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Tisztelt Alkotmánybíróság!

Az Alaptörvény 24. cikk (2) bekezdésének f. ) pontja, továbbá az Alkotmánybírőságró] szóló 2011.
évi CLI. törvény (továbbiakban: Abtv. ) 32. §(2) bekezdése alapján kezdeményezzük a Kúriának a
pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerzödéseire vonatkoző jogegységi határozatával
kapcsolatos egyes kérdések rendezéséröl szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben (DHl tv. ) rögzített
elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló 2014. évi XL. törvény
(továbbiakban DH2 törvény) 37. § és 37/A. §-nak nemzetközi szerződésbe ütközésének
megállapítását és az Abtv. 42. §-a szerinti megsemmisítését.

Indokolás

[1] Azon tagállami szerződések, amelyeknek többek között Magyarország is aláírója - Lisszaboni
szerzödés, Római szerződés, Eurőpai Uniő Működéséröl szóló Szerződés (EUMSZ. ) - tartalmukban
egyértelművé teszik a közösségi jog nemzeti joggal szembeni primátusát. Egészen konkrélan a
közösségi jog nemzeti joggal szembeni felülrendeltségét a bíróság C-6/64. számú (Costa vs. Enel)
ügyben deklarálta.

[2] Az EUMSZ. 288. cikke értelmében az irányelveknek minden közösségi tagállamra vonatkozóan
közvetlen hatálya van, míg a 267. cikk pedig azt rögzíti, hogy az Európai Unió Bírósága elözetes
döntéshozatali eljárások keretében a felek közötti szerződések, és a nemzet állami jogi aktusok
összhangban vannak-e az irányelvekkel, míg a 169. cikk a fogyasztók magas szintű védelmét
biztosítja.

[3] Mindezek értelmében "az uniós jogszahályok tenyleges és egységes alkalmazásának hizlosítása,
lováhhá az eltérő értelmezések elkerülése érdekéhen a tagállami híróságok jogosultak - illetve
bizonyos eseteklien kíitelesek - a Bímsághoz fordulni az uniós jog egy adolf részenek pontos

meghatáinzása végett - például annak érdekéhen, hogy ellenőrizhessék: a nemzeti szahályozásuk
inemyihen van összhanghan az uniós joggal. Az elözeres döntéshozatali eljárásnak célja lelu't
továhhá valamely uniós jogi aktus érvényességének vizsgálata."

[4] Az EUMSZ 267. cikke szerint:

"Az Európai Vnió Bfrósága hatáskdnvl rendelkezik clőzetes döntés meghozatalára a következö
kéráésekhen:

a) a Szerzödések értelmezése;

h) az uniós intézmények, szervek vagy hivatalokjogi aklusainak érvényessége és értelmezése. ",
az EUMSZ 288. cikke értelmében:

"Az Unió hatásköreinek gyakorlása érdekéhen az intézmények rendeleteket, irányelvekel, hatám-
zatokat, ajánlásokat és véleményeket fogadnak el.



kötelező és közvetlenül alkalmazandóA rendelet általános hatállyal hír. Teljes egészéhen
valamennyi tagállamhan.

Az iránvelv az elérendó'célokat illetó'en minden címzett tasállamra kötelez.o, azonhan aforma és
az eszkozök megválasztását a nemzeti hatóságokra hagyja.
A határozal leljes egészéhen kötelezo. Amennyihen külön megjeloli, Iwgy kik a cfmzettjei, a
határozat kizárólag azokra nézve kfitelező, akikef cfmzetfként megjelöl."

[5] A DH2 törvény 37. §-a szerint:

" ^ törveiry hatálya alá tartozó szerződések tekintetéhen a szerződés éi-vénylelenségének vagy a
szerzödés egyes rendelkn. ései énwnytelen.'iégének (a továhhiakhan: részleges ei-vénytelenség)
megállapítását - az énvnylelenség okától függelleniil - a hírósástol a fél csak az énwnvtelenség
joskövetkezménwmek - a szerz. ffdés érvénvessé vasv a határozaíhozatalie teriedö idöre torteno
hatálvossá nvilvánüásáiiak - alkalmazásúra i.<: kiteriedően kérheli. Ennek hiányáhan a keresetlevél,
illetve a kereset érdemhen - eredménytelen hiánypóllási felhívást kiiveloen - nem hfrdlható el. Ha a
fél az én'ényteleiiség vagy a részleges érvénytelenség jogköveltezményének levonásáf kéri, úgy az.t
is meg kell jelölnie, Iwgy a hfróság milyen jogkovetkezményt alkabnazzon. A jogkövelkezmény
alkalmazására vonatkozóan a félnek a felek közötli elszámolásra títerjedő és össz.egszeríien is
megjelnlt, határozott kérelinet kell előterjesitenie.
W Az (1) hekeziléshen foglaltakra figyi'lemmel a töi-vény hatálya alá tartozó szerződések

tekintetéhen a Polgári Töi-vénykönyvről szoló 1959. évi IV. törvény 239/A. § (J) hekezdése alapján,
illetve a Palgári Törvénykönyvről szóló 20] 3. évi V. tön'ény 6:108. § (2) hekezdése alapján - ha
annak e törvényhen foglalt feltételei fennállnak - a szerződés érvénytelenségének vaev részleses
én'énvtelen. '. ésének mesdllapftása irdnt indult és folvamathan lévő ejjárásokhan a keresetlevelet
idézés kihocsútása nélkül el kell utasítani vasv az eliárásokat mes kell szünletni. Nincs heÍyea
keresetlevél idézés kihocsátása nélküU elutasftdsának vagy az eljárás megszuntetésének, ha afél a
szerződés én'énytelenségének vagy részleges ei-vénytelenségének megáUapitása iránti kereseti
kéreline mellett az eljáráshan más kereseti kérelmet is előferjesztett; ehhen az esethen úgy kell
tekinleni, hogy a megállapítás iránti kereseti kérelmet nein tartja fenn. E szerint kel! eljámi a
felfliggi'sztés megszíinésél követően folytatott eljárásokhan is.
(-.!) Ha a folwmathan lévö eljáráshan a keresetlevél rdézés kihocsálása nélküli elutasílásának már
nincs heh'e. az eljárást mes kell szimtetni. ha a fél a kereseféhen Iviszontkeresetéhen) a hirósáe erre
irdnyuló hiánvpótlási felhivásának kézbesftésétől számított 30 nwon heluljiem kéri az énvnvtelen
szerzödés érvénvtelensese vasv részlesfs érvénvtelensese ioekövetkezménwnek levonásál, továhhá
nem jelöli meg hogy milyen jogkövelkezmény alkalmazását kén. Nincs helye az eljárás
inegszüntetésének, ha a fél a szerzödés éi-vénytelenségének vagy részleges érvénytelenségének
megállapftása iránti keresefi kérelme inellett az eljáráshan más keresdi kérebnet is előterjesztetl;
ehhen az esethen úgy kell lekinteni, hogy a fél a megállapftás iránti kereseli kérelmet nem tartja
fenn."

A DH2 törvény 37/A. §-a szerint:

.̂

 ̂ 7') Az é''vé"ytelelí'ié8 J<:'Skf'vrtkezményeinek levonása során afelekfizetési katelezettségét a
hfróság - a 3S. § (6) hekezdés szerinti felíilvizsgálí elszámolás adatamak alapul vételével - az e
tön'ényhen meghatámzott elszámolási szahályok alkalmazásával állapftja meg.
(2) Az elszámolás fordulónapját követően a határozathozatalig terjedő idöszakhan teljesitett
tfirlesztést az erre irányadó szahályok szerint afogyasztó javára kell elszámolni.

[6] A DH2 törvény a 2014. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: DHl törvény) 1. §(1)
bekezdéséből következően olyan fogyasztói kölcsönszerzödésekre terjed ki, amely tartalmazza a
DHl tv. 3. § és 4. §-ában foglalt kikötéseket.

[7] Emellett a DH2 törvény 37. §-a külön meghatározza azt, hogy amennyiben a fbgyasztó a polgári



perben az ilyen szerződés érvénytelenségének megállapítását kéri, a kérelemmel együtt kérnie kell a
szerződés érvényessé vagy hatályossá nyilvánítását is, mint jogkövetkezményt. Ennek hiányában a
keresetet idézés kibocsátása nélkül el kell utasítani, illetve a már folyamatban lévö pert meg kell
szüntetni.

[8] Ezzel kapcsolatosan a Budai Központi Keriileti Bíróság az Európai Unió Bírósága
(továbhiakban: EUB) elött előzetes döntéshozatali eljárást kezdeményezett amelyben - többek
között - arra kérdezett rá, hogy " Úgy kell-e éitelmezni a [2014. április 30-i Kásler és Káslemé
Ráhai ítélet (C-26/13, EU:C:20]4:282) rendelkezö részének] 3. pontját, hogy a nemzeti híróság
akkor is onwsolhalja egy fogyasztói szerződés e'n'énytelenségét, ha a szerződés érvényhen tartdsa
ellentétes afogyaszló gazdasági érdekeivel? "

[9] Az ügyhen az EUB által a
megállapította, hogy:

C-118/17. számú eljárásban szUletett ítélet, amelyben a bíróság

"- fn'Syasztók'kal kötött szerződésekhen alkalmazort úsT.tességtelen fellételekröl szóló, 1993. április
5-i 93/]3/EGK tanácsi irányelv 6. dkkének 1. 1) hekezdését úgy kell értelmezni, hogy:
Azzal ellentéíes az a neinzeti szahályozds, amely olyan körülmények közotl, minl amilyenek az
alapiigyheil szerepelnek, az eliáró hirósás szdmára nem teszi lehetővé. hogy helyt adjon a kolc.wn-
szerzödés valamely, árfolyamkockázattal kapcsolatos rendelkezésének tisztesséetelen ielleee miatti
meffsemimsítésére irányuló kérelemnek. ha az eljáró híróság inegállapltja, hogy e szerződési feltétel
tisztességtelen, és hogy a szerződés az említett szerzödési feltétel hiányáhan nem teljesfthetö.

[10] Még konkrétabban az EUB 2019. március 14. napján 28/19. számon kiadott közleményében
akként fogalmaz, miszerint:

"Az árfolyamkockázatra vonatkom szerződési feltételt illetöen a Bíróság rámutat, hogy az
hatámzza meg a szerzödés elsődleges tárgyát, fgy ahhan az esethen. ha hizonyj'tják e szerzödési

fehétel tisztességtelen jellegét, az ilyen rendelkezést tartalmazo szerződés énwnyhen tartása nem
tunikjogilag lehetségesnek, ezt azonhan a inagyar hfróságnak kell mérlegelnie.

E lekintethen a Bíróság az előzetes döntéshozatalra utaló határozat alapján megállapítja, Iwgy a
2014. évi tdn'ények, úgy tiinik, azt eredményezik afogyasztó számára. hogy ha az töhhek közölt az
árfolyamkackázatra vonatkazó szerződési feltétel tisztességtelen. jellegére hivatkozik, akkor azt is
kérnie kell az eljáró híróságtól, hogy a szerződést a határozatlwzatalig íerjedő idöre nyilvánftsa
hatályosnak. Igy e törvények megakadályozhatják a fogyasT. tónak az érintett tisztességtelen
szerwdési feltétel alóli mentesülését, és az ilyen swnodési feltételt tartalmaw szerzödés teljes
egésiéhen történö megsemmisítésének lehetoségét olyan esetekben, amikor e szerzödési feltétel
hwnyában e swzödés nem teljesühetö. Ebhöl követkewefl a 2014. évi törvénvek
össz.eesveztethetok az. irán\elvbó1 eredö követelménvekkel. "

nem

[11] Másképpen fogalmazva a Magyar Kormány a DHl. törvény 3. § és 4. §-ának alkalmazásával
akként tett eleget a 93/13/EGK irányelv 7.cikk (1) bekezdésének, hogy közben a DH2 törvény 37. §-
ának beiktatásával megsértette ezen irányelv ő.rikk ()) bekezdését.

Ll-2j -I!tlntiek aIaPJán viszont a megsemmisíteni kért DH2 törvény 37. § és 37/A. § megsérti az
Msz. 2S8'. cikkét' mivel "em biztosítja az irányelvben előírt követelményeket, ugyanis a

szerződés érvényessé vagy hatályossá nyilvánításáva) a fogyasztó nem tud abba a jogi és ténybeli
helyzetbe amelyben a tisztességtelen kikötés hiányában lett volna.

[13] EIvi éllel hangsúlyozandó, hogy bár a rendes bíróság mérlegelési jogkörébe tartozik az, hogy
egy adott szerződés megsemmisíthetö-e vagy sem, a megsemmisíteni kért törvényhely minden
esetben kizárja azt, hogy a fogyasztó a bírósági ítélet folytán abba a helyzetbe kerüljön, hogy a
szerzödése teljesen érvénytelen.



A Tis/telt Alkotmánybíróság számára bizonyára nem szorul magyarázatra az, hogy az
érvénytelenség megállapítása, vagy az eredeti állapot helyreállítása nem azonos az érvényessé tétel
vagy a hatályossá nyilvánítás jogintézményével, hiszen ajogkövetkezmények a polgári jogrendszer
legalapvetöbbjogi fogalmai köxé tartoznak.

[14] Mindezektől függetlenül ax Unió Bíróságának az irányelvre vonatkoxó értelmezése és dönté.se
egyértelmű, sem a Kuriának, sem pedig a Tisztelt Alkotmánybíróságnak nem áll módjában azok
ujra- vagy továbbértelmezése, az irányelvvel - a Bírőság által deklaráltan - ellentétes törvényt meg
kell semmisíteni.

Osszegzés:

^ fentie!< alaPJá" kérJük a Tisztelt Alkotmánybíróságot, hogy az Európai Unió Bíróságának
C-llS/17. számú ítélete alapján állapítsa meg a 2014. évi XL. torvcny 37. § és 37/A. §-nak, az
Európai Unió Működéséről Szőló Szerződés 288. cikkébe ütközését és semmisítse meg azt.
Kérjuk továbbá a Tisztelt Alkotmánybíróságot, hogy az Unió Bíróságának a C-26/13., C-
51/17., C-118/17. számú határozatai alapján a 2014. évi XXXVIII. törvény, a 2014. évi XL.
törvény, valamint 2014. LXXVII. törvények egyéb rendelkezéseinek esetlegesen a nemzetközi
szerződésbe ütközését hivatalból is vizsgálja meg.

Budapest, 2019. a^wcZío ^.5;
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