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Rendelkezil r6sz

A Kirria a feliilvizsgalati kerelem elbir6l6sdt, egyben a - 6n6llo bir6s6gi

vegrehajto elott sz6m alatt folyamatban l6vo vegrehaitdsi eljarast az

Eur6pai Unio Bir6s6ga elott C-51/l 7. szitmon foiyamatban ldvo elozetes ddnt6shozatali

elj 6r6s befej ezeseig felfiiggeszti.
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A Kfria a felperesnek a jogeros itdlet vdgrehajtds6nak felfiiggesztese iranti kdrelmet elutasitja,

A vdgzes ellen feltilvizsg6latnak nincs helye.

Indokol6s

A dtint6s el6zm6nyei

tll A felperes az alperessel 2008. febru6r 19-dn kotott devizaalapf kolcsonszerzod6s alapjan

ellene foly6 vdgrehajt6s megszi.intetdse iranti keresetet joger6sen elutasito itdlet ellen dlt
feltilvizsg6lati kdrelemmel, melynek elbir6l6s6t felftiggeszteni kerte az Eur6pai Uni6 Bir6s6ga
el6tt foly6 C-483116,, C-38117 . C-|llll ., C-118117 . (P,24,17712016. sz6mon kezdemdnyezett),
C-126117. (a Fovarosi Tdrvdnyszek 6ltaI 73.Pf.636.9A7n016. sz6mon kezdemdnyezett) ds a
F6v6rosi itetotaUta 6ltal 5.Pf.21.11412016. szitm alatt kezdemdnyezett elozetes dontdshozatali
eljar6sok befejezds6ig. A feltilvizsgtilatra tekintettel kefte a jogeros it6let vdgrehajtdsanak
felfiiggesztdsdt is. Arra hivatkozott, hogy a foiyamatban ldv6 elozetes ddnteshozatali eljar6sok
a perben |ltala drv6nyesitett igdnyekkel 6sszefiiggnek, eredmenyrik a per eldrintdsdre kihat,

l2l A felftiggesztdsi kdrelemroi valo dontds kordben a Kfria hangsirlyozza: az elozetes

dcintdshozatali elj6r6s ds a jelen fehilvizsg6lati eljards osszefiiggese csak akkor 6llapithato

meg, ha az ellzetes ddnteshozatali eljdr6sban vizsgdlt kerdes a kereset vagy viszontkereset
tingya volt, 6s a feliilvizsg6lati kerelem hivatkoz6sa folytdn tilrgya a feltilvizsg6lati elj6r6snak

is. Mindezek alapj6n a Kriria a felperes felfi.iggesztdsre ir6nyulo kdrelme kapcs6n azt tekintette
frt, hogy a keresetben 6s a felperes feltilvizsg6lati kerelm6ben eloadottak osszeftiggenek-e az

el6bbiekben nevesitefr, M Europai Uni6 Bir6s6ga el6tt elozetes dontdshozatal t6rgydban

folyamatban ldv6 iigyek b6rmelyikdvel, ds annak alapj6n a feliilvizsgdlati kerelem

elbirdl6s6nak el6k6rddse-e az emlitettek kozrjl b6rmelyik (vagy esetleg tdbb) elozetes

dont6shozatali elj 6rdsban hozhat6 hatdr ozaL

t3] A felperes a keresetdben - egyebek mellett - ana hivatkozott, hogy az alperessel kotott

kolcsonszerzoddse az lrfolyamkockdzatra vonatkoz6, azt teljes egdsz6ben a fogyasztora h6rit6

kik<itds tekintet6ben a szerzodds egdszdnek drvdny'telensegdt okoz6 m6don tisztessdgtelen.

Hangsirlyozta, hogy az ilrfolyamkockdzatra vonatkozd banki tilekoztatits hi6nyos volt, az

ezzelkapcsolatos szerzodeses rendeikezes nem f'elelt meg az EGK 93113, sz6mri ir6nyelveben

foglalt 6tl6thatos6g kovetelm6ny6nek sem.

l4l Az Europai Unio Bir6sdga a C-5lll7, szdmri tigyben a fogyaszt6val devrzaalapu

k<ilcsdnszerz6ddst kdto penzintezet t6jdkoztatdsi kdtelezettsdgdt a keresetben 6s a

feliilvizsg6lati kdrelemben foglaltakkal egyezoen - kifejezetten az irfolyamkockilzat ds annak

a fogyaszt6ra telepit6se tisztessdgtelens6ge koreben, a 93113, EGK iranyelv 3" cikk (1)

bekezddsdben, 1. cikk (2) bekezddseben, valamint a 4. cikk (1) ds (2) bekezdds6ben

foglaltaka tekintettel vizsgiija, dcintdse * tekintve, hogy az a tag6llamokra kotelezo - kihat a

fehilvizsgdlati kdrelem elbir6l6s6ra is.

t5] A folyamatban ldvo tov6bbi elozetes dontdshozatali eljardsok ds a kereseti, illetve a

feltilvizsg6lati kdrelem kdzott ilyen kozvetlen osszefiigg6s nem 6llapithat6 meg: a C'483116.

sz6mir iigy a 2014.6vi XXXVUL tdrveny (DHl. tdrveny) 37.$-6nak rendelkezdseivel

foglalkozik, amely a fogyaszto szitmdra a szerzodds ervdnytelensegevel kapcsolatos bir6sdgi

ig6nydrvdnyesitdshez tdbbletfeltdteleket ir elo, mig a C-ll8/17. szhml rigy targya a szerz6dds

6rvdnl.telensdgnek bir6s6g 6ltali orvosldsa, a fbgyasztoi szerzoddsek tcirvdnyi riton val6

m6dosit6sa 6s az itdlkezdsi gyakorlat jogegysdgi hatdrozatokkal tdrteno irdnyit6sa, A C-
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126l17.sz6mri i.igyben a93113. EGK irdnyelvben is megfogalmazott vil6goss6gi 6s drthetosdgi

kovetelmeny szempontjdbol vizsg6lja a szerzodesi feltetel tisztess6gessdget, amely a

szerzoddsk6teskor csak a finansziroz6si igdny forint osszeget tartalmazza, mig a CHF osszeget

tt$ekoztat6 jelleggel kozli, a kolcsdn dsszegdnek meghatirozdsht pedig a felt6telek

teljesitdseh.r t ,tti. a C-38/l 7, sz/m (FIT 5,Pf. 21.114116) alatt befogadott inditvany szeint az

uni6 biros6g6nak a vil6gossdg es az erthetoseg kdvetelmdnye szempontjdb6l a szerz6dds

letrejdtte kOieben kell viisg6lnia azt a tag6llami szabdlyozttst, amely lehetovd teszi, hogy a

,r.riod., elsodleges t1rgydt apenzintezet csak utobb, akkor k6zdlje a fogyasztoval, amikor az

m6r kotelezettseget v6llalt a teljesitesre. Vegezetnl a C-232117. szimt iigy inditvanyoz6ia a

ldnyeges szerzodesi felteteleknek a pdnzintezel egyoldahi nyilatkozathval tortdn6

kialakit6s6nak tisztessegessdget vitatj a'

Az ismertetett elozetes dontesho zatali eljdrdsol< t6rgya nem mutat kdzvetlen, a fehilvizsg6lati

kdrelem elbir6l6s6nak felfiiggeszteset indoklo osszefiiggdst a kereseti, illetve a feliilvizsgalati

kerelemmel. A penzintezet egyoldalir nyilatkozat6val tortdno meghat6roz6s lehetosdgdt ugyan

kifogasolta a feiperes, de nem a szerzoddsi feltdtelek kialakit6sa, hanem atartozits osszegdnek

meg6llapit6sa k.jrdb.n, ezzel kapcsolatos elozetes dtinteshozatali eljar6s pedig nincs

folyamatban.
A keresetben es a feli.ilvizsgdlati kdrelemben hivatkozott jogszab6lysdrtds miatti

ervdnltelenseget illetoen pedig a Kuria r6mutat, hogy az EUMSZ 267. crlrken alapul6 el6zetes

donteshozatali elj6r6sban az Eur6pai Uni6 Bfr6shga az ele terjesztett jogk6rddsben szerepl6

uni6s norma ertelmezdsdre, szr'rkebb kcjrben drvenyessegiik feltilvizsg|latdta rendelkezik

hat6skonel , a tagilllam jogszabilydt azonban nem ertelmezi es nem nyilvdnit velemenyt a

belso es az uni6s jog osszeegyeztethetosegdrol. Mindezek miatt az unio bir6sdga nem

foglalkozhat azzal i kdrdessel, hogy a vegrehajt6s alapjht ds elozm6nydt kdpez6 szerz6d6s

joiszab6lyba (a rdfi Hpt.-be, a regi Ptk.-ba vagv m6s jogszab6lyba) titkoz6en semmis-e; ennek

megitdldse a nemzeti birosdg feladata'

A kifejtettek szerint a feltilvizsgdlati eljdr6st erintoen m6s biros6g: az Eur6pai Unio

Biros6g6nak hat6skordbe tartozo eljdrds (C-51/17) van folyamatban, melynek eredmdnye kihat

a jelen eljdr6sra.

Az elozetes dontesho zatal irdnti kerelem eset6n a nemzeti elj6rdsoktol a Europai Uni6

Bir6s6ga drintesenek meghozataldig tartozkodrri kell (hiszen az EUB hatdrozata itdlt dolgot

jelent, ezenkiviil kotelezo nemcsak az elozetes dontdshozatal iranti k6relmet kezdemdnyezb

nemzeti bir6s6g, hanem a tag6llamok valamennyi biros6ga szftmdra is), a Kriria a Pp. 270.$ (1)

bekezdesenek megfeleloen alkalmazott Pp. 152.$ (2) bek. alapj6n a feliilvizsg|lati eljar6st

felftiggesztette, az Eur6pai Uni6 Bfrosdga elott C-51117. sz6mon indult elozetes

dontdshozatali eljar6s befejezoddseig.

A fel1lvizsg6lati elj6rds felfiiggesztesdre tekintettel a Kirria a Pp. 370.$-a alapj6n a felperes

elleni vdgrehajt6sl iSarast is felftiggesztette, r"rgyanakkor elutasitotta a felperesnek a joger6s

itdlet vegreha;tasanak felfiiggesztdse ir6nti kdrelmdt, mert a keresetet elutasit6 it6let

vd grehaj tds6nak fe I fiigges ztd se fo ga I mai I a g kizhrr.

Budapest, 2017. augusztus 9,

Dr. Haner M6ria s.k. a tanacs e.ltr6,'!e, Dr. Varga Edit s.k. eload6 bir6, Dr. Mocsar Attila Zsolt

s.k. biro

U]

l8l

A kiadmdny hiteletil:


