MELLÄKLET
2006 december€ben a Lakoss•gi P€nz‚gyi Szolg•ltat•sokat Vizsg•lƒ Szak€rtői
Bizotts•g:
Az egyoldal€ szerződ‚smƒdos„t…s ilyen felt‚tele a gyakorlatban a
p‚nz†gyi int‚zm‚ny jav…ra korl€tlan, indokl€s n•lk‚li mƒdos„t€st
alapoz meg. ...
A jelenlegi gyakorlat alapj…n a p‚nz†gyi szolg…ltatƒk
szerződ‚smƒdos„t…si joga indokolatlanul sz•les k…rre terjed ki,
annak nincsenek megfelelő korl€tai, valamint a fogyasztƒk
inform…l…sa a v…ltoztat…srƒl meglehetősen korl…tozott, „gy
gyakorlatilag a fogyasztƒk teljesen kiszolg€ltatottak az ilyen
jellegű mƒdos„t€sokkal szemben.
Javaslatok a Lakoss…gi Bankszolg…ltat…sok Probl‚m…inak Kezel‚s‚re
(Lakoss…gi P‚nz†gyi Szolg…ltat…sokat Vizsg…lƒ Szak‚rtői Bizotts…g,
2006. december)

Adatv€delmi biztos 2007. augusztus 21. napj•n kelt jelent€s€ne:
Az †zletszab…lyzat előzőekben id‚zett rendelkez‚se l‚nyeg‚t
tekintve az †gyf‚l sz…m…ra ellenőrizhetetlen •s nyomon
k…vethetetlen felhatalmaz€st ad a hitelező banknak a szerződ‚s
mƒdos„t…s…ra, mivel a bankon k„v†l senki nem tudja ellenőrizni,
hogy a lakoss…gi hitelek kock…zati t‚nyezői mik‚nt alakulnak, illetve
a bank forr…s-, valamint hitelsz…mla-vezet‚si k‡lts‚gei mik‚nt
v…ltoznak.
(Orsz…ggyűl‚si biztosok jelent‚se az OBH 2958/2006 sz. †gyben,
2007. augusztus 21.)

A GVH 2007-es €vről szƒlƒ jelent€se:
A banki gyakorlatban …ltal…noss… v…lt az a megold…s, hogy az
…ltal…nos szerződ‚si felt‚telekben a meghat…rozott felt‚teleket ‚s
k‡r†lm‚nyeket €gy „rj…k k‡r†l, hogy a bankok gyakorlatilag
b€rmikor, b€rmilyen m•rt•kben m‚dosƒthatnak a szerződ•seken,
€j d„jakat vezethetnek be, €j szerződ‚ses felt‚teleket
alkalmazhatnak. Megjelentek ‚s terjednek olyan hitelint‚zeti
gyakorlatok is, amelyek l‚nyege, hogy a hitelint‚zetek
kedvezm‚nyes akciƒk keret‚ben hirdetnek olyan r‡vid időt…vra
vonatkozƒ
kond„ciƒkat,
amik
hossz€
t…von
eleve
fenntarthatatlanok, majd a bank a szerződ‚sben biztos„tott
egyoldal€ szerződ‚smƒdos„t…si lehetős‚get kihaszn…lva v…ltoztatja
meg a szerződ‚s l‚nyeges tartalm…t az †gyf‚l h…tr…ny…ra.
(GVH, Besz…molƒ az Orsz…ggyűl‚s r‚sz‚re, 2008. …prilis)

MELLÄKLET
…llampolg•ri jogok orsz•ggyűl€si biztosa 2008-ban:
‰ll…spontom szerint a jelent•semben felt€rt vissz€ss€gok tov€bbra
is fenn€llnak, ha a bank nem v…ltoztat az eddigi egyoldal€
szerződ‚smƒdos„t…si gyakorlat…n ‚s az †gyfeleket a szerződ‚s
mƒdos„t…sakor nem t…j‚koztatja annak valƒs ‚s okszerű indokairƒl.
Mindez term•szetesen megk…veteli, hogy a bank mƒdos„tsa
‚zletszab€lyzat€ban a kamat ‚s k‡lts‚gmƒdos„t…sra vonatkozƒ
felt‚teleit is, hiszen nehezen l…thatƒ be, hogy a kezel‚si k‡lts‚g
mƒdos„t…s…ra t‡bbek k‡z‡tt a bankk‡zi hitelkamatok, a jegybanki
alapkamat, az …llampap„rok hozama, vagy a forr…sk‡lts‚g
v…ltoz…sa milyen hat…st gyakorol, avagy gyakorol-e egy…ltal…n
b…rmilyen hat…st. Abban az esetben, ha egym…ssal ‡ssze nem f†ggő
k‚rd‚seket – gondolva itt k†l‡n‡sen a kamatok ‚s egy‚b k‡lts‚gek
egyoldal€ mƒdos„t…s…nak felt‚teleire – az †zletszab…lyzat azonos
mƒdon szab…lyoz, az alkalmas arra, hogy a bank vissza•ljen e
rendk„v‚li •s €ll€spontom szerint indokolatlanul t€g
felhatalmaz€s€val. Nyilv…nvalƒ, hogy a forr…sk‡lts‚g v…ltoz…sa
befoly…solhatja kamatperiƒdusrƒl kamatperiƒdusra a v…ltozƒ
kamatoz…s€ k‡lcs‡n‡k kamatm‚rt‚k‚t. A jegybanki alapkamat
v…ltoz…s…nak azonban a kezel‚si k‡lts‚g m‚rt‚k‚nek v…ltoz…s…hoz
nem igaz…n van b…rmi k‡ze.
Jelent‚s az OBH 1474/2008 sz. †gyben (‰llampolg…ri jogok
orsz…ggyűl‚si biztosa, 2008. j€nius 20.)

A GVH 2009-ben •gazati vizsg•latot:
Az egyoldal€ szerződ‚smƒdos„t…sok eset‚ben a p‚nz†gyi
szolg…ltatƒk …ltal k‡vetett jelenlegi gyakorlat szerint a
hitelszerződ‚sek eset‚ben gyakran előfordul, hogy a szolg…ltatƒk
k†l‡nb‡ző elnevez‚sek alatt l‚nyeg‚ben előre kiszam„thatatlan •s
ellenőrizhetetlen egyoldalˆ mƒdos„t€si jogot k…tnek ki a saj€t
javukra.
A fogyasztƒk ugyanis a hitelfelv‚teli d‡nt‚s†k sor…n mind‡ssze
tizen‡t napig lehetnek biztosak a kond„ciƒk v…ltozatlans…g…ban, ‚s
ezut…n – gyakorlatilag a piac b…rmely szereplőj‚n‚l – ki vannak
t•ve
az
ellenőrizhetetlen
mƒdos„t€s
lehetős•g•nek.
(V…lt…s egyes lakoss…gi ‚s kisv…llalati p‚nz†gyi term‚kek eset‚ben,
GVH …gazati vizsg…lat, 2009. febru…r 5.)

MELLÄKLET
A GVH, ugyancsak 2009-ben:
A vizsg…lat meg…llap„totta, hogy a hitelny€jtƒk …ltal alkalmazott
egyoldal€
szerződ‚smƒdos„t…sok
gyakorlata
alapvetően
ellehetetlen„tette egyes piaci automatizmusok megfelelő
műk…d•s•t. A mƒdos„t…sok alkalmaz…s…nak gyakorlata
tartalm€ban tˆlzottan sz•lesk…rű, form…j…ban pedig nem
biztos„tott a fogyasztƒk sz…m…ra megfelelő lehetős‚get arra n‚zve,
hogy ‚rdemben t…j‚kozƒdhassanak az …ltaluk esetlegesen
elfogadhatatlannak tekintett v…ltoztat…sokrƒl.
(T…j‚koztatƒ az Orsz…ggyűl‚s r‚sz‚re, GVH, 2009. m…jus)

Az MNB k€t szak€rtője 2010-ben:
A bankok €raz€si erőf…l•ny•nek kihaszn€l€s€t nagyon neh•z
egzakt mƒdon sz€mszerűs„teni, legink…bb az‚rt, mert a forr…sok
nincsenek megc„mk‚zve (vagyis nincs egy‚rtelmű megfeleltet‚s,
hogy melyik forr…s finansz„rozza melyik hitelt), „gy egy konkr‚t
jelz…loghitel pontos finansz„roz…si k‡lts‚ge nem hat…rozhatƒ meg.
(Dr…g…k-e a lakoss…gi hitelek Magyarorsz…gon?, Gyura G…bor ‚s
Szigel G…bor, a szerzők a Magyar Nemzeti Bank szak‚rtői, 2010.
szeptember 27.)
Sz€m„t€saink szerint a hitelint•zetek a v€ls€g kit…r•s•t k…vetően a
forr€s •s kock€zati k…lts•geik emelked•s•t meghaladƒ mƒdon
terhelt•k az adƒsokat.
(Dr…g…k-e a lakoss…gi hitelek Magyarorsz…gon?, Gyura G…bor ‚s
Szigel G…bor, a szerzők a Magyar Nemzeti Bank szak‚rtői, 2010.
szeptember 27.)

‡sszegz€sk€ppen meg•llapˆthatjuk, hogy 2005 €s 2009 k‰z‰tt t‰bb •llami hivatal €s
szak€rtő is Šgy ˆt€lte meg a hitelnyŠjtƒk egyoldalŠ szerződ€smƒdosˆt•si gyakorlat•t,
hogy az nem felel meg az „egy‚rtelműs‚gi k‡vetelm‚nynek” (Hpt. 201. • (3) bek.). A
hitelnyŠjtƒk •ltal megnevezett k‰r‚lm€nyek v•ltoz•sai ugyanis nem nyilv•nosak (pl. a
lakoss•gi hitelek kock•zati t€nyezőinek alakul•sa; a bank forr•s-, valamint
hitelsz•mla-vezet€si k‰lts€ge), a felsorolt k‰r‚lm€nyek nem lehetnek ‰sszef‚gg€sben
a hitelnyŠjtƒk •ltal mƒdosˆtott k‰lts€gelemekkel, €s ellenőrizhetetlen, hogy a
fogyasztƒk k‰lts€geinek emel€se ar•nyban •llt-e a hitelnyŠjtƒk k‰lts€geinek az
emelked€s€vel.

