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A FővárosiTórvényszéka dr. Némethi Gábor üqyvéd (1123 Budapest, Táltos u.
15/B. IV/2.) által képviselt
4.) felperesnek a ,_ jogtanácsos által képviselt Merkantil
Váltó és Vagyonbefektető Bank Zrt. (1051 Budapest, József Attila u. 8.)
alperes ellen szerződés érvénytelenségének megállapítása iránt indított
perében meghozta a következő

ítéletet.

A bíróság megállapítja, hogya peres felek által 2008. június 17. napjan
megkötött MBHC08/ ; szárnú kölcsönszerződésérvénytelen. A bíróság a
szerződést érvényessé nyilvánítja akként, hogy az árfolyamváltozásból eredő
teher az adósra nem hárítható, a kölcsön ügyleti kamata pedig a három havi
BUBOR12,93%-kal növelt összege.A bíróság megállapítja, hogyafelperesnek
2017. február 22. napján 496.688,- (négyszázkilencvenhatezer
hatszáznyolcvannyolc) forint tartozása áll fenn az alperes felé a szerződésből
eredően.

A bíróság kötelezi az alperest, hogy 15 napon beliil fizessen meg a felperesnek 165.000,
(százhatvanötezer) forint perköltséget.

Az ítélet ellen a kézbesítéstől szánútott 15 napon beliil fellebbezésnek van helye, melyet ennél a
bíróságnál, de a Fővárosi ftélőtáblához címezve kell elektomikusan benyújtani. A másodfokú bíróság
a fellebbezést tárgyaláson bírálja el, de a felek kérhetik a fellebbezés tárgyaláson kíviil történő
elbírálását.
Ha a fellebbezés csak a perköltség viselésére vagy összegére vonatkozik, a teljesítési határidővel
vagy az illeték megfizetésével kapcsolatos, továbbá ha a fellebbezés csak az ítélet indokolása ellen
irányul, a másodfokú bíróság a fellebbezést tárgyaláson kíviil bírálhatja el, de a fellebbező fél a
fellebbezésébenkérheti tárgyalás tartását.
A jogi képviselővel eljáró felek a határozat ellen benyújtott fellebbezéshez mellékelt közös
kérelemben indítványozhatják, hogy az anyagi jogszabály megsértésére alapított fellebbezést
közvetleniil a Kúria bírálja el. Vagyonjogi ügyben a felek akkor indítványozhatják a Kúria eljárását,
ha a fellebbezésbenvitatott érték az ötszázezer forintot meghaladja. Új tényre, illetve új bizonyítékra
hivatkozni nem lehet. A fellebbezést tárgyaláson kíviil a feliilvizsgálati eljárásra irányadó szabályok
megfelelő alkalmazásával bírálják el. A jogi képviselet kötelező az ítélőtábla előtti eljárásban az ítélet
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ellen fellebbezést (csatlakozó fellebbezést) előterjesztő fél számára. A jogi képviselő közreműködése
nélkül eljáró fél perbeli cselekménye és nyilatkozata hatálytalan. Ha jogi képviselővel a perorvoslati
eljárás során a perorvoslati kérelmet előterjesztő félnek kell rendelkeznie, és e kérelmet előterjesztő
fél nem rendelkezik jogi képviselővel, vagy a megszűnt jogi képviseletének pótlásáról felhlvás
ellenére nem gondoskodik, a perorvoslati kérelmet a bíróság hivatalból elutasítja.

Indokolás

A peres felek 2008. június 17. napján MBHC08/ számon kölcsönszerződést kötöttek. A
szerződésben az alperes mint hitelező 1.500.000,- forint összegű svájci frank alapú, változó
kamatozású kölcsön rendelkezésre bocsátását vállalta a felperes mint adós részére. A szerződés
szerint a futamidő 84 hónap, a havi törlesztőrészletek összege 29.666,- forint. Az éves induJó ügyleti
kamat 15,85 %, a teljes hiteldíj mutató 18,266%. A kölcsönszerződés egyedí részében a felek
rögzítették, hogy az általános szerződési feltételekben (ASZF) szabályozott törlesztőrészleteváltozás
az alábbi két tényező szerződésben meghatározott időpontban és mértékben történő változtatásának
függvénye: CHF LIBOR és CHF árfolyam. A kölcsön célja a felperes által megvásárolni kívánt
gépjármű vételárának finanszírozása, melyből a felperes 350.000,- forintos önrészt vállalt.
A szerződés egyedí része rögzíti, hogy a szerződés kízárólag az MCSK-0701 számú általános
szerződési feltételekkel- illetve annak esetleges módosításával - együtt érvényes, amelynek a vételi
jogos, és az adásvételi szerződéssel együtt történő átvételét és megértését az adós ezen szerződés
aláírásával is igazolja.

Az ASZF 7. pontja tartalmazza a törlesztőrészJet változására vonatkozó szabályokat. E szerint attól
függően, hogy a szerződő felek az egyedí kölcsönszerződésben hogyan állapodnak meg, a szerződés
törlesztőrészJetei fixek vagy változóak. Törlesztőrészlet különbözeten deviza alapú kölcsön esetén a
jelen szerződés szerint számított kamatkülönbözetet, és az árfolyam konverziót is tartalmazó
árfolyam különbözetet kell érteni. A szerződő felek az egyedí kölcsönszerződésben a vonatkozó üres
rész kítöltésével állapodnak meg a devizanemben és az irányadó deviza kamatban, ezért az általános
szerződési feltételekben a deviza kamat és deviza árfolyam helyett az egyedí kölcsönszerződésben
meghatározott tényezőket kell megfelelően alkalmazni (behelyettesíteni).
Az ASZF részJetesen tartalmazza a kamat- és az árfolyam különbözet meghatározásának módját,
képletét. Ennek kapcsán rögzíti, hogy az OTP Bank Nyrt. deviza külkereskedelmi vételi, illetve
eladási árfolyama veendő figyelembe.A törlesztőrészlet változás elszámolása naptári negyedévenként
történik a különbözet-elszámoló levél és a készpénz-átutalási megbízás megkiildésével.

A szerződésből eredően - az árfolyamváltozás hatásának felperesre hárítása nélkül, a három havi
BUBOR 12,93%-kal növelt összegének megfelelő ügyleti kamat alkalmazásával- 2017. február
22. napján 496.688,- forint tartozása állt fenn a felperesnek az alperes felé.

A felperes keresetében a szerződés érvénytelenségének megállapítását és az érvénytelenség
jogkövetkezményeként a szerződés érvényessé nyilvánítását kérte az eredeti kölcsönszerződés
tartalmával, devizaalap mellőzésével, az ügyleti kamatot három havi BUBOR + 12,93% összegben
meghatározva, megállapítva, hogya felperes tartozása 2017. február 22. napján 496.688,- forint.

Az érvénytelenség oka, hogy állitása szerint sem írásban, sem szóban nem kapott tájékoztatást az
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árfolyamkockázatról. Ennek folytán az árfolyamkockázat telepítése teljes egészében tisztességtelen.

Keresete jogalapjaként hivatkozott  a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.)
209. § (1) és (4) bekezdésére, 205. § (3) bekezdésére, 237. § (2) bekezdésére és a hitelintézetekről
és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (Hpt.) 203. § (6) és (7) bekezdésére.

Az  érvénytelenség  jogkövetkezménye  kapcsán  kifejtette,  hogy  a  kirovó  pénznemre  vonatkozó
megállapodás nem vehető  figyelembe,  a tartozás mértékét  a lerovó pénznem alapulvételével kell
meghatározni. A konkrét összeg tekintetében elfogadta az alperes számítását.

Az alperes elsődlegesen alaki védekezést terjesztett elő, melyben kérte a per áttételét a Kecskeméti
Törvényszékre a polgári perrendtartásról szóló 1952.  évi III.  törvény (Pp.)  41.  § (5)  bekezdése
alapján.  Hivatkozott  a  Pp.  30/A.  §-ára  is,  ami –  álláspontja  szerint  –  ugyancsak  a  Kecskeméti
Törvényszék illetékességét alapozza meg.

Érdemben  a  kereset  elutasítását  kérte.  Előadta,  hogy  az  árfolyamkockázat  viseléséről  szóló
rendelkezés a főszolgáltatás körébe tartozik, így annak tisztességtelensége nem vizsgálható.  Utalt
arra, hogy a szerződéskötéskor a Ptk. 209. § (4) bekezdése nem tartalmazott olyan kitételt, hogy „ha
azok egyébként világosak és érthetőek”. A szerződéskötéskor nem volt hatályban olyan rendelkezés
sem, amely szerint a feltétel tisztességtelenségét önmagában az is megalapozza, ha az nem világos,
nem érthető.

Előadta, hogy a Hpt. 203. § (6), és (7) bekezdése devizahitel nyújtására irányuló szerződésekről szól,
a perbeli szerződés azonban nem deviza kölcsönszerződés, hanem deviza alapú kölcsönszerződés.
Ennek ellenére állította, hogy az alperes eleget tett  a Hpt. fenti előírásaiban szereplő tájékoztatási
kötelezettségének. Ebben a körben hivatkozott arra, hogy magában a szerződésben is lehetséges a
tájékoztatás megadása,  nem szükséges ehhez külön nyilatkozat.  A kölcsönszerződés egyedi része
már címében rögzíti, hogy a szerződés deviza alapú, változó futamidejű. Kivastagítva szerepel benne,
hogy a kölcsönszerződés CHF alapú, változó kamatozású, továbbá felhívja az adós figyelmét, hogy a
törlesztőrészlet változás két tényező változásának függvénye, a CHF LIBOR-é, és a CHF árfolyamé,
az induló  futamidő pedig az  árfolyamváltozás  függvényében módosulhat..  Az alperes  álláspontja
szerint az ÁSZF 7. pontja is világos tájékoztatást tartalmaz az árfolyamkockázatról, tartalmazza a
törlesztőrészlet különbözet egyértelmű definícióját, kiszámításának képletét, a képletben alkalmazott
fogalmak magyarázatát.

Kifejtette,  hogy a  felperes  a  kölcsönszerződés  aláírását  megelőzően,  2008.  június  16-án  maga
nyújtotta be kölcsönkérelmét, amiben maga jelölte meg devizanemként a svájci frankot. A felperes
2008. június 16-án aláírta a „Megállapodás” elnevezésű okiratot, amelyben úgy nyilatkozott, hogy
megismerte az alperes valamennyi feltételét, ez pedig az írásos tájékoztató anyagokra is vonatkozik.
Ilyen tájékoztató anyag az „Indítson velünk!” elnevezésű tájékoztató, ami részletesen bemutatja a
finanszírozás  kockázatait,  és  rögzíti,  hogy  azt  teljes  egészében  az  ügyfélnek  kell  viselnie.  A
tájékoztató az alperes honlapján is elérhető volt.
Hivatkozott  az alperes által alá nem írt  „Tájékoztató  gépjármű finanszírozási ajánlat” elnevezésű
okiratra is, ami ugyancsak felhívja a figyelmet az árfolyamkockázatra,  továbbá utal a „Gépjármű
finanszírozási  tájékoztatóra”  is,  ami  az  alperes  állítása  szerint  azonos  az  „Indítson  velünk!”
elnevezésű tájékoztatóval.
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Ezen kívül szóbeli tájékoztatást  is kapott  a felperes az ügyletkötés során eljárt  CC Complex Bt.
képviselőjétől. Az alperes és megbízottja közötti jogviszony részét képezik az ok a tájékoztatók,
amik rögzítik a kockázatokról való tájékoztatás rendjét és tartalmát.

Álláspontjának alátámasztására számos eseti döntést idézett.

A kereset megalapozott.

A bíróság  a  27.G.40.099/2017/7.  számú  jegyzőkönyvbe  foglalt  végzésével  az  áttételt  mellőzte.
Ennek oka,  hogy a Pp. 30/A. §-a nem alkalmazható,  ha a felek szerződése illetékességi kikötést
tartalmaz, márpedig az ÁSZF 25. pontja a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét  rögzíti.  A
felperes kifejezetten úgy nyilatkozott, hogy nem kíván a kikötés tisztességtelenségére hivatkozni.
A Pp. 41. § (5) bekezdése szerinti áttételre sem volt lehetőség, mert az egy olyan fogyasztóvédelmi
célú rendelkezés, ami alapján a bíróság az általános szerződési feltételeket alkalmazó féllel szerződő
személy (tipikusan fogyasztó)  nyilatkozatára  kell,  hogy figyelemmel legyen,  nem pedig az  adott
esetben alperesi pozícióba kerülő, ÁSZF-et alkalmazó pénzügyi intézményére. A rendelkezést a Pp.-
be  iktató  2009.  évi L.  törvény 62.  §-ának  indokolása  szerint  „Ez a  szabály védi  a  -  tipikusan
szolgáltató  cégekkel  szerződő  -  feleket,  akik  az  általános  szerződési  feltételek  kialakításában
ténylegesen nem vesznek részt, így ténylegesen nem tudják befolyásolni azt sem, hogy vita esetén
melyik bíróság járjon el.”.

A bíróság ezért érdemben vizsgálta a keresetet.

A Polgári  Törvénykönyvnek a  perbeli szerződés  megkötésének idején hatályban volt  209.  §  (1)
bekezdése  értelmében  tisztességtelen  az  általános  szerződési  feltétel,  illetve  a  fogyasztói
szerződésben egyedileg meg nem tárgyalt  szerződési feltétel,  ha a feleknek a szerződésből eredő
jogait és kötelezettségeit a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megsértésével egyoldalúan
és indokolatlanul a szerződési feltétel támasztójával szerződést kötő fél hátrányára állapítja meg. A
(4)  bekezdés  szerint  a  tisztességtelen  szerződési  feltételekre  vonatkozó  rendelkezések  nem
alkalmazhatók  a  főszolgáltatást  megállapító,  illetve  a  szolgáltatás  és  az  ellenszolgáltatás  arányát
meghatározó szerződési kikötésekre.

Kétségtelen,  hogy a Ptk.  209.  § (4)  bekezdése ebben az időszakban még nem tartalmazta azt  a
szövegrészt, hogy „ha azok egyébként világosak és érthetőek”, de a 93/13/EGK irányelv kezdettől
fogva tartalmazta  ezt  a  korlátot  a  4.  cikk (2)  bekezdésében.  A bíróság  a  nemzeti  jogot  köteles
irányelvkonform módon értelmezni, az azzal ellentétes nemzeti jog pedig mellőzendő, ezért a bíróság
a Kúria által is elfogadott értelmezést követte.

A Kúria 2/2014. polgári jogegységi határozatának 1. pontja szerint ugyanis a deviza alapú fogyasztói
kölcsönszerződés  azon  rendelkezése,  amely  szerint  az  árfolyamkockázatot  -  a  kedvezőbb
kamatmérték  ellenében  -  korlátozás  nélkül  a  fogyasztó  viseli,  a  főszolgáltatás  körébe  tartozó
szerződéses  rendelkezés,  amelynek  a  tisztességtelensége  főszabályként  nem  vizsgálható.  E
rendelkezés  tisztességtelensége  csak  akkor  vizsgálható  és  állapítható  meg,  ha  az  általánosan
tájékozott,  észszerűen  figyelmes  és  körültekintő  átlagos  fogyasztó  (a  továbbiakban:  fogyasztó)
számára  annak  tartalma  a  szerződéskötéskor  -  figyelemmel  a  szerződés  szövegére,  valamint  a
pénzügyi intézménytől kapott tájékoztatásra is - nem volt világos, nem volt érthető. Ha a pénzügyi
intézménytől kapott nem megfelelő tájékoztatás vagy a tájékoztatás elmaradása folytán a fogyasztó
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alappal  gondolhatta  úgy,  hogy  az  árfolyamkockázat  nem  valós,  vagy  az  őt  csak  korlátozott
mértékben terheli,  a szerződésnek az árfolyamkockázatra vonatkozó rendelkezése tisztességtelen,
aminek  következtében  a  szerződés  részlegesen,  vagy  teljesen  érvénytelen.  A bíróságnak  ezért
elsődlegesen abban a kérdésben kellett állást foglalnia, hogy a perbeli szerződés esetében világos és
érthető-e a szerződésnek az a rendelkezése,  hogy az árfolyamkockázatot  korlátlanul a fogyasztó
viseli. A jogegységi határozat  indokolása szerint amennyiben a fogyasztó a jogszabály által előírt
tájékoztatást  megkapta,  a  kockázat  feltáró  nyilatkozatot  aláírta,  akkor  azt  –  az  ellenkező
bizonyításáig  -  úgy kell  értékelni,  hogy az  árfolyamkockázat  korlátozás  nélkül  őt  terhelő  volta
számára  világos  és  érthető  volt,  illetve  annak  kellett  lennie.  A  pénzügyi  intézménynek  kell
bizonyítania,  hogy a  fogyasztó  tájékoztatása  ilyen  módon  megtörtént.  Amennyiben  azonban  az
árfolyamkockázat  korlátlan viselésének  szerződési  rendelkezése  a  fogyasztó  számára  a  pénzügyi
intézménynek felróható okból nem volt világosan felismerhető, illetve érthető, fennállnak a szerződés
tisztességtelensége megállapításának a feltételei.

A jogegységi  határozat  utal  arra,  hogy a  Ptk.  205.  §-ának  (3)  bekezdése  értelmében a  felek  a
szerződés  megkötésénél együttműködni kötelesek,  és  tájékoztatniuk  kell egymást  a  megkötendő
szerződést érintő minden lényeges körülményről. Ezt az általános együttműködési és tájékoztatási
kötelezettséget fogyasztónak minősülő ügyféllel kötendő devizahitel nyújtására irányuló szerződés
esetén - ide nem értve a pénzügyi lízingszerződést - a jelenleg már nem hatályos 1996. évi CXII.
törvény (Hpt.)  203.  §-a  akként  konkretizálja,  hogy a  pénzügyi  intézménynek  fel  kell  tárnia  a
szerződéses  ügyletben  az  ügyfelet  érintő  kockázatot,  amelynek  tudomásul  vételét  az  ügyfél
aláírásával igazolja.

A Hpt.  203. (6)  és (7)  bekezdése konkrétan akként  rendelkezett,  hogy olyan lakossági ügyféllel
kötött szerződés esetén, amely devizahitel nyújtására irányul, illetőleg ingatlanra kikötött vételi jogot
tartalmaz,  a  pénzügyi  intézménynek  fel  kell  tárnia  a  szerződéses  ügyletben  az  ügyfelet  érintő
kockázatot,  amelynek  tudomásulvételét  az  ügyfél  aláírásával  igazolja.  A  kockázatfeltáró
nyilatkozatnak  tartalmaznia  kell  devizahitel  nyújtására  irányuló  szerződés  esetén  az
árfolyamkockázat ismertetését, valamint annak hatását a törlesztő részletre.

Alaptalanul hivatkozott  az alperes arra, hogy a perbeli szerződésre nem vonatkoznak a Hpt. fenti
előírásai. A kockázatfeltáró nyilatkozatra vonatkozó norma a 2014. évi LXXXIV. törvény 30. §-ához
kapcsolódó indokolás szerint „a fogyasztóvédelmi rendelkezések módosításának célja az ügyfelek
jobb,  alaposabb  tájékoztatásának  biztosítása.  2004  elejétől  dinamikusan  bővült  a  devizahitelek
állománya  a  forinthitelekhez  képest  alacsonyabb  kamatozásnak  köszönhetően.  A  devizahitel
ugyanakkor az árfolyam változása esetén jelentős kockázatot is rejt magában, a törlesztő részletek
megemelkedhetnek,  amire  célszerű  külön  kockázatfeltáró  nyilatkozatban  felhívni  a  fogyasztók
figyelmét.”
Köztudomású tény, hogy a devizában nyilvántartott  és forintban törlesztett  hitelek állománya nőtt
dinamikusan, és a törlesztőrészletek is az ilyen típusú kölcsönszerződések esetében emelkednek az
árfolyam  változása  esetén.  A  devizában  nyilvántartott  és  devizában  törlesztett  hitelek
törlesztőrészletét  nem  befolyásolja  az  árfolyam  változása.  A  jogegységi  határozat  is  ezt  az
értelmezést  támasztja alá,  hiszen az kifejezetten a deviza alapú fogyasztói kölcsönszerződésekkel
foglalkozik és ezek kapcsán utal a Hpt. 203. §-a előírására. A perbeli szerződés ezért a Hpt. 203. §
(6) és (7) bekezdése alkalmazása körében devizahitel nyújtására irányul, az alperesnek így az előírtak
szerint  fel kellett  tárnia az ügyfelet  érintő  kockázatot,  amelynek tudomásul vételét  az ügyfélnek
aláírásával  kellett  igazolnia.  Az  árfolyamkockázat  ismertetése  mellett  ki  kellett  térni  annak  a
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törlesztőrészletekre gyakorolt hatására.

A  fentiekre  figyelemmel  a  perben  az  alperest  terhelte  annak  bizonyítása,  hogy  a  fogyasztó
tájékoztatása a jogszabály által előírtak szerint megtörtént.

Az okiratok alapján kétségtelenül megállapítható, hogy olyan kockázatfeltárás, amelynek átvételét a
felperes aláírásával igazolta, nem történt.

Az alperes arra hivatkozott,  hogy maga a szerződés és az annak részét képező ÁSZF igazolják a
tájékoztatás megtörténtét. Az egyedi részben ugyanis kivastagítva szerepel, hogy a szerződés CHF
alapú, változó kamatozású, felhívja továbbá a figyelmet arra,  hogy a törlesztőrészlet-változás két
tényező változásának függvénye: a CHF LIBOR és a CHF árfolyam. Az ÁSZF 7. pontja rögzíti,
hogy  törlesztőrészlet-különbözeten  kamatkülönbözetet  és  az  árfolyamkonverziót  is  tartalmazó
árfolyamkülönbözetet  kell  érteni.  Az  ÁSZF  7.  pontja  tartalmazza  a  különbözet  kiszámításának
képletét.  Az  ÁSZF  rögzíti  azt  is,  hogy  milyen  árfolyamot  kell  figyelembe  venni  az
árfolyamkülönbözet számítása során, az árfolyam mozgását pedig a felperes nyomon követhette.

A bíróság megítélése szerint az alperes által hivatkozott körülmények nem alkalmasak a Hpt. előírása
szerinti  tájékoztatás  bizonyítására.  A  tájékoztatási  kötelezettség  csak  a  deviza  alapú
kölcsönszerződések (a Hpt. szóhasználatával devizahitel nyújtására irányuló szerződések) esetében
merül fel. A deviza alapú szerződések nyilvántartása devizában, törlesztése forintban történik. Egy
szerződés  értelemszerűen  akkor  minősül  deviza  alapú  szerződésnek,  ha  maga  a  szerződés  így
rendelkezik.  Ennek  szükségképpeni  eleme,  hogy a  szerződő  felek  meghatározzák,  hogy milyen
árfolyam figyelembe vételével, milyen módon számítják ki a kölcsön és a törlesztőrészletek összegét.
Az alperes által hivatkozott szerződéses rendelkezések ezt a célt szolgálják, azokkal tehát legfeljebb
az bizonyítható, hogy a perbeli szerződés deviza alapú. A deviza alapú kölcsönszerződésnek ugyanis
fogalmi eleme, hogy az adós viseli az árfolyamváltozás hatásait (6/2013. polgári jogegységi határozat
1.  pont),  ennek szerződésben való rögzítése azonban nem jelenti azt,  hogy az árfolyamkockázat
viseléséről szóló rendelkezés egyúttal világos, érthető és átlátható is. Ennek elfogadása lényegében
azt  eredményezné,  hogy  minden  deviza  alapú  szerződés  egyúttal  tisztességes  is  lenne  az
árfolyamkockázat  telepítése  szempontjából,  hiszen  attól  lesz  deviza  alapú,  hogy a  szerződésben
előírják a felek, hogy az adós viseli az árfolyamkockázatot, a pénzügyi intézmény pedig ezzel már
teljesítette is a tájékoztatási kötelezettségét.  A Hpt. azonban a Ptk. 205. § (3) bekezdése alapján
többlet  tájékoztatási  kötelezettséget  ró  a  pénzügyi  intézményre  a  felek  közötti  információs
egyensúlyhiány ellensúlyozására  (6/2013.  polgári  jogegységi  határozat  3.  pontja).  Ennek  célja  a
törvényjavaslat fent idézett indokolása szerint a fogyasztók figyelmének felhívása a kockázatra. Az
elvárás  tehát  nem  az,  hogy  a  pénzügyi  intézmény  a  szerződésben  részletesen  szabályozza  az
árfolyamváltozásnak a tartozásra és a törlesztőrészletekre gyakorolt hatását, hanem az, hogy felhívja
az információs hátrányban lévő fogyasztó figyelmét arra, hogy az ügylet milyen kockázatokat jelent a
számára. A kétfajta előírás tehát a célja szerint különböztethető meg: az egyiknek az a célja, hogy
rögzítse a szerződés teljesítésének, a felek közötti elszámolásnak a szabályait, a másiknak pedig az,
hogy figyelmeztesse a fogyasztót, az ügylet az árfolyamkockázat miatt veszélyeket rejt a számára,
ezért megfontolt döntést kell hoznia. A bíróság megítélése szerint a szerződésben szereplő előírások
az  előbbi  csoportba  tartoznak,  a  figyelemfelhívó,  figyelmeztető  funkciót  nem látják  el,  és  nem
alkalmasak az információs hátrány kiküszöbölésére még akkor  sem, ha vastagítással,  aláhúzással
vagy  más  módon  a  szövegben  kiemelésre  kerültek.  Az  egyedi  részben  szereplő  kivastagított
szövegrésznek  (a  törlesztőrészlet-változás  a  CHF  LIBOR  és  a  CHF  árfolyam  változásának
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függvénye) sem a figyelemfellúvás és a kockázatok feltárása a célja, hanem az, hogy az ÁSZF 7.
pontjának szövege a fenti két adat behelyettesítésével értelmezhető és így a kalkuláció elvégezhető
legyen.

Az alperes a szerződésen kívül egyéb okiratokra ís hlvatkozott. Tartalmaz az árfolyamkockázattal
kapcsolatos figyelmeztetést a "Tájékoztató gépjármű finanszírozási ajánlat", illetve az "Indítson
velünk!" tájékoztató, ezeket azonban a felperes nem írta alá, nem bizonyított, hogy azok
megismerését az alperes lehetövé tette. Ezzel nem teljesült a Hpt. 203. § (6) bekezdésének azon
követelménye, hogy az ügyfél az aláírásával igazolja a kockázaúeltárás tudomásulvételét. Az alperes
hívatkezása szerint egyéb okiratokban szerepel utalás további feltételekre és tájékoztatókra. A
bíróság megítélése szerint azonban nem átlátható a tájékoztatás, ha számos, egymásra utaló okirat
láncolatából kell a fogyasztónak több lépcsőben megtalálnia a tájékoztatást. Az "Indítson velünk!"
tájékoztató elnevezésére még csak utalás sincs az egyéb okiratokban, nem állapítható meg, hogy az
azonos-e a "Gépjármű finanszírozási tájékoztató" -val. Az "Indítson velünk!" tájékoztatóval
kapcsolatban a bíróság kíemeli, hogy az ügyletkötés során a hítelező képvíseletében eljárt

f saját nyilatkozata szerint nem emlékezett az "Indítson velünk!" elnevezésű tájékoztatóra, és
arra sem emlékezett, hogy az alperesi ÁSZF ki volt-e helyezve a cégüknél. A bíróság megítélése
szerint nem elvárható a fogyasztótól, hogy aláírva egy olyan okiratot, amely szerint minden feltételt
és tájékoztatást megkapott, maga nyomozza ki, hogy valójában mely okiratokat, tájékoztatókat kell
érteni ez alatt, híszen az aláírt okirat nem tartalmaz tételes felsorolást, név szerint, kétséget kizáróan
azonosíthatóan rögzítve, hogy pontosan mely tájékoztató anyagokról van szó.

Az alperes azt sem tudta bizonyítani, hogy szóban megtörtént a fenti követelményeknek megfelelő
tájékoztatás. A szerződéskötés során eljárt ügyintéző (:. ) ugyanis nem emlékezett a
konkrét szerződés megkötésének körülményeire, sem arra, hogy milyen tájékoztatást adott, sem
magára a konkrét konstrukcióra, sőt az "Indítson velünk!" prospektusra sem. Az elhangzott
tájékoztatásról általánosságban tett nyilatkozata pedíg nem alkalmas az egyedi ügyben a felperes
ezzel ellentétes nyilatkozatának cáfolatára.

A bíróság megítélése szerint nincs jelentősége annak, hogya felperes ténylegesen mit tudott és mit
nem az árfolyamkockázatról, milyen képzettséggel rendelkezik, mivel foglalkozik és mit olvasott,
hallott a médiában. Csupán annak van jelentősége, hogy milyen tájékoztatást kapott. A fogyasztó
mércéje ugyanis objektív: az általánosan tájékozott, észszerűen figyelmes és körültekintő átlagos
fogyasztó számára kell világosnak és érthetőnek lennie a feltételnek. A Hpt. 203. § (6) és (7)
bekezdéséből, valamint a 2/2014. polgári jogegységí határozatból víszont az következík, hogy az
átlagos fogyasztótól nem várja el a jogalkotó, hogy a jogszabály szerinti tájékoztatás hlányában is
világos és érthető legyen a számára az árfolyamkockázatot rá telepítő előírás. Ha ugyanis elvámá,
akkor nem lenne szükség kockázaúeltárásra, és annak hlányában sem lehetne tisztességtelen a
kikötés. Az adóssal szembeni elvárás tehát nem az, hogy máshonnan történő információszerzéssel
mentesítse a pénzügyí intézményt a tájékoztatási kötelezettsége alól, hanem az, hogy a
jogszabályoknak megfelelően nyújtott kockázaúeltárást elolvassa, megfontolja és annak alapján
mérlegelje a szerződés megkötését és annak következményeit.

Nincs jelentősége annak sem, hogy az alperes és megbízottja között milyen kommunikáció zajlott,
milyen képzésekre került sor, az alperes milyen tájékoztató anyagokat adott át és mire hívta fel
megbízottja figyelmét, mert az ügyben csak annak van relevanciája, hogyafelpereshez milyen
tájékoztatás, figyelemfellúvásjutott el.
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A fentiek alapján az alperes nem bizonyította, hogy olyan tájékoztatást adott a felperesnek, amiből az
átlagos fogyasztó számára világos és egyértelmű, hogy az árfolyamkockázat – korlátlan mértékben -
őt terheli, így a támadott feltétel nem világos, nem érthető, ezért tisztességtelensége vizsgálható. Az
pedig,  hogy  a  feltétel  nem  világos  és  nem  érthető,  önmagában  a  feltétel  tisztességtelenségét
eredményezi, amint arra a 2/2014. polgári jogegységi határozat (III.1. pont 3. bekezdés) is rámutat.
A hazai jogalkotó ugyan csak 2009. május 22-ei hatállyal, a 2009. évi XXXI. törvénnyel emelte be
ezt  a rendelkezést  a Ptk.  209. § (4) bekezdésébe,  de ez nem jelenti azt,  hogy külön jogszabályi
rendelkezés nélkül ne lenne követelmény a feltétel világossága és érthetősége. A 93/13/EGK tanácsi
irányelv 5. cikkére figyelemmel a bíróság a szerződési feltételek tisztességtelenségének vizsgálatakor
érvényesíti  a  világosság  és  az  érthetőség  követelményét.  Ez  a  követelmény nem a  Ptk.  utóbb
beiktatott 209. § (4) bekezdéséből következik, hanem a tisztességtelenség 209. § (1) bekezdésében
meghatározott fogalmából. A feltétel ezért semmis a Ptk. 209/A. § (2) bekezdése értelmében. Mivel a
főszolgáltatást  meghatározó  feltételről  van  szó,  a  szerződés  az  érvénytelen  rész  nélkül  nem
teljesíthető, ezért az egészében semmis a Ptk. 239. § (2) bekezdése alapján arra is figyelemmel, hogy
az alperes nem olyan tájékoztatást nyújtott a felperes részére, hogy az árfolyamkockázat valamilyen
mértékben korlátozott, hanem egyáltalán nem adott ezzel kapcsolatos tájékoztatást. A Ptk. 237. § (1)
és (2) bekezdése szerint érvénytelen szerződés esetében a szerződéskötés előtt fennállott helyzetet
kell visszaállítani. Ha a szerződéskötés előtt fennállott helyzetet nem lehet visszaállítani, a bíróság a
szerződést  a  határozathozatalig  terjedő  időre  hatályossá  nyilvánítja.  Az  érvénytelen  szerződést
érvényessé  lehet  nyilvánítani,  ha  az  érvénytelenség  oka  -  különösen  uzsorás  szerződés,  a  felek
szolgáltatásainak  feltűnő  aránytalansága  esetén  az  aránytalan  előny  kiküszöbölésével  -
megszüntethető. Ezekben az esetekben rendelkezni kell az esetleg ellenszolgáltatás nélkül maradó
szolgáltatás visszatérítéséről. A 6/2013. polgári jogegységi határozat 4. pontja kimondja, hogy ha a
bíróság a szerződés érvénytelenségét állapítja meg - a jogkövetkezmények alkalmazására irányuló
kereset  (viszontkereset)  esetén,  feltéve,  hogy az érvénytelenség oka  kiküszöbölhető,  vagy utóbb
megszűnt  -  a  bíróságnak  elsősorban  a  szerződés  érvényessé  nyilvánítására  kell  törekednie.  Az
érvényessé nyilvánításnak nem volt akadálya, hiszen a felperes kifejezetten ezt kérte,  a szerződés
pedig  a  szerződéskötéskori  árfolyamon alapuló  elszámolással  érvényessé  tehető.  Ehhez  azonban
forint  alapú  szerződésnek  megfelelő  kamatmértéket  kell  meghatározni,  ami a  szerződés  szerinti
kamatfelár és a piaci forintkamat (BUBOR) összege. A felperes a fentieknek megfelelő érvényessé
nyilvánításhoz kapcsolódó alperesi számítást elfogadta, ezért a bíróságnak ebben a körben a Pp. 163.
§ (2)  bekezdése értelmében nem kellett  bizonyítást  lefolytatnia.  A bíróság ezért  a 2014. évi XL.
törvény 37. §-ára figyelemmel megállapította az ítélet rendelkező részében a tartozás összegét. A
jogalkotó  célja  ugyanis  az  volt,  hogy a  felek  között  az  érvénytelenség  megállapítása  esetén  ne
maradjon  elszámolási  vita,  éppen  ezért  kellett  a  felperesnek  az  elszámolásra  is
kiterjedő,összegszerűen megjelölt, határozott kereseti kérelmet előterjesztenie.

A felperes keresete megalapozottnak minősült, erre figyelemmel a bíróság a Pp. 78. § (1) bekezdése
alapján  az  alperest  kötelezte  a  felperesi  perköltség  megfizetésére,  ami a  32/2003.(VIII.22.)  IM
rendelet  alapján,  az  1.500.000,-  forintos  pertárgyérték  alapul  vételével  meghatározott  ügyvédi
munkadíj (ÁFA nélkül) és a megfizetett illeték összege (75.000,- + 90.000,- forint).

Budapest, 2019. január 29.
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dr. Csonka Balázs s.k.
  bíró
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