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Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekrő l szóló 10/2014 . (II . 24.) OGY határozat 2 . melléklet
43 . pontjában foglaltak megvalósulása érdekében — Dr . Trócsányi László miniszter ú r
megbízásából — mellékelten megküldöm Szabó Tímea (független) országgy űlési képviselő
„Hogyan lehetséges hogy az OBH honlapján található adatok szerint 7.050 db devizahiteles
per van folyamatban?” című , K/17754. számú írásbeli választ igénylő kérdésére adott
válaszomat.

Budapest, 2017 . október 26 .

Tisztelettel :

Kövér László úr részére
az Országgyű lés elnök e
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Szabó Tímea képviselő asszony részér e
Magyar Országgyű lés

Budapest

Tisztelt Képviselő Asszony !

Az Országgyű lésrő l szóló 2012 . évi XXXVI . törvény 42 . § (9) bekezdésében foglaltak alapjá n
írásbeli választ igényl ő „Hogyan lehetséges hogy az OBH honlapján található adatok szerin t

7 .050 db devizahiteles per van folyamatban?” című, K/17754. számú írásbeli kérdésére —
Dr. Trócsányi László miniszter úr megbízásából — az alábbi tájékoztatást adom .

Az Európai Unió Bírósága (a továbbiakban : Bíróság) előtt jelenleg nyolc, magyar bíróságo k
által kezdeményezett ólyan előzetes döntéshozatali eljárás van folyamatban, amel y
valamilyen formában kapcsolódik a deviza alapú kölcsönszerz ődésekhez vagy az azokra
vonatkozó jogi szabályozáshoz . Ezek a legkülönbözőbb eljárásjogi és anyagi jogi kérdéseke t
érintik. Mivel korántsem egyértelmű , hogy e magyar el őzetes döntéshozatali eljárásokban
hozott ítéletek a folyamatban lévő bírósági vagy végrehajtási eljárásokra kihatással lesznek- e
egyáltalán, és ha igen, milyen tartalommal, ezért nem indokolt valamennyi folyamatban lév ő
devizahiteles bírósági vagy végrehajtási eljárás törvényi felfüggesztése .

Meg kell jegyezni, hogy a polgári perrendtartás alapján az eljáró bíróságnak fel kel l
függesztenie annak a pernek a tárgyalását, amelyben az előzetes döntéshozatalt kérte . Emellett
az eljáró bíróságok a további, előttük folyamatban lévő perek tárgyalását a polgári
perrendtartás szabályai szerint felfüggeszthetik, amennyiben úgy ítélik meg, hogy egy a
Bíróság előtt már folyamatban lévő, magyar bíróság által kezdeményezett előzete s
döntéshozatali eljárás eredményének bevárása szükséges döntésük meghozatalához . Ez
azonban bírói mérlegelés tárgya, a bíróságok függetlenségére tekintettel a Kormánynak err e
nincs és nem is lehet ráhatása. Arra vonatkozóan nincsen információnk, hogy hány ügy kerül t
ilyen módon felfüggesztésre .

A Bíróság előtt folyamatban lévő előzetes döntéshozatali ügyekben képviselt kormányzat i
álláspontokat illetően mindenekel őtt tisztázni kell, hogy az ilyen eljárások a tagállam i
kormányoktól függetlenül, a nemzeti bíróságok kezdeményezésére indulnak és a tagállam i
kormányok azokban nem félként vesznek részt, mindössze jogosultak véleményü k
megfogalmazására a Bíróság elé terjesztett kérdésekkel összefüggésben . Kétségtelen
ugyanakkor, hogy ezek az eljárások közvetlenül kihathatnak a tagállami jogalkotásra é s
jogalkalmazásra, ezért a magyar bíróságok által kezdeményezett el őzetes döntéshozatali
eljárásokban a Magyar Kormány – ritka kivételektől eltekintve – minden esetben nyújt b e
észrevételeket . A Bíróság előtti eljárásokban képviselt kormányzati álláspont a folyamatban

Postacím : 1357 Budapest, Pf . 2 . Telefon : (06 1) 795 3209 E-mail : pal .volner@im .gov.hu



lévő eljárás alatt - a képviselet hatékony, küls ő befolyástól mentes ellátásának igénye miatt -
nem nyilvános .

Az előzetes döntéshozatali eljárásokban felvetett kérdések ugyanakkor elérhet őek a Bírósá g
honlapján, illetve a magyar el őzetes döntéshozatali eljárásokról az Igazságügyi Minisztérium
is közzétesz rövid összefoglalót honlapjának az európai bírósági ügyekkel kapcsolato s
tájékoztató oldalán, ahol az eljárásban képviselt kormányzati álláspont rövid összefoglalója i s
szerepel .

További kérdéseivel kapcsolatban az alábbi felvilágosítással szolgálhatok :
Alaptörvényünk C) cikk (1) bekezdése rögzíti, hogy a magyar állam m űködése a hatalom
megosztásának elvén alapszik . A 25 . cikk szerint, az igazságszolgáltatást a bíróságok látják el .
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011 . évi CLXI tv. harmadik része a
bíróságok központi igazgatásával kapcsolatban a 23 . fejezet 76 . S (4) bekezdés d) pontjában az
Országos Bírósági Hivatal (továbbiakban : OBH) elnökének feladatai között kimondja, hog y
az OBH elnöke dönt a bírósági statisztikai adatok gyűjtéséről és azok feldolgozásával
kapcsolatos központi feladatokról .

Az Igazságügyi Minisztérium nem vezet, nem is vezethet nyilvántartást a bíróságok el ő tt
folyamatban lévő peres ügyekrő l . A fenti jogszabályokra is tekintettel, az Igazságügyi
Minisztériumnak nincs hatásköre, ezáltal nem is feladata OBH honlapján közzétett adato k
vizsgálata. Semmilyen körülmények között nem határozhatja meg azok tartalmát, ne m
vizsgálhatja azok helyességét, és nem dönthet felel ősségre vonás kérdésében sem . A
hatalommegosztás elve és hatályos jogszabályaink alapján mindezekre az Országos Bíróság i
Hivatal elnöke rendelkezik hatáskörrel .

A témával kapcsolatban feltett kérdéseire az OBH elnöke jogosult válaszadásra, javaslom ,
hogy forduljon hozzá bizalommal .

Arra tekintettel, hogy az ide vonatkozó hatályos jogszabályok megalkotásának folyamatában,
az országgyűlés tagjaként Képvisel ő Asszony is részt vehetett, így - feltételezve azok kimerítő
ismeretét - további részletezésüktő l eltekintek .

Budapest, 2017 . október 26 .

Tisztelettel :

r . Völner Pál
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