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1. Bevezetés

Uniós szinten jelenleg különböző eszközök állnak rendelkezésre, mint például a kis értékű 
követelések európai eljárása, az európai fizetési meghagyásos eljárás vagy a nem vitatott 
követelésekre vonatkozó európai végrehajtható okirat. Bár ezek megkönnyítik a határokon 
átnyúló követelésbehajtásra vonatkozó ítéletek elismerését, az átmeneti intézkedések 
tekintetében még sok tennivaló van.

Becslések szerint ugyanis az európai vállalkozások éves forgalmuknak évente körülbelül 
2,6%-át veszítik el rendezetlen követelések miatt. A követelések behajtása terén meglévő 
nemzeti rendelkezések különbözősége következtében az adós könnyedén át tudja helyezni a 
pénzét az egyik tagállamban meglévő bankszámlájáról egy másik tagállamban lévőre. 

Ahogy az Európai Bizottság jelentéséből1 kitűnik, a jelenlegi helyzetet négy problémakör 
jellemzi:

 a bankszámlákon lévő vagyon zárolását elrendelő végzések feltételei tagállamonként 
igen eltérőek2;

 sok tagállamban nem lehet felderíteni, hogy az adós mely pénzintézetnél vezeti a 
bankszámláját;

 határokon átnyúló helyzetekben a számlazárolási végzés megszerzése és végrehajtása 
rendszerint költségesebb, mint belföldi ügyekben;

 a nemzeti végrehajtási rendszerek és azok gyorsaságának eltérései komoly problémát 
jelentenek a hitelezők számára. 

Az Európai Bizottság a fenti problémák megoldására egy olyan rendelet elfogadását javasolta, 
amely a nemzeti eljárások alternatívájaként az ideiglenes számlazárolást elrendelő európai 
végzés (a továbbiakban: számlazárolási végzés) új, biztosíték jellegű jogi eszközének 
bevezetésére irányul.  A Bizottság úgy véli, hogy a javasolt intézkedés használata révén a 
társaságok akár 600 millió eurót is be tudnának hajtani a fennálló követelésekből3.

A Bizottság elsődleges szándéka egy valódi és tényleges „meglepetéshatás” biztosítása a 
számlazárolási végzés végrehajtása során, megakadályozva az adóst abban, hogy az eljárás 
tagállamától eltérő tagállamban vezetett bankszámlákon elhelyezett összegeket kivegye vagy 
átutalja. E célból a javaslat értelmében az európai eljárást már az adós lakóhelye szerinti 
tagállamban végrehajtható jogcím megszerzése előtt is alkalmazni lehet4 és a számlazárolási 
végzést ex parte eljárás keretében, azaz az adós meghallgatásának mellőzésével lehet 

                                               
1 Lásd: Rendeletre irányuló javaslatról szóló jelentés (COM(2011)445 3. o.).
2 Egy számlazárolást elrendelő végzés nem „egyetemes” fogalom az Unió jogrendszerében. Épp ellenkezőleg, a 
különböző végzésekben eltérő átmeneti intézkedések szerepelnek, az általános eszközöktől kezdve, mint fizetési 
meghagyás (Írország) vagy végzés (Dánia), a különleges eszközökig, mint biztosítási célú zár alá vétel 
[Garnishment Order] (Málta). E tekintetben lásd a CSES által az Európai Bizottság megbízásából végzett és 
2011-ben kiadott tanulmányban található összehasonlító elemzést a számlazárolási végzés nemzeti kérelmezési 
eljárásairól: „Study for an Impact Assessment  on a Draft Legislative Proposal on the Attachment of Bank 
Accounts” (70–85. o.).
3 Lásd: A Bizottságnak a rendeletre irányuló javaslatról szóló hatásvizsgálata (35. o.), az alábbi linken férhető 
hozzá: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2011:0937:FIN:EN:PDF.
4 5. cikk (Igénybevétel)
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elrendelni1.  

2. A javaslat fontosabb intézkedéseinek elemzése

2.1. Fogalommeghatározások

 „Határokon átnyúló ügyek” (3. cikk)

A szóban forgó javaslat a rendelet hatályának megállapításakor meghatározza, hogy minden 
olyan ügy határokon átnyúlónak minősül, „amelyben a számlazárolási végzés alkalmazásával 
megbízott bíróság, a végzéssel zárolandó összes bankszámla vezetésének helye és a felek 
lakóhelye nem azonos tagállamban van.” 

A jogbiztonság növelése céljából az előadó szükségesnek tartja az említett rendeletben lévő 
feltétel megfordításának értékelését és annak kijelentését, hogy „minden olyan ügy határokon 
átnyúlónak minősül, amelyben az adósok lakóhelye és/vagy a végzéssel zárolandó bankszámla 
vezetésének helye más tagállamban található, mint az a bíróság, amelyik a számlazárolási 
végzést kibocsátotta.” 

 „Bankszámla” (4. cikk, 1. pont)

Az előadó szerint a „pénzügyi eszközök” belefoglalása a „bankszámla” meghatározásába több 
problémát is felvethet a felhalmozott kamatok lehetséges elvesztése szempontjából. E 
tekintetben a 26. cikk (3) bekezdése előírja, hogy a pénzügyi eszközök értékét a végrehajtás 
napján érvényes piaci árfolyamuk alapján kell meghatározni. 

A következő, (4) bekezdés arról rendelkezik, hogy „amennyiben a számlán tartott 
pénzeszközök pénzneme eltér a számlazárolási végzés kibocsátásának pénznemétől, a bank az 
összeget a végrehajtás napján érvényes hivatalos árfolyamra hivatkozással határozza meg”. 
Ezek a megoldások problematikusak lehetnek és sérthetik az adós érdekeit, mivel a pénzügyi 
eszközök értéke ki van téve a piaci árfolyamok ingadozásából eredő átváltási kockázatoknak. 
Ezért e tekintetben a bankot minden felelősség alól mentesíteni kellene, vagy az eljárás 
egyszerűsítése érdekében a számlazárolást csak készpénzre korlátozni.

 „Követelés” (4. cikk, 7. pont)

Az előadó véleménye szerint a „követelés” javaslatban található meghatározását bővíteni és 
pontosítani kell. A likviditási és esedékességi követelményekre való explicit hivatkozásnak 
köszönhetően lehetővé válna a követelés megalapozottságának jobb meghatározása, valamint 
el lehet kerülni az értelmezésbeli különbségeket a követelés jellegével kapcsolatosan, amely 
alapján a bíró számlazárolási végzést rendel el.

2.2. Az adós és a hitelező jogainak a kiegyensúlyozása

Bár a számlazárolási végzés kibocsátása során a másik fél meghallgatásának mellőzésével 
                                               
1 10. cikk (Eljárás a másik fél meghallgatásának mellőzésével)
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zajló eljárás révén meg kell őrizni a meglepetéshatást, az előadó úgy véli, hogy néhány 
rendelkezés tartalmát a hitelező és az adós jogainak megfelelő kiegyensúlyozása végett felül 
kell vizsgálni. Nevezetesen úgy tűnik, hogy a javaslat túlzott mértékben kedvez a 
kérelmezőnek, és a számlazárolási végzés lehetséges drákói jellegének enyhítéséhez nem 
nyújt kellő garanciát. 

Ezért az előadó megfontolandónak tartja néhány módosítás bevezetését a rendeletre irányuló 
javaslatba, amelyek lehetővé tennék az adós védelmének megerősítését abban az esetben, ha a 
hitelező esetleg visszaél az eljárással. Az előadó szerint ezek a módosítások a bizonyításra 
(11. cikk) és a végrehajtás mikéntjére (16. és 17. cikk) vonatkozhatnának és arra 
irányulnának, hogy megerősödjenek az adós jogai, miközben a másik fél meghallgatásának 
mellőzésével zajló eljárás által biztosított meglepetéshatás változatlan maradna.

A fentiek figyelembevételével az előadó kívánatosnak tartja egy olyan rendelkezés 
bevezetését, amely kivételes és kellőképpen indokolt esetekben olyan hatáskört ruház az 
ügyben eljáró bíróságra, hogy az további információkat kérhessen a kérelmezettől1, ami 
lehetővé teszi a kereset megalapozottságának pontosabb értékelését. Ugyanakkor abban az 
esetben, ha az adós bíróság előtti megjelenése veszélyeztetheti a hitelező kifizetését és az 
intézkedés konkrét végrehajtását, a bíró a másik fél meghallgatása nélkül járhatna el a kereset 
elfogadásakor vagy elutasításakor. 

A végrehajtás mikéntjének a tekintetében a 16. cikk hivatkozik az összes szükséges adatra 
annak érdekében, „hogy a bank(ok) kétséget kizáróan azonosíthassa (azonosíthassák) a 
kérelmezettet”. Ezzel kapcsolatosan az előadó úgy véli, hogy az említett cikk iii. és iv. 
pontjában levő adatokat, azaz a születési időt, nemzeti személyazonosító igazolvány vagy 
útlevél számát, illetve jogi személy esetében a cégjegyzékszámot mindig közölni kell az adós 
bankszámlájának azonosításához szükséges információk körének bővítése és ennek 
következtében az adós jogainak magasabb szintű biztosítása érdekében. Ezen túlmenően egy 
ilyen rendelkezés lehetővé tenné az adós bankszámlájának gyorsabb és biztosabb azonosítását 
is. 

Abban az esetben, ha a hitelező nem rendelkezik a szükséges információkkal, a 17. cikk 
értelmében kérheti, hogy a végrehajtás helye szerinti tagállam illetékes hatósága szerezze be 
azokat. Nagy valószínűséggel előfordulhat ilyen helyzet, azonban e lehetőség miatt a hitelező 
túl könnyen kijelenthetné általánosságban, hogy a kérelmező egy meghatározott tagállamban 
bankszámlával rendelkezik. 

Az európai adatvédelmi biztos véleményével2 összhangban az előadó javasolja néhány 
módosítás megfontolását, amelyek a kérelmező bankszámlájával kapcsolatos azon 
információk elérésének és kérelmének szabályozására és körülírására irányulnak, amelyek 
ténylegesen szükségesek a kérelmezett és bankszámláinak azonosításához. Emiatt a 17. cikk 
(2) bekezdésének megfogalmazása3 így túl általános, ami egyrészt az eljárás szempontjából 
                                               
1 Az kontradiktórius eljárás elve a tagállamok jogrendjének egyik alapelve.
2 Lásd: Az európai adatvédelmi biztos véleménye; HL C 373, 2011.12.21., 4. o.
3 Ha a kérelmező nem rendelkezik a számlára vonatkozó, 16. cikk szerint előírt összes információval, kérheti, 
hogy a végrehajtás helye szerinti tagállam illetékes hatósága szerezze be a szükséges információkat. Ennek a 
kérelemnek, amelyet a számlazárolási végzés iránti kérelemmel együtt kell benyújtani „tartalmaznia kell a 
kérelmező rendelkezésére álló, a kérelmezettre és bankszámláira vonatkozó valamennyi információt” (17. cikk 
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lényegtelen és szökségtelen információk közzétételéhez, másrészt banktitkok felfedéséhez 
vezethet.

2.3. Az eljárás alkalmazásából eredő költségek

A Bizottság javaslata szerint a számlazárolási végzés végrehajtása során a bankok számára 
felmerülő költségek kifizetése vagy megtérítése a nemzeti jog rendelkezései alapján történik 
(30. cikk (1) bekezdés). A nemzeti rendelkezések különbözősége fényében egy ilyen jellegű 
előírás azon hitelintézetek hátrányos megkülönböztetésének kockázatával járhat, amelyekre a 
fent említett kártérítés nem vonatkozik. 

Tagadhatatlan, hogy a javasolt eljárás emberi és gazdasági erőforrások felhasználásával jár, 
aminek költségeit nem lehet figyelmen kívül hagyni, ha tekintetbe vesszük a tényt, hogy az 
eljárás során nem közérdekről, hanem egyes személyek érdekéről van szó.  Ezért az előadó 
szerint a 30. cikknek konkrét és összehangolt rendelkezéseket kell tartalmaznia a bank 
számára felmerülő költségek kifizetésére, valamint a fizetés időzítésére és módozataira 
vonatkozóan.

3. Összefoglaló megállapítások

Az előadó szerint a számlazárolási végzés a belső piac fejlesztésének és a határokon átnyúló 
kereskedelem előmozdításának szolgálatában álló rendkívül fontos eszköz. A külföldön lévő 
adós vagyontárgyainak megóvása érdekében szükséges ideiglenes intézkedések jelenleg 
összetettek és költségesek. Az ideiglenes intézkedések gyors és egyszerű elérhetősége 
gyakran kulcsfontosságú annak biztosításához, hogy az adós ne tüntethesse vagy herdálhassa 
el vagyontárgyait, mire a hitelező a követelés érdemét illetően jogerős és végrehajtható 
bírósági határozat birtokába jut. 

Az intézkedés fontosságára tekintettel és a fent bemutatottak alapján az előadó kéri annak 
további megfontolását, hogy melyek pontosan azok az intézkedések, amelyeket a vonatkozó 
jogszabályoknak feltétlenül meg kell határozniuk, és érdeklődéssel várja az elkövetkező 
hónapokban sorra kerülő mélyreható megbeszéléseket.

                                                                                                                                                  
(2) bekezdés).


