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Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. 
törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címzettje: Dr. Varga Judit, igazságügyi miniszter 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "Tervez-e a kormány további intézkedéseket a deviza 
alapú hitelesek problémájának megoldására?" 

Tisztelt Miniszter Asszony!

A 2014. évi XXXVIII. törvény 3.§ (1) bekezdése tisztességtelennek mondja ki a vételi és eladási 
árfolyamok alkalmazását és a 2014. évi XXXVIII. törvény 3.§ (2) és (3) bekezdésével a 
tisztességtelen vételi és eladási árfolyamok helyett az MNB devizaközép árfolyam alkalmazását írta
elő kötelezően, melynek okán elszámolásra kötelezte a bankokat a fogyasztók felé. Az EU Bíróság 
C118/17 számú döntése 54. pontja továbbá kimondta, hogy automatikusan nem alkalmazható az 
MNB deviza középárfolyam, különösen a fogyasztó hátrányára nem, valamint kimondta, hogy a 
fogyasztó hátrányára nem lehet kötelezően és automatikusan „forintra váltani” a nyilvántartott 
követelést.

A Kúria Konzultációs Testületének 2019. június 19-i ülésén a „Az árfolyamkockázatot a fogyasztóra
telepítő szerződési kikötések érvénytelensége esetén alkalmazandó továbbá jogkövetkezmények köre
és tartalma” címmel hozott állásfoglalásával összhangban a szerződés semmisségét a bankok a 
felszámított tisztességtelen összegekkel a fogyasztó felé történő elszámolással kötelesek orvosolni. 
Illetve, a Kúria 2019.06. 20-án kiadott állásfoglalása lehetőséget ad a bíróságoknak, végső soron a 
bankoknak, hogy a tisztességtelen, így érvénytelen szerződéseket egy ismételt elszámolás útján 
érvényessé tehessék a fogyasztó döntésétől függően - devizában vagy forintban.

Kérem Miniszter Asszonyt, hogy a fentiek alapján szíveskedjék válaszolni a következő 
kérdéseimre:

1. Az Európai Bíróság C118/17 döntése és a Kúria fenti állásfoglalása alapján folyamatban van-e a 
fogyasztók felé történő törvényi elszámolás kidolgozása?



2. Illetve, milyen kezdeményezéssel reagál a kormány a deviza alapú hitelesek helyzetére a fenti 
állásfoglalásra tekintettel ?

3. Tekintettel a 2014. évi XXXVIII. törvény 17.§ (3) bekezdése, valamint 17.§ (6) bekezdésére, az 
újra-elszámolások lezárultáig a végrehajtási eljárások felfüggesztése, az elszámolás befejezéséig 
történő szüneteltetése szerepel-e a módosítási tervezetekben?

Várom érdemi válaszát!

Budapest, 2019. július 25.

Tisztelettel:

Szél Bernadett
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