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A Szegedi Törvényszék az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. 1138 Budapest, Népfürdő u.
24-26. szám alatti székhelyű végrehajtási kérőnek - a dr. Bárdos Gergely Ügyvédi Iroda
(eljáró ügyvéd: dr. Bárdos Gergely; 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 36-38. 1/2.) által
képviselt . . . L szám alatti lakos adós
elleni végrehajtási ügyében a dr. Matolavné dr. Pálmai Erika közjegyző (6722 Szeged,
Kossuth L. sgt, 19/I/4.) , . számú, 2018. június 21. napján kelt végzése
ellen az adós által 16. sorszám alatt benyújtott fellebbezés alapján lefolytatott másodfokú
eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

v é g z é s t:

A közjegyző végzését megváltoztatia és ;:t dr. Matolayné dr. Pálmai Erika köziegyző által
2016. szeptember 9. napján az )06. számú okiratára kiállított I ,'o számú
végrehajtási záradékot törli.

Mellőzi az adós korábbi fellebbezési eljárási költségének viselésére vonatkozó rendelkezést

Megállapítja, hogy a végrehajtási költségeket a végrehajtást kérő köteles viselni.

Kötelezi a végrehajtást kérőt, hogy 15 nap' alatt fizessen meg az adósnak 16.350,
(Tizenhatezer-háromszázötven) forint másodfokú eljárási költséget

A végzés ellen fellebbezésnek helye nincs.

Indokolás
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A végrehajtást kérő kérelmére dr. Matolayné dr. Pálmai Erika közjegyző végrehajtási
záradékkallátta el az. - . számú közjegyzői okiratot és ezzel elrendelte az adós
ellen a végrehajtást 10.244.333,- Ft tőke és járulékai behajtása érdekében.,

A végrehajtás elrendelése iránti kérelem mellékletét képezte a dr. Bálint MAnilai közieevző
által 2011. július 15. napján felvett és közjegyzői okiratba foglalt'[
szárnú jegyzőkönyv, melynek tartalma szerint a végrehajtást kérő - többek között - az ad6ssal
és társaival kötött kölcsönszerződést azonnali hatállyal felmondja, rögzítették továbbá a 2011.
július ll. napján fennálló kölcsöntartozás összegét is (47.962,58 CHF). Ezen kívül csatolásra
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került egy a dr. Bálint Mónika közjegyző által 2016. június. 28. napján kiállított, közjegyzői
okiratba foglalt tanúsítvány, amely szerint a közjegyző 2011. július 22. napján kézbesítette az
adós részére a szerződés felmondását tartalmazó jegyzőkönyvet a .',

. szám alá, amit az adós a tértivevény tanúsága szerint 2011. július 26.

napján átvett.

Az adós a végrehajtási záradék törlését kérte. Egyrészt arra hivatkozott, hogy a közjegyzői
okiratba foglalt felmondást megelőzően teljes bizonyító erejű magánokirattal már megtörtént
korábban a kölcsönszerződés felmondása, ami a szerződést megszüntette. Ebből adódóan
ismételten - közjegyzői okiratba foglaltan - nem volt jogi lehetőség 'a szerződés
·felmondására, az csak azt célozta, hogy záradékkal lehessen ellátni a közjegyzői okiratot
Ezen kívül azért is volt törvénysértő az okirat záradékolása, mert arra a végrehajtást kérő
személyében történő jogutódlás jogerőssé válását megelőzően, 2017. július 7. napján került
sor. Kiemelte továbbá, a közjegyző a közokirati formában rögzített ténytanúsítvány
kiállításakor kizárólag a hitelező (végrehajtást kérő) által szolgáltatott adatokat vette
figyelembe. Hivatkozott arra is, hogy az - eredeti - egyoldalú kötelezettségvállaIást
tartalmazó '1. szám alatti közjegyzői okirat a ténytanúsítványban
feltüntetettől eltérő összegszerűséget tartalmaz, ezért joggal való visszaélést valósít meg a
záradékolás.

A közjegyző végzésével elutasította az adós végrehajtási záradék törlése iránti kérelmét

._Az adós fellebbezése folytán eljárt Szegedi Törvényszék a 3.Pkf:20.306/2018/3~ számú
végzésével a közjegyző végzését hatályon kívül helyezte és a közjegyzőt új eljárásra és újabb
határozat hozatalára utasította.
A végzés indokolása szerint az ügyben jelentősége van annak, a kölcsönszerződés a
közokiratban rögzített felmondást megelőzően a magánokiratban rögzített felmondás adóssal
való közlésével megszűnt-e. Amennyiben ugyanis a szerződés megszünt, annak későbbi
felmondása a célzott joghatást nem válthatta ki; ez esetben ez a későbbi - közjegyzői okiratba
foglalt -:-felmondás közjegyzői okirat záradékolása alapját sem képezheti.
Minderre tekintettel előírta a közjegyzőnek, hiánypótlás keretében vizsgálja, ténylegesen
mikor szűnt meg a felek közötti szerződéses jogviszony (mikor vált lejárttá a tartozás).
Állapítson meg tényállást, a magánokirati felmondással megszűnt-e a szerződés, vagy az
folytatódott - bármilyen okból - a közokirati felmondás időpontjáig, azaz 2011. július 11.
napjáig. Az ekként kiegészített tényállásból vonjon le arra következtetést, a végrehajtási
záradékolás jogszabályi feltételei fennálltak-e, vagy a záradék törlése iránt kell intézkedni.

A megismételt eljárás során a közjegyző a 1L sorszámú végzésével felhívta a végrehajtást
kérőt, 15 nap alatt nyilatkozzék, .felmondésra került-e a szerződés vagy az folytatódott a
közokirati felmondás időpontjáig". Tájékoztatta, ha a felhívásban foglaltaknak határidőben
nem tesz eleget, "a rendelkezésére álló iratok ·alapján hoz majd határozatot". A végrehajtást
kérő a végzést 2018. április l ő-án átvette, azonban a megadott határidőben arra nem
nyilatkozott. ..

A közjegyző végzésével elutasította az adós végrehajtási záradék törlése iránti kérelmét.
Kimondta továbbá, hogy a Szegedi Törvényszék által (3.Pkf.20.306/2018/3. számú végzés)
megállapított fellebbezési eljárási költséget (3.175,- Ft) az adós viseli.
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A végzés indokolása szerint a végrehajtás elrendelése egyoldalú, nemperes eljárás, melyben
az adós meghallgatásának és bizonyítás lefolytatásának nincs helye. A végrehajtási kérelmet
elsősorban alaki és csak a végrehajtás általános és különös feltételei tekintetében tartalmi
kérdésben lehet vizsgálni. Mindez azt jelenti, a közjegyzőnek elsősorban a bírósági
végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) 231C. §-ában foglaltakat
kell vizsgálnia Válaszul az adós által iratokhoz csatolt ;_ a bírói gyakorlatot tükröző -
határozatokra, a Fővárosi Törvényszék több határozatára és a Debreceni Törvényszék
határozatára is utalva hangsúlyozta, az adós által felhozott határozatokkal ellentétes végzések
is születtek. Hangsúlyozta, az nem vitás, hogy a szerződést csak egyszer lehet felmondani,
annak azonban - álláspontja szerint - nincs akadálya, hogy egy korábban már megtett
jognyilatkozatot ismét megtegyenek és azt a másik féllel közöljék. Véleménye szerint is azt
figyelembe kell venni, hogy a felmondás hatályosulása valójában már korábban megtörtént,
de a Vht. szerinti módon a végrehajtást kérő ezt egy későbbi időpontra - a közokirati
felmondás kézbesítése idejére - vonatkozóan tudja igazolni, ezért ehhez kellett a késedelmi
kamatot is igazítani, mert a végrehajtást kérő a vézrehaitási záradék iránti kéreimét ennek
megfelelően töltötte ki. Hangsúlyozta, a J11. ügyszárnú közjegyzői okiratba
foglalt felmondás - az adós állításával szemben - nem tartalmaz utalást arra, hogy korábban
magánokiratban foglaltan . felmondta a végrehajtást kérő a szerződést. Hangsúlyozta, a
közokiratba foglalt felmondás ellen csak külön perben van bizonyításnak helye (például
végrehajtás megszüntetése, korlátozása iránti eljárásban), nemperes eljárásban nincs.
Nemperes eljárásban azt sem lehet vizsgálni, hogy a végrehajtás alapjául szolgáló szerződés
érvényes-e, valamint, hogy az adós részben vagy egészben teljesítette-e az okiratban, illetve
az elszámoló levélben foglalt tartozását.

Összegezve arra vont következtetést, nem történt törvénysértés a közjegyzői okirat
végrehajtási záradékkal történő ellátása során, ezért alaptalannak ítélte az adós záradék törlése
iránti kérelmét. Álláspontja szerint az adós kérelmében hivatkozottak (a szerződés
érvényessége, a felmondás megszűnésének időpontja és az elszámolás kérdése) végrehajtás
megsZÜlltetése/korlátozása iránti perben vizsgálhatóak,

A végzés ellen az adós nyújtott be fellebbezést, melyben annak megváltoztatását, a
végrehajtási záradék törlését kérte. Hangsúlyozta, a végrehajtási záradékolás azon feltétele
[Vht. 231C. § (2) bekezdés] nem teljesült, miszerint ha a kötelezettség feltételtől függő, a
feltétel bekövetkeztét közokiratnak kell tanúsítani. Jelen esetben a végrehajthatóság feltétele a
szerződés közokiratba foglalt felmondása volt. Mivel azonban a szerződés a magánokirati )
felmondással már 2007. augusztus 30. napján megszűnt, a későbbi közokirati felmondás -
2011. július 15. - a feltétel bekövetkeztét nem tanúsíthatja,joghatás kiváltására nem alkalmas.
Hangsúlyozta, az a körülmény, hogy a megismételt eljárásban a végrehajtást kérő a közjegyző
hiánypótlási felhívásának nem tett eleget, nem szolgálhat az adós hátrányára, nem
eredményezheti a záradék törlése iránti kérelem elutasítását.

'.1.

Ezen kívül kiemelte, a közjegyzői okirat mindössze utal arra, hogy a címzettek részére a
felmondó nyilatkozatot postán, tértivevényes küldeményként küldte meg, de a tudomásra
jutást, azaz a felmondás hatályosulását a közjegyzői okirat nem tanúsítja. Ez alapján is
megállapítható, hogy a kötelezettség feltételének bekövetkezését nem tanúsítja közokirat.
Hivatkozott továbbá arra, nem tartozhat azzal az összeggel, amelyet a közokirati felmondás
tartalmaz, hiszen azt még jóval a bank elszámolási kötelezettségét előíró jogszabály hatályba
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