okkal egészült ki. A 17/A.§ kimondja, 
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hogy a hitelező a fogyasztónak nem nyújthat olyan hitelt, amelynek teljes 

hiteldíj mutatója meghaladja a jegybanki alapkamat 24 százalékponttal növelt 

értékét. Ez alól a szabály alól kivételt képeznek a hitelkártya-szerződéshez 

vagy fizetési számlához kapcsolódó, továbbá kézizálog fedezete mellett 

nyújtott hitelek, amelyek esetében a teljes hiteldíj mutató nem haladhatja meg 

a jegybanki alapkamat 39 százalékponttal növelt mértékét. Az Fht. 17/A.§ (3) 

bekezdése külön is kimondja, hogy a mindennapi élet felszerelési tárgyainak, 

tartós fogyasztási cikkeinek (ide nem értve a gépjárművet) megvásárlásához 

és szolgáltatások igénybevételéhez nyújtott hitelek (áruhitelek) esetében, 

amennyiben a hitel folyósítása közvetlenül az áruhitellel érintett termék 

értékesítőjének, illetve a szolgáltatás nyújtójának történik, a teljes hiteldíj 

mutató nem haladhatja meg a jegybanki alapkamat 39 százalékponttal növelt 

mértékét. 

 

A 17/B.§-ban a jogalkotó meghatározza az egyoldalú szerződésmódosítás 

feltételeit és lehetőségeit. Kizárólag a hitelkamat, a kamatfelár, a költség és a 

díj módosítható a fogyasztó számára hátrányosan egyoldalúan, feltéve, hogy 

ezt a felek ezt a szerződésben kikötötték és törvény lehetővé teszi az 

egyoldalú módosítást. A törvény kimondja, hogy semmis az a szerződéses 

kikötés, amely a szerződés egyoldalú módosítására vonatkozóan a 

törvényben meghatározott követelményeknek nem felel meg. Garanciális 

szabályként megjelenik, hogy ha a hitelszerződés egyoldalú módosításának 

alapjául szolgáló feltételek a hitelkamat, a kamatfelár, a költség vagy a díj 

csökkentését teszik lehetővé, a hitelezőnek ezt a szerződéses kötelezettsége 

részeként a fogyasztó javára érvényesíteni kell. Az egyoldalú módosításról 

főszabály szerint legalább 60 nappal a hatályba lépést megelőzően értesíteni 
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kell a fogyasztót, aki díj- és költségmentesen 30 napon belül felmondhatja a 

szerződést. 

 

A 17/C.§ a kamatozással kapcsolatos feltételeket szabályozza. Futamidő 

alapján különbséget tesz 3 éves, vagy annál rövidebb futamidejű hitelek és 3 

évnél hosszabb hitelek között. A legfeljebb 3 éves hitelek esetén a törvény 

kimondja, hogy a kamatfeltétel a futamidő alatt a fogyasztó számára 

hátrányosan egyoldalúan nem módosítható és a kamat vagy fix, vagy pedig 

referencia kamatlábhoz (csak az MNB honlapján közzétett) kötött változó 

kamatozással és fix kamatfelárral nyújtható. A 3 évnél hosszabb hitelek 

esetén a hitel kamata lehet: 

 

a) referencia kamatlábhoz kötött változó kamat, legalább 3 évre rögzített 

kamatfelárral (utolsó kamatperiódusra a 3 évet illető követelményt nem 

kell teljesíteni); vagy 

b) legalább 3 éves kamatperiódusokra rögzített kamat; vagy 

c) fix kamat. 

 

Ehhez kapcsolódóan az Fht. 20/A. §-a kimondja, hogy ha a következő 

kamatperiódusban a kamat, illetve a kamatfelár mértéke a fogyasztó számára 

hátrányosan fog megváltozni, akkor a fogyasztó díj- és költségmentesen 

felmondhatja a hitelszerződést, ha legkésőbb az előző kamatperiódus utolsó 

napján fennálló tartozását rendezi. A felmondást a kamatperiódus lejártát 

megelőző 60 napon belül közölni kell. 
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A 17/D.§ a hitelkamat és a kamatfelár változtatásának korlátozását 

szabályozza és kimondja, hogy referencia-kamatlábhoz kötött kamatozású 

hitelszerződés esetén a referencia-kamatláb mértékét a hitelszerződésben 

meghatározott referenciakamat futamidejének megfelelő időközönként kell a 

fordulónapot megelőző hónap utolsó munkanapja előtt 2 nappal érvényes 

referencia-kamatlábhoz igazítani. A hitelező a hitel futamideje alatt legfeljebb 

öt alkalommal az egyes kamatperiódusok lejárta után módosíthatja a 

hitelkamatot, azzal, hogy az MNB kamatváltoztatási mutatót és kamatfelár-

változtatási mutatót tesz közzé, amelyeket be kell tartani felső korlátként a 

változtatások mértékének megállapításakor. 

 

Az Fht. kimondja, hogy egyedi változtatási mutatók és referencia-kamatlábak 

alkalmazására is van mód, ha az alkalmazás feltételeit a hitelező a MNB-nek 

bemutatja egy előzetes bejelentés formájában. Ilyen bejelentést már az Fht. 

módosításának hatálybalépése napjától is lehet tenni. Amennyiben a MNB 

elfogadja a bejelentésben foglaltakat, a mutatókat, illetve a referencia-

kamatlábat a honlapján közzéteszi az 30 napon belül, egyébként a 

bejelentést elutasítja. Az egyedi feltételeket a hitelszerződésben minden 

esetben rögzíteni kell. Ha az ezeket meghatározó körülményekben olyan 

lényeges változás következik be, amely miatt a feltétel rendeltetésére 

alkalmatlanná válik, a MNB honlapjáról törli azt és egyidejűleg megjelöli az 

azt helyettesítő kamatváltoztatási, illetve kamatfelár-változtatási mutatót vagy 

referencia-kamatlábat. 

 

Fontos szabály, hogy a hitelező a kamaton kívül a fogyasztó terhére csak 

olyan költséget állapíthat meg és módosíthat – annak növekedésével 
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arányosan – a fogyasztó számára hátrányosan, amelyet a szerződésben 

tételesen meghatározott és amely költség a szerződés megkötése, 

módosítása és a fogyasztóval való kapcsolattartás során közvetlenül a 

fogyasztó érdekében, harmadik személy szolgáltatásával összefüggésben a 

fogyasztóra áthárítható módon merült fel. További korlátozást jelent, hogy a 

hitelező a kamaton kívül díj fizetését a hitelszerződésben tételesen rögzített 

módon, a szerződéskötéssel, a szerződés módosításával és 

megszüntetésével, valamint ügyviteli költségeivel összefüggésben köthet ki, 

és e díjat legfeljebb a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett előző évi 

éves fogyasztói árindex mértékével emelheti. A szerződés szerint százalékos 

arányban meghatározott díjak a hitel pénznemében, a tételesen 

meghatározott díjak csak forintban állapíthatók meg. 

 

A 17/E. § (1) bekezdése kimondja, hogy „a hitelező a kamaton kívül a 

fogyasztó terhére csak olyan költséget állapíthat meg és módosíthat - annak 

növekedésével arányosan - a fogyasztó számára hátrányosan, amelyet a 

szerződésben tételesen meghatározott, és amely költség a szerződés 

megkötése, módosítása és a fogyasztóval való kapcsolattartás során 

közvetlenül a fogyasztó érdekében, harmadik személy szolgáltatásával 

összefüggésben a fogyasztóra áthárítható módon merült fel.” A (2) bekezdés 

rendelkezései szerint „a hitelező a kamaton kívül díj fizetését - ide nem értve 

a hitel folyósításához, a hitelkeret rendelkezésre tartásához, valamint a 

fogyasztó általi előtörlesztéshez közvetlenül kapcsolódó költségei fejében e 

törvény szerint megállapítható díjat – a hitelszerződésben tételesen rögzített 

módon, a szerződéskötéssel, a szerződés módosításával és 

megszüntetésével, valamint ügyviteli költségeivel összefüggésben köthet ki, 
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és e díjat legfeljebb a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett előző évi 

éves fogyasztói árindex mértékével emelheti.”68 

 

További fontos szabály, hogy a hitelező a költséget annak felmerülésekor, a 

díjat pedig évente egy alkalommal, április 1. napjával hatályos időponttal 

módosíthatja, valamint, hogy a szerződés szerint százalékos arányban 

meghatározott díjak a hitel pénznemében, a tételesen meghatározott díjak és 

költségek pedig csak forintban állapíthatók meg.69 

 

A fentiekből látható, hogy a jogalkotó nem határozza meg azt, hogy a 

fogyasztóval szemben milyen esetekben lehetséges díj és költség jogcímén 

fizetési igényt érvényesíteni. Szintén nem tartalmaz az Fht. (sem pedig egyéb 

releváns jogszabály) egzakt jogi definíciót a díj és a költség fogalmára, azok 

általánosan bevett jelentése pusztán logikai/szemantikai úton vezethető le. 

Ettől függetlenül, értelmezésünk során arra támaszkodhatunk, hogy a díj 

alapvetően olyan esetekben alkalmazandó, ahol valamilyen ellenszolgáltatást 

kap a fizető fél (pl. hiteldíj, vállalkozói díj, megbízási díj stb.), míg a költség 

olyankor fizetendő, amikor az egyik félnek a szolgáltatás nyújtásával 

kapcsolatosan kiadása (gyakran harmadik személynek fizetendő díjtétel) 

merült fel és ezt a másik szerződő fél irányában elszámolási 

kötelezettségként érvényesíti. A fogalmak köznapi jelentésétől 

elvonatkoztatva azonban rendkívül sajátos az Fht. vonatkozó megoldása, 

amely úgy választja külön a két fogalmat, hogy azokat nem határozza meg. 

 

                                                 
68 Fht. 17/E.§ (1) bekezdése 
69 Fht. 17/E.§ (3) és (4) bekezdése 
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A hivatkozott 17/E.§ első bekezdése a költség tekintetében úgy rendelkezik, 

hogy a hitelező a kamaton felül csak olyan költséget állapíthat meg, amelyet a 

szerződésben tételesen meghatározott, és amely költség: 

 

(i) a szerződés megkötése; 

(ii) a szerződés módosítása; és 

(iii) a fogyasztóval történő kapcsolattartás 

 

során közvetlenül a fogyasztó érdekében, harmadik személy szolgáltatásával 

összefüggésben, a fogyasztóra áthárítható módon merül fel. 

 

Igen érdekes, hogy a költségek közül teljes mértékben hiányzik a szerződés 

folyamatos teljesítésének, a megszüntetésének és a követelések 

végrehajtásának szabályozása. Az Fht. rendszerében költségként csak a 

17/E.§ (1) bekezdés szerint „közvetlenül a fogyasztó érdekében” felmerülő 

költségek érvényesíthetőek. Ez a kitétel a végrehajtással kapcsolatos 

költségekből adódó regresszigény érvényesítése esetén okoz nehézséget, 

ugyanis nehéz úgy érvelni, hogy egy, a fogyasztó által történő 

szerződésszegésből adódó felmondást követően felmerült bármilyen költség 

miért szolgálja közvetlenül a szerződésszegő fél érdekét (hiszen akkor már 

megváltoznak a felek érdekei). 

 

A fenti diszkrepancia feloldására kétféle értelmezés tűnik lehetségesnek: (i) a 

jogalkotó ki kívánta zárni, hogy a hitelező költséget érvényesítsen a 

szerződés megszüntetése, illetőleg szerződésszegés esetére; vagy (ii) a 

jogalkotó ki kívánta zárni, hogy a hitelező kontraktuális alapon érvényesítsen 
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igényt a szerződés megszüntetése, illetőleg szerződésszegés körében, 

azonban az egyéb jogszabályokból fakadóan költségeinek megtérítésére 

igényt tarthat. Utóbbi esetben logikusnak és jogszerűnek tűnhet egy olyan 

megoldás, miszerint a hitelező – amennyiben nem tér el e jogszabályok 

rendelkezéseitől, csupán ismerteti azokat –, jogosult a szerződésben 

rendelkezni ezen költségek megtérítéséről (pl.: olyan kijelentés a 

szerződésben, hogy amennyiben az adós ellen végrehajtási eljárás indul, 

köteles a végrehajtási költségek megtérítésére). 

 

Amennyiben ez utóbbi értelmezést fogadjuk el, további vizsgálatot igényel, 

hogy mi azon költségek köre, amelyeket a hitelező jogszabályi rendelkezések 

alapján érvényesíthet (pl.: végrehajtási költségek, felelős őrzésből származó 

költségek, culpa in contrahendo, szerződésen kívüli károkozás miatt felmerült 

költségek stb.). A fentieknek megfelelően azt szükséges vizsgálni, hogy (i) a 

jogalkotó lehetővé teszi-e a költségek érvényesítését a szerződés 

megszüntetése, illetőleg szerződésszegés körében az Fht.-től különböző más 

jogszabályok alapján; valamint (ii) amennyiben lehetővé teszi, hogy nem az 

Fht., hanem más jogszabály alapján érvényesítsenek költséget, úgy abba a 

szerződés megszűnésével kapcsolatos költségek beletartozhatnak-e. 

 

A hivatkozott 17/E.§ második bekezdése a díjak kapcsán tartalmaz 

rendelkezéseket. Eszerint a hitelező – a kamaton felül – díj fizetését a 

szerződésben tételesen rögzített módon: 

 

(i) a szerződéskötéssel; 

(ii) a szerződés módosításával; 
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(iii) a szerződés megszüntetésével; és 

(iv) ügyviteli költségeivel kapcsolatban 

 

kötheti ki. Különválasztja a jogszabály a hitelfolyósítási, a rendelkezésre 

tartási, illetve az előtörlesztési díjakat, amelyekre vonatkozóan az Fht. külön 

szabályozást tartalmaz. 

 

A fentiek ismeretében különös, hogy a jogalkotó a díjak kapcsán elismeri 

egyrészt a szerződés megszüntetésével kapcsolatban fizetendő összegek 

jogosságát, másrészt díjként érvényesíthetőnek véli az ügyviteli költségeket. 

Szintén sajátos, hogy a 17/E.§ (2) bekezdése kivételként utal az előtörlesztési 

díjra (bár már itt is „előtörlesztéshez közvetlenül kapcsolódó költségei fejében 

e törvény szerint megállapítható költség”-ről beszél - azaz nem díjról, hanem 

költségről), viszont az ezt szabályzó 24.§ már egyértelműen költségként 

rendelkezik az előtörlesztési díjról. Bár itt az Fht. egy maximum limitet ad (az 

előtörlesztés 1%-a, illetve 0,5%-a), a hitelező csak az „esetleges, méltányos 

és objektíve indokolt költségeinek megtérítésére” jogosult – azaz a törvényi 

szabályozás egyértelmű abban a tekintetben, hogy ez egy költségtérítési 

elem, nem pedig egy díj. 

 

Ahogy azt a fentiekben ismertettük, az Fht. nem rendelkezik a költségek 

körében a szerződés megszüntetésével kapcsolatos költségek 

alkalmazhatóságáról, így jogi kockázatot jelent annak megítélése, hogy más 

jogszabályok alapján a hitelező mennyiben jogosult költséget érvényesíteni. 

Feltételezzük, hogy amennyiben van lehetőség költségek érvényesítésére a 

szerződés megszüntetése körében, az mindenképpen más, az Fht.-től 



86 

 

független jogszabály alapján lehetséges, emiatt viszont az érvényesíthetőség 

főszabály szerint független attól, hogy a költség a szerződésben feltüntetésre 

került-e (pl.: bírósági végrehajtás költségei). Azt is látni kell, hogy sem az Fht., 

sem pedig más jogszabály nem tiltja egy olyan díjelem bevezetését, amely 

nem konkrétan meghatározott, hanem egy intervallumban kerül kifejezésre, 

vagy amelynek számítási módja rögzített, és az sem tilos, hogy egy díj 

számításának alapját egy költség képezze (sőt, az Fht. kifejezetten tartalmaz 

ilyet az előtörlesztési díj kapcsán). 

 

A 17/F. §-a rendelkezik a késedelmi kamat maximumáról is, amely nem lehet 

magasabb, mint az ügyleti kamat másfélszeresének 3 százalékponttal növelt 

mértéke, de legfeljebb az alkalmazandó maximális THM. 

 

Az Fht. 18. §-a kimondja, hogy referencia-kamatlábhoz kötött hitelkamat 

esetén a szerződő felek a hitelszerződésben megállapodhatnak, hogy a 

hitelező a fogyasztót rendszeresen a honlapján és az ügyfelek számára 

nyitva álló helyiségében kifüggesztve tájékoztatja a referencia-kamatláb 

változtatásáról, valamint a díj és költség változtatásáról. Ilyen megállapodás 

hiányában a kamatperiódus lejártát megelőző legalább 90 nappal a 

fogyasztót tájékoztatni kell az új kamatperiódusban alkalmazandó kamatról 

vagy kamatfelár mértékéről, a módosítást követően fizetendő 

törlesztőrészletek várható összegéről, és ha ennek kapcsán a 

törlesztőrészletek száma vagy a törlesztés gyakorisága változik, ennek 

tényéről. Ennek a rendelkezésnek az értelmezése ugyanakkor annyiban 

problémás, hogy a kamatperiódus 90 napnál rövidebb is lehet, így nem 
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egyértelmű, hogy például egy három hónapos kamatperiódus esetén ezt a 

szabályt hogyan kell teljesíteni. 

 

Hitelszerződésben foglalt megállapodás hiányában díj-, illetve 

költségmódosítás esetén a módosítás hatálybalépését megelőző legalább 30 

nappal kell a fogyasztóval közölni a módosítás tényét, az új mértéket és azt, 

hogy a módosítást követően a változás hogyan befolyásolja a fizetendő 

összeget. Állami kamattámogatással nyújtott hitel esetén a módosítást a 

hatálybalépést megelőzően legalább 15 nappal hirdetményben kell 

közzétenni. Ebben a körben komoly problémát okoz a gyakorlatban, hogy a 

fogyasztók ritkán olvasnak naponta banki hirdetményeket, így a hirdetményi 

úton való tájékoztatás nem egy adekvát mód arra, hogy a fogyasztó a 

költség- illetőleg díjváltozásról értesüljön. Jóllehet, a hitelezési költségek 

növekedését eredményezné a fogyasztók külön-külön történő értesítése, az 

mindenképpen jobban szolgálná azt, hogy a fogyasztók tudomást 

szerezzenek az ilyen változásokról és legyen idejük a szükséges lépések 

(például refinanszírozási kölcsön igénylése) megtételére. 

 

Új szakaszokkal egészültek ki a felmondási jogra vonatkozó rendelkezések is. 

Ahogy már említésre került, a fogyasztó az Fht. 20/A. §-a alapján díj- és 

költségmentesen jogosult felmondani a hitelszerződést, amennyiben a 

következő kamatperiódusban a kamat, illetve a kamatfelár mértéke a 

fogyasztó számára hátrányosan változik. Ennek a rendelkezésnek a 

megítélése ismét kérdéses: amennyiben a referenciakamat nő, a fogyasztó 

jogosult új, helyettesítő hitelterméket keresni és a meglévő hitelszerződését 

díjmentesen felmondani. Ez banki oldalról a hosszú távú, kiszámítható 
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ügyfélkapcsolatot ássa alá, amely ellen a pénzintézetek úgy védekezhetnek, 

hogy a fogyasztót – a fent már ismertetett módon – a szerződéskötéskor 

mentesítik egyes költségek alól, amelyeket felmondás esetén kell megfizetni. 

Ez azonban eltántorítja a fogyasztókat attól, hogy az Fht. szerinti felmondási 

jogukkal éljenek, hiszen az valójában már nem minősül díj- és költségmentes 

felmondásnak. Ez a gyakorlat szintén további fogyasztóvédelmi 

konzekvenciákat vethet fel a felügyelet állásfoglalásai, illetőleg a bírósági 

gyakorlat függvényében. A fentiekhez hasonlóan itt is csak utalnánk arra, 

hogy nincs átfogó piaci képünk, arról, hogy kialakult-e, vagy kialakulóban van-

e a fentiekben vázoltak szerinti gyakorlat. Az MNB amennyiben ezt 

szükségesnek látja végezhet vizsgálatot, amelynek fényében megteheti a 

szükséges intézkedéseket. 

 

A hitelező felmondási jogának gyakorlása során a kezesnek és a személyes 

adósnak nem minősülő zálogkötelezettnek küldött írásbeli fizetési 

felszólításban felhívja a fogyasztó, a kezes, illetve a zálogkötelezett figyelmét 

a teljes fennálló és a lejárt tartozás összegére, a fizetendő kamat és 

késedelmi kamat mértékére, valamint a nemfizetés esetén teljesítendő 

további kamatteherre, és a tartozás rendezésének elmaradása esetén a 

várható jogkövetkezményekre. Jelzáloghitel-szerződés felmondását 

megelőzően a hitelező az írásbeli fizetési felszólítással és tájékoztatással 

egyidejűleg köteles a fogyasztónak bemutatni a fogyasztó által a szerződés 

megkötésétől kezdődően – egyes évekre összesítve, de a fogyasztó külön 

kérésére havi bontásban is – teljesített törlesztő részletek, a visszafizetett 

tőkeösszeg, az elszámolt kamat, késedelmi kamat és egyéb költségek, 

továbbá a tőkésített kamat és a fennálló tartozás alakulását is. További fontos 
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változás, hogy lakáscélú hitelszerződés esetében a szerződés felmondását 

követő kilencvenedik nap eltelte után a pénzügyi intézmény a fogyasztó 

nemteljesítése miatt a felmondás napját megelőző napon érvényes ügyleti 

kamatot, költséget és díjat meghaladó mértékű késedelmi kamatot, költséget 

és díjat nem számíthat fel. Deviza alapú szerződés esetén pedig annak 

felmondása esetére a hitelező a fennálló tartozás összegének forintban 

történő meghatározására köteles, azzal, hogy a felmondást követő 

kilencvenedik napot követően a hitelező a fogyasztó nemteljesítése miatt, a 

felmondás napján érvényes ügyleti kamatot és kezelési költséget meghaladó 

mértékű késedelmi kamatot, költséget vagy díjat nem számíthat fel. 

 

Fontos újítást jelent az Fht.-ben a devizahitelekre vonatkozó szabályozás 

újragondolása. A 21/A.§ (1) bekezdése meghatározza a deviza alapú hitelek 

fogalmát, amely devizában nyilvántartott vagy devizában nyújtott és forintban 

törlesztendő hitel. Ha a hitelező deviza alapú hitelszerződést kíván kötni a 

fogyasztóval, akkor az Fht. szerinti tájékoztatási kötelezettsége során köteles 

feltárni a fogyasztó előtt a szerződéses ügylettel összefüggésben őt érintő 

kockázatokat, amelynek tartalmaznia kell a deviza alapú hitelszerződésből 

eredő árfolyamkockázat részletes ismertetését, valamint ennek hatását a 

törlesztő részletekre. A tájékoztatás tudomásulvételét az ügyfél aláírásával 

ellátott nyilatkozattal kell igazolnia. Ezzel együtt további kritika a jogszabállyal 

szemben, hogy a hitelező nincs rákényszerítve arra, hogy érdemi 

erőfeszítéseket tegyen a kockázatok tényleges feltárására és megértetésére, 

így a tájékoztatás könnyen egy formanyomtatvány aláírása maradhat az 

érdemi figyelemfelhívás helyett. Deviza alapú fogyasztói hitelszerződés 

esetén a kölcsön folyósításakor a kölcsön, valamint a havonta esedékessé 
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váló törlesztőrészlet forintban meghatározott összegének kiszámítása az 

MNB által megállapított és közzétett, hivatalos devizaárfolyam alapján, vagy a 

folyósító hitelintézet deviza középárfolyamán történik. Lényeges szabály, 

hogy a hitelező az átváltással és számítással összefüggésben külön költséget 

vagy díjat nem számíthat fel. 

 

A 2015. február 1-jétől hatályba lépő módosítások között szerepel a 

folyósítási díj maximalizálása, miszerint a jövőben a folyósítási díj legfeljebb 

200.000,- Ft lehet, de semmi esetre sem haladhatja meg a folyósított összeg 

1%-át. A hitelkeret rendelkezésre tartási díja is maximalizálásra, került, ennek 

mértéke nem lehet magasabb a százalékban meghatározott ügyleti kamat 50 

% százalékánál. Ezen rendelkezés gyakorlati oldalról ismét kérdéseket vet 

fel, hiszen nem szabályozza, hogy a szerződés megkötésével kapcsolatban 

más költségeket lehet-e érvényesíteni, így a hitelintézetnek lehetősége nyílik 

a korábban folyósítási díj címen érvényesíteni kívánt díjelemeket más 

jogcímen (például: szerződéskötési díj, adminisztrációs díj) érvényesíteni. 

 

Az Fht. módosítása kimondja továbbá, hogy a pénzügyi intézmények – 

érdekképviseletük ellátására létrehozott – jogi személyiséggel rendelkező 

szervezetei a pénzügyi intézmények e törvény hatálya alá tartozó 

tevékenységére vonatkozóan mintaként szolgáló általános szerződési 

feltételeket és ezeket magukba foglaló mintaszabályzatot tehetnek közzé az 

MNB engedélyével. 

 

A hitelező köteles az általános szerződési feltételeit és az ezt magukba 

foglaló üzletszabályzatát 2015. február 1. napjával kezdődő hatállyal a fent 
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meghatározott rendelkezéseknek megfelelően módosítani, amely 

automatikusan részévé válik a módosító törvény hatálybalépésekor fennálló 

szerződéseknek. Fontos adminisztratív kötelezettség a hitelezőkre nézve, 

hogy a változásokról a fogyasztót egyedileg tájékoztatni kell. A 

módosításokkal kapcsolatban garanciális szabály, hogy sem a kamat 

meghatározásának módja, sem annak feltételei nem változhatnak és új díjak, 

költségek sem kerülhetnek bevezetésre. A 2014. évi XL. törvény alapján 

történő elszámolással nem érintett fogyasztói hitelszerződések esetében a 

hitelezők legkésőbb 2015. december 31-ig kötelesek a szerződések 

megváltozott tartalmáról a fogyasztót egyedileg tájékoztatni. Ezzel a hitelező 

számára az egyoldalú kamat-, költség-, illetve díjemelési tilalom megszűnik, 

és a törvényben foglaltakkal összhangban módosított szerződés 

rendelkezései az irányadóak. 

 

A változásokat értékelve azt találjuk, hogy összességében a fogyasztói 

hitelpiac igen jelentős újraszabályozására tett kísérletet a jogalkotó. Két 

irányban is jelentősek ezek a változások: egyrészt a meglévő 

hitelszerződések szerződési feltételei kerültek módosításra, másrészt pedig 

az újonnan megkötendő hitelszerződésekre kell az eddigiektől merőben új, 

szignifikánsan jobban szabályozott feltételeket alkalmazni. A meglévő 

hitelszerződések módosítása egyértelműen az adósok terheinek időleges 

csökkentését célzó átmeneti megoldás – amely azonban nem biztosítja azt, 

hogy később a fogyasztók terhei a kamatváltozások következtében ne 

növekedjenek. Erre tekintettel a kamatok szigorúbb szabályozása nem nyújt 

teljes védelmet a fogyasztók számára a pénzpiaci változásoktól. Az egyoldalú 

szerződésmódosítás lehetőségének szigorúbb szabályozása ugyanakkor 



92 

 

mindenképpen jó irány, hiszen kiszámíthatóbbá teszi a fogyasztók számára a 

hitelszerződéssel kapcsolatos változásokat. Ami a jövőben megkötendő 

szerződéseket illeti, a törvény hatása nehezen megbecsülhető, azonban a 

szigorodó rendelkezések miatt a hitelezés visszaesésére lehet számítani. 

 

 

II.2.2. A hitelintézeti törvény releváns rendelkezéseinek változásai 

 

A teljesség kedvéért álljon itt a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról 

szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény („Hpt.”) fogyasztóvédelmi 

rendelkezéseinek rövid összefoglalója, különös hangsúllyal az utóbbi idők 

változásaira. A szabályokra (és a változásokra) egyrészt hazai specialitás ad 

okot, másrészt ahol ez szükséges, ott megfelelnek a közösségi szabályoknak. 

 

 A törvény számos pénzpiacot szabályozó rendelkezést tartalmaz, így a 

pénzügyi szolgáltatások és kiegészítő pénzügyi szolgáltatások szabályozását, 

valamint a pénzügyi intézmények alapítási, megszűnési, továbbá szervezeti 

és működési szabályait és a velük szemben támasztott prudenciális 

követelményeket. A Hpt. XIII. fejezete (Ügyfelek védelme) tartalmazza a Hpt. 

főbb fogyasztóvédelmi rendelkezéseit, jóllehet, ebben a körben elszórtan 

számos más rendelkezés is alkalmazható lehet (pl.: titoktartás, 

betétbiztosítás). A Hpt. 265.-267.§ rendelkezései hatályon kívül helyezésre 

kerültek, tekintettel arra, hogy a THM maximalizálására vonatkozó jogi 

előírásokat az Fht. vette át a fentebb ismertetetteknek megfelelően. 
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A Hpt. 268-270.§-ai tartalmazzák a kereskedelmi kommunikációra vonatkozó 

rendelkezéseket, amelyek az Fht. előírásaitól függetlenül alkalmazandóak. A 

fogyasztóknak nyújtott hitellel kapcsolatos kereskedelmi kommunikációt 

alapvetően az Fht. szabályozza, a betétnyújtással kapcsolatban pedig a Hpt. 

az irányadó, amely kimondja, hogy a kereskedelmi kommunikációban fel kell 

tüntetni a betét egységesített betéti kamatláb mutatóját. 

 

A 271.§ tartalmazza az ügyfelek tájékoztatására vonatkozó rendelkezéseket.  

Ez előírja: 

 

a) általános szerződési feltételeket is tartalmazó üzletszabályzatoknak; 

b) az ügyfelek számára ajánlott pénzügyi és kiegészítő pénzügyi 

szolgáltatásokkal kapcsolatos szerződési feltételeknek; 

c) a kamatoknak, szolgáltatási díjaknak, az ügyfeleknek terhelő egyéb 

költségeknek, a késedelmi kamatoknak, valamint a kamatszámítás 

módszerének az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségekben, illetőleg 

elektronikus úton történő közzétételét. 

 

A 271.§ (2) bekezdése rendelkezik arról, hogy a pénzügyi intézmény köteles 

az ügyfél kérésére ingyenesen rendelkezésre bocsátani az 

üzletszabályzatokat, valamint a jogszabály által nyilvánosságra hozni rendelt 

adatokat. A devizahitelekre és a magatartási kódexre vonatkozó tájékoztatási 

kötelezettség az Fht.-ba került át, így a Hpt. ezen rendelkezéseit február 1-től 

hatályon kívül helyezték. 
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A Hpt. 272.§ előírja, hogy a hitelintézet az OBA-val, vagy a külföldi 

betétbiztosító intézménnyel, illetőleg az önkéntes biztosítási intézménnyel 

kapcsolatos lényeges tájékoztatást közérthető formában megadja a 

betétesnek, a felek eltérő rendelkezése hiányában magyar nyelven. 

Tájékoztatni kötelesek továbbá a hitelintézetek a betéteseket, amennyiben az 

OBA-ban, vagy külföldi betétbiztosító intézményben létesített tagságuk 

megszűnt. 

 

A 275.§ az időszakos tájékoztatási kötelezettséget rögzíti. A pénzügyi 

intézmény köteles évente legalább egy alkalommal, valamint a szerződés 

lejártakor egyértelmű, közérthető és teljes körű írásbeli kimutatást (kivonatot) 

küldeni a folyamatos szerződések esetén. Az ügyfél ezen túlmenően saját 

költségére a kérést megelőző öt évben végrehajtott egyedi ügyletekről is 

kimutatást kérhet, amelyet a pénzügyi intézmény 90 napon belül köteles 

megküldeni. 

 

Fontos szabályokat tartalmaznak a Hpt. 276-278. §-ai is, amelyek előírják, 

hogy a pénzügyi intézmény a részére engedélyezett és általa rendszeresen 

végzett tevékenységére vonatkozó általános szerződési feltételeit 

üzletszabályzatba foglalja, amelyben köteles feltüntetni azt is, ha magatartási 

kódexnek vetette alá magát. A 277. § a betétgyűjtéssel kapcsolatos 

üzletszabályzatra, míg a 278. § a hitelnyújtással kapcsolatos 

üzletszabályzatra vonatkozóan fogalmaz meg tartalmi követelményeket. 
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A betétgyűjtéssel kapcsolatos üzletszabályzatnak tartalmaznia kell többek 

között: 

 

a) a hitelintézet teljes nevét, a tevékenységi engedély számát és dátumát; 

b) a kamatszámítás vagy az átlagkamat-számítás módját, a kamat 

megváltoztatásának lehetőségét; 

c) azt a legkisebb összeget, amelyet a hitelintézet betétként elfogad; 

d) azt a legrövidebb időtartamot, amíg a betétet nem, illetve csak a kamat 

vagy annak egy része elvesztése árán lehet kivenni; 

e) a fizetendő kamatból történő – a hitelintézet által eszközölt – esetleges 

levonásokat; 

f) a betétszámla megszüntetésének módját, esetleges költségét; 

g) a betét biztosítottságára vonatkozó információt; 

h) névre szóló betét esetében a hitelintézet által nyilvántartott személyi 

azonosító adatok körét.70 

 

A hitelnyújtásra vonatkozó üzletszabályzatnak legalább a következőket kell 

tartalmaznia: 

 

a) a pénzügyi intézmény teljes nevét, a tevékenységi engedély számát és 

dátumát; 

b) azt, hogy változtatható-e, és ha igen, milyen módon a kamat; 

c) a kamatszámítás módját; 

d) az egyéb díjakat és költségeket; 

e) a szerződést biztosító mellékkötelezettségeket; 

                                                 
70 Hpt. 277.§ 
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f) a központi hitelinformációs rendszerrel kapcsolatos adatkezelési 

szabályokat, a jogorvoslati lehetőségekre való figyelemfelhívással 

együtt; 

g) deviza alapú jelzáloghitel-szerződés esetén a kiválasztott és alkalmazott 

számítási módot, továbbá azt az adatot, hogy a forintban meghatározott 

összeg kiszámítására mely időpontban kerül sor.71 

 

Jóllehet, az üzletszabályzatokkal kapcsolatos törvényi követelmények nem 

változtak, a törvényből kikerült a hitel- és kölcsönszerződések egyoldalú 

módosítására vonatkozó rendelkezések jelentős része, tekintettel arra, hogy 

ezek a rendelkezések is átkerültek az Fht.-be. Hasonló változás következett 

be az ilyen szerződések felmondására vonatkozó rendelkezések 

tekintetében, amelyeket a jövőben szintén az Fht. tartalmaz. 

  

                                                 
71 Hpt. 278.§ 
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III. A közösségi pénzügyi fogyasztóvédelem szervezeti 

oldala és a hazai szabályok a vonatkozó esetjog 

tükrében 

 

III.1. Bevezetés 

 

Az uniós intézmények jelentősége az Európai Unió, mint tagállamok 

együttműködésén alapuló entitás szervezeti sajátosságából is adódik. Egy 

állam működőképességéhez elengedhetetlen egy, a jogrendszer betartását 

kikényszerítő intézményrendszer. Az Európai Unió korántsem tekinthető 

államnak, azonban jelentős előrelépésként értékelendő az Unió jogállása 

körül kibontakozó hosszas vitát és bizonytalanságot lezáró Lisszaboni 

Szerződés, amelyben explicit módon rögzítésre került, hogy „az Unió jogi 

személy”. 72 Az EU ugyanakkor abban az értelemben speciális szervezetnek 

tekinthető, hogy az azt létrehozó tagállamok az Unió keretében nem 

kizárólagosan gazdasági együttműködést valósítanak meg a hatékonyság 

jegyében és a közös előnyök reményében, hanem tagállamai lemondtak 

egyes jogaik gyakorlásáról a közösség javára, azokat – a kapcsolódó 

feladatokkal (szakpolitikák kialakításával és megvalósításával) együtt – 

                                                 
72 Lisszaboni Szerződésként alatt értendő a 2009. december 1-én hatályba lépett, a Nizzai 
szerződést felváltó Az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés egységes szerkezetbe foglalt változata, valamint az ehhez csatolt nyilatkozatok 
egysége, amely az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Közösséget létrehozó 
szerződés módosításáról szóló lisszaboni szerződés kihirdetéséről szóló 2007. évi CLXVIII. 
törvény keretében került implementálásra a magyar jogrendszerbe. 
Lisszaboni Szerződés 47. cikk. 
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átruházták az EU-ra (közösen gyakorolják vele), illetve jogelődjére, a 

Közösségre.73 

 

A tagállamok által az Európai Unióra átruházott hatáskörök jellegükben 

hasonlóak az egyes állami feladatokhoz, azok érvényesíthetőségéhez így – 

akárcsak a hagyományos értelemben vett tagállami hatáskörök esetében – 

elengedhetetlen egy különálló jogrendszer létrehozása.74 Az Európai 

Közösségek a kezdetektől fogva számos, a mindennapi életet folyamatosan 

alakító, befolyásoló hatáskörrel rendelkezett. Az ezekkel járó feladatok 

megfelelő ellátásához azonban szükséges és elengedhetetlen egy állandósult 

jog- és szervezetrendszer, amely alkalmas és  

 

képes a megfelelő döntések jogi aktusok formájában való meghozatalára, 

végrehajtására és annak ellenőrzésére.75 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
73 Dr. Horváth Zoltán, Dr. Bathó Ferenc, Dr. Mohay György, Horváth Péter: Általános 
közigazgatási ismeretek V. modul: Az Európai Unió szervezete, működése és jogrendszere, 
FÁMA Zrt. – Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt., Budapest, 2013., 15. o. 
74 Dr. Horváth Zoltán, Dr. Bathó Ferenc, Dr. Mohay György, Horváth Péter: Általános 
közigazgatási ismeretek V. modul: Az Európai Unió szervezete, működése és jogrendszere, 
FÁMA Zrt. – Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt., Budapest, 2013., 15. o. 
75 Papp Mónika - Várnay Ernő: Az Európai Unió joga, Wolters Kluwer Kft., Budapest, 2013., 65. o. 
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III.2. Kitekintő az Európai Unió jogforrási rendszerére 

 

Az Európai Unió jogrendszere kettős: az ún. „elsődleges jogforrásoktól” 

megkülönböztetendőek az ún. „másodlagos jogforrások”. Elsődleges 

jogforrások alatt a tagállamok csatlakozási szerződései és az Európai Unió 

alapító szerződései (azaz az Európai Unióról Szóló Szerződés, valamint az 

Európai Unió Működéséről Szóló Szerződés) értendőek, amelyek az uniós 

jogrendszerben jellegüknél fogva alapvető szerepet töltenek be. A 2008-as 

Lisszaboni Szerződés az Európai Közösséget Létrehozó Szerződést, 

valamint a korábbi Európai Unióról Szóló Szerződést váltotta fel és számos 

jelentős változást vezetett be. Különös jelentőséggel bírnak az előbbiekben 

említett változások, mint pl. az Európai Unió jogi személyiséggel való 

felruházása, valamint a hárompilléres struktúra megszüntetése, az 

intézményrendszer kibővítése, az önkéntes kilépés jogi formájának 

implementálása, a jogi aktusok közötti hierarchia megállapítása, stb.76 

 

Ezzel szemben a másodlagos vagy ún. „származtatott” jog alatt az unió 

intézményei által, az alapszerződésekben rájuk ruházott hatás- és 

feladatkörök ellátása és végrehajtása során hozott, jogi formát öltő 

intézkedéseket és döntéseket értjük. Ebből következik, hogy a másodlagos 

uniós jog nem lehet ellentétes az alapszerződésekkel, az Unió elsődleges 

jogával.77 

 

                                                 
76 Dr. Horváth Zoltán, Dr. Bathó Ferenc, Dr. Mohay György, Horváth Péter: Általános 
közigazgatási ismeretek V. modul: Az Európai Unió szervezete, működése és jogrendszere, 
FÁMA Zrt. – Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt., Budapest, 2013., 15. o. 
77 Papp Mónika - Várnay Ernő: Az Európai Unió joga, Wolters Kluwer Kft., Budapest, 2013., 159. 
o. 
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„Az Unió hatásköreinek gyakorlása érdekében az intézmények rendeleteket, 

irányelveket, határozatokat, ajánlásokat és véleményeket fogadnak el. A 

rendelet általános hatállyal bír. Teljes egészében kötelező és közvetlenül 

alkalmazandó valamennyi tagállamban. Az irányelv az elérendő célokat 

illetően minden címzett tagállamra kötelező, azonban a forma és az eszközök 

megválasztását a nemzeti hatóságokra hagyja. 

 

A határozat teljes egészében kötelező. Amennyiben külön megjelöli, hogy kik 

a címzettjei, a határozat kizárólag azokra nézve kötelező, akiket címzettként 

megjelöl. Az ajánlások és vélemények nem kötelezőek.”78 

 

A másodlagos jog érvényesülése két csatornán keresztül biztosított: egyrészt 

az Európai Unió Bíróságának esetjogában kidolgozott és lefektetett 

jogelvekben, másrészt pedig a vonatkozó intézmények által hozott jogi 

aktusokon keresztül. A hivatkozott jogelvek közül az uniós jog elsőbbségének 

elve, valamint a közvetlen és a közvetett hatály elvei szolgálják többek között 

e cél megvalósulását.79 

 

Az eredeti alapszerződések nem rendelkeztek az uniós jog elsőbbségéről, így 

annak lefektetése egyértelműen az Európai Unió Bírósága „érdeme”. Bár a 

Lisszaboni Szerződés aláírását megelőzően elkészített, Európai Alkotmány 

Létrehozásáról Szóló Szerződés tervezetében egyértelműen rögzítésre került, 

                                                 
78 Európai Unió működéséről szóló szerződés 288. cikke  
79 Lásd e tekintetben az Egyenlő Bánásmód Tanácsadó Testületének 288/4//2010. (VI. 21. ) TT. 
sz. állásfoglalását az európai uniós jog hatályosulásával kapcsolatos kérdésekről. 
http://www.egyenlobanasmod.hu/data/TTaf_201006.pdf (utoljára letöltve 2015. november 8.) 

http://www.egyenlobanasmod.hu/data/TTaf_201006.pdf
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hogy „az Alkotmány, valamint az Unió intézményei által a rájuk ruházott 

hatáskörök gyakorlása körében alkotott jog a tagállamok jogával szemben 

elsőbbséget élvez,” a Lisszaboni Szerződésbe végül nem került bele az 

érintett rendelkezés.80 Megjegyzendő, hogy a Lisszaboni Szerződést elfogadó 

kormányközi konferencia zárónyilatkozatához csatolt 17. számú 

nyilatkozatban a tagállamok megerősítették az uniós jog elsőbbségét. 

 

Az elv teljes formájában az Európai Unió Bírósága előtt megfordult három 

ügyben hozott ítélet keretében került kimunkálásra.81 Az elvet klasszikus 

értelemben az Európai Unió Bírósága a Costa kontra Enel ügyben született 

ítéletében fektette le, amelyben egyértelműen kimondta, hogy „a 

Szerződésből eredő és ezáltal önálló jogforrásból származó joggal szemben 

– annak eredeti, sajátos természetéből adódóan – bírói úton nem 

érvényesíthető semmiféle nemzeti szabály anélkül, hogy e jog el ne veszítené 

közösségi jellegét, és anélkül, hogy ez magának a Közösségnek a jogi 

alapjait meg ne kérdőjelezné” és tagállamok által a közösségi jogrendszerre 

való hatáskör-átruházás „szuverén jogaik végleges korlátozását 

eredményezi”.82 Az Európai Unió Bírósága azon túl, hogy az uniós jog 

tagállami joggal szemben való elsőbbségének elvét fektette le, kimondta, 

                                                 
80 Lásd az Európai Alkotmány Létrehozásáról Szóló Szerződés tervezetének I-9. cikke 
http://europa.eu/eu-law/decision-
making/treaties/pdf/treaty_establishing_a_constitution_for_europe/treaty_establishing_a_constitut
ion_for_europe_hu.pdf (utoljára letöltve 2015. november 8.) 
81 Lásd 6/64. sz. ügy, Costa (Flaminio) kontra ENEL; 11/70. sz. ügy, Internationale 
Handelsgesellschaft kontra Einfuhr- und Vorratstelle für Getreide und Futtermittel; és 106/77. sz. 
ügy, Amministratione delle Finanze dello Stato kontra Simmenthal Spa 
82 Lásd az Európai Unió Bírósága ítéletét a 6/64. sz. ügy, Costa (Flaminio) kontra ENEL 

http://europa.eu/eu-law/decision-making/treaties/pdf/treaty_establishing_a_constitution_for_europe/treaty_establishing_a_constitution_for_europe_hu.pdf
http://europa.eu/eu-law/decision-making/treaties/pdf/treaty_establishing_a_constitution_for_europe/treaty_establishing_a_constitution_for_europe_hu.pdf
http://europa.eu/eu-law/decision-making/treaties/pdf/treaty_establishing_a_constitution_for_europe/treaty_establishing_a_constitution_for_europe_hu.pdf
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hogy az Európai Gazdasági Közösséget Létrehozó Szerződéssel egy önálló 

jogrendszer jött létre.83 

 

Az uniós jog elsőbbsége elvének pontosítása tekintetében a következő 

lépcsőfokot az Európai Unió Bírósága ún. Internationale Handelsgesellschaft 

ügyben két évvel később hozott döntése jelentette. A döntés a szóban forgó 

elv terjedelme tekintetében rendelkezik különös relevanciával, mivel az 

Európai Unió Bírósága az ítéletben az uniós jog abszolút elsőbbsége mellett 

foglalt állást. Az Európai Unió Bírósága az uniós jogrendszer önálló jogforrási 

rendszernek való minősülésére hivatkozással kimondta, hogy „közösségi 

aktus érvényességét, illetve a tagállamokbeli érvényesülését (hatályosulását) 

nem kérdőjelezhetik meg olyan feltevések, melyek szerint az (a közösségi 

jogi aktus) ellentétes valamely tagállam alkotmánya által megfogalmazott 

alapvető jogokkal, vagy a tagállami alkotmányos berendezkedés elveivel.” 

Megjegyzendő, hogy az Európai Unió Bírósága ítéletének fentebb hivatkozott 

része átfogalmazva azt is jelent(het)i, hogy a kérdéses ügyben egy „egyszerű 

rendelet” is alkalmas arra, hogy lerontsa a tagállami alkotmányos elveket és 

alapjogokat.84 Az uniós jog elsőbbségi elve kidolgozásának záró akkordjaként 

hivatkozott Simmenthal ügy meghatározó jelentőséggel bír a tekintetben, 

hogy az Európai Unió Bírósága ítéletében a tagállami bíróság a világos és 

feltétlen közösségi jogi rendelkezéseket közvetlenül és haladéktalanul 

alkalmazni kötelesek, még akkor is, ha azok egyértelműen a hazai jogba 

ütköznek, tehát a közösségi jog és a nemzeti jog összeütközése esetén a 

                                                 
83 Papp Mónika - Várnay Ernő: Az Európai Unió joga, Wolters Kluwer Kft., Budapest, 2013., 292. 
o. 
84 Papp Mónika - Várnay Ernő: Az Európai Unió joga, Wolters Kluwer Kft., Budapest, 2013., 294-
295. o. 
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közösségi jogot kell alkalmazni. A tagállami bíróság nem változtathatja meg, 

nem hatálytalaníthatja azt, továbbá a tagállami bíróság ilyen ellentmondás 

esetén a nemzeti jogot köteles mellőzni. Az Európai Unió Bírósága ezzel az 

ítéletével voltaképpen olyan hatáskörrel ruházta fel a tagállami bíróságot, 

amely azzal a nemzeti jog alapján nem rendelkezett.85 

 

Az uniós jog közvetlen hatályának elve szorosan kapcsolódik az elsőbbség 

elvéhez. Ennek oka az, hogy az utóbbi elv alkalmazhatóságának és 

érvényesülésének értelemszerű feltétele, hogy a közösségi jog közvetlenül is 

felhívható legyen a tagállami bíróságok előtt, azaz a magánszemélyek 

közvetlenül hivatkozhassanak az uniós jogra a tagállami bíróságaik előtt, és 

kérhessék, hogy a tagállami bíróság döntését az uniós jogra alapozva hozza 

meg.86 A közvetlen hatály elve – akárcsak az elsőbbség elve – „kimaradt” az 

alapszerződésekből, így annak megalkotására és tartalommal való 

feltöltésére az Európai Unió Bírósága ítélkezési gyakorlatában került sor.87 A 

Van Gend en Loos ügy volt az első olyan eset, amelyben egy magánszemély 

az alapszerződés egy rendelkezésére hivatkozással támadta a vonatkozó 

tagállami intézkedést a tagállami bíróság előtt azon az alapon, hogy az alapul 

fekvő tagállami jogszabály ellentétes volt a hivatkozott uniós 

                                                 
85 Papp Mónika - Várnay Ernő: Az Európai Unió joga, Wolters Kluwer Kft., Budapest, 2013., 296. 
o. 
86 Lásd e tekintetben az Egyenlő Bánásmód Tanácsadó Testületének 288/4//2010. (VI. 21. ) TT. 
sz. állásfoglalását az európai uniós jog hatályosulásával kapcsolatos kérdésekről. 
http://www.egyenlobanasmod.hu/data/TTaf_201006.pdf (utoljára letöltve 2015. november 8.) 
87 Lásd például 26/62.sz. ügy, N.V. Algemene Transporten Expenditie Onderneming Van Gend 
en Loos kontra Nederlandse Administratie der Belastingen; 203/80. sz. ügy, Casati; 43/75. sz. 
ügy, Gabrielle Defrenne kontra Société anonyme belge de navigation aérienne Sabena; C–
236/92. sz. ügy, Comitato di Coordinamento per la difesa della Cava and Others kontra Regione 
Lombardia és mások; és 57/65. sz. ügy, Lütticke (Alfons) GmbH kontra Hauptzollamt Saarlouis. 

http://www.egyenlobanasmod.hu/data/TTaf_201006.pdf
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rendelkezéssel.88;89 Az Európai Unió Bírósága ítéletében egyértelműen 

kimondta, hogy „a Szerződés szelleme, rendszere és megfogalmazása 

szerint a 12. cikket úgy kell értelmezni, hogy az közvetlen hatállyal bír, és 

olyan egyéni jogokat keletkeztet, melyeket a tagállami bíróságoknak 

védelemben kell részesíteniük”. Ezzel voltaképpen az Európai Unió Bírósága 

azt mondta ki, hogy az uniós jog túlmutat a tagállamok, illetve az uniós 

intézmények dimenzióján, az a magánszemélyek által is közvetlenül 

kikényszeríthető „valódi” jog.90 A közvetlen hatály érvényesülésének két 

típusát különböztetjük meg: egyrészt magánszemély általi hivatkozás az 

uniós jogra a tagállami bíróság előtt („vertikális közvetlen hatály”), másrészt 

pedig magánszemélyek egymás közötti pereikben kérik, hogy a tagállami 

bíróság ítéletét az uniós jogra alapozza („horizontális közvetlen hatály”). 

Megjegyzendő, hogy az uniós jogforrások közül az irányelveknek csak 

vertikális közvetlen hatálya lehet, szemben az alapszerződésekkel és a 

rendeletekkel, amelyek mind vertikális mind pedig horizontális közvetlen 

hatállyal is bírnak.91 E ponton érdemes röviden utalni arra a tényre, hogy a 

fogyasztói jogok uniós szinten irányelvek keretében kerültek lefektetésre és 

szabályozásra, amelyből következően az uniós szinten lefektetett normáknak 

                                                 
88 26/62.sz. ügy, N.V. Algemene Transporten Expenditie Onderneming Van Gend en Loos kontra 
Nederlandse Administratie der Belastingen 
89 Az Európai Gazdasági Közösséget Létrehozó Szerződés 12. cikke a tagállamok nem vezetnek 
be egymás között új behozatali és kiviteli vámokat, a hatályban lévőket pedig nem emelik. Van 
Gend en Loos úr import tevékenysége során azt tapasztalta, hogy az általa importált áruk más 
vámtarifa alá kerültek besorolásra, melynek következtében az általa fizetendő vám összege a 
korábbihoz képest megemelkedett. 
90 Papp Mónika - Várnay Ernő: Az Európai Unió joga, Wolters Kluwer Kft., Budapest, 2013., 253. 
o. 
91 Dr. Horváth Zoltán, Dr. Bathó Ferenc, Dr. Mohay György, Horváth Péter: Általános 
közigazgatási ismeretek V. modul: Az Európai Unió szervezete, működése és jogrendszere, 
FÁMA Zrt. – Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt., Budapest, 2013., 21. o. 
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a tagállami jogrendszerekben történő érvényesülésének biztosítása és 

kikényszerítése az uniós intézményekre és a tagállamokra korlátozódik. 

 

Ugyanakkor az uniós jog közvetlen alkalmazhatósága nem feltétlen és nem 

áll automatikusan rendelkezésre, hiszen ahhoz, hogy egy uniós normára, 

illetve rendelkezésre a magánszemélyek a közvetlen hatály elve alapján 

hivatkozhassanak, az érintett uniós normának, illetve rendelkezésnek számos 

követelménynek kell megfelelnie. Így például az adott rendelkezés feltétel 

nélküli legyen; alkalmazása ne függjön közösségi vagy tagállami szervek 

további intézkedésétől; kellően pontos, azaz világos és egyértelmű; negatív 

kötelezettséget előíró legyen.92 

 

Egy uniós norma abban az esetben felel meg a feltétel nélküliség 

követelményének, ha az a jogalkotó vagy az illetékes hatóság részéről nem 

kíván meg semmilyen értelmezést, diszkréciót.93 Azon feltételt, miszerint az 

adott norma alkalmazása ne függjön közösségi vagy tagállami szervek 

további intézkedésétől, az Európai Unió Bírósága egyik ítéletében fektette le, 

amely tulajdonképpen arra vonatkozik, hogy amíg az uniós jog által a 

tagállamok részére előírt további intézkedések megtételére vonatkozó 

határidő le nem jár, az érintett uniós rendelkezés nem bírhat közvetlen 

hatállyal.94 Az Európai Unió Bírósága szintén ítéletében nyújtott iránymutatást 

arra vonatkozóan, hogy a kellő pontosság követelményét miképpen kell a 

                                                 
92 T. C. Hartley: The Foundations of European Community Law, Fifth edition, Oxford University 
Press, Oxford, 2003., pp. 198–202., https://global.oup.com/academic/product/the-foundations-of-
european-union-law-9780199566754?cc=us&lang=en& (utoljára letöltve 2015. november 8.) 
93 Lásd Casati ügy 
94 43/75. sz. ügy, Gabrielle Defrenne kontra Société anonyme belge de navigation aérienne 
Sabena 

https://global.oup.com/academic/product/the-foundations-of-european-union-law-9780199566754?cc=us&lang=en&
https://global.oup.com/academic/product/the-foundations-of-european-union-law-9780199566754?cc=us&lang=en&
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tagállamoknak értelmezni. Ennek megfelelően az Európai Unió Bírósága 

rögzítette, hogy „egy rendelkezés akkor kellően pontos ahhoz, hogy egy 

magánszemély hivatkozhasson rá, és a bíróság alkalmazhassa, ha a 

kötelezettség, amelyet tartalmaz, egyértelmű meghatározásokkal 

(unequivocal terms, termes non équivoques) van megadva”, megerősítve 

továbbá, hogy általános, illetve bizonytalan tartalmú megfogalmazások nem 

alkalmasak ezen elvárás teljesítésére.95 Az Európai Unió Bírósága a 

közvetlen hatály feltételei tekintetében folyamatosan engedett a kezdeti 

szigorból, amely leginkább az utolsóként említett feltétel tekintetében 

mutatkozik a legjelentősebben. Ugyanis az Európai Unió Bírósága az uniós 

norma negatív kötelezettséget előíró követelményével kapcsolatosan egy 

későbbi ügyben hozott döntésével felülírta korábbi álláspontját és kimondta, 

hogy az uniós rendelkezés hivatkozható abban az esetben is, ha az a 

tagállamok számára nem negatív, hanem pozitív, azaz tevőleges 

kötelezettséget írt elő és a tagállamok számára e kötelezettség teljesítésére 

szabott határidő eredménytelenül telt el.96 

 

Az Európai Unió Bírósága által konstruált, fentebb hivatkozott jogelvek közül 

utolsóként az ún. közvetett hatályról kívánunk megemlékezni. A közvetett 

hatály elve értelmében a tagállami bíróságok kötelesek a tagállami 

jogszabályokat úgy értelmezni, hogy az uniós irányelvben kitűzött célok 

megvalósuljanak. Ennek köszönhetően a tagállami bíróságok a tagállamok 

implementációs kötelezettségének elmulasztása esetén jogosultak és 

kötelesek az uniós joggal összhangban eljárni annak ellenére, hogy a 

                                                 
95 C–236/92. sz. ügy, Comitato di Coordinamento per la difesa della Cava and Others kontra 
Regione Lombardia és mások 
96 57/65. sz. ügy, Lütticke (Alfons) GmbH kontra Hauptzollamt Saarlouis 
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vonatkozó uniós rendelkezést a tagállami jogrendszerbe átültető rendelkezés 

a megszabott határidőre nem került elfogadásra.97 Az Európai Unió Bírósága 

a Von Colson ügyben hozott ítéletében arra az álláspontra jutott, hogy „az 

irányelvből fakadó tagállami kötelezettség, hogy az irányelvben 

meghatározott eredményt elérjék, a Szerződés 5. (ma 10.) cikke szerinti 

kötelezettségük, miszerint kötelesek meghozni minden szükséges intézkedést 

– legyenek azok általánosak vagy speciálisak – e feladatuk teljesítése 

biztosításához, a tagállamok valamennyi szervére vonatkozó kötelezettség, 

beleértve a hatáskörükbe tartozó ügyekben a bíróságokat is”.98 

 

A fent ismertetett, az Európai Unió Bírósága által megalkotott jogelveken 

túlmenően, a másodlagos uniós jog érvényesülésének másik platformját 

jelentik a tagállamok ellen megindítható kötelezettségszegési eljárások. A 

másodlagos uniós jogi aktusok megsértése kötelezettségszegést valósít meg 

a tagállamok részéről, ilyen jogi aktusnak minősül a rendelet, az irányelv, a 

tagállamoknak címzett határozat, azonban olyan jogi aktus megszegése is 

megalapozza a tagállami felelősséget, amely egyébként nincs kötelezőnek 

minősítve.99 Az Európai Unió Működéséről Szóló Szerződésben 

meghatározott, a tagállamokkal szemben megindítható ún. 

kötelezettségszegési eljárások az elsődleges és a másodlagos uniós jog 

érvényesülésének és kikényszerítésének hatékony biztosítását szolgálják.100 

Az érintett eljárások megteremtik a jogi keretet az Európai Bizottság, valamint 

                                                 
97 Dr. Balogh-Békesi Nóra: Közösségi jog és szuverenitás-transzfer a csatlakozási klauzulák és a 
hatáskör megosztás mentén, Budapest, 2008., 12. o. 
98 4/83. sz. ügy, Von Colson and Kamann kontra Land Nordhein-Westfalen  
99 Zámbó Eszter: A tagállamok uniós jogsértésével szembeni eljárások - Különös tekintettel a 
Magyarországgal szembeni kötelezettségszegési eljárásokra, Miskolc, 2013., 12. o. 
100 Lásd EUMSZ 258-260. Cikkek. 
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a tagállamok számára, hogy valamely tagállam jogsértésével szemben 

fellépjenek. Amennyiben az eljárás alá vont tagállam a Bíróság jogsértést 

megállapító ítéletében foglaltaknak nem tesz eleget, azaz a jogsértést nem 

szünteti meg, egy újabb eljárás keretében immár pénzügyi szankció 

kiszabására is van lehetőség.101 

 

A tagállamokkal szemben megindított kötelezettségszegési eljárások 

többségének alapjául valamely irányelvvel kapcsolatos – elsődlegesen 

mulasztásos – jogsértés szolgál. Jogsértés megvalósítását jelenti az 

átültetésre megszabott határidő letelte, de a nem megfelelő implementálás, 

valamint az uniós joggal ellentétes tagállami jogszabályok alkotása, hatályban 

tartása is.102 A kötelezettségszegések speciálisnak mondható típusát jelenti 

az ún. lojalitási klauzula megsértése, valamint az uniós joggal ellentétes 

általános és tartós közigazgatási és bírósági gyakorlat. A lojalitási klauzula 

már az alapszerződésekben is szerepelt, amelyet a Lisszaboni Szerződés 

együttműködési kötelezettséggé továbbfejlesztve erősített meg: 

 

„Az Unió és a tagállamok a lojális együttműködés elvének megfelelően 

kölcsönösen tiszteletben tartják és segítik egymást a Szerződésekből eredő 

feladatok végrehajtásában. 

A tagállamok a Szerződésekből, illetve az Unió intézményeinek 

intézkedéseiből eredő kötelezettségek teljesítésének biztosítása érdekében 

megteszik a megfelelő általános vagy különös intézkedéseket. 

                                                 
101 Papp Mónika - Várnay Ernő: Az Európai Unió joga, Wolters Kluwer Kft., Budapest, 2013., 326. 
o. 
102 Papp Mónika - Várnay Ernő: Az Európai Unió joga, Wolters Kluwer Kft., Budapest, 2013., 326. 
o. 
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A tagállamok segítik az Uniót feladatainak teljesítésében, és tartózkodnak 

minden olyan intézkedéstől, amely veszélyeztetheti az Unió célkitűzéseinek 

megvalósítását.”103 

 

A lojalitási klauzula megsértésének vizsgálata azonban érthető módon csak 

abban az esetben releváns, ha az érintett tagállammal szemben konkrét 

kötelezettség, uniós jogi előírás megszegése nem állapítható meg. A Bíróság 

egyik kötelezettségszegési eljárásokban hozott ítéletében az ellenkező 

tényhelyzetből ugyanezen következtetésre jutott, amikor kimondta, hogy mivel 

megállapítást nyert, hogy az alperes tagállam elmulasztotta egy irányelvből 

eredő speciális kötelezettségeit, érdektelen megvizsgálni azt a kérdést, hogy 

vajon megsértette-e a lojalitási klauzulából eredő kötelezettségeit is.104 

 

A kötelezettségszegési eljárásokon túlmenően, a Bíróságnak a másodlagos 

uniós jog tagállami érvényesítésében betöltött kiemelt szerepe az ún. 

előzetes döntéshozatali eljárások keretében is megnyilvánul. Ugyanis az 

előzetes döntéshozatali eljárások megteremtik a jogi platformot arra, hogy a 

Bíróság az alapszerződéseket, valamint az egyéb jogi aktusokat értelmezze. 

Ezen eljárástípus jelentőségét mutatandó, jelen tanulmány III. pontja az 

európai fogyasztóvédelmi jog tagállami érvényesülését a Bíróságnak az 

előzetes döntéshozatali eljárások keretében meghozott esetjoga fényében 

mutatja be. 

