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A szerződésben a kölcsön összegeként 13.698,63 CHF került meghatározásra azzal, hogy a
deviza  átváltás  árfolyama  142,35  Ft/CHF,  amely  alapján  a  folyósított  kölcsön  összege
1.950.000,-Ft.

A felek  a  szerződésben  a  kölcsön  futamidejét  84  hónapban  határozták  meg,  a  folyósítás
időpontjaként 2008. június 26. napját kötötték ki.  A törlesztés kezdő időpontja 2008. július
26. napjában került meghatározásra azzal, hogy a havi törlesztő részlet összege 237,37 CHF,
amely az induló deviza átváltási árfolyammal (146,53 Ft/CHF) számítva 34.782,-Ft-nak felel
meg. A kezdő havi törlesztőrészlet összege a kezelési költséggel együtt 39.797,- Ft volt.

A szerződésben  a  felek  a  kölcsön  ügyleti  kamatlábát  évi  11,39%-ban,  a  kezelési  költség
mértékét  havi  0,24%-ban,  a  teljes  hiteldíj  mutatót  20,54  %-ban  határozták  meg.  A
szerződésben  rögzítésre  kerültek  a  THM  számítása  során  figyelembe  nem  vett  díjak,
költségek. A szerződés tartalmazta, hogy a kamat, a havi konverziós díj és a kezelési költség a
bank által egyoldalúan változtatható. 

Az alperes által aláírt szerződés II. pontja kimondja, hogy az aláírt szerződés és az Általános
Szerződés Feltételek együttesen alkotják a kölcsönszerződést.

A  szerződés  III.  4  pontjában  rögzítésre  került,  hogy  az  alperes,  mint  adós  a  szerződés
aláírásával egyidejűleg kijelentette, hogy a kölcsön Általános Szerződési Feltételeit, valamint
a bank lakossági üzletszabályzatát és Általános Üzleti Feltételeit a banktól átvette, az abban
foglaltakat megismerte és magára nézve kötelező erejűnek tekinti.

A szerződés részét képező Általános Szerződési Feltételek 1. pontja tartalmazza, hogy a bank
a kölcsönt  akként  folyósítja,  hogy az  egyedi  szerződésben  rögzített  CHF/Ft  deviza  vételi
árfolyam alkalmazásával a kölcsön összegét Ft-ra konvertálja és azt az adós bankszámláján
jóváírja.  A  bank  az  adós,  kölcsönszerződésből  eredő  tartozását  CHF  pénznemben  tartja
nyilván.

Az ÁSZF hiteldíjaira vonatkozó rendelkezései között (ÁSZF. 2. pont) szerepel, hogy a felek 6
hónapos kamatperiódusban állapodtak  meg,  a  kamatperiódus  az  az időszak,  amely  alatt  a
kölcsönre megállapított ügyleti kamat, kezelési költség, konverziós díj mértéke változatlan, és
az egyedi  szerződésben megállapított  kondíciók  az  első kamatperiódusra  érvényesek.   Az
ÁSZF. 2.2. pontja alapján a bank változtatható mértékű ügyleti kamat felszámítására jogosult,
melyet annuitásos kamatszámítással állapít meg. 
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Az alperes  az érvénytelenségi  kifogás  elbírálása  során kérte  figyelembe venni  az Európai
Unió  Bírósága  C-186/16,  C-26/2013,  C-51/17,  C-186-16  számú  ítéletének  indokolásában
kifejtetteket. Az alperes arra hivatkozott, hogy szerződési feltétel akkor világos és érthető, ha
hitelszerződésben a pénzügyi  intézmény elegendő tájékoztatást  nyújt  ahhoz,  hogy az adós
megalapozott  döntést  hozzon.  Nemcsak alaki  és  nyelvtani  szempontból,  hanem a konkrét
tartalom vonatkozásában is érthetőnek kell lenni a fogyasztó számára, abban az értelemben,
hogy az általánosan tájékozott, ésszerűen figyelmes és körültekintő fogyasztó ne csupán azt
legyen képes felmérni, hogy annak a devizának az árfolyama, amelyben a kölcsönszerződés
megkötötték, emelkedhet vagy csökkenthet, hanem értékelnie kell tudni az ilyen feltételeknek
a pénzügyi kötelezettségeire gyakorolt esetlegesen jelentős gazdasági következményeit is.

Az  alperes  álláspontja  szerint  az  átláthatóság  követelménye  szempontjából  alapvető
jelentőséggel  bír  az,  hogy  a  kölcsönszerződés  átlátható  jelleggel  tünteti-e  fel  a  külföldi
pénznem átváltási mechanizmusának sajátosságait, valamint az e mechanizmus és a kölcsön
folyósítására  vonatkozó  többi  feltételben  előírt  mechanizmus  közötti  viszonyt  oly  módon,
hogy a fogyasztó egyértelmű és érthető kritériumok alapján előre láthassa a számára ebből
eredő gazdasági következményeket. Az alperes kiemelte, hogy a tájékoztatás akkor megfelelő,
ha a bank az információs  hátrány kiegyenlítése körében a fogyasztó elé  tár  minden olyan
releváns tényt, amelyről egyébként tudomása van. Elengedhetetlen továbbá annak vizsgálata,
hogy melyek azok a releváns tények, melyek az ügylet tényleges kockázatát megvilágítják a
fogyasztó számára. Alperes hivatkozása szerint a konkrét esetben a pénzügyi szolgáltató nem
hívta fel a figyelmét arra, hogy a törlesztő részlet a külföldi kamatlábak emelkedése és a forint
leértékelődése miatt olyan mértékben is megnövekedhet, amely számára fizetési nehézséget
okozhat.

Az  alperesi  hivatkozás  szerint  a  tájékoztatásnak  ahhoz,  hogy  annak  gazdasági
következményeit  a  fogyasztó  felmérje,  azt  is  tartalmaznia  kellett  volna,  hogy  mennyi  a
szerződés  megkötésének  idején  az  érvényes  árfolyam,  valamint  mekkora  az  az  árfolyam
mérték,  amelynél  a  deviza  alapú  kölcsön  kamatelőnye  megszűnik.  Nem  megfelelő  a
tájékoztatás,  ha  abból  csupán  az  derül  ki,  hogy  a  nemzeti  fizetőeszköz  a  kölcsön
nyilvántartásba vétele szerinti devizához képest leértékelődhet, azt is értékelnie kell tudni a
fogyasztónak,  hogy  az  a  pénzügyi  kötelezettségeire  milyen  jelentős  gazdasági
következménnyel járhat. Akkor sem megfelelő a tájékoztatás, ha több szerződési rendelkezés
együttes értelmezésével csupán következtetni lehet azok tartalmára. Hangsúlyozta az alperes,
hogy az árfolyamkockázat viselésének korlátlanságára sincs semmilyen utalás a szerződésben,
arra sincs utalás, hogy egy adott árfolyam mellett a korábban említett kamatelőny megszűnik,
továbbá nincs arra vonatkozóan tájékoztatás, hogy ennek bekövetkezése reális.

Az alperes hivatkozása szerint a felperes nem tett a per anyagává olyan, alperes által aláírt
bizonyítottan megismert kockázatfeltáró nyilatkozatot, amely e követelményeknek megfelelt
volna.  A  felperes  által  hivatkozott  tájékoztatás  kizárólag  általánosságban,  minden
konkrétumot nélkülözve rögzíti, hogy a törlesztő részletek a forint kölcsönöknél gyakrabban
és  nagyobb  mértékben  változhatnak.  Az  alperes  hivatkozott  arra  is,  hogy  az  Ászf.  5.2.
pontjában rögzített külön tájékoztatást nem kapta meg.
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Az alperes  a  szerződés  érvényessége  esetén  vitatta  a  követelés  összegét,  előadva,  hogy a
felperes a kereset elbírálásához szükséges releváns tényeket nem adta elő. Az összegszerűség
bizonyítására csatolt okiratok alapján a tartozás összegszerűsége nem vezethető le. Utalt arra,
hogy  a  kereset  ténybeli  alapjának  részletes  előadása  és  az  erre  vonatkozó  bizonyítékok
megjelölése az összegszerűség kapcsán elsődlegesen a felperest terheli. A felperes köteles a
törlesztési időszakra lebontott,  a tartozás jogcímét is magában foglaló részletes elszámolást
előterjeszteni,  melyből  egyértelműen  kitűnik  az  alperesi  részteljesítéseknek  megfelelő
időpontban fennálló költség, kamat, tőke tartozás mértéke, s ezzel összevetve a törlesztést,
annak elszámolása matematikailag levezethető és ellenőrizhető.

A felperes az érvénytelenségi kifogásra akként nyilatkozott,  hogy a szerződésben rögzített,
árfolyamváltozás  viselésére  vonatkozó  tájékoztatás  világos,  egyértelmű,  kellő  információt
tartalmaz  egy  általánosan  tájékozott  fogyasztó  számára,  továbbá  a  ÁSZF.  5.2.  pontja
tartalmazza, hogy külön tájékoztatót is kapott az alperes. 

A felperes az érvénytelenség megállapítása esetére másodlagosan előterjesztett keresetében az
érvénytelenség  további  jogkövetkezményének  alkalmazását,  a  szerződés  hatályossá
nyilvánítását  és  az alperes  200.865 Ft  tőke  és  járulékai  megfizetésre  kötelezését  kérte.  A
felperes  utóbb a  másodlagos kereseti kérelmétől elállt, arra hivatkozott, hogy a Kúria 2019.
június 20. napján kelt állásfoglalására is figyelemmel az eredetileg megjelölt összegben tartja
fenn a keresetét, álláspontja szerint nem elegendő az árfolyamkockázat viselésére vonatkozó
szerződési  kikötések  tisztességtelenségére  történő  hivatkozás,  hanem  az  alperesnek  az
érvénytelenség jogkövetkezményeinek levonására viszontkeresetet kell előterjesztenie. 

A felperes keresete nem alapos.

A  bíróság  a  peres  felek  jogvitáját  a  régi  Pp.  (1952.  évi  III.  Tv.)  rendelkezései  szerinti
eljárásban bírálta el. 

A bíróság a felperesi  jogelőd és az alperes jogviszonyára a szerződéskötés idején hatályos
rendelkezéseket,  a régi Ptk. (1959. évi IV. tv.)  valamint  a régi  Hpt.  (1996. évi CXII.  tv.)
rendelkezéseit alkalmazta. 

A bíróság a felek egyező előadása, és a felperes által csatolt okirati bizonyítékok (szerződés,
ÁSZF, kondíciós lista) alapján állapította meg tényként, hogy a felperesi jogelőd és az alperes
között deviza alapú fogyasztási kölcsönszerződés jött létre. A bíróság a szerződés kondícióit,
az egyes szerződési feltételeket, az egyedi szerződés, illetve az általános szerződési feltételek
és általános üzleti feltételek rendelkezései alapján rögzítette. 

A bíróság ugyancsak az okirati bizonyíték alapján rögzítette tényként, hogy az alperes milyen
tájékoztatást kapott az árfolyamváltozás kockázatának viselésével kapcsolatban. 
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A bíróság az alperes által sem vitatott felperesi tényelőadás alapján rögzítette tényként, hogy a
szerződés 2013. június 24. napján felmondásra került, és a felmondás hatályosult. 

A bíróság a csatolt okirati bizonyítékok alapján állapította meg tényként, hogy a szerződésből
eredő követelés engedményezésre került két alkalommal, első esetben a Díjbeszedő Faktorház
Zrt. engedményes szerezte meg a követelést a banktól, majd a felperes 2014. szeptember 30.
napján  hatályba  lépett  engedményezési  szerződéssel  lépett  a  Díjbeszedő  Faktorház  Zrt.
helyébe. 

A bíróság a felperes által csatolt 2014. szeptember 30. napján kelt tájékoztató levél alapján
állapította meg tényként, hogy a második engedményezésre a szerződő felek az új Ptk. 6:193.
§-át rendelték alkalmazni. 

A  Polgári  Törvénykönyvről  szóló  2013.  évi  V.  törvény.  hatályba  lépésével  összefüggő
átmeneti  és felhatalmazó rendelkezésekről  szóló 2013.  évi  LXXVII.  Tv.  (Ptké.)  50.  §  (1)
bekezdése szerint ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a Ptk. hatályba lépésekor fennálló
kötelmekkel  kapcsolatos  Ptk.  hatályba  lépését  követően  keletkezett  tényekre,  megtett
jognyilatkozatokra,  ide értve az e tények, illetve jognyilatkozatok által  keletkeztetett  újabb
kötelmeket  is,  a  Ptk.  hatályba  lépése  előtt  hatályos  jogszabályok  rendelkezéseit  kell
alkalmazni. A Ptké. 50. § (2) bekezdése alapján a felek megállapodhatnak abban, hogy a Ptk.
hatályba lépése előtt kötött szerződésüket teljes egészében az új Ptk. hatálya alá helyezik. 

A bíróság álláspontja szerint a második engedményezési szerződésre az új Ptk. rendelkezései
irányadóak, figyelemmel arra, hogy a csatolt értesítő levél tanúsága szerint jogviszonyukra a
szerződő felek az új Ptk. rendelkezésit tekintették irányadónak a Ptk. 6:193. §-t megjelölve,
mely  alapján  az  új  Ptk.  hatálya  alá  helyezték  magukat.  A  szerződési  szabadság  elvére
figyelemmel a felek dönthetnek arról,  hogy a szerződésükre az új Ptk. szabályait  rendelik
alkalmazni.

Az új Ptk. megkülönbözteti az engedményezés és a szerződésátruházás fogalmát. A bíróság
osztotta az alperes álláspontját, hogy az engedményezéssel a felperes nem válik a korábban
megkötött kölcsönszerződés alanyává, a szerződéssel így rendelkezni nem jogosult, csupán a
kölcsönszerződésből eredő, és egyébként Díjbeszedő Faktorház Zrt. által átruházott követelést
szerzi meg, a követeléssel jogosult rendelkezni,  azaz a szerződés érvénytelensége esetén a
szerződésre vonatkozó jogalakító kereset előterjesztésére nem jogosult. 

Az alperes érvénytelenségi kifogására tekintettel a bíróság elsődlegesen azt vizsgálta, hogy a
felperesi jogelőd és alperes részéről megkötött deviza alapú kölcsönszerződés érvényes-e. 

A deviza alapú kölcsönszerződés mint szerződéstípus jellemzője, hogy az adós a szerződés
megkötése  idején  irányadó  forintkölcsönnél  kedvezőbb  kamatmérték  mellett  devizában
adósodik el, amiből következően ő viseli az árfolyamváltozás hatásait, a forint gyengülése az
adós  fizetési  terhének  növekedését,  erősödése  pedig  a  csökkenését  eredményezi  (6/2013.
Polgári jogegységi határozat). A pénztartozás devizában kerül meghatározásra, és mindkét fél
forintban köteles teljesíteni.
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A fogyasztói szerződésben alkalmazott, az árfolyamkockázat viselésére vonatkozó szerződési
feltételek  tisztességtelenségének  megítélése  során  a  bíróság  a  régi  Ptk.  209.,  209/A  §-át
alkalmazta, mely rendelkezések uniós irányelvek átültetése folytán kerültek a magyar jogba,
így  uniós  szabályozás  értelmezését  is  igénylik  ahogy  erre  a  6/2013.  Polgári  jogegységi
határozat is rámutatott. 

A Ptk. 209. § (1) bekezdése alapján 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  deviza  alapú  fogyasztási  kölcsönszerződések  esetén  a  felek  között  információs
egyensúlyhiány  áll  fenn,  melyre  figyelemmel  a  Hpt.  a  2005.  január  01.  után  megkötött
lakossági devizahitel esetében speciális többlettájékoztatási kötelezettséget írt elő. 

A Hpt. 203. § (1) bekezdése alapján a pénzügyi intézménynek fel kell tárnia a szerződéses
ügyletben  az  ügyfelet  érintő  kockázatot,  amelynek  tudomásulvételét  az  ügyfél  aláírásával
igazolja. 

Tekintettel arra, hogy a szerződés az általános szerződési feltételek része (5.2.) tartalmazza az
árfolyamváltozás kockázatával kapcsolatos tájékoztatást, a bíróságnak azt kellett vizsgálnia,
hogy ez a tájékoztatás megfelel-e az uniós irányelveknek, a jogszabályi rendelkezéseknek az
átláthatóság követelményének. 

A  tájékoztatás  nem  megfelelő,  ha  az  árfolyamkockázat  korlátlan  viselésének  szerződési
rendelkezése  a  fogyasztó  számára  pénzügyi  intézménynek felróható  okból  nem világos  és
érthető. 

A bíróság  osztotta  az  alperes  álláspontját,  hogy  a  szerződésnek,  tájékoztatásnak  nemcsak
nyelvtani értelemben kell megfelelőnek lenni, hanem az egy általánosan tájékozott fogyasztó
számára kellő  információt  kell  tartalmaznia arra vonatkozóan,  hogy a szerződés tényleges
gazdasági következményeit felmérje. 

A Raiffeisen Bank felperesi jogelőd megkeresésre adott válaszából megállapítható, hogy az
ÁSZF 5.2.pontjában rögzített külön tájékoztatás nem lelhető fel, ezért nem állapítható meg,
hogy pontosan tartalmilag  milyen  tényeket,  információkat  tartalmazó  tájékoztatást  adott  a
bank az alperes részére, a bizonyítás sikertelensége e körben a felperes terhére esik. 

A bíróság  így  a  tájékoztatás  tartalmának  vizsgálatakor  kizárólag  az  ÁSZF.  5.2.  pontja  és
árfolyam kockázattal kapcsolatos további rendelkezések (ÁSZF 3.4., 3.5. ) pontjában rögzített
szövegrészből indult ki.
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Az ÁSZF 5.2. pontjában rögzített tájékoztatás megfogalmazását tekintve túlságosan általános,
formális,  nem  hívja  fel  a  figyelmet  az  árfolyam  emelkedés  akár  korlátlan  és  reális
lehetőségére.  A  bank  nem  mutatja  be  azokat  az  alperes  által  is  helyesen  hivatkozott
körülményeket,  tényeket,  amellyel  vélhetően  egyébként  a  kölcsönt  folyósító  pénzintézet
rendelkezett és amelyek az árfolyam változását előidézik, befolyásolják. 

Helyesen hivatkozott  arra  az  alperes,  hogy a deviza  alapú kölcsönszerződés  lényegét  adó
sajátosságokat  sem mutatja  be a tájékoztatás,  nem derül  ki  belőle,  hogy az idegen deviza
kamatelőnye a forint árfolyamának gyengülését vonja maga után, nem derül ki, hogy mely az
az  az  árfolyamszint,  amelynél  a  forint  hitelhez  viszonyított  kedvezőbb  kamatmérték
megszűnik.

Az a tájékoztatás, amiből az adott pénzügyi szolgáltatás kockázatának súlya, nagysága nem
mérhető  fel  nem felel  meg a világos  és  egyértelmű tájékoztatás  követelményének,  ezáltal
tisztességtelen. A bíróság e körben osztotta az ellenkérelemben felhozott érveket. 

Mivel  az  árfolyamkockázat  viselésére  vonatkozó  rendelkezés  a  szerződéses  főszolgáltatás
körébe tartozik, anélkül a szerződés nem teljesíthető, a tisztességtelenség a szerződés teljes
érvénytelenségét eredményezi a régi Ptk. 239. § (2) bekezdése alapján.

A szerződés érvénytelenségének általános jogkövetkezménye az, hogy arra a fél jogot nem
alapíthat. Az alperesnek érvénytelenségi kifogás előterjesztésén túl nincs olyan kötelezettsége,
hogy  az  érvénytelenség  egyéb  jogkövetkezményének  levonását,  a  szerződés  érvényessé
nyilvánítást  kérje viszontkeresettel.  Továbbra is a szerződésre jogot alapító  szerződő felet,
vagy  jogutódját  terheli  az  a  kötelezettség,  hogy  az  érvénytelenség  egyéb
jogkövetkezményének alkalmazását kérje, amennyiben a szerződéssel rendelkezni jogosult. 

Mivel a felperes a korábban kifejtett indokok alapján jogalakító kereset előterjesztésére nem
jogosult,  illetve  másodlagos  keresetét  nem  is  tartotta  fenn,  a  bíróság  az  érvénytelen
szerződésre alapított igény teljesítésére irányuló felperesi keresetet elutasította. 

A bíróság  továbbá  az  összegszerűség  körében  előadott  alperesi  álláspontot  is  osztotta.  A
felperes  a  perben  nem  csatolt  olyan  kimutatást,  mely  göngyölítve  havi  lebontásban
tartalmazná az alperes teljesítésének elszámolását, külön bemutatva a tőke, kamat, kezelési
költség alakulását, kirovó és lerovó pénznemben egyaránt, továbbá amelyből megállapítható
lenne, hogy mely időszakokban és milyen összegű tartozás keletkezett árfolyam-különbözet
címén. Ilyen elszámolás hiányában az alperes valóban nem nincs abban a helyzetben, hogy
védekezését  az  összegszerűség  tekintetében  előadja,  tehát  a  felperes  az  összegszerűség
tekintetében sem tett eleget a bizonyítási kötelezettségnek. 
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Fentiekből következően az érvénytelenségi kifogás alaptalansága esetén sem lenne alapos a
felperes  keresete,  mert  a  felperes  az  összegszerűség  körében  a  szükséges  mértékben
tényállításait nem tette meg, a fenti követelményeknek megfelelő kimutatást nem csatolt. 

A bíróság a fenti indokok alapján a felperes keresetét elutasította.

A bíróság a felperest  kötelezte  az alperest  képviselő ügyvéd munkadíjából  álló perköltség
viselésére a  Pp. 78.§ (1) bekezdése alapján.  A bíróság az ügyvédi munkadíjat  a 32/2003.
(VIII.22.)  IM  rendelet  3.§  (2)  bekezdés  a.)  pontja  alapján  határozta  meg  azzal,  hogy  az
alperest képviselő ügyvéd alanyi áfa mentes.

Az ítélet ellen a Pp. 233. § (1) bekezdése alapján van helye fellebbezésnek, a fellebbezésre
vonatkozó tájékoztatás a régi Pp. 256. §-án alapul.

Székesfehérvár, 2019. szeptember 23.

dr. Jakobesku Petra s.k.

bíró


