
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELE TISZTESSÉGTELENSÉGE – 

KÖZVETLEN VÉGREHAJTHATÓSÁGOT BIZTOSÍTÓ KÖZOKIRAT 

 

A közjegyző ténytanúsítványba foglalt nyilvántartás „irányadóságára” , „elfogadására” 

vonatkozó általános szerződési feltétel azért nem tisztességtelen, mert ténylegesen nem e 

kikötés, hanem a közokirat  záradékolhatóságának törvényi konstrukciója  fordítja meg 

a bizonyítási terhet . 

(Vht.  23/C.§ (1)-(2) bekezdésével,  közjegyzőkről szóló törvény (Kjtv.) 111-112.§, Pp.369.§.) 

 

 

Győri Ítélőtábla Pf.IV.20.027/2017/4. szám 

 

 

 

Az irányadó tényállás szerint a felperesek, mint adósok és zálogkötelezettek, valamint az 

alperes, mint hitelező és zálogjogosult között 2008. február 15. napján deviza alapú, 

jelzálogjoggal biztosított kölcsönszerződés jött létre. 

A kölcsönszerződés I.4. pont keresettel érintett szövegrészre az alábbi rendelkezést 

tartalmazta: 

„Felek kijelentik, és kötelezik magukat arra, hogy bármely elszámolási vita, illetve banki 

igény kielégítés esetére, vagy a jelen okirat szerinti kölcsönből mindenkor fennálló kölcsön és 

egy tartozás mértékére, a folyósítás tényleges időpontja, a teljesítési kötelezettség lejárta 

megállapítása, valamint bármely egyéb közvetlen bírósági végrehajtás céljából szükséges 

tény, adat megállapítása tekintetében az Adós Banknál vezetett számlái, és a Bank 

nyilvántartásai, könyvei alapján készült közjegyzői okiratba foglalt ténytanúsítványt fogadják 

el, mint közhiteles, aggálytalan tartalmú bizonyítékot. 

Ennek megfelelően a kölcsön és járulékai nem, vagy nem szerződés szerinti megfizetése 

esetén a végrehajtás alapjául szolgáló, mindenkor fennálló kölcsön-, és járuléktartozást, 

továbbá a fent hivatkozott tényeket jelen okirat mellett, az Adós Banknál vezetett számláiról, 

illetve a Bank nyilvántartásai, könyvei alapján készült közjegyzői ténytanúsítvány tanúsítja, 

amelynek elfogadására a Felek jelen okirat aláírásával kötelezettséget vállalnak. 

Felek/Adós felkéri(k) a jelen okiratot szerkesztő közjegyzőt, vagy egyébként illetékességgel 

bíró közjegyzőt, hogy a fenti kölcsönből fennálló kölcsön és járulékai, továbbá egyéb 

tartozása mértékét, továbbá a fent hivatkozott tényeket, adatokat esetleges végrehajtási eljárás 

kezdeményezése esetén, a Bank felkérésére az Adósok Banknál vezetett számlái, a Bank 

nyilvántartásai, könyvei alapján és nyilvántartásokba való betekintéssel közjegyzői 

ténytanúsítványba foglaltan tanúsítsa, e tekintetben a banktitok megtartásának kötelezettsége 

alól a felmentést megadják.” 

 

A felperesek módosított keresetükben a kölcsönszerződés I.4. pontjának fent idézett kikötése 

érvénytelenségét kérték megállapítani. E körben arra hivatkoztak, hogy a rendelkezés a 

18/1999. Kormányrendelet 1. §. b) és j) pontja alapján semmis, mert lehetőséget biztosít az 

alperes számára a felperesek fennálló tartozása összegének egyoldalú meghatározására, illetve 

megfordítja a bizonyítási terhet. 

 

Az alperes ellenkérelme a kereset elutasítására irányult.  

Kifejtette, hogy a rendelkezés nem fordítja meg a bizonyítási terhet a fogyasztó hátrányára. 

Álláspontja szerint a kikötés a Vht. közvetlen végrehajtásra, továbbá a közjegyzői 

ténytanúsítvány kiállítására vonatkozó törvényi rendelkezéseinek megfelel. A bizonyítási 



  

terhet pedig nem fordítja meg, mert a végrehajtás megszüntetése vagy korlátozása iránti 

perben egyébként is az adóst terheli a bizonyítás a teljesítés körében. 

 

Az elsőfokú bíróság a fellebbezéssel támadott ítéletében a módosított keresettel érintett 

rendelkezés érvénytelenségét megállapította, és kötelezte az alperest a felperesek, mint 

egyetemleges jogosultak javára 18.000,- Ft perköltség megfizetésére. 

Határozatának indokolásában a Debreceni Ítélőtábla Pf.II.20.385/2015/6. számú ítéletére, a 

Fővárosi Ítélőtábla 14.Gf.40.005/2015/5/III. számú ítéletére és a Fővárosi Ítélőtábla 

16.Gf.40.212/2015/7. számú ítéletére hivatkozással, az abban foglaltakkal egyetértve 

kifejtette, hogy a támadott rendelkezés a bizonyítási terhet a fogyasztó terhére megfordítja, 

így a 18/1999. (II.5.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdés j) pontja alapján tisztességtelen. 

Álláspontja szerint a kikötésben az adós nem pusztán a tartozása tanúsításának a formáját 

ismerte el, hanem alávetette magát annak, hogy a közjegyző a tartozás mértékét a bank 

egyoldalú közlése alapján tanúsítsa. A közjegyzői okirat a záradékolás folytán megteremti a 

közvetlen végrehajtás lehetőségét, amely a bizonyítási teher fogyasztó terhére történő 

megfordulását eredményezi. 

 

Az alperes a fellebbezésében elsődlegesen az ítélet megváltoztatását és a felperes módosított 

keresetének elutasítását, másodlagosan az ítélet hatályon kívül helyezését kérte a felperesek 

perköltségben történő marasztalása mellett.  

Kifejtette, hogy a kikötés a bizonyítási terhet nem változtatja meg az adós hátrányára, 

lényegében a végrehajtási záradékkal ellátott közokiraton alapuló közvetlen bírósági 

végrehajtás szabályait rögzíti, összhangban áll a Vht. korábban hatályos 21.§ (1) és (2) 

bekezdésével, illetve a jelenleg hatályos 23/C.§ (1)-(2) bekezdésével, valamint a 

közjegyzőkről szóló törvény (Kjtv.) 111-112.§-aival, továbbá a Pp. 195.§ (1) és (6) 

bekezdésével. 

Hangsúlyozta, a közjegyzői okirat záradékolásánál a bíróság kizárólag azt jogosult vizsgálni, 

hogy az okirat alakilag és tartalmilag megfelel-e a törvényi feltételeknek. A végrehajtás ezen 

szakaszában a teljesítés vizsgálat tárgyát nem képezi. Álláspontja szerint a közjegyző által 

kiállított ténytanúsítvány kizárólag a végrehajthatósághoz szükséges törvényi feltételeket 

tanúsítja. 

Hivatkozott arra, hogy a végrehajtási záradékkal ellátott okiraton alapuló közvetlen bírósági 

végrehajtás éppen abban különbözik a végrehajtási lappal megindított végrehajtástól, hogy ha 

az adós a végrehajtási záradékkal ellátott okiraton alapuló követelést alaptalannak tartja, 

széles körű végrehajtás megszüntetési pert indíthat, amelyben minden vitás kérdést felvethet, 

így még a követelés jogalapját is vitathatja. Ilyenkor tehát a végrehajtás megindítását 

követően bonyolódhat le olyan jogvita, amelyre a végrehajtási lap alapjául szolgáló 

határozatban foglalt követelés esetén a végrehajtandó határozat meghozatalát megelőzően 

került sor. Kifejtette, hogy a Pp. 164.§ (1) bekezdése szerint a végrehajtás megszüntetése és 

korlátozása iránti perben egyébként is az adóst terheli a bank nyilvántartásával szemben 

annak bizonyítása, hogy az abban foglaltakkal szemben más összegben teljesített. 

Mindezek alapján álláspontja szerint a kikötés a bizonyítási terhet nem fordítja meg a 

fogyasztó hátrányára. 

Arra is utalt, hogy a Hpt. szerint a pénzügyi intézményt egyébként is terheli a folyósított 

kölcsönök nyilvántartásának kötelezettsége, figyelemmel kísérése, a bank tehát csupán a 

jogszabályban előírt kötelezettségét teljesíti a tartozás nyilvántartásával. 

Végül arra is kitért, hogy a pénzügyi intézmény az adott kölcsönre vonatkozó adatokat évente 

megküldi az ügyfeleknek, akiknek lehetőségük van az abban foglaltak ellen panasszal, 

kifogással élni. A kikötés tehát nem zárja ki annak lehetőségét, hogy a fogyasztó a banki 

nyilvántartás adataival szemben jogorvoslattal éljen. 



  

Hivatkozott a Fővárosi Törvényszék 30.G.43.798/2015/17. számú és a Budai Központi 

Kerületi Bíróság 24.P.24.165/2015./33. számú ítéltére, amelyekben az eljárt bíróságok a 

vitatott kikötés tisztességtelenségét nem állapították meg. 

