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A szerződésben  kijelentették,  hogy  azt  és  az  annak  elválaszthatatlan  mellékletét  képező
gépjármű  adásvételi  szerződést,  vagy  a  megrendelést  és  a  számlát,  az  Erste  Leasing
Autófinanszírozási  Zrt.  Üzletszabályzatát  és  Általános  Szerződési  Feltételeit
hitelszerződésekhez,  a  gépjármű  állapotfelmérési  dokumentációt,  az  Erste  Leasing
Autófinanszírozási Zrt. Elfogadó Nyilatkozatát elolvasták, a benne foglaltakat megértették és
mint akaratukkal mindenben megegyezőt a tanúk jelenlétében jóváhagyólag aláírták, valamint
a  szerződés,  az  Általános  Szerződési  Feltételek  és  az  Üzletszabályzat  egy-egy  példányát
átvették. 

Az ÁSZF 4. pontja határozta meg a hitel pénzügyi feltételeit, melyek között 4.1.1. pont szerint
a  hitel  összege  euróban,  svájci  frankban  vagy  magyar  forintban  kerül  meghatározásra,
azonban a folyósítás és a hitel visszafizetése minden esetben magyar forintban történik. Az
euróban vagy a svájci frankban meghatározott hitel forintban kifejezett összege, devizaneme
és futamideje a hitelszerződésben kerül rögzítésre. A 4.1.3. pont tartalmazza a törlesztőrészlet
meghatározására  szolgáló  képletet,  a  4.1.4.  pont  tartalmazza  a  deviza  alapú  hitel
törlesztőrészletének meghatározására szolgáló képletet. 

A felperesi  jogelőd  az  Üzletszabályzat  és  az  ÁSZF  elválaszthatatlan  mellékletét  képező
Hirdetménye 1. pontjában adott tájékoztatásban felhívta az ügyfelek figyelmét, hogy a forint
árfolyamának intervenciós sávja változhat, amely azt is jelenti,  hogy a forint árfolyama is
változik.  Az  árfolyamváltozás  jelentősen  befolyásolhatja  a  devizaárfolyamhoz  kötött
kölcsönök jövőbeni  törlesztőrészleteinek nagyságát,  ezért  a  deviza alapú kölcsön felvétele
előtt kérik, hogy mérlegeljék annak árfolyamkockázatát. Tájékoztatták az ügyfeleket, hogy a
devizaárfolyamhoz  kötött  finanszírozási  ügyeletek  esetén  a  havi  törlesztőrészletek
(lízingdíjak)  árfolyamszorzójának  megállapítása  az  esedékes  törlesztés  naptári  hónapját
megelőző  hónap  utolsó  árfolyamjegyzési  napján  történik,  a  finanszírozási  szerződésben
meghatározott aktuális devizaárfolyamok alapján. 

A Hirdetmény az alperes aláírását nem tartalmazza. 

A felperesi jogelőd eleget tett a szerződésben foglalt kötelezettségének, és a kölcsön összegét
közvetlenül  a  szállító  Szivárvány  Kft.  részére  fizette  meg.  Alperes  a  finanszírozott
gépjárművet átvette. 

Az alperes és a felperesi jogelőd 2009. év szeptember 25. napján módosították a szerződést,
az alperes havi fix deviza alapú hitelkonstrukcióra tért át. A szerződésben kijelentették, hogy
az áttérés hatálybalépésének időpontjától  a szerződésre az Általános Szerződési  Feltételek
havi fix deviza alapú hitelkonstrukcióra vonatkozó szabályait is alkalmazni kell. Az alperes
kijelentette,  hogy  a  megállapodás  aláírását  megelőzően  a  megállapodás  elválaszthatatlan
mellékletét képező, hitelszerződésekre érvényes Általános Szerződési Feltételek 2009. április
3. napjától hatályos teljes szövegét és az Általános Szerződési feltételek havi fix deviza alapú
hitelkonstrukcióra vonatkozó szabályait teljes körűen megismerte és azokat magára nézve, a
megállapodás  aláírásával  kifejezett  nyilatkozatával  kötelezőnek  fogadta  el,  különösen  az
ÁSZF törlesztőrészletekre  vonatkozó 4.1.3.  pontjában az  árfolyamkülönbözetre,  halmozott
árfolyamkülönbözetre,  árfolyamkülönbözet  részletekre,  pozitív  halmozott  árfolyam-
különbözetre, negatív halmozott árfolyamkülönbözetre vonatkozó 4.1.4. pontjában, speciális
kamat  rendelkezésekre  vonatkozó  4.2.  és  4.3.  pontjaiban  és  a  szélsőséges  árfolyamváltás
esetére irányadó 4.8. pontjaiban foglalt rendelkezéseket. 
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Felperesi jogelőd 2011. augusztus 13. napján a szerződést felmondta és felszólította alperest
fennálló tartozása megfizetésére, valamint a gépjárművet opciós joga alapján birtokba vette. 

Felperesi jogelőd 2012. december 31. napján beolvadt az Erste Bank Hungary Zrt.-be.

Felperesi  jogelőd  2014.  június  4.  napján  értesítette  az  alperest,  hogy  felperesre
engedményezte a vele szemben fennálló követelését. 

Felperes 2015. március 27. napján kelt intézkedésével a Kúriának a pénzügyi intézmények
fogyasztói  kölcsönszerződésére  vonatkozó  jogegységi  határozatával  kapcsolatos  egyes
kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól
és egyéb rendelkezésekről szóló 2014. évi XL. törvényben előírt  elszámolást  elvégezte.  A
tisztességtelenül felszámított összeg 241.938,- Ft volt, melyet felperes az alperes tartozására
elszámolt. 

Az alperes a szerződésből eredő tartozásának mai napig nem tett eleget. 

Rögzítette az elsőfokú bíróság, hogy felperes 1.458.846,- Ft tőke, s ezen összeg után 2013.
április 4. napjától a kifizetés napjáig járó késedelmi kamatai megfizetésére kérte kötelezni
alperest, mely kereset elutasítását kérte az alperes.

Felperes keresetét az elsőfokú bíróság nem találta megalapozottnak.

A jogi indokolás körében mindenekelőtt arra mutatott rá, hogy a szerződéskötés időpontjára
figyelemmel jelen eljárásban a régi Ptk. szabályai az irányadóak.

Ezek  közül  idézve  az  523.  §  (1)  bekezdését,  valamint  a  205.  §  (1)  és  (2)  bekezdését,
rámutatott arra, hogy a kölcsönszerződés lényeges elemeit a szerződés tartalmazta, abban a
felek megállapodtak.

A Ptk.  205/B.  §-át  idézve  a  bizonyítás  anyagát  akként  értékelte,  hogy  az  ÁSZF  és  az
Üzletszabályzat a szerződés részévé vált. 

Az alperes által  hivatkozott  érvénytelenségi  kifogások kapcsán elsőként arra  utalt,  hogy a
szerződés  érvényességének  nem  akadálya,  hogy  a  törlesztőrészletek  nem  svájci  frankban
kerültek meghatározásra, ahogyan az sem, hogy a kirovó összeg nem szerepel svájci frankban
feltüntetve  a  szerződésben.  A Kúria  1/2016.  számú polgári  jogegységi  határozatát  idézve
kifejtette,  hogy  elegendő,  miszerint  az  írásba  foglalt  szerződés  kiszámítható  módon
tartalmazza a törlesztőrészletek számát, összegét és a törlesztési időpontokat. Erre tekintettel
nem  szükséges  a  szerződésben  feltüntetni  a  kölcsön  összegét,  illetve  az  egyes
törlesztőrészleteket a kirovó pénznemben, hanem elegendő, ha a szerződés részévé vált ÁSZF
tartalmazza azok kiszámításának módját. Ez pedig jelen esetben megállapítható.

A felmondás hatályosulásával kapcsolatosan az elsőfokú ítélet indokolása rögzíti, miszerint a
felperes  megfelelően  igazolta  a  felmondás  hatályosulását,  de  ez  megállapítható  abból  a
körülményből is, hogy a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján maga az alperes nyilatkozott
a tekintetben, hogy ezt vitatni nem kívánja.
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Az árfolyamkockázatról való tájékoztatás körében az elsőfokú bíróság idézte a Hpt. 203. § (6)
bekezdését, valamint (7) bekezdésének a) pontját.

Ezt  követően,  a  bizonyítás  anyagát  értékelve  kifejtette,  hogy  alperes  és  Bartók  Beatrix
egybehangzóan azt állították, hogy árfolyamkockázattal kapcsolatos tájékoztatást nem kaptak.
Bersenszki  János tanú érdemben nem tudott  nyilatkozni,  míg Csordás  László tanú akként
nyilatkozott,  hogy nem volt nagy divat az árfolyamkockázatról tájékoztatást adni ebben az
időben. Ebből kitűnően pedig megállapítható az, hogy szóban tájékoztatást alperes nem kapott
az árfolyamkockázatról. 

A szerződés 7. pontja értelmében alperes az árfolyamkockázattal kapcsolatosan tájékoztatást
kapott,  amit  tudomásul  vett  és  az  aláírásával  elismert.  Ennek  azonban  ellentmondott  a
tárgyaláson meghallgatott tanúk vallomása. 

Ugyanakkor az elsőfokú bíróság álláspontja szerint meg kellett vizsgálni azt, hogy az alperes
írásban  kapott-e  az  árfolyamkockázatról  szóló  tájékoztatást  –  függetlenül  attól,  hogy  azt
elolvasta-e, avagy sem.

E körben a szerződés tartalmazza, hogy annak elválaszthatatlan részét képezi az ÁSZF. Az
ÁSZF  4.1.1.  pontja  rögzíti,  hogy  deviza  alapú  hitelszerződésről  van  szó.  A  szerződés
értelmében az árfolyamkockázattal kapcsolatos tájékoztatást az ÁSZF tartalmazza. 

A Kúria  2/2014.  számú  polgári  jogegységi  határozatára  utalva  ezt  követően  kifejtette  az
elsőfokú  bíróság,  hogy  a  tájékoztatás  abban  az  esetben  megfelelő,  ha  az  általánosan
tájékozott,  ésszerű,  figyelmes  és  körültekintő  átlagos  fogyasztó  számára  annak tartalma a
szerződéskötéskor – figyelemmel a szerződés szövegére, valamint a pénzügyi intézménytől
kapott tájékoztatásra is – világos és érthető. 

A szerződésben szereplő rendelkezések ezen követelménynek nem tesznek maradéktalanul
eleget és pusztán ennyiből egy átlagos pénzügyi ismeretekkel rendelkező fogyasztó nem kap
teljes képet az árfolyamkockázat veszélyeiről. Megérteni azt nem tudja, sem felmérni, hogy
milyen következményei lehetnek az árfolyamok változásainak. 

Sem a szerződés, sem az ÁSZF nem tartalmazott olyan tájékoztatást, mely egyértelműen és
világosan  felhívná  a  fogyasztó  figyelmét  arra,  hogy  a  szerződéses  konstrukció  milyen
árfolyamkockázatot hordoz magában, és annak a fogyasztóra nézve milyen következményei
lehetnek. 

A Hirdetményben szereplő  tájékoztatás  valóban megfelelő,  a  bíróság azonban nem találta
bizonyítottnak  azt  a  körülményt,  hogy arról  az  alperes  tudomást  szerzett.  Nem véletlenül
tartalmazza a régi Hpt. az ügyfelek tájékoztatására vonatkozó résznél, hogy az ügyfelet érintő
feltárt kockázatról szóló tájékoztatás tudomásulvételét az ügyfélnek az aláírásával igazolnia
kell.  A bíróság  nem  fogadta  el  azt  a  felperesi  álláspontot,  hogy  a  szerződésen  szereplő
aláírással az alperes tudomásul vette a Hirdetményben foglalt tájékoztatást. A Hirdetmény egy
olyan többszörös lánc végén helyezkedik el, melynek végeláthatatlan eleme lehet. Az alperes
ugyanis aláírta a szerződést, amely tartalmazta, hogy a szerződés részét képezi az ÁSZF és az
Üzletszabályzat,  nem  tartalmazta  ugyanakkor,  hogy  a  külön  dokumentumban  szereplő
Hirdetmény is a részét képezi. 
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Egyedül a Hirdetmény tartalmazza azt, hogy az ÁSZF elválaszthatatlan melléklete.

Azáltal,  hogy  az  alperes  a  szerződést  aláírta,  nem  bizonyított,  hogy  a  Hirdetményben
foglaltakat megismerte, megismerhette. Az elsőfokú bíróság álláspontja szerint a szerződésen
elhelyezett aláírás nem pótolja a kockázatfeltáró nyilatkozatnak beillő Hirdetményen történő
aláírást,  annak tudomásulvételét.  Mindezekre tekintettel pedig az elsőfokú bíróság  felperes
keresetét elutasította. 

Az  elsőfokú  bíróság  ítéletével  szemben  felperes  jelentett  be  fellebbezést,  kérve  annak
megváltoztatását és alperes kereset szerinti marasztalását.

Fellebbezésében  hivatkozott  arra,  miszerint  iratellenes  az  elsőfokú  bíróság  azon
megállapítása, hogy a szerződés nem tartalmazza azt, hogy a külön dokumentumban szereplő
Hirdetmény is a részét képezné. Az ÁSZF. 1.4. pontja értelmében felperesi jogelőd jogosult
volt  az  ÁSZF  rendelkezéseit  egyoldalúan  módosítani,  mely  módosításokról  elsősorban
hirdetmény  közzétételével  értesítette  ügyfeleit.  A  csatolt  hirdetmény  is  éppen  ilyen
változásokról tájékoztatja az ügyfeleket,  tájékoztatási  kötelezettségének eleget  téve a bank
cizellálja  az  árfolyamkockázatra  vonatkozó  tájékoztatást,  másrészt  tájékoztatást  ad  egyéb
lehetőségekről.  A hirdetménynek  funkciójából,  rendeltetéséből  is  levezethető,  hogy  az  az
ÁSZF elválaszthatatlan mellékletét képezi.

Hivatkozott  továbbá fellebbezésében felperes az Üzletszabályzat 2.3.3. pontjára is,  mely a
hirdetményben  való  tájékoztatás  lehetőségét  rögzíti,  rámutatva  arra,  hogy  éppen  e
tájékoztatási kötelezettségének tett eleget felperesi jogelőd hirdetmény útján.

Fellebbezési ellenkérelmében alperes az elsőfokú bíróság ítéletének helybenhagyását kérte.

Rámutatott arra, hogy az elsőfokú bíróság a bizonyítás anyagát megfelelő módon értékelve
jutott  arra  a  következtetésre,  hogy  alperes  megfelelő  tájékoztatást  nem  kapott.  Ezt  a
körülményt a meghallgatott tanúk vallomása egyértelműen alátámasztotta.

Kifejtette, hogy a felperesi jogelődöt terhelő tájékoztatási kötelezettség körében az írásbeli
tájékoztatás nem történhet oly módon, hogy az megbújik a többi szerződés feltétel között.
Nem kapott  alperes  kellő  időben információkat  ahhoz,  hogy megalapozott  ügyleti  döntést
hozhasson. E körben utalt a C-51/17. számú EUB ítéletre, melyből megállapítható az, hogy a
szerződési feltételekről és a szerződéskötés következményeiről a szerződés megkötése előtt,
időben nyújtott tájékoztatás csak a megfelelő, jelen esetben azonban ez nem állapítható meg.

A fellebbezés az alábbiak szerint alaptalan.

Nem  vitatottan  deviza  alapú  szerződések  esetében  a  pénzintézetnek  tájékoztatnia  kell  az
adósokat az árfolyamkockázatról, és mivel ez a körülmény a szerződés lényegi eleme, ennek
elmaradása a szerződés érvénytelenségét eredményezi.

Vizsgálandó természetesen az is, hogy amennyiben a tájékoztatás megtörtént, ez megfelelő
volt-e, és azt egy általánosan tájékozott, ésszerűen figyelmes és körültekintő átlagos fogyasztó
megérthette-e.
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Ezen tájékoztatás kapcsán vizsgálat tárgyává kell tenni annak
1. formáját,
2. idejét,
3. tartalmát.

1. Az árfolyamkockázatról való tájékoztatás lehet akár szóbeli, akár írásbeli. Az a jogszabály
által meghatározott körülmény, hogy a tájékoztatás megtörténtét a fogyasztónak aláírásával
kell  igazolnia,  nem jelent  írásbeliséghez  kötöttséget,  hiszen  a  szóban  történő  tájékoztatás
megtörténtét is lehet aláírással igazolni. Az bizonyítás kérdése, hogy a szóbeli tájékoztatást
sikerül-e megfelelő módon bizonyítani. Ennek kapcsán rámutat arra a törvényszék, hogy a
fogyasztó tagadásával szemben a bizonyítási kötelezettség a pénzintézetet terheli.

2. A tájékoztatás idejével kapcsolatosan mindenekelőtt arra mutat rá a törvényszék, hogy a
tájékoztatásnak olyan időben kell megtörténnie, ami lehetővé teszi a fogyasztó számára azt,
hogy mérlegelni tudja a feltárt kockázatokat, és ezek ismeretében dönthessen arról, miszerint
kíván-e szerződést kötni avagy sem.

A  törvényszék  megítélése  szerint  ez  azt  jelenti,  hogy  a  kockázat  feltárásának  még  a
szerződéskötést megelőzően meg kell történnie.

Ennek  a  megállapításnak  nem  mond  ellent  a  BDT.  2016/3457.  számú  eseti  döntésben
megfogalmazott azon kitétel, mely szerint az árfolyamváltozás kockázatát teljes mértékben az
adósra hárító szerződéses kikötés nem tisztességtelen önmagában azért, mert a kockázatfeltáró
nyilatkozatot  maga  a  szerződés  tartalmazza.  Az  ezen  ügyben  irányadó  tényállás  szerint
ugyanis  az  adósnak  a  megfelelő  információk  már  a  szerződéskötést  megelőzően
rendelkezésére álltak, és a szerződésben csak ezen információk kerültek külön rögzítésre.

Az  Európai  Bíróság  C-51/17.  számú  ítélete  egyértelműen  rögzíti,  hogy  a  szerződési
feltételekről és a szerződéskötés körülményeiről a szerződés megkötése előtt, időben nyújtott
tájékoztatás alapvető jelentőségű a fogyasztó számára annak eldöntéséhez, hogy szándékában
áll-e szerződéses kapcsolatba lépni.

3. A tájékoztatás tartalmával kapcsolatosan is irányadóak az Európai Bíróság C-51/17. számú
ítéletében  megfogalmazottak,  vagyis  az,  hogy  az  árfolyamkockázattal  kapcsolatos
feltételeknek  nemcsak  alaki  és  nyelvtani  szempontból,  hanem  a  konkrét  tartalom
vonatkozásában is érthetőnek kell lennie a fogyasztó számára, és 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.

Az  Európai  Bíróság  hivatkozott  ítéletében  meghatározottak  a  tájékoztatás  körében
szükségesek,  de  egyben  elégségesek  is  a  megfelelőség  megállapításához,  ezért  azt  kell
vizsgálni, hogy a tájékoztatás ezen körülményekre kiterjedt-e.

A Kúria 6/2013 PJE határozata egyértelműen leszögezi,  hogy a tájékoztatási  kötelezettség
nem terjedhetett ki az árfolyamváltozás mértékére, irányára, a kockázat reális voltára. Ilyen
tartalmú tájékoztatási kötelezettséget egyébként nem is lehetne teljesíteni, mert az árfolyam
emelkedésének,  csökkenésének nincs  pontosan előre  látható,  kiszámítható  mértéke,  illetve
korlátja, különösen hosszú időintervallum esetén.



Miskolci Törvényszék
2.Pf.21.014/2019/5. szám

7

Tekintettel  arra,  hogy a  jogegységi  döntés  a  bíróságokat  köti,  így  az  árfolyamkockázattal
kapcsolatos  tájékoztatás  tartalma  körében  főszabályként  az  árfolyamváltozás  mértéke
vonatkozásában abból kell kiindulni, hogy a tájékoztatásnak erre nem kell kiterjednie.

A jogegységi  határozatban  foglaltakon  túlmenően  rámutat  arra  is  a  törvényszék,  hogy  a
tájékoztatásnak arra sem kell kiterjednie, hogy azokat a közgazdasági összefüggéseket (pl.
deviza árfolyamok és kamatváltozások összefüggései, az árfolyamokat befolyásoló objektív
és szubjektív tényezők stb.) bemutassa, melyek árfolyamváltozást generálhatnak.

A tájékoztatásnak arra kell kiterjednie miszerint a között van korreláció, hogy az árfolyamok
változhatnak,  és  ezzel  összefüggésben  e  változásnak  megfelelően  változik  az  adós  által
fizetendő törlesztőrészlet is, ami kedvezőtlen irányú változás esetén jelentős tehernövekedést
idéz elő a fizetési kötelezettségben.

Ezen  általános  megállapításokat  jelen  jogvitára  vetítve  a  törvényszék  megítélése  szerint
megállapítható  az,  hogy  felperes  azt  bizonyítani  nem  tudta,  hogy  jogelődje  szóban  az
árfolyamkockázatról, annak hatásairól az alperest tájékoztatta volna.

A tájékoztatás  körében a felperes  hivatkozott  arra,  hogy jogelődje az árfolyamkockázatról
nem  közvetlenül  szóban,  hanem  hirdetmény  útján  is  tájékoztatta  az  alperes.  Ebből
következően – ahogyan az elsőfokú bíróság is tette – vizsgálandó volt az, hogy a hirdetmény
útján való tájékoztatás megfelelő módon megvalósult-e.

Ennek kapcsán a következők állapíthatóak meg.

Sem  az  Általános  Szerződési  Feltételek,  sem  az  Üzletszabályzat  nem  rögzíti,  hogy  a
hirdetmények azok részét képeznék. A felperesi jogelőd és alperes között létrejött szerződés
nem tartalmaz arra vonatkozó rendelkezést, hogy a hirdetményt a szerződés részévé tették
volna, így megállapítható, hogy az nem vált a szerződés részévé.

Azonban ahhoz, hogy a pénzintézet részéről adott tájékoztatás megállapítható legyen, nem
szükséges  az,  hogy  a  hirdetmény  a  szerződés  részévé  váljon.  A hirdetmény  ugyanis  egy
közlés,  így vizsgálandó, hogy az a címzetthez megfelelő időben megérkezett-e, illetőleg a
hirdetmény kibocsátója lehetővé tette-e, hogy a címzettek a hirdetményt megfelelő időben
megismerhessék, és amennyiben ez megállapítható, vizsgálandó az, hogy a hirdetménynek mi
volt a tartalma.

Jelen  esetben  felperesi  jogelőd  azon  állítását,  hogy  a  hirdetmény  a  felperes  által  állított
tartalommal és időben kibocsátásra került,  nem vitatta, ám hivatkozott  arra, hogy azt nem
ismerhette meg, az részére átadásra nem került.

Ezzel összefüggésben a törvényszék megítélése szerint alaptalan az a fellebbezési hivatkozás,
miszerint a szerződésből megállapítható lenne, hogy a hirdetményben foglaltakat az alperes
megismerte és a hirdetményt át is vette. A korábban kifejtettek szerint ugyanis a szerződésben
nem rendelkeztek arról, hogy a hirdetményt irányadónak tekintették volna, önmagában pedig
az a körülmény, hogy az Üzletszabályzat a közlés módjaként a hirdetményt is nevesíti, nem
teszi megállapíthatóvá, hogy az a szerződés részévé vált volna.
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A fentiekre tekintettel ezért azt kellett vizsgálat tárgyává tenni, hogy a hirdetmény formájában
megvalósuló közlés megfelelő tájékoztatásnak minősül-e jelen esetben.

Ennek során kiemelten utal a törvényszék arra – a korábban részletesen kifejtett álláspontjára
figyelemmel –, hogy az árfolyamkockázatról való tájékoztatásnak értelemszerűen meg kell
előznie a szerződés megkötését,  hiszen ennek a tájékoztatásnak kiemelt  jelentősége van a
fogyasztó számára abból a szempontból, hogy el tudja dönteni azt, miszerint szerződést kíván-
e kötni.

Ezért a törvényszék álláspontja szerint a hirdetmény formájában történő árfolyamkockázatról
való  tájékoztatás  megfelelőségéhez  nem  elegendő  az,  ha  a  pénzintézet  a  hirdetményt
közzéteszi, hanem az is szükséges, hogy a fogyasztó figyelmét felhívják arra, hogy a kockázat
mibenlétéről, annak gazdasági hatásairól a részletes tájékoztatást a hirdetmény tartalmazza.

Jelen esetben azonban nincs peradat arra vonatkozóan, hogy az alperes figyelmét bármilyen
módon felhívták volna arra, hogy a szükséges információkat a hirdetményből szerezheti meg,
ezért  állapítható  meg a  törvényszék megítélése szerint,  hogy az árfolyamkockázatról  való
tájékoztatás nem volt megfelelő. Ez okból pedig közömbös, hogy egyébként a hirdetménynek
mi volt a tartalma.

A korábban kifejtettek szerint az árfolyamkockázat a deviza alapú szerződések lényegi eleme,
így  a  nem  megfelelő  tájékoztatás  e  körben  a  szerződés  érvénytelenségét  eredményezi,
érvénytelen szerződésre jogot alapítani nem lehet,  így helytállóan utasította el az elsőfokú
bíróság a felperes keresetét.

Mindezekre  figyelemmel  a  törvényszék  ezen  indokbeli  pontosítással  az  elsőfokú  bíróság
ítéletét a Pp. 253. § (2) bekezdése alapján helybenhagyta.

Felperes  fellebbezése  eredményre  nem  vezetett,  ezért  a  Pp.  78.  §  (1)  bekezdése  alapján
köteles megfizetni alperesnek a jogorvoslati eljárással kapcsolatban felmerült költségét, mely
költség összegét a törvényszék a jogi képviselettel összefüggésben felmerült és a 32/2003.
(VIII. 22.) IM számú rendelet alapján meghatározott,  bruttó összegű ügyvédi munkadíjban
állapította meg.

Miskolc, 2019. október 1.

dr. Pecsenye Csaba sk. a tanács elnöke, előadó, dr. Jenei Péter sk. bíró, dr. Molnár Marianna
sk. bíró

A kiadmány hiteléül:
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