 

                                                 
103 Az Európai Unióról Szóló Szerződés 4. cikk (3) bekezdése. 
104 Lásd például a C-48/89. sz. ügy, Bizottság kontra Olaszország, valamint a C-392/02. sz. ügy, 
Bizottság kontra Dánia 
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A fentiek alapján összességében megállapítható, hogy az Európai Unió 

Bírósága a Közösség létrejöttétől kezdődően mind az uniós jogalkotásban, 

mind pedig az uniós jogrendszer tagállami szintű érvényesítésében és 

kikényszerítésében vitathatatlanul meghatározó szerepet játszik. 

 

III.3. A közösségi fogyasztóvédelem szervezeti oldala 
 
 
A világgazdasági válság is, amely 2007-től kezdődően az Amerikai Egyesült 

Államokból kiindulva gyűrűzött át – többek között – az európai pénzügyi 

szektorra, majd pedig a gazdaság valamennyi szegmensére, rámutatott a 

pénzügyi szabályozási és a pénzügyi felügyeleti rendszer számos hibájára. A 

de Larosière-jelentés hűen összefoglalta mindazokat az okokat, amelyek a 

válság kialakulásához vezethettek, amelyek között szerepel az adekvát 

makroprudenciális felügyelet hiánya, az ún. „early warning” mechanizmusok 

hatékonyságának hiánya, a válság korai felismerését segítő rendszerek, 

hatóságok közötti megfelelő együttműködés hiánya, a kompetenciákkal 

kapcsolatos problémák, továbbá az uniós szintű döntéshozatal lehetőségének 

hiánya.105 A de Larosière-jelentés által megfogalmazott ajánlások nyomán és 

a gazdasági világválság kezelésének célját az „unió zászlajára” tűzve, a 

tagállamok az európai pénzügyi felügyeleti rendszer mikro- és 

makroprudenciális szinten való radikális megváltoztatását határozták el. A 

Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszere („European System of Financial 

                                                 
105 Jacques de Larosiére: The high-level group on financial supervision in the EU, Brussels, 25 
February 2009, 39-40. o. 
http://ec.europa.eu/internal_market/finances/docs/de_larosiere_report_en.pdf (utoljára letöltve 
2015. november 8.)  

http://ec.europa.eu/internal_market/finances/docs/de_larosiere_report_en.pdf
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Supervision” vagy „ESFS”) alapvetően két pilléren nyugszik: a mikro- és a 

makroprudenciális felügyeleten. 

 

A reform eredményeképpen rendeleti jogalkotás keretében mikroprudenciális 

szinten létrejött az európai felügyeleti hatóság („European Supervisory 

Authorities” vagy „ESA”).106 Az ESA a mikroprudenciális felügyeletért felelős 

és három önálló, közösségi szintű felügyeleti intézményen keresztül valósítja 

meg az uniós célkitűzéseket: az Európai Bankhatóság az Európai Biztosítás- 

és Foglalkoztatói-nyugdíj Hatóság („European Insurance and Occupational 

Pensions Authority” vagy „EIOPA”), valamint az Európai Értékpapír-piaci 

Hatóság („European Securities and Markets Authority” vagy „ESMA”). 107 108 

 

Ami pedig a makroprudenciális felügyeletet illeti, az Európai 

Rendszerkockázati Testület („European Systemic Risk Board” vagy „ESRB”) 

felállításával, valamint az Európai Központi Banknak speciális, az ESRB 

működését érinti feladatokkal való felruházása által az Európai Unió pénzügyi 

stabilitását veszélyeztető kockázatok megelőzése és enyhítése lett célul 

kitűzve. 109;110; 

                                                 
106 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 
107 Az Európai Parlament és a Tanács 1094/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai 
felügyeleti hatóság (az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság) létrehozásáról, 
valamint a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/79/EK bizottsági határozat hatályon 
kívül helyezéséről, 
108 Az Európai Parlament és a Tanács 1095/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai 
felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat 
módosításáról és a 2009/77/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről 
109 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  
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A következőekben az előbb említett intézményeket mutatjuk be, azok hatás- 

és feladatkörnek ismertetésén keresztül. 

 

Az Európai Bankhatóság egy közösségű szintű szerv, mely önálló jogi 

személyiséggel, valamint széles körű adminisztratív és pénzügyi 

autonómiával rendelkezik.111 Az Európai Bankhatóság fogyasztóvédelmi 

tevékenységének célja elsődlegesen a fogyasztóvédelem javításához való 

hozzájárulás, valamint vezető szerepet vállal abban, hogy támogassa az 

átláthatóságot, az egyszerűséget és a méltányosságot a belső piacon a 

fogyasztók részére kínált és nyújtott pénzügyi termékek és szolgáltatások 

tekintetében, amelynek megvalósításához szükséges célok és rendelkezésre 

álló eszközök explicit módon kerültek lefektetésre az alapító rendeletben.112 

Az Európai Bankhatóság gyakorlati tevékenysége három formában ölt testet: 

egyrészt az Európai Bankhatóság éves szinten munkaprogramokat készít és 

hoz nyilvánosságra, másrészt különféle jog aktusokat hozhat (amelyek 

szintén további három csoportba sorolhatóak), valamint harmadrészt a 

fogyasztói trendeket feltérképező jelentéseket állít össze. 

 

Az Európai Bankhatóság által az elmúlt négy évben nyilvánosságra hozott 

munkaprogramok elsődleges célja a szabályozás, az áttekintés és a 

fogyasztói jogok védelme.113 Ezen munkaprogramok fényében 

                                                                                                
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/displayFtu.html?ftuId=FTU_3.2.5.html (utoljára 
letöltve 2015. november 8.) 
110 A Tanács 1096/2010/EU rendelete (2010. november 17.) az Európai Központi Banknak az 
Európai Rendszerkockázati Testület működését érintő külön feladatokkal történő felruházásáról 
111 1093/2010/EU rendelet (14) bek. és 5. cikk (1) 
112 Lásd 1093/2010/EU rendelet 1. cikk (5) bek. (f) pont, és 1093/2010/EU rendelet 9. cikk. 
113 Lásd az Európai Bankhatóság honlapján elérhető 2012.,2013., 2014. és 2015. év tekintetében 
munkaprogramokat 

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/displayFtu.html?ftuId=FTU_3.2.5.html
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megállapítható, hogy az Európai Bankhatóság a fogyasztóvédelem területén 

– az alapító rendelet által ráruházott feladatkörnek eleget téve – elkötelezett a 

transzparencia, az egyszerűség és a tisztességesség támogatásában, 

továbbá folyamatos kötelezettsége a független hatástanulmányok és 

szakértői jelentések készítése, valamint az Európai Bankhatóság alapvetői 

funkciói és a külső érdekeltek között a belső és külső szabályzatok 

koordinálásának biztosítása.114 Ugyanakkor az Európai Bankhatóság a 2015-

ös évre márciusban közzé tett munkatervét felülvizsgálni kényszerült azt 

követően, hogy a korábban előre jelzett költségvetési kerete időközben 

csökkentésre került és megbízása újabb feladatokkal bővült.115 

 

Az Európai Bankhatóság rendelkezésére álló jogi aktusok egy része az 

európai jogalkotási folyamathoz járul hozzá, más része a felügyeleti 

tevékenység konvergenciáját segíti, míg mások pedig a piac megfigyelését és 

a fogyasztói trendek feltérképezését szolgálják. Az első csoportba tartozó jogi 

aktus az Európai Bankhatóság által az Európai Parlament, a Tanács, illetve 

az Európai Bizottság elé előterjeszthető vélemény, a szabályozástechnikai 

standardtervezet és a végrehajtási-technikai standardtervezet.116 A második 

csoportba tartozó eszközök alatt értjük – többek között – az Európai 

Bankhatóság által a tagállami felügyeleti hatóságokra vonatkozóan kiadott 

iránymutatásokat és ajánlásokat. Ezek bár kötelező erővel nem rendelkeznek, 

                                                 
114 Egyebekben az Európai Bankhatóság feladatainak részletes listája a következő linken 
keresztül érhető el: 
https://www.eba.europa.eu/documents/10180/842038/30+09+2014+%28EBA+2015+Work+Progr
amme+Annex%29.pdf/de36f4b0-80ee-4e26-af0c-86b99965b510 (utoljára letöltve 2015. 
november 8.) 
115 Európai Bankhatóság hivatalos oldala, 
https://www.eba.europa.eu/about-us/work-programme/current-work-programme (utoljára letöltve 
2015. november 8.) 
116 1093/2010/EU rendelet 8. cikk (2) bek. (a)-(b) pontok és (g) pont. 

https://www.eba.europa.eu/documents/10180/842038/30+09+2014+%28EBA+2015+Work+Programme+Annex%29.pdf/de36f4b0-80ee-4e26-af0c-86b99965b510
https://www.eba.europa.eu/documents/10180/842038/30+09+2014+%28EBA+2015+Work+Programme+Annex%29.pdf/de36f4b0-80ee-4e26-af0c-86b99965b510
https://www.eba.europa.eu/about-us/work-programme/current-work-programme
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a bennük foglaltak tagállami hatóságok általi nem vagy nem megfelelő 

teljesítése esetén, az Európai Bankhatóság köteles az Európai Parlamentet, a 

Tanácsot és az Európai Bizottságot a nem-megfelelés tényéről tájékoztatni, 

valamint a súlyos kockázat esetén figyelmeztetést is kiadhat. 117 

Harmadsorban pedig a piac megfigyelése és a fogyasztói trendek 

feltérképezése keretében az Európai Bankhatóság információkat gyűjt és 

azok alapján jelentéseket készít. 

 

A fentieken túlmenően az Európai Bankhatóság fogyasztóvédelmi feladata 

ellátását elősegítendő, 2011 májusában felállításra került a fogyasztóvédelmi 

és pénzügyi innovációs állandó bizottság („Standing Committee on Consumer 

Protection and Financial Innovation” vagy „SCConFin”), amely 

tevékenységének egyik ágát a fogyasztóvédelem jelenti. 

 

Az Európai Bankhatóság fentiekben részletezett feladat- és hatáskörével, 

valamint a rendelkezésére álló eszközökkel kapcsolatosan megjegyzendő, 

hogy az Európai Számvevőszék 2014. évre kiadott különjelentésében, 

amelyben az európai bankfelügyeleti rendszert és a pénzügyi környezet 

változását értékelte, véleményezte az Európai Bankhatóság tevékenységét is, 

rámutatva annak hiányosságaira, valamint ajánlásokat fogalmazott meg ezek 

orvoslása érdekében.118 Az Európai Számvevőszék megállapítása szerint, az 

Európai Bankhatóság az erőforrások hiánya, jogi korlátok és amiatt nem tudta 

teljesíteni fogyasztóvédelmi megbízatását, hogy a tagállami fogyasztóvédelmi 

                                                 
117 1093/2010/EU rendelet 16. cikk (3) bek és 17. cikk (6) bek. 
118 Európai Számvevőszék 05/2014. sz. különjelentése: Az európai bankfelügyelet rendszerének 
kialakítása – az EBH és a pénzügyi környezet változásai, 39. o. 
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/cont/dv/sr14_05_/sr14_05_hu.p
df (utoljára letöltve 2015. november 8.) 

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/cont/dv/sr14_05_/sr14_05_hu.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/cont/dv/sr14_05_/sr14_05_hu.pdf
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hatóságok nem képviseltetik magukat megfelelően a döntéshozatali 

folyamatában. Az Európai Számvevőszék szerint továbbá a felügyeleti tanács 

számos tagja csak korlátozott vagy semmilyen fogyasztóvédelmi jogkörrel 

nem rendelkezik. A döntéshozatali eljárás tökéletesítésre szorul, nem csak a 

felügyeleti tanács, hanem az állandó bizottságok és az albizottságok szintjén 

is, ahol a tagállamok képviseltetik magukat. Egy másik problémát jelent, hogy 

mindhárom európai felügyeleti hatóság céljai között szerepel a 

fogyasztóvédelem. Ez párhuzamossághoz vezethet, mivel a fogyasztók 

bankoknál és biztosítóknál egyaránt köthetnek biztosítást. Az európai 

felügyeleti hatóságoknak ezért koordinálniuk kell fogyasztóvédelmi 

tevékenységeiket és döntéshozatali folyamataikat, ami tovább bonyolítja a 

fogyasztói jogok védelmével kapcsolatos irányítási mechanizmusokat. 

 

Az Európai Számvevőszék ajánlása szerint a fenti problémakörök orvoslására 

(a) az uniós pénzügyi szektorban erőteljesebb fogyasztóvédelmi 

intézkedésekre, (b) az Európai Bankhatóság alaptevékenységeire 

teljesítménymérési rendszer kialakítására, valamint (c) a szerepek és 

feladatok tisztázására van szükség.119 

 

Az EIOPA 2011-ben jött létre azzal a céllal, hogy európai felügyeleti 

hatóságként megerősítse az európai felügyeleti szabályozást és ezáltal 

fokozza a kötvénytulajdonosok és a nyugdíjrendszerek tagjainak és 

kedvezményezettjeinek védelmét, valamint helyreállítsa a pénzügyi 

                                                 
119 Európai Számvevőszék 05/2014. sz. különjelentése: Az európai bankfelügyelet rendszerének 
kialakítása – az EBH és a pénzügyi környezet változásai, 
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/cont/dv/sr14_05_/sr14_05_hu.p
df 39-40. o (utoljára letöltve 2015. november 8.),. 

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/cont/dv/sr14_05_/sr14_05_hu.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/cont/dv/sr14_05_/sr14_05_hu.pdf
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rendszerbe vetett bizalmat. A 2015. évre vonatkozó tevékenység az EIOPA 

stratégiájának értékelésével és öt stratégiai cél köré történő csoportosításával 

vette kezdetét, amely célok között elsőként szerepel a „fogyasztók számára 

az átláthatóság, az egyszerűség, a hozzáférhetőség és a méltányosság 

biztosítása a belső piac egész területén”.120 Az EIOPA szemében a 

fogyasztóvédelemnek két fő dimenziója van: először is, a vállalkozásoknak 

szilárd irányítással, valamint megbízható fizetőképességgel kell 

rendelkezniük, hogy valamennyi kötelezettségüket teljesíthessék; másodszor, 

a fogyasztóknak meg kell kapniuk mindazt az információt, amelyre szükségük 

van, tisztességes bánásmódban kell részesülniük, és befektetéseiknek meg 

kell térülniük.121 

 

A fogyasztói jogok uniós érvényesülésének biztosítása tekintetében kiemelt 

szerepet játszik még az ESMA, amely azzal a célkitűzéssel került 

létrehozásra, hogy fokozott védelmet nyújtson a befektetők számára a 

pénzügyi szektorban és hozzájáruljon az Európai Unió pénzügyi piaca 

stabilitásának és kiegyensúlyozottságának biztosításához. Ezen célkitűzés 

gyakorlati megvalósításaként az ESMA együttműködik a tagállami felügyeleti 

hatóságokkal, konzultál a piaci szereplőkkel, a piac integritását veszélyeztetni 

képes innovatív vagy kockázatos termékekről és szolgáltatásokról átfogó 

elemzéseket készít, valamint éves szinten ún. befektetési útmutatókat bocsát 

ki a pénzügyi termékekbe befektető vagy ilyen befektetést tervező fogyasztók 

                                                 
120Az EIOPA 2015. évi munkaprogramja, EIOPA BoS 14/108, 2014. szeptember 29. 
https://eiopa.europa.eu/Publications/Administrative/Work_Programme_2015_HU.pdf (letöltve: 
2015. augusztus 9.) 
121 Az EIOPA 2015. évi munkaprogramja, 4. o. 

https://eiopa.europa.eu/Publications/Administrative/Work_Programme_2015_HU.pdf
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számára.122 A befektetési útmutatók célja, hogy befektetéssel kapcsolatos 

gyakorlati információkat nyújtson annak érdekében, hogy a befektetőket 

ismereteik bővítése által segítse saját érdekeik megvédésében. 

 

Az ESMA a pénzügyi eszközök piaca szabályozásának uniós reformja során 

is igen jelentős szerephez jut, illetve jutott, hiszen a jogalkotó az irányelv 

számos rendelkezése tekintetében az ESMA-ra mint nagyon jelentős 

szakértelemmel rendelkező szervre bízta olyan szabályozás- és végrehajtás-

technikai standardtervezetek kidolgozását és benyújtását az Európai 

Bizottsághoz, amelyek nem igényelnek szakpolitikai döntéseket.123 

Általánosságban megállapítható, hogy mind az irányelv, mind pedig a 

kapcsolódó rendelet számos ponton szigorította a pénzügyi eszközök jelenleg 

hatályos szabályozását – többek között – a fogyasztók még megfelelőbb 

védelme érdekében, amely célkitűzéssel összhangban lévő az ESMA által az 

irányelvvel és a rendelettel kapcsolatosan kiadott végső jelentése kellő 

szigorúsággal készült, és amelyet a véleményező piaci szereplők több 

esetben is kifogásoltak.124 

 

                                                 
122 Fenyvesi Réka: Pénzügyi innovációk és az európai felügyeleti hatóságok szerepe, 
http://www.mnb.hu/Root/Dokumentumtar/MNB/Kiadvanyok/szakmai_cikkek/a-bankrendszer-
jovoje/Fenyvesi_Reka_-_Penzugyi_innovaciok.pdf (utoljára letöltve 2015. november 8.); valamint 
ESMA Annual Report 2014, 
http://www.esma.europa.eu/system/files/2015-934_-_esma_annual_report_2014_.pdf (utoljára 
letöltve 2015. november 8.) 
123 Lásd 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, 
preambulum (156) pont. 
124 European Securities and Markets Authority Final Report: ESMA’s Technical Advice to the 
Commission on MiFID II and MiFIR, 
http://www.esma.europa.eu/system/files/2014-1569_final_report_-
_esmas_technical_advice_to_the_commission_on_mifid_ii_and_mifir.pdf (utoljára letöltve 2015. 
november 8.) 

http://www.mnb.hu/Root/Dokumentumtar/MNB/Kiadvanyok/szakmai_cikkek/a-bankrendszer-jovoje/Fenyvesi_Reka_-_Penzugyi_innovaciok.pdf
http://www.mnb.hu/Root/Dokumentumtar/MNB/Kiadvanyok/szakmai_cikkek/a-bankrendszer-jovoje/Fenyvesi_Reka_-_Penzugyi_innovaciok.pdf
http://www.esma.europa.eu/system/files/2015-934_-_esma_annual_report_2014_.pdf
http://www.esma.europa.eu/system/files/2014-1569_final_report_-_esmas_technical_advice_to_the_commission_on_mifid_ii_and_mifir.pdf
http://www.esma.europa.eu/system/files/2014-1569_final_report_-_esmas_technical_advice_to_the_commission_on_mifid_ii_and_mifir.pdf
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Az ESRB-ről szóló rendelet értelmében, az ESRB „az Unió pénzügyi 

rendszerének makroprudenciális felügyeletére rendelkezik hatáskörrel a 

pénzügyi rendszer fejleményeiből eredő, az Unió pénzügyi stabilitását 

fenyegető rendszerkockázatok megelőzéséhez vagy mérsékléséhez való 

hozzájárulás érdekében, figyelembe véve a makrogazdasági fejleményeket 

is, a széles körű pénzügyi zavarok időszakainak elkerülése céljából. Az ESRB 

hozzájárul a belső piac zavartalan működéséhez, ezáltal biztosítva a 

pénzügyi szektor fenntartható hozzájárulását a gazdasági növekedéshez.”125 

Ezzel összhangban az ESRB feladatai közé tartozik többek között: 

 

a) információk gyűjtése és elemzése, 

b) rendszerkockázatok azonosítása és rangsorolása, 

c) figyelmeztetések kiadása és adott esetben azok nyilvánosságra 

hozatala, ha a rendszerkockázatokat jelentősnek ítélik, 

d) az azonosított kockázatokra vonatkozó korrekciós intézkedésekre 

irányuló ajánlások megtétele és adott esetben azok nyilvánosságra 

hozatala, 

e) a figyelmeztetések és ajánlások betartásának nyomon követése, 

f) együttműködik az ESFS összes tagjával, amelynek keretében például 

indokolt esetben megosztja az ESA-kkal a feladataik ellátásához 

szükséges rendszerkockázati információkat, valamint az ESA-k 

közreműködésével olyan mennyiségi és minőségi mutatókat fektetnek le, 

amelyek a rendszerkockázatok azonosításához és méréséhez 

szükségesek, 

                                                 
125 Lásd az Európai Parlament és a Tanács 1092/2010/EU rendeletének 3. Cikke (1) bekezdését. 
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g) együttműködik a különféle nem nemzetközi pénzügyi intézményekkel a 

makroprudenciális felügyeleti kérdések tekintetében, így különösen a 

Nemzetközi Valutaalappal, a Pénzügyi Stabilitási Tanáccsal.
 
 

 

126 

 

Az Európai Bizottság 2014-ben kibocsátott egy jelentést, amelyben az ESRB 

tevékenységét és szervezetét vizsgálta és értékelte.127 A jelentés tanúsága 

szerint a piaci szereplők többsége elégedett az ERSB tevékenységével. 

Megjegyzendő ugyanakkor, hogy a megkérdezettek általánosságban túl 

korainak ítélték a felmérés időpontját megalapozott vélemény kialakításához 

                                                 
126 Kép forrása: http://www.esma.europa.eu/page/European-Supervisory-Framework (utoljára 
letöltve 2015. november 8.) 
127 Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the mission and 
organisation of the European Systemic Risk Board (ESRB) (SWD(2014) 260 final), Brüsszel, 
2014.08.08. 
http://ec.europa.eu/economy_finance/articles/governance/pdf/2014-08-08_esrb_review_en.pdf 
(utoljára letöltve 2015. november 8.) 

http://www.esma.europa.eu/page/European-Supervisory-Framework
http://ec.europa.eu/economy_finance/articles/governance/pdf/2014-08-08_esrb_review_en.pdf
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tekintve, hogy az ESRB mindössze három éve került felállításra. Annak 

ellenére, hogy a jelentés is kiemeli, hogy a piaci szereplők többsége az 

ESRB-t az ESFS egyik kulcsfontosságú elemének tekinti számos olyan 

terület is maradt, amely további fejlesztést igényel. Így különösen a szervezeti 

identitás, belső szervezet- és munka-struktúra, valamint az eszköztár. 

 

A szervezeti identitás tekintetében a válaszadók többsége az ESRB 

autonómiájának növelését hangsúlyozta amellett, hogy az ESRB továbbra is 

az EKB hírnevére és szakértelmére támaszkodna. Ezzel összefüggésben a 

befektetők részéről egy kétszintű menedzser struktúrát vázoltak fel, amely 

értelmében továbbra is az EKB elnöke vezetné az Általános Tanácsot, 

azonban egy teljes munkaidőben foglalkoztatott Ügyvezető Igazgató 

(„Managing Director”) kerülne kinevezésre, aki a napi szintű feladatok 

ellátásáért lenne felelős.128 

 

A belső szervezet- és munka-struktúra tekintetében a befektetők többsége 

szívesen venné az Általános Tanács létszámának (jelenleg 67 fő) 

csökkentését a gördülékenyebb információcsere és döntéshozatal érdekében, 

továbbá összetételének módosítását.129 

 

                                                 
128 Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the mission and 
organisation of the European Systemic Risk Board (ESRB) (SWD(2014) 260 final), Brüsszel, 
2014.08.08. 
http://ec.europa.eu/economy_finance/articles/governance/pdf/2014-08-08_esrb_review_en.pdf 
(utoljára letöltve 2015. november 8.), 8. o. 
129 Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the mission and 
organisation of the European Systemic Risk Board (ESRB) (SWD(2014) 260 final), Brüsszel, 
2014.08.08. 
http://ec.europa.eu/economy_finance/articles/governance/pdf/2014-08-08_esrb_review_en.pdf 
(utoljára letöltve 2015. november 8.), 9. o. 

http://ec.europa.eu/economy_finance/articles/governance/pdf/2014-08-08_esrb_review_en.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/articles/governance/pdf/2014-08-08_esrb_review_en.pdf
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Az eszköztár vonatkozásában a megkérdezettek többségétől az a 

visszajelzés érkezett, hogy az ESRB más intézményekkel és szervekkel való 

kommunikációja és interakciója finomításra szorul, mivel túlságosan is csak a 

figyelmeztetések és ajánlások formális intézményére korlátozódik.130 

 

Bár az ESRB teljesítményének értékelése nem egyszerű feladat annak 

közelmúltbeli felállításából és – ebből adódóan – a korlátozott mértékben 

rendelkezésre álló adatokból, információkból kifolyólag, a fentiek fényében 

összességében megállapítható, hogy az ESRB-ről, különösen annak 

funkcionális eredményességéről, a piaci szereplők között általánosan pozitív 

kép alakult ki annak ellenére, hogy bizonyos területeken a fejlesztés és 

javítás igénye továbbra is fennáll. 

 

Az Egységes Bankfelügyeleti Mechanizmus (az „SSM”) az Európai Unió 

makroprudenciális kerete kialakításának egyik utolsó lépéseként került 

felállításra 2014 novemberében.131 Az SSM létrehozására két jogi aktus 

keretében került sor, amelyek közül az egyik az EKB-ra felügyeleti feladatokat 

ruházó rendelet, míg a másik az Európai Bankhatóság létrehozásáról szóló 

módosított rendelet. 132;133 

                                                 
130 Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the mission and 
organisation of the European Systemic Risk Board (ESRB) (SWD(2014) 260 final), Brüsszel, 
2014.08.08. 
http://ec.europa.eu/economy_finance/articles/governance/pdf/2014-08-08_esrb_review_en.pdf 
(utoljára letöltve 2015. november 8.), 9. o. 
131 Kálmán János: A Makroprudenciális Politika Keretrendszere, im Diskurzis 2015/1. sz. 
http://blszk.sze.hu/images/Dokumentumok/diskurzus/2015/k%C3%A1lm%C3%A1n.pdf 35. o. 
(utoljára letöltve 2015. november 8.)  
132 A Tanács 1024/2013/EU rendelete az Európai Központi Bank külön feladatokkal történő 
megbízása tekintetében történő módosításáról 

http://ec.europa.eu/economy_finance/articles/governance/pdf/2014-08-08_esrb_review_en.pdf
http://blszk.sze.hu/images/Dokumentumok/diskurzus/2015/k%C3%A1lm%C3%A1n.pdf
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Az SSM fő feladata az európai bankszektor felügyelete, amely integrált 

struktúra keretében valósul meg: egyrészt az EKB mint szupra-nacionális 

hatóság, másrészt az egyes tagállamok nemzeti felügyeleti hatóságainak 

szoros együttműködése alkotja, egységes és szigorú standardok és 

követelmények alapján.134 Az SSM lényegét tekintve új mikroprudenciális és 

makroprudenciális felelősséggel ruházta fel az EKB-t.135 Az egyes 

intézmények, szervek és hatóságok közötti együttműködés részletes 

szabályai több szinten kerültek lefektetésre. Így például az EKB és a tagállami 

felügyeleti hatóságok közötti együttműködés részletes gyakorlati szabályait az 

SSM-keretrendeletként is ismert EKB-rendelet állapítja meg.136 A 

keretrendelet megalkotására és elfogadására az SSM-rendelet alapján került 

sor, amely kifejezetten előírja az EKB számára egy olyan jogi aktust 

megalkotását, amely rögzíti az EKB és a tagállami hatóságok 

együttműködésének részletszabályait.137 

 

                                                                                                
133 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 
134 Az Európai Tanács hivatalos honalapja, 
http://www.consilium.europa.eu/hu/policies/banking-union/single-supervisory-mechanism/ 
(utoljára letöltve 2015. november 8.) 
135 Kálmán János: A Makroprudenciális Politika Keretrendszere, im Diskurzis 2015/1. sz. 
http://blszk.sze.hu/images/Dokumentumok/diskurzus/2015/k%C3%A1lm%C3%A1n.pdf 35. o. 
(utoljára letöltve 2015. november 8.)  
136 Az Európai Központi Bank 468/2014/EU rendelete (2014. április 16.) az Egységes Felügyeleti 
Mechanizmuson belül az Európai Központi Bank és az illetékes nemzeti hatóságok, valamint a 
kijelölt nemzeti hatóságok közötti együttműködési keretrendszer létrehozásáról 
137 Európai Központi Bank: kérdések és válaszok az EKB SSM-keretrendeletének tervezetéről 
szóló nyilvános konzultációhoz. 
https://www.bankingsupervision.europa.eu/legalframework/publiccons/pdf/framework/ssm-
consultation-qa.hu.pdf?eb65f0d24e4409c182252701fa73792d (utoljára letöltve 2015. november 
8.) 

http://www.consilium.europa.eu/hu/policies/banking-union/single-supervisory-mechanism/
http://blszk.sze.hu/images/Dokumentumok/diskurzus/2015/k%C3%A1lm%C3%A1n.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/legalframework/publiccons/pdf/framework/ssm-consultation-qa.hu.pdf?eb65f0d24e4409c182252701fa73792d
https://www.bankingsupervision.europa.eu/legalframework/publiccons/pdf/framework/ssm-consultation-qa.hu.pdf?eb65f0d24e4409c182252701fa73792d
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Az EKB mikroprudenciális felügyeleti hatósági hatás- és feladatkörében 

eljárva egyrészt közvetlen felügyeletet gyakorol az Európai Unió jelentősnek 

számító bankjai felett, másrészt a tagállami felügyeleti hatóságoknak a 

kevésbé jelentős bankok felett gyakorolt felügyeleti tevékenységét koordinálja 

és felügyeli.138 Az EKB-t, mint makroprudenciális felügyeleti hatóságot a 

tagállami hatóságnak a CRD IV/CRR-n alapuló makroprudenciális 

határozatainak meghozatala előtt tíz nappal értesítenie kell szándékáról. 

Amennyiben az EKB kifogást emel, öt napon belül írásban közölnie kell 

indokait. Az érintett hatóságnak megfelelően mérlegelnie kell az EKB indokait, 

mielőtt döntést hozna.139 

 

Ugyanakkor az EKB makroprudenciális hatásköre nem korlátlan, hiszen: a) az 

SSM kizárólag az euró-övezet tagállamaira terjed ki, amelynek jelenleg nem 

minden uniós tagállam részese, valamint a szoros együttműködésben 

résztvevő államokra, b) az SSM kizárólag a bankszektorra vonatkozik, 

valamint c) az EKB kizárólag a CRD IV/CRR-ben szabályozott 

makroprudenciális eszközöket alkalmazhatja.140 Annak ellenére, hogy új 

eszközöket nem hozhat létre, az EKB az SSM rendelettel ráruházott feladatok 

elvégzéséhez szükséges mértékben utasítások révén előírhatja a nemzeti 

hatóságoknak, hogy a nemzeti jogban előírt feltételek mellett és azokkal 

                                                 
138Kálmán János: A Makroprudenciális Politika Keretrendszere, im Diskurzis 2015/1. sz. 
http://blszk.sze.hu/images/Dokumentumok/diskurzus/2015/k%C3%A1lm%C3%A1n.pdf 35. o. 
(utoljára letöltve 2015. november 8.) 
139 SSM rendelet 5. cikk (1) bek. 
140 Kálmán János: A Makroprudenciális Politika Keretrendszere, im Diskurzus 2015/1. sz. 
http://blszk.sze.hu/images/Dokumentumok/diskurzus/2015/k%C3%A1lm%C3%A1n.pdf (utoljára 
letöltve 2015. november 8.)36. o. 

http://blszk.sze.hu/images/Dokumentumok/diskurzus/2015/k%C3%A1lm%C3%A1n.pdf
http://blszk.sze.hu/images/Dokumentumok/diskurzus/2015/k%C3%A1lm%C3%A1n.pdf
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összhangban gyakorolják hatáskörüket, amennyiben az SSM rendelet nem 

ruházza fel az EKB-t az adott hatáskörrel.141 

 

Az SSM-rendelet előírja az EKB számára, hogy 2013. november 3-ától 

kezdve a rendelet végrehajtása terén elért eredményeket negyedévente 

jelentés keretében foglalja össze és mutassa be az Európai Parlament, az 

Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság részére. Az EKB honlapján 

elérhető legfrissebb ilyen jelentés a 2014. augusztus 4. és november 3. 

közötti három hónapos időszakot fogja át és tárgyalja.142 A jelentés fő 

megállapításai a következők: 

 

a) Az EKB készen áll arra, hogy az SSM-rendelet által ráruházott  

felügyeleti feladatokat egy évvel a rendelet hatályba lépése után, 

2014. november 4-én teljes körűen átvegye. 

b) Az átfogó értékelést az ütemtervnek megfelelően véglegesítették. 

c) Az SSM irányítása maradéktalanul működőképes. 

d) Rohamléptekkel halad az EKB munkavállalóinak felvétele. 

e) A közös felügyeleti csoportok (Joint Supervisory Teams) 

megalakultak, és készen állnak a jelentős bankok napi szintű 

felügyeletére. 

f) 2014. szeptember 29-én az euro övezet összes hivatalos nyelvén

 közzétették az „Útmutató a bankfelügyelethez” című dokumentumot. 

g) Egy nyilvános konzultációt és nyilvános meghallgatást is magában 

                                                 
141 SSM -rendelet 5. cikk (4) bek. 
142 Európai Központi Bank: Az SSM negyedéves jelentése - Az egységes felügyeleti 
mechanizmusról szóló rendelet operatív végrehajtása terén elért eredmények, 2014/4, 
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssmqr20144.hu.pdf (utoljára letöltve 
2015. november 8.) 

https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssmqr20144.hu.pdf
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foglaló folyamatot követően az EKB Kormányzótanácsa jóváhagyta 

a felügyeleti díjról szóló EKB-rendeletet, amelyet 2014. október 30-

án tettek közzé. 

h) Az előkészítő munka számos egyéb területen, például az 

informatikai infrastruktúra, a létesítménygazdálkodás, a belső és 

külső kommunikáció, a logisztikai szervezés, valamint a jogi és 

statisztikai szolgáltatások terén is komoly előrelépést mutat.143 

 

A jelentés összességében pozitív képet sugall az SSM működése és 

eredményessége tekintetében, legalábbis a vizsgált időszakot illetően. 

Ugyanakkor a jelentés zárófejezete alapján az SSM számos további kihívás 

előtt áll: különösen az átfogó értékeléssel kapcsolatos utólagos intézkedések 

figyelemmel kísérése, az SSM felügyeleti ciklusának megindítása 

tekintetében. Ugyancsak problémák tapasztalhatóak a jelentős bankok napi 

szintű felügyeletét ellátó közös felügyeleti csoportok működésének 

megkezdése kapcsán.144 

 

Az Európai Unióról Szóló Szerződés szerint az Európai Unió Bírósága alatt a 

Bíróság (korábban az Európai Közösségek Bírósága), a Törvényszék 

(korábban Elsőfokú Bíróság) és a különös hatáskörű törvényszékek 

                                                 
143 Európai Központi Bank: Az SSM negyedéves jelentése - Az egységes felügyeleti 
mechanizmusról szóló rendelet operatív végrehajtása terén elért eredmények, 2014/4, 
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssmqr20144.hu.pdf 3-5. o. (utoljára 
letöltve 2015. november 8.),  
144 Európai Központi Bank: Az SSM negyedéves jelentése - Az egységes felügyeleti 
mechanizmusról szóló rendelet operatív végrehajtása terén elért eredmények, 2014/4, 
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssmqr20144.hu.pdf 29. o. (utoljára 
letöltve 2015. november 8.),  

https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssmqr20144.hu.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssmqr20144.hu.pdf
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értendőek.145 Az Európai Unió Bírósága hatásköreivel, szervezeti 

felépítésével és eljárásaival kapcsolatos szabályok elsődlegesen az Európai 

Unió Működéséről Szóló Szerződésben, az Európai Unió Bíróságának 

alapokmányáról szóló jegyzőkönyvben, valamint az Európai Unió Bírósága 

által a Tanács jóváhagyásával elfogadott eljárási szabályzatban kerültek 

lefektetésre.146 

 

„Az Európai Unió Bírósága biztosítja a jog tiszteletben tartását a 

Szerződések értelmezése és alkalmazása során.”147 Az Európai Unió 

Bíróságának feladat és hatásköre alapvetően a következő négy kategóriába 

sorolható: (a) jogértelmezés, (b) uniós jogi aktusok megsemmisítése, (c) 

uniós intézkedés meghozatalának elrendelése és (d) uniós intézmények 

szankcionálása. 

 

Az Európai Unió Bírósága jogértelmezési tevékenysége a gyakorlatban 

elsődlegesen az előzetes döntéshozatali eljárások keretében valósul meg. A 

tagállami bíróságoknak gondoskodniuk kell arról, hogy a tagországok 

megfelelően alkalmazzák az európai uniós jogszabályokat. Amennyiben egy 

tagállami bíróság az előtte folyamatban lévő ügy elbírálásához szükséges, az 

uniós joggal kapcsolatos értelmezésbeli vagy érvényességi kérdéssel találja 

szemben magát, az érintett bíróság az eljárás felfüggesztése mellett előzetes 

döntéshozatal céljából a Bírósághoz fordulhat. Az előzetes döntéshozatali 

eljárás kezdeményezhető arra az esetre is, amelyben valamely tagállam 

                                                 
145 Lásd az Európai Unióról Szóló Szerződés 19. cikkét 
146 Papp Mónika - Várnay Ernő: Az Európai Unió joga, Wolters Kluwer Kft., Budapest, 2013., 97. 
o. 
147 Európai Unióról Szóló Szerződés 19. cikke 
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törvényi vagy eljárási rendelkezésének uniós joggal való 

összeegyeztethetősége a kérdés.148 Az előzetes döntéshozatali eljárás 

gyakorlati jelentősége abból kifolyólag is kiemelkedő, hogy a Közösségek 

létrejöttétől kezdődően egészen mostanáig voltaképpen az egyetlen olyan 

intézményesített csatornaként funkcionál a tagállami bíróságok és az Európai 

Unió Bírósága között, melyen keresztül az Európai Unió Bíróságának a 

legnagyobb hatású, az uniós jogot is alakító ítéletei születtek.149 

 

Az Európai Unió Bírósága jogérvényesítési feladatának az ún. 

kötelezettségszegési eljárás keretében tesz eleget.150 Valamely tagállam ellen 

abban az esetben van lehetőség ezen eljárás kezdeményezésére, 

amennyiben az az uniós jogból fakadó valamely kötelezettségét nem 

teljesítette. A kötelezettségszegési eljárás megindítása tekintetében a 

gyakorlatban a hangsúly az Európai Bizottságra helyeződik abból kifolyólag, 

hogy a tagállamok kereseti joguk gyakorlása előtt kötelesek bevonni az 

Európai Bizottságot.151 Az eddigi tapasztalatok alapján az Európai Bizottság e 

tekintetben aktívnak mondható és többségében átveszi a kezdeményező 

szerepet, de természetesen akadnak kivételek is.152 

 

                                                 
148 Az Európai Unió hivatalos honlapja, 
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/court-justice/index_hu.htm (utoljára letöltve 2015. 
november 8.) 
149 dr. Osztovits András: Az Európai Unió jogvédelmi rendszerének dimenziói, habilitációs kézirat,  
Győr, 2011. június, 18. o. 
150 Lásd Európai Unió Működéséről Szóló Szerződés 259. cikke 
151 dr. Osztovits András: Az Európai Unió jogvédelmi rendszerének dimenziói, habilitációs kézirat,  
Győr, 2011. június, 25. o. 
152 Lásd például C-145/04. sz. Spanyolország kontra Egyesült Királyság ügy, és a C-364/10 sz. 
Magyarország kontra Szlovákia ügy. 

http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/court-justice/index_hu.htm
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Uniós jogi aktusok megsemmisítése iránti eljárásra abban az esetben kerül 

sor, ha valamelyik tagállam kormánya, az Európai Unió Tanácsa, az Európai 

Bizottság vagy (egyes esetekben) az Európai Parlament azzal fordul az 

Európai Unió Bíróságához, hogy egy adott uniós jogi aktust semmisítsen 

meg, mert úgy ítéli meg, hogy a kérdéses jogi aktus ellentétes az uniós 

szerződésekkel vagy az azokban foglalt alapjogokkal. Amennyiben az érintett 

uniós jogi aktus valamely magánszemélyt közvetlenül és hátrányosan érint, 

úgy ezen érintett magánszemély is jogosult közvetlenül az Európai Unió 

Bíróságához fordulni. Ezeken túl a tagállami parlamentek is benyújthatnak 

megsemmisítés iránti keresetet abban az esetben, ha a kérdéses jogi aktus a 

szuverenitásukat sérti.153 

 

Uniós intézkedés meghozatalának elrendelése az ún. mulasztás 

megállapítása iránti kereset benyújtásával kezdeményezhető,154 amelynek 

keretében a tagállami kormányok, más uniós intézmények, illetve (bizonyos 

feltételekkel) magánszemélyek és cégek panaszt tehetnek az Európai 

Parlamenttel, a Tanáccsal és az Európai Bizottsággal szemben, amennyiben 

azok elmulasztottak meghozni valamely döntést.155 

 

Az uniós intézmények szankcionálására az ún. kártérítési kereset 

magánszemélyek és cégek által a Bírósághoz történő benyújtása 

eredményeként kerül sor abban az esetben, ha érdekeik sérelmet szenvedtek 

                                                 
153 Az Európai Unió hivatalos honlapja, 
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/court-justice/index_hu.htm (utoljára letöltve 2015. 
november 8.) 
154 Lásd például 302/87. sz. ügy Európai Parlament kontra Európai Közösségek Tanácsa 
155 Az Európai Unió hivatalos honlapja, 
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/court-justice/index_hu.htm (utoljára letöltve 2015. 
november 8.) 

http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/court-justice/index_hu.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/court-justice/index_hu.htm
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annak következtében, hogy az uniós intézmények, illetve az uniós 

alkalmazottak meghoztak egy bizonyos intézkedést, vagy – épp ellenkezőleg 

– amiatt, hogy az érintettek nem hozták meg a szükséges intézkedéseket.156 

 

 
III.4. Az Európai Unió Bírósága esetjoga a pénzügyi 

fogyasztóvédelem területén 
 

Az egyes jogtudományi elméletek szerint az uniós jognak több rétege 

különböztethető meg, amelyek közül az egyik réteget alkotják az ún. 

elsődleges jogforrások (az alatt értve a tagállamok által alkotott nemzetközi 

szerződések, különösen az alapító szerződéseket, valamint azokat módosító 

és kiegészítő szerződések).157 A második rétegét az ún. másodlagos 

jogforrások képezik, amelyeket tulajdonképpen az uniós intézmények által 

alkotott szabályok, intézményi aktusok alkotnak.158 Végül harmadik rétegként 

különíthetjük el az Európai Unió Bíróságának ítélkezési gyakorlatát, amely 

sok esetben jogértelmezésén keresztül jogalkotást végez.159 

 

Hosszú ideig igen vitatott volt a Bíróság döntéseinek kötelező, jogforrási 

jellege, azonban mára a jogirodalom és a joggyakorlat is elfogadóbb a 

                                                 
156 Az Európai Unió hivatalos honlapja, 
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/court-justice/index_hu.htm (utoljára letöltve 2015. 
november 8.) 
157 Pokol Béla: A jog elmélete. Rejtjel Kiadó, Budapest 2001. 
158 Blutman László: Az Európai Unió joga a gyakorlatban. HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft, 
Budapest 2010, 43-44. o, az EU- és EUM-Szerződéshez csatolt 36. számú Lisszaboni 
Jegyzőkönyv 9. cikk, Gombos Katalin: Bírói jogvédelem az Európai Unióban. Complex Kiadó, 
Budapest 2009, 41. o., Kecskés László: EU-jog és jogharmonizáció. HVG-ORAC Lap- és 
Könyvkiadó Kft, Budapest 2003, 265-267. o 
159  Az előzetes döntésnek normatív ereje van, joghatást fejt ki, lásd a C-28-30/62. számú ügyben 
(DA Costa) és a C-283/80. ügyben (CILFIT) kifejtett bírósági állásfoglalást.  

http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/court-justice/index_hu.htm
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Bíróság jogalkotó szerepe és feladata tekintetében.160 Az Európai Unióról 

Szóló Szerződés értelmében „az Európai Unió Bírósága biztosítja a jog 

tiszteletben tartását a Szerződések értelmezése és alkalmazása során”, 

amely feladat ellátása közben a Bíróság az egyszerű jogértelmezésen 

túlmenve, de a Szerződések rendelkezéseire támaszkodva több esetben 

jogtételeket fektetett le.161;162 E tekintetben a pénzügyi fogyasztóvédelmi jog 

szempontjából az egyik legjelentősebb jogi keretet az előzetes döntéshozatali 

eljárások jelenthetik, melyek keretében a tagállami bíróságok jogosultak, 

illetve – bizonyos esetekben – kötelesek a Bírósághoz fordulni a Szerződések 

értelmezésével kapcsolatos kérdésekben.163 Ezt alátámasztja az is, hogy az 

előzetes döntéshozatali eljárások iránt a tagállami bíróságok által benyújtott 

kérelmek száma általánosságban az utóbbi húsz évben jelentősen 

megnövekedett, amely tendencia 2005-től különösen jellemző a 

jelzáloghitelekkel kapcsolatos fogyasztóvédelmi relevanciájú 

kérelmekre.164;165 A spanyol tagállami bíróságok akaratlanul is meghatározó 

szerepet játszottak az uniós pénzügyi fogyasztóvédelmi normák 

                                                 
160 Mario Bettati: Az Európai Unió Bírósága jogalkotói hatásköre. Magyar Jog, 1990/5. szám, 467. 
o.; Brown-Kennedy: The Court of Justice of the European Communities. Sweet and Maxwell, 
London 2000, 321-381. 
161 Lásd 19. cikk, amely tartalmilag az Európai Közösséget Létrehozó Szerződés 220. cikkét 
váltotta fel 
162 Lásd Van Gend en Loos v Nederlandse Administratie der Belastingen (1963) C-26/62 sz. ügy, 
Rewe-Zentral AG v. Bundesmonopolverwaltung für Branntwein (1979) C-120/78 sz. ügy 
163 Lásd Európai Unióról Szóló Szerződés 267. cikk. 
164 Galetta, Diana-Urania, European Court of Justice and Preliminary Reference Procedure 
Today: National Judges, Please Behave! (January 1, 2014). Published in: in U. Becker, A. Hatje, 
M. Potacs, N. Wunderlich (Eds.), Verfassung und Verwaltung in Europa. Festschrift für Jürgen 
Schwarze zum 70. Geburtstag, Nomos Verlag, Baden-Baden, 2014, pp. 674-691 - ISBN 978-3-
8487-1365-3. Available at SSRN;   
165 Fernando Gómez Pomar, Karolina Lyzcowska: Spanish Courts, the Court of Justice of the 
European Union, and Consumer Law: A Theoretical Model of their Interaction, InDret 4/2014, 
Barcelona, 2014 október, 7. o. http://www.indret.com/pdf/1093.pdf (utoljára letöltve 2015. 
november 8.) 

http://www.indret.com/pdf/1093.pdf
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értelmezésében, hiszen 2012-től kezdődően a jelzáloghitelekre, valamint az 

azok alapján megindított tagállami végrehajtási eljárásokra vonatkozóan a 

spanyol bíróságok által benyújtott kérelmek száma drasztikusan emelkedett, 

amelyet az alábbi táblázat hűen tükröz:166 

 

A spanyol nemzeti bíróságok által előzetes döntéshozatalra 

előterjesztett kérelmek számának alakulása 

 

Ahogyan a táblázat is mutatja a spanyol bíróságok által a Bírósághoz 

benyújtott, fogyasztóvédelmi tárgyú előzetes döntéshozatal iránti kérelmek 

számának rohamos megugrása a világgazdasági válsággal hozható 

összefüggésbe, hiszen míg 2007-ben egyetlen ilyen tartalmú kérelem sem 

került a Bíróság elé és azt megelőzően a kérelmek száma egyik évben sem 

                                                 
166 Fernando Gómez Pomar, Karolina Lyzcowska: Spanish Courts, the Court of Justice of the 
European Union, and Consumer Law: A Theoretical Model of their Interaction, InDret 4/2014, 
Barcelona, 2014. október, 8. o. 
http://www.indret.com/pdf/1093.pdf (utoljára letöltve 2015. november 8.) 

▀ fogyasztóvédelmi 
kérelmek száma 

 
▀ összes kérelem 

 

http://www.indret.com/pdf/1093.pdf
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haladta meg az egyet, addig 2008-től az éves átlag 4,7. A 2012-es évtől pedig 

az ilyen kérelmek száma pedig folyamatosan növekvő tendenciát mutat. 

 

A fentieken túlmenően a spanyol bíróságok által kezdeményezett ezen 

előzetes döntéshozatali eljárások egyrészt a gazdasági válságot megelőzően 

alkalmazandó nemzeti szabályozásra vonatkoztak, másrészről pedig a 

spanyol kormány által a gazdasági válság eredményeként kialakuló szociális 

nyugtalanságra válaszul megalkotott jogszabályokra.167 A kérelmek 

alapvetően két kérdéskör köré csoportosultak: a Bíróságnak a tisztességtelen 

szerződési feltételek tekintetében, valamint az ingatlan jelzálogok 

végrehajtásával kapcsolatosan kellett vizsgálódnia és állást foglalnia.168 

 

Az „Aziz-ügyben”, valamint a C-415/11. sz. és a C-618/10. sz. egyesített 

ügyekben tett megállapításokra a Bíróság a későbbiekben hozott ítéleteiben 

is következetesen támaszkodott, és azok voltaképpen precedensként 

köszönnek vissza az azóta eltelt időben született ítéletekben.169;170 Az érintett 

ügyekben hozott ítéletek ebből kifolyólag mérföldkőnek számítanak. Ráadásul 

                                                 
167 Fernando Gómez Pomar, Karolina Lyzcowska: Spanish Courts, the Court of Justice of the 
European Union, and Consumer Law: A Theoretical Model of their Interaction, InDret 4/2014, 
Barcelona, 2014. október, 4. o. http://www.indret.com/pdf/1093.pdf (utoljára letöltve 2015. 
november 8.) 
168 Lásd például C-240/98 és C-244/98 egyesített ügyek Océano Grupo Editorial és mások kontra 
Rocío Murciano Quintero és mások, C-168/05 sz. ügyMostaza Claro kontra Centro Móvil 
Milenium SL, C-40/08 sz. ügyAsturcom kontra Cristina Rodríguez Nogueira, C-618/10 sz. ügy 
Banesto kontra Joaquín Calderón Camino, C-415/11 sz. ügy Aziz kontra CatalunyaCaixa, C-
169/14 az. ügy Sánchez Morcillo és mások kontra BBVA 

169 C‑415/11. sz. ügy Mohamed Aziz kontra Caixa d’Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa 

(Catalunyacaixa) 

170 Lásd például a C-169/14. sz. és C‑32/14. sz. ügyet. 

http://www.indret.com/pdf/1093.pdf
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a „spanyol ügyekben” hozott ítéletek vitathatatlan hatással voltak a tagállami 

szabályozásokra is. 

 

A fentiekre tekintettel a következőekben a Bíróság előzetes döntéshozatali 

eljárások keretében kialakított gyakorlatát tekintjük át és azon keresztül 

mutatjuk be a Bíróságnak a pénzügyi fogyasztóvédelemmel kapcsolatos 

tagállami joggyakorlatra és jogalkotásra gyakorolt hatását, alapvetően négy 

kérdéskör köré csoportosítva: a Bíróság (a) hitelképesség-vizsgálattal, (b) 

banki díjakkal, (c) a fogyasztó részére nyújtandó tájékoztatási 

kötelezettséggel, és (d) tisztességtelen szerződési feltételekkel kapcsolatos 

esetjoga. Ezen túlmenően a Bíróság által más uniós tagállami ügyekben 

hozott ítéletek megállapításait alapul véve értékeljük a kapcsolódó magyar 

jogi szabályozást is. 

 

III.4.1.   Az Európai Unió Bírósága Bíróság hitelképesség-vizsgálattal 

kapcsolatos esetjoga 

 

A hitelképesség hitelezők általi előzetes vizsgálata a hitelezés folyamatának 

egyik igen jelentős lépése; voltaképpen a nulladik lépcsőfoknak tekinthető. A 

hitelképesség vizsgálatát a vonatkozó uniós irányelvek is kiemelik és azzal 

kapcsolatosan a terhet a hitelezőkre telepítik.171 Ugyanakkor az vitathatatlan, 

hogy a leendő adós hitelképességének megfelelő felmérése nem csupán az 

érintett adós, hanem a hitelező érdeke is. Felmerül a kérdés, hogy vajon a 

2007-es válságot megelőzően nyújtott, döntő többségében devizahitelek 

esetében a hitelezők által a hitelképesség tekintetében vizsgált adatok 

                                                 
171 2008/48/EK irányelv preambulumának (26) bekezdése 
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mennyire voltak alkalmasak arra, hogy biztos képet nyújtsanak egy olyan 

jelentős árfolyamváltozásból adódó törlesztőrészlet-emelkedés esetére, 

amely 2007-től vette kezdetét, és amely a „devizahitelesek válságához” 

vezetett. Ugyanis a forint gyengülése által eredményezett jelentős 

árfolyamváltozás, valamint a hitelezők által az ügyfelekre terhelt 

megemelkedett banki kockázati felárak kifejezetten hátrányosan érintették a 

devizában eladósodottakat.172 Mindezek ellenére az Irányelv hitelképesség 

vizsgálatra vonatkozó rendelkezéseinek nemzeti jogba történő átültetése 

továbbra is aggályokat vethet fel, nevezetesen bizonyos érdekeltek szerint az 

eladás helyszínén szerződéseket kötő hitelezők nem mindig szereznek be 

„megfelelő információt”, mivel az áru, szolgáltatás értékesítéséhez és a 

jogszabályi kötelezettségek betartásához fűződő érdekek ellentétesek 

egymással, következésképpen a fogyasztók hitelképessége nem mindig kerül 

megfelelő alapossággal kiértékelésre.173 

 

A hitelképesség vizsgálatával összefüggésben több tagállami bíróság is az 

Európai Bírósághoz fordult előzetes döntéshozatali eljárások keretében.174 A 

tagállami bíróságok alapvetően a hitelképesség vizsgálat köre és mélysége 

tekintetében kértek iránymutatást az Európai Unió Bíróságától, pontosabban 

azt tudakolták, hogy az irányelv által kitűzött felelős hitelezés céljának 

eléréséhez vajon elengedő-e az, ha a hitelezők a vizsgálatot pusztán a 

                                                 
172 Kállai Zoltán – Kőszeghy Tamás: Válságkezelés vagy mindennapi gyakorlat? Kereskedelmi 
banki tapasztalatok a likviditási válságban, Hitelintézeti Szemle 2009/3. 187. o.   
173 A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a fogyasztói 
hitelmegállapodásokról szóló 2008/48/EK irányelv végrehajtásáról, Brüsszel, 2014.5.14., 
COM(2014) 259 final, 13. o. 
http://ec.europa.eu/consumers/archive/rights/docs/ccd_implementation_report_hu.pdf (letöltve: 
2015.06.24.) 
174 Lásd C-449/13. sz. ügy CA Consumer Finance SA kontra Ingrid Bakkaus és mások, valamint 
C-565/12 sz. ügy. LCL Le Crédit Lyonnais SA kontra Fesih Kalhan 
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fogyasztó által előadott információkra támaszkodva végezik el, vagy 

szükséges annak helyénvalóságát is vizsgálniuk, adott esetben különálló 

kutatást végezniük. 

 

Az egyik az Európai Unió Bírósága előtti ügyben az alapügyben eljáró, 

kérdést előterjesztő francia bíróság (Tribunal d'instance d’Orléans) – többek 

között – azt a kérdést tette fel, hogy úgy kell-e értelmezni a 2008/48/EK 

irányelv 8. cikkét, hogy azzal ellentétes, ha a hitelező a hitelképesség 

vizsgálatára vonatkozó kötelezettség teljesítését kizárólag a fogyasztó által 

előadott információkra támaszkodva végzi el, anélkül hogy ezeket az 

információkat más bizonyítékok útján ténylegesen ellenőrizte volna. A francia 

jogi szabályozás ugyanis előírta, hogy hitelszerződés megkötését 

megelőzően a hitelező megfelelő információk alapján – beleértve a hitelező 

kérésére a hitelfelvevőtől kapott információkat is –, megvizsgálja az utóbbi 

hitelképességét, valamint bizonyos feltételek fennállása esetén meghatározott 

nyilvántartásba is betekint.175;176 Ezen kérdés magyar relációban való 

vizsgálata azért is érdekes, mert az érintett francia szabályozás 

tulajdonképpen többet követel a hatályos magyar szabályozás által 

megkívántnál, miután a nyilvántartásokba való betekintést is előírja 

ellentétben a magyar joggal, amely a jövedelmi helyezet és a fedezetként 

felajánlott biztosítékok értékének vizsgálatán túl nem telepíti 

                                                 
175 C-449/13. sz. ügy CA Consumer Finance SA kontra Ingrid Bakkaus és mások 

176 A fogyasztói hitel reformjáról szóló, 2010. július 1-i 2010‑737. sz. törvény (JORF, 2010. július 

2., 12001. o.) L. 311‑9. cikke 
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kötelezettségként a hitelezők terhére az egyéb nyilvántartásokba történő 

betekintést.177 

 

Az ügyben előterjesztett főtanácsnoki indítvány, valamint az Európai Unió 

Bíróságának ítélete is megerősíti és egyértelműsíti azt, hogy a 2008/48/EK 

irányelv értelmében a hitelező köteles a hitelképesség vizsgálata során a 

fogyasztótól kapott megfelelő információkra és szükség esetén a vonatkozó 

adatbázisban végzett keresés eredményére hagyatkozni.178 E körbe 

tartozhatnak különösen az illetmény-kimutatás, a, bankszámlakivonatok és a 

bankszámlatörténet. Ugyanakkor az érintett indítványból és ítéletből az is 

kiderül, hogy a 2008/48/EK irányelv e rendelkezését kiterjesztően kell 

értelmezni. Tehát az irányelv valóban nem írja elő kötelességként a hitelezők 

számára, hogy a fentieken túlmenően további mélyreható vizsgálatokat 

végezzenek, azonban nem is zárja ki azt. Miután az irányelv értelmében a 

hitelezők kötelesek egyenként felmérni a fogyasztók hitelképességét, 

elvárható, hogy azok nemcsak a fogyasztó által az adott hitel-megállapodás 

előkészítése során megadott információkat használják fel, hanem egy hosszú 

ideje fennálló kereskedelmi kapcsolat során szerzett, az érintett fogyasztó 

pénzügyi helyzetére vonatkozóan rendelkezésre álló információkat is. 

 

Más kérdés, hogy e fogyasztói nyilatkozatokat, valamint az azokat 

alátámasztó, a fogyasztó által nyújtott igazolásokat a hitelező köteles-e 

                                                 
177 Lásd Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ, Hitelek, Lízing, - Körültekintő hitelfelvétel. 
https://felugyelet.mnb.hu/fogyasztoknak/hitelek/korultekinto_hitelfelvetel/mennyi_hitelt_kaphatok.
html (utoljára letöltve 2015. november 8.) 

178 Nils Wahl Főtanácsnok indítványa a C‑449/13. sz. ügyben (az ismertetés napja: 2014. 

szeptember 11.) 

https://felugyelet.mnb.hu/fogyasztoknak/hitelek/korultekinto_hitelfelvetel/mennyi_hitelt_kaphatok.html
https://felugyelet.mnb.hu/fogyasztoknak/hitelek/korultekinto_hitelfelvetel/mennyi_hitelt_kaphatok.html
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szisztematikusan ellenőrizni. Ahogyan a francia szabályozás, úgy sem az 

Fht., sem a körültekintő lakossági hitelezés feltételeiről és a hitelképesség 

vizsgálatáról szóló 361/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet nem írja elő a hitelező 

számára azt, hogy a fogyasztó jövedelmi helyzetének értékelésekor a 

szolgáltatott információk, nyilatkozatok és igazolások valóságtartalmát, 

helyességét és pontosságát minden esetben további vizsgálat tárgyává 

tegye. Ezzel összefüggésben az Európai Unió Bírósága is rámutatott arra, 

hogy a 2008/48/EK irányelv vonatkozó rendelkezései nem értelmezhetőek 

úgy, mint amelyek olyan kötelezettséget telepítenének a hitelezőkre, amely 

alapján a hitelezők kötelesek lennének arra, hogy szisztematikusan 

ellenőrizzék a fogyasztó által nyújtott információk valódiságát. Az adott esetre 

jellemző körülményektől függően a hitelező megelégedhet a fogyasztó által 

nyújtott információkkal, de úgy is dönthet, hogy szüksége van ezen 

információk megerősítésére, vagyis a hitelezők jogosultak mérlegelni annak 

eldöntése során, hogy a rendelkezésére álló információk elegendőek-e a 

hitelt felvenni kívánó személy hitelképességének igazolásához. 

Megjegyzendő, hogy az ítélet e rendelkezésével az Európai Bankhatóság 

viszonylag friss iránymutatása valamelyest többet mond, miután bizonyos 

fogyasztói jelzáloghitelek esetében előírja a hitelezők terhére, hogy ésszerű 

lépéseket tegyenek a fogyasztó hitelképességének igazolására.179 Továbbá 

előírja a hiteldokumentáció oly módón való előkészítését, amely elősegíti a 

valótlan, megtévesztő fogyasztói, hitelezői vagy hitelközvetítői nyilatkozatok 

                                                 
179 European Banking Authority: Guidelines on creditworthiness assessment, 1 June 2015, 
EBA/GL/2015/11 
http://www.eba.europa.eu/documents/10180/1092161/EBA-GL-2015-
11+Guidelines+on+creditworthiness+assessment.pdf/f4812d37-06c4-42e4-a9e7-e3cf18501093 
(utoljára letöltve 2015. november 8.) 

http://www.eba.europa.eu/documents/10180/1092161/EBA-GL-2015-11+Guidelines+on+creditworthiness+assessment.pdf/f4812d37-06c4-42e4-a9e7-e3cf18501093
http://www.eba.europa.eu/documents/10180/1092161/EBA-GL-2015-11+Guidelines+on+creditworthiness+assessment.pdf/f4812d37-06c4-42e4-a9e7-e3cf18501093


138 

 

beazonosítását, illetve megelőzését.180 Ugyanakkor, ahogyan azt az 

Eurofinas az általa az Európai Bankhatóság iránymutatás tervezetéhez 

kapcsolódó konzultáció során kiadott válaszdokumentumában is kifejtette, ez 

utóbbi előírás megfogalmazása további kérdéseket vethet fel arra 

vonatkozóan, hogy ezen kötelezettségnek a hitelezők pontosan hogyan és 

milyen módon tudnak eleget tenni.181 Az Eurofinas álláspontja szerint ugyanis 

a vonatkozó előírás nem teljesen pontos és tulajdonképpen egy szubjektív 

követelményt támaszt a hitelezőkkel szemben, amelynek megfelelő 

teljesítése ezáltal nehézkes, kérdéses és bizonytalan.182 

 

A fentiekkel összhangban az Európai Unió Bíróságának ítélete is kimondta és 

megerősítette, hogy az irányelvvel nem ellentétes az, hogy a fogyasztó 

hitelképességének értékelése során a hitelező kizárólag a fogyasztó által 

nyújtott információkra támaszkodik, feltéve, hogy ezek az információk 

megfelelőek és a fogyasztó puszta nyilatkozatait igazoló dokumentumok 

támasztják alá. Továbbá az ítélet nem tartotta ellentétesnek az irányelv azon 

rendelkezését sem, mely nem írja elő a hitelező számára, hogy 

szisztematikusan ellenőrizze a fogyasztó által nyújtott információkat. 

Megjegyzendő, hogy a Financial Conduct Authority (FCA) – amely az 

Egyesült Királyságban 2013. április 1. óta látja el a felügyeleti tevékenységet 

                                                 
180 Lásd EBA/GL/2015/11 1.2 és 3.1 pontjai. Az érintett iránymutatás 2016. március 21. napjától 
lép hatályba. 
181 European Federation of Finance House Associations, a speciális fogyasztói hitelszolgáltatókat 
az Unióban képviselő szövetség. 
182 Eurofinas Response to the European Banking Authority’s Draft Guidelines on Creditworthiness 
Assessment, Draft Guidelines on Arrears and 
Foreclosure,http://www.eurofinas.org/uploads/pp150211_EUR%20Final%20_EBA%20Creditwort
hiness%20and%20Arrears.pdf?bcsi_scan_101f9ca0b77a944d=0&bcsi_scan_filename=pp15021
1_EUR%20Final%20_EBA%20Creditworthiness%20and%20Arrears.pdf  (utoljára letöltve 2015. 
november 8.) 

http://www.eurofinas.org/uploads/pp150211_EUR%20Final%20_EBA%20Creditworthiness%20and%20Arrears.pdf?bcsi_scan_101f9ca0b77a944d=0&bcsi_scan_filename=pp150211_EUR%20Final%20_EBA%20Creditworthiness%20and%20Arrears.pdf
http://www.eurofinas.org/uploads/pp150211_EUR%20Final%20_EBA%20Creditworthiness%20and%20Arrears.pdf?bcsi_scan_101f9ca0b77a944d=0&bcsi_scan_filename=pp150211_EUR%20Final%20_EBA%20Creditworthiness%20and%20Arrears.pdf
http://www.eurofinas.org/uploads/pp150211_EUR%20Final%20_EBA%20Creditworthiness%20and%20Arrears.pdf?bcsi_scan_101f9ca0b77a944d=0&bcsi_scan_filename=pp150211_EUR%20Final%20_EBA%20Creditworthiness%20and%20Arrears.pdf
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–, által kiadott kézikönyv szerint nem elégséges egy hitelező számára, ha a 

hitelképesség vizsgálata során a fogyasztó bevételi és kiadási viszonyainak 

értékelésekor kizárólag a fogyasztó által tett nyilatkozatokra 

támaszkodik.183;184 Bár az FCA kézikönyvének előírásai az uniós és a magyar 

jog tekintetében kötelező erővel nem rendelkeznek, a hitelképesség 

értékelésének szabályozása tekintetében jó példaként szolgálhatnak az 

„európai” trendek szemléltetésére. 

 

Egy másik, az Európai Unió Bírósága előtti előzetes döntéshozatal iránt 

indított eljárásban szintén a hitelképesség hitelezők általi vizsgálata merült fel, 

azonban az érintett ügy tárgyának középpontjában a vizsgálati kötelezettség 

megszegése esetén alkalmazandó, a nemzeti jog által előírt szankciók 

hatékonyságának, arányosságának és visszatartó erejének kérdése állt.185 

Ennek ellenére a tárgyban hozott ítéletben szintén rögzítésre került, hogy a 

hitelező a hitelképesség ellenőrzése során a fogyasztó által szolgáltatott 

adatokon túlmenően szükség esetén köteles betekinteni a vonatkozó 

nyilvántartásokba. 

 

A fentiek fényében és alapján elmondható, hogy a magyar szabályozás 

összhangban áll az irányelv vonatkozó rendelkezéseivel, miután az Fht. és a 

körültekintő lakossági hitelezés feltételeiről és a hitelképesség vizsgálatáról 

                                                 
183 Financial Services (Banking Reform) Act 2013, 
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2013/33/contents (utoljára letöltve 2015. november 8.) 
184 Financial Conduct Authority: Consumer Credit sourcebook, CONC 5.3.1(4) (b) és (c) alpontok; 
http://media.fshandbook.info/content/FCA/CONC/5/3.pdf (utoljára letöltve 2015. november 8.):  
„… (b) it is not generally sufficient for a firm to rely solely for its assessment of the customer's 
income and expenditure, on a statement of those matters made by the customer;  
(c) its assessment should be based on what the firm knows at the time of the assessment. …” 
185 C-565/12 sz. ügy. LCL Le Crédit Lyonnais SA kontra Fesih Kalhan 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2013/33/contents
http://media.fshandbook.info/content/FCA/CONC/5/3.pdf
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szóló 361/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján a hitelező diszkrecionális 

jogkörébe tartozik a hitelképesség vizsgálatából leszűrt következtetés alapján 

a szerződéskötés, illetőleg annak megtagadása. 

 

III.4.2. Az Európai Unió Bírósága banki díjakkal kapcsolatos esetjoga 

 

A hitelintézetek által a fogyasztói hitelekkel kapcsolatosan kiszabható banki 

díjak típusának és mértékének tagállamok által központilag történő 

szabályozása az unió tagállamaiban nem ismeretlen jelenség.186 Ugyanakkor 

nem csak az Európai Unióban, hanem a világ számos más – mind fejlett, 

mind pedig fejlődő – országában alkalmaznak „kamatplafont” fogyasztói 

hiteleknél.187 Ebből kifolyólag természetesen az Európai Unió Bírósága is 

vizsgálta a banki díjakat szabályozó tagállami rendelkezéseket. Ezen 

kérdéskör magyar perspektívából különösen releváns lehet, miután az Fht. 

tekintetében eszközölt egyik legjelentősebb módosítás, hogy bizonyos banki 

díjak mértéke tekintetében felső plafon került bevezetésre a jogalkotó által.188 

 

Az Európai Unió Bírósága a vonatkozó előzetes döntéshozatali eljárás 

keretében a hitelező által felszámítható banki díjakat korlátózó tagállami 

rendelkezéseket a 2008/48/EK irányelv rendelkezéseivel összefüggésben 

vizsgálta.189 Az érintett ügyben a kérdést előterjesztő román tagállami bíróság 

(Judecătoria Călăraşi) – többek között – azt tudakolta Európai Unió 

                                                 
186 Eurofinas: Preliminary Observations Interest Rate Restrictions, June 2010, 2. o. 
http://www.eurofinas.org/uploads/documents/positions/Eurofinas%20Preliminary%20observations
%20IRR.pdf (utoljára letöltve 2015. november 8.) 
187 Warren, E., Tyagi, A. (2003). “The Two Income Trap” New York: Basic Books, 144-52. old. 
 
189 C-602/10. sz. ügy SC Volksbank România SA kontra Autoritatea Naţională pentru Protecţia 
Consumatorilor - Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Călăraşi (CJPC) 

http://www.eurofinas.org/uploads/documents/positions/Eurofinas%20Preliminary%20observations%20IRR.pdf
http://www.eurofinas.org/uploads/documents/positions/Eurofinas%20Preliminary%20observations%20IRR.pdf
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Bíróságától, hogy a 2008/48/EK irányelv milyen mértékben értelmezhető úgy, 

hogy teljes harmonizációt valósít meg a fogyasztói hitelmegállapodások 

területén, amely harmonizáció nem engedi meg a tagállamoknak, hogy a 

hitelintézetek számára további kötelezettségeket állapítsanak meg a 

hitelintézetek által alkalmazható díjfajtákra. A román jogi szabályozás ugyanis 

kimerítő jelleggel meghatározta azokat a banki díjtípusokat, amelyeket a 

hitelezők a fogyasztói hitelek esetében alkalmazhatnak a hitelfelvevőkkel 

szemben.190 E tekintetben a magyar szabályozás és a román jogi rendelkezés 

között párhuzam vonható, hiszen az Fht. újonnan hatályba lépett 

rendelkezései értelmében – többek között – a fogyasztói hitelek esetén 

kiszabható rendelkezésre tartási díj, folyósítási díj és tejes hiteldíj-mutató 

maximalizálásra került, azaz a pénzügyi szektorban tagállami szinten érdemi 

szabályok kerültek elfogadásra. 

 

Az Európai Unió Bírósága ítéletében általánosan rögzítette, hogy a 

tagállamok fenntarthatnak vagy bevezethetnek olyan nemzeti intézkedéseket, 

amelyek megfelelnek ezen irányelv rendelkezéseinek vagy egyes 

rendelkezéseinek. Ugyanakkor, tekintettel arra, hogy az irányelv teljes 

harmonizációt ír elő, azaz az irányelv által szabályozott területeken nem 

megengedett eltérő tagállami rendelkezések bevezetése, az Európai Unió 

Bírósága azt vizsgálta, hogy a banki díjak tagállami korlátozása vajon 

harmonizált területet érint-e vagy sem. Miután a 2008/48/EK irányelv a banki 

díjak tekintetében kizárólag a hitelező által kötelezően nyújtandó 

információkra vonatkozó kötelezettségeket ír elő, a hitelező által 

                                                 
190 50/2010 sürgősségi kormányrendelet (a Monitorul Oficial al României, I. részének 2010. június 

11‑i 389. Száma) 36. cikke 



142 

 

felszámítható díjfajták tekintetében érdemi szabályokat nem tartalmaz. Erre 

tekintettel az Európai Unió Bírósága megállapította, hogy a felszámítható 

banki díjak típusának és mértékének meghatározása az irányelv által nem 

harmonizált területnek tekintendő, következésképpen a tagállamok 

diszkrecionális jogkörben eljárva vezethetnek be a banki díjakat érintő eltérő 

nemzeti szabályokat.191 

 

Bár az Fht. újonnan hatályba lépett, fent hivatkozott rendelkezései mindeddig 

az irányelv vonatkozásában nem képezték vizsgálat tárgyát, a fenti ügyben 

ismertetett, az Európai Unió Bírósága által a román jogi szabályozással 

kapcsolatban tett megállapítások alapján párhuzam vonható a két nemzeti 

szabályozás között. Analógiával élve megállapítható, hogy az Fht. érintett 

rendelkezései a 2008/48/EK irányelvvel tekintetben összhangban állnak. 

Megjegyzendő, hogy nehezen képzelhető el egy olyan helyzet, amelyben az 

Európai Unió Bírósága e kérdés elbírálása során más megállapításra jutott 

volna tekintettel arra, hogy az egyes tagállamokban a fogyasztói hiteleket 

szabályozó nemzeti rendelkezések jelentős mértékben különböznek, 

amelynek oka többek között az eltérő nemzeti-kulturális preferenciák és 

hagyományok.192 Annak ellenére, hogy az egyes nemzeti szabályozások 

bizonyos szinten közös jellemzőkkel bírnak, az eltérő nemzeti szabályozási 

keretek, valamint a megtakarítások és hitelek eltérő kulturális megközelítése 

eredményeként nem egyszerű feladat az európai fogyasztói-hitel piacról egy 

                                                 
191 Lásd C-602/10. sz. ügy ítéletének (61)-(67) pontjai 
192 iff/ZEW (2010): Study on interest rate restrictions in the EU, Final Report for the EU 
Commission DG Internal Market and Services, Project No. ETD/2009/IM/H3/87, 
Brussels/Hamburg/Mannheim. 38-45. o. 
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uniformizált kép megalkotása és teljesen harmonizált szabályrendszer 

kialakítása.193 

 

Egy az Európai Bizottság által kiadott tanulmány is rámutat arra, hogy 

tagállamról tagállamra változó, hogy az adott tagállam milyen mértékben 

kívánja szabályozni a kiszabható banki díjakat és erre vonatkozóan milyen 

módszereket kíván bevezetni. Míg egyes tagállamok a szigorú felső plafonok 

fenntartását védelmezik arra hivatkozással, hogy a túlárazott hitelek a 

fogyasztói fizetésképtelenség veszélyét növelik és az érintett piac működési 

zavarait mutatják, addig más tagállamok azzal igazolják a banki díjak nemzeti 

szabályozásának hiányát, hogy e szabályozás csökkenti a – különösen a 

kevésbé hitelképes – fogyasztók hitelhez való hozzáférését.194 A hivatkozott 

tanulmány megállapítását támasztja alá egy nem európai példa, amelynek 

során Massachusettsben az 1975 és 1979 között rendelkezésre bocsátott 

500 amerikai dollár alatti fogyasztói hitelek száma 32 százalékkal csökkent a 

központilag rögzített kamatplafonok bevezetésének eredményeként, miután a 

hitelezők a szerződéskötési feltételeket szigorították tekintettel arra, hogy a 

hitelezők nem tudták az alkalmazott kamatokat a fogyasztó által képviselt 

hitelkockázathoz igazítani.195 A kutatás rámutatott továbbá arra, hogy az 

újonnan bevezetett szabályozás a magas kockázatot képviselő fogyasztókat 

érintette a leghátrányosabban. 

                                                 
193 Eurofinas: Preliminary Observations Interest Rate Restrictions, June 2010., 8. o. 
http://www.eurofinas.org/uploads/documents/positions/Eurofinas%20Preliminary%20observations
%20IRR.pdf (utoljára letöltve 2015. november 8.) 
194 iff/ZEW (2010): Study on interest rate restrictions in the EU, Final Report for the EU 
Commission DG Internal Market and Services, Project No. ETD/2009/IM/H3/87, 
Brussels/Hamburg/Mannheim. 3. o. 
195 E. Kempson and C. Whyley, Extortionate credit in the UK, Personal Finance Research Center 
for the DTI, June 1999, 34. o. 

http://www.eurofinas.org/uploads/documents/positions/Eurofinas%20Preliminary%20observations%20IRR.pdf
http://www.eurofinas.org/uploads/documents/positions/Eurofinas%20Preliminary%20observations%20IRR.pdf
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A fentiek alapján megállapítható, hogy az Európai Unió Bírósága jelen 

ítéletében tett megállapításai összhangban állnak a tagállamokban kialakult 

szabályozási hagyományokkal és tekintettel vannak azokra. Mindezek 

fényében különösen nehezen képzelhető el, hogy a Bíróság a fent ismertetett 

ügyben vizsgált kérdésben másként foglalt volna állást. 

 

 

III.4.3. A Bíróság a fogyasztó részére nyújtandó tájékoztatási 

kötelezettséggel kapcsolatos esetjoga 

 

A 2008/48/EK irányelv által szabályozott és harmonizálni szándékozott 

további területek egyike a fogyasztó részére a hitel-megállapodásokkal 

kapcsolatosan nyújtandó tájékoztatás. Tekintettel arra, hogy a tagállamokban 

a 2008/48/EK irányelv érintett rendelkezései átültetésre kerültek és a 

gyakorlatban a tájékoztatási kötelezettség megfelelő teljesítése bíróság előtt 

vita tárgyát képezheti, az Európai Unió Bírósága előzetes döntéshozatali 

eljárás keretében vizsgálta az érintett kérdéskört.196 

 

Az érintett ügyben a francia első fokú bíróság (Tribunal d’instance d’Orléans) 

a hitelezők által teljesítendő tájékoztatási kötelezettség tekintetében három 

kérdésben fordult az Európai Unió Bíróságához. Az eljáró tagállami bíróság 

egyrészről azt tudakolta, hogy a hitelező köteles-e bizonyítani a 2008/48/EK 

irányelvet átültető nemzeti jog alapján őt terhelő kötelezettségek megfelelő és 

teljes körű teljesítését egy hitelmegállapodás létrehozásával és teljesítésével 

                                                 
196 Lásd C-449/13. sz. ügy CA Consumer Finance SA kontra Ingrid Bakkaus és mások 
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összefüggésben. Másrészt pedig arra kereste a választ, hogy ellentétes-e a 

2008/48/EK irányelvvel az, ha a hitelező az irányelvet átültető nemzeti jog 

alapján fennálló kötelezettségeinek megfelelő és teljes körű teljesítését 

kizárólag a hitelező által kiállított, és az adósnak átadott dokumentumok által 

alá nem támasztott, a hitel-megállapodásokba foglalt szabványzáradékkal 

bizonyítja, amellyel a fogyasztó elismeri a hitelező kötelezettségeinek 

teljesítését. Harmadrészt pedig az Európai Unió Bíróságának abban kellett 

állást foglalnia, hogy a hitelező adhat-e megfelelő felvilágosítást a 

fogyasztónak úgy, hogy előzetesen nem vizsgálta meg anyagi helyzetét és 

annak igényeit. 

 

Az érintett francia jogi szabályozás a bizonyítási teher tekintetében nem 

tartalmazott kifejezett rendelkezést.197 Az Európai Unió Bírósága az első 

kérdés megválaszolása során hitelezői oldalról nézve szigorúbb, fogyasztó-

barát álláspontra helyezkedett, hiszen ahelyett, hogy megállapította volna azt, 

hogy az irányelvvel nem ellentétes a tájékoztatási kötelezettség teljesítése 

tekintetében a bizonyítási teher hitelezőre való telepítése, az Európai Unió 

Bírósága egyértelműen rögzítette, hogy ellentétes az olyan nemzeti 

szabályozás, amelynek értelmében a bizonyítási teher a fogyasztóra hárul. 

Ezen döntés mögött a bizonyítási teherre vonatkozó nemzeti szabályozások 

harmonizálásának és egységesítésének szándéka húzódott, amelyet igazol 

az Európai Unió Bírósága egy korábbi ügyben tett megállapítása, amely 

szerint a szerződéskötést megelőző kötelezettségek hozzájárulnak az 

Irányelv céljának, azaz a fogyasztói hitelek tárgyában számos 

                                                 
197 A fogyasztói hitel reformjáról szóló, 2010. július 1‑jei 2010‑737. sz. törvény (JORF, 2010. 

július 2., 12001. o.) L. 311‑6. és L. 311‑8. cikkek 



146 

 

kulcsfontosságú területen a teljes és kötelező harmonizáció előírásának 

megvalósításához, amelyre – végső soron és többek között – a fogyasztói 

hitelek jól működő belső piaca kialakulásának megkönnyítése céljából van 

szükség.198 Az ügyben előterjesztett főtanácsnoki indítvány is hasonló 

érvelésre helyezkedett, miután a 2008/48/EK irányelv fogyasztóvédelmi 

céljából vezette le azt a főszabályt, miszerint a bizonyítási tehernek 

alapvetően a hitelezőt kell terhelnie.199 

 

A második kérdés vizsgálata során a főtanácsnoki indítvány is egyértelműen 

rámutatott arra, hogy egy szabványzáradék aláíratása a fogyasztóval 

bizonyíthatja a szerződéskötést megelőző tájékoztatást tartalmazó adatlap 

átadását, azonban önmagában nem szükségképpen bizonyítja, hogy a 

tájékoztatás tartalma az Irányelv vonatkozó követelményeit maradéktalanul 

teljesítette.200 Ennek nyomán a hitelezők számára javasolt – a szerződésben 

foglalt rendelkezéseken és záradékon túlmenően – olyan dokumentáció 

megőrzése és nyilvántartása, amely alkalmasak a tájékoztatás 

megtörténtének és tartalmi megfelelőségének igazolására.201 Ezzel 

összhangban az Európai Unió Bírósága kimondta, hogy a 2008/48/EK 

irányelvvel ellentétes az, hogy egy szabványzáradék okán a bíróságnak azt 

kell megállapítania, hogy a fogyasztó elismerte a hitelezőt terhelő, a 

szerződéskötést megelőző kötelezettségek maradéktalan és megfelelő 

                                                 
198 LCL Le Crédit Lyonnais ítélet, C 565/12, EU:C:2014:190, 42. pont 

199 Nils Wahl Főtanácsnok indítványa a C‑449/13. sz. ügyben (az ismertetés napja: 2014. 

szeptember 11.) 35. pont 

200 Nils Wahl Főtanácsnok indítványa a C‑449/13. sz. ügyben (az ismertetés napja: 2014. 

szeptember 11.) 48. pont 
201 Lásd: http://www.leasinglife.com/blog/creditors-pre-contract-obligations/ (utoljára letöltve 2015. 
november 8.) 
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teljesítését, mivel e záradék ily módon az említett kötelezettségek 

teljesítésére vonatkozó bizonyítási teher megfordulását eredményezi, ami 

sértheti az irányelvben elismert jogok tényleges érvényesülését. 

Megjegyzendő, hogy a 2008/48/EK irányelv magyar implementációja e 

tekintetben kielégítő követelményeket fektet le azáltal, hogy a 

formanyomtatvány fogyasztó által aláírt másolati példánya mind a 

tájékoztatás megtörténtét mind pedig annak tartalmát megfelelően igazolja.202 

 

Az Európa Unió Bírósága a formanyomtatvánnyal teljesítendő tájékoztatásra 

vonatkozó „szigorának” létjogosultságát az is igazolja, hogy a 

formanyomtatvánnyal bevezetett szabványosítás (valamint annak későbbi 

felülvizsgálata) az uniós jogalkotás széles körben üdvözölt vívmányát 

jelenti.203 Ez azzal is indokolható, hogy a fogyasztók többsége a hitelfelvétel 

kapcsán szerződéskötést megelőzően kapott tájékoztatást bonyolultnak, 

nehezen értelmezhetőnek és túlnyomó részt jogi szakzsargont tartalmazó 

információ halmaznak jellemezték.204 Tapasztalható továbbá, hogy a 

gyakorlatban a fogyasztók gyakran írnak alá olyan szerződéseket, amelyek 

nem az igényeiknek és pénzügyi helyzetüknek megfelelőek, legtöbb esetben 

a szerződéskötést megelőző tájékoztatás és magyarázat hiányára vagy nem 

megfelelő voltára visszavezethetően, amely tényről az Európai Unió Bírósága 

az általa korábban lefolytatott előzetes döntéshozatali eljárásokból kifolyólag 

                                                 
202 Fht. 7. § (1) bek. 
203 EMF – Eurofinas Position on Pre-contractual Information, Advice, Suitability Assessment, 
Product Standardisation and Foreclosure, 2009, 4. o. 
204 OPTEM: Summary report on pre-contractual information for financial services qualitative study 
in the 27 Member States, European Commission, Directorate-General Health and Consumer 
Protection (January 2008) 39. o. 
http://ec.europa.eu/consumers/archive/rights/docs/PCI_final_report_22Feb2008_en.pdf (letöltve: 
2015.06.23.) 

http://ec.europa.eu/consumers/archive/rights/docs/PCI_final_report_22Feb2008_en.pdf
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is tudomása van.205 Ebből következően a 2008/48/EK irányelv által a 

megfelelő magyarázat nyújtására vonatkozó követelmény tagállami 

implementálásának kiemelten fontos szerepe van. Számos tanulmány 

mutatott rá továbbá arra is, hogy a fogyasztók részére előzetesen 

szolgáltatandó információk mennyiségét – bizonyos hiteltermékek esetében – 

csökkenteni célzó szakpolitikai megoldások azon túlmenően, hogy a 

fogyasztói-döntéshozatal idejét lerövidítik, hozzájárulnak ahhoz, hogy a 

tájékoztatás a fogyasztók számára még érthetőbb legyen anélkül, hogy 

hátrányos hatással lennének a fogyasztói döntés minőségének 

meghozatalára.206 

 

Az Európai Unió Bírósága a harmadik kérdés tekintetében megállapította, 

hogy sem az irányelv megfogalmazásából, sem pedig célkitűzéséből nem 

következik az, hogy a fogyasztó pénzügyi helyzetét és igényeit a hitelező a 

megfelelő felvilágosítás nyújtását megelőzően köteles értékelni. Sőt az 

előterjesztett főtanácsnoki indítvány e ponton továbbmegy, hiszen a 

fogyasztó személyes kötelezettségének titulálja annak vizsgálatát, hogy a 

hitel az igényeinek és pénzügyi helyzetének megfelelő-e vagy sem.207 Az 

Európai Unió Bírósága végső soron megállapította, hogy nem ellentétes az a 

tagállami szabályozás és hitelezői gyakorlat, amely szerint a hitelező a 

fogyasztó számára ez utóbbi pénzügyi helyzetének és igényeinek értékelését 

                                                 
205 Lásd C-76/10. sz. ügy Pohotovost' s.r.o. kontra Iveta Korčkovská, 23–25. pontjait 
206 Beshears, J., Choi, J.J., Laibson, D.I. and Madrian, B.C., How Does Simplified Disclosure 
Affect Individuals' Mutual Fund Choices?, 2009. április 13., NBER Working Paper Series, Vol. 
w14859, 2009., 
http://ssrn.com/abstract=1376182 12-13. o. (utoljára letöltve 2015. november 8.) 

207 Nils Wahl Főtanácsnok indítványa a C‑449/13. sz. ügyben (az ismertetés napja: 2014. 

szeptember 11.) 65. pont 

http://ssrn.com/abstract=1376182
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megelőzően nyújt megfelelő felvilágosítást. Azonban mégis megtörténhet, 

hogy a fogyasztó hitelképességének értékelése szükségessé teszi a nyújtott 

megfelelő felvilágosítás kiigazítását, amely felvilágosítást a fogyasztóval 

megfelelő időn belül, még a hitelmegállapodás megkötését megelőzően kell 

közölni, anélkül azonban, hogy azt valamely külön iratba kellene foglalni. 

Kiemelendő ugyanakkor ezzel szemben a magyar szabályozás a fogyasztók 

érdekeinek magasabb szintű védelme céljából szigorúbb feltételeket támaszt 

a hitelezők felé a megfelelő tájékoztatás követelményének teljesítéséhez, 

hiszen kifejezetten előírja a hitelezők és hitelközvetítők számára, hogy a 

tájékoztatást a fogyasztó igényeinek, lehetőségeinek és szükségleteinek 

felmérését követően adják meg.208 

 

 

III.4.4.    Az Európai Unió Bírósága tisztességtelen szerződési 

 feltételekkel kapcsolatos előjoga     

           

A következőekben az Európai Unió Bírósága ítélkezési gyakorlatát a 

fogyasztói szerződésekben alkalmazott tisztességtelen szerződési 

feltételekkel kapcsolatos eljárásokban hozott döntései alapján kívánjuk 

vizsgálni és ismertetni. A tisztességtelen szerződési feltételekkel kapcsolatos, 

az Európai Unió Bírósága előtti több ügy tárgyát nem kizárólag az 

2008/48/EK irányelv szerinti „tisztességtelen feltétel” fogalmának és körének, 

valamint a fogyasztói szerződésekben alkalmazott feltételek 

tisztességtelenségének tagállami bíróságok általi megállapításához 

                                                 
208 Lásd a fogyasztónak nyújtott hitellel kapcsolatos egyes tájékoztatási szabályokról szóló 
56/2014. (XII. 31.) NGM rendelet 4. §-a. 
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szükséges szempontok meghatározása képezte. Az előzetes döntéshozatali 

eljárásokban számos olyan ítélet született, amely a tisztességtelen 

feltételeket tartalmazó fogyasztói szerződések alapján megindított 

végrehajtási eljárások nemzeti (eljárási) szabályait vizsgálta a fogyasztói 

jogok megfelelő, tényleges és hatékony érvényesülése szempontjából.209;210 

 

Ez előbbi, azaz a „tisztességtelen feltétel” fogalmának értelmezésével 

kapcsolatos ügyek közül mérföldkőnek számító magyar ügyben a Kúria – 

többek között – azt tudakolta az Európai Unió Bíróságától, hogy a 2008/48/EK 

irányelv alapján a külföldi pénznemben meghatározott, de ténylegesen hazai 

pénznemben folyósított és a fogyasztó által kizárólag hazai pénznemben 

törlesztendő kölcsöntartozás esetén az átváltási árfolyamokat meghatározó, 

egyedileg meg nem tárgyalt szerződéses kikötések a „szerződés elsődleges 

tárgyának” fogalma alá vonhatók-e.211 Az Európai Unió Bírósága e kérdésben 

a következő választ adta: 

 

„… a „szerződés elsődleges tárgyának” fogalma csak akkor terjed 

ki az alapügyben szereplőhöz hasonló, egyedileg meg nem 

tárgyalt szerződési feltételre, amelynek értelmében e pénznem 

eladási árfolyama alkalmazandó a kölcsön törlesztőrészleteinek 

kiszámítására, ha a Kúria a szerződés természetének, általános 

rendszerének és kikötéseinek, valamint jogi és ténybeli 

                                                 
209 Lásd például a C-26/13. sz. ügyet Kásler Árpád kontra OTP Jelzálogbank Zrt. és a C‑472/10. 

sz. ügyet Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság kontra Invitel Távközlési Zrt. 

210 Lásd például a C‑415/11. sz., a C-169/14. sz., valamint a C-537/12. és C-116/13. sz. 

egyesített ügyeket 
211 Kásler Árpád kontra OTP Jelzálogbank Zrt., C-26/13. sz. ügy 
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összefüggéseinek értékelése alapján azt állapítja meg, hogy az 

említett feltétel e szerződés alapvető, és mint ilyen, a szerződést 

jellemző szolgáltatását határozza meg … ”. 

 

Az Európai Unió Bírósága fenti ítéletével is tovább erősítette azon gyakorlatát 

és álláspontját, miszerint az Európai Unió Bírósága hatáskörébe e tekintetben 

kizárólag az tartozik, hogy a 2008/48/EK irányelv rendelkezéseiből levezesse 

azokat a szempontokat, amelyeket a tagállami bíróságnak kell vagy lehet 

alkalmazniuk a szerződési feltétel(ek)nek az adott ügy körülményeire 

tekintettel történő vizsgálatakor. Továbbá minden esetben végső soron a 

kérdést előterjesztő tagállami bíróság feladata az, hogy az érintett feltétel(ek) 

tisztességtelennek minősítéséről ezen szempontok alapján és az adott ügy 

körülményeire tekintettel határozatot hozzon.212 

 

Az ügy érdekessége, hogy az eljáró főtanácsnok indítványában rendhagyó 

módon és vélhetően az Európai Unió Bírósága előbb hivatkozott gyakorlata 

megtörésének szándékával a Bíróság fent hivatkozott válaszához képest 

számottevően konkrétabb álláspontra helyezkedett a Kúria által feltett 

kérdésre, és viszonylag korlátozott mozgásteret hagyott a magyar 

jogalkalmazónak a feltétel értékelése tekintetében: 

 

„…a külföldi pénznemben meghatározott, azonban valójában 

hazai pénznemben folyósított és a fogyasztó által kizárólag hazai 

pénznemben törlesztendő kölcsön esetén az átváltási árfolyamot 

meghatározó azon szerződési feltétel, amelyet egyedileg nem 

                                                 
212 Lásd ebben az értelemben többek között az RWE Vertrieb ítélet, EU:C:2013:180, 48. pontját. 
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tárgyaltak meg, úgy tekinthető, mint amely a szerződés 

elsődleges tárgya alá tartozik, amennyiben ez utóbbiból 

világosan kiderül, hogy e feltétel e szerződés alapvető 

elemének minősül. A deviza eladási árfolyama és vételi 

árfolyama közötti különbözet viszont nem tekinthető úgy, mint 

olyan díjazás, amelynek a szolgáltatásnak való megfelelése nem 

vizsgálható a tisztességtelen jellegének értékelése céljából.”213 

 

A fent hivatkozott két válasz összevetése alapján megállapítható, hogy annak 

ellenére, hogy a főtanácsnoki indítvány megkísérelte kimozdítani az Európai 

Unió Bíróságát abból a gyakorlatából, amely alapján a Bíróság e kérdések 

megítélése során általános, iránymutatás jellegű válasz adására szorítkozott, 

az Európai Unió Bírósága végül maradt kialakított úton és összességében a 

Kásler-ügyben hozott ítéletében konkrét válasz hiányában a Kúriát további 

értelmezési feladatok elé állította. 

 

Ugyanakkor a Kásler-ügyet követően született ítéletekben a Bíróság szakítani 

látszik a fent említett gyakorlattal, miután a Bíróság a tisztességtelen feltétel 

fogalmának értelmezésével kapcsolatos előzetes döntéshozatalra 

előterjesztett kérdésekben kifejezetten határozott álláspontra helyezkedett és 

nem szorította hatás- és feladatkörét kizárólag a tagállami bíróságok általi 

értelmezéshez szükséges szempontok meghatározására. 

 

                                                 
213 Nils Wahl főtanácsnok C‑26/13. sz. ügyben előterjesztett indítványának 107. 1) pontja 

(ismertetés napja: 2014. február 12.) 
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Az egyik ilyen „poszt-Kásler” ügyben a francia tagállami bíróság arra kereste 

a választ, hogy a „tárgynak” és/vagy az „árnak” a 2008/48/EK irányelv 4. 

cikkének (2) bekezdése szerinti fogalmát lehet-e úgy értelmezni, hogy e 

fogalmak – az ingatlanfedezetű jelzáloggal biztosított hitelmegállapodás 

„tárgya” és/vagy az abban foglalt „ár” – a hitelintézetnek fizetendő 

ellenszolgáltatást jelentő elemek között magukban foglalják az 

ingatlanfedezetű jelzáloggal biztosított hitelmegállapodásban szereplő 

teljeshiteldíj-mutatót is, amelyet többek között a fix vagy változó kamatláb, a 

banki díjak, valamint a hitelmegállapodásban foglalt és meghatározott egyéb 

költségek képeznek.214 Az Európai Unió Bírósága rendhagyó módon 

jelentősen határozottabb választ adotta francia tagállami bíróság fentebb 

idézett, banki díjakkal kapcsolatos kérdésére kérdésére, miután kimondta, 

hogy az alapügyben szóban forgóhoz hasonló körülmények között „a 

szerződés elsődleges tárgya” és „az árnak vagy díjazásnak az ellenértékként 

szállított árunak vagy nyújtott szolgáltatásnak való megfelelés[e]” kifejezések 

főszabály szerint nem terjednek ki az alapügyben szóban forgóhoz hasonló, 

az eladó vagy a szolgáltató és a fogyasztó között megkötött 

hitelmegállapodásokban szereplő feltételtípusokra. Melyek egyrészt bizonyos 

körülmények esetén lehetővé teszik a hitelező számára, hogy egyoldalúan 

megváltoztassa a kamatlábat, másrészt a hitelezőnek fizetendő „kockázati 

jutalékot” írnak elő. 

 

A fentiek ellenére ugyanakkor továbbra is kérdéses, hogy a hivatkozott, 

egyedi ügyben hozott ítélet mennyiben tekinthető a jövőre nézve az Európai 

Unió Bírósága biztos irányváltásának. 

                                                 
214 Bogdan Matei, Ioana Ofelia Matei kontra SC Volksbank România SA, C-143/13. sz. ügy 
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Megjegyzendő, hogy a Kásler-ügyben a Kúria két további kérdésre kereste a 

választ: egyrészről azt tudakolta, hogy azon követelmény alatt, miszerint a 

szerződési feltételnek világosnak és érthetőnek kell lennie, nem kizárólag azt 

kell-e érteni, hogy az érintett feltételnek nyelvtani szempontból kell érthetőnek 

lennie a fogyasztó számára, hanem azt is, hogy a szerződésnek átlátható 

jelleggel fel kell tüntetnie az érintett feltételben meghatározott külföldi 

pénznem átváltási mechanizmusának konkrét működését, valamint az e 

mechanizmus és a kölcsön folyósítására vonatkozó többi feltételben előírt 

mechanizmus közötti viszonyt. Oly módon, hogy a fogyasztónak módjában 

álljon egyértelmű és érthető szempontok alapján értékelni a számára ebből 

eredő gazdasági következményeket. Másrészről, amennyiben a 

tisztességtelen feltétel elhagyása esetén a szerződés nem teljesíthető, nem 

ellentétes az irányelvvel a nemzeti jog azon szabálya, amely lehetővé teszi a 

tagállami bíróság számára a tisztességtelen feltételnek a nemzeti jog 

valamely diszpozitív rendelkezésével való helyettesítése révén az e feltétel 

érvénytelenségének orvoslását. 

 

Az Európai Unió Bírósága mindkét kérdés tekintetében pozitív választ adott, 

azaz kimondta, hogy a szerződési feltételekkel szembeni „világos” és érthető” 

követelmény nem csak nyelvtani, hanem gazdasági szempontú elvárást is 

jelent, továbbá megerősítette a tisztességtelen szerződési feltételek 

diszpozitív tagállami szabályokkal való helyettesíthetőségét. Az Európai Unió 

Bíróságának a Kásler-ügyben hozott ítélete nyomán a Kúria döntésében 

érvénytelennek nyilvánította a szerződés vételi és az eladási árfolyamra 

vonatkozó rendelkezéseit és ahelyett az MNB mindenkori hivatalos 



155 

 

árfolyamát rendelte el alkalmazni, amíg kógens törvényi rendelkezés nem lép 

azok helyébe.215 Az ezt követő törvényalkotási folyamat mára ismert mindenki 

előtt, és vitathatatlan, hogy a fogyasztók számára kedvező és kielégítő 

módon rendezte a helyzetet, összhangban az Európai Unió Bírósága 

útmutatásával. 

 

Ahogyan az már fentebb említésre került, a tisztességtelen szerződési 

feltételekkel kapcsolatos előzetes döntéshozatali eljárásokban számos olyan 

ítélet is született, amelynek tárgya a tisztességtelen feltételeket tartalmazó 

fogyasztói szerződések alapján megindított végrehajtási eljárások nemzeti 

(eljárási) szabályainak vizsgálata a fogyasztói jogok megfelelő, tényleges és 

hatékony érvényesülése szempontjából.216 A tisztességtelen feltételeket 

tartalmazó fogyasztói szerződések alapján megindított tagállami végrehajtási 

eljárásokkal kapcsolatos ügyek tekintetében a tagállami végrehajtási 

rendszerek vizsgálatának fontosságát támasztja alá az is, hogy a 

fogyasztóvédelem területén általánosságban elterjedt a megelőző hatás 

paradigmája, melynek kiindulási alapja az, hogy a szerződések 

tisztességtelensége bíróság általi ellenőrzésének és kontrollálásának számos 

korlátja van.217 Általánosságban elmondható ugyanis, hogy a bírósági 

eljárások a fogyasztókra nézve nem csak költségvonzat és időhatékonyság 

szempontjából lehetnek korlátozó jellegűek, hanem további problémaként 

                                                 
215 A Kúria 2/2014. sz. polgári jogegységi határozata 
http://www.lb.hu/hu/sajto/22014-polgari-jogegysegi-hatarozat-rendelkezo-resze 12-13. o. 

216 Lásd például a C‑415/11. sz., a C-169/14. sz., valamint a C-537/12. és C-116/13. sz. 

egyesített ügyeket 
217 Tjakie Naudé: Enforcement procedures in respect of the consumer’s right to fair, reasonable 
and just contract terms under the consumer protection act in comparative perspective, 10. o. 
http://www.privatelaw.uct.ac.za/usr/private_law/attachments/naude%20enforcement%20procedur
es.pdf  (utoljára letöltve 2015. november 9.) 

http://www.privatelaw.uct.ac.za/usr/private_law/attachments/naude%20enforcement%20procedures.pdf
http://www.privatelaw.uct.ac.za/usr/private_law/attachments/naude%20enforcement%20procedures.pdf
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merülhet fel, hogy a szerződéses feltételek tisztességtelenségének 

megállapítása céljából indított eljárásokra időben már a fogyasztott ért 

sérelem bekövetkezését (azaz a tisztességtelen szerződéses feltételekre 

alapozott végrehajtás megindítását vagy adott esetben befejeződését) 

követően kerül sor.218 Erre vonatkozóan az Európai Unió Bírósága is 

következetesen kiemeli a nemzeti végrehajtási szabályok vizsgálatával 

kapcsolatos ítéleteiben, hogy a 2008/48/EK irányelv céljával ellentétesek az 

olyan tagállami végrehajtási rendszerek, amelyek lehetővé teszik a fogyasztó 

ingatlanának végrehajtás keretében történő kényszer-értékesítését tekintet 

nélkül egy, a végrehajtás elrendelésének alapjául szolgáló kikötés 

tisztességtelenségének megállapítására megindított eljárás folyamatban 

létére. Továbbá az ilyen végrehajtási rendszerek ennélfogva csak a károk és 

kamatok megfizetésére korlátozódnak és nem tudják megakadályozni a 

lakóingatlan végleges és visszafordíthatatlan elvesztését.219 

 

Az Európai Unió Bírósága gyakorlata a tagállami végrehajtási eljárások 

nemzeti szintű szabályainak a 2008/48/EK irányelvvel való 

összeegyeztethetőségének vizsgálata tekintetében következetesnek 

mondható, amelyet alátámaszt az a tény, miszerint a Bíróság a C-415/11. sz. 

és a C-618/10. sz. egyesített ügyekben tett megállapításait szinte szó szerint 

megismétli a későbbik során hasonló alaptényállású ügyekben indított 

                                                 
218 Opinion of the Economic and Social Committee on the ‘Report from the Commission on the 
implementation of Council Directive 93/13/EEC of 5 April 1993 on unfair terms in consumer 
contracts’ (OJ 2001/C 116/25) 
http://old.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2001:116:0117:0127:EN:PDF 
(utoljára letöltve 2015. november 9.) 

219 C‑415/11. sz. ügy Mohamed Aziz kontra Caixa d’Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa 

(Catalunyacaixa) 

http://old.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2001:116:0117:0127:EN:PDF
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előzetes döntéshozatali eljárásokban hozott ítéleteiben. Az érintett ügyekben 

a spanyol tagállami bíróság (Caixa d’Estalvis de Catalunya, Tarragona i 

Manresa (Catalunyacaixa)) két kérdéskörben fordult az Európai Unió 

Bíróságához. 

 

Egyrészről a bíróság azt tudakolta, hogy a fogyasztóvédelem egyértelmű 

korlátozását eredményezik-e a spanyol polgári perrendtartási törvény azon 

rendelkezései, amelyek taxatíve felsorolják azon okokat, amelyekre alapozva 

a fogyasztó a végrehajtási eljárással szemben jogorvoslatot terjeszthet elő és 

amelynek következtében a fogyasztó minden más (akár ezen taxatív okokhoz 

nagyon hasonló okokra alapított) kérelme külön eljárás keretében bírálandó el 

anélkül, hogy ideiglenes intézkedés elrendelésére lenne lehetőség. Az 

Európai Unió Bírósága ítéletében egyértelműen kimondta, hogy egy ilyen 

vagy ehhez hasonló szabályozás nem felel meg a tényleges érvényesülés 

elvének. Ezáltal ellentétes a 2008/48/EK irányelv által elérni kívánt céllal 

különösen azért, mert a jelzáloggal terhelt ingatlanra vezetett végrehajtás már 

azelőtt lezajlik, hogy az érdemi ítélkezést végző tagállami bíróság a jelzálog 

alapját képező szerződési feltétel tisztességtelen jellegét megállapító és így a 

végrehajtási eljárást érvénytelenítő határozatát kihirdette volna. Így e 

határozat az említett fogyasztó számára csak kártérítésből álló utólagos 

védelmet nyújthatna, amely se nem megfelelő, se nem hatékony eszköz 

ahhoz, hogy a tisztességtelen feltétel alkalmazását megszüntesse.220 Az 

Európai Unió Bírósága érvelésében külön kiemelte, hogy az ilyen, a károk és 

kamatok megfizetésére korlátozódó fogyasztóvédelmi rendszer nem tudja 

                                                 
220 C‑415/11. sz. ügyben hozott ítélet 60. pontja. 
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megakadályozni a fogyasztó ingatlanának (lakásának) végleges és 

visszafordíthatatlan elvesztését. Bizonyos feltételek teljesülése esetén, az 

eladók vagy a szolgáltatók számára elegendő lenne ilyen jelzálogjog 

érvényesítése iránti végrehajtási eljárást indítani ahhoz, hogy a fogyasztókat 

lényegében megfosszák az irányelv által elérni kívánt védelemtől, ami szintén 

ellentétesnek bizonyul az Európai Unió Bírósága ítélkezési gyakorlatával. E 

gyakorlat szerint az eladó vagy szolgáltató és a fogyasztó között a nemzeti 

jogszabályok szerint zajló bírósági eljárás jellegzetességei nem jelenthetnek 

olyan tényezőt, amely érintheti az ezen irányelv rendelkezései alapján a 

fogyasztókat megillető jogi védelmet.221 

 

A Bíróság ezen megállapítása visszaköszön több később hozott ítéletében is: 

ellentétes az Irányelvvel az olyan tagállami szabályozás, amelyben a 

végrehajtási eljárással szemben nincs lehetőség ideiglenes intézkedés (így 

különösen a végrehajtási eljárás felfüggesztésének vagy megszüntetésének) 

elrendelésére a végrehajtási eljárással párhuzamosan folyamatban lévő, a 

végrehajtás elrendelésének alapjául szolgáló szerződés feltételei 

tisztességtelenségének megállapítására indított eljárásban.222 

 

Ezen a ponton érdemes megjegyezni, hogy a Bíróság ítélkezési gyakorlata 

szerint – a fogyasztó és az eladó vagy szolgáltató közötti egyensúlytalanság 

kiküszöbölése érdekében – a tagállami bíróság még az erre irányuló kifejezett 

kérelem hiányában is hivatalból köteles vizsgálni az irányelv hatálya alá 

                                                 
221 Lásd C‑415/11. sz. ügyben hozott ítélet 62. pontját, valamint a C‑618/10. sz. ügyben hozott 

ítélet 55. pontját 
222 Lásd a C-169/14. sz., valamint a C-537/12. és C-116/13. sz. egyesített ügyeket 
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tartozó valamennyi szerződési feltétel tisztességtelen jellegét, amennyiben 

rendelkezésére állnak az e tekintetben szükséges jogi és ténybeli elemek.223 

 

Ezzel kapcsolatosan érdemes megemlíteni azt a magyar vonatkozású 

ügyet.224 A Fővárosi Törvényszék előtt megindított alapügy felei között egy 

deviza alapú kölcsönszerződés és – ahhoz kapcsolódóan – egy 

kötelezettségvállaló nyilatkozat jött létre, amelyben az adós elismerte – 

többek között – azt, hogy a kölcsönszerződés felmondása esetén a hitelező 

jogosult a követelése behajtása érdekében a különböző okiratokra a 

végrehajtási záradék rávezetését kérni. Miután az adós nem-teljesítése 

folytán a hitelező felmondta a kölcsönszerződést és végrehajtást 

kezdeményezett, az adós a közjegyzőhöz benyújtott kérelmében kérte a 

kölcsönszerződést tartalmazó közokiratra vezetett végrehajtási záradék 

törlését, arra hivatkozva, hogy a kölcsönszerződés tisztességtelen feltételeket 

tartalmaz, és nem vette figyelembe a fogyasztókkal kötött 

kölcsönszerződésekre vonatkozó törvényi rendelkezéseket. A közjegyző 

azonban elutasította ezen kérelmét és megállapította, hogy az alapokirat 

tartalmazza a végrehajtási záradékoláshoz szükséges valamennyi feltételt.225 

Az adós ezt követően a közjegyző határozatának hatályon kívül helyezése és 

a végrehajtási záradék törlése iránti keresetet nyújtott be a kérdést 

előterjesztő bírósághoz. Az adós többek között arra hivatkozott, hogy a 

közjegyző a közjegyzői okiratba foglalt kötelezettségvállaló nyilatkozatban 

                                                 
223 Lásd a C‑243/08. sz. ügyben hozott ítélet 31 és 32. pontját, valamint a C‑618/10. sz. ügyben 

hozott ítélet 43. pontját 

224 C‑32/14. sz. ügy ERSTE Bank Hungary Zrt. kontra Sugár Attila 

225 Ezen feltételek a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 23/C. § szerinti, 
tulajdonképpen alaki feltételek. 
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tisztességtelen szerződési feltételeket és hamis adatokat rögzített, továbbá az 

adós úgy ítélte meg, hogy a közjegyzőnek a nyilatkozat okiratba foglalásakor 

észlelnie kellett volna, hogy a kölcsönszerződés semmis feltételeket 

tartalmaz. 

 

A Fővárosi Törvényszék ezen a ponton úgy ítélte meg, hogy az Európai Unió 

Bíróságához fordul annak megállapítása érdekében, hogy ellentétes-e a 

közvetlen végrehajtásra vonatkozó magyar szabályozás az irányelvvel a 

tekintetben, hogy a közjegyzők a közokiratba foglalt fogyasztói szerződéseket 

úgy látják el végrehajtási záradékkal, hogy kizárólag a törvényben felsorolt 

alaki feltételek meglétét vizsgálják és az érintett szerződések szerződéses 

kikötéseinek tisztességtelenségét nem. A kérdés leegyszerűsítve és 

átfogalmazva tulajdonképpen az, hogy kötelessége lenne-e a közjegyzőnek 

hivatalból vizsgálnia a fogyasztói szerződés tartalmát, feltételeinek 

tisztességtelenségét mielőtt azt végrehajtási záradékkal látja el. 

 

A Bíróság arra az álláspontra helyezkedett, hogy a szóban forgó szabályozás 

nem ellentétes az irányelvvel, azaz a közjegyzők nem kötelesek a 

tisztességtelen szerződési feltételek vizsgálatára. Ettől függetlenül, a 

közjegyzők továbbra is kötelesek az általuk észlelt esetleges tisztességtelen 

szerződéses kikötésekre felhívni a felek figyelmét és tájékoztatni őket az 

elérhető jogorvoslati lehetőségekről.226 Ezen végkövetkeztetést alátámasztó 

főbb érvek, megállapítások a következőek voltak: 

 

                                                 
226 Lásd a Bíróság határozatának 55-57. pontjait. 
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a) annak ellenére, hogy a közjegyzők nem vizsgálják a szerződéses 

feltételek tisztességtelenségét a fogyasztói szerződések végrehajtási 

záradékkal történő ellátást megelőzően, a fogyasztói jogok irányelv 

szerinti hatékony védelme biztosítva van, miután a magyar 

jogrendszerben ténylegesen a fogyasztó rendelkezésére állnak 

további hatékony jogorvoslati lehetőségek, nevezetesen a fogyasztó a 

bírósághoz (i) a végrehajtás megszüntetésére vagy korlátozására 

irányuló keresetet vagy (ii) a szerződés érvényességét vitató 

keresetet nyújthat be. Másrészt ezen eljárások megindítása esetén 

lehetőség nyílik az eljáró tagállami bíróság számára a folyamatban 

lévő végrehajtási eljárás felfüggesztésének elrendelése.227 Ezen, a 

magyar jogrendszerben rendelkezésre álló jogorvoslati 

lehetőségeknek kiemelt szerepük van a főtanácsnoki indítvány végső 

következtetései tekintetében. Hiszen a Bíróság kapcsoló ítélkezési 

gyakorlata alapján az olyan tagállami végrehajtási szabályozás 

ellentétes az irányelvvel, amely – miközben nem írja elő a jelzálogjog 

érvényesítése iránti végrehajtási eljárás keretében a végrehajtási 

jogcím alapját képező feltétel tisztességtelen jellegén alapuló 

jogorvoslati lehetőséget – nem teszi lehetővé a feltétel tisztességtelen 

jellegének érdemi elbírálására hatáskörrel rendelkező bíróság 

számára, hogy ideiglenes intézkedéseket hozzon. Különös tekintettel 

arra, hogy elrendelje az említett végrehajtási eljárás felfüggesztését, 

                                                 
227 A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 369. § és 370. §. 
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ha az ilyen intézkedések elrendelése szükséges végleges határozata 

teljes hatékonyságának biztosításához;228 

 

b) annak lehetősége, hogy a közjegyző olyan hatásköröket 

gyakorolhasson, amelyek közvetlenül a bíróság funkciói közé 

tartoznak, gyakorlatilag áthidalhatatlan, az említett bírósági funkció 

monopóliumának elvéből eredő nehézségekbe ütközik;229 

 

c)  a 2008/48/EK irányelv nem járhat azzal a következménnyel, hogy a 

tagállamok olyan szabályozást legyenek kötelesek elfogadni, amely a 

közjegyzők hatáskörét oly módon kiszélesíti, hogy azokra 

tulajdonképpen bírói hatásköröket ruház azáltal, hogy a közjegyzőket 

arra késztetné, hogy kontradiktórius jogvitát indítsanak a szerződés 

felei között, amely jogvita végén nekik kellene dönteniük valamely 

szerződéses kikötés tisztességtelen jellegéről és esetleges 

semmisségéről;230 

 

d)  sem a 2008/48/EK irányelvet, sem pedig az Európai Unió Bírósága 

vonatkozó ítélkezési gyakorlatát nem lehet úgy értelmezni, hogy a 

tagállamok kötelesek lennének 

                                                 
228 E tekintetben lásd a C‑432/05. sz. Unibet‑ügyben hozott ítélet [EBHT 2007., I‑2271. o.] 77. 

pontját, a C‑415/11. sz. ügyben hozott ítélet 77. pontját, a C‑537/12 és C‑116/13 egyesített 

ügyekben hozott ítélet [EU:C:2013:759] 60. pontját, a C‑169/14. sz. ügyben hozott ítélet 52. 

Pontját. 
229 Lásd Pedro Cruz Villalón főtanácsnok indítványának 66. pontját. 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=165231&pageIndex=0&doclang=
HU&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=18044 (utoljára letöltve 2015. november 9.) 
230 Lásd a főtanácsnoki indítvány 67. pontját. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=165231&pageIndex=0&doclang=HU&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=18044
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=165231&pageIndex=0&doclang=HU&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=18044
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e)  olyan törvényi kötelezettség előírására a közjegyzőkkel szemben, 

hogy azok tulajdonképpen a tagállami bíróságok helyébe lépjenek, és 

 
f)  úgy módosítani eljárási szabályaikat, hogy a közjegyzőket a 

bíróságok hatáskörével ruházzák fel.231 

 

A fenti esetkörökön túlmenően az Európai Unió Bírósága a fogyasztókkal 

kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekkel kapcsolatosan 

előtte indított előzetes döntéshozatali eljárásban – többek között – azt 

vizsgálta, hogy a 2008/48/EK irányelv értelmében a fogyasztó védelmének 

hatálya olyan-e, amely a szerződésben alkalmazott tisztességtelen feltételek 

megléte esetén lehetővé teszi annak figyelembevételét, hogy a szerződés a 

maga egészében ne kösse a fogyasztót, amennyiben ez a fogyasztó számára 

kedvezőbb.232 Az Európai Unió Bírósága e kérdés tekintetében – ítéletében – 

arra az álláspontra helyezkedett, hogy annak értékelése során, hogy a 

szolgáltató és a fogyasztó között kötött, egy vagy több tisztességtelen feltételt 

tartalmazó szerződés az említett feltételek kihagyásával is teljesíthető-e, az 

eljáró bíróság nem támaszkodhat kizárólag arra, hogy az érintett szerződés 

egészének semmissé nyilvánítása a felek valamelyike, jelen esetben a 

fogyasztó számára esetleg kedvező. Az említett irányelvvel nem ellentétes 

azonban az, ha valamely tagállam az uniós jog tiszteletben tartásával előírja, 

hogy az eladó vagy szolgáltató és a fogyasztó között kötött, egy vagy több 

tisztességtelen feltételt tartalmazó szerződés a maga egészében semmis, 

amennyiben ez a fogyasztó fokozottabb védelmét biztosítja. 

                                                 
231 Lásd a főtanácsnoki indítvány 74. pontját. 
232 C-453/10. sz. Jana Pereničová, Vladislav Perenič kontra S.O.S. financ, spol. s r.o. ügy 
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IV. Összefoglaló értékelés  

 

IV.1. Általános megállapítások 

 

Rendhagyó módon az összefoglaló értékelést nem az utolsó részben, hanem 

az utolsó előttiben ejtjük meg. Ennek oka, hogy az utolsó rész témája a 

többitől különálló, mivel egy olyan területet érint, amelynek kapcsán még 

nincs kikristályosodott, illetve tulajdonképpen egyáltalán semmilyen  

szabályozás sem közösségi, sem hazai szinten (ebből fakadóan nehézkes is 

lenne a hazai szabályozás uniós szabályozásnak való megfelelősségét 

vizsgálni, illetve egyéb módon összehasonlítani a két jogrendszert). 

 

Ebben a részben tehát kísérletet teszünk arra, hogy leszűrjük a kutatás 

tanulságait, az eddigi vizsgálatunkból következtetéseket vonjunk le, illetve 

ajánlásokat fogalmazzunk meg a jövőre nézve. 

 

Az eddigiek során, rövid történeti elemzést követően vizsgáltuk az irányadó 

közösségi jogforrások rendelkezéseit és azokat összehasonlítva a hazai 

jogforrásokkal úgy találtuk, hogy az általunk elemzett hazai jogszabályok 

kielégítik a tanulmányozott közösségi jogforrások kritériumait. Sőt, általános 

jelleggel elmondható, hogy a hazai jogszabályok magasabb szintű 

fogyasztóvédelmi alapon nyugszanak, és nagyobb fokú védelmet biztosítanak 

a fogyasztóknak. Ez a megállapítás nyilvánvalóan következik a közösségi 

szabályozás jellegéből is, mivel az gyakran éppen csak keretet kíván adni, 

amelyet az egyes tagállami jogszabályok töltenek fel tartalommal. Másfelől 

pedig a kérdéses rendelkezések éppen a mindenki által elfogadható 
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minimumot kívánják meghatározni, amelyhez képest lehetséges 

többletszabályok elfogadása. Ugyanakkor vitathatatlan, hogy a hazai 

szabályok jóvalta túlmutatnak a közösségi jog által elvárt minimumon és azt a 

benyomást keltik, hogy pénzügyi területen – a legutóbbi időkben mindenképp 

– a fogyasztók védelme állt – és áll jelenleg is – a jogalkotás fókuszában. 

 

A fentiekben kifejtett benyomásunk akkor sem változik, ha a hazai 

szabályozást az uniós intézmények határozatainak fényében vizsgáljuk meg. 

Mint azt bemutattuk, az Európai Unió Bíróságának joggyakorlata sokszor 

voltaképpen maga is jogot teremt, így egy adott szabályozást a Bíróság 

jogeseteinek fényében vizsgálva nem egyszer lényegében az írott 

jogszabályokban foglaltakhoz képest szigorúbb mércének vetjük alá. 

Ugyanakkor vizsgálatunk ezen aspektusa sem mutatott rá a magyar 

szabályozás semmilyen lényeges fogyatékosságára, így összességében 

elmondhatjuk, hogy a hazai szabályok kielégítő védelmet biztosítanak a 

fogyasztóknak, a közösségi jog szemszögéből vizsgálva. 

 

Mindezek ellenére, kísérletet teszünk arra, hogy az egyébként a fentiek 

szerint megfelelő rendszer további javítására javaslatokat fogalmazzunk meg, 

de legalábbis ötleteket vessünk fel.  

 

Tanulmányunkban több helyen is vetettünk már fel ötleteket illetve 

javaslatokat. Ezek egy része jogszabályalkotás megfontolására irányult 

(például a szerződéskötést megelőző tájékoztatás esetén használt „kellő 

időben” fordulat konkretizálására vonatkozó szabályok”), más esetekben az 

MNB eszközeivel történő további vizsgálatra javasoltunk megfontolni egy-egy 
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területet (például: fogyasztó általi díjmentes felmondhatóság esetén két 

különböző aspektusban is felvetett probléma). 

 

Az általunk vizsgált területek közül két további helyen látunk lehetőséget 

konkrét javaslatok megfogalmazására anélkül, hogy rendszerszintű 

átalakítást kelljen végrehajtani, amelyet a fentiek szerint semmiképpen sem 

tartunk szükségesnek. 

 

 

IV.2.        A hitelképesség vizsgálatára vonatkozó határidő 

 

Az egyik elemzésnek alávetett terület a hitelképesség vizsgálata volt. E 

tekintetben úgy találtuk, hogy a hazai szabályozás 2015. január 1-e óta 

jelentős mértékben túlmutat nem csak az írott jogforrásokon, de az Európai 

Unió Bírósága, valamint az Európai Bankhatósága által kiadott ajánlásokon 

is. Mivel egyrészt a jövedelemigazolás a hazai szabályozás folytán „valóban 

igazolás” (azaz nem elegendő a jövedelemről nyilatkozni, hanem megfelelő 

okmánnyal bizonyítani is kell azt), másrészt az MNB limiteket felállító bátor, 

célratörő és egyszerű szabályozásával felülmúlta a pusztán általánosságokat 

és nem egyszer valós tartalom nélküli keretszabályokat tartalmazó közösségi 

normákat. Nem egyszerű tehát e tekintetben az építő jellegű kritika 

megfogalmazása sem.  

 

Mindazonáltal úgy véljük, a fogyasztók helyzetét előnyösen érinthetné, 

amennyiben olyan szabályozás elfogadására kerülne sor, amely egységesen 

meghatározná a hitelintézetek számára a fogyasztói hitelek esetén 
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lefolytatandó hitelbírálat idejét. E tekintetben a fogyasztók tulajdonképpen 

továbbra is kiszolgáltatottak, mivel legfeljebb a hitelintézetek belső 

szabályzatai rögzítik az alkalmazandó időkorlátot, ugyanakkor ennek 

betartását a fogyasztó csak nehezen, vagy egyáltalán nem kérheti számon a 

bankján.  

 

Bár ilyen szabályozás megalkotásával a jogalkotó már a szerződéskötés előtti 

szakaszban is szabályozná a felek közötti kapcsolat bizonyos aspektusát, ez 

egyáltalán nem szokatlan, hiszen mind a hazai, mind az  uniós szabályok 

tartalmaznak hasonló előírásokat például a reklámok tartalmára, vagy a 

fogyasztóknak a hitelszerződés megkötését megelőzően kötelezően 

nyújtandó információk körére vonatkozóan. Szintén nem szokatlan, hogy 

valamely ügyintézési határidő jogszabályilag kerül rögzítésre a pénzügyi 

fogyasztóvédelem területén (például panaszkezelésre vonatkozó ügyintézési 

határidő). 

 

Ugyanakkor amennyiben a pénzügyi intézmények számára jogszabályi 

rendelkezések írnák elő a hitelvizsgálati idő maximális időtartamát, az olyan 

kötelezettséget teremtene, amelyet a fogyasztók is számon kérhetnének. 

Másrészt pedig a kötelezettség betartását az MNB is ellenőrizhetné, illetve be 

nem tartását szankcionálhatná. A szabályozás kialakítása során 

természetesen figyelemmel kellene lenni olyan objektív körülményekre is, 

mint például, hogy az eredményes hitelképesség vizsgálat csak akkor 

kezdődhet el, ha minden előírt dokumentum rendelkezésre áll, de e 

tekintetben a becsatolt dokumentumok alapján szükségessé válhat további 

dokumentumok csatolása is. Így a más területeken bevett, a határidők 
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kezdetére illetve megszakadására irányadó szabályok e tekintetben is 

bevezethetőek lennének. 

 

Összességében úgy gondoljuk, hogy mivel a piaci szereplők a magunk 

számára jelenleg is felállítanak hasonló sztenderdeket az ügyintézésre 

vonatkozóan, a bevezetendő szabályhoz való alkalmazkodás nem jelenthetne 

jelentős többletterhet. Ugyanakkor a fogyasztók kedvező változásként 

élhetnék meg, ha már a szerződéskötést megelőzően is számon kérhető 

kötelezettsége lenne a pénzügyi intézmények ez irányú kötelezettsége. 

 

 

IV.3.        A hitelképesség vizsgálatára vonatkozó érdemi szabályok  

 

Egy másik esetlegesen szabályozható/szabályozandó terület maga a 

hitelképesség bírálata is. Bár a legfőbb körülmények a jelenlegi szabályozás 

kapcsán is ismertek (jogszabály rögzíti a hitelcélhoz kötött, illetve a jövedelem 

alapján számított jövedelmezhetőségi korlátot), a pénzügyi intézmények a 

hitelképességet illetően olyan belső szabályzatokkal is rendelkeznek, 

amelyek a nyilvánosság számára nem hozzáférhetők. A magunk részéről 

elképzelhetőnek tartanánk egy olyan szabályozást, amely azt írná elő a 

pénzügyi intézmények számára, hogy a hitelképesség vizsgálata során 

alkalmazott minden szempontot nyilvánossá kell tenni, mégpedig a 

fogyasztók számára könnyen hozzáférhető módon (például a honlapjukon 

történő elhelyezéssel). Véleményünk szerint ez nagyban hozzájárulhatna a 

folyamat transzparenciájához.  
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Egy ennél szélesebb körű kötelezettséget előíró szabályozás célja az is 

lehetne, hogy a pénzügyi intézmény előzetes tájékoztatása alapján a 

fogyasztó gyakorlatilag – legalábbis nagy bizonyossággal – képes legyen 

eldönteni azt, hogy egy adott hitelintézetnél számíthat-e hitelfolyósításra. E 

tekintetben az esetleges szabályozás akár azt is rögzíthetné, hogy az egyes 

pénzügyi intézmények pontosan milyen feltételeket vehetnek figyelembe a 

jogszabályok által előírtakon kívül. Úgy véljük, egy ilyen szabályozás 

nemcsak a transzparenciát fokozná (jóllehet ez már önmagában is jelentős 

fogyasztóvédelmi szempont), de a pénzügyi intézmények közötti verseny is 

növekedhetne, amely végső soron szintén a fogyasztók érdekét szolgálja.  

 

A hitelképesség vizsgálata és megállapítása tekintetében – természetesen 

korlátozott keretek között, mutatis mutandis – érdemes lehet az Amerikai 

Egyesült Államokban kialakult rendszer bizonyos elemeinek átültetése a 

magyar jogrendszerbe. Az USA-ban az a hitelintézetek túlnyomó többsége 

úgynevezett FICO pontrendszert alkalmazza.233;234 A pontrendszer lényege, 

hogy előre meghatározott szempontok alapján bárki kiszámíthatja saját 

pontszámát, amely alapján valószínűsítheti, hogy képes-e hitelfelvételre, és 

ha igen milyen áron. Az alábbi ábra szemléletesen mutatja, hogy miből 

tevődnek össze a FICO pontok. 

                                                 
233 Az elnevezés a pontrendszert megalkotó Fair Isaac Companyre, az « Igazságos Izsák 
Vállalatra » utal.  
234 http://www.consumeraffairs.com/credit-report-and-score; lásd még 
http://www.scoreinfo.org/overview-of-credit-score-disclosure-regulations/credit-score-disclosure-
csd-notice/ 

http://www.consumeraffairs.com/credit-report-and-score
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Amennyiben a jövőbeli szabályozás azt is meghatározná, hogy a 

hitelintézetek milyen szempontokat vehetnek figyelembe a hitelbírálat során, 

illetve mely szempontokat kellene kötelezően figyelembe venniük, lehetséges 

lenne, hogy például a FICO pontrendszerhez hasonló módon, az egyes 

fogyasztók saját maguk számítsák ki, hogy mire számíthatnak az adott 

pénzügyi intézmény vonatkozásban.  

 

Természetesen a szabályozás nem mehet el addig, hogy a pénzügyi 

intézmények diszkrecionális jogát megvonja a hitelkihelyezés körében, mert 

ez egyrészt a szerződéses szabadság elvét sértené, másrészt mindig 
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adódhatnak előre nem látható helyzetek, amelyek nem szoríthatók be 

semmilyen sémába, és amelyek csak egyedi alapon kezelhetők.  

 

A korábbi vizsgálataink alapján úgy gondoljuk, hogy a fenti szabályozás 

megvalósítása nem ütközne a közösségi jog rendelkezéseibe sem – bár nem 

találtunk olyan ítéletet, ahol az Európai Unió Bírósága ezt közvetlenül 

kimondta volna –, de a viszonylag alacsony szabályozottság miatt szinte 

kizártnak tartjuk azt az álláspontot, hogy ezen a területen a közösségi 

szabályok teljes harmonizációt valósítottak volna meg. 

 

Ugyanakkor hangsúlyozzuk, hogy a vizsgálatunk nem teljes körű, az 

kifejezetten a pénzügyi fogyasztóvédelem területére korlátozódott. Ez 

egyrészről azt jelenti, hogy lehetnek olyan aspektusai egy jövőbeli 

szabályozásnak, amelyek a konkretizálódott elképzelések fényében további 

vizsgálatot igényelnek, és adott esetben bár ezt jelenleg valószínűtlennek 

találjuk – közösségi jogi problémát is jelenthetnek (például versenyjogi 

aspektus). A fentiektől függetlenül szeretnénk emlékeztetni arra is, hogy a 

felvetést jogi szempontok szülték, és ehhez nem kapcsolódott egyéb (például 

közgazdasági) hatástanulmány. Mindenképpen fontos tehát a kérdés 

vizsgálata más szempontból is, amelyhez kapcsolódóan véleményünk szerint 

elengedhetetlen a piaci szereplőkkel (pénzügyi intézményekkel) folytatandó 

párbeszéd is. 
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IV.4. A banki díjakra vonatkozó szabályozás 

 

Egy másik korábban vizsgált témakör, és egyben lehetséges beavatkozási 

pont a fogyasztói hitelszerződésekkel kapcsolatosan a pénzügyi intézmények 

által érvényesíthető díjak kérdése. Természetesen a helyzet itt sem egyszerű, 

hiszen a hazai szabályozás messzemenően védi a fogyasztók érdekeit, és 

jóvalta túlmutat a közösségi rendelkezések által elvárt szinten. A magyar 

szabályoknak megfelelően a pénzügyi intézmények fogyasztói szerződések 

esetén csak korlátozott keretek között emelhetik a korábban pontosan 

meghatározott díjaikat, újakat pedig egyáltalán nem vezethetnek be. E 

vonatkozásban két ponton tarjuk javíthatónak a szabályozást.  

 

Az első pont inkább technikai jellegű, azonban a gyakorlatban mégis 

egyértelműsíthet egyes rendelkezéseket. Ugyanis ahogy arra már korábban 

hivatkoztunk, az irányadó magyar jogszabályi rendelkezések jelenleg 

különbséget tesznek díjak és költségek között anélkül azonban, hogy ezeket 

a fogalmakat jogszabályi szinten egzakt jelentéssel ruháznák fel. A 

gyakorlatban persze sokszor teljesen egyértelmű, hogy egy bizonyos tétel díj 

vagy költség-e. Így például mindenki számára világos például, hogy a 

közjegyzői okiratba foglalás kapcsán a közjegyző számára fizetendő összeg 

egy költség. Talán kevésbé világos, de egy szakember számára továbbra is 

egyértelmű például a pénzügyi intézmény oldalán igénybevett jogi tanácsadó 

díjának kérdése. Azonban felmerülhetnek olyan esetek, amikor az elhatárolás 

ennél jóval nehézkesebb. Ilyen például, ha egy pénzügyi intézmény 

leányvállalata, vagy valamely más kapcsolt vállalkozása végez számára 

szolgáltatást, amelynek díja a fogyasztóra kerül továbbhárításra.  
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Megítélésünk szerint a két tétel közötti különbség abban áll, hogy az egyik 

esetben a pénzügyi intézmény a saját maga által nyújtott szolgáltatás 

vonatkozásában, haszonszerzési céllal számít fel díjat, a másik esetben 

valamely harmadik fél által felszámított összeget hárít át a fogyasztóra. Ez 

persze – ahogyan arra korábban már utaltunk – az elhatárolásnak csak egy 

lehetséges iránya, és más irányú meghatározás is lehetséges; de éppen 

ebből adódóan úgy véljük, hogy bár az esetek döntő többségében nem okoz 

problémát a díj és a költség megkülönböztetése, mindképpen érdemes lehet 

világossá tenni a két fogalom közötti különbséget. A kérdés talán nem is 

olyan súlyú, hogy jogszabályi szinten kerüljön meghatározásra, elég lenne az 

is, ha az MNB nyilvánosan foglalna állást és értelmezné részletesen a két 

fogalom közötti különbséget. 

 

A másik megfogalmazódó javaslat sokkal inkább érdemi, és sokkal súlyosabb 

horderejű. Nevezetesen felmerülhet, hogy – az egyik általunk vizsgált ügyben 

hivatkozott román szabályozás mintájára – jogszabályi szinten kerüljön 

taxaíve felsorolásra az összes olyan díj (és adott esetben költség is), amely 

jogcímet teremthet valamely fogyasztói hitelszerződés kapcsán a fogyasztó 

részről a pénzügyi intézmény irányában.235 Ismét hangsúlyozzuk, hogy a 

magyar szabályozás már jócskán túlmutat a közösségin, ezért e javaslatunk 

fogyasztóvédelmi szempontból már tényleg csak hab lehetne a magyar jogi 

rendelkezések tortáján.  

 

                                                 
235  C-602/10. sz. ügy SC Volksbank România SA kontra Autoritatea Naţională pentru Protecţia 
Consumatorilor - Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Călăraşi (CJPC) 
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Mindenekelőtt le kell szögezni, hogy az Európai Unió Bírósága már 

kifejezetten megállapította, hogy a felszámítható banki díjak nagysága és 

fajtája – eltérően például a díjakra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségtől – 

nem képezi teljes harmonizáció tárgyát.236 Ebből kifolyólag tehát nem tiltott az 

olyan tagállami előírás, amely a közösségi szintűnél szigorúbb, a 

fogyasztókat jobban védő szabályokat vezet be. Többedszerre is 

leszögezzük, hogy a magyar jogi szabályozás már így is meghaladja a 

közösségi normát, hiszen számos rendelkezés tartalmaz a banki díjakkal 

kapcsolatban. 

 

Azonban éppen, mivel a magyar szabályozás jelenleg is korlátozza a banki 

díjakat bizonyos tekintetben, ez esetben már vizsgálandó, hogy amennyiben 

a hazai rendelkezések jelenlegi vívmányait megtartva, kiegészítő jelleggel 

kerülne bevezetésre a taxatív felsorolást tartalmazó szabályozás, az esetleg 

más szempontból vethetne fel közösségi jogi aggályokat. Így a fentiekben 

említett felsorolás a szolgáltatásnyújtás, illetve a tőke szabad áramlásának 

szabadságát korlátozónak minősülhetne, amely alapvető szabadságokat a 

Lisszaboni Szerződés garantálja.237;238 

 

Az Európai Unió Bírósága, a vonatkozó román szabályozás vizsgálatakor 

ugyanis úgy tűnik, jelentőséget tulajdonított annak, hogy az csak felsorolja a 

beszedhető díjak fajtáit, de nem korlátozza azok nagyságát. Ezzel szemben a 

jelenleg hatályos magyar szabályozás már most is szabályozza egyes 

                                                 
236 C-602/10. sz. ügy SC Volksbank România SA kontra Autoritatea Naţională pentru Protecţia 
Consumatorilor - Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Călăraşi (CJPC) 65. 
Pont és következő pontok 
237 A Lisszaboni szerződés 57. és következő cikkei 
238 A Lisszaboni szerződés 62. és következő rendelkezései 
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esetekben (előtörlesztés díja) a beszedhető díjak mértékét. A szóban forgó 

ítéletből persze nem következik, hogy egy olyan szabályozás, amely a taxatív 

felsorolást ad a banki díjakról, illetve azok maximumát is meghatározza, 

mindenképpen közösségi jogba ütköző lenne. Az Európai Unió Bírósága 

ugyanis azt vizsgálta, hogy a kérdéses szabályozás korlátozza-e a más 

tagállamokból származó pénzügyi intézmények szolgáltatásnyújtását, illetve 

annak engedélyezését.  

 

Mi úgy véljük, hogy a fentiekben részletezett potenciális intézkedés indoka 

igazolható cél, továbbá az intézkedés megkülönböztetés nélkül lenne 

alkalmazandó mind a hazai, mind a más tagállambeli, határon átnyúló 

szolgáltató pénzügyi intézményekre is. Az ilyen esetekben rendszerint 

vizsgálandó kritériumok közül tehát a szükségesség-arányosság 

kritériumának való megfelelés marad hátra, ez azonban nehezen megítélhető, 

sokszor túlságosan szubjektív kategória. Mindazonáltal véleményünk szerint 

megfelelő érvek szólnak amellett, hogy az intézkedés az arányossági 

szempontoknak is megfelelne.  

 

Fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy az intézkedés bevezetése – megfelelő 

körülmények között – nem járna a hitelezés visszaesésével, hiszen 

amennyiben a már létező díjmaximumok mellett nem kerülnek 

újakbevezetésre, úgy a pénzügyi intézmények a díjakat a megfelelő szintre 

beállítva érhetnék el működési költségük fedezetét és a tisztességes profitot. 

Mindazonáltal jelentősen megnőne a rendszer átláthatósága, és a fogyasztók 

számára sokkal könnyebben összehasonlíthatóvá válnának az egyes 

konstrukciók és banki ajánlatok. Ez egyrészről elősegítené a fogyasztók 
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megalapozott döntéshozatalát, másrészről hozzájárulna a verseny 

növekedéséhez, amely végső soron ismét csak a fogyasztók érdekeit 

szolgálja. 

 

Ugyanakkor azt is kiemeljük, hogy a szabályozás csakis ex nunc jelleggel 

képzelhető el, azaz azt csakis a jövőben megkötendő szerződésekre lehetne 

alkalmazni, a már létező szerződések vonatkozásában nem. Bár ez egy 

bizonyos ideig a két szabályrendszer együttélésével járna, amely nyilvánvaló 

kellemetlenséget jelentene minden résztvevő számára, a jogpolitikai okokon 

túl a kiszámíthatóság és gazdaságosság alapelveinek tisztelete is 

szükségessé teheti ezt.  

 

Végezetül hangsúlyozzuk, hogy fontos lehet a szabályozás kidolgozása 

közben, vagy akár azt megelőzően egyeztetni az illetékes Európai Uniós 

szervekkel, mindenekelőtt az Európai Bizottsággal. Egyrészt a norma 

jelenlegi közösségi rendszerbe illesztése végett; másrészt azonban az is 

fontos, hogy amennyiben már jelenleg léteznek tervek a közösségi 

harmonizáció kiterjesztésére a megalkotandó szabályozás figyelembe vegye 

ezeket is. Egy ekkora érdemi változás ugyanis minden szereplő erőforrásait 

igénybe veszi, ezért fontos lehet, hogy a frissen megalkotandó szabályozást 

ne kelljen szinte rögtön lecserélni. 
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V. Utószó helyett – kitekintés egy jövőbeli problémára 

 

V.1. Bevezetés 

 

Tanulmányunk záró részében az úgynevezett kriptovalutákkal, azok közül is 

elsősorban a Bitcoinnal foglalkozunk: tehát egy olyan különálló témát veszünk 

górcső alá, amely több szempontból is speciális. A specialitást elsősorban az 

adja, hogy e terület nem tartozik szigorú értelemben véve a pénzügyi 

fogyasztóvédelem fogalmi keretrendszerébe; ehhez ugyanis legelőször azt 

kellene megállapítani, hogy a kriptovaluta pénznek, de legalábbis pénzügyi 

eszköznek minősül-e.  

 

Ahogyan ezt azonban látni fogjuk, az ehhez szükséges jogszabályi háttér 

egyelőre hiányzik mind közösségi, mind hazai szinten. A következőkben tehát 

arra fókuszálunk majd, hogy fogyasztói szempontból is érthetően mutassuk 

be, mik is az úgynevezett kriptovaluták. A Bitcoin példáján keresztül pedig 

konkrétan azt, hogy ezek megvásárlása, az ezekbe történő befektetés milyen 

veszélyeket hordoznak magukban. Megkíséreljük továbbá felvázolni a 

vonatkozó szabályalkotás lehetséges jövőbeli irányvonalait, figyelembe véve 

a Bitcoinnal kapcsolatos legújabb fejleményeket. 
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V.2. A kriptovalutákról általában 

 

Manapság mindenki hallott már azokról az „ingyenes” játékprogramokról, 

amelyek ingyenesen beszerezhetők, a játékon belüli - legalábbis egyes – 

tartalmak igénybevételéért azonban fizetni kell. Ez bármennyire is furcsán 

hangzik, rendszerint úgy zajlik, hogy a játékosok igazi pénzért vásárolnak 

„játékpénzt”, amely aztán a játék által biztosított felületen költhető el. A 

megvásárolt „játékpénz” azonban nem igazi pénz, azt kizárólag az adott játék 

használata során lehet elkölteni, azzal nem lehet bemenni a sarki boltba 

kenyeret vásárolni, de még csak visszaváltani sem lehet. Ezeket úgynevezett 

egyirányú vagy nem igazi kriptovalutáknak nevezzük, mivel a fentiekből jól 

látható, hogy az átváltás ezek esetén csak egy irányba lehetséges. 

 

A számítógépes játékokból eredeztethető múltra utal az Európai Bankhatóság 

első, Bitcoinnal kapcsolatos közleménye is, amikor a következőket állapítja 

meg:  

 

„A virtuális fizetőeszköz egy fizetési eszközként használható, de szabályozás 

alá nem eső digitális pénzegység, amelyet nem központi bank bocsát ki, így 

annak értékállóságát sem garantálja. A virtuális fizetőeszközöknek számos 

formája létezik, amelyeket eredetileg online számítógépes játékok és 

közösségi hálózatok pénznemeként használtak, ám idővel offline 

környezetben, azaz a valós életben is elfogadottá váltak. Ma már egyre 

gyakrabban használható virtuális pénz kiskereskedők, éttermek és 

szórakoztatóközpontok termékeinek és szolgáltatásainak megvásárlására. 
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Ezek a tranzakciók gyakran semmilyen díjjal vagy költséggel nem járnak, és 

pénzintézeti közreműködés nélkül zajlanak.”239 

 

A fentiekben körülírt játékpénzektől tehát megkülönböztetjük a kétirányú, vagy 

igazi kriptovalutákat. Ezek sajátossága, hogy pénzért vásárolhatjuk meg 

azokat, és át is válthatjuk azokat pénzre - amint ezt az Európai Bankhatóság 

fentebb idézett közleménye is megállapította. A két kategória közötti átmenet 

egyes esetekben nem egészen pontosítható, hiszen a „játékpénzt” annak 

tulajdonosai sokszor valódi pénzért is eladhatják.240 Ugyanakkor kézzel 

fogható különbség, hogy az igazi kriptovaluta, így mindenekelőtt a Bitcoin 

esetében nem arról van szó, hogy az csak eseti jelleggel, esetlegesen adható 

el igazi pénzért, hanem egyrészt állandó piaca van, másrészt nem csak 

(igazi) pénzre cserélhető el, hanem számos helyen fizetni is lehet vele 

szolgáltatások vagy áruk ellenértékeként. Ezekből elsősorban azt szűrhetjük 

le, hogy a Bitcoin több mint játékpénz: valójában számos tulajdonsága 

alapján az igazi pénzhez hasonlítható. 

 

Szeretnénk kihangsúlyozni, hogy a jelen keretek között egyetlen kriptovaluta, 

a Bitcoin megítélésére koncentrálunk. Az összes „virtuális pénz” közül 

messze ez rendelkezik a legmagasabb piaci kapitalizációval, és ennek 

megfelelően jogosult a legtöbb figyelemre is. Ugyanakkor fontosnak tartjuk 

megjegyezni, hogy a Bitcoin közel sem az egyetlen jelentős kriptovaluta; ezek 

száma napról napra növekszik, emiatt tételesen nem is lenne érdemes 

                                                 
239 
https://www.eba.europa.eu/documents/10180/598420/EBA_2013_01030000_HU_TRA_MNB.pdf 
(utoljára letöltve 2015. november 9.) 
240 Eklatáns példa a világ egyik legnépszerűbb internetes szerepjátéka, a World of Warcraft 
„aranya”. 

https://www.eba.europa.eu/documents/10180/598420/EBA_2013_01030000_HU_TRA_MNB.pdf
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meghatározni.241 Mindenesetre az emelkedő trend jól jelzi azt, hogy a közeli 

jövőben számítani lehet arra, hogy még több, illetve még nagyobb piaci 

kapitalizációval rendelkező kriptovaluta kerül majd bevezetésre, amely 

elengedhetetlenné teszi a probléma vizsgálatát. 

 

 

V.3. A Bitcoin jogi természete 

 

A jövőbeli szabályozás tervezésekor a legfontosabb felmerülő kérdés, hogy 

valójában mi is a Bitcoin? A kérdés a témánk szempontjából – többek között – 

azért lényeges, mivel kétséges, hogy a Bitcoinnal kapcsolatos szabályok a 

pénzügyi fogyasztóvédelem területe alá tartoznak-e. Ha ugyanis a Bitcoin 

nem pénz, pénzügyi eszköz, készpénzfizető helyettesítő eszköz stb., akkor 

legfeljebb általános fogyasztóvédelmi aggályok fogalmazódhatnak meg 

kereskedelmével szemben, és például az MNB-nek egyáltalán nem is kell 

foglalkozni a kérdéssel.  

 

Mi is tehát a Bitcoin? A válasz keresése során az első probléma ott adódik, 

hogy a Bitcoin megnevezésére a köznyelvben használt olyan fogalmak, mint 

a „kriptovaluta” vagy a „virtuális deviza” a magyar jogrendszerben 

ismeretlenek, így azok értelmezése a jelenlegi jogrend keretei között 

lehetetlen. Mindenekelőtt azt kell tehát számba venni, hogy jogrendszerünk 

jelenlegi fogalmai közül megfeleltethető-e valamelyiknek a Bitcoin.  

 

                                                 
241 Az egyik ezzel foglalkozó honlap több száz olyan virtuális devizát sorol fel, amelynek 
árfolyama napi jelleggel mérhető. http://coinmarketcap.com/ 
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Az első evidens válasz, amely adódik, hogy a Bitcoin (ingó) dolog. A magyar 

jogrendszer a dolgot áttételesen definiálja: az irányadó szabály szerint a 

birtokba vehető testi tárgy tulajdonjog tárgya lehet, továbbá a dologra 

vonatkozó szabályokat megfelelően alkalmazni kell a pénzre és az 

értékpapírokra, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőkre.242 

Amennyiben azonban a Bitcoint dolognak minősítjük, úgy az számos 

problémát vet fel. Bár a Bitcoinnak van fizikai megjelenési formája, de 

egyáltalán nem ez a jellemző előfordulása, tulajdonképpen lényegével éppen 

az elektronikus jelleg fér össze. Látjuk, hogy a magyar Polgári Törvénykönyv 

a fenti idézett fikcióval a dologra vonatkozó szabályokat rendeli alkalmazni 

bizonyos testetlen tárgyakra is. Ez a fikció azonban nem vonatkozik a 

Bitcoinra, tehát jelenleg a Bitcoin a magyar jogban nem dolog, és nem is 

vonatkoznak rá a dolgokra vonatkozó szabályok sem. E probléma áthidalása 

azonban viszonylag egyszerű jogalkotási feladat lenne, de voltaképpen akár a 

jogszabály-alkalmazás során is orvosolhatónak mutatkozik. Azonban a 

probléma ennél sokkal több irányból jelentkezik, amelyek közül mi az adójogi 

aspektust (illetve annak is csak egy szegmensét) emeljük ki. Ha ugyanis a 

Bitcoin dolognak minősül, úgy adásvételére az ingó értékesítés szabályait kell 

alkalmazni annak jövedelemadó, de ami sokkal fontosabb, ÁFA vonzatával 

együtt. Ezt a problémát ismerte fel és döntötte el az Európai Unió 

Bíróságának ítélete, amely kimondta, hogy „[m]eg kell állapítani először is, 

hogy a kétirányú áramlást biztosító „bitcoin” virtuális deviza, amelyet az 

átváltási ügyletek keretében hagyományos devizákra váltanak át, nem 

minősíthető a héairányelv 14. cikke értelmében vett „birtokba vehető 

dolognak”, mivel – ahogy azt a főtanácsnok az indítványa 17. pontjában 

                                                 
242 2013. évi törvény a polgári törvénykönyvről 5:14 § (1) (2) bekezdés 
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megállapította – e virtuális devizának nincs más célja, mint az, hogy 

fizetőeszközként használják.”243 

 

Bár ez Európai Unió Bírósága a magyar jogrendszer (dologi jogi aspektusa) 

felfogásától relatíve idegen, teleologikus megközelítéssel jutott a 

következtetésre, immáron kétség kívül megállapíthatjuk, hogy a Bitcoin nem 

(ingó) dolog.  

 

Érdekes alternatívát kínál a Bitcoin jogi természetének meghatározására a 

téma tekintetében aktív publicista, dr. Pajor Dávid, amikor a követezőket fejti 

ki:  

 

„Felmerült egy másik, minden eddigitől eltérő felfogás is, mégpedig az, hogy 

részesedésnek tekintjük a bitcoint. Technikai oldalról tudjuk, hogy a 

lehetséges, forgalomba kerülő bitcoinok száma véges, huszonegymillió. 

Ennek megfelelően minden egyes bitcoin a majdani teljes állomány egy 

pontosan meghatározható részét jelenti. Az, hogy értékkel bír, nyilvánvaló, 

forgalomképessége pedig magából a leírásából ered. […] Ellenben az európai 

társasági jogi irányelv alapján és az új Ptk. által is taglalt társasági forma, 

jogintézmény, a polgári jogi társaság. Ennek fogalmába a bitcoin tökéletesen 

beilleszthető és eljárási jogi akadályok sem merülnek fel, mivel erre a formára 

vonatkozóan sem nyilvántartási, sem a társasági kontraktus írásos 

kötelezettségét nem mondja ki egyik jogszabály sem. Magyarán: ráutaló 

magatartással is megköthető, tartalma pedig lényegében megegyezik a 

                                                 
243 Az Európai Unió Bírósága A C‑264/14. sz. ítélete 24. cikk 
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bitcoin technikai leírásával, amit – értelemszerűen – minden felhasználó 

ismer, illetve a blockchain használatával és birtoklásával mindenki 

tudomására is jut.”244 

 

A Bitcoin részesedésként való kategorizálása valóban több problémára is 

(látszat)megoldást kínál, hiszen ez megoldja az ingóságok kapcsán a 

fentiekben kifejtett adójogi problémát, illetve fenntartja azt a formai 

szabadságot, amely a Bitcoin egyik legjelentősebb gyakorlati előnyét adja.  

 

Ugyanakkor felmerül a kérdés, hogy egy Bitcoin vásárlása esetén valóban 

arra irányul-e a tagok akarata, hogy polgári jogi társaságot hozzanak létre. 

További probléma, hogy a polgári jogi társaság esetén a tagok fejenként 

egyenlő arányban teljesítenek vagyoni hozzájárulást.245 E szabály jelen 

esetben történő alkalmazása azt jelentené, hogy minden egyes Bitcoin 

tulajdonos azonos mennyiségű Bitcoint birtokol, illetve a tulajdonába kerülő 

Bitcoinért ugyanakkora összeget fizet ki. Nem kell különösebb elemzés 

ahhoz, hogy belássuk ez az állítás nem igaz. Amennyiben eltekintenék attól a 

ténytől, hogy az egyes Bitcoin tulajdonos „tagok” tulajdonában eltérő 

mennyiségű Bitcoin van, akkor is nyilvánvaló lenne, hogy „részesedésükért” 

közel sem azonos vagyoni hozzájárulást teljesítettek. E tekintetben 

emlékeztetnénk a Bitcoinra jellemző, különösen nagy volatilitásra. De 

egyáltalán, kik a tagok? A Bitcoin egyik lényegi eleme éppen az anonimitás, 

azaz nem lehet tudni, hogy az egyes pénztárca kié, ahogyan azt sem, hogy 

az egy vagy több személyé-e, továbbá egy személynek korlátlan számú 

                                                 
244 http://ugyvedvilag.hu/rovatok/publikaciok/magyar-lehetoseg-a-bitcoin-szabalyozasara letöltve 
(utoljára letöltve 2015. november 9.) 
245 2013. évi törvény a polgári törvénykönyvről 6:498 § (1) bekezdés 

http://ugyvedvilag.hu/rovatok/publikaciok/magyar-lehetoseg-a-bitcoin-szabalyozasara
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Bitcoin pénztárcája lehet. Értelmezhetetlenek továbbá az olyan, a polgári jogi 

társaság fogalmi elemeit képező szabályok is, mint például a nem pénzben 

nyújtott hozzájárulás, az ügyvitel, a képviselet, a rendes felmondás, a 

rendkívüli felmondás stb.246  

 

A példák sora számos, de talán nincs is szükség továbbiakra, tekintettel arra, 

hogy az Európai Unió Bírósága a kérdést már eldöntötte, amikor kimondta, 

hogy „Márpedig kétségtelen, hogy a „bitcoin” virtuális deviza nem képez sem 

jogi személyek feletti tulajdonjogot megtestesítő értékpapírt, sem hasonló 

jellegű értékpapírt.”247 Bármennyire is csábító tehát, hogy a felsorolt hibái 

ellenére mégis a fenti, relatíve jól közelítő kategorizálást alkalmazzuk, a kapu 

már bezárult, és a polgári jogi társaságra vonatkozó szabályok esetleges 

módosításával sem lehet elérni azt, hogy a Bitcoinból valamifajta részesedés 

legyen.  

 

Végezetül felmerülhet a talán mindennél evidensebb megoldás, azaz annak 

kimondása, hogy a Bitcoin készpénz, esetleg elektronikus pénz, készpénz-

helyettesítő fizető eszköz, vagy utalvány stb. A sort még sokáig lehetne 

folytatni, a pénzügyi eszközök mellett számos befektetési terméket is a 

lehetséges formák közé sorolva. Kétségtelen, hogy a Bitcoin ezek 

mindegyikével mutat bizonyos fokú hasonlóságot: például van jegyzett (más 

valutához viszonyított) árfolyama, sok kereskedelmi egység elfogadja a 

Bitcoinnal való fizetést stb. Szintén a fenti sorba illene a vonatokozó német 

példa, amelynek értelmében a Bitcoin „számlavezetési egység”, vagy 

                                                 
246 2013. évi törvény a polgári törvénykönyvről 6:499 § és azt követő §-ai 

247 Az Európai Unió Bírósága A C‑264/14. sz. ítélete 55. cikk 
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„magánpénz”, bármit is értsünk e terminusok alatt a magyar jog szabályai 

szerint.248 

 

A fenti fogalmak mindegyikének közös eleme, hogy azoknak van egy 

kibocsátója, és a legtöbb esetben az adott eszköz a kibocsátóval szembeni 

követelést testesíti meg. A Bitcoin esetében azonban értelmetlen kibocsátóról 

beszélni, ez a fogalom egyszerűen értelmezhetetlen a Bitcoin esetén.249 A 

Bitcoint ugyanis valójában egyetlen személy vagy szervezet sem bocsátja ki, 

és az nem is testesít meg követelést senkivel szemben sem. Éppen ebből 

fakadóan nem is lehet pénz a Bitcoin. Persze lehetne azzal érvelni, hogy a 

Bitcoin egyfajta közösség, és azt a Bitcoin birtokosok közössége bocsátja ki. 

Az MNB e témában kiadott figyelmeztetése is beleütközik ezen 

ellentmondásba, hiszen míg egyszer kijelenti, hogy a Bitcoinnak nincs 

kibocsátója, nem sokkal később már a „felhasználók közösségét” tekinti 

kibocsátónak. Véleményünk szerint nem helyes megközelítés a 

felhasználókat valamifajta kollektív kibocsátónak tekinteni. Egyrészt fentebb 

láttuk, a „közösség” definiálásának relatív korlátait, másrészt amennyiben 

elfogadnánk, hogy a „Bitcoin pénzt” valaki kibocsátja, szembeütközünk a 

kibocsátás helyének kérdésével is. Ugyanis Magyarországon is, ahogy a világ 

túlnyomó részén a pénzkibocsátás joga állami monopólium alá esik, így a 

kérdés már csak az lenne, hogy pontosan melyik állam monopóliumát vonja 

kétségbe a Bitcoin. 

 

                                                 
248 https://bitcoin.hu/hivatalosan-is-elismerte-nemetorszag-a-bitcoint-mint-maganpenzt/ (utoljára 
letöltve 2015. november 9.) 
249 Más kriptovaluták esetén van olyan kibocsátó, akit ténylegesen meg lehet jelölni. Ilyen például 
az Auroracoin, a Germanycoin és az Isracoin. Ezeket centralizált kriptovalutáknak is szokta 
nevezni a szakirodalom. 

https://bitcoin.hu/hivatalosan-is-elismerte-nemetorszag-a-bitcoint-mint-maganpenzt/
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A fentiek alapján tehát megállapíthatjuk, hogy a Bitcoin nem tartozik a 

jelenlegi jogrendszerünk fogalmai körébe; ebből fakadóan nem tartozhatna a 

pénzügyi fogyasztóvédelem területe alá sem. Véleményünk szerint azonban 

mégsem ez a helyzet. A Bitcoin pénzzel való kapcsolatát jól jelzi már a 

köznapi elnevezése is, hiszen használói rendszerint „valutaként” vagy 

egyszerűen „pénzként” utalnak rá.  

 

A kapcsolatot jelzi az is, hogy mind a közösségi pénzügyi piacot felügyelő 

szervek (Európai Központi Bank, Európai Bankhatóság), mind pedig a hazai 

felügyeleti szerv (az MNB) is szükségesnek érezte, hogy foglalkozzon ezzel a 

kérdéssel.250  

 

Az Európai Központi Bank azt is megkísérelte, hogy pontos definíciót 

alkosson a krpitovalutákra: „olyan digitális értékmegtestesítő, amelyet nem 

központi bank, hitelintézet vagy elektronikus pénzkibocsátó intézmény bocsát 

ki, és amely bizonyos esetekben a pénz helyettesítésére használható.”251 

 

Fontos kihangsúlyozni, hogy a definíció nem jogi jellegű és annak éppen 

lényegi részét adó eleme nem is értelmezhető jogilag. Így miután 

megállapítottuk, hogy sem a hazai, sem a közösségi jogrend nem határozza 

meg a kriptovaluták fogalmát, kénytelenek vagyunk belátni, hogy az ehhez 

                                                 
250 
https://www.eba.europa.eu/documents/10180/598420/EBA_2013_01030000_HU_TRA_MNB.pdf 
(utoljára letöltve 2015. november 9.) 
http://www.mnb.hu/archivum/Sajtoszoba/mnbhu_pressreleases/mnbhu_pressreleases_2014/mnb
hu_sajtokozlemeny_20140219 (utoljára letöltve 2015. november 9.) 
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemesen.pdf  (utoljára letöltve 2015. 
november 9.) 
251 https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemesen.pdf  (utoljára letöltve 
2015. november 9.) 

https://www.eba.europa.eu/documents/10180/598420/EBA_2013_01030000_HU_TRA_MNB.pdf
http://www.mnb.hu/archivum/Sajtoszoba/mnbhu_pressreleases/mnbhu_pressreleases_2014/mnbhu_sajtokozlemeny_20140219
http://www.mnb.hu/archivum/Sajtoszoba/mnbhu_pressreleases/mnbhu_pressreleases_2014/mnbhu_sajtokozlemeny_20140219
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemesen.pdf
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fűződő szabályok megalkotása csak vagy egy teljesen új fogalom (vagy 

helyesebben inkább fogalomrendszer) bevezetésével, megalkotásával 

képzelhető el, vagy valamely létező fogalom megfelelő használatával fikció 

vagy analógia útján. Ez utóbbival kapcsolatban azonban, mint azt a 

fentiekben már körvonalaztuk, a lehetőségek korlátozottak. 

 

 

V.4. A kriptovalutákhoz fűződő kockázatok 

  

 Miután megállapítottuk, hogy a jogi szabályozás a jelenleg létező eszközökkel 

igencsak problémás lenne, érdemes röviden áttekinteni, hogy pontosan 

milyen problémák miatt lenne egyáltalán kívánatos a kriptovaluták jogi 

szabályozása. 

 

A központi bankok és egyéb felügyeleti intézmények igen sokáig nem vettek 

tudomást a Bitcoinról, mintha a hallgatás megoldaná a növekedni látszó 

problémákat. Talán nem volt véletlen ez a stratégia és nem is értékelhetjük 

egyöntetűen struccpolitikaként, ugyanis amikor 2014. február 19-én az MNB 

kiadta a Bitcoinnal és a kriptovaluták veszélyeivel kapcsolatos felhívását, a 

magyar Bitcoin közösség lelkesen üdvözölte azt, holott egyáltalán nem festett 

kedvező képet a Bitcoinról.252;253 A támogatók ugyanis úgy érezték, hogy a 

hallgatás megtörése egyfajta legitimációt biztosít a Bitcoin számára.  

 

                                                 
252 a-magyar-bitcoin-kozosseg-orommel-fogadja-az-mnb-figyelmezteteset 
253 https://bitcoin.hu/a-magyar-bitcoin-kozosseg-orommel-fogadja-az-mnb-figyelmezteteset/ 
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Nem véletlen azonban, hogy a legtöbb tagállamban, illetve a közösségi 

szinten is inkább óvják a fogyasztókat a Bitcoin használatától, mintsem arra 

bátorítanák őket. Ennek oka, hogy a Bitcoin vitathatatlan előnyei mellett 

számos kockázatot hordoz magában. A kockázatok közül első helyen 

kiemelendőnek a rendkívüli volatilitást tartjuk. Ezt a rendkívüli árfolyam 

ingadozást jól mutatja az alábbi ábra.254 

 

 

 

Néhány további adat talán még jobban megvilágítja a kockázat természetét. 

Volt már rá példa, hogy a Bitcoin értéke 40 %-ot emelkedett, majd zuhant 

egyetlen nap alatt. 2013. december 4-én egyetlen Bitcoin 1240 amerikai 

dollárt ért, míg alig néhány hónappal korábban, 2013 októberében csupán 

100 dollárért lehetett megvásárolni. Persze, amennyiben az árfolyam mindig 

csak ugrásszerűen növekedne, a probléma nem lenne ekkora, de látni kell, 

hogy a 2013 végi rendkívüli növekedést egy csaknem 50 %-os esés követte, 

amelynek következtében 2014. február 7-én a Bitcoin már csak 690 dollárt 

                                                 
254 https://bitcoinmagazine.com/articles/bitcoin-volatility-analysis-1377627247 (utoljára letöltve 
2015. november 9.) 

https://bitcoinmagazine.com/img/articles/bitcoin-volatility-analysis.png
https://bitcoinmagazine.com/img/articles/bitcoin-volatility-analysis.png
https://bitcoinmagazine.com/articles/bitcoin-volatility-analysis-1377627247
https://bitcoinmagazine.com/img/articles/bitcoin-volatility-analysis.png
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ért, amely árfolyam ismét csaknem megfeleződött a következő évben. Az 

esés közben volt olyan, hogy a Bitcoin egyetlen nap alatt 20 %-ot is veszített 

értékéből. A Bitcoint már csak ez a rendkívüli kilengésekre képes árfolyam is 

megakadályozza abban, hogy általánosan elfogadott és elismert értékmérő 

legyen.  

 

A volatilitást sokan sokféleképpen magyarázzák, az azonban biztos, hogy a 

relatív alacsony piaci kapitalizáció ebben erős szerepet játszik. Itt 

hangsúlyoznunk kell, hogy a piaci kapitalizáció tényleg csak relatíve alacsony, 

mivel a forgalomban lévő Bitcoinok értéke több mint 5,5 milliárd amerikai 

dollár, amely egyrészt az egész kriptovaluta piac tőkéjének túlnyomó részét 

adja, másrészt egy tisztességes tőzsdén jegyzett vállalat kapitalizációja sem 

minden esetben haladja meg ezt a számot, sőt.255 Azonban látni kell, hogy a 

Bitcoin egyes emberek szemében nem egy vállalati részvény, hanem más 

létező valuták, például az amerikai dollár vagy az euró alternatívája. 

Természetesen ezen eszközökkel összehasonlítva mind az 

árfolyammozgásra, mind a piaci kapitalizációra vonatkozó adatok egészen 

más megvilágításba kerülnek, még akkor is, ha a Bitcoinra – mint teszik azt 

bizonyára sokan –, valamifajta befektetési termékként tekintünk. Ezzel 

szemben, amint az a fentiekből is látszik, a Bitcoin inkább a pénz szerepét 

igyekszik betölteni, így ez a probléma még súlyosabb. 

 

                                                 
255 A második legnagyobb piaci kapitalizációval rendelkező kriptovaluta, a Ripple 155 millió USD 
körül összeggel van jelen, a rangsorban 10. TRMB már csak alig több mint 7 millió USD-vel, a 25. 
GetGems kicsivel 1,5 millió USD felett járt 2015. Novemberében. Forrás 
http://coinmarketcap.com/?bcsi_scan_101f9ca0b77a944d=0 (letöltve 2015. november 9-én), 

http://coinmarketcap.com/?bcsi_scan_101f9ca0b77a944d=0
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Fontos probléma a biztonság is, amely minden kriptovaluta esetén felmerül. A 

megvásárolt kriptovaluta ugyanis egy digitális (illetve egyes esetekben 

fizikailag létező) pénztárcába kerül. Ezen pénztárcák rengeteg fajtája 

hozzáférhető a piacon. Egyesek ezek közül nagyobb biztonságot, míg mások 

nagyobb fokú kényelmet ígérnek használóik számára. Mivel ez a téma sokkal 

inkább informatikai jellegű annál, mintsem hogy megfelelő szakképzettség 

hiányában megítélhetnénk, csupán arra szeretnénk emlékeztetni, hogy a 

hackerek számára nem létezik áthatolhatatlan akadály. Ezt jól jelzi az a tény 

is, hogy az Európai Bankhatóságnak tudomása van olyan esetről, ahol egy 

Bitcoin tulajdonos egymillió dollár értékű Bitcoint veszített el pénztárcájából, 

amelynek visszaszerzésére igencsak csekély az esély.256 

 

De a kriptovaluta nemcsak a digitális pénztárcából tűnhet el, hanem például 

valamely másik szereplővel kötött tranzakció során is. Itt nem arról van szó, 

hogy pl. a Bitcoin rendszere tévedne a nyilvántartásban. Bár elvileg ez sem 

elképzelhetetlen, azonban erre nagyon kicsi az esély. Annál valósabb a 

kockázat, hogy a másik fél egyszerűen nem teljesíti a tranzakció kapcsán őt 

terhelő kötelezettséget vagy nem szerződésszerűen teljesíti azt. Bitcoint a 

felhasználók vagy közvetlenül egymástól vásárolnak, vagy valamely közvetítő 

segítségével, tehát megbízást adnak egy erre szakosodott harmadik 

személynek, hogy vásároljon számukra Bitcoint, vagy adja azt el. Nincs ez 

másként például a befektetési termékek piacán sem, ahol teljesen 

mindennapos dolog, hogy a magánszemélyek megbíznak egy harmadik 

                                                 
256 
https://www.eba.europa.eu/documents/10180/598420/EBA_2013_01030000_HU_TRA_MNB.pdf 
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személyt, hogy részükre (illetve helyettük és nevükben eljárva) hajtson végre 

valamilyen megbízást.  

 

Ami jelentős különbség, hogy míg a befektetési termék esetén a fogyasztó 

megbízása (és pénze) egy olyan intézményhez kerül, amely törvényben 

meghatározott feltételeknek kell, hogy megfeleljen, és azt az illetékes 

hatóságok regisztrálják, valamint folyamatosan felügyelik, addig egy „Bitcoin 

bróker” esetében e feltételek közül egyik sem teljesül; nincs regisztráció, 

nincsenek követelmények és nincs felügyelet. Ha tehát a közvetítő úgy dönt, 

hogy a pénzt csalárd módon használja fel, nehéz utolérni. Ha csődbe megy, 

senki nem fog helytállni érte. Ha kétszer vonják le a fizetés során a Bitcoint a 

felhasználó elektronikus pénztárcájából, nem lesz kihez fordulnia, hogy 

intézkedjen a visszafizetést illetően. Így tehát a fogyasztókat egyébként 

rendszerint megillető védelemből nem részesül egyetlen Bitcoin, vagy más 

kriptovaluta felhasználója sem. 

 

Végezetül érdemes megemlíteni egy olyan kockázatot, amely bár a 

fogyasztókat nem, vagy csak közvetetten érinti, egyáltalán nem 

elhanyagolható állami, vagy még inkább társadalmi szempont. E kockázat a 

Bitcoin egyik lényeges eleméből, a teljes anonimitásból fakad, amely 

természetesen kényelmes minden falhasználó számára, azonban azt 

egyesek nem csak becsületes célokra használják fel. Jó példa erre a Silk 

Road, amely egy olyan honlap (és az ahhoz tartozó közösség) volt 2013 

októberéig, ahol az online bűnözés csaknem minden ágával mélyrehatóan 

foglalkoztak. Fő profiljuk az illegális kábítószerek piaca volt, de a 

repertoárban szerepelt az (illegális) fegyverkereskedelem, illetve egyéb tiltott 
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szolgáltatások, mint például a prostitúció közvetítése is. Az oldal és a 

közösség azért tudott sokáig nagyon sikeresen működni (működése utolsó 2 

évében 9,5 millió Bitcoint bevételt termelt), mert az illegális tevékenység 

során pénz egyáltalán nem cserélt gazdát, ugyanis a szolgáltatásokért és az 

árukért kizárólag Bitcoinnal lehetett fizetni.257  

 

Nem működtek tehát a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása 

megelőzésére világszerte elfogadott intézkedések, nem volt, aki jelentést 

tegyen az illetékes hatóságok felé, és különösen az illetékes hatóságok nem 

tudták, hogy mely személy vagy személyek állnak egy illegális ügylethez 

köthető tranzakció mögött. A probléma tehát, hogy a jelenlegi szabályozói 

környezet mellett, és a jelenlegi eszközökkel a bűnüldöző szervek és 

hatóságok sokkal kevésbé hathatósan lesznek képesek reagálni olyan 

esetekben, amikor az adott bűncselekményt valamely kriptovalutához kötődő 

elkövetési módon valósítják meg. 

 

 

V.5. Lehetséges reakciók, jövőbeli szabályozás  

 

 Amint arra a fentiekben már utaltunk, az MNB eddigi reakciója az illetékes 

közösségi szervekhez és hatóságokhoz (Európai Központi Bank, Európai 

Bankhatóság) hasonlóan kimerült a veszélyekre történő felhívásokban. Ezzel 

az állásponttal szembemenően néhány más, európai uniós tagállam, vagy 

egyéb harmadik ország tett bizonyos intézkedéseket a kriptovalutákkal 

                                                 
257 http://money.cnn.com/2013/10/02/technology/silk-road-shut-down/  (utoljára letöltve 2015. 
november 9.) 

http://money.cnn.com/2013/10/02/technology/silk-road-shut-down/
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kapcsolatos kockázatok kezelésére, vagy éppen ellenkezőleg, megállapította 

hatásköre hiányát. Az MNB-hez hasonlóan figyelmeztetést adott ki például a 

német, a francia, a holland és a belga hatóság is.258  

  

A fentiek bár csak implicit módon, de mégis csak valamifajta pénzügyi 

vonatkozást tulajdonítanak a kriptovalutáknak, mintha valamiképpen a 

pénzügyi felügyeleti hatóságok látókörébe, ha nem is hatókörébe vonnák 

azokat. 

 

Ellentétes példa ezzel szemben az Amerikai Egyesült Államokban a jegybank 

szerepét betöltő Federal Reserve, amely kifejezetten kinyilvánította, hogy a 

Bitcoin olyan, a bankszektoron kívüli jelenség, amelynek szabályozására nem 

rendelkezik hatáskörrel.259 Hasonlóképpen Svédországban és Finnországban 

is megállapították, hogy a Bitcoin nem pénz, így az nem tartozik a pénzügyi 

felügyelet hatókörébe.260;261 

                                                 
258 
http://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Fachartikel/2014/fa_bj_1401_bitcoins.ht
ml  
http://www.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/banque_de_france/publications/Focus-10-
stabilite-financiere.pdf (utoljára letöltve 2015. november 9.) 
http://www.dnb.nl/en/news/news-and-archive/nieuws-2013/dnb300672.jsp (utoljára letöltve 2015. 
november 9.) 
http://www.nbb.be/pub/01_00_00_00_00/01_06_00_00_00/01_06_01_00_00/20140115_FSMA_
NBB.htm?l=nl (utoljára letöltve 2015. november 9.) 
259 http://fortune.com/2014/02/27/janet-yellen-fed-will-steer-clear-of-bitcoin/. (letöltve 2011. 
november 8-án) 
260 
http://www.suomenpankki.fi/en/suomen_pankki/ajankohtaista/muut_uutiset/Pages/uutinen_14011
4.aspx and http://www.bloomberg. 
com/news/2014-01-19/bitcoin-becomes-commodity-in-finland-after-failing-currency-test.html 
http://www.bloomberg.com/news/2014-01-21/bitcoin-becomes-art-as-swedish-taxman-rejects-
creative-currency.html  (utoljára letöltve 2015. november 9.) 

http://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Fachartikel/2014/fa_bj_1401_bitcoins.html
http://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Fachartikel/2014/fa_bj_1401_bitcoins.html
http://www.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/banque_de_france/publications/Focus-10-stabilite-financiere.pdf
http://www.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/banque_de_france/publications/Focus-10-stabilite-financiere.pdf
http://www.dnb.nl/en/news/news-and-archive/nieuws-2013/dnb300672.jsp
http://www.nbb.be/pub/01_00_00_00_00/01_06_00_00_00/01_06_01_00_00/20140115_FSMA_NBB.htm?l=nl
http://www.nbb.be/pub/01_00_00_00_00/01_06_00_00_00/01_06_01_00_00/20140115_FSMA_NBB.htm?l=nl
http://fortune.com/2014/02/27/janet-yellen-fed-will-steer-clear-of-bitcoin/
http://www.bloomberg.com/news/2014-01-21/bitcoin-becomes-art-as-swedish-taxman-rejects-creative-currency.html
http://www.bloomberg.com/news/2014-01-21/bitcoin-becomes-art-as-swedish-taxman-rejects-creative-currency.html
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Szintén érdekes példát ad Oroszország, ahol úgy tűnik, hogy a lakosság 

számára kifejezetten tilos a Bitcoin tranzakciókban való részvétel, de a 

hitelintézetek is jobban teszik, ha tartózkodnak ezektől a kétes 

tranzakcióktól.262  

 

Jól látható, hogy a világon, de még az Európai Unió keretein belül is teljesen 

eltérő megoldások, javaslatok és ötletek születnek a kriptovaluták 

szabályozására. Úgy tűnik, ez a helyzet nem a közeli jövőben fog 

megváltozni, hiszen az Európai Központi Bank egyelőre nem érzi szükségét 

annak, hogy szabályozása alá vonja ezt a területet.263  

 

 Ilyen körülmények között felmerül a kérdés: egyáltalán mit tehet az MNB, 

vagy a magyar jogalkotó a Bitcoin probléma szabályozására? A fentiek 

alapján mindenekelőtt fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy az MNB-nek 

jogszabályi háttér hiányában jelenleg nincs lehetősége érdemben fellépni e 

kérdéssel kapcsolatban. Amint arra már utaltunk, a Bitcoin nem olyan eszköz, 

amely beilleszthető a magyar jogrendszer fogalmi tárába, így természetesen 

azon eszközök és piacok területére sem tartozik, amelyek vonatkozásában az 

MNB felügyeletet gyakorol. Tehát amennyiben a jogalkotó úgy ítéli meg, hogy 

a kriptovalutákkal kapcsolatos hazai tevékenységeket az MNB felügyelete alá 

                                                                                                
261 A helyzetet némiképp árnyalja, hogy az Európai Unió Bírósága a fentiekben többször 
hivatkozott ítéletében éppen a svéd, adóhatóság azon álláspontját bírálta felül, amelynek 
lényege, hogy a Bitcoin nem pénz, hanem áru. 
262 http://www.reuters.com/article/2014/02/09/us-russia-bitcoin-idUSBREA1806620140209 
93 Press release from the Russian Central Bank, 27 January 2014. (utoljára letöltve 2015. 
november 9.) 
263 https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemesen.pdf (utoljára letöltve 2015. 
november 9.)) 

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemesen.pdf
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akarná helyezni, először is jogszabályalkotással vagy módosítással ki kellene 

terjeszteni az MNB hatáskörét e tekintetben.  

  

 A fentiek után felmerül a kérdés, hogy pontosan mit is felügyelhetne az MNB? 

Véleményünk szerint a kriptovaluták jellegéből fakadóan a magánszemélyek 

cselekményeit (úgy, mint a Bitcoin „bányászata” vagy a magánszemélyek 

közötti adásvétele) semmi esetre sem érdemes a felügyelet hatáskörébe 

utalni. Amely esetekben alapos lehet a felügyeleti hatáskörbe vonás, az a 

kereskedési platformok üzemeltetői, illetve az olyan harmadik személyek 

tevékenysége, akik üzletszerűen foglalkoznak kriptovaluták adásvételével. A 

szabályozás terjedhetne az egyszerű információadási kötelezettségtől az 

olyan személyi és tárgyi feltételek előírásáig, mint amelyek megkövetelése 

bevett a hitel- és a tőkepiac szereplői körében. 

 

 Ugyanakkor kérdéses, hogy a fentiek szerinti szabályozás mennyiben tudná 

betölteni a neki szánt szerepet. A kérdés egyrészt az európai uniós 

tagállamok vonatkozásában úgy merül fel, hogy mennyiben lehetne korlátozni 

valamely más országban bejegyzett társaság hazánkban történő 

szolgáltatásnyújtását, amennyiben ezt a szolgáltatást jogszerűen, engedéllyel 

rendelkezve nyújtja saját tagállamában is, vagy éppen ellenkezőleg: a 

bejegyzés helye szerint ez semmilyen engedélyhez nem kötött tevékenység. 

A kérdés összetett, bizonyos feltétetlek fennállása esetén természetesen 

lenne lehetőség a korlátozásra, a jelen tanulmány kereteit azonban 

szétfeszítené e komplex vizsgálat.  
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 Mindazonáltal, ha egy pillanatra eltekintünk attól, hogy az MNB-nek van 

jogköre arra, hogy külföldi, harmadik állambeli társaságokkal szemben 

intézkedjen, kérdéses, hogy mennyire érheti el célját egy önálló magyar 

szabályozás, amely olyan feltételeket támaszt bizonyos szereplőkkel 

szemben, amelyeket a világ más országaiban nem alkalmaznak. Egy 

gyakorlati példával alátámasztva a kérdést: ha egy az Amerikai Egyesült 

Államokban bejegyzett „Bitcoin bróker” azzal szembesül, hogy amennyiben 

Magyarország területén kívánja nyújtani kizárólag internetes alapon, a világ 

más országaiban azonos feltételekkel nyújtott szolgáltatását, vajon meg akar-

e majd felelni a speciális hazai szabálynak? És ha nem teszi ezt, akkor 

ésszerű-e vajon eljárást indítani minden piaci szereplő ellen, aki nem felel 

meg a magyar szabályozásnak? 

 

 Véleményünket összefoglalva tehát, a magyar jogalkotó és az MNB 

mozgástere szűk és önálló szabályozással, illetve fellépéssel csak csekély 

előrelépés várható a kriptovalutákkal kapcsolatos problémák megoldására. A 

megoldás egy sokkal szélesebb körű, közösségi összefogással, közösségi 

intézményi keretek között megszülető jogszabály lehet, amely lefekteti 

legalább a nemzeti szabályozások által feltöltendő keretszabályokat, bizonyos 

mindenki számára elfogadható minimumokat. 
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HIVATKOZOTT UNIÓS JOGSZABÁLYOK 

 
Lisszaboni Szerződés az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai 
Közösséget létrehozó szerződés módosításáról (2007/C 306/01) 
 
Az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Unió működéséről szóló 
egységes szerkezetbe foglalt változata (2008/C 115/01) 
 
Az Európai Parlament és a Tanács 1092/2010/EU rendelete a pénzügyi 
rendszer európai uniós makroprudenciális felügyeletéről és az Európai 
Rendszerkockázati Testület létrehozásáról 
 
Az Európai Parlament és a Tanács 1093/2010/EU rendelete az európai 
felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK 
határozat módosításáról és a 2009/78/EK bizottsági határozat hatályon kívül 
helyezéséről 
 
Az Európai Parlament és a Tanács 1094/2010/EU rendelete az európai 
felügyeleti hatóság (az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság) 
létrehozásáról, valamint a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 
2009/79/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről 
 
Az Európai Parlament és a Tanács 1095/2010/EU rendelete az európai 
felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) létrehozásáról, a 
716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/77/EK bizottsági határozat 
hatályon kívül helyezéséről 
 
A Tanács 1096/2010/EU rendelete az Európai Központi Banknak az Európai 
Rendszerkockázati Testület működését érintő külön feladatokkal történő 
felruházásáról 
 
A Tanács 1024/2013/EU rendelete (2013. október 15.) az Európai Központi 
Banknak a hitelintézetek prudenciális felügyeletére vonatkozó politikákkal 
kapcsolatos külön feladatokkal történő megbízásáról 
 
A Tanács 1987/102/EGK irányelve a fogyasztói hitelre vonatkozó tagállami 
törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről 
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Az Európai Parlament és a Tanács 2005/29/EK irányelve 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 
 
 Az Európai Parlament és a Tanács 2008/48/EK irányelve a fogyasztói hitel-
megállapodásokról és a 87/102/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül 
helyezéséről 
 
Az Európai Parlament és a Tanács 2014/17/ЕU irányelve a lakóingatlanokhoz 
kapcsolódó fogyasztói hitel-megállapodásokról, valamint a 2008/48/EK és a 
2013/36/EU irányelv és az 1093/2010/EU rendelet módosításáról 
 
Az Európai Parlament és a Tanács 2014/65/EU irányelve a pénzügyi 
eszközök piacairól, valamint a 2002/92/EK irányelv és a 2011/61/EU irányelv 
módosításáról 
 
Az Európai Központi Bank 468/2014/EU rendelete az Egységes Felügyeleti 
Mechanizmuson belül az Európai Központi Bank és az illetékes nemzeti 
hatóságok, valamint a kijelölt nemzeti hatóságok közötti együttműködési 
keretrendszer létrehozásáról (SSM-keretrendelet)  
 
  
 
HIVATKOZOTT MAGYAR JOGSZABÁLYOK 
 
Magyarország Alaptörvénye 
 
A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 
 
A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 
 
Az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Közösséget létrehozó 
szerződés módosításáról szóló lisszaboni szerződés kihirdetéséről szóló 
2007. évi CLXVIII. törvény  
 
A fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény  
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A polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
 
A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. 
törvény  
 
A fogyasztónak nyújtott hitellel kapcsolatos egyes tájékoztatási szabályokról 
szóló 56/2014. (XII. 31.) NGM rendelet  
 
 
 
HIVATKOZOTT BÍRÓSÁGI DÖNTÉSEK 
 
A Bíróság Liliana Tudoran és társai kontra SC Suport Colect SRL végzése 
(C-92/14. sz. határozat) 
 
Az Európai Unió Bíróságának CA Consumer Finance kontra Ingrid Bakkaus 
és társai ítélete (C449/13. sz. határozat)  
 
A Bíróság SC Volksbank România SA kontra Autoritatea Naţională pentru 
Protecţia Consumatorilor ítélete (C-602/10. sz. határozat) 
 
A Bíróság Flaminio Costa kontra E.N.E.L. ítélete (C-6/64. sz. ügy) 
 
A Bíróság Internationale Handelsgesellschaft mbH kontra Einfuhr- und 
Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel ítélete (C-11/70. sz. ügy) 
 
A Bíróság Amministrazione delle Finanze dello Stato kontra Simmenthal SpA. 
ítélete (C-106/77. sz. ügy) 
 
A Bíróság Van Gend en Loos kontra Administratie der Belastingen ítélete (C-
26/62. sz. ügy) 
 
A Bíróság Guerrino Casati ítélete (C-203/80. sz. ügy) 
 
A Bíróság Defrenne kontra SABENA ítélete (C-43/75. sz. ügy) 
 
A Bíróság Comitato di coordinamento per la difesa della Cava és társai kontra 
Regione Lombardia és társai ítélete (C-236/92. sz. ügy) 



200 

 

 
A Bíróság Lütticke kontra Hauptzollamt Saarlouis ítélete (C-57/65. sz. ügy) 
 
A Bíróság Von Colson és Kamann kontra Land Nordrhein-Westfalen ítélete 
(C-14/83. sz. ügy) 
 
A Bíróság Bizottság kontra Olaszország ítélete (C-48/89. sz. ügy) 
 
A Bíróság Spanyolország kontra Egyesült Királyság ítélete (C-145/04. sz. 
ügy) 
 
A Bíróság Magyarország kontra Szlovákia ítélete (C-364/10. sz. ügy) 
 
A Bíróság Parlament kontra Tanács ítélete (C-302/87. sz. ügy) 
 
A Bíróság Da Costa en Schaake NV és társai kontra Administratie der 
Belastingen ítélete (C-28-62-30-62. sz. egyesített ügyek) 
 
A Bíróság CILFIT kontra Ministero della Sanità ítélete (C-283/81. sz. ügy) 
 
A Bíróság Rewe kontra Bundesmonopolverwaltung für Branntwein ítélete (C-
120/78. sz. ügy) 
 
A Bíróság Océano Grupo Editorial és Salvat Editores ítéletei (C-240/98. sz. 
C-244/98. sz. egyesített ügyek) 
 
A Bíróság Mostaza Claro ítélete (C-168/05. sz. ügy) 
 
A Bíróság Asturcom Telecomunicaciones ítélete (C-40/08. sz. ügy) 
 
A Bíróság Banco Español de Crédito ítélete (C-618/10. sz. ügy) 
 
A Bíróság Aziz ítélete (C-415/11. sz. ügy) 
 
A Bíróság Sánchez Morcillo és Abril García ítélete (C-169/14. sz. ügy) 
 
A Bíróság ERSTE Bank Hungary ítélete (C-32/14. sz. ügy) 
 
A Bíróság LCL Le Crédit Lyonnais ítélete (C-565/12. sz. ügy) 
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A Bíróság Pohotovosť végzése (C-76/10. sz. ügy) 
 
A Bíróság Kásler és Káslerné Rábai ítélete (C-26/13. sz. ügy) 
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