Hivatkozott a PSZÁF által kiadott Bázel II. Validációs Kézikönyv azon követelményére, 

amely a pénzügyi intézmények számára az ingatlant terhelő jelzálogjoggal biztosított 

követelések tekintetében előírja az ésszerű időn belül történő, tehát közvetlen végrehajtással 

történő érvényesítést. 

 

A felperesek fellebbezési ellenkérelme az ítélet helybenhagyására irányult.  

Megítélésük szerint az elsőfokú bíróság álláspontja helyes, a támadott kikötés a bizonyítási 

terhet a fogyasztó hátrányára fordítja meg. 

Hivatkoztak a Debreceni Ítélőtábla és a Fővárosi Ítélőtábla elsőfokú bíróság által is ismertetett 

határozatira, továbbá a BDT2017. 3629. számú döntésre, amely szerint a támadott szerződési 

feltétel - mint a szerződéskötéskor a kölcsön folyósítása előtt megtett tartozáselismerés – 

mind a bizonyítási teher, mind a felmondás jogszerűségének vitathatósága szempontjából a 

fogyasztót indokolatlanul hátrányos helyzetbe hozza. 

 

Az ítélőtábla a fellebbezést a Pp. 256/A.§ (1) bekezdés f) pontja alapján tárgyaláson kívül 

bírálta el, és azt az alábbiak szerint alaposnak ítélte. 

A támadott szerződési feltétel az ítélőtábla megítélése szerint – egyetértve a Kúria 

Pfv.I.21.783/2016/5.számú határozatában kifejtettekkel – nem ütközik a 18/1999. (II.5.) 

Kormányrendelet 1. §. (1) bekezdés j.) pontjába .  

A kúriai határozatra is utalva a jeleni ítélőtábla érveinek lényege a következők: 

 

1) Az adósok rendszeres tájékoztatást kaptak a tartozás nyilvántartott összegéről, ha a 

tájékoztatásban foglaltakat vitatták, részletes elszámolást kérhettek, akár a végrehajtás 

megindulását követően is.  

A jelen ügyben is ügyben is alkalmazandó 1996.évi CXII.tv. (Hpt.)  206. § (1)  és (2) 

bekezdése előírta, hogy folyamatos szerződések  esetében a pénzügyi intézmény köteles az 

ügyfél részére  legalább évente egy alkalommal, valamint a szerződés lejártakor egyértelmű, 

közérthető és teljes körű írásbeli kimutatást (kivonatot) küldeni, a számláról megküldött 

kimutatást - az üzletszabályzat vagy szerződés eltérő rendelkezése hiányában - elfogadottnak 

kell tekinteni, ha az ügyfél a kézbesítéstől számított hatvan napon belül írásban nem emelt 

kifogást; ez nem érinti a követelés érvényesíthetőségét. 

A „ elfogadottnak kell tekinteni” e jogszabályban sem értelmezhető egyfajta „biankó tartozás-

elismerésként”, erre utal az a záró fordulat, hogy „ez nem érinti a követelés 

érvényesíthetőségét”. 

A követelésnek tehát a hitelező általi peres eljárás útján való érvényesítése esetén is a 

pénzügyi intézményt terheli annak bizonyítása, hogy a szerződés milyen tartalommal jött 

létre, ennek keretében milyen összegű kölcsönt, milyen feltételek mellett folyósított az 

adósnak, az adós mennyit teljesített, s ennek eredményeképpen mekkora az adós tartozása.  

A pénzintézet ezirányú tényállításai azonban nyilvánvalóan a saját, s a fentiek szerint a 

legalább évenként a fogyasztó számára is közölt nyilvántartásán alapulnak. A fentiek adós 

általi vitatása esetén a pénzügyi intézménynek az alapul szolgáló nyilvántartások elszámolási 

elveit, módszerét, adatait be kell mutatnia, le kell vezetnie. Amennyiben az adós ezek után azt 

állítja, hogy a pénzügyi intézmény elszámolása nem felel meg a szerződésben foglaltaknak, 

illetőleg hibás a számítása, vagy azt állítja, hogy a banki nyilvántartásban szereplő adatokkal 

szemben a részéről nagyobb összegű teljesítésre került sor, úgy ezen állításait a Pp. 164. §. (1) 



  

bekezdésében foglaltaknak megfelelően, tehát a bizonyítás általános szabályainak 

megfelelően már neki kell bizonyítania.  

A bizonyítás fentiek szerinti menetét a perben támadott rendelkezés tehát nem befolyásolja. 

 

2) A Kormányrendelet 1.§ (1) bekezdése j) pontjával kapcsolatosan a tisztességtelen lenne, ha 

a pénzintézet ok nélkül hárítaná át a bizonyítási terhet a fogyasztóra. A végrehajtási 

záradékolás esetén valóban az alperes közlése a záradékolás alapja a tartozás összegéről, de 

vita esetén ez nem több, mint az alperes nyilatkozata. Tehát e perben sem az általános 

szerződési feltétel vitatott rendelkezése, hanem a közokirat  záradékolhatóságának törvényi 

konstrukciója  fordítja meg a bizonyítási terhet. 

 

Abban az esetben, ha a közokiratba foglalt egyoldalú kötelezettségvállaló és tartozáselismerő 

nyilatkozat alapján, annak végrehajtási záradékkal való ellátásával megindított végrehajtási 

eljárás van folyamatban, úgy az adós a Pp. 369. §-ában foglalt tényekre hivatkozással 

végrehajtás megszüntetése, illetve korlátozása iránti pert kezdeményezhet, s ennek során a per 

alapjául szolgáló tényállításai bizonyítására a Pp. 164. §. (1) bekezdése értelmében ugyancsak 

az adós köteles.  

A támadott rendelkezés nem biztosít több jogosultságot a pénzügyi intézménynek és nem ró 

többletterhet a fogyasztóra annál, mint ami a Pp. okirati bizonyításra irányuló, továbbá a 

bizonyítási terhet és kötelezettséget meghatározó (Pp. 164. §.) rendelkezéseiből, illetve a 

közjegyzői okirat végrehajtási záradékkal való ellátását, ekként a végrehajtásnak a peres út 

igénybevétele nélküli elrendelését lehetővé tevő jogszabályi rendelkezésekből egyébként 

fakad.  

Helytállóan hivatkozott tehát az alperes arra, hogy a kikötés a Ptk. 209. §. (5) bekezdés 

második fordulata alapján nem minősülhet tisztességtelennek, hiszen a fenti jogszabályi 

előírásoknak megfelelően határozták meg.  

A rendelkezés olyan jogszabályi előírásoknak megfelelően került meghatározásra, melyek 

összhangban vannak a végrehajtás közjegyzői okirat záradékolás útján való elrendelésének 

jogszabályi lehetőségével, tehát azzal a jogintézménnyel, amely az Alkotmánybíróság ide 

vonatkozó határozata értelmében nem alkotmányellenes, a szabályozás nem sérti a 

tisztességes eljáráshoz való jogot (1423/B/2010. AB határozat, 1245/B/2011. AB határozat), s 

amely az Európai Bíróság C-32/14. számú ügyben hozott határozata szerint nem 

összeegyeztethetetlen a 93/13. EGK irányelv fogyasztóvédelmi követelményeivel.  

 

A kifejtettekre tekintettel az ítélőtábla a Pp. 253. §. (2) bekezdése alapján az elsőfokú bíróság 

ítéletét megváltoztatta és a kölcsönszerződés I.4. pontja érintett rendelkezésének 

érvénytelensége iránt előterjesztett keresetet elutasította.  

 

Az elsőfokú ítélet megváltoztatása folytán a felperesek teljes egészében pervesztesek lettek, 

így az elsőfokú perköltség viselésére a Pp. 78. §. (1) bekezdésének rendelkezései az 

irányadóak. Ennek keretében az ítélőtábla mellőzte az elsőfokú ítélet alperest a felperesek, 

mint egyetemleges jogosultak részére 18.000,- Ft perköltség megfizetésére kötelező 

rendelkezését, és a felpereseket, mint egyetemleges jogosultakat kötelezte az alperes javára a 

32/2003. (VIII.22.) IM rendelet 3.§ (2) bekezdés a) pontja szerint számított, és Áfával növelt 

38.100,- Ft összegű elsőfokú perköltség megfizetésére. Kötelezte továbbá a felpereseket az 

elsőfokú eljárás során felmerült költségeik viselésére. 

Az eredményesen fellebbező alperes javára a felperesek ugyancsak a Pp. 78. §. (1) bekezdése 

alapján egyetemlegesen kötelesek megfizetni a lerótt 48.000,-Ft-os fellebbezési eljárási 

illetékből és a 32/2003. (VIII.22.) IM rendelet 3. §. (3) és (5) bekezdése alapján megállapított 

– az Áfá-t is magában foglaló – 20.000,-Ft ügyvédi munkadíjból álló másodfokú perköltséget.  



  

 


