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Az elsőfokú bíróság tényként állapította meg továbbá, hogy a törvényi elszámolást követően,
2015.  február  1.  napján  az  alperes  tartozása  812.262,-  Ft.  volt,  míg  az  árfolyamkockázat
viselése nélkül - amennyiben forinthitelt vett volna igénybe - tartozása ugyanezen a napon
920.464,- Ft lett volna.

II.

A felperes  keresetében a kölcsönszerződés alapján 812.262,- Ft és ennek 2016. június 17.
napjától számított évi 15,77 % kamata megfizetésére kérte az alperest kötelezni.

Az alperes  ellenkérelme a kereset elutasítására irányult, hivatkozással arra, hogy a felperes
jogelődje  a  devizaalapúság  folytán  őt  terhelő  árfolyamkockázatról  megfelelően  nem
tájékoztatta, így a devizában való elszámolás kikötése tisztességtelen, ekként a szerződéskötés
idején  hatályos  Polgári  Törvénykönyvről  szóló  1959.  évi  IV.  törvény  (Ptk.)  209/A.§  (2)
bekezdése  szerint  semmis,  minek  folytán  a  teljes  szerződés  érvénytelen  a  Ptk.  239.§  (2)
bekezdése alapján.

Az érvénytelenségi kifogás ellenében a  felperes hivatkozott  arra,  hogy a kölcsönszerződés
elválaszthatatlan  részét  képező  Általános  szerződési  feltételek  között  szerepel  az
árfolyamkockázatról  történő tájékoztatás,  annak szerződéskötést  megelőző megismerése az
alperestől együttműködési kötelezettsége folytán elvárható volt. Megjegyezte továbbá, hogy
forintalapú kölcsön igénybevétele esetén az alperes által visszafizetendő összeg meghaladta
volna  az  árfolyamváltozás  folytán  jelen  szerződés  alapján  megnövekedett  fizetési
kötelezettségek mértékét.

III.

Az elsőfokú bíróság ítéletével a kereseti kérelemnek megfelelően marasztalta az alperest.

Ítéletének  indokolásában  utalt  arra,  hogy  a  kölcsönszerződésben  az  árfolyamkockázat
mibenléte nem ismerhető fel, az a szerződés aláírása idején köztudomású ténynek sem volt
tekinthető, ezért indokolt lett volna, ha a felperes jogelődje, illetve a képviseletében eljáró
személy  részéről  a  megállapíthatónál  szélesebb körű tájékoztatás  nyújtása,  ugyanakkor  az
ítélőtáblák ítélkezési gyakorlatára tekintettel ezen tájékoztatást elégségesnek kellett elfogadni
ahhoz,  hogy  a  devizában  való  elszámolást  kikötő  szerződési  feltétel  világossága  és
érthetősége megállapítható legyen.

Mindazonáltal  az  érvénytelenség  érvényessé  vagy  hatályossá  nyilvánításában  álló  további
jogkövetkezményének alkalmazása esetén a civilisztikai kollégiumvezetők 2015. november 9.
és  10.  napján  tartott  országos  értekezletén  elfogadott  jogértelmezés  szerint  a  tartozás
tőkeösszegének  a  ténylegesen  folyósított  forintösszeget  kellett  volna  tekinteni,  ügyleti
kamatként  pedig  a  szerződésben  kikötött  kamatfelár  alapulvételével  megállapított  piaci
forintkamatot kellett volna alkalmazni. Ezen számítás szerint azonban - az elsőfokú bíróság
által foganatosított szakértői bizonyítás eredményeként megállapíthatóan - az alperes tartozása
magasabb lett volna, mint amennyit a devizaalapú szerződés alapján a felperes vele szemben e
perben  érvényesített.  A  szerződés  semmisségére  való  hivatkozás  emiatt  nem  állt  a
fogyasztónak minősülő alperes érdekében, ezért azt a Ptk. 209/A. § (2) bekezdése értelmében
figyelmen kívül kellett hagyni.
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IV.

Az  elsőfokú  bíróság  ítélete  ellen  az  alperes  nyújtott  be  fellebbezést,  melyben  annak
megváltoztatásával a kereset elutasítását kérte.

Fellebbezésében kifejtette az elsőfokú eljárás során is hangsúlyozott álláspontját, mely szerint
a  szerződés  a  hozzá  tartozó  Általános  szerződési  feltételekkel  együtt  sem  tartalmazott
megfelelő tájékoztatást az árfolyamváltozás kockázatairól, ezzel a felperes jogelődje az akkor
hatályos,  a hitelintézetekről és a  pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII.  törvény
(Hpt.) 203. § (1) bekezdésében meghatározott törvényi kötelezettségének sem tett eleget az
árfolyamkockázat  feltárására  vonatozóan.  A  törlesztőrészletek  kiszámítására  vonatkozó
szerződési  rendelkezések  bonyolult  képletek  formájában  rögzítetten  nem  alkalmasak  a
szerződési feltétel lehetséges gazdasági hatásainak egyértelmű és közérthető feltárására, azok
alapján az árfolyamkockázat mibenléte sem megállapítható az átlagfogyasztó számára.
Az alperes sérelmezte, hogy az elsőfokú bíróság e perben vizsgálta az érvénytelenség további
jogkövetkezményeit.  Álláspontja  szerint,  tekintettel  arra,  hogy  a  felperes  jogelődje  a
szerződést  felmondta,  a  Ptk.  321.  §  (2)  bekezdése  értelmében  ezen  jogkövetkezmények
alkalmazása  fel  sem  merülhetett,  különös  figyelemmel  arra,  hogy  a  felperes  csupán  a
követelés jogosulti  pozícióját  szerezte meg az engedményezés folytán,  a kölcsönszerződés
hitelezői  pozíciójába  nem  került,  így  az  érvénytelenség  további  jogkövetkezményeinek
alkalmazására irányulóan kereshetőségi joggal sem rendelkezik. Mindazonáltal erre irányuló
kérelme a felek egyikének sem volt.

A felperes fellebbezési ellenkérelmet nem terjesztett elő.

A fellebbezés megalapozott.

V.

A másodfokú bíróság a fellebbezést a perindítás idején hatályos Polgári perrendtartásról szóló
1952. évi III. törvény (Pp.) 256/A.§ (1) bekezdés f) pontja alapján tárgyaláson kívül bírálta el.
A felülbírálat  a fellebbezés terjedelmére tekintettel  az elsőfokú bíróság ítéletének egészére
kiterjedt [Pp. 253.§ (3) bek.].

A felülbírálat eredményeként a másodfokú bíróság megállapította, hogy az elsőfokú bíróság a
keresetről és az érvénytelenségi kifogásról való döntéshez szükséges mértékben feltárta az
annak alapjául szolgáló tényeket, így ítéletének indokolásában rögzítette azokat a szerződési
rendelkezéseket, amelyek valamilyen módon érintik a szerződés devizaalapúságát, a fizetési
kötelezettség devizában történő elszámolását.

A rendelkezésre álló  bizonyítékok alapján megállapítható tények körébe az is  kifejezetten
beletartozik, hogy a felperes jogelődje a szerződéskötéskor kockázatfeltáró nyilatkozatot az
alperessel  nem  íratott  alá.  A felperes  pedig  azt  nem  állította  és  nem  is  terjesztett  elő
bizonyítékot  azzal összefüggésben, hogy a jogelődje akár a képviseletében eljáró személy
útján szóban, akár a szerződésen kívül írásban tájékoztatta volna a devizában való elszámolás
lehetséges gazdasági hatásairól az alperest.

Az  elsőfokú  bíróság  ezen  tényekből  ellentmondásos  következtetést  vont  le  a  szerződés
érvényességére vonatkozóan, e kérdésben határozott álláspontot nem foglalt el.

3



Az Egri Törvényszék mint másodfokú bíróság
1.Pf.20.039/2019/3. szám

Az alperes által hivatkozott tisztességtelen szerződési feltételek érvénytelenségére vonatkozó
– és  jelen ügyben alkalmazandó -  szabályokat  a  szerződéskötés  idején a Ptk.  az alábbiak
szerint tartalmazta.

A Ptk. 209/B.§ (1) bekezdése kimondta, hogy tisztességtelen az általános szerződési feltétel,
illetve a fogyasztói szerződés kikötése, ha a jóhiszeműség követelményének megsértésével a
feleknek a szerződésből eredő jogosultságait és kötelezettségeit egyoldalúan és indokolatlanul
az egyik fél hátrányára állapítja meg.
A  Ptk.  209/B.§  (5)  bekezdése  szerint  azonban  a  tisztességtelen  szerződési  feltételekre
vonatkozó rendelkezések nem alkalmazhatók a szolgáltatást és ellenszolgáltatást meghatározó
szerződési kikötésre, ha annak szövegezése egyértelmű és mindkét fél számára érthető.

A Ptk.  209/C.§-a szerint  általános szerződési  feltételnek minősül  az a  feltétel,  amelyet  az
egyik  fél  több szerződés  megkötése  céljából  egyoldalúan,  előre  meghatároz,  és  amelynek
meghatározásában a másik fél nem működhetett közre. Fogyasztói szerződés pedig az, amely
fogyasztó  (gazdasági  vagy  szakmai  tevékenység  körén  kívül  eső  célból  szerződést  kötő
személy) és olyan személy között jön létre, aki (amely) a szerződést gazdasági vagy szakmai
tevékenysége körében köti (Ptk. 685.§ d), e) pontja).

Az  alperes  a  szerződést  fogyasztóként  kötötte  pénzügyi  intézménnyel;  a  szerződés  egyes
feltételeit – ideértve annak a felek által aláírt ún. egyedi részét is – pedig a felperes jogelődje
egyoldalúan előre meghatározta, ezért azok általános szerződési feltételeknek minősülnek.

A szerződési  feltételek  tisztességtelenségére  vonatkozó  Ptk.-ban  rögzített  rendelkezések  a
fogyasztókkal  kötött  szerződésekben  alkalmazott  tisztességtelen  feltételekről  szóló  1993.
április 5-i,  93/13/EGK tanácsi irányelven (a továbbiakban: Irányelv) alapulnak, ezért  azok
értelmezésénél az Irányelv és az Európai Unió Bíróságának az alapján folytatott ítélkezési
gyakorlata nem hagyható figyelmen kívül.

Amint azt az Európai Unió Bíróságának C-26/13. (Kásler) ítélete és ennek folytán a 2/2014.
PJE határozat is rögzítette, a pénztartozás devizában való meghatározását kikötő szerződési
feltétel  a  főszolgáltatás körébe tartozik,  annak jellegadó sajátosságát  határozza meg,  ezért
tisztességtelensége csak korlátozottan, annyiban vizsgálható, amennyiben az nem felel meg a
világosság és érthetőség követelményének.

Tekintettel arra, hogy a fentiek szerint a rendelkezésre álló bizonyítékokból megállapíthatóan
az  alperes  a  szerződésből  eredő  fizetési  kötelezettségek  devizában  való  elszámolásával
összefüggésben csak az írásba foglalt szerződésből kaphatott ismereteket, az ezzel összefüggő
szerződési  feltételek  átláthatóságát  és  érthetőségét  a  szerződésben  foglaltak  alapján  kell
megítélni.

Az Európai Unió Bírósága több ítéletében, köztük az említett Kásler ügyben, valamint szintén
a  magyar  bíróság  által  kezdeményezett  C-51/17.  számú előzetesdöntés-hozatali  eljárásban
hozott ítéletében is kifejtette, a hitelező pénzügyi intézménynek a kölcsönt felvevő fogyasztók
számára  olyan tájékoztatást  kell  adnia,  amelynek alapján  azok tájékozott  és  megalapozott
döntéseket  hozhatnak.  Ekként  a  tájékoztatásnak  nem elég  alaki  és  nyelvtani  szempontból
érthetőnek  lennie,  hanem  azok  konkrét  tartalma  is  alkalmas  kell  legyen  arra,  hogy  az
általánosan  tájékozott,  ésszerűen  figyelmes  és  körültekintő  átlagos  fogyasztó  számára
felismerhetővé  váljon  a  devizában  való  elszámolás  kikötésének  azon  lehetséges
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következménye,  miszerint  a nemzeti  fizetőeszköz a  kölcsön nyilvántartásba vétele  szerinti
devizához  képest  leértékelődhet,  mely  fizetési  kötelezettségeit  akár  jelentős  mértékben
megnövelheti.
A Hpt.  203. § (6) bekezdése 2005. január  1-től  külön is  előírta,  hogy az olyan lakossági
ügyféllel  kötött  szerződés  esetén,  mely  devizahitel  nyújtására  irányul,  a  pénzügyi
intézménynek fel kell tárnia a szerződéses ügyletben az ügyfelet érintő kockázatokat, melyek
tudomásul vételét az ügyfél aláírásával kell, hogy igazolja. E tájékoztatásnak tartalmaznia kell
a devizahitel nyújtására irányuló szerződés esetén az árfolyamkockázat ismertetését, valamint
annak törlesztőrészletekre gyakorolt hatását [Hpt. 203. § (7) bekezdés].

Mindebből  következően  a  devizában  való  elszámolást  kikötő  szerződési  feltétellel  járó
kockázatokat,  azok gazdasági következményeit  az alperes számára a felperes jogelődjének
külön, kifejezetten fel kellett volna tárnia, el kellett volna magyaráznia.

A  rendelkezésre  álló  bizonyítékokból  megállapíthatóan  a  felperes  jogelődje  sem  külön
kockázatfeltáró nyilatkozatban, sem az alperes által aláírt szerződésbe foglaltan, sem szóban
nem tájékoztatta az alperest a svájci frankban való eladósodás kockázatairól. A másodfokú
bíróság  ezért  külön  vizsgálta  a  felperes  által  is  hivatkozott,  és  az  elsőfokú  bíróság
tényállásában is rögzített szerződési feltételeket abból a szempontból, hogy azok külön-külön
vagy  együttes  értelmük  alapján  alkalmasak-e  az  árfolyamváltozásból  eredő  kockázat
viselésével járó gazdasági következmények az átlagos fogyasztó mércéjéhez mérten világos
és érthető módon való feltárására.

A szerződés  egyedi  része  csupán  magát  a  szerződés  devizanemét  és  aktuális  árfolyamát
tartalmazza.  Az  Általános  szerződési  feltételekben  a  törlesztőrészlet  meghatározásához,
kiszámításához használt, az átlagfogyasztó számára nem értelmezhető képlet a devizában való
elszámolás  gazdasági  hatásainak  bemutatására  szintén  nem alkalmas.  Azon,  az  Általános
szerződési feltételekben rögzített rendelkezésből, miszerint az árfolyamváltozás kockázatát az
ügyfél köteles viselni, továbbá azonnali hatályú felmondásra jogosult a hitelező, amennyiben
az  időközben  bekövetkező  árfolyamváltozások  hatására  az  adós  további  biztosítékot  nem
nyújt,  az átlagfogyasztó számára nem ismerhető fel az árfolyamkockázat mibenléte, az azt
befolyásoló  tényezők,  valamint  a  kedvezőtlen  változások  hatásának  korlátlansága,
alakulásának kiszámíthatatlansága.

A felperes jogelődje ezzel a Hpt.  203. § (7) bekezdése a) pontjában rögzített  tájékoztatási
kötelezettségének sem tett eleget, ezért a tájékoztatási kötelezettség teljesítése szempontjából
annak nincs meghatározó jelentősége, hogy az egyedi kölcsönszerződés aláírásával a felperes
az Általános szerződési feltételek megismerését elismerte, és  alappal nem hivatkozhat arra
sem, hogy az alperes nem kérdezett rá kifejezetten a devizában való elszámolás kockázataira.

Mindezen  elégtelen  tájékoztatás  folytán  a  Ptk.  fent  idézett  rendelkezései  szerint  a  svájci
frankban való elszámolást kikötő szerződési feltételek tisztességtelenek.

A  tisztességtelen  szerződési  feltételt  a  Ptk.  a  szerződéskötéskor  hatályos  209.§  (1)
bekezdésének  szövege  szerint  a  sérelmet  szenvedő  fél  megtámadhatta,  a  Ptk.  236.§  (3)
bekezdése alapján ugyanakkor megtámadási jogát a törvényben meghatározott megtámadási
határidő  elteltével  is  érvényesíthette.  Ezzel  összefüggésben  kiemelendő  az  is,  hogy  e
rendelkezés  az  Irányelv  átültetését  szolgálta,  minek  6.  cikk  (1)  bekezdése  értelmében  a
fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételek nem jelenthetnek
kötelezettséget  a  fogyasztóra  nézve,  a  Ptk.  ezen  rendelkezésének  értelme  szerint  a
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tisztességtelenségre  mint  érvénytelenségi  okra  a  fogyasztó  egyébként  is  határidő  nélkül
hivatkozhat.  Így  biztosítható  ugyanis  csak  az,  hogy  a  tisztességtelen  szerződési  feltétel
valóban ne róhasson kötelezettséget a fogyasztóra.

Figyelemmel arra, hogy a teljesítések devizában való elszámolása a főszolgáltatás része, azaz
a perbeli kölcsönszerződés lényegi jellemzője, az azt kikötő tisztességtelen szerződési feltétel
kihagyásával  a  szerződés  nem teljesíthető.  Ezért  az  Irányelv  6.  cikk  (2)  bekezdésével  is
összhangban a teljes szerződés érvénytelen.

Tévedett az elsőfokú bíróság akkor, amikor az érvénytelenség további jogkövetkezményének
alkalmazhatóságát  jelen  perben  vizsgálta.  A  szerződés  érvénytelenségének  jelen  perben
alkalmazható jogkövetkezménye ugyanis  egyedül  az lehet,  hogy az alapján teljesítés  nem
követelhető. A szerződés érvénytelensége folytán a keresettel érvényesített jog fennállása nem
állapítható  meg,  ezért  erre  irányuló  vagylagos  kereseti  kérelem  hiányában  a  kereset
elutasításának  van  helye.  A  szerződés  érvénytelensége  további  jogkövetkezményének
alkalmazására jelen perben azért sincs lehetőség, mert ahhoz valamennyi szerződő fél perben
állása  szükséges,  ekként  ahhoz nem lenne mellőzhető  a  hitelező  általános jogutódjának a
perbe vonása.
A fentiek szerint jelen perben alkalmazható elsődleges érvénytelenségi jogkövetkezmény az
alperes mint fogyasztó érdekében áll, ezért a kikötés tisztességtelensége figyelembe vehető.

Mindezek alapján a másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét a Pp. 253. § (2) bekezdése
alapján  megváltoztatta,  és  a  keresetet  elutasította.  A  felperes  külön  perben  kérheti  az
érvénytelenség  további  jogkövetkezményének  alkalmazását  a  felek  közötti  pénzmozgások
elszámolása érdekében.

VI.

Az alperes eredményes fellebbezése folytán a felperes pervesztes lett, ezért a Pp. 239. §-a
szerint  alkalmazandó  78.  §  (1)  bekezdése  alapján  köteles  megfizetni  az  alperes  első-  és
másodfokú pervitelével felmerült a bírósági eljárásban megállapítható ügyvédi költségekről
szóló  32/2003.  (VIII.  22.)  IM  rendelet  3.  §  (2)  bekezdés  a)  pontja  szerint  az  elsőfokú
eljárásbeli képviseletért, ugyanezen rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontja, (5) bekezdése és (6)
bekezdése  alapján,  a  ténylegesen  kifejtett  ügyvédi  tevékenységgel  arányban  megállapított
másodfokú ügyvédi munkadíjból, továbbá 48.740,- Ft fellebbezési illetékből álló költséget.

Eger, 2019. július hó 8. napján

Dr. Németh Terézia s.k.              Dr. Oltai-Kovács Krisztina s.k.          Dr. Gulyás István s.k.
a tanács elnöke                                             előadó bíró                                          bíró
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