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Az Alaptörvény 6. cikkének (1) bekezdése alapján „A deviza és a deviza-alapú követelésekhez
kapcsolódó végrehajtási eljárások felfüggesztésének céljából a bírósági végrehajtásról szóló
1994. évi LIII. törvény módosítása” címmel a mellékelt törvényjavaslatot kívánom benyújtani. 



2017. évi ..... törvény 

A deviza és a deviza-alapú követelésekhez kapcsolódó végrehajtási eljárások felfüggesztésének
céljából a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosítása

1. §

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) 48. §-a a következő
(9) bekezdéssel egészül ki:

„(9) A deviza és a deviza-alapú követelésekhez kapcsolódó végrehajtási eljárások 2018. 08. 01.
napjáig  felfüggesztésre  kerülnek  minden  olyan  esetben,  ahol  a  végrehajtás  kezdeményezése
kölcsöntartozás  megfizetésére  indult  és  a  tartozás  2014.  évi  XXXVIII.,  XL.,  LXXVII.  törvény
hatálya alá tartozott. A végrehajtási eljárások 2018.08.01. napjáig felfüggesztésre kerülnek olyan
esetben  is,  ahol  a  végrehajtás  nem az  előzőekben  meghatározott  kölcsöntartozás  megfizetésére
indult,  de  a  végrehajtási  eljárásba  a  hitelező  vagy  jogutódja,  vagy  az  engedményese  is
bekapcsolódott és a tartozás 2014. évi XXXVIII., XL. LXXVII. törvény hatálya alá tartozott.”

2. §

A Vht. 217/B. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1)  Lényegesen jogszabálysértő  végrehajtói  intézkedés  vagy intézkedés  elmulasztása  esetén  az
önálló  bírósági  végrehajtó  -  a  (2)  bekezdésben  foglalt  kivétellel  -  köteles  a  kifogással  érintett
végrehajtási  ügyben  járó  munkadíja  és  költségátalánya  100%-ának,  megfelelő  pénzösszeg
megfizetésére  a  (3)  és  (4)  bekezdésben  meghatározottak  szerint.  Ugyanazon  végrehajtási
cselekmény  tekintetében  ismételten  lényegesen  jogszabálysértő  végrehajtói  intézkedés
hivatalvesztéssel jár.”

3. §

A Vht. 217/B. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(3)  A bíróság  a  kifogásnak  helyt  adó  végzésében  kötelezi  a  végrehajtót  az  (1)  bekezdésben
meghatározott  összegnek  a  végrehajtói  letéti  számlára  30  napon  belül  történő  befizetésére.  A
befizetett összeg - a végrehajtást kérő részére történő kifizetés erejéig - a végrehajtás során befolyt
összeget  növeli;  ezen  felüli  összeg  pedig  az  államot  illeti,  azt  a  bírósági  gazdasági  hivatal
számlájára kell befizetni.”

4. §

Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
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Általános indokolás

Annak érdekében, hogy a legkiszolgáltatottabb tartozással rendelkezők helyzete minden kétséget
kizáróan, a magyar és a közösségi jog alapján dőljenek el,  elengedhetetlenül fontos, hogy az
Európai Unió Bírósága (EUB) előtt folyó előzetes döntéshozatali eljárásokban (EDE) döntések
legyenek.

Az előzetes döntéshozatali eljárásokban (EDE) a bírók olyan kérdéseket fogalmazhatnak meg az
Európai Unió Bírósága (EUB) felé, mely az ítélkezésben való döntésüket segíti elő úgy, hogy az
jogállami és európai közösségi normáknak is megfelel majd.

Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy a végrehajtási eljárások tovább folytatódjanak és kilakoltatások
és  árverések  történjenek  úgy,  hogy  ezek  a  visszafordíthatatlan  folyamatok  annak  tudatában
történnek, hogy az ezekkel kapcsolatos jogkérdésekben az Európai Unió Bírósága (EUB) még
nem hozott döntést, de már tudomásunk van ezekről.

A törvényjavaslat  célja  a  bírósági  végrehajtásról  szóló  1994.  évi  LIII.  törvényben  foglalt
végrehajtási  eljárások  felfüggesztése  az  Európai  Unió  Bírósága  (EUB)  döntéseinek
meghozatalig.

Részletes indokolás

1. § 

Annak  érdekében,  hogy  a  végrehajtások  tovább  folytatása  miatt  ne  legyen  több
visszafordíthatatlan  árverés  és  kilakoltatás,  mindenképpen  szükséges  ezen  eljárások
felfüggesztése  minimálisan  azon  esetekben,  ahol  a  végrehajtási  eljárásban  olyan  követelés
található, ami a 2014. évi XXXVIII. XL. és LXXVII. törvények hatálya alá tartozott és deviza
vagy deviza-alapú kölcsöntartozás az alapja.

Természetesen a végrehajtási eljárás felfüggesztése nem jelenti azt, hogy ezen időszak alatt a
követelés jogosultja és az adós megállapodást kössenek a fennálló tartozás kiegyenlítéséről.

A végrehajtás  felfüggesztés  elrendelésére  vonatkozik  a  következő  évben,  amíg  várhatóan  a
felsorolt  ügyekben  az  Európai  Bíróság  ítéletet  alkot  és  annak  érvényesülnie  kell  a  hazai
jogalkalmazásban is.

2-3. § 

A végrehajtó lényeges jogszabálysértő eljárásához fűződő szankció, csak akkor éri el a kívánt
hatást,  amennyiben  annak  mértéke  jelentős  és  a  további  hasonló  cselekmény  elkövetésétől
visszatartó erővel bír.
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A végrehajtó  általában  a  legkiszolgáltatottabb  társadalmi  réteggel  találkozik,  akik  nem csak
jövedelmi  helyzetük,  hanem  jogismeretük  hiányában  is  lényeges  hátrányban  vannak.  Ilyen
esetekben a végrehajtó által történő, lényeges jogszabálysértő eljárás a jogbiztonságot sérti.

Ilyen  megállapított  lényeges  jogszabálysértéshez  fűződő  szankció  pedig  csak  akkor  éri  el  a
kívánt hatást, amennyiben annak mértéke jelentős és a további hasonló cselekmény elkövetésétől
visszatartó erővel bír.

Ezen szankció alkalmazása esetén pedig a visszafizetéshez, az általánosan elfogadott 30 napos
határidőt javasoljuk, ismételt jogsértés esetén pedig hivatalvesztést.

4. § 

Hatályba léptető rendelkezés.
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