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Tisztelt Elnök Úr!

Az  Alaptörvény  6.  cikkének  (1)  bekezdése  alapján  „egyes  törvényeknek  a  devizaadósok
védelmében szükséges módosításáról” címmel a mellékelt törvényjavaslatot kívánom benyújtani.



2018. évi ..... törvény 

egyes törvényeknek a devizaadósok védelmében szükséges módosításáról

1. §

A bírósági  végrehajtásról  szóló 1994.  évi  LIII.  törvény a  következő 140.  §-a a  következő (1a)
bekezdéssel egészül ki:

„(1a)  Az  (1)  bekezdés  szerinti  szakvélemény elkészítésének  költségét  az  állam előlegezi,  ha  a
szakvélemény elkészítését  a  kötelezett  a  pénzügyi  intézmények fogyasztói  kölcsönszerződéseire
vonatkozó  jogegységi  határozatával  kapcsolatos  egyes  kérdések  rendezéséről  szóló  2014.  évi
XXXVIII.  törvény  hatálya  alá  tartozó  fogyasztói  kölcsönszerződésből  eredő  követelés
érvényesítésére irányuló végrehajtási eljárásban kérte.”

2. §

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény a következő 303/C. §-sal egészül ki:

„303/C. §

A végrehajtó a 303. §-ban foglaltak megfelelő alkalmazásával a 303. § (2) és (3) bekezdés szerinti
végrehajtási  eljárás  adósával,  kötelezettjével  szemben  indított  (vagy  zálogjogosult
bekapcsolódásával  indult)  végrehajtási  eljárásban  a  lakóingatlan  kiürítésének  foganatosítását  a
182/A.  §-ban  foglalt  rendelkezések  szerint,  a  lakóingatlan  kiürítésének  a  rendőrség
közreműködésével  történő  kikényszerítését  elrendelő  végzés  vagy  az  árverési  vevő  (ingatlant
átvevő) 154/A. § (10) bekezdése alapján előterjesztett kérelme kézhezvételét követő naptól az e §
szerinti  kilakoltatási  moratórium  lejártának  külön  törvényben  meghatározott  időpontját  követő
időszakra halasztja el.”

3. §

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény a következő 304/A. §-sal egészül ki:

„304/A. §

A 303/C. §-nak a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosításáról szóló 2018. évi
…. törvénnyel (a továbbiakban e §-ban: Módtv.) megállapított  rendelkezéseit azokban a Módtv.
hatálybalépésekor  folyamatban  lévő  végrehajtási  eljárásokban  is  alkalmazni  kell,  amelyekben  a
kilakoltatás foganatosítására még nem került sor.”

4. §

A fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény 3. §-a a következő (4b) bekezdéssel
egészül ki:

„(4b) Nem érvényesíthető fizetési meghagyásos eljárás útján a pénzügyi intézmények fogyasztói
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kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről
szóló  2014.  évi  XXXVIII.  törvény  hatálya  alá  tartozó,  ingatlannal  biztosított  fogyasztói
kölcsönszerződésből eredő követelés.”

5. §

Az egyes  fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával  és a kamatszabályokkal
kapcsolatos  kérdések  rendezéséről  szóló  2014.  évi  LXXVII.  törvény a  következő  4/A.  címmel
egészül ki:

„4/A. Az elsétálás joga deviza vagy devizaalapú fogyasztói jelzálogkölcsön-szerződés esetén

13/A. §

A törvény erejénél fogva megszűnnek az e törvény hatálya alá tartozó deviza vagy devizaalapú
fogyasztói  jelzálogkölcsön-szerződésből  eredő  azon  követelések,  amelyek  a  zálogtárgy  vagy
zálogtárgyaknak  a  tartozást  biztosító  jelzálog  érvényesítése  folytán  történt  értékesítése  során  a
hitelezőnek a vételárból történő részleges kielégítése után fennmaradtak.”

6. §

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

A törvényjavaslat célja,  hogy a devizahitelezés valódi károsultjainak továbbra is megoldatlan
helyzetének  rendezése,  illetve  a  lakhatás  megszűnésével  fenyegető  hitelező  gyakorlatok
visszaszorítása  érdekében olyan intézkedéseket  vezessen  be,  amelyek reményt  nyújthatnak a
probléma minden, önhibáján kívül nehéz helyzetbe került adós számára méltányos rendezésére.

Ennek érdekében a javaslat egyrészt a végleges megoldását jelentő átfogó törvényi szabályozás
megalkotásáig  általános  tilalmat  vezessen  be  a  2014.  évi  XVII.  törvénnyel  érintett  korábbi
hasonló moratóriummal azonos követelési körben a devizatartozások miatti kilakoltatásokra. A
tilalom ugyan  átmeneti  jellegű,  de  annak  lezárása  a  javaslat  szerint  későbbi  törvényalkotói
döntéstől függ, így lehetőséget ad arra, hogy egy, az uniós jogból következő fogyasztóvédelmi
szempontoknak is megfelelő, végre tényleges megoldást adó új törvény megalkotásáig senkit se
lehessen kilakoltatni a devizakárosultak közül. számos devizahiteles per van még folyamatban,
amelyek egy Európai Unió Bíróságának előzetes döntésére vár.

Emellett a törvényjavaslat célja az is, hogy két fontos, a devizaadósok védelmében fellépő civil
szervezetek szerint a gyakorlatban az adósokat ért jogsérelmekhez nagyban hozzájáruló eljárási
kérdésben garanciát adjon arra, hogy a lakáshitel adósok jogos kifogásait érdemben elbírálják a
velük szemben érvényesített hitelintézeti követelések elbírálása során.

Végül a törvényjavaslat megadja az devizahitelek adósainak az elsétálás jogát, azaz előírja azt,
hogy a jelzáloggal biztosított  fogyasztói hitelekből származó követelések esetén a zálogtárgy
értékesítése esetén megszűnnek azon követelések, amelyek a zálogtárgy vagy zálogtárgyaknak a
tartozást  biztosító  jelzálog  érvényesítése  folytán  történt  értékesítése  során  a  hitelezőnek  a
vételárból történő részleges kielégítése után fennmaradtak.

Részletes indokolás

1. § 

A rendelkezés  szerint  a  végrehajtási  eljárásban az állam köteles  előlegezni  –  a  gyakorlatban
jellemzően  a  tényleges  forgalmi  értéktől  jelentősen  elmaradó  értéket  megállapító  –
önkormányzati értékbecsléssel szemben a 2014. évi XXXVIII. törvény szerinti – 2004 és 2014
között  kötött  –fogyasztói  kölcsönszerződések  adósa  által  igénybe  vett  igazságügyi  szakértői
bizonyítás költségeit.  Ez biztosítja,  hogy az adós a szükséges anyagi  eszközök hiányában se
legyen elzárva a hatékony ellenbizonyítás lehetőségétől.

2-3. § 

A rendelkezések a 2014. évi XVII. törvénnyel érintett korábbi hasonló moratóriummal azonos
követelési  körben  a  moratórium külön  törvény  szerinti  feloldásáig  tiltják  meg  a  végrehajtó
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számára az árverésen értékesített lakóingatlan kiürítésére irányuló hitelezői kérelem teljesítését.
A rendelkezést természetesen a folyamatban lévő végrehatási eljárásokban is alkalmazni kell.

4. § 

A rendelkezés általános jelleggel kizárja az ingatlannal biztosított 2014. évi XXXVIII. törvény
szerinti  fogyasztói  kölcsönszerződésekből  eredő követelések  fizetési  meghagyásos  eljárásban
való érvényesítését.

5. § 

A rendelkezés megadja az devizahitelek adósainak az elsétálás jogát, azaz előírja azt, hogy a
jelzáloggal  biztosított  fogyasztói  hitelekből  származó  követelések  esetén  a  zálogtárgy
értékesítése esetén megszűnnek azon követelések, amelyek a zálogtárgy vagy zálogtárgyaknak a
tartozást  biztosító  jelzálog  érvényesítése  folytán  történt  értékesítése  során  a  hitelezőnek  a
vételárból történő részleges kielégítése után fennmaradtak.

6. § 

Hatálybaléptető rendelkezés.
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