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A Fov6rosi Ttirvdnyszdk mint m6sodfokri bir6s6g a o

,.) 6ltal kdpviselt

t 5.j f"tp"t"tnek, az Olsavszky Ugyv6di Iroda (1033

t. '- '
Budapest, Bo,gdanr ut 6/,4'"

Ill4.. eli6r6 i.igyvdd: dr. Olsavszky Pdter) 6ltal k6pviselt ' ;'^.

f .| alperes ellen teljesit6sre kdtelezds iltant a Pesti Kdzponti Keriileti Bir6s6g el6tt

, sz6mon inditott per6ben 2018. m6jus2g.napifunhozott 12' sotszhmri itdlet ellen a

felperes resz€r ol 1 3 . sorsz6mon benyrijtott fellebbezds folytrin meghozta az alilbbi

it6letet:

A m6sodfokir bir6s6g az elsofokri bir6s6g it6let6t helybenhagyja.

Kotelezi a masodfokri bir6s6g a felperest, hogy l5 napon beliil fizessen meg az alpenesnek 75' 360

(hetvenotezer h6romszazhatvan) forint m6sodfokri perkoltsdget.

Az itlletellen nincs helye fellebbezdsnek'

Indokol6s

Az els6fokri bir6s6g it6letdvel a keresetet elutasitotta'

A bir6s6g kotelezte a felperest, hogy 15 napon beliil fizessen meg az alperesnek 150'715 forint

perkdlts6get.

A felperes a fellebbezdsdben elsodlegesen az elsofohi bir6s6g itdletdnek a megv6ltoztat6s6l €s az

alperes kereseti k6relemnek megfelel6 marasztal6s6t, m6sodlagosan az elsofokri biros6g ftdlet€nek a

hat6lyon kivul helye zeset es az elsofokri bir6s6g ij hatilrozat hozatalira, tov6bb6 az alperes

perkOltsdgben val6 marasztal6s6t k6rte'

Ana hivatkozott, hogy az elsofokri bir6s6g itdlete iratellenes 6s jogszab6lysdrto. A perbeli szerz6dds

megk6t6sdr e 2117-blnkeriilt sor, amely ii6szakban kevdsbd szigoru szabillyozhs volt 6rvdnyben az

6rfJyamko ckLzatrol tdrtdno tdjdkoztatils vonatkoz6saban, A fogyaszt6k tiiekoztatdsilta sor

kerulhetett okiratban, vagy ak6i sz6ban is, nem volt ktjvetelmdny a kiildn ir6sbeli nyilatkozat'

Elegendo volt azirn. egydrtelmri ds ktizdrtheto tilekoztatist.
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Az arperes a szerzodhsT. pontj6ban tett nyilatkozata szerint teljes bizonyit6 erejti rnag6nokirattal

igazoihat6an megkapta ut itfolyu*kockazatr6.l val6 t6j6koztat6st.

Az elsofokri elj6r6s sor6n csatolt6k * it aanoJ szerzoddsi Feltdtelek 6s rJzletszabillyzat

elv6laszthatatlan melldkletdt khpezo Hirdetm6nyt, amelynek 1. pontja egyertelmti t6.jj6koztat6st ad

arra vonatkoz6an, hogy az 6rfolyamv6ltoz'6s kovetkeztdben a torlesztordszletek dsszege

megemelkedhet.
Tov6bbi figyelemfelhiv6 rendelkezdseket tartalmaz az ASZF sz6mos rendelkezdse a hitel penzigyi

feltdteleiktir6ben, amelyre egydbkdnt az egyedi szerzodes 7'pontja is hivatkozik' 
.

rJtalt azASZF al.2..plntj6f,an foglaltad;, tov6bb6 a 4.1.3.pontj6ban rdgzitettekre azzal' hogy a

meghatarozott keptet at.uplan 
^"giilapithai6, 

hogy a torreszt6r€szret deviza alapri k0rcs6n esetdn

m inden esetben tarta\maz 6rfo lyamv6ltoz6st'

Az ASZF 4.2.2.pontjaszerint meghathrozott kdplet alapiilnugyancsak meg6llapithat6' hogy a kamat

mdrtdke is az irfolyamv6ltoz6shoz k6tdtt'

Az alperes fizet6si k6telezettsdgdnek mdrtdke az 6rfolyamv6ltoz6st6l fi.iggoen kerul rneg6llapit6sra'

Az els6fokri bir6s6g *on 
^"{6[apit6sa, 

amely szerint a felperes nem tudta bizonyitani, hogy a

szerzoddsben megfereloen tilekoztatta az alperest az 6rforyamko cklzattal kapcsolatban

me galapozatlan ds iratellenes.

Nincs jelent6s6ge annak, hogy az6rfolyamko ckinatravonatkoz6 t6j6koztat6s a szerzoddsben' hogy

az Altal,rnos Szerzodesi Feltdtelek k6z6tt szerepel, hiszen a' Altalfunos szerzoddsi Felt6tel is a

szerzodds resze, igy annak rendelkezds et az alperls megismerte, a szetzoddst annak ismeret6ben frta

al6. A Hpt. 203. $-a olyan kotelezetts6g.t t.. telepft a penzintdzetre' amely szerint az

6rfolyamko ckhzatratbrtenoia;ekoztat6snak elkiil6ntilten kellene megielennie'

Utalt a BDT 2016.3 457. sz6mtBir6s6gi Hatdrozatiban foglaltakra, valamint a SzegerJi itetotauta pr'

IL20.37 2 I 201 6. szfmri hathrozattua.

ugyanezt mondja ki a 212014. Polgari Jogegys6gi Hatilrozat, melyek alapifun az ad6st terheli annak

bizonyit6sa, hogy tnjekoilatks sz6m6ran.tn nott vil6gos ds 6rtheto' Alperesnek kiil6n6sen azt kell

bizonyftania, hogy i szerzod,e,smegkdtdsekor olyan tdves t6jdko rtatdst kapott, amely alapj6n alappal

gondolhatta, hogy az firfolyamkoiklzat n.. uul6r, m6s sz6val, hogy a szetz6d6s megkotdsekor a

Ptk. 210 $ (1) bekezdese alap;6n tdveddsben volt. Id6zte a BDT 2013'7889' sz|mihatdrozalot'

Az elsofokf biros6g g-I. Jimn vdgz6sdben helyesen oktatta ki a feleket a bizonyit6sra szorul6

t6nyekrol 6s arr6l, iogy "t melyik felet terheli, azonban erre megfelelo bizonyitiisi elj6riist nem

folytatott le, illetve u, iip..., 6ltal elmulasztott bizonyit6st is a felperes terh6re drtdkelte'

Az els6fokri bir6srig a 2008. m6rcius 20. napifun megtartott trirgyal6son meghozott 9-I' sz6mri

v6gz6sdben a kOvJkezokrol 6j6koztatta felpirest: ,,a felperesnek kell .bizonyitania, 
hogy az

6rfolyamkockhzatr6l az alperei thilkoztatta tehht azt, hogy az 6rfolyamkock'zatr6l sz6l6

ttrjekoztatis megtortdnt.- A-t6j6koztat6s megtort6nt, a felperes azt megfelelo m6don bizonyitotta'

Ezzel szemben azalperest terhelte az elleniizonyftrisi kdtelezetts6g- Az alperes a 2008' m6jus 15'

napjrin megtartott t6rgyal6son indiftfnyozta, hogy az elsofokri bir6s6g az alperest az

6rfolyamkockinatr6l ttirtdno thjekoztatfus io.6b.n hallgassa meg, azonban az els6fokri bir6s6g a

felajanlott bizonyit6st mell6zte. Az it6let6ben nem sz6l an6l, hogy az alperes 6ltal felaj6nlott

bizonyit6st mi6rt mell6zte, illetve mi6rt 6rt6kelte a felperes terhdre azon bizonvitasra nem keri'ilo

t6nyt, amelynek bizonyit6sfra az alperes volt kdteles'
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Az alperes a fellebbezdsi ellenkdrelmdben az els6fokri bir6s6g it6let6nek a helybenhagy6s6t' 6s a

felperls perkdlts6gben val6 marasztal6s6t kdrte'

Arra hivatkozott, hogy az ers6fokri bir6r6g a t6ny6ll6st telies k.rtien felt6na, a bizonyftdkokat

okszenienm6rlegelte,indokol6sik6telezetts6g6nekelegettett.
HivatkozottaHpt.203'$(6)6s(7)bekezddsdbenfoglaltakra'
A becsatolt iratokb6l egydrtelmtien meg6llapith-at6, hogy az 6rfolyamko cklzat fogalm6r6l

semmilyen tilekoztatfust nem ny0jtott a felperes jogelod]9, 
- - ,

Hivatkozott a F6v6rosi r6rv6nysz6k is.pr.olg.+ t}lzotl l+.szam jogerds it€letdben kifejtett

indokokra.
Ana hivatkozott afelperes, hogy az alperes felr6hat6 magatartiist kovetett el, Mzal' hogy nem

tanulmanyo zta ifi a kolcsons ziizbd6'st. El6adta, hogy az alperes alaposan 6ttanulm6nyozta a

kirlcsonszerz6d6st, azonban semmilyen inform6ci6t nim talalt az ixfolyamkock6zat fogalm6ra 6s

arra sem, amit a Kriria 2l20l4.PJE jogegysdgi hat6rozat III.I.pontja eloir' 
.i

A perbeli esetben nem 6llapithat6 meg, h oiy * 6rfolyamv6ltoz6s kockinata teljes egdszeben az

ad6st terheli sem pedig az, hogy az 
'rforyim 

ad6sra n6zxe kedvez6tlen v6ltoz6s6nak nincs fels6

hatfra.rJtalt azEo.Jfuiunio eiroragu ertir ac-5tlt7.sz6mri iigyben hozott it6let€ben kifejtettekre'

Megjegyezte, hogy maga akolcs0nszerz6d6s semmit nem tartalmaz az 1rfolyamkock'zatr6l' mig a

hirdetm6ny szerint az frfolyamvdltozhs hat6ssal van a tbrleszt6rdszlet nagysirgira, azonban ebbol

nem kdvetk ezlk az, hogy a fogyaszt6 tdrleszto r6szlete korliitlan emelkedhetne' A perbeli

kolcs6nszerzod6s t uirgut 
"* 

artolyi^vilrtozitsmtikdddsi mechanizmus6r6l, arr6l, hogy pontosan mi

v6ltja ki, vagy mi v6ltf,ada ki a torlesztordszletek emelkeddsdt. At6iekoztat6sb6l hirinyzik magifi az

6rfolyamv6l toz6stkiv6lt6 ol<ra, azaz a deviza6rfolyam kock6zat mibenl6t6re ds a kezelhetosdgdre is

kiterj edo tSi5koztatds.

At;jekoztatis azonminimum szintje, amely csup6n az trfolyamvilltozhs lehetdsdgdr6l ad alakilag

6s nyelvtanilag €rtelmezheto t1j1koilathsi, u iZtl3.EGK ir6nyelvben meghatdtozott fokozott

v6delmi kdvetelm6nyeknek sem felel meg'

Az Eur6pai Uni6 Bir6s6ga d6nt6se teljelen vil6gosan fogalmaz amikor leirja, hogy nem elegendo

annak megjelen(tdse, hogy az fufolyamv6ltoz6s hanem annak vil6gos 6s egy6rtelmti gazdas6gi

kijvetelm6nyeit is tbl kelii6rni a fogyaszt6 elou. Atilekoztatrisb6l hi6nyzik a nemzeti fizetoeszkdz

sflyos le6rtdkelod6s6nek lehetos6gdre 6s ennek folyomdnyakdnt az ad6sn6l jelentkezo gazdashgi

e lv i s e lh eto s 6 g elnehezit6 s6re v al 6 fe lhiv 6s'

Utalt a Kriria Civilisztikai koll6giumvezet6k 2016.szeptember 28-ai eml6keztetojdnek IV. pontjdban

foglaltakra. Megjegyezte, hogy i perbeli esetben a felperes elmulasztotta felhivni az ad6s figyelmet

arra, hogy a Magyar Nemzeti Bank rin. intervenci6s s6vot tartott fenn 2008. m6rciusig annak

drdekdben, hogy a magyar forint le6rt6kel6se-roml6sa eset6n a forint m6gis megorizhesse

v6s6116erejdt.

Tov6bb6 utalt C-5 lll7. szimtt hat[rozat 88. pontj6ra, tov6bb6 az awztriliai joggyakorlatra eseti

dont6s id6z6sdvel.

A fellebbezds nem alaPos.
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A pp. 252.g (2) bekezd6se alapjan a m6sodfokt bir6s6g az els6 fokri bir6sfg ft6letdt - a fellebbezdsi

(csatlakoz6 fellebbezdsi) k6relem, illetoleg a fellebbeidsi ellenk€relem korl6taira tekintet ndlkiil -
vdgz6ssel hat6lyon kiviil helyezheti, 6s ai els6 foku bir6s6got a per rijabb t6rgyalilsitta ds rijabb

hathrozat hozatal[ra utasithatja, ha az elsofokri elj6r6s ldnyeges szab6lyainak megs6rt6se miatt

sziiksdge s a thr gy al6s m e gism 6tl 6se, il let6l eg kie gd sz it6se'

Az els6 fokri bir6s6g elj6r6sjogi szabillyt nem s6rtett'

A pp. 253.g. (3) bekezddse 6rtelm6ben, ha a bizonyithsi eljrir6snak nagy terjedelmti vagy teljes

megism6tl6se, illetoleg kiegdszitdse szi.iks6ges, andlhil azonban, hogy az (1) 6s (2) bekezddsben

fogialt feltdtelek r.nnTthanuk, m6sodfokri bir6s6g az els6 fokf bir6s6g (t6let6t - mindenkor a

feiiebbezdsi (csatlakozo fellebbezdsi) kdrelem 6s fellebbez6si ellenkdrelem korldtai koztjtt -
hat6lyon kiviil helyezheti, 6s az els6 foku bir6s6got ebben a keretben a per rijabb t6rgyal6s6ra' es

rij abb hat6ro zat hozatalilra utas ithatj a.

A m6sodfokri bir6s6g kiemeli, hogy az elsofokri bir6s6g a felekre h6rul6 bizonyit6si terhet

helyt6ll6an hathroztameg. Tekintettel arra, hogy a felperes a r6h6ru16 bizonyit6si ktitelezettsegdnek

nem tudott eleget tenni, ez6rt az alperest a fellebbezdssel 6rintett ktirben, azaz az

6rfolyamko ckinatr6lval6 t6j6kodat6s tekintetdben tov6bbi bizonyit6s nem terhelte, igy nem volt

olyan bizonyit6si indiwany, melyet az elsofokri bir6srig indokolatlanul mellSzott'

A m6sodfoku bir6s6g az els6 foku bir6s6g itdletdnek hat6lyon kivtil helyezds're ezert nem lifiotr

okot, ez6rt azt 6rdemben bir6lta feliil 6s mlg6llapftotta, hogy az els6 fokri bir6s6g a per elddntdse

szempontj6b6l relev6ns bizonyit6st lefolyatta, a tdny6ll6st helyesen illlapitotta meg' ana alapitott

drdemi d6nt6sdvel egYet6rtett'

A fellebbezett korb-en a m6sodfokri bir6s6g rdmutatva arra, hogy hely6ll6an 6llapitotta meg az

elsofokri bir6s6g, hogy a perbeli szerz6d6s-az 6rfolyamkockhzatra vonatkoz6, az 1996. dvi CXII'

torvdny A hitelintez.t"ttot 6s p6nziigyi viilalkozttsokr6l (Hpt.) 203' $ (6) 6s (7) bekezddsdben

eloirtaknakmegfelelotiljdkoztatilstnemtatlalmazta'
Az irfolyamkockiizat nul6, turtulm6ra vonatkoz6, konkrdt 6s egyedi tfillkoztutds megtdrt6ntdt ds

tartalm6t a p6nziigyi intdzmdnynek kell bizonyitania. Ennek a tdi€koztat6si kdtelezettsdgdnek a

teljesit6s6t ap1nzuitgyiint6zm6ny alapvetoen akockdzatfeltdr6 nyilatkozat csatol6s6val igazolhatja,

ds ha ez a nytlatkozat konk 6tan rogziti a thjekoztatiis ldnyeges tartalmiit is, akkor egyben a

tdjekoztatds tartalmil- is ezzel tudja igazolni. Amennyiben mindez megfort'rrt, ezzel szemben a

fogyaszt6nak kell ezeket az 6llit6sokat ellenbizonyit6s ritj6n c6folni. igy foglalt 6ll6st a civilisztikai

Koll6giumvezetok orsr6go, Ertekezlete a 2015'. november 9-10. napj6n a Magyar lgazs6gigyi

AkaddmiSn tartott i.il6sen.

IJgyanez az ertekezlet azt is leszlgezte, hogy a minim6lis ttl'koztatilsnak' amelyet az

6rfolyamko ckinat tekintetdben a fogyaslztOnak a szerzdddskdtdskor meg kell kapnia az, ha abbol

kitrinik, hogy az 6rfolyamv6ltozirs hat6s6ra a torlesztordszlet dsszege korl6toz6s ndlkUl (ak6r

tobbszoros6re is) megemelkedhet; az ilrfolyamvilltozirs irfnya ds m6rt6ke elore nem 6llapithat6 meg'

annak nincs felso hx6ra;a fenti 6rfolyamvrfltozds lehetosdge val6s, vagyis a hitel futamideje alatt is

bek6vetkezhet. Nem vit6s, hogy ,,az iitalinosan t6j6kozott, 6sszenien figyelmes 6s kiiriiltekinto

6tlagos fogyaszt6" szttmira annak vil6gos rogzitdse a szerzodlsben, hogy tartozfsa deviz6ban iill

fenn. lehetovd teszi annak felismerds6i, hogy a tarlozirs mdrt6ke a deviza drtdkdnek megfeleloen
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v6ltozik. Az viszont m6r ugyanilyen m6don nem vdlelm ezhet6, hogy az egyes deviz6k forinthoz

viszonyftott 6rt6ke v1ltozit"linak mechanizmus6val az htlagos fogyaszt6 isrtilban van, idedrtve a

modem devizapiac mrik6d6sdt 6s azt, hogy ak6r napi szinten is jelentos kileng6sek ktivetkezhetnek

be.

A perbeli esetben - ahogyan az elsofokri bir6s6g ezt megilllapitotta - kock6zatfeltdt6 nyilatkozat

ktilon nem k6szi,ilt, a-ilpt. 203. $ (7) bekezddsdnek a) pontja nem is irja elo' hogy a

kock6zatfelt6r6snak kiil6n i cfmmel megfogalmazott okiratban kell megtdrt6nnie. Azonban mivel a

t6jdkoztat6s garancialis jellegii ennek i szerz6d6s egyes rendelkez6seit6l elkiildniilten kell

megtortdnnie,ls ktildn fel kell hivni ezekre a lakoss6gi iigyfelek figyelmdt'

A ielperes 6ltal hivatk ozott szerz6d6ses rendelkez6sek mint ahogyan azt az elsofokri bir6s6g

netytattO indokok alapj6n meg6llapitotta nem felelt meg a megfelel6 tijekoztaths krit6riumainak'

A fentiekre figyelemmel milsodfokri bir6s6g az elsofokti itdletet helybenhagyta az 1952' dvi III'

ttrrv6ny a Polgrlri Penendtart6sr6l (Pp.) 253. $ (2) 6s 254. $ (3) bekezd6se - helyes indokai -

alapj6n.

A felperes teljes eg6sz6ben pervesztesnek minosiil, ez6rt kdteles megfizetni a Pp' 78' $ (l)

bekezd6se alapj6n aI alperest tdpviselo tigyvdd 3212003. (V\1.22.) IM rendelet 3' $ (2) bekezddse

a) 6s (5) Uekeidese alapjan meg6llapitott,6f6t is tartalmaz6 ugyvddi munkadijtit'

Budapest, 2018. november 9.

dr. Szecsk6nd dr. Kiss Adrienn s.k., dr. Schoner N6ra Enik6 s.k',

a tan6cs elnOke eload6 bfr6

dr. Oros Agnes Katalin s.k',

bir6

a kiadm6ny hiteldiil:


