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 Nem tartja igazságosnak, de fő-
leg nem EU-konformnak a ha-
zai adósmentő csomagot a Pénz-

ügyi Ismeretterjesztő és Érdek-képvise-
leti Egyesület (PITEE), ezért még 2015 
tavaszán megtámadta azt az EJEB előtt. 
Mintegy 60 egyedi keresetlevelet terjesz-
tett a nemzetközi fórum elé, s azt kéri a 
civilszervezet, hogy a bíróság mondja ki: 
uniós alapelvekbe ütköznek a magyar tör-
vények. A legfőbb érv az, hogy nem lehet 
magánjogi szerződéseket jogszabályokkal 
felülírni, az állam nem avatkozhat magán-
jogi kontraktusokba, mert ezzel sérti az 
emberi jogokat. Lázár Dénes ügyvéd, a 
PITEE vezetője, aki egyébként Ausztriá-
ban s Németországban praktizál, és jár-
tas az EU-s jogban, optimistán nyilatko-
zott lapunknak. Azt várja, hogy a tekin-
télyes bírói fórum helyt ad keresetének. 
„Az biztos, hogy zavart okozna a hazai 
pénzügyi rendszerben egy ilyen döntés” 

– ismerte el. Mint fogalmazott: vállalha-
tatlan helyzetet teremtene az, hogy a ban-
kok és a bíróságok több százezer emberre 
alkalmaznak olyan törvényeket, amelyek 
ellentétesek az emberi jogokkal.

 
FOLYTASSÁK!
Az ügyvéd értékelése szerint a Kúria jog-
egységi döntései, valamint az Ország-
gyűlés devizahiteles törvényei látszólag 
megoldották a bankok és az adósok kö-
zötti jogvitákat. A jelenleg fennálló sta-
tus quo szerint a devizahitelesek vise-
lik az árfolyamkockázat okozta veszte-
ségeket. A kormány és az EBRD közöt-
ti megállapodás kifejezetten kizárja azt, 
hogy a kabinet ezeket a költségeket rész-
ben vagy egészben a bankokra terhelje. 
A PITEE célja azonban éppen az, hogy 
ezt a helyzetet megváltoztassa, és az ár-
folyamkockázat miatti veszteségeket is a 
hitelintézetekre terheljék, ezért fordult a 

strasbourgi bírósághoz. A szervezet sze-
rint az eddigi elszámolást nem kell visz-
szacsinálni, hanem folytatni kell.  

Az adósok már visszakapták a pénzvál-
tás díját, továbbá az indokolatlan egyol-
dalú szerződésmódosítások okozta több-
letkiadásokat. Ám ezeken túl visszajár 
minden olyan díj és költség, amelyet a 
bankok az elmúlt években jogosulatlanul 
szedtek be – érvel az ügyvéd. A megol-
dás kulcsát álláspontja szerint a jogrend-
szerben kell keresni, s a jogi fórumoknak 
végre el kell dönteniük, hogy mi a követ-
kezménye annak, ha egy kölcsönszerző-
dés semmis. (Az érvényben lévő jogegy-
ségi döntések éppen arról szólnak, hogy 
a devizahitel-kontraktusok nem semmi-
sek – a szerk.)

Ez a kérdés Lázár szerint 2011 óta fog-
lalkoztatja a jogásztársadalmat, de a bíró-
ságok nem voltak képesek a kérdést meg-
nyugtatóan megválaszolni. „A devizahi-

Az ügyvéd, aki meghúzta 
az OTP bajszát
STRASBOURG ELŐTT AZ ADÓSMENTŐ CSOMAG  ❘  Leállíttatná az OTP idei osztalék-
kifizetését Lázár Dénes devizahiteles perekben eljáró ügyvéd, aki azt várja, hogy 
a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) jogellenesnek nyilvánítja a magyar 
devizahiteles törvényeket.

A strasbourgi Emberi Jogok Európai 
Bírósága. Legkorábban a jövő év végén 
dönthetnek a magyar devizahitelesekről
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telesek helyzetének megoldása rövid tá-
von nagy teher lesz a bankrendszernek, 
hosszú távon azonban az egész ország jól 
jár, mert egy jogállamban mindenkinek 
jó élni” – érvelt az ügyvéd. 

CSEND
A Figyelő jogi szakmai forrásból úgy ér-
tesült, hogy leghamarabb 2017 végén, de 
inkább 2018-ban születhet Strasbourgban 
ítélet. Egyelőre nem lehet tudni, hogy mi a 
magyar állam álláspontja. „Nincs kapcso-
latom a strasbourgi bírósággal, de a devi-
zahitelesek ügye körüli jelenlegi csöndet 
jó jelnek tartom” – mondta Lázár Dénes. 
A PITEE vásárolt egy OTP-részvényt, ez 
feljogosította arra, hogy részt vegyen a 
pénzintézet közgyűlésén, s kérdést intéz-
zen a menedzsmenthez. Egyebek között 
arra volt kíváncsi, hogy a bank hogyan 
készül fel arra az esetre, ha az EJEB ki-
mondja: a magyar devizahiteles törvé-
nyek sértik az emberi jogokat. Elmondá-
sa szerint a menedzsmenttől nem kapott 
választ, ennek ellenére a közgyűlés meg-
szavazta az éves jelentést, közte az oszta-
lék kifizetését. Álláspontja szerint a ha-
tározat jogszabálysértő, mivel egy rész-
vényes, azaz a PITEE nem kapott választ 
a kérdésére, ezért részvényesként az éves 

jelentés hatályon kívül he-
lyezését és az osztalék kifi-
zetése végrehajtásának fel-
függesztését kérte a Fővá-
rosi Törvényszéktől 2016. 
május 5-én. 

Lázár Dénes szerint az 
európai jog világosan meg-
határozza azokat a feltéte-
leket, amelyeket közgyű-
lési döntések meghozatala 
során be kell tartani. Ezek 
között szerepel az is, hogy 
az igazgatóságnak meg kell 
válaszolnia a tulajdonosok kérdéseit. Az 
OTP igazgatósága azonban nem árulta 
el, képes lenne-e a bank kifizetni a de-
vizahiteleseknek visszajáró költségeket. 
Így viszont nem lehet megítélni, hogy 
lesz-e az intézetnek elég tartaléka ar-
ra az esetre, ha kedvező döntés születik 
Strasbourgban a devizaadósokra nézve. 
Emiatt szükséges álláspontja szerint az 
osztalék fizetését felfüggeszteni. 

Lapunk kereste az OTP Bank Zrt.-t, 
hogy miként reagál a kifizetést kezde-
ményező keresetlevélre. A pénzintézet 
kommunikációs osztálya azonban kö-
zölte, nem kaptak értesítést ilyen tartal-
mú keresetlevélről. Cáfolták viszont azt, 

hogy az egyesület képviselője 
nem kapott megfelelő választ 
a kérdéseire. „Ezekre egy ki-
vétellel részletes, tényszerű, a 
kérdések hátterét is érintő vá-
laszok hangzottak el az OTP 
Bank könyvvizsgálója, lakos-
sági vezérigazgató-helyettese 
és vezető jogtanácsosa részé-
ről, amelyek a közgyűlés részt-
vevőit egyértelműen kielégí-
tették” – áll a Figyelőhöz el-
juttatott válaszban. Mint írják, 
az egyesület egyik jelen lévő 

képviselője sem jelezte esetleges hiány-
érzetét, és nem élt a helyszínen felaján-
lott későbbi személyes konzultáció lehe-
tőségével sem. 

„A válasz nélkül hagyott kérdés egy a 
PITEE és az OTP között zajló peres el-
járásra vonatkozott, amiről értelemsze-
rűen nem nyilatkozott a pénzintézet kép-
viselője, hiszen a bank és a kérdező úr 
az adott perben ellenérdekelt fél” – tud-
tuk meg. Friss fejlemény, hogy a Kúria 
újabb jogegységi eljárást folytat a deviza-
hitelek ügyében, amelynek során megint 
a devizaalapú fogyasztói kölcsönszerző-
dések érvényességét vizsgálják. 

CSEKE HAJNALKA

HIRDETÉS

Cél, hogy 
az árfolyam-
kockázat 
miatti 
veszteségeket 
is a hitel-
intézetekre 
terheljék.
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