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folyósítása megtörtént,  az  I.  rendű alperes  a gépjárművet  birtokba vette.  A hitelező 2012.
december 31. napján beolvadt az Erste Bank Zrt.-be, így annak általános jogutódjává vált. Az
alperesek  a  kölcsönszerződésből  eredő  fizetési  kötelezettségüknek  nem  szerződés  szerint
tettek eleget,  ezért a szerződés 2009. október 5. napján felmondása került,  mellyel a teljes
tartozás egyösszegben esedékessé vált. A felperes a régi Ptk. 321. § (1) bekezdése, az 525. §
(1) bekezdés e) pontja és az 526. § (2) bekezdése, továbbá az ÁSZF 9. 2. b) pontja alapján
felmondási jog illette meg, melynek jogkövetkezményeként a régi Ptk. 319. § (2) bekezdése
szerint  a  felek  egymással  elszámolni  kötelesek,  így  a  felmondás  időpontjában  alperesek
valamennyi tartozása egyösszegben esedékessé vált mind a tőke, mind a kamat, mind pedig a
költség  tartozás.  A  gépjármű  visszaadására  2009.  október  5.  napján  került  sor.  A
visszaszármaztatott  gépjármű  értékesítéséből  ténylegesen  befolyt  összeget  a  fennálló
tartozásra  elszámolták,  a  gépjárművet  a  felperesi  jogelőd  580.000  forint  összegért
értékesítette.  A  felperesi  jogelőd  a  2014.  évi  XXXVIII.  törvény  alapján  elszámolt  az
alperesekkel és a fennmaradó 1.244.783 forint összegű követelését járulékaival együtt 2015.
június 9. napján kelt engedményezési szerződéssel a felperesre engedményezte.

Az alperesek a felperes keresetének elutasítását és a felperes perköltségben való marasztalását
kérték.

Az alperesi képviselő arra hivatkozott, hogy a perbeli szerződést fogyasztói szerződésnek kell
tekinteni a régi Ptk. 685. § d) és e) pontja alapján.
Az alperesi képviselő hivatkozása szerint tisztességtelen szerződési feltétel a kockázatfeltárás
hiánya.  A  finanszírozó  képviselője  az  árfolyamkockázat  kérdését  a  szerződéskötést
megelőzően nem tárta fel, valamint a szerződésben sem szerepel az abban rejlő kockázatok
ismertetése, e körben hivatkozott a régi Hpt. 203. § (6) és (7) bekezdésében foglaltakra. E
körben az alperesi képviselő állította, hogy a perbeli ügyletben semmilyen kockázatfeltárás
nem található.
Az alperesi képviselő másodlagos kérelmében arra hivatkozott, hogy hitelképességi vizsgálat
nem történt, utalva a régi Hpt. 3. § (1) bekezdés b) pontja, 6. § (1) bekezdés a) pontja, 13. §
(1) bekezdés  b) pontja,  a  70.  §,  a 78.  § (1) bekezdése,  a 2.  számú melléklet  I.  Pénzügyi
szolgáltatások 10.3. pontjára.
Az alperesi képviselő hivatkozása szerint a szerződés semmis, a Hpt. 213. § (1) bekezdés a),
b), c), e) pontjában foglaltak miatt.
Az  alperesi  képviselő  vitatta  a  követelés  összegét,  álláspontja  szerint  az  alperesek
legkevesebb  3.062.118  forint  összegben  a  tartozást  már  megfizették.  Ezen  túlmenően  a
felperesi jogelőd az opciós jogával élve áron alul értékesítette a járművet.

Mindezekre  figyelemmel  az  alperesi  képviselő  elsődlegesen  arra  hivatkozott,  hogy  a
szerződés nem jött létre, másodlagosan érvénytelenségi kifogást terjesztett elő, harmadlagosan
az érvénytelenség jogkövetkezményének levonását kérte.

A felperes keresete az alábbiak szerint nem megalapozott:

A felek a szerződést 2005. október 4. napján kötötték meg, ezért a Polgári Törvénykönyvről
szóló  2013.  évi  V.  törvény  hatálybalépésével  összefüggő  átmeneti  és  felhatalmazó
rendelkezésekről 2013. évi CLXXVII. törvény 1. § és az 50. § (1) bekezdése alapján a Polgári
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

A felperes a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmet a közjegyzőnél 2017. július 24.
napján terjesztette elő, ezért a jelen eljárásban a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. tv.
(Pp.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

A bíróság először a tényállást a felperes által előterjesztett okiratok tartalma alapján állapította
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meg a tényállásban foglaltak szerint. 

A bíróság először a szerződés létrejötte kérdését vizsgálta az alábbiak szerint:

A szerződés létrejötte szempontjából annak van jelentősége, hogy a felek megállapodtak-e a
lényeges szerződési feltételekben, mindenekelőtt a szolgáltatásban és az ellenszolgáltatásban.
Bankkölcsön  szerződés  esetén  az  ellenszolgáltatásnak  tartalmaznia  kell  a  folyósított
kölcsönösszeg kamatát is, az azonban nem feltétele a kölcsönszerződés létrejöttének, hogy a
szerződésben  a  kamat  akár  százalékosan,  akár  a  kamatláb  meghatározásával  feltüntetésre
kerüljön. Úgy is meghatározható az ellenszolgáltatás, hogy a törlesztő részletek összegében és
azok számában állapodnak meg a felek.
A Ptk.  205.  §  (2)  bekezdése  értelmében  a  szerződés  létrejöttéhez  a  feleknek  a  lényeges,
valamint  a  bármelyikük  által  lényegesnek  minősített  kérdésekben  való  megállapodása
szükséges. Visszterhes szerződés esetén mindenképpen lényeges tartalmi elem a szolgáltatás
és  a  hitelező  által  nyújtott  szolgáltatás  a  szerződésben  meghatározott  pénzösszeg  adós
rendelkezésére  bocsátása,  az  adóst  terhelő  ellenszolgáltatás  pedig  a  kölcsön  összegének
szerződés  szerinti  visszafizetése.  Ennek  megfelelően  a  kölcsönszerződés  létrejöttéhez  a
feleknek  meg  kell  állapodniuk  egyrészt  a  hitelező  által  folyósítandó  kölcsön  összegében,
másrészt az adós visszafizetési kötelezettségében. Ez utóbbinak bankkölcsön szerződés esetén
tartalmaznia kell a folyósított kölcsönösszeg kamatát is az 1959-es Ptk. 523. § (2) bekezdése
értelmében, ez azonban – a szerződési jog alapvetően diszpozitív jellegéből és a szerződési
szabadság elvéből (1959-es Ptk. 200. § (1) bekezdés) követően – nem jelenti azt, hogy az
ellenszolgáltatás a tőkén és a kamaton felül ne tartalmazhatna az adós részéről teljesítendő
egyéb  fizetési  kötelezettséget  is.  Annak  sincs  akadálya,  hogy  a  felek  az  ellenszolgáltatás
mértékét  egy összegben határozzák meg anélkül,  hogy annak egyes  elemeit  számszerűen,
vagy százalékos mértékben külön-külön megjelölnék (kivételt jelentenek ebből a szempontból
a fogyasztói, illetve fogyasztási kölcsön- és hitelszerződések, ahol a kamat éves százalékos
értékének szerződésben való feltüntetése nem mellőzhető a Hpt. 213. § (1) bekezdés c) pontja,
illetve  a  2009.  évi  CLXII.  törvény  16.  §  (1)  bekezdés  7.  pontja  értelmében
(Pf.II.20.509/2016/6.).

Az I-II. r. alperes által aláírt írásbeli kölcsönszerződés egyértelműen tartalmazza a kölcsön
összegét, nevezetesen 1.998.400 forint meghatározásával, továbbá egyértelműen tartalmazza a
kamat mértékét is, nevezetesen évi 13,88 %.

A fenti szempontok szerint tehát a felek közös szerződési akaratát a szerződés a minimálisan
szükséges  szerződési  elemek  vonatkozásában  tartalmazza,  ezért  a  bíróság  ebből  a
szempontból a szerződés létrejöttét megállapította. Annak, hogy szerződés a Hpt. 213. § (1)
bekezdése szerinti  szerződési  elemeket tartalmazza-e,  nem a szerződés létrejötte,  hanem a
szerződés semmissége körében van jelentősége.

Ezután  a  bíróság  az  alperesek  érvénytelenségi  kifogását  vizsgálta  az  alperesi  eshetőleges
érvénytelenségi okok sorrendjében:

A felperes nem vitatta, hogy az alpereseket a Ptk. 685. § d) pontja alapján fogyasztónak kell
tekinteni.

A Ptk. 205. §-ának (3) bekezdése értelmében a felek a szerződés megkötésével együttműködni
kötelesek, és tájékoztatniuk kell egymást a megkötendő szerződést érintő minden lényeges
körülményről. Ezt az általános együttműködési és tájékoztatási kötelezettséget fogyasztónak
minősülő ügyféllel kötendő devizahitel nyújtására irányuló szerződés esetén – ide nem értve a
pénzügyi  lízingszerződést  –  a  régi  Hpt.  203.  §-a  akként  konkretizálja,  hogy  a  pénzügyi
intézmény-nek fel kell tárnia a szerződéses ügyletben az ügyfelet érintő kockázatot, amelynek
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tudomásul vételét az ügyfél aláírásával igazolja.

A Ptk. 209. § (1) bekezdése szerint 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.

Az (5) bekezdés szerint a tisztességtelen szerződési feltételekre vonatkozó rendelkezések nem
alkalmazhatók  a  főszolgáltatást  megállapító,  illetve  a  szolgáltatás  és  az  ellenszolgáltatás
arányát meghatározó szerződési kikötésekre, ha azok egyébként világosak és érthetőek.

A régi Hpt. 203. § (6) bekezdése szerint olyan lakossági ügyféllel kötött szerződés esetén,
amely  devizahitel  nyújtására  irányul,  illetőleg  ingatlanra  kikötött  vételi  jogot  tartalmaz,  a
pénzügyi intézménynek fel kell tárnia a szerződéses ügyletben az ügyfelet érintő kockázatot,
amelynek tudomásulvételét az ügyfél aláírásával igazolja.

A (7)  bekezdés  szerint  a  (6)  bekezdésben  meghatározott  kockázatfeltáró  nyilatkozatnak
tartalmaznia kell.

A 2/2014.  PJE 1.  pontja  alapján,  ha  a  fogyasztó  árfolyamkockázat  valós  tartalmáról  nem
kapott világos és érthető tájékoztatást, vagy olyan tartalmú tájékoztatást kapott, amelyből nem
volt  világos  a  kockázat  korlátlansága  és  realitása,  az  árfolyamkockázat  telepítése  teljes
egészében  tisztességtelen,  vagyis  a  fogyasztó  –  a  93/13  EGK  irányelv  6.  cikkének  első
bekezdése alapján – egyáltalán nem kötelezhető az árfolyamkockázat viselésére.
A tájékoztatásból ki kell tűnnie,
1.  az  árfolyamváltozás  hatására  a  törlesztőrészlet  összege  korlátozás  nélkül  (akár
többszörösére is megemelkedhet;
2. az árfolyamváltozás iránya és mértéke előre nem állapítható meg, annak nincs felső határa;
3. a fenti árfolyamváltozás lehetősége valós, vagyis a hitel futamideje alatt is bekövetkezhet;

A fentiekre tekintettel a tisztességtelenség megállapításának az alapja az, hogy az általánosan
tájékozott,  észszerűen  figyelmes  és  körültekintő  átlagos  fogyasztó  a  kapott  tájékoztatás
alapján nem láthatta át azt reális lehetősége áll fenn annak, hogy az árfolyamváltozásának
hatására az általa teljesítendő szolgáltatás mértéke a hitel futamideje alatt akár korlátlanul is
megnövekedhet, vagyis úgy vállalta az ügylet jellegéből eredő árfolyamkockázatot, hogy nem
volt tisztában annak valós tartalmával.

Az  árfolyamkockázat  viselésére  vonatkozó  rendelkezés  a  szerződéses  főszolgáltatást
meghatározó  szerződéses  kikötés,  ezért  annak  érvénytelensége  a  szerződés  egészének
érvénytelenségét  eredményezi,  ebben  az  esetben  lényegében  azt  állapítja  meg,  hogy  a
fogyasztó az árfolyamkockázat viselésére egyáltalán nem kötelezhető.

A bizonyítási  teher  akként  alakul,  hogy  az  árfolyamkockázat  valós  tartalmára  vonatkozó,
konkrét  és  egyedi  tájékoztatás  megtörténtét  és  tartalmát  a  pénzügyi  intézménynek  kell
bizonyítani.
A pénzügyi intézmény által csatolt, a fogyasztó által aláírt és a tájékoztatás lényeges tartalmát
is  rögzíti  kockázatfeltáró  nyilatkozattal  szemben a  fogyasztót  terheli  annak a  bizonyítása,
hogy a tájékoztatást nem kapta meg, annak tartalma eltért a nyilatkozatban foglaltaktól, illetve
a  kiegészítő  tájékoztatásra  tekintettel  alappal  gondolhatta  úgy,  hogy  az  általa  viselendő
árfolyamkockázat nem valós, annak nincs reális valószínűsége, vagy az bizonyos mértékben
korlátozott.
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A felperesi képviselő a 19.P.21.766/2017/6. számú beadványában akként nyilatkozott, hogy
az alperesek a szerződés aláírásakor annak 10. pontjában kijelentették, hogy a hitel esetleges
árfolyamkockázatáról  szóló  tájékoztatást  megértették  és  tudomásul  vették;  a  szerződés  7.
pontja szerint pedig tudomásul vették azon tájékoztatást,  hogy a törlesztő részletek, a hitel
ügyleti kamatlába és az induló teljes hiteldíj mutató a felperesi jogelőd Általános Szerződési
Feltételeiben meghatározott módon változhat.

A bíróság a 19.P.20.041/2019/8. számú végzésében felhívta a felperesi képviselőt, hogy 15
napon belül írásban nyilatkozzon arról,  helyesen érti-e  a bíróság a felperesi  nyilatkozatot,
mely szerint az adósokat az egyedi szerződés 7. és 10. pontja szerinti tartalommal tájékoztatta
az árfolyamkockázatról kizárólag.

A  felperes  tényállítása  szerint  az  alperesek  által  aláírt  „Hitel  és  opciós  szerződés
magánszemélyek és egyéni vállalkozók részére” elnevezésű dokumentum tartalmazza a Bank
árfolyamkockázatról  szóló  tájékoztatását,  illetve  azt,  hogy  alperesek  az  ÁSZF  és  az
Üzletszabályzat  rendelkezéseit  megértették  és  tudomásul  vették.  A szerződés  az  alperesek
részéről aláírásra került,  így nyilvánvaló, hogy a tájékoztatás megtörtént. A tájékoztatás az
alábbiakat tartalmazza: „A törlesztő részletek, a hitel ügyleti kamatlába és az induló THM a
Hitelező  Általános  Szerződési  Feltételeiben meghatározott  módon változhat,  ami  az  Adós
(Társadós)  a  jelen  okirat  aláírásával,  az  árfolyamkockázattal  kapcsolatos  tájékoztatásként
tudomásul  vett.”  A felek a  szerződés  aláírásakor  kijelentették,  hogy a szerződés  és  annak
elválaszthatatlan részét képező ÁSZF-et és Üzletszabályzatot elolvasták, a benne foglaltakat
megértették, azt mint akaratukkal megegyezőt írták alá. „Az Adós (ill.  Társadós) kijelenti,
hogy a hitel esetleges árfolyamkockázatról szóló tájékoztatást megértette és tudomásul vette.”
A felperes hivatkozott továbbá a felek által elfogadott, és így a szerződés részévé vált ÁSZF
4.1.1. és 4.1.2. pontjában foglaltakra.

A  bíróság  ezen  tájékoztatással  kapcsolatban  osztotta  a  Győri  Ítélőtábla
Pf.IV.20.113/2019/10/I. számú ítéletében kifejtett jogi álláspontját.

Nem fogadta el az elsőfokú bíróság az I. r. és II. r. alperes azon érvelését sem, mely szerint a
tájékoztatás megtörténtét a szerződés 10. pontja nem igazolja, mely szerint az adós a „hitele
esetleges  árfolyam-kockázatáról  szóló  tájékoztatást  megértette  és  tudomásul  vette.”  A
szerződésben  foglaltakon  túlmenő  tartalommal  egyéb  kockázatfeltárás  a  felperes  felé  a
kölcsönadó részéről nem történt, a 7. és 10. pontban foglaltak pedig elégtelen tájékoztatásnak
minősülnek.
Az elsőfokú bíróság nem osztotta azt az I. r. alperes által csatolt eseti döntésekből kifejeződő
álláspontot,  mely szerint az ÁSZF-ben megjelölt  képletek,  a  szerződés azon szövegrészei,
ahol az eltérő devizanemre vagy az árfolyam-különbözetre nézve van rendelkezés, az olyan
tájékoztatás  hiánya,  mely  szerint  a  kockázatnak  van  felső  határa,  együttesen,  egymással
összevetve  vagy  akár  külön-külön  is  azt  eredményezik,  hogy  a  fogyasztót  a  kölcsönadó
megfelelő tájékoztatással látta el.
Nem értett  egyet azzal az alperesi  érveléssel,  mely szerint az ÁSZF rendelkezéseiből,  így
különösen az ÁSZF 4.1.3. és 4.1.4. pontjából a kockázat és annak telepítése megérthető volt, s
ez a szerződés egyéb – árfolyamváltozással kapcsolatos rendelkezéseivel együtt – alkalmas
volt a tájékoztatásra. A jogszabályi rendelkezés és az ÁSZF kapcsán a főszolgáltatás körében
megkívánt  világosság  és  érthetőség  azt  követeli  meg,  hogy  az  I.  r.  alperes  járjon  elől  a
tájékoztatással, kifejezetten mutasson rá a kockázatra, nyelvtanilag, alakilag érthető módon, a
szerződésben vagy külön kockázatfeltá  tájékoztatásban kifejezve,  hogy mit jelent az adott
kölcsönszerződés  egyes  feltételeire  az,  ha  a  forint  árfolyama a  svájci  frankéhoz képest  a
folyósításkori árfolyamtól eltér, gyengül.
Utal a törvényszék a Kúria devizahiteles érvénytelenségi perek jogalkalmazási kérdéseinek
vizsgálatára felállított Konzultációs Testületének 2019. április 10. napján tartott ülésének – a
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közbenső  ítélet  kihirdetése  után,  ugyanakkor  az  indokolás  írásba  foglalását  megelőzően
megjelent  –  emlékeztetőjére,  melynek  4.  pontja  szerint  nem  minősül  megfelelő
tájékoztatásnak, ha az árfolyamkockázat viselése csak kikövetkeztethető a szerződés egyes
rendelkezéseiből, vagy több különböző okiratban szereplő rendelkezések együttes értelmezése
alapján.
Az  elsőfokú  bíróság  megítélése  szerint  ez  nem  csak  egyértelmű  tájékoztatásnak,  hanem
egyértelmű  és  világos  szerződési  feltételnek  sem  minősül.  A  fogyasztó-bank  közötti
egyensúlytalan helyzetet a kölcsönadónak kockázatfeltáról tájékoztatás – szerződésbeli vagy
külön  okiratban  való  –  használatával,  világos,  egyértelmű  szerződési  feltételek
megfogalmazásával kellett volna egyensúlyba hoznia.
Az árfolyamváltozás  kockázatát  a  fogyasztóra  telepítő  szerződéses  kikötés,  mint  a  deviza
alapú  kölcsön  szerződések  jellegadó  sajátosságát  magában  foglaló  kikötés  a  felek
főszolgáltatását megállapító szerződési feltételnek minősül (EUB C-26/13. sz. ítélete, 2/2014.
PJE 1. pontja, 6/2013. PJE 1. pontja).
Az elsőfogú bíróság által  helyesen – a Kúria 2/2014. PJE, valamint az EUB C-26/13. sz.
határozatának,  továbbá  a  93/13  EGK  irányelv  e  körben  irányadó  tartalmára  utalással  –
kifejtett és lényegileg a fellebbezésben sem vitatott indokokból következően vizsgálható volt,
és a bíróságnak vizsgálnia kellett,  hogy az adott kikötés világos és érthető rendelkezésnek
minősül-e.  Csak ezen kritériumok hiányában van ugyanis  anyagi  jogi  lehetőség  a  perbeli
kikötés tisztességtelenségének érdemi vizsgálatára.
Az ítélőtábla a kikötés világossága és érthetősége (illetve mindezek hiánya) tekintetében az
elsőfokú bíróság által kifejtettekkel maradéktalanul egyetértett.
Azt a körülményt, hogy a perbeli kikötés megfelel-e a világosság, érthetőség kritériumának,
az  ún.  tipizált  –  általánosan  tájékozott,  észszerűen  figyelmes  és  körültekintő  átlagos  –
fogyasztó szempontjából kell vizsgálni és megítélni.
A perbeli  esetben  külön  kockázatfeltáró  nyilatkozat  aláírