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Az Európai Bizottság (a továbbiakban: „Bizottság”) ezúton tisztelettel benyújtja az 

Európai Unió Bírósága (a továbbiakban: „Bíróság”) részére az alapul fekvő előzetes 

döntéshozatali ügyre vonatkozó írásbeli észrevételeit az alábbiak szerint.  

1. AZ ALAPELJÁRÁS ÉS AZ ELŐZETES DÖNTÉSHOZATALRA ELŐTERJESZTETT 
KÉRDÉSEK  

1. A felek 2007. december 18-án közokiratba foglalt kölcsönszerződést és 

ingatlanjelzálog szerződést kötöttek, amelyben az ERSTE BANK Hungary Zrt. (a 

továbbiakban: „a végrehajtást kérő”) lakásvásárlás céljára 30.687 CHF összegű 

kölcsönt bocsátott Sugár Attila (a továbbiakban: „az adós”) rendelkezésére. Az adós 

a kölcsönszerződés alapján 2007. december 19-én közjegyzői okiratba foglalt 

kötelezettségvállaló nyilatkozatot tett.  

2. Az adós fizetési kötelezettségének nem tett eleget, ezért a végrehajtást kérő a 

szerződést felmondta, majd kérte a végrehajtási záradék kibocsátását az adóssal 

szemben.  

3. A közjegyző az alapokiratot 2011. december l3-án végrehajtási záradékkal látta el, 

mivel az a törvényi feltételeknek megfelelt. A végrehajtási záradékkal ellátott okirat 

végrehajtható okiratnak minősül. A közjegyző által hozott határozat pedig a helyi 

bíróság határozatával azonos hatályú. 

4. Az adós a 2013. június 5-én benyújtott kérelmében kérte a végrehajtási záradék 

törlését. Hivatkozott arra, hogy a végrehajtási záradék kiállítására törvénysértő 

módon került sor, mivel a kiállítás alapjául szolgáló szerződés semmis, 

tisztességtelen szerződési feltételeket rögzít, és nem vette figyelembe a törvénynek a 

fogyasztási kölcsönre vonatkozó rendelkezéseit. Utalt arra is, hogy a semmis 

szerződés érvénytelenségére bárki határidő nélkül hivatkozhat, külön eljárásra nincs 

szükség. Rámutatott arra, hogy a végrehajtás megszüntetése iránt keresetet 

terjesztett elő, egyben kérte a semmisség megállapítását.  

5. A közjegyző a 2013. június 13-án kelt végzésében az adós végrehajtási záradék 

törlése iránti kérelmét elutasította. Indokolásában hangsúlyozta, hogy a közjegyzői 

eljárás nem peres eljárás, így a közjegyzőnek igen szűk bizonyítási mozgástere van, 

a képviselet és a tanácsadás pedig tilos a számára. A közjegyző sem a felmondás 

jogszerűségének kapcsán kialakuló vitában, sem a megkötött szerződés egyes 
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rendelkezéseivel kapcsolatban nem jogosult állást foglalni, arra kizárólag a 

bíróságnak van hatásköre. A felmondás kapcsán ugyanakkor csak annak tényét kell 

tanúsítania, hogy a felmondás a hitelező részéről megtörtént. Mindezek alapján arra 

a következtetésre jutott, hogy a végrehajtási záradék kiállítása során nem történt 

törvénysértés.  

6. A végzés ellen az adós fellebbezést nyújtott be a Fővárosi Törvényszékhez, 

amelyben kérte a közjegyző végzésének hatályon kívül helyezését és a végrehajtási 

záradék törlését. Sérelmezte többek között azt, hogy a közjegyző a nyilatkozatban 

tisztességtelen szerződési feltételeket, hamis adatokat rögzített és nem vette 

figyelembe a fogyasztási kölcsönre vonatkozó törvényi rendelkezéseket. Álláspontja 

szerint a közjegyzőnek a nyilatkozat okiratba foglalásakor észlelnie kellett volna, 

hogy a kölcsönszerződés és a nyilatkozat tartalma semmis feltételeket tartalmaz.  

7. A végrehajtást kérő a fellebbezésre tett észrevételében kérte az adós fellebbezésének 

az elutasítását. Rámutatott arra, hogy a közjegyző feladata csupán annak vizsgálata, 

hogy a közokirat alakilag és tartalmilag megfelel-e a bírósági végrehajtásról szóló 

1994. évi LIII. törvény 13. §-ában és a 23/C. § (1) bekezdésében foglalt 

feltételeknek.  

8. Az előzetes döntéshozatalra utaló végzésben a Fővárosi Törvényszék, mint 

másodfokú bíróság hangsúlyozta, hogy a magyar szabályozás alapján a közjegyző a 

jogerős bírósági ítélettel egyenértékű úgynevezett végrehajtási záradékot állít ki, 

anélkül hogy az annak alapjául szolgáló fogyasztási kölcsönszerződés egyes 

kikötései tisztességtelen jellegének vizsgálatára sor kerülne. A közjegyző a 

végrehajtási eljárás során ugyanis csak az alaki és tartalmi követelményeknek való 

megfelelőséget vizsgálhatja. A fogyasztó külön, az általa végrehajtás 

megszüntetése, illetve korlátozása iránt indított perben érvényesítheti csak a 

tisztességtelen szerződési kikötésekből eredő igényét. Ebből fakadóan sérülhet a 

fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, 

1993. április 5-i 93/13/EGK tanácsi irányelvben1 (a továbbiakban: „Irányelv”) 

foglalt célok megvalósítása, a fogyasztók védelme és az egységes piac létrehozására 

irányuló törekvések. 

                                                 
1  HL L 95., 1993.4.21., 29. o.; Magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 2. kötet, 288. o. 
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9. E körülmények között a Fővárosi Törvényszék úgy határozott, hogy a per 

tárgyalását felfüggeszti, és előzetes döntéshozatal céljából az alábbi kérdéseket 

terjeszti elő: 

 „1) Megfelel-e a tagállam azon eljárása a 93/13/EGK irányelv 7. cikk (1) 

bekezdésének, amely során a közjegyző által készített alakiságoknak megfelelő 

okiratban foglalt kötelezettségvállalásnak a fogyasztó részéről történő megszegése 

esetén a fogyasztóval szerződő fél a bíróság előtti peres eljárás elkerülésével, 

úgynevezett végrehajtási záradék kiállításával az általa megjelölt összegre 

érvényesíti igényét anélkül, hogy az alapul szolgáló szerződés egyes kikötései 

tisztességtelenségének vizsgálatára sor kerülhetne. 

 2) Kérheti-e ezen eljárás során a már kiállított végrehajtási záradék törlését a 

fogyasztó azon az alapon, hogy az alapul szolgáló szerződés egyes kikötései 

tisztességtelenségének vizsgálatára nem került sor, annak ellenére, hogy a bírósági 

eljárás során a C-472/2011. számú ítélet szerint a bíróságnak a fogyasztót 

tájékoztatnia kell az észlelt tisztességtelen feltételről.” 

2. JOGI HÁTTÉR 

2.1. Az irányadó uniós szabályozás 

10. A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről 

szóló, 1993. április 5-i 93/13/EGK tanácsi irányelv 1. cikkének (1) bekezdése 

szerint: 

„Ennek az irányelvnek az a célja, hogy közelítse a tagállamoknak az eladó vagy 
szolgáltató és fogyasztó között kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen 
feltételekre vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseit.” 

11. Az Irányelv 6. cikkének (1) bekezdése értelmében: 

 „A tagállamok előírják, hogy fogyasztókkal kötött szerződésekben az eladó vagy 
szolgáltató által alkalmazott tisztességtelen feltételek a saját nemzeti jogszabályok 
rendelkezései szerint nem jelentenek kötelezettséget a fogyasztóra nézve, és ha a 
szerződés a tisztességtelen feltételek kihagyásával is teljesíthető, a szerződés 
változatlan feltételekkel továbbra is köti a feleket.” 

12. Az Irányelv 7. cikkének (1) bekezdése szerint: 

 „A tagállamok a fogyasztók és a szakmai versenytársak érdekében gondoskodnak 
arról, hogy megfelelő és hatékony eszközök álljanak rendelkezésre ahhoz, hogy 
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megszüntessék az eladók vagy szolgáltatók fogyasztókkal kötött szerződéseiben a 
tisztességtelen feltételek alkalmazását.” 

2.2. Az irányadó nemzeti szabályozás 

13. A Fővárosi Törvényszék utaló végzésében részletesen bemutatta a nemzeti jog 

alkalmazandó eljárási és anyagi jogi rendelkezéseit. A Bizottság ehelyütt csak a 

vizsgált jogi kérdések szempontjából leglényegesebb nemzeti előírásokat kívánja 

bemutatni. 

14. A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: „Pp.”) 366. 

§-a szerint: 

„Ha a végrehajtás megszüntetésére, illetőleg korlátozására a bírósági végrehajtásról 
szóló 1994. évi LIII. törvény 41. vagy 56. §-a szerint a bírósági végrehajtási eljárás 
keretében nincs lehetőség, az az adós, aki a végrehajtást sérelmesnek tartja, 
végrehajtás megszüntetési, illetőleg korlátozási pert indíthat a végrehajtást kérő 
ellen.” 

15. A Pp. 369. §-a alapján: 

„A végrehajtási záradékkal ellátott okirattal és a vele egy tekintet alá eső 
végrehajtható okirattal elrendelt végrehajtás megszüntetése és korlátozása iránt pert 
akkor lehet indítani, ha 

a) a végrehajtani kívánt követelés érvényesen nem jött létre, 

b) a követelés egészen, illetőleg részben megszűnt, 

c) a végrehajtást kérő a teljesítésre halasztást adott, és az időtartama nem járt le, 

d) az adós a követeléssel szemben beszámítható követelést kíván érvényesíteni. 

16. A Pp. 370. §-ának megfelelően: 

„A végrehajtás megszüntetési és korlátozási perben eljáró bíróság az ügyben a 
végrehajtást felfüggesztheti.” 

17. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: „Vht.”) 13. 

§ (1) bekezdése szerint: 

 „A végrehajtható okiratot akkor lehet kiállítani, ha a végrehajtandó határozat 

  a) kötelezést (marasztalást) tartalmaz, 

  b) jogerős vagy előzetesen végrehajtható, és 

  c) a teljesítési határidő letelt.” 
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18. A Vht. 23/C. §-ának megfelelően: 

 „(1) Az okiratot készítő közjegyző végrehajtási záradékkal látja el a közjegyzői 
okiratot, ha az tartalmazza 

  a) a szolgáltatásra és ellenszolgáltatásra irányuló vagy egyoldalú 
kötelezettségvállalást, 

  b) a jogosult és a kötelezett nevét, 

  c) a kötelezettség tárgyát, mennyiségét (összegét) és jogcímét, 

  d) a teljesítés módját és határidejét. 

 (2) Ha a kötelezettség feltételnek vagy időpontnak a bekövetkezésétől függ, a 

végrehajthatósághoz az is szükséges, hogy a feltétel vagy időpont bekövetkezését 

közokirat tanúsítsa. 

 (5) E § alapján akkor van helye végrehajtásnak, ha a közjegyzői okiratba foglalt 

követelés bírósági végrehajtási útra tartozik, és ha a követelés teljesítési határideje 

letelt.” 

19. A Vht. 31/E. § (2) bekezdése alapján: 

 „A közjegyző eljárása – mint polgári nemperes eljárás – a bíróság eljárásával azonos 

hatályú. A közjegyző által hozott határozat a járásbíróság határozatával azonos 

hatályú.” 

20. A Vht. 211. §-a szerint: 

„(1) Ha a bíróság a végrehajtási lapot a törvény megsértésével állította ki, a 
végrehajtási lapot vissza kell vonni. 

(2) Ha a bíróság az okiratot a törvény megsértésével látta el végrehajtási záradékkal, 
a végrehajtási záradékot törölni kell.” 

21. A Vht. 212. §-a értelmében: 

„(1) A végrehajtást elrendelő bíróság a végrehajtási lap visszavonását, illetőleg a 
végrehajtási záradék törlését bármelyik fél kérelmére, a végrehajtó jelentése alapján 
vagy saját kezdeményezéséből végzéssel bármikor elrendelheti. 

(2) A végzést kézbesíteni kell a feleknek, akik a végzés ellen fellebbezhetnek.” 

22. A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény (a továbbiakban: „Kjt.”) 1. §-a 

szerint: 
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„(1) A törvény közhitelességgel ruházza fel a közjegyzőket, hogy a jogviták 
megelőzése érdekében a feleknek pártatlan jogi szolgáltatást nyújtsanak. 

(2) A közjegyző a jogügyletekről és jogi jelentőségű tényekről közokiratot állít ki, 
okiratokat őriz meg, a felek megbízásából pénzt, értéktárgyat és értékpapírt vesz át a 
jogosult részére történő átadás végett, a feleket a hatáskörébe utalt eljárásokkal 
kapcsolatban – a felek esélyegyenlőségének biztosításával – kioktatással segíti 
jogaik gyakorlásában és kötelességeik teljesítésében. 

(3) A közjegyző folytatja le a hatáskörébe utalt hagyatéki eljárást és egyéb 
nemperes eljárásokat. 

(4) A közjegyző a jogszabály által meghatározott hatáskörében az állam 
igazságszolgáltató tevékenysége részeként jogszolgáltató hatósági tevékenységet 
végez.” 

23. A Kjt. 112. §-a értelmében: 

„(1) A közjegyző végrehajtási záradékkal látja el a közjegyzői okiratot, ha az 
tartalmazza  

a) a szolgáltatásra és ellenszolgáltatásra irányuló vagy egyoldalú 
kötelezettségvállalást, 

b) a jogosult és a kötelezett nevét, 

c) a kötelezettség tárgyát, mennyiségét (összegét) és jogcímét, 

d) a teljesítés módját és határidejét. 

(2) Ha a kötelezettség feltételnek vagy időpontnak a bekövetkezésétől függ, a 
végrehajthatósághoz az is szükséges, hogy a feltétel vagy időpont bekövetkezését 
közokirat tanúsítsa. 

(3) E § alapján akkor van helye végrehajtásnak, ha a közjegyzői okiratba foglalt 
követelés bírósági végrehajtási útra tartozik, és ha a követelés teljesítési határideje 
letelt [1994. évi LIII. törvény (Vht.) 21. §].” 

24. A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) 

200. § (2) bekezdése értelmében: 

„Semmis az a szerződés, amely jogszabályba ütközik, vagy amelyet jogszabály 
megkerülésével kötöttek, kivéve, ha ahhoz a jogszabály más jogkövetkezményt fűz. 
Semmis a szerződés akkor is, ha nyilvánvalóan a jóerkölcsbe ütközik.” 

25. A Ptk. 209. § (1)-(3) bekezdésének megfelelően: 

 „(1) Tisztességtelen az általános szerződési feltétel, illetve a fogyasztói 
szerződésben egyedileg meg nem tárgyalt szerződési feltétel, ha a feleknek a 
szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit a jóhiszeműség és tisztesség 
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követelményének megsértésével egyoldalúan és indokolatlanul a szerződési feltétel 
támasztójával szerződést kötő fél hátrányára állapítja meg. 

 (2) A feltétel tisztességtelen voltának megállapításakor vizsgálni kell a 
szerződéskötéskor fennálló minden olyan körülményt, amely a szerződés 
megkötésére vezetett, továbbá a kikötött szolgáltatás természetét, az érintett 
feltételnek a szerződés más feltételeivel vagy más szerződésekkel való kapcsolatát. 

 (3) Külön jogszabály meghatározhatja azokat a feltételeket, amelyek a fogyasztói 
szerződésben tisztességtelennek minősülnek, vagy amelyeket az ellenkező 
bizonyításáig tisztességtelennek kell tekinteni.” 

26. A Ptk. 209/A. §-a alapján: 

 „(1) Az általános szerződési feltételként a szerződés részévé váló tisztességtelen 
kikötést a sérelmet szenvedett fél megtámadhatja. 

 (2) Fogyasztói szerződésben az általános szerződési feltételként a szerződés részévé 
váló, továbbá a fogyasztóval szerződő fél által egyoldalúan, előre meghatározott és 
egyedileg meg nem tárgyalt tisztességtelen kikötés semmis. A semmisségre csak a 
fogyasztó érdekében lehet hivatkozni.” 

27. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 

213. §-ának megfelelően: 

 „(1) Semmis az a fogyasztási, lakossági kölcsönszerződés, amelyik nem tartalmazza  

  a) a szerződés tárgyát, 

  b) az éves, százalékban kifejezett teljes hiteldíjmutatót, a hiteldíjmutató számítása 
során figyelembe nem vett egyéb – esetleges – költségek meghatározását és 
összegét, vagy ha az ilyen költségek pontosan nem határozhatók meg, az ezekre 
vonatkozó becslést, 

  c) a szerződéssel kapcsolatos összes költséget, ideértve a kamatokat, járulékokat, 
valamint ezek éves, százalékban kifejezett értékét, 

  d) azon feltételeknek, illetőleg körülményeknek a részletes meghatározását, 
amelyek esetében a hitel díj megváltoztatható, vagy ha ez nem lehetséges, az 
erről szóló tájékoztatást, 

  e) a törlesztő részletek számát, összegét, a törlesztési időpontokat, 

  f) a szükséges biztosítékok meghatározását, valamint 

  g) a szerződéshez kapcsolódóan a fogyasztótól megkövetelt biztosítások 
megjelölését.” 

(2) A fogyasztási kölcsönszerződésre vonatkozó szabályoktól a fogyasztó 
hátrányára eltérő szerződési kikötés semmis. 

(3) A szerződés semmisségére csak a fogyasztó érdekében lehet hivatkozni.” 
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3. AZ ELŐZETES DÖNTÉSHOZATALRA ELŐTERJESZTETT KÉRDÉSEKRŐL 

3.1. Az első kérdésről 

28. A kérdést előterjesztő bíróság első kérdésével lényegében arra vár választ, hogy egy 

olyan eljárás, amelynek során a közjegyző a végrehajtást kérő hitelező kérelmére 

végrehajtási záradékkal látja el a fogyasztó kötelezettségvállalását tartalmazó 

okiratot anélkül, hogy vizsgálná az alapul szolgáló kölcsönszerződés egyes 

kikötéseinek tisztességtelenségét, összeegyeztethető-e az Irányelvvel, különösen 

annak 6. és 7. cikkével, valamint a hatékony érvényesülés elvével kapcsolatban 

kimunkált bírósági ítélkezési gyakorlattal. 

29. Az előzetes döntéshozatalt elrendelő végzés szerint a végrehajtási záradékkal 

ellátott közjegyzői okirat végrehajtható okiratnak minősül és a helyi bíróság 

határozatával azonos hatályú. A közjegyző a végrehajtási eljárás során csak a Vht.-

ban rögzített alaki és tartalmi követelményeknek való megfelelést vizsgálhatja.2 

30. A magyar szabályozás szerint a fogyasztó/adós a tisztességtelen szerződési 

kikötésekre vonatkozó jogszabályok által nyújtott védelemre csak akkor 

hivatkozhat, ha a végrehajtás megszüntetése, illetve korlátozása iránt pert indít a Pp. 

369. §-a alapján.3 Ilyen esetekben a végrehajtás megszüntetési és korlátozási perben 

eljáró bíróság az ügyben a végrehajtást felfüggesztheti. 

31. A Bizottság e kérdés megválaszolása kapcsán elöljáróban emlékeztetni kíván arra, 

hogy az Irányelv által létrehozott védelmi rendszer azon az elven alapszik, hogy a 

fogyasztó az eladóhoz vagy szolgáltatóhoz képest hátrányos helyzetben van, mind 

tárgyalási lehetőségei, mind pedig információs szintje tekintetében, amely helyzet 

                                                 
2  Így pl. a jogosult és a kötelezett nevét, a kötelezettség tárgyát, mennyiségét és jogcímét (Lásd a Vht. 

23/C. § (1) bekezdését. 

3  Ez a megállapítás szerepel az előzetes döntéshozatalt elrendelő végzésben. Ugyanakkor, a Kjt. 
tartalmaz egy olyan rendelkezést, amely a közjegyzőnek ennél sokkal szélesebb jogosítványokat 
biztosít: A törvény 1. §-ának (2) bekezdése értelmében a közjegyző „a feleket a hatáskörébe utalt 
eljárásokkal kapcsolatban – a felek esélyegyenlőségének biztosításával – kioktatással segíti jogaik 
gyakorlásában és kötelességeik teljesítésében.” A Bizottság véleménye szerint a nemzeti jog 
értelmezhető oly módon, hogy az megteremti a közjegyző alaposabb vizsgálatának jogi alapját abban 
a tekintetben, hogy a fogyasztó jogait a tisztességtelen kikötést nem tartalmazó szerződések kapcsán 
figyelembe vették-e. 
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az eladó vagy szolgáltató által előzetesen meghatározott feltételek anélkül való 

elfogadásához vezet, hogy a fogyasztó befolyásolni tudná ezek tartalmát.4  

32. E hátrányos helyzetre tekintettel az Irányelv 6. cikkének (1) bekezdése előírja, hogy 

a tisztességtelen feltételek nem jelentenek kötelezettséget a fogyasztóra nézve. 

Amint az az ítélkezési gyakorlatból következik, olyan kógens rendelkezésről van 

szó, amely arra irányul, hogy a szerződő felek jogai és kötelezettségei tekintetében a 

szerződés által megállapított formális egyensúlyt a szerződő felek egyenlőségét 

helyreállító, valódi egyensúllyal helyettesítse.5  

33. Az Irányelv által előírt védelem biztosítása érdekében a Bíróság már több esetben 

hangsúlyozta, hogy a fogyasztó és az eladó vagy szolgáltató közötti egyenlőtlen 

helyzetet csak a szerződő feleken kívüli, pozitív beavatkozás egyenlítheti ki.6  

34. A Bíróság ezen elvek fényében állapította meg, hogy a nemzeti bíróság hivatalból 

köteles vizsgálni valamely, az Irányelv hatálya alá tartozó szerződéses feltétel 

tisztességtelen jellegét, és ez által köteles ellensúlyozni a fogyasztó és az eladó vagy 

szolgáltató közötti egyensúlytalanságot.7  

35. Következésképpen az uniós jog által az érintett területen ily módon a nemzeti 

bíróságokra ruházott feladat nem korlátozódik annak puszta lehetőségére, hogy 

valamely szerződési feltétel esetlegesen tisztességtelen jellegét értékeljék, hanem 

magában foglalja e kérdés hivatalból, akár saját illetékességük vizsgálata során 

                                                 
4  Lásd a C-240/98 – C-244/98. sz., Océano Grupo Editorial és Salvat Editores ügyben 2000. június 27-

én hozott ítélet [EBHT 2000., I-4941. o.] 25. pontját, a C-168/05 sz., Mostaza Claro-ügyben 2006. 
október 26-án hozott ítélet [EBHT 2006., I-10421. o.] 25. pontját, és a C-40/08. sz., Asturcom 
Telecomunicaciones ügyben 2009. október 6-án hozott ítélet [EBHT 2009., I-9579. o.] 29. pontját. 

5  Lásd a fent hivatkozott Mostaza Claro-ügyben hozott ítélet 36. pontját, a fent hivatkozott Asturcom 
Telecomunicaciones ügyben hozott ítélet 30. pontját, a C-137/08. sz., VB Pénzügyi Lízing ügyben 
2010. november 9-én hozott ítélet [EBHT 2010., I-10847. o.] 47. pontját, valamint a C-453/10. sz., 
Pereničová és Perenič ügyben 2012. március 15-én hozott ítélet 28. pontját. 

6  Lásd a fent hivatkozott Océano Grupo Editorial és Salvat Editores egyesített ügyekben hozott ítélet 
27. pontját, a fent hivatkozott Mostaza Claro-ügyben hozott ítélet 26. pontját, a fent hivatkozott 
Asturcom Telecomunicaciones ügyben hozott ítélet 31. pontját, valamint a fent hivatkozott VB 
Pénzügyi Lízing ügyben hozott ítélet 48. pontját. 

7  Lásd ebben az értelemben a fent hivatkozott Mostaza Claro-ügyben hozott ítélet 38. pontját, a C-
243/08. sz., Pannon GSM ügyben 2009. június 4-én hozott ítélet [EBHT 2009., I-4713. o.] 31. pontját, 
a fent hivatkozott Asturcom Telecomunicaciones ügyben hozott ítélet 32. pontját, valamint a fent 
hivatkozott VB Pénzügyi Lízing ügyben hozott ítélet 49. pontját. 



 

 

11

 

történő vizsgálatának kötelezettségét is, amennyiben a nemzeti bíróságok 

rendelkezésére állnak az e tekintetben szükséges ténybeli és jogi elemek.8  

36. A Bizottság álláspontja szerint a fentiekben ismertetett, C-618/10. sz., Banco 

Español de Crédito ügyben kimunkált értelmezés mutatis mutandis alkalmazandó a 

jelen ügyben is, amelyben a közjegyző által hozott határozat a helyi bíróság 

határozatával azonos hatályú. Véleményünk szerint ez az ítélet a legfontosabb 

viszonyítási pont az 1. kérdés tekintetében. A Banco Español de Crédito ügyben 

ugyanis a Bíróság – a jelen ügyhöz hasonlóan – a végrehajtás egyszerűsítését 

szolgáló olyan eljárásjogi rendszert vizsgált, amely nem tette lehetővé a fizetési 

meghagyás kibocsátása iránti kérelem tárgyában eljáró nemzeti bíróság számára, 

hogy ellentmondás hiányában hivatalból vagy a fogyasztó kérelme alapján értékelje 

a fogyasztási kölcsönszerződésben foglalt feltétel tisztességtelen jellegét. A Bíróság 

a következőképpen határozott: 

„52  A polgári perrendtartás 815. cikkének (1) bekezdése és 818. cikkének (1) 
bekezdése értelmében tehát a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem 
tárgyában eljáró nemzeti bíróság hatásköre az eljárás megindítására vonatkozó 
alaki feltételek fennállásának az ellenőrzésére korlátozódik, mely feltételek 
fennállása esetén e bíróságnak a hozzá benyújtott kérelemnek helyt kell adnia, és 
végrehajtható fizetési meghagyást kell kibocsátania anélkül, hogy akár in limine 
litis, akár az eljárás bármely szakaszában vizsgálhatná a rendelkezésére bocsátott 
információkra tekintettel a kérelemnek a megalapozottságát, kivéve, ha az adós a 
tartozás kifizetését megtagadja, vagy az említett meghagyás közlésétől számított 20 
napon belül ellentmondással él. Az ellentmondást a törvényben meghatározott 
pertárgyértéket meghaladó jogviták esetében kötelezően ügyvéd közreműködésével 
kell előterjeszteni, mely pertárgyérték az alapügy tényállásának időpontjában 900 
euró volt. 

53  Márpedig e kontextusban meg kell állapítani, hogy az ilyen eljárásjogi 
szabályozás, amely a fogyasztó ellentmondásának hiányában nem teszi lehetővé a 
fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem tárgyában eljáró bíróság számára, 
hogy hivatalból, in limine litis vagy az eljárás bármely szakaszában értékelje a 
fogyasztó és az eladó vagy a szolgáltató közötti szerződésben foglalt feltétel 
tisztességtelen jellegét, jóllehet az ehhez szükséges valamennyi jogi és ténybeli elem 
e bíróság rendelkezésére áll, csökkenti a 93/13 irányelv által elérni kívánt védelem 
hatékonyságát (lásd ebben az értelemben a C-473/00. sz. Cofidis ügyben 2002. 
november 21-én hozott ítélet [EBHT 2002., I-10875. o.] 35. pontját). 

54  A jelen ítélet 50–52. pontjában leírt fizetési meghagyásos eljárásnak az 
egészére, a menetére és a sajátosságaira tekintettel ugyanis nem elhanyagolható 
annak a kockázata, hogy az érintett fogyasztók nem terjesztik elő a megkövetelt 

                                                 
8  Lásd a fent hivatkozott Pannon GSM ügyben hozott ítélet 32. pontját. 
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ellentmondást akár az erre vonatkozóan előírt különösen rövid határidő miatt, 
akár azért, mert a védekezéstől visszatartja őket a jogi lépésnek a vitatott összeghez 
viszonyított költsége, akár azért, mert nem ismerik a jogaikat vagy azok terjedelmét, 
vagy akár az eladó vagy a szolgáltató által előterjesztett, fizetési meghagyás 
kibocsátása iránti kérelem tartalmának korlátozottsága, és ezáltal a 
rendelkezésükre bocsátott információk hiányossága miatt.” 

37. Mindebből jelen ügy vonatkozásában az a további kérdés adódik, hogy a Banco 

Español de Crédito ügyben hozott ítéletben foglalt fenti indoklás értelmezhető-e 

akként, hogy a közjegyzőnek ex officio értékelnie kellene a végrehajtandó 

szerződésben szereplő feltétel tisztességtelen jellegét, amennyiben az ehhez 

szükséges valamennyi jogi és ténybeli elem a rendelkezésére áll. Normál 

körülmények között ez a helyzet fennáll, hiszen a közjegyzőnek hozzáférése van a 

szerződéshez, így nincsen akadálya annak, hogy a szerződési kikötések 

tisztességtelen jellegét vizsgálat alá vonja.  

38. Jelen ügyben az is fontos körülmény, hogy a Vht. 31/E. § (2) bekezdése szerint a 

közjegyző eljárása a bíróság eljárásával azonos hatályú. Következésképpen, a 

közjegyző által kiállított végrehajtási záradék – amint azt a kérdést előterjesztő 

bíróság is megerősíti – egyenértékű a jogerős bírósági ítélettel. 

39. A Bizottság véleménye szerint nem teljesen egyértelmű, hogy a Banco Español de 

Crédito ügyben a Bíróság azt a következtetést kívánta levonni, hogy a fizetési 

meghagyásos eljárásokban mindig vizsgálni kell a fogyasztói szerződésben foglalt 

feltétel tisztességtelen jellegét. A Bíróság ugyanis ítélete meghozatalakor 

kifejezetten utalt a spanyol fizetési meghagyásos eljárás menetére és sajátosságaira, 

úgymint az ellentmondás benyújtására nyitva álló rendkívül rövid időtartamra és a 

törvényben meghatározott pertárgyértéket meghaladó jogviták esetében kötelező 

ügyvédi képviseletre.9 

40. A jelen ügyben az adós/fogyasztó a végrehajtási záradékkal ellátott okirattal 

elrendelt végrehajtás megszüntetése és korlátozása iránt pert indíthat, amelynek 

során a szerződési kikötés tisztességtelen jellege vizsgálható és a végrehajtás 

felfüggeszthető. Az előzetes döntéshozatali végzés nem ismerteti a végrehajtás 

megszüntetése és korlátozása iránti peres eljárás kezdeményezésének pontos 

feltételeit. Az azonban kitűnik az iratokból, hogy az adósnak indokolással ellátott 

                                                 
9  Lásd a fent hivatkozott Banco Español de Crédito ügyben hozott ítélet 54. pontját. 
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kérelmet kell benyújtania a per elbírálására hatáskörrel és illetékességgel 

rendelkező bírósághoz, amely minden bizonnyal nagyobb terhet ró a fogyasztóra, 

mint sok fizetési meghagyásos eljárás, amelyben a fogyasztó egyszerű 

ellentmondása elegendő ahhoz, hogy megakadályozza a fizetési meghagyás 

kibocsátását.  

41. Ezen túlmenően, álláspontunk szerint a közjegyző azon kötelezettségét, hogy a 

végrehajtás szakaszában megvizsgálja az általa közokiratba foglalt 

kölcsönszerződés feltételeinek esetlegesen tisztességtelen jellegét, a közjegyzőkről 

szóló 1991. évi XLI. törvény rendelkezései fényében is értékelni kell. E jogszabály 

előírja, hogy a közjegyző „a feleket a hatáskörébe utalt eljárásokkal kapcsolatban – 

a felek esélyegyenlőségének biztosításával – kioktatással segíti jogaik 

gyakorlásában és kötelességeik teljesítésében.” (Kjt. 1. § (2) bekezdés) Az esetek 

többségében előfordulhat, hogy egyazon közjegyző foglalja közokiratba a 

kölcsönszerződést, majd látja el a későbbiekben végrehajtási záradékkal. 

42. Ezen a ponton a Bizottság hivatkozni kíván a C-76/10. sz., Pohotovost-ügyben 

hozott végzésre,10 amelyben a Bíróság kimondta: 

 „41  A bíróság azon lehetősége, hogy hivatalból vizsgálja a feltételek tisztességtelen 

voltát, éppúgy megfelelő eszköz a 93/13 irányelv 6. cikkében foglalt eredmény 

elérésére, vagyis annak megakadályozására, hogy az egyéni fogyasztót a 

tisztességtelen feltételek kössék, mint annak elősegítésére, hogy az irányelv 7. 

cikkében szereplő cél elérhetővé váljon, mivel az említett vizsgálat esetleges 

visszatartó erejének köszönhetően megszűnhet a tisztességtelen feltételek 

alkalmazása a fogyasztók és az eladók vagy szolgáltatók között létrejött 

szerződésekben.” 

43. Tekintettel arra, hogy a magyar szabályozás szerint a közjegyzői végrehajtási 

záradékkal ellátott okirat végrehajtható okiratnak minősül és a helyi bíróság 

határozatával azonos hatályú, a Bizottság véleménye szerint a Bíróság fent kifejtett 

álláspontja mutatis mutandis alkalmazandó a jelen eljárásra is. Ennél fogva, a 

                                                 

10  Lásd a C-76/10. sz., Pohotovost-ügyben 2010. november 16-án hozott végzést [EBHT 2010., I-
11557. o.]. 
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közjegyzőnek ex officio felelősséget kell vállalnia annak biztosításában, hogy a 

szerződés ne tartalmazzon tisztességtelen kikötéseket, és hogy a tisztességtelen 

kikötések ne kerüljenek végrehajtásra a fogyasztó kárára. 

44. Mindezek alapján a Bizottság véleménye szerint a Fővárosi Törvényszék első 

kérdését az alábbiak szerint kell megválaszolni: 

 A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről 

szóló, 1993. április 5-i 93/13/EGK tanácsi irányelvet úgy kell értelmezni, hogy 

annak 6. cikk (1) bekezdésével és 7. cikk (1) bekezdésével ellentétes az olyan 

tagállami szabályozás, amely során a közjegyző végrehajtható okiratot bocsáthat ki 

közokiratba foglalt kölcsönszerződés alapján anélkül, hogy az alapul szolgáló 

szerződés egyes kikötései tisztességtelenségének vizsgálatára sor kerülhetne. 

3.2. A második kérdésről 

45. A Fővárosi Törvényszék második kérdésével lényegében arra vár választ, hogy a 

fogyasztó kérheti-e a már kiállított végrehajtási záradék törlését azon az alapon, 

hogy az alapul szolgáló szerződés egyes kikötései tisztességtelenségének 

vizsgálatára nem került sor. 

46. A Bizottság az első kérdésre adott válaszában arra az álláspontra helyezkedett, hogy 

a közjegyzőnek ex officio értékelnie kell az előtte folyó végrehajtási szakaszban az 

alapul szolgáló szerződés kikötéseinek tisztességtelen jellegét. Ebből következik, 

hogy a fogyasztónak a fortiori jogosultsággal kell rendelkeznie a kiállított 

végrehajtási záradék törlésének kezdeményezésére abban az esetben, ha az alapul 

szolgáló szerződés tisztességtelen kikötéseket tartalmaz és azok vizsgálatára a 

közjegyző előtti végrehajtási szakaszban nem került sor. 

47. A Bizottság úgy véli, hogy ezt a megközelítést támasztja alá a C-472/11. sz., Banif 

Plus Bank ügyben hozott ítélet,11 amelyben a Bíróság a hatékony érvényesülés elve 

kapcsán kimondta:  

„29  Az uniós jog végrehajtása során azonban a nemzeti bíróságnak tiszteletben kell 

tartania a jogalanyok uniós jogból származó jogainak a hatékony bírói 

                                                 
11  Lásd a C-472/11. sz., Banif Plus Bank ügyben 2013. február 21-én hozott ítéletet [EBHT-ban még 

nem tették közzé]. 
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jogvédelmére vonatkozó követelményeket is, ahogyan ezt az Európai Unió 

Alapjogi Chartájának 47. cikke biztosítja. E követelmények között szerepel a 

kontradiktórius eljárás elve, amely a védelemhez való jog része, és amely köti a 

bíróságot különösen akkor, ha hivatalból felhozott indok alapján bírálja el a 

jogvitát. […] 

30  A Bíróság így kimondta, hogy a kontradiktórius eljárás elve főszabály szerint 

nem csupán azt a jogot biztosítja az eljárásban részes felek mindegyike számára, 

hogy megismerjék és megvitassák az ellenérdekű fél által a bírósághoz benyújtott 

beadványokat és észrevételeket, hanem a felek azon jogát is magában foglalja, hogy 

tudomást szerezzenek a bíróság által hivatalból felhozott azon jogi természetű 

jogalapokról, amelyekre a határozatát alapítani szándékozik, és hogy azokat 

megvitassák. A Bíróság kiemelte, hogy a tisztességes eljáráshoz való joghoz 

kapcsolódó követelmények betartása érdekében ugyanis fontos, hogy a felek mind az 

olyan tényállási elemekről, mind pedig az olyan jogi kérdésekről tudomást 

szerezhessenek és megvitathassák azokat, amelyek az eljárás kimenete 

szempontjából meghatározóak.” 

48. Ebből, különösen az idézett ítélet 30. pontjának utolsó mondatából az a 

következtetés vonható le, hogy a fogyasztónak rendelkeznie kell azzal a 

jogosultsággal, hogy egy közjegyzői végrehajtható okiratot a bíróság előtt 

megtámadjon azon az alapon, hogy a közjegyző nem vizsgálta a szerződési kikötés 

tisztességtelen jellegét. 

49. Következésképpen, a fenti megfontolásokra tekintettel a Bizottság úgy véli, hogy a 

kérdést előterjesztő bíróság által feltett második kérdést az alábbiak szerint kell 

megválaszolni: 

 A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről 

szóló, 1993. április 5-i 93/13/EGK tanácsi irányelvet úgy kell értelmezni, hogy 

annak 6. cikk (1) bekezdése és 7. cikk (1) bekezdése megköveteli, hogy a fogyasztó 

bíróság előtt kérhesse a már kiállított végrehajtási záradék törlését azon az alapon, 

hogy a közjegyző nem vizsgálta az alapul szolgáló szerződés egyes kikötéseinek 

tisztességtelen jellegét. 
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4. KÖVETKEZTETÉSEK 

50. A fenti indokok alapján a Bizottság véleménye szerint a Fővárosi Törvényszék által 

előterjesztett kérdéseket az alábbiak szerint kell megválaszolni:  

 1.) A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen 

feltételekről szóló, 1993. április 5-i 93/13/EGK tanácsi irányelvet úgy kell 

értelmezni, hogy annak 6. cikk (1) bekezdésével és 7. cikk (1) bekezdésével 

ellentétes az olyan tagállami szabályozás, amely során a közjegyző 

végrehajtható okiratot bocsáthat ki közokiratba foglalt kölcsönszerződés 

alapján anélkül, hogy az alapul szolgáló szerződés egyes kikötései 

tisztességtelenségének vizsgálatára sor kerülhetne. 

2.) A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen 

feltételekről szóló, 1993. április 5-i 93/13/EGK tanácsi irányelvet úgy kell 

értelmezni, hogy annak 6. cikk (1) bekezdése és 7. cikk (1) bekezdése 

megköveteli, hogy a fogyasztó bíróság előtt kérhesse a már kiállított 

végrehajtási záradék törlését azon az alapon, hogy a közjegyző nem vizsgálta az 

alapul szolgáló szerződés egyes kikötéseinek tisztességtelen jellegét. 
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