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A Fővárosi Törvényszék mint másodfokú bíróság a

I) által

képviselt
Cofidis S.A. (61 avenaue Halley Parc de la Haute Bome FR-59866 Villeneuve-d Ascq CEDEX)

dr. Várhelyi Tamás ügyvéd (8000 Székesfehérvár, Zichy liget 9. fszt. 6) által képviselt
L rendű,
ll. rendű alperes ellen,

deviza kölcsön visszafizetése iránt indított perében a Pesti Központi Kerületi Bíróság 2018. április
10. napján kelt 12.P.303 .816/20 17/6-1. sz. ítéletével szemben az alperesek 7. sorszám alatti
fellebbezése folytán folytán meghozta az alábbi

bíróság ítéletét megváltoztatja és a keresetet elutasítja.

Kötelezi a felperest, hogy 15 napon belül fizessen meg az alpereseknek mint egyetemleges
jogosultaknak 228.252 (kétszázhuszon,nyol_cezel'-kétszázötvenkettő) forint első- és másodfokú

perköltséget.

Az ítélet ellen fellebbezésnek nincs helye.

Indokolás

A felperes keresetében alperes ek egyetemleges kötelezését kérte 1.418.564 Ft tőke és ennek 2015.
február 2. napjától a kifizetés napjáig járó évi 16,75% mértékű késedelmi kamata, valamint 225.880
Ft lejárt kamat és perköltsége megfizetésére.
Előadta, hogy az L t. alperessel 2007. október 22. napján kölcsönszerződést kötött személygépkocsi
megvásárlása céljábóL A szerződés szerint a felperes 1.626.018 Ft összegű kölcsönt folyósított az J.
r. alperes részére. A ll. r. alperes 2007. október 22. napján készfizető kezességvállaló nyilatkozatot
tett a kölcsön biztosítékaként.
A felperes úgy nyilatkozott, hogy a szerződés mindenben megfelel a Hpt. 213. § (1) bekezdésében
foglaltaknak. A szerződés rögzíti a kölcsön összegét, feltüntetésre került a THM és a kondíciós lista
tartalmazza a'THM számítása során .figyelembe nem vett egyéb költségeket is. A Hpt. 213. § (1)
bekezdés c) és d) pontja szerinti érvénytelenséget a DH törvények már kiküszöbölték., '
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Állította,  hogy  a  kölcsönszerződés  megfelelő  tájékoztatást  nyújt  az  árfolyamkockázattal
kapcsolatban is. A kereset összegszerűsége kapcsán arra hivatkozott, hogy a DH törvények szerint
elkészített elszámolás felülvizsgált elszámolásnak minősül.

Az alperesek ellenkérelmükben a kereset elutasítását és felperes perköltségben marasztalását kérték.
Állításuk szerint a perbeli szerződés a Hpt. 213. § (1) bekezdés a), b) és e) pontja alapján semmis.
Állították  azt  is,  hogy a felperes  által  alkalmazott  ÁSZF 8.  pontja  a  6/2013.  PJE határozatban
rögzítetteknek és a Ptk.  231. § (2) bekezdésének nem felel  meg.  Hivatkoztak a BH2015.32. és
BH2015.64. sz. eseti döntésre is. Vitatták a kereset összegszerűségét, mert megítélésük szerint a
felperes számítási módja nem ismert, nem ellenőrizhető. Hivatkoztak továbbá arra, hogy a felperes
nem adott megfelelő tájékoztatást az árfolyamkockázattal kapcsolatban, ezért a szerződés a Hpt.
203. § (1), (6) - (7) bekezdései alapján, illetve a Kúria 2/2014. PJE határozata alapján is érvénytelen,
e körben utaltak a C-186/16. sz. döntésre is.
Az alperesek kérték a tárgyalás felfüggesztését az Európai Unió Bírósága előtt C-38/17, C-51/17, C-
118/17. sz. alatt folyamatban lévő előzetes döntéshozatali eljárásokra.

Az  elsőfokú  bíróság  ítéletével  kötelezte  az  alpereseket,  hogy  15  napon  belül  egyetemlegesen
fizessenek meg a felperesnek 1.644.444 Ft-ot és ebből 1.418.564 Ft után 2015. február 2. napjától a
kifizetés napjáig járó évi 16,75%-os kamatot és 185.261 Ft perköltséget.
Az elsőfokú bíróság ítéletének indokolásában hivatkozott a régi Ptk. 523. § (1) bekezdés, 272. § (1)
bekezdés, 274. § (2) bekezdés, 525. § (1) bekezdés, valamint a Hpt. 210. § (2) bekezdés, 213. § (1)
bekezdés rendelkezéseire. 
Az elsőfokú bíróság megítélése szerint a kölcsönszerződés megfelel a Hpt. 213. § (1) bekezdésében
foglalt  rendelkezéseknek.  A szerződésben  feltüntetésre  került  a  szerződés  tárgya,  a  folyósított
kölcsönt  forint  összegben  tartalmazza,  ezen  túl  feltüntetésre  került  a  THM mértéke,  a  kezelési
költség és az ügyleti kamatláb mértéke is. A szerződés szerint a törlesztőrészletek száma 84 volt,
amit  utóbb 108-ra módosítottak.  Az elsőfokú bíróság  a  kölcsön összege  és  a  törlesztőrészletek
tekintetében  utalt  a  6/2013.  PJE  határozatban  foglaltakra,  mely  szerint  elegendő,  ha  ezek
kiszámítható módon vannak meghatározva. 
Az  árfolyamkockázattal  kapcsolatban  az  volt  az  álláspontja,  hogy  a  felperes  ebben  a  körben
megfelelő  tájékoztatást  nyújtott,  az  megfelel  a  6/2013.  PJE  határozatban  foglaltaknak.  A
kölcsönszerződés  egyedi  feltételei  és  az  ÁSZF 8.  pontja  részletes  figyelemfelhívó  tájékoztatást
tartalmaz  az  árfolyamváltozás  lehetőségéről  és  annak  törlesztőrészletekre  gyakorolt  hatásáról,
nevezetesen arról, hogy a hátralévő tőkeösszeg és a törlesztőrészletek az árfolyam változásai miatt
változhatnak, emiatt a hátralévő tőke növekedhet. Ezen tájékoztatás egyértelmű, az abban foglaltak
valós bekövetkeztét vetítik előre.
Az elsőfokú bíróság nem találta alaposnak alperesek összegszerűséggel kapcsolatos  védekezését
sem. Megítélése szerint a felperes által csatolt kimutatás részletezi a tartozás összegét, melyhez a
szerződésben, Üzletszabályzatban és Hirdetményben foglaltak is feltüntetésre kerültek, továbbá a
DH2 tv. 18.§ (5) bekezdése alapján az elszámolás nem vitatható. 
Az  elsőfokú  bíróság  indokolatlannak  látta  az  alperesek  Pp.  152.  §  (2)  bekezdése  szerinti
felfüggesztés iránti kérelmét, mert a per eldöntése nem függött az ennek során hozandó döntésektől.
A kamatról a Ptk. 301. § (2) bekezdése alapján rendelkezett. 
A perköltséget a Pp.81.§-a alapján a felperes 89,4%-os pernyertessége arányában állapította meg.

Az  elsőfokú  bíróság  ítéletével  szemben  az  alperesek  nyújtottak  be  fellebbezést,  melyben
elsődlegesen az ítélet  megváltoztatását és a kereset elutasítását,  másodlagosan az ítélet  hatályon
kívül helyezését és az elsőfokú bíróság utasítását kérték a per újabb tárgyalására és újabb határozat
hozatalára. Eljárási szabálysértésként az indokolási kötelezettség megsértésére hivatkoztak. 
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Az alperesek állították, hogy a törlesztőrészletek számítási módjára vonatkozó szerződési feltétel a
Ptk.  209/A. § (2) bekezdése alapján tisztességtelen,  ezért  semmis.  Ezt azzal indokolták,  hogy a
felperes  az  árfolyamváltozást  nem  az  adott  havi  törlesztőrészletre  vetíti,  hanem  a  teljes
tőketartozásra, tehát mintha minden hónapban az adott árfolyamon folyósítaná a kölcsönt alperes
részére. E mögött azonban szolgáltatás nem áll, tehát a felperes tisztességtelen bevételre tesz szer.
Az elsőfokú bíróság ítélete ezen hivatkozásukra nem tért ki, nem indokolta, hogy miért nem fogadta
el. 
Sérelmezték azt is, hogy az elsőfokú bíróság mindenféle indokolás nélkül állapította meg azt is,
hogy a kölcsönszerződés tartalmazza a szerződés tárgyát, a THM-et, a törlesztőrészleteket.
Az elsőfokú bíróság ítélete nem tartalmazza, hogy a bíróság milyen törlesztőrészleteket állapított
meg, különös tekintettel arra, hogy az ÁSZF 8. pontja alapján a tőketartozás és a törlesztőrészletek
összegét a felperes havonta újra kalkulálta, így azt a szerződés nyilvánvalóan nem tartalmazhatja.
Az összegszerűség vonatkozásában arra tértek ki, hogy irreleváns az az ítéleti megállapítás, hogy a
követelés  összegszerűsége  a  DH2  tv.  18.  §  (5)  bekezdése  alapján  nem  vitatható.  Nincs  olyan
jogszabály ami a DH2 tv. szerinti elszámolást ítélt dolognak minősítené, így az nem bizonyítja a
kereset összegszerűségét. Az összegszerűség vitathatóságával kapcsolatban hivatkoztak a Fővárosi
Törvényszék  P.21.641/2015/15.  sz.  határozatában  foglaltakra,  a  Civilisztikai  Kollégiumvezetők
2015.  november  9-10.  napján  tartott  értekezletén  elfogadottakra,  a  BH+2014.12.538.  és  a
BH2018.282.  sz.  eseti  döntésre,  valamint  a  Székesfehérvári  Törvényszék  1.Pf.395/2017/4.  sz.
ítéletében  foglaltakra.  Megítélésük  szerint  a  felperes  által  csatolt  mellékletek  tökéletesen
alkalmatlanok  arra,  hogy  az  alperesi  tartozás  alakulása  nyomon  követhető  legyen,  hiszen  a
befizetéseket sem tünteti  fel.  Ezen túl  hiányzik a felperesi  beadványokból a mellékletek adatait
érthetővé tevő magyarázat és tényelőadás. A felperes semmilyen magyarázattal nem szolgál arra,
hogy az alperesi teljesítéseket mekkora összegű törlesztőrészletekkel számolta el annak forintra való
újra  kalkulálásakor,  milyen árfolyamot alkalmazott  ennek során,  milyen matematikai  művelettel
jutott el a szerződéskötéskor rögzült tartozásból a keresetben megjelölt követelés összegéig, ennek
mi a jogszabályi és szerződéses jogalapja, illetve okirati bizonyítéka. 
Az alperesek iratellenesnek találták az elsőfokú bíróság azon megállapítását, hogy a felperes által
adott  árfolyamkockázati  tájékoztató  megfelelő.  Ezzel  kapcsolatban  idézték  az  Európai  Unió
Bírósága C-186/16. sz. döntésében foglaltakat, ennek értelmében nem csupán arról kell tájékoztatni
az adóst, hogy a deviza árfolyam pozitív és negatív irányba is változhat, hanem fel kell hívni az
adós figyelmét a konstrukció hosszú távú konkrét kockázataira is.
Az alperesek e körben hivatkoztak a 93/13. EGK irányelv 4. és 5. cikkében foglaltakra, valamint a
C-26/13.  sz.  ügyben  hozott  ítéletre,  hangsúlyozva,  hogy  a  C-397/11.,  a  C-243/2008.  sz.  uniós
döntések értelmében a szerződési feltételek tisztességtelenségét a bíróságnak hivatalból is vizsgálnia
kell. 
Az alperesek továbbra is kérték az eljárás felfüggesztését az Európai Unió Bírósága előtt C-38/17.,
C-118/17. sz. alatti előzetes döntéshozatali eljárások befejezéséig. 

A felperes fellebbezési ellenkérelmében az elsőfokú bíróság ítéletének helybenhagyását kérte arra
hivatkozással, hogy a tényállás helyesen került megállapításra és abból az elsőfokú bíróság helytálló
jogi következtetést vont le. Kérte másodfokú perköltsége megtérítését is. 
Azon alperesi állítással szemben, hogy a törlesztőrészletek számítási módja tisztességtelen, azt adta
elő,  hogy a kölcsönszerződés  II.  pontjában a  finanszírozás  deviza nemeként  svájci  frank került
feltüntetésre, továbbá az ÁSZF 8. pontja szerint a kölcsön devizában van nyilvántartva, melynek
visszafizetése úgy történik, hogy a forintban kifejezett tőkeösszeg és a törlesztőrészletek összege a
forint  és  deviza  árfolyamváltozásoknak  megfelelően  havonta  újrakalkulálásra  kerül.  Ebből  az
következik,  hogy  a  kölcsön  nem  forint  alapú,  hanem  devizában  nyilvántartott  kölcsön.  A
szerződésben meghatározásra került a kölcsön összege, a folyósítás és a szerződéskötéskor irányadó
törlesztőrészletek összege, annak számítási módja, valamint a szerződéssel kapcsolatos költségek is.
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Az  összegszerűséggel  kapcsolatban  hangsúlyozta,  hogy  a  2016.  március  21.  napján  kelt
beadványához F/18.  sz.  alatt  mellékletet  csatolt,  ami pontosan részletezi  az alperesi  befizetések
elszámolását.  Ebből  a  kimutatásból  jól  követhető,  hogy  az  alperesek  mikor,  milyen  összegű
befizetéseket teljesítettek és ezt a felperes milyen jogcímen számolta el.
Fenntartotta azon nyilatkozatát, hogy a szerződés az árfolyamkockázattal kapcsolatban megfelelő
tájékoztatást  nyújtott  az  adós  részére,  ez  a  tájékoztatás  megfelel  a  6/2013.  PJE  határozatban
foglaltaknak. 
Indokolatlannak tartotta az eljárás felfüggesztését az előzetes döntéshozatali eljárásokra, mert nincs
olyan  nemzeti  norma,  ami  az  uniós  normával  ellentétes  lenne  és  a  bíróság  döntésének  alapját
képezné. 

A másodfokú bíróság a 2/2010. (VI.28.) PK vélemény 4.b. pontja alapján hivatalból semmisséget
észlelt a 18/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés c) pontja alapján az ÁSZF 29. pontja
tekintetében, mert a felperes a felmondás következtében lejárttá vált törlesztőrészleteken belül az
ügyleti kamat és biztosítási díj megfizetését is kérte, amiért szolgáltatást már nem nyújtott.
A felperes a másodfokú bíróság felhívására úgy nyilatkozott, hogy álláspontja szerint az ÁSZF 29.
pontja  a  Ptk.  rendelkezései  értelmében  nem  minősül  tisztességtelennek,  az  I.  r.  alperes  a
szerződéshez tartozó ÁSZF-et, így ezt a feltételt is elfogadta. 
A  felperes  ettől  függetlenül  elkészítette  azt  az  elszámolást,  ami  a  felmondásig  le  nem  járt
törlesztőrészleteknél  csak  a  tőkerészt  vette  figyelembe,  a  felmondás  előtti  törlesztőrészletek
összegét pedig az MNB középárfolyama alapján számította ki. Ennek eredményeként közölte, hogy
az alpereseket 1.314.925 Ft tőke és ennek 2014. február 26. napjától számított  19,56% mértékű
késedelmi kamata terheli.

Az elsőfokú bíróság ítéletének nem volt a Pp. 228. § (4) bekezdése alapján fellebbezés hiányában
jogerőre emelkedett rendelkezése, ezért azt a másodfokú bíróság teljes terjedelmében bírálta felül.

A fellebbezés alapos.

A  másodfokú  bíróság  álláspontja  az  alábbiak  miatt  tér  el  az  elsőfokú  bíróság  ítéletében
kifejtettektől. 

A másodfokú bíróság előre bocsátja, hogy nem volt olyan lényeges eljárási szabálysértés, ami az
ügy  érdemi  elbírálására  kihatott  és  az  elsőfokú  bíróság  ítéletének  hatályon  kívül  helyezését
indokolttá tette volna. Az elsőfokú bíróság a szükséges mértékben eleget tett a Pp. 221.§-a szerinti
indokolási kötelezettségének, az elsőfokú ítéletből megállapítható, hogy a szerződés érvényessége,
az összegszerűség és az árfolyamkockázat tekintetében mely tényekre és jogszabályokra alapozva
hozta meg döntését.

Az elsőfokú bíróság helyesen állapította meg, hogy a szerződés a Hpt. 213.§ (1) bekezdés a) pontja
alapján nem érvénytelen. A szerződésben foglaltak szerint a kölcsön összege meghatározásra került
devizában (10.910,68 CHF) és forintban (1.626.018 Ft) is, a szerződés rögzítette az első referencia
árfolyamot.  Az  ÁSZF  8.  pontja  tartalmazza  azt  is,  hogy  a  tőkeösszeg  kifizetésekor  milyen
árfolyamot kell alkalmazni az átváltásnál. A szerződés 2012-es módosítása során a felek a kölcsön
összegét 1.514.730 Ft-ban határozták meg. 
A kölcsön összegével kapcsolatban a másodfokú bíróság utal az 1/2016. PJE határozat 1. pontjában
foglaltakra, mely szerint a deviza alapú fogyasztási és lakossági kölcsönszerződés abban az esetben
is  megfelel  a  hitelintézetekről  és a pénzügyi  vállalkozásokról  szóló 1996.  évi  CXII.  törvény (a
továbbiakban: Hpt.) 213. § (1) bekezdés a) pontja által előírt követelménynek, ha az írásba foglalt
szerződés – ideértve az annak a szerződéskötéskor részévé vált általános szerződési feltételeket is –
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a kölcsön összegét forintban (lerovó pénznem) határozza meg, feltéve, hogy az így meghatározott
kölcsönösszeg  devizában  (kirovó  pénznem)  kifejezett  egyenértéke  pontosan  kiszámítható  az
átszámítás szerződésben rögzített későbbi időpontjában, ennek hiányában a folyósításkor, az akkor
irányadó árfolyam figyelembevételével. A perbeli szerződés ennek a követelménynek megfelel. 

Nem volt  alapos alperesek hivatkozása a Hpt.  213.§ (1) bekezdés b) pontjára sem. A szerződés
szerint a THM 20,26%, a felperes által F/17. sz. alatt csatolt Üzletszabályzat 2.8. pontja részletes
levezetést tartalmaz a THM számítással kapcsolatban, az F/11. sz. alatt csatolt kondíciós lista rögzíti
a THM számítása során figyelembe nem vett  egyéb költségeket is.  Ezzel szemben az alperesek
semmivel nem támasztották alá azt a hivatkozásukat, hogy a THM számítási módja és a figyelembe
vett költségek nem valósak.

Helyesen állapította meg az elsőfokú bíróság azt is, hogy a kölcsönszerződés nem érvénytelen a
Hpt. 213.§ (1) bekezdés e) pontja alapján sem. A szerződés tartalmazza, hogy a kölcsönt 84 havi, a
szerződés módosítása után 108 havi részletben kell visszafizetni, a törlesztőrészlet összege 203,32
CHF (30.301 Ft), a módosítás után 34.852 Ft volt, rögzíti az esedékességet is. Az 1/2016. sz. PJE
határozatban foglaltak alapján az irányadó deviza átszámítási árfolyamot a jogalkotó rendezte az
MNB deviza-középárfolyamában meghatározva,  ezért  a  szerződés  semmissége akkor  sem lenne
megállapítható,  ha  az  ÁSZF  8.  pontja  egyébként  nem  tartalmazta  volna,  hogy  a  havi
törlesztőrészletek összege az OTP Bank Nyrt. deviza eladási árfolyama alapján kerül kiszámításra.
A szerződés deviza alapúságára tekintettel nem minősül tisztességtelennek az a feltétel sem, mely
szerint a felperes a referencia árfolyam alapján a törlesztőrészleteket folyamatosan újrakalkulálja. 

Az alperesek a kereset összegszerűségét is vitatták, ezen belül hivatkoztak arra, hogy a késedelmi
kamat az ÁSZF 11. pontjában foglaltaknak nem felel meg. 
A felperes ezt követően az F/16. sz. alatti  beadványában bemutatta a késedelmi kamat részletes
levezetését, erre az alperesek már nem tettek nyilatkozatot.
A felperes a 2014. május 12-én kelt beadványában tételesen indokolta követelése összegszerűségét,
becsatolta a DH2 tv.  szerint készített  részletes elszámolást  is,  ennek megfelelően keresetét  le is
szállította.
Az alperesek arra helyesen hivatkoztak, hogy egyebek mellett a BH2018. 282. sz. eseti döntésben
kifejtettek szerint az elszámolásnak az adósok tartozására vonatkozó adatai  nem kötik a perben
eljáró  bíróságokat,  kizárólag  a  pénzügyi  intézmény  által  a  fogyasztó  terhére  a  különnemű
árfolyamok, valamint az egyoldalú kamat-, költség- és díjemelés alkalmazásával tisztességtelenül
felszámított,  és  így  az  adósok  által  túlfizetett  összeg az,  ami  további  jogvita  tárgyát  már  nem
képezheti. Ugyanakkor a másodfokú bíróság utal a BDT2010.2212. sz. eseti döntésben foglaltakra,
mely szerint önmagában az az alperesi nyilatkozat, hogy a felperesi követelés összegszerűségét nem
ismeri  el,  nem teszi  a  felperes  tényállításait  kétségessé.  A részletes  elszámolás  tartalmazza  az
alperesi teljesítéseket, azok felhasználását, az alkalmazott árfolyamot, az alperesek ezzel szemben
olyan előadást nem tettek, ami a felperesi kimutatás valamely konkrét adatát kétségessé tette volna. 
A másodfokú bíróság által az ÁSZF 29. pontja tekintetében észlelt semmisséget követően a felperes
módosította a hátraléki kimutatást, így a tartozás összegszerűsége megállapítható volt. 

A fentieken túl azonban az alperesek hivatkoztak arra is, hogy a felperes árfolyamkockázatról szóló
tájékoztatása  elégtelen  volt  a  devizakockázat  megfelelő  szintű  feltárásához.  Állításuk  szerint  a
felperes semmilyen módon nem tájékoztatta őket az árfolyamváltozás kockázatairól. 
Az alperesek állításával szemben a kölcsönszerződés II. pontjában rögzítésre került, hogy az ügyfél
tudomásul  veszi  és  elfogadja,  hogy az árfolyamok változásai  miatt  a hátralévő tőkeösszeg és  a
törlesztőrészletek változhatnak és a változások kockázatát magára vállalja.
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Az ÁSZF 8. pontja tartalmazza azt is, hogy külföldi deviza alapú konstrukció választása esetén a
forintban kifejezett  tőkeösszeg a  szerződés  időtartama alatt  a  forint  és  külföldi  deviza  naponta
meghatározott  árfolyamváltozásának  megfelelően  változik.  A hátralévő  tőke  növekszik  a  forint
leértékelődése esetén.
Az árfolyamkockázat valós tartalmára vonatkozó, konkrét és egyedi tájékoztatás megtörténtét és
tartalmát a pénzügyi intézménynek kell bizonyítania.
Az elsőfokú bíróság az 5. sz. alatti tárgyalási jegyzőkönyvben ennek megfelelően tájékoztatta is a
felperest bizonyítási kötelezettségéről. 
A felperes a szerződésben foglalt tájékoztatás megfelelőségére hivatkozott, azt az alperesi állítást
nem vitatta, hogy az árfolyamkockázattal kapcsolatban további tájékoztatás nem történt. 

A másodfokú bíróság egyetértett az elsőfokú bíróság azon álláspontjával, hogy a szerződésbe foglalt
árfolyamkockázati  tájékoztató  a  Hpt.  203.§  (6)  -  (7)  bekezdésében foglaltaknak megfelel,  mert
feltárja  a  szerződéses  ügyletben az ügyfelet  érintő  kockázatot, tartalmazza az árfolyamkockázat
ismertetését, valamint annak hatását a törlesztő részletre.
A másodfokú bíróság azonban kiemeli, hogy a perbeli szerződés fogyasztói szerződésnek minősül,
ezért az árfolyamkockázatról szóló tájékoztatónak meg kell felelnie a 93/13/EGK irányelv 4. cikk
(2) bekezdésében foglalt  világos és érthető megfogalmazás követelményének is.  Az irányelvben
foglalt  követelmény  értelmezésére  az  Európai  Unió  Bírósága  jogosult,  ez  az  értelmezés  az
árfolyamkockázattal kapcsolatban a C-186/16. és a C-51/17. sz. alatti döntésekben jelent meg, ezért
az alperesi védekezés kapcsán az abban foglaltakat is figyelembe kellett venni. 
A C-186/16. sz. alatti döntéssel egyezően a C-51/17. számú ítéletben is kimondta az unió bírósága,
hogy a 93/13 irányelv 4. cikkének (2) bekezdését akként kell értelmezni, hogy az a követelmény,
amely szerint a szerződési feltételeket világosan és érthetően kell megfogalmazni, arra kötelezi a
pénzügyi intézményeket, hogy elegendő tájékoztatást nyújtsanak a kölcsönfelvevők számára ahhoz,
hogy ez utóbbiak tájékozott és megalapozott döntéseket hozhassanak. E tekintetben e követelmény
magában foglalja,  hogy az  általánosan tájékozott,  észszerűen figyelmes és  körültekintő,  átlagos
fogyasztó  ne  csupán  azt  legyen  képes  felismerni,  hogy  a  nemzeti  fizetőeszköz  a  kölcsön
nyilvántartásba  vétele  szerinti  devizához képest  leértékelődhet,  hanem értékelni  kell  tudnia egy
ilyen  feltételnek  a  pénzügyi  kötelezettségeire  gyakorolt  –  esetlegesen  jelentős  –  gazdasági
következményeit is.
A perbeli  szerződésben rögzített tájékoztatás ennek a követelménynek nem felel meg, mert nem
tartalmazza, hogy a kedvezőtlen árfolyamváltozás az adóst terhelő pénzügyi kötelezettséget jelentős
mértékben megnövelheti, ekként az adós vállalása gazdasági következményeit felmérni nem tudta.
Ebből  az  következik,  hogy  a  szerződés  II.  és  az  ÁSZF  8.  pontjának  az  árfolyamkockázatra
vonatkozó tájékoztatást tartalmazó feltételei az átlagos fogyasztó számára nem világosak és nem
érthetőek,  ezért  a  Ptk.  209.§  (4)  bekezdése  értelmében  tisztességtelennek  minősülnek.  Erre
tekintettel azt már nem kellett vizsgálni, hogy a tájékoztatásra mikor került sor. 
A másodfokú bíróság jelzi azt is, hogy miután a kikötés tisztességtelenségét nem a bíróság észlelte,
hanem arra az alperesek hivatkoztak, ezért a bíróságnak nem kellett a felperest felhívni arra, hogy a
szerződés érvénytelenségének jogkövetkezménye tekintetében nyilatkozzon. Ezzel kapcsolatban a
másodfokú bíróság utal a Kúria által létrehozott konzultációs testület 2016. június 8. napján tartott
üléséről készült Emlékeztető 3. pontjában foglaltakra. 
Figyelemmel arra, hogy az árfolyamkockázat fogyasztóra hárítása a szerződés elsődleges tárgyához
tartozik,  a  főszolgáltatás  részét  képezi,  ezért  az  árfolyamkockázatra  vonatkozó  rendelkezés
tisztességtelenségének  megállapítása  a  kölcsönszerződés  teljes  érvénytelenségét  eredményezi.  A
felperes arra az esetre, ha a bíróság az alperes védekezését alaposnak találná, nem terjesztett elő a
jogkövetkezmények alkalmazása iránti kereseti kérelmet, így arról rendelkezni nem lehetett. 
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Az  érvénytelen  szerződéshez  nem  fűződik  a  Ptk.  198.§  (1)  bekezdésében  meghatározott
jogkövetkezmény,  vagyis  nem  keletkezik  kötelezettség  a  szolgáltatás  teljesítésére,  illetve
jogosultság a szolgáltatás követelésére, ezért a másodfokú bíróság a keresetet elutasította. 

A fentiekre is tekintettel a másodfokú bíróság nem látta indokoltnak a tárgyalás felfüggesztését az
alperes által hivatkozott C-38/17 és C-118/17. sz. alatti előzetes döntéshozatali eljárásokra. 
Ezzel kapcsolatban a másodfokú bíróság utal arra is, hogy a C-38/17. számú ügyben előterjesztett
főtanácsnoki indítvány tartalma alapján nem feltételezhető, hogy az Európai Unió Bírósága eltérne
az eddigi joggyakorlatától. 

Mindezek  alapján  a  másodfokú bíróság  az  elsőfokú  bíróság  ítéletét  a  Pp.  253.§  (2)  bekezdése
alapján megváltoztatta és a keresetet elutasította. 

Az alperesek fellebbezése eredményes volt, ezért a felperes a Pp. 78. § (1) bekezdése alapján köteles
az alperesek első- és másodfokú perköltségét megtéríteni, amely a 32/2003. (VIII.22.) IM rendelet
rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontja és (5) bekezdése alapján megállapított ügyvédi munkadíjból és
az alperesek által lerótt  fellebbezési illetékből (113.485 Ft)  áll. 

Budapest, 2018. december 12.

dr. Juhász Krisztina s. k.              dr. Nemoda Valéria s. k.                  dr. Erményi Kinga s. k.
     a tanács elnöke                                       előadó bíró           bíró


