
Fővárosi Törvényszék mint másodfokú bíróság 
73.Pf.640.010/2018/7.

A Fővárosi Törvényszék mint másodfokú bíróság a

Madari Ügyvédi Iroda (1027 Budapest,  Frankel Leó u. 5. mfszt. 2.,  ügyintéző: dr. Madari Tibor
ügyvéd) által képviselt 
Breier Mónika (1088 Budapest, Krúdy Gyula u. 16-18. fszt. 30.) I. rendű,
Breier Zoltán Péter (1074 Budapest, Vörösmarty u. 7. II/4.) II. rendű felperesnek,

Pintér és Szabó Ügyvédi Iroda (6721 Szeged, Teleki u.5., ügyintéző: dr. Szabó Tamás ügyvéd) által
képviselt 
Raiffeisen Bank Zrt. (1054 Budapest, Akadémia u. 6.) alperes ellen,

végrehajtás  megszüntetése iránt  indított  perében  a  Pesti  Központi  Kerületi  Bíróság  Gazdasági
Csoport 2018. október 31. napján kelt 7.P.301.997/2018/8. sz. ítéletével szemben a felperesek 9. és
10. sorszám alatt benyújtott fellebbezése folytán meghozta az alábbi

Í T É L E T E T

A másodfokú  bíróság  az  elsőfokú  bíróság  ítéletét  részben  megváltoztatja  és  a  dr.  Stagel  Judit
közjegyző által az I. r. felperesre 14032/861/2013. számú, a II. r. felperesre 14032/860/2013. számú
záradékkal  elrendelt,  a  Mráz  és  Társa  Végrehajtó  Iroda  előtt  I.  r.  felperessel  szemben
080.V.0135/2014. számon, a II. r. felperessel szemben 080.V.0136/2014. számon folyamatban lévő
végrehajtást megszünteti. 

A másodfokú  bíróság  az  ítéletnek  a  080.V.166/2014.  és  a  080.V.165/2014.  számú  végrehajtási
eljárások megszüntetése iránti keresetet elutasító rendelkezését helybenhagyja. 

Kötelezi az alperest, hogy 15 napon belül fizessen meg a Mráz és Társa Végrehajtó Iroda részére
1.474.677  (egymillió-négyszázhetvennégyezer-hatszázhetvenhét) Ft végrehajtói költséget.

Kötelezi  az  alperest,  hogy  15  napon  belül  fizessen  meg  a  felpereseknek  mint  együttesen
jogosultaknak 1.073.000 (egymillió-hetvenháromezer) Ft együttes első-  és másodfokú perköltséget.

Kötelezi az alperest,  hogy fizessen meg az államnak az adóhatóság külön felhívására 4.000.000
(négymillió) forint kereseti és fellebbezési illetéket.
További 1.019.400 (egymillió-tizenkilencezer-négyszáz) Ft kereseti és fellebbezési illetéket az állam
visel. 

Az ítélet ellen fellebbezésnek nincs helye.

Tibor
Ceruza
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I n d o k o l á s

A felperesek kereseti kérelmükben a Mráz és Társa Végrehajtó Iroda előtt I. r. felperessel szemben
080.V.0135/2014.  és  080.V.0166/2014.,  míg  az  II.  r.  felperes  tekintetében  080.V.0136/2014.  és
080.V.0165/2014. számon folyamatban lévő végrehajtási eljárás megszüntetését kérték.
Arra hivatkoztak, hogy a 2006. június 2. és 2010. december 7. napján kelt kölcsönszerződések nem
jöttek létre érvényesen, ezért a végrehajtást a régi Pp. 369. § a) pontja alapján meg kell szüntetni. 
Állításuk  szerint  a  2006.  június  2.  napján kelt  szerződés  nem tartalmazza  azokat  a  feltételeket,
amelyeket a régi Ptk. (1959. évi IV. tv.) 523. § (1) bekezdése megkövetel a szerződés létrejöttéhez.
A végrehajtások megszüntetését kérték az alapján is, hogy az ÁSZF III.2, 4, 6, 7. pontja, a V.4,
5,6,7,8,11. pontja, az I.4. és VIII.9. pontja tisztességtelen.
A felperesek hivatkoztak arra is, hogy a kölcsönszerződés azért is érvénytelen, mert nem felel meg az
1996. évi CXII. tv. (régi Hpt.) 213. § (1) bekezdés a), b), c), d) és e) pontjában foglaltaknak. A
kölcsönszerződés  érvénytelenségét  állították  az  alapján  is,  hogy  a  felperesek  hitelképességének
vizsgálata nem történt meg, az árfolyamkockázatról szóló tájékoztatás nem felel meg a magyar és az
uniós jog által meghatározott  követelményeknek, az árfolyamkockázat kizárólag adósra telepítése
tisztességtelen.  A  szerződés  érvénytelen  azért  is,  mert  az  befektetési  jogviszony  elemeit  is
tartalmazza, amire nem hívták fel a figyelmüket. 
A felperesek álláspontja szerint a 2010. december 7. napján kelt kölcsönszerződés a Hpt. 213. § (1)
bekezdés a), b), c), d), e) pontjába ütközően semmis, mert nem tartalmazza a kölcsön összegét, a
valós THM-et, a szerződéssel kapcsolatos összes költséget és kamatot, továbbá azokat a feltételeket,
amelyek bekövetkeztekor a hiteldíj megváltoztatható, továbbá a törlesztőrészletek összegét sem. 
A felperesek a Pp. 369. § a) pontjában foglaltakon túl azért is kérték a végrehajtás megszüntetését,
mert a végrehajtási záradék kiállításának nem állt fenn az 1994. évi LIII. tv. ( Vht.) 23/C. § szerinti
feltétele. Ezt arra alapították, hogy az alperes először magánokiratban mondta fel a szerződést, majd
ezt követően foglaltatta azt közjegyzői okiratba, ez utóbbi azonban joghatás kiváltására már nem
volt alkalmas, mert a magánokiratba foglalt felmondás folytán a szerződés megszűnt.

Az  alperes érdemi  ellenkérelmében  a  kereset  elutasítását  kérte.  Állítása  szerint  a  szerződések
érvényesek.  A 2006.  június 2.  napján kelt  szerződéssel kapcsolatban kiemelte,  hogy azt  a  felek
aláírták,  ezt  követően  a  felperesek  egyoldalú  kötelezettségvállaló  nyilatkozatot  tettek,  a  felek
szerződéses akarata a kölcsönszerződés minden lényeges elemére kiterjedt.  A szerződés rögzíti a
kölcsön  összegét,  a  törlesztőrészletek  számát,  összegét,  továbbá  a  THM-et  és  a  felszámított
költségeket. A felperesek által sem vitatottan megtörtént az elszámolás is. A DH2 tv. kiküszöbölte a
Hpt. 213. § (1) bekezdés c) és d) pontja szerinti érvénytelenséget. Utalt arra is, hogy a hitelbírálat
megtörtént, de ennek hiánya egyébként sem eredményezné a szerződés érvénytelenségét. Állította,
hogy  a  felperesek  az  árfolyamkockázatról  szóló  tájékoztatást  megkapták.  Utalt  arra,  hogy  a
jogszabály nem tiltotta a kezelési költség és a konverziós díj devizában történő megállapítását,  a
szerződés II.4. és 6. pontjában megállapodtak abban, hogy ezeket a költségeket a felpereseknek kell
viselniük. 
Az alperes a 2010. december 7. napján kelt szerződéssel kapcsolatban azt emelte ki, hogy ez forint
alapú szerződés volt.  A felperesek a kölcsönszerződést,  illetve a kezesi szerződést,  az egyoldalú
kötelezettségvállaló nyilatkozatot aláírták. A felek szerződéses akarata kiterjedt a kölcsönszerződés
minden lényeges elemére, a szerződés tartalmazza a kölcsön összegét, a THM mértékét, felsorolásra
kerültek a költségek, továbbá a szerződés II. a), b) és c) pontja, valamint a V.2. pontja tartalmazza a
törlesztőrészletek számát, összegét és a teljesítési határidőt is. A hitelbírálat ez esetben is megtörtént,
de ennek elmaradása sem vezetne a szerződés érvénytelenségéhez.

Tibor
Ceruza
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Az alperes állította, hogy a közjegyzői okiratba foglalt egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatok
tartalmazzák mindazt, ami a Vht. 23/C. §-a szerint a végrehajtási záradék kiállításához szükséges.
Utalt  arra is, hogy a magánokiratba foglalt felmondással kapcsolatban közjegyzői ténytanúsítvány
kiállítható volt az 1991. évi XLI. tv. 136. § (1) bekezdés e) és g) pontja alapján. 

Az elsőfokú bíróság ítéletével a felperesek keresetét elutasította. Kötelezte a felpereseket, hogy 15
napon belül egyetemlegesen fizessenek meg az alperesnek 508.000 Ft perköltséget.  A felperesek
teljes személyes költségmentessége folytán feljegyzett 1.500.000 Ft illeték az állam terhén maradt.
Az elsőfokú bíróság indokolásában kitért arra, hogy a II. r. felperes elismerte, hogy a 2006. június 2.
napján kelt kölcsönszerződést aláírta és annak rendelkezéseit el is olvasta. Ezt követően a közjegyző
előtt  megjelent  és  egyoldalú  kötelezettségvállaló  nyilatkozatot  tett,  ugyanez  vonatkozik  az  I.  r.
felperesre is. 
Mindezek alapján az elsőfokú bíróság megállapította, hogy a 2006. június 2. napján kelt szerződés
lényeges  feltételeit  figyelembe  véve,  a  Ptk.  523.  §  (1)  bekezdése  szerinti  kölcsönszerződésnek
minősül.
Az  elsőfokú  bíróság  álláspontja  szerint  a  2006.  június  2.  napján  kelt  kölcsönszerződés  nem
érvénytelen,  nem ütközik  a  Hpt.  213.  §  (1)  bekezdés  a)  és  e)  pontjába,  mert  a  szerződésben
meghatározásra  került,  hogy  pontosan  milyen  összeget  bocsát  az  alperes  a  II.  r.  felperes
rendelkezésére. Egyértelműen rögzítésre került,  hogy a kölcsön jellege deviza, annak neme pedig
CHF. A szerződés tartalmazza azt is, hogy milyen pénznemben számítottan kell az adósnak a kölcsön
összegét visszafizetni. A szerződés rögzíti a törlesztőrészletek megfizetésének időpontját, a részletek
számát és törlesztőrészletek összegét is. A szerződés V. pontjában meghatározásra kerültek azok a
fogalmak és időpontok, amelyekből megállapítható a II. r. felperes részére folyósított összeg deviza
egyenértéke, illetve a törlesztőrészletek kiszámításának módja. 
A szerződés megfelel a Hpt.  213. § (1) bekezdés b) pontjának is, mert  a szerződés II.  b. pontja
tartalmazza a THM mértékét és felsorolja azokat a díjakat és költségeket, melyeket a TMH-nél nem
vett az alperes figyelembe. 
Alaptalannak találta a felperesek Hpt. 213. § (1) bekezdés c) pontjára történő hivatkozását is, mert a
szerződés II. b. pontja számszerűsítve, míg a III.6. pontja jogalapjában rögzíti a kezelési költséget és
a konverziós díjat. 
Az elsőfokú bíróság a kezelési költség (szerződés III.4.  pont),  a konverziós díj (szerződés III.6.
pont),  valamint  a  szerződés  V.7.,  V.8.  és  V.11.  pontjainak  a  tisztességtelenségével  kapcsolatos
felperesi  állásponttal  sem  értett  egyet.  A régi  Ptk.  209.  §  (2)  bekezdésére  történő  utalással
hangsúlyozta,  hogy a  szerződéses  rendelkezések  tisztességtelenségének  vizsgálata  nem történhet
meg az egyes feltételek szerződésből való kiragadásával. Az egyes kikötések tisztességtelenségét a
felek akaratának és a szerződés egészének vizsgálatát követően lehet eldönteni. 
Az elsőfokú bíróság szerint a II.  r.  felperes a szerződés létrejöttének időpontjában tisztában volt
azzal, hogy a kezelési költség és a konverziós díj kapcsán fizetési kötelezettség terheli és tudnia
kellett  azt  is,  hogy  ezek  összege  devizában  kerül  megállapításra.  Miután  a  kockázatfeltáró
nyilatkozat is egyértelmű és világos, a II.  r.  felperesnek ez alapján is tudomással kellett  bírnia az
árfolyamváltozásról  és  annak  fizetési  kötelezettségére  gyakorolt  hatásáról.  A felek  szerződéses
akarata kifejezetten arra irányult, hogy devizában kerüljenek meghatározásra ezek a költségek.
Mindezek alapján az elsőfokú bíróság úgy ítélte meg, hogy a felek jogai és kötelezettségei között
nem volt olyan egyenlőtlenség, ami alapján a feltételek tisztességtelensége megállapítható lett volna.
Az elsőfokú bíróság a Hpt. 213. § (1) bekezdés d) pontjával kapcsolatban sem osztotta a felperesek
álláspontját, mert a 2014. évi XL. tv. (DH2). időközben orvosolta ezt az érvénytelenségi okot. 

Az elsőfokú  bíróság  nem találta  tisztességtelennek  azt  a  feltételt  sem,  mely szerint  az  alperesi
nyilvántartások  alapján kerül megállapításra  a  végrehajtandó  összeg,  mert  csak  az alperes  képes
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ennek nyilvántartására. A felperesek a tartozás összegét vitathatják, de jelen perben ilyen nyilatkozat
nem került előterjesztésre. 
Az elsőfokú bíróság kitért  arra is, hogy a felek közötti szerződés nem tartalmaz olyan elemeket,
amelyek  befektetési  jogviszonyra  utalnának,  továbbá  a  hitelképesség  vizsgálatának  esetleges
elmaradása sem eredményezné a szerződés érvénytelenségét.
Az  elsőfokú  bíróság  vizsgálta  azt  is,  hogy  a  felperesek  az  árfolyamkockázattal  kapcsolatban
megfelelő tájékoztatást kaptak-e az alperestől. A szerződés VIII.6. pontjában foglaltak, valamint a
„Tájékoztató a Raiffeisen Bank deviza alapú lakossági hiteleinek árfolyam- és egyéb kockázatairól”
megnevezésű okiratba foglaltak alapján azt állapította meg, hogy az megfelel a Hpt. 203. § (6) és (7)
bekezdésében, a 2/2014. PJE határozatban, valamint az Európai Unió Bírósága C-186/16.  és C-
51/17.  sz.  határozatában  írtaknak.  Az  alperes  a  II.  r.  felperest  tájékoztatta  arról,  hogy  az
árfolyamváltozás mértéke és iránya a pénzpiacok változásától függően, előre nem látható mértékben
és irányban változhat, ami azt eredményezi, hogy akár jelentős mértékben megnövekedhet mind a
tőketartozás, mind a törlesztőrészlet.  A tájékoztatás alapján egyértelmű az is, hogy az emelkedés
korlátlan lehet és a tájékoztatóban foglaltak valóban bekövetkezhetnek. 
Az alperes  tájékoztatója  számtani  példákat  és  grafikonokat  is  tartalmazott  az  árfolyamkockázat
bemutatására.
Az elsőfokú bíróság az árfolyamkockázat telepítésének tisztességtelenségével kapcsolatos felperesi
álláspontot  sem osztotta.  Azt,  hogy az árfolyamkockázati  tájékoztató  nem világos,  nem érthető,
valamint  tisztességtelen,  a  felpereseknek  kellett  volna  bizonyítani.  A  felperesek  a  csatolt
szerződéseken kívül egyéb bizonyítási indítványt nem terjesztettek elő, amiből az következett, hogy a
bíróságnak a felek szerződéses akaratát az írásba foglalt szerződés alapján kellett vizsgálni. A II. r.
felperes  a  kockázatfeltáró  nyilatkozat  elfogadásával  felelősséget  vállalt  az  árfolyamkockázat
viseléséért.  A felek jogai és  kötelezettségei között  nem volt  olyan egyenlőtlenség,  ami a  feltétel
tisztességtelenségét eredményezte volna.
Az elsőfokú bíróság hangsúlyozta azt is, hogy a felek 2010. december 7-én módosították a 2006-os
szerződést, ebből következően, ha az érvénytelenségi kifogás alapos lett volna, a megerősítés okán a
szerződések érvénytelenségét akkor sem lehetne megállapítani. 
Az elsőfokú bíróság alaptalannak találta a felperesek hivatkozását a Vht. 23/C. § (2) bekezdésében
foglaltakkal kapcsolatban is, mert  a közjegyző nem újonnan megfogalmazott  felmondást rögzített
közokiratba, hanem a korábbi magánokiratban lévő felmondás szövegét foglalta közjegyzői okiratba.
A felmondás közokiratba foglalásával és a kézbesítés tanúsításával a Vht. 23/C. § (2) bekezdésébe
foglalt feltételek teljesültek. 
Mindezek alapján az elsőfokú bíróság a 2006. június 2. napján létrejött szerződéssel kapcsolatban
indult végrehajtási eljárások megszüntetése iránti kereseti kérelmet alaptalannak találta.

Ezt követően az elsőfokú bíróság a 2010. december 7. napján létrejött kölcsönszerződést vizsgálta. 
A szerződés tartalma alapján megállapította, hogy a felek között a Ptk. 523. § (1) bekezdése szerinti
kölcsönszerződés jött létre. 
A  felperesek  által  előadott  érvénytelenségi  okokat  ezen  szerződés  vonatkozásában  is
megalapozatlannak  találta.  A Hpt.  213.  §  (1)  bekezdés  a)  és  e)  pontjával  kapcsolatban  arra
hivatkozott, hogy a szerződés pontosan tartalmazza a kölcsön összegét, a törlesztőrészletek számát,
összegét és esedékességük időpontját.  Hangsúlyozta, hogy ez a szerződés nem tartalmaz külföldi
devizára vonatkozó elemeket. A Hpt. 213. § (1) bekezdés b) pontjával kapcsolatban arra utal, hogy a
szerződés II. d. pontja rögzíti a THM mértékét. A Hpt. 213. § (1) bekezdés c) pontja kapcsán azt
emelte ki, hogy a szerződés II. c. pontjában, valamint III.4. pontjában rögzítésre került a kezelési
költség jogalapja és összegszerűsége is. A Hpt. 213. § (1) bekezdés d) pontjánál arra hivatkozott,
hogy a DH törvények már kiküszöbölték a tisztességtelen szerződési feltételből eredő hátrányt, a
felek között sor került az elszámolásra, melynek eredménye már nem vitatható. 



Fővárosi Törvényszék, mint másodfokú bíróság 
73.Pf.640.010/2018/7.                                          5

Az elsőfokú bíróság kitért arra, hogy az Európai Unió Bírósága előtt folyamatban lévő C-38/17., C-
118/17.,  C-621/17.,  C-34/18.  és  C-227/18.  sz.  előzetes  döntéshozatali  eljárásokra  azért  nem
függesztette  fel  a  per  tárgyalását,  mert  a  felek  szerződéses  akaratának  vizsgálatával  a  kereseti
kérelmet el tudta bírálni. 
A perköltségről a Pp. 78. § (1) bekezdése alapján rendelkezett. Rögzítette, hogy a pertárgy értéke
168.044.226 Ft. Az alperesnek járó ügyvédi munkadíjat a 32/2003. (VIII. 22.) IM rendelet 3. § (6)
bekezdése alapján, a kifejtett tevékenységgel arányban állóan 400.000 Ft + Áfa összegben állapította
meg. 
A felperesek teljes személyes költségmentessége folytán az illeték a 6/1986. (VI. 26.) IM rendelet 14.
§-a alapján az állam terhén maradt.

Az elsőfokú bíróság ítéletével szemben a felperesek nyújtottak be fellebbezést, melyben elsődlegesen
az ítélet keresetük szerinti megváltoztatását, másodlagosan - amennyiben a Törvényszék a tényállás
felderítetlenségét állapítaná meg -  az ítélet hatályon kívül helyezését és az elsőfokú bíróság utasítását
kérték a per újabb tárgyalására és újabb határozat hozatalára. Igényt tartottak első- és másodfokú
perköltségre, melyet közvetlenül az ügyvédi irodának kértek átutalni.
Álláspontjuk szerint az elsőfokú bíróság az eljárási jog és anyagi jog szabályait is megsértette. 
Sérelmezték,  hogy a tényállásra vonatkozó részben következtetéseket  tényként  állított  be (pl.  az
alperes jogosulttá vált a szerződés felmondására). 
A felperesek változatlanul hivatkoztak arra, hogy a kölcsönszerződések nem jöttek létre ( Ptk. 205.
§),  mert  a  perbeli szerződések nem felelnek meg a  Ptk.  523.  §  (1)  bekezdésében foglaltaknak.
Rámutattak,  hogy az elsőfokú bíróság a szerződés létre  nem jöttével kapcsolatos  érveikkel nem
foglalkozott, arra indokolásában nem tért ki. A felek között a kölcsön tárgya tekintetében nem volt
kölcsönös és egybehangzó akaratnyilatkozat, mert a folyósítandó összeg a szerződés aláírásakor nem
volt  meghatározható.  A szerződésben  feltüntetett  278.534,67  svájci  frankra  az  adós  soha  nem
szerzett  tulajdonjogot,  a  kölcsönszerződés  tárgya  csak a  szerződéskötést  követően,  a  folyósítási
értesítő  levélben  került  meghatározásra.  A fogyasztó  még  azt  sem tudta  felmérni,  hogy milyen
összegű kölcsönt kap, nem tudta megbecsülni a havi törlesztőrészletek összegét és az ügyleti kamat
mértékét sem. Mindez a szerződés létre nem jöttét vagy érvénytelenségét eredményezi.
Hangsúlyozták,  hogy a szerződés lényeges elemét képezi a deviza alapú nyilvántartás,  az alperes
azonban ezzel kapcsolatban nem adott megfelelő tájékoztatást a felperesek részére, ezzel megszegte
a Ptk. 205. § (3) bekezdésében foglalt együttműködési és tájékoztatási, valamint a Ptk. 4.§ és 5. §-
ában foglalt kötelezettségét. Az alperesnek tájékoztatni kellett volna a felpereseket a kölcsön deviza
alapúsága folytán annak gazdasági következményeiről is. A tájékoztatásnak ki kellett volna terjednie
a kamatparitás fogalmára, a jövőbeni árfolyam számításának lehetőségére, be kellett volna mutatni 20
évre visszamenőleg a CHF/HUF árfolyam alakulását, a deviza és forint kölcsönök eltérő törlesztési
karakterisztikáját  és  tájékoztatni  kellett  volna  a  felpereseket  arról,  hogy  a  szerződéskötés
időszakában a forint 30%-kal túlértékelt volt a CHF-hez képest. 
A szerződés  kedvezőtlen  jellemzőinek  elhallgatásával  a  pénzintézet  a  maga  számára  kedvezőbb
helyzetet alakított ki, eljárása rosszhiszemű volt, joggal való visszaélést valósított meg, ami a Ptk. 5.
§  (1)  bekezdése  szerinti  tiltott  magatartás,  ebből  következően  a  szerződés  létre  sem jött  vagy
amennyiben mégis, akkor a Ptk. 200. § (2) bekezdése alapján semmis. 
A felperesek változatlanul hivatkoztak arra, hogy a kölcsönszerződés nem felel meg a Hpt. 213. § (1)
bekezdés  a)  és  e)  pontjában  foglaltaknak.  A  szerződésben  szereplő  havi  1.784,78  CHF
törlesztőrészlet  a  szerződésben  lévő  278.534,67  CHF  tőke  alapján  került  meghatározásra,  a
ténylegesen folyósított összeg azonban nem ennyi volt. A felperesek utaltak a 6/2013. és az 1/2016.
PJE  határozatokban  foglaltakra,  valamint  az  EUB  C-126/17.  sz.  ítéletében  írtakra.  Az  ítélet
semmilyen módon nem támasztotta alá, hogy a szerződés adatai alapján a kölcsönösszeg devizában
kiszámítható lett volna. 
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A Hpt.  213.  §  (1)  bekezdés  b)  pontjával  kapcsolatban  kifogásolták,  hogy az  elsőfokú  bíróság
számára elegendő volt, hogy a szerződés tartalmazza a THM mértékét, de nem foglalkozott azzal,
hogy ez  valós  számítás  eredményeként  került-e  meghatározásra.  A svájci  frank alapú  szerződés
esetén a THM számítása nem is ellenőrizhető, mert a szerződés nem jelöli meg, hogy az ugyanazon a
napon érvényes árfolyamok közül melyiket vette figyelembe. 
A Hpt. 213. § (1) bekezdés c) pontjával kapcsolatban a felperesek változatlanul állították, hogy a
kezelési költség és konverziós díj felszámítására vonatkozó szerződési feltétel tisztességtelen. 
Ezen fizetési kötelezettségek jogszerűségét  az ítéletben foglaltak ellenére nem alapozza meg az,
hogy azok a szerződésben feltüntetésre kerültek. Az elsőfokú bíróság azt sem fejtette ki, hogy miért
lenne  tisztességes  ezen  költség  és  díj  devizában  való  felszámítása  akkor,  amikor  a  bank
Magyarországon működik, így költségei is forintban merülnek fel.
A felperesek  hangsúlyozták,  hogy az  Európai  Unió  Bírósága  előtt  C-621/17.  sz.  alatt  előzetes
döntéshozatali eljárás van folyamatban a kezelési költséget is érintően, ezért sem evidens, hogy ezen
szerződési kikötés tisztességes volna. 
A felperesek  megismételték,  hogy  a  felperesek  szerződéses  akarata  nem terjedt  ki  arra,  hogy
korlátlan mértékben vállalják  az  árfolyamkockázatot.  Az alperes  árfolyamkockázati  tájékoztatója
kifejezetten  félrevezető  volt,  hiszen  az  általa  bemutatott  időszakban az  árfolyam-ingadozás  nem
haladta  meg az 5%-os mértéket,  ezért  a  felperesek joggal gondolhatták,  hogy nagyobb mértékű
árfolyam-ingadozásra nem kell számítani.
Az elsőfokú bíróság tévesen állapította meg, hogy az árfolyamkockázati tájékoztató megfelel a hazai
és  uniós  jogszabályok  által  előírt  követelménynek.  Ezzel kapcsolatban hivatkoztak  az  EUB  C-
51/17.,  a  C-186/16.  sz.  döntésére,  a  2/2014.  PJE  határozatban  foglaltakra,  valamint  a  Kúria
Konzultatív Testületének 2016.  szeptember 28.  és 2018.  október  20.  napján megtartott  üléséről
készült Emlékeztetőre, továbbá a Hpt. 203. § (6) és (7) bekezdésére. A felperesek hangsúlyozták,
hogy az alperes nem tájékoztatta a felpereseket arról, hogy az árfolyamkockázat alapján korlátlanul
megnövekedhet  a  fizetési  kötelezettségük,  a  CHF  bármilyen  irányú  és  mértékű  változásának
lehetősége  nem  tűnik  ki  a  tájékoztatóból,  nem  világos,  nem  érthető  és  nem  egyértelmű  az
árfolyamkockázat gazdasági kihatása sem. 
Megítélésük  szerint  az  ítélet  ellentétes  a  C-227/18.  sz.  ítélet  megállapításaival  is.  Az  alperesi
kockázatfeltárás  alapján  a  felperesek  nem voltak  abban  a  helyzetben,  hogy értékelni  tudják  az
árfolyamkockázat gazdasági következményeit.  Az árfolyamváltozás mértékét  és irányát a múltbéli
adatokból  következtethető  trendek  alapján  az  alperesnek  ismernie  kellett  és  ezt  a  felperesek
tudomására kellett volna hozni a C-186/16. sz. ítélet 50. pontjában foglaltaknak megfelelően. 
A felperesek fellebbezésükben hivatkoztak a 2005/29/EK irányelvében foglaltakra is, ennek alapján
hangsúlyozták, hogy az elsőfokú bíróság által tökéletesnek talált alperesi kockázatfeltárás tipikus,
elhallgatáson  alapuló,  tisztességtelen  kereskedelmi  gyakorlatot  mutat  be  és  mint  ilyen,  nem
minősíthető tisztességesnek, ezért a perbeli kölcsönszerződések teljes egészében semmisek.
A felperesek sérelmezték azt is, hogy az elsőfokú bíróság elfogadta, hogy az alperes a szerződés
magánokirati  felmondását  követően,  közjegyzői  okiratba  foglaltan  is  megerősítette  a  korábbi
felmondását. 
A felperesek fenntartották azon álláspontjukat is, hogy tisztességtelen az a szerződési kikötés, mely
alapján  a  tartozás  összege  a  bank  által  vezetett  nyilvántartás  alapján  kerül  meghatározásra.  E
vonatkozásban utaltak a 11.P.86.904/2016/17., 14.Gf.40.005/2015/5-III. sz. ítéletben foglaltakra és a
C-34/18. sz. előzetes döntéshozatali eljárásra. 
Figyelemmel arra, hogy a végrehajtási záradék tisztességtelen feltétel alapján került kiállításra, ezért a
végrehajtás alaptalan.

A felperesek a 2010. december 7-én kelt szerződéssel kapcsolatban utaltak arra, hogy azt a II.  r.
felperes valóban aláírta, az elsőfokú bíróság azonban jogszabályellenesen állapította meg, hogy a II.



Fővárosi Törvényszék, mint másodfokú bíróság 
73.Pf.640.010/2018/7.                                          7

r. felperes részére át nem adott dokumentumok is a szerződés részét képezik. Az elsőfokú bíróság
álláspontja ezzel kapcsolatban az volt, hogy az ÁSZF és egyéb dokumentumok a Ptk. 205/B. § (1)
bekezdése alapján a szerződés részévé váltak. Ezzel szemben a felperesek hivatkoztak a 2/2011. PK
vélemény 2.  és  3.  pontjában  foglaltakra,  az  Európai  Unió  Bíróságának  C-449/13.  sz.  ítéletére,
valamint a Csongrád Megyei Bíróság Polgári-Gazdasági-Közigazgatási Kollégiumának 4/2005. (XI.
4.) sz. véleményére és a Kúria Gfv.IX.30.316/2008/8. sz. ítéletére. A felperesek mindezek alapján
állították, hogy nem csak az Üzletszabályzat, de a Kondíciós Lista sem vált a szerződés részévé, mert
azok nem kerültek átadásra, a hirdetményi kézbesítés pedig tisztességtelen. 
A felperesek e tárgykörben a Pp.  155/A. § (1)  bekezdése alapján előzetes döntéshozatali eljárás
kezdeményezését  is  indítványozták  az  Európai  Unió  Bírósága  előtt,  meghatározva  a
megválaszolandó kérdést. 
Az  elsőfokú  bíróság  ítéletének  indokolását  a  Hpt.  213.  §  (1)  bekezdés  a)  pontja  tekintetében
elfogadták,  a  b)  pont  vonatkozásában fenntartották  álláspontjukat,  miután az  ellenőrző  számítás
szerint  10,42%  helyett  10,61%  jön  ki  a  THM  mértékeként.  A  c)  pont  vonatkozásában  is
fenntartották  a  keresetükben  előadottakat,  úgyszintén  a  kezelési  költség  tisztességtelensége
tekintetében. 
Sérelmezték,  hogy  az  elsőfokú  bíróság  elutasította  az  Unió  Bírósága  előtt  folyó  előzetes
döntéshozatali  eljárásokra  irányuló  tárgyalás  felfüggesztése  iránti  kérelmüket,  ezen  indítványukat
változatlanul fenntartották.
A felperesek fellebbezésük kiegészítésében az Európai Unió Bírósága C-118/2017.  sz.  ítéletében
foglaltakat  értékelték,  hivatkoztak  továbbá  a  C-483/16.  sz.  döntés  33.  pontjában  foglaltakra.
Hangsúlyozták,  hogy az alperes nem teljesítette  a fogyasztóval szemben fennálló,  az információs
hátrány kiküszöbölésére irányuló törvényes kötelezettségét, ezzel normaszegést követett el.
Ezzel kapcsolatban utaltak a 93/13. EK irányelv 7. cikkében foglaltakra, a 2005/29. EK irányelv 5.
cikk (3) bekezdésére, a C-110/14. sz. határozat 27. pontjában foglaltakra,  a 2008. évi XLVII. tv. 3.
§ és 4. § rendelkezéseire,  a C-26/13.  és a C-186/16. sz. ítéletre. 
A  C-118/17.  és  a  C-227/18.  sz.  előzetes  döntéshozatali  eljárások  lezárulása  miatt  az  ezzel
kapcsolatos felfüggesztés iránti kérelmüket visszavonták. 

Az alperes fellebbezési ellenkérelmében az elsőfokú bíróság ítéletének helybenhagyását és másodfokú
perköltsége  megtérítését  kérte.  Álláspontja  szerint  az  írásba  foglalt  szerződéssel  szemben  a
felpereseknek kellett volna bizonyítani, hogy a felek közötti kölcsönszerződés nem jött létre, ehhez
nem elegendő annak állítása, hogy nem ilyen tartalmú szerződést kívántak kötni.
A 2006-os kölcsönszerződés megfelel a Ptk. 523. § (1) bekezdésében foglaltaknak és a 6/2013. PJE
határozatban írtaknak is. Hangsúlyozta, hogy perbeli kölcsönszerződéshez nem tartozik folyósítási
értesítő, a kölcsönszerződés IV.1. pontja alapján a szerződés szerinti kölcsön összeg folyósítása a
szerződés aláírásának napján megtört, de a bank azt zárolta. 
Változatlanul állította, hogy az árfolyamkockázati tájékoztató megfelel a C-51/17.sz. határozatban írt
követelményeknek  is,  a  felperesek  által  hivatkozott  közgazdaságtani  elméletekre  vonatkozó
tájékoztatás nem volt az alperes kötelezettsége.
A THM-mel kapcsolatban utalt arra, hogy a felperesek szerint nem ellenőrizhető a THM mértéke,
akkor viszont nem is állíthatják, hogy hibás.
A konverziós díj kapcsán hangsúlyozta, hogy az alperes 2010-től konverziós díjat nem számít fel, a
korábban felszámított  díjak pedig a  DH törvények alapján elszámolásra  kerültek,  a  végrehajtani
kívánt követelés konverziós díjat nem tartalmaz.
Kiemelte,  hogy  a  kezelési  költség  mértéke  százalékos  mértékben  került  meghatározásra  a
kölcsönszerződésben és a Kondíciós Listában, nem CHF összegben. Önmagában az, hogy a kezelési
költség a fennálló tartozás X%-ában került meghatározásra, nem minősülhet tisztességtelennek. Utalt
arra is, hogy a C-34/18. sz. ügyben vizsgált szerződéses rendelkezés eltér a jelen perben kifogásolt
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szerződéstől.
Állította, hogy a kölcsönszerződések megfelelnek a Hpt. 213. § (1) bekezdésében foglaltaknak, így
azok érvényesek.

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 részben alapos. 

A másodfokú bíróság álláspontja az alábbiak miatt,  részben tért  el az elsőfokú bíróság ítéletében
kifejtettektől. 

A másodfokú bíróság előre bocsátja,  hogy olyan eljárási szabálysértést  nem észlelt,  ami az ítélet
hatályon kívül helyezését indokolta volna. Az elsőfokú bíróság a tényállást megfelelően feltárta, a
rendelkezésre  álló  bizonyítékokat  figyelembe  vette,  a  szükséges  mértékben  indokolási
kötelezettségének is eleget tett, illetve az kiegészíthető volt.

A másodfokú bíróság utal arra is, hogy a felperesek keresetlevelüket  2017. január 1.  napja előtt
nyújtották be, így nem volt rájuk irányadó a régi Pp. 370/B. §-a. 

A felperesek fellebbezésükben sérelmezték, hogy az elsőfokú bíróság érdemben nem vizsgálta azon
állításukat, hogy a szerződések nem jöttek létre, csupán azt állapította meg, hogy a felek közötti
szerződés a rPtk. 523.§ (1) bekezdése szerinti kölcsönszerződés. 
A másodfokú bíróság ezzel kapcsolatban arra utal, hogy a szerződés létrejötte tekintetében a rPtk.
205.§  (1)-(2)  bekezdése az irányadó,  a  szerződés  a  felek akaratának kölcsönös és  egybehangzó
kifejezésével jön létre. A szerződés létrejöttéhez a feleknek a lényeges, valamint a bármelyikük által
lényegesnek minősített  kérdésekben való megállapodása szükséges.  Ez a  megállapodás  történhet
szóban, írásban és ráutaló magatartással is. 
A Ptk. 523. § (1) bekezdése értelmében kölcsönszerződés alapján a pénzintézet vagy más hitelező
köteles  meghatározott  pénzösszeget  az  adós  rendelkezésére  bocsátani,  az  adós  pedig  köteles  a
kölcsön összegét a szerződés szerint visszafizetni.
Ennek megfelelően a  kölcsönszerződés  létrejöttéhez  a  feleknek meg kell állapodniuk egyrészt  a
hitelező által folyósítandó kölcsön összegében, másrészt az adós visszafizetési kötelezettségében. Ez
utóbbi  meghatározásának  egyik  lehetséges  módja  az  adós  által  teljesítendő  törlesztőrészletek
meghatározása. 
A felek  közötti  kölcsönszerződések  ezeket  tartalmazzák,  a  felek  tehát  a  lényeges  feltételekben
megállapodtak, a kölcsönszerződések létrejöttek.
A felperesek éveken keresztül a szerződésnek megfelelően teljesítettek, ami azt jelenti, hogy ráutaló
magatartással is elfogadták  a  2006.  június  2.  és  2010.  december  7.  napján kelt  szerződésekben
foglaltakat, de a felek között azok - az alakiság megsértése nélkül - írásban is létrejöttek. 

Ezt  követően  a  másodfokú  bíróság  a  2006.  június  2.  napján  kelt  (PVARLVPRTCZ24756301)
szerződés érvénytelenségével kapcsolatos fellebbezési hivatkozásokat vizsgálta:

A felperesek fellebbezésükben továbbra is állították, hogy a szerződés nem felel meg a Hpt. 213.§ (1)
bekezdés a) pontjában foglaltaknak, mert nincs meghatározva a szerződés tárgya. 

Az alperes már az elsőfokú eljárás során felhívta a figyelmet arra, hogy a perbeli szerződés IV.1.
pontja értelmében a szerződéskötés  napján,  a szerződésben szereplő 278.534,67 CHF összeg Ft

Tibor
Ceruza
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ellenértéke  került  folyósításra,  majd a  jóváírt  összeget  a  bank zárolta.  A szerződés  tárgya  tehát
egyértelműen  meghatározásra  került,  a  devizában  nyilvántartott  összeget  nem  egy  későbbi
időpontban irányadó árfolyam alapján határozták meg, azt a szerződés tartalmazza. 
Nem volt osztható az a felperesi állítás sem, hogy a szerződés rendelkezéseiből nem volt egyértelmű,
hogy deviza alapú lesz a nyilvántartás.  A szerződés I.4.  pontja kifejezetten tartalmazza,  hogy az
„Adós tudomással bír arról, hogy függetlenül a kölcsön forint pénznemben történő visszafizetésének
módjától,  a  Bank  svájci  frank  pénznemben  tartja  nyilván  az  Adós  Bankkal  szemben  jelen
kölcsönszerződésből eredő tartozását.”
Az elsőfokú bíróság helyesen állapította meg, hogy ezen pont alapján a szerződés nem érvénytelen. 

A felperesek a Hpt. 213.§ (1) bekezdés b) pontjával kapcsolatban továbbra is állították, hogy a THM
mértéke nem valós. Az elsőfokú eljárás során bemutatták, hogy az MNB kalkulátor szerint annak
mértéke 9,61%, a ténylegesen feltüntetett 8,39% helyett. 
Ezzel kapcsolatban a másodfokú bíróság utal az alperes 25. sz. alatti beadványában foglaltakra, mely
szerint  az  MNB  figyelmezteti  a  feleket,  hogy  a  kalkulátor  nem  veszi  figyelembe  a  konkrét
pénzintézet  speciális  kondícióit,  így önmagában a  kalkulátor  szerinti  eredmény eltérő  volta  nem
igazolja, hogy a szerződésben szereplő THM nem valós mértékű. 
A felperesek ezen szerződésnél konkrét tényelőadást sem tettek, nem határozták meg, hogy milyen
költség nem került figyelembe vételre a THM kiszámításakor. 
Mindezeken  túlmenően  a  másodfokú  bíróság  utal  a  Kúria  BH2019.  83.  sz.  eseti  döntésében
kifejtettekre  is,  mely  szerint  a  rHpt.  213.  §  (1)  bekezdés  b)  pontja  értelmében  a  szerződés
semmisségét az eredményezi, ha a szerződés nem tartalmazza az éves, százalékban kifejezett THM-
et, az annak számítása során figyelembe nem vett egyéb - esetleges - költségek meghatározását és
összegét, vagy ha az ilyen költségek pontosan nem határozhatók meg, az ezekre vonatkozó becslést.
A semmisség  oka  a  jogszabály  rendelkezéséből  következően  a  feltüntetés  hiánya,  így  a  THM
esetleges téves megjelölése a szerződés érvénytelenségét nem eredményezheti. 

A Hpt. 213.§ (1) bekezdés c) pontja szerinti semmisség kapcsán a felperesek nem konkrét költségek
és  díjak  feltüntetésének  hiányára,  hanem a  kezelési  költség  és  a  konverziód  díj  felszámításával
kapcsolatos szerződési feltételek tisztességtelenségére hivatkoztak. 
A másodfokú bíróság ezzel kapcsolatban arra mutat rá, hogy jelen per tárgya kizárólag az volt, hogy
a  felperesek  által  felhozott  indokok  alapján  a  végrehajtási  eljárások  megszüntethetők-e,  amihez
kizárólag a szerződés egészének érvénytelenségét eredményező semmisségi ok vezethet. 
A kezelési költségre és a konverziós díjra vonatkozó feltételek esetleges tisztességtelensége csak a
kölcsönszerződés részleges érvénytelenségét eredményezte volna, azaz ezek kiesése folytán ezen a
címen nem terhelte volna a felpereseket fizetési kötelezettség. A jogi képviselővel eljáró felperesek
azonban a végrehajtás korlátozása iránt nem terjesztettek elő kereseti kérelmet, számszerűen sem
határozták meg, hogy milyen összeggel kellene a végrehajtandó összeget csökkenteni, ezért  ezen
hivatkozásuk  eredményre  nem  vezethetett,  ebből  következően  a  szerződési  feltételek  érdemi
vizsgálatára sem volt szükség. 

A Hpt. 213.§ (1) bekezdés d) pontjával kapcsolatban az elsőfokú bíróság helyesen utalt arra, hogy a
2014.  évi  XXXVIII.  tv.  és  a  2014.  évi  XL.  tv.  az  érvénytelenség  jogkövetkezményét  már
kiküszöbölte. 

Helyesen állapította  meg az elsőfokú bíróság azt is, hogy a szerződés megfelel a Hpt.  213.§ (1)
bekezdés e) pontjában foglaltaknak. A szerződés II.  és V. pontja rögzíti a törlesztésre vonatkozó
adatokat így azt, hogy a törlesztőrészletek száma 240, a havi törlesztőrészlet összege 1.784,78 CHF,
a részleteket  havonta kell megfizetni,  az átváltáshoz megadja,  hogy mely napon érvényes deviza
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eladási árfolyamot kell alkalmazni. 

Egyetértett  a  másodfokú  bíróság  az  elsőfokú  bírósággal  abban  is,  hogy  a  kölcsönszerződés
befektetési  elemeket  nem  tartalmaz,  ezzel  kapcsolatban  utal  a  6/2013.  sz.  PJE  határozat
indokolásának 3. pontjában foglaltakra is. Helytálló volt az is, hogy a hitelképesség vizsgálatának
esetleges elmaradása nem érvénytelenségi ok, a végrehajtás megszüntetéséhez nem vezethet. 

A felperesek  fellebbezésükben  változatlanul  hivatkoztak  arra  is,  hogy  a  végrehajtási  záradék
kiállításának Vht. 23/C. § szerinti feltételei a szerződés VIII.9. pontjának tisztességtelensége és a
kettős felmondás folytán nem álltak fenn, emiatt a követelés érvényesen nem jött létre. 
Ezzel  kapcsolatban  a  másodfokú  bíróság  azt  hangsúlyozza,  hogy  nem  alapos  felperesek  azon
érvelése, hogy a VIII. 9. pontban foglalt kikötés (a kölcsön összegének megállapítása szempontjából
a  bank  üzleti  könyvei  az  irányadók)  esetleges  tisztességtelensége  folytán  a  végrehajtás  nem
rendelhető el. 
A végrehajtás  elrendelésekor  a  közjegyzőnek  a  Vht.  23/C.  §  (1)  bekezdése  szerinti  feltételek
meglétét kell vizsgálni. 
Az adós a 385/2006. sz. közjegyzői okiratba foglalt, egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatot tett
/Vht. 23/C. § (1) bekezdés a) pont/,  ami alapján vállalta, hogy az alperes által kölcsön jogcímén
részére nyújtott összeget a szerződésben foglaltak szerint visszafizeti /Vht. 23/C. § (1) bekezdés c)
pont/. A másodfokú bíróság a fentiekben már kifejtette, hogy a kölcsön összegének meghatározása
megfelelt a jogszabályi előírásnak. 
A perbeli, 385/2006. sz. közjegyzői okirat tehát a támadott  kikötés mellőzésével is tartalmazza a
záradékoláshoz szükséges feltételeket, ezért a végrehajtás megszüntetése iránti perben ezen kikötés
tisztességtelenségét nem is kellett vizsgálni.

A kétszeres  felmondással kapcsolatban a  másodfokú  bíróság  rámutat  arra,  hogy a Kúria  a  Pfv.
I.20.386/2018/4.  sz.  ítéletében a  Vht.  23/C.  §  (2)  bekezdésével  kapcsolatban kifejtette,  hogy a
magánokiratba foglalt felmondás megszüntette a szerződést, esedékessé tette a követelést.  Az ezt
követően  közjegyzői  okiratba  foglalt  felmondáshoz  a  szerződés  megszűnésének  joghatása  nem
fűződik,  a  közokiratba  foglalt  felmondás  nem ügyleti  hatályú,  a  közjegyző  csupán  azt  a  tényt
tanúsítja, hogy a jogosult a szerződés felmondását, ezáltal a követelés egészének esedékessé válását
előtte kijelentette. 
A Vht.  23/C.  §  (2)  bekezdése  szerinti  feltételt,  azaz  a  tartozás  lejárttá  és  esedékessé  válását  a
felmondáshoz  kapcsolódó  ténytanúsítvány  igazolja,  ekként  a  záradék  kiállításának  feltételei
fennálltak.

A másodfokú bíróság a felperesek által hivatkozott, szerződési feltételek tisztességtelensége  kapcsán
azt emeli ki, hogy azok főként valamely költségre, díjra, kamatra, teljesítési módra vonatkoztak, azaz
tisztességtelenség esetén is csak kiesnének a szerződésből. 
A végrehajtás  megszüntetése  iránti  perben  azonban  csak  azoknak  a  szerződési  feltételeknek  a
tisztességtelenségét  kell  érdemben  vizsgálni,  melyek  a  szerződés  egészének  érvénytelenségét
eredményezik. 
Jelzi a másodfokú bíróság azt is, hogy az a felperesi hivatkozás, hogy ezek mindegyike egyoldalú
jogosultságot  biztosít  a  szolgáltatónak,  önmagában a szerződési feltétel  tisztességtelenségét  nem
vonja maga után. 

A másodfokú bíróság álláspontja az  árfolyamkockázatról szóló tájékoztatás megfelelősége kapcsán
tért el az elsőfokú bíróságétól. 
A szerződés  VIII.6.  pontjában  az  adós  kijelentette,  hogy  az  árfolyamkockázattal  kapcsolatos
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tájékoztatást  megkapta,  elfogadja,  hogy  az  árfolyam  változása  a  visszafizetés  terheit  egyaránt
növelheti és csökkentheti. 
Az alperes a II. r. felperes részére a szerződésen kívül is nyújtott tájékoztatást, 2006. június 2. napján
„Tájékoztató a Raiffeisen Bank deviza alapú lakossági hiteleinek árfolyam és egyéb kockázatairól”
megnevezésű okiratban közölte az árfolyamkockázattal kapcsolatos tudnivalókat.  Ez  tartalmazza
azt is, hogy az árfolyam a devizapiaci körülmények változása miatt  szinte állandóan változik, hol
kisebb,  hol  nagyobb mértékben,  ezért  a  bankkal  szemben devizában fennálló  tartozás,  illetve  a
devizában meghatározott törlesztőrészletek forintra átszámított összege az árfolyamok változásával
együtt  módosul.  Ez  az  adós  számára  kockázatot  jelent,  amit  az  adós  visel.  A devizakamatok
emelkedése is kihat a fizetési kötelezettségre.  Az alperes táblázatos formában összehasonlította  a
forint, euró és svájci frank kölcsönök törlesztőrészleteit,  továbbá grafikonon szemléltette a 2005.
április 1. és 2006. március 31. közötti árfolyammozgást. 
Felperesi  nyilatkozat  szerint  az  árfolyamkockázattal  kapcsolatban  a  fentieken  túl  azt  a  szóbeli
tájékoztatást  kapták,  hogy  a  1-2  Ft-os  ingadozás  lehet,  arról  nem  volt  szó,  hogy  a  fizetési
kötelezettség a duplájára is emelkedhet, ezért a gazdasági kockázatot felmérni nem tudták.

Az árfolyamkockázati tájékoztató a másodfokú bíróság megítélése szerint is megfelel a Hpt. 203.§
(6)  és  (7)  bekezdésében  foglaltaknak,  mert  feltárja  a  szerződéses  ügyletben  az  ügyfelet  érintő
kockázatot, tartalmazza az  árfolyamkockázat  ismertetését,  valamint  annak  hatását  a  törlesztő
részletekre.
Az árfolyamkockázattal kapcsolatos tájékoztatás kérdésével foglalkozott a Kúria, a 6/2013. Polgári
jogegységi  határozat  3.  pontja  értelmében  a  pénzügyi  intézményt  a  jogszabály  alapján  terhelő
tájékoztatási kötelezettségnek ki kellett  terjednie az árfolyamváltozás lehetőségére,  és arra,  hogy
annak milyen hatása van a törlesztőrészletekre.  A 2/2014.  Polgári jogegységi határozat  1.  pontja
szerint a rendelkezés tisztességtelensége csak akkor vizsgálható és állapítható meg, ha az általánosan
tájékozott,  ésszerűen  figyelmes  és  körültekintő  átlagos  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 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 másodfokú bíróság 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., C-51/17. és a C-227/18. sz. alatti döntésekben jelent
meg, ezért az abban foglaltakat is figyelembe kellett venni. 
A C-186/16. sz. alatti döntéssel egyezően a C-51/17. számú ítéletben is kimondta az Európai 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, ésszerűen 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.
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A C-51/17. sz. alatti döntés 74. pontja kifejezetten rögzíti, hogy a tájékoztatásnak ki kell terjednie
legalább  a  kölcsönfelvevő  lakóhelye  szerinti  állam fizetőeszköze  súlyos  leértékelődésének  és  a
külföldi kamatlábak emelkedésének törlesztőrészletekre gyakorolt hatására. 
Az alperes tájékoztatója utal arra, hogy az árfolyam hol kisebb, hol nagyobb mértékben változik, és a
törlesztőrészletek összege az árfolyamváltozással együtt  módosul, de nem tartalmaz olyan jellegű
tájékoztatást,  amely  az  árfolyamváltozás  jelentős  mértékű,  az  adós  számára  hátrányos
bekövetkezését is eredményezheti. Az alperes által táblázatos formában prezentált adatok, éppen azt
sugallják,  hogy  az  árfolyamváltozás  adott  keretek  között  mozog.  A  külön  lapon  szereplő
árfolyamkockázatra vonatkozó tájékoztató 2. oldalán az Árfolyamok alatti részen szereplő táblázat
egy  rendkívül  rövid,  2005.  április  01.  és  2006.  március  17.  közötti  időszakot  ölel  fel,  azt  a
magyarázatot fűzve hozzá, hogy az érintett időszakban a CHF/Ft árfolyam 156,10 és 169,89 közötti
sávban  mozog.  Van  ugyan  hivatkozás  arra  nézve,  hogy  ebből  a  jövőre  nem  vonhatóak  le
következtetések, azonban nem hagyható figyelmen kívül az sem, hogy ugyanezen oldal felső részén
lévő táblázat kifejezetten a devizahitel előnyeire hívja fel a figyelmet, egy feltételezett, nem változó
deviza és forint kamatszint mellett. Mindez alátámasztotta azon felperesi hivatkozást is, mely szerint
legfeljebb 5%-os mértékű mozgásra számítottak.  Megállapítható,  hogy az általánosan tájékozott,
ésszerűen  figyelmes  és  körültekintő  átlagos  fogyasztó  levonhatta  azt  a  következtetést,  hogy a
szerződésben rejlő árfolyamkockázat adott  keretek között  mozog (2/2014. PJE. III.).   Mindezek
együtt alkalmasak voltak arra, hogy az alperes a felperesek számára ne valós tájékoztatást nyújtson,
amelynek következtében a  felperesek vállalásuk gazdasági következményeit  felmérni nem tudták
(Európai Unió Bírósága C-51/17, C-186/16.  számú ítéletei és a C-227/18. számú végzés),  így a
szerződés árfolyamkockázatra vonatkozó feltételei nem minősülhetnek világos és érthetőnek, azok a
Ptk. 209. §. (4) bekezdése alapján semmisek. 

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 eredményezte. 
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 2006. június 2. napján kelt szerződéshez
kapcsolódó végrehajtási eljárásokat a Pp. 369.§ a) pontja alapján megszüntette. 

Ezt  követően  a  másodfokú  bíróság  a  2010.  december  7.  napján  kelt  (PVARLIARBML
2475630124756301)  szerződés  érvénytelenségével  kapcsolatos  fellebbezési  hivatkozásokat
vizsgálta:

A felperesek a Hpt. 213.§ (1) bekezdés a) pontjával kapcsolatban az ítéletben foglaltakat elfogadták. 
A Hpt.  213.§  (1)  bekezdés  b)  pontja  tekintetében,  mely szerint  a  valós  THM 10,61% lenne a
szerződésben  szereplő  10,42%  helyett,  a  másodfokú  bíróság  visszautal  a  BH2019.83.  sz.  eseti
döntésben foglaltakra. 
A másodfokú  bíróság  a  Hpt.  213.§  (1)  bekezdés  c)  pontjával kapcsolatban -  hitelbírálati  díj  és
fedezetellenőrzési  díj  feltüntetésének  hiánya  -  azt  emeli  ki,  hogy ez  részleges  érvénytelenséget
eredményezne,  a  felpereseknek  az  így felmerülő  díjat  nem kellene  megfizetni,  azonban konkrét
tényelőadást sem tettek arra vonatkozóan, hogy ezen a címen milyen összeget fizettek meg, és a
végrehajtás korlátozás iránt sem terjesztettek elő keresetet. 
A másodfokú  bíróság  a  Hpt.  213.§  (1)  bekezdés  d)  és  e)  pontjával  kapcsolatos  hivatkozások
tekintetében osztotta az elsőfokú bíróság álláspontját. 

A felperesek  fellebbezésükben állították  azt  is,  hogy az  ÁSZF és  a  Kondíciós  Lista  nem vált  a
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szerződés részévé, mert azt az alperes nem adta át a II. r. felperesnek, aki azt nem is írta alá. 
A felperesek az elsőfokú eljárás során erre nem hivatkoztak, ezért az átadás hiánya a Pp. 235.§ (1)
bekezdése szerinti olyan új tényállításnak minősült,  melyet a másodfokú eljárásban érdemben már
nem lehetett vizsgálni. 
Ezen túlmenően a felperesek fellebbezésükben sem határozták  meg azt,  hogy az általuk minden
oldalon aláírt 11. és 13. oldalas kölcsönszerződésben foglaltak mellett, az ÁSZF vagy a Kondíciós
Lista figyelmen kívül hagyása miként eredményezte volna a kölcsönszerződés teljes érvénytelenségét,
mely a végrehajtás megszüntetésének feltétele lett volna. 
A fentiekből következően a kereseti kérelem elbírálásához a Pp. 155/A. § (1) bekezdése szerinti
előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésére sem volt szükség. 
A feltett kérdéssel kapcsolatban a másodfokú bíróság egyebekben utal a C-42/15. sz. alatt meghozott
döntésben foglaltakra. 

A másodfokú  bíróság  osztotta  az  elsőfokú  bíróság  azon  álláspontját,  hogy  a  felperesek  által
megjelölt,  EUB előtt  folyamatban lévő előzetes  döntéshozatali eljárások nem képezték  jelen per
előkérdését, ezért a per tárgyalásának felfüggesztése nem volt indokolt. 

Mindezek alapján a másodfokú bíróság a Pp. 253. § (2) bekezdése értelmében az elsőfokú bíróság
ítéletét  részben  megváltoztatta,  a  felperesek  keresetének  megfelelően a  080.V.0135/2014.
080.V.0136/2014. számú végrehajtásokat megszüntette, míg az elsőfokú bíróság ítéletének elutasító
rendelkezését a 080.V.166/2014. és a 080.V.165/2014. sz. végrehajtások tekintetében helybenhagyta.

A másodfokú bíróságnak a Pp. 370/A. § (6) bekezdése alapján a megszüntetett  végrehajtásoknál
rendelkezni  kellett  a  végrehajtási  költségek  viseléséről  is.  Az  önálló  bírósági  végrehajtó a
megszüntetett  végrehajtási  eljárások  tekintetében  a  2016.  október  12.  napján  kelt
80.V.0135/2014/138. és a 2016. október 10. napján kelt 80.V.0136/2014/144.  számú (6. és 7. sz.
alatt  csatolva) beadványában tüntette  fel költségigényét,  melyet  a felek nem vitattak. Az  alperes
kötelezése ennek megfelelően történt, levonva abból a behajtási jutalékot, mert az sikeres végrehajtás
hiányában nem volt  figyelembe vehető,  továbbá  a  MBVK-nak  járó  átalány csak  egyszer  került
felszámításra. 

A felperesek fellebbezése részben eredményre vezetett,  ezért  az első- és másodfokú eljárásban is
részben pervesztesnek  minősülő  alperes  a  Pp.  81  §  (1)  bekezdése  alapján  köteles  megfizetni  a
felpereseknek az őket képviselő ügyvéd 32/2003. (VIII. 22.) IM rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontja,
(5) bekezdése és a kifejtett tevékenység figyelembe vételével a 3. § (6) bekezdése alapján mérsékelt
összegű  ügyvédi  munkadíjból  álló  első-  és  másodfokú  (800.000  Ft  +  400.000  Ft),  Áfa  nélkül
számított  perköltségét,  melybe  a  másodfokú  bíróság  beszámította  az  alperest  részleges
pernyertessége folytán megillető első- és másodfokú (101.600 +25.400 Ft), Áfá-val növelt ügyvédi
munkadíját. 
A másodfokú bíróság nem látta annak jogszabályi alapját, hogy a perköltség megfizetése közvetlenül
a jogi képviselő felé történjen. 

A megszüntetett végrehajtásokra eső, a felperesek személyes költségmentessége folytán le nem rótt
1.500.000 Ft kereseti és 2.500.000 Ft fellebbezési illetéket a 6/1986. (VI.26.) IM rendelet 13.§ (2) és
15.§ (1) bekezdése alapján az alperes köteles az állam javára megfizetni. 
A keresetet  részben elutasító  rendelkezés  folytán,  a  le nem rótt  további 436.900 Ft  kereseti  és
582.500 Ft fellebbezési illeték viseléséről szóló döntés a felperesek költségmentességére tekintettel a
6/1986. (VI. 26.) IM rendelet 13. § (2) bekezdésén alapul. A másodfokú bíróság pertárgy értéknek e
vonatkozásban a végrehajtó 9. sz. alatt csatolt 080.V.0165/2014/141. sz. alatti átiratában szereplő
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7.280.975 Ft-ot vette figyelembe. 

Budapest, 2019. április 17.

dr. Juhász Krisztina s. k.         dr. Nemoda Valéria s. k.              dr. Pávlisz Beatrix Hajnalka s. k.
      a tanács elnöke                                   előadó bíró            bíró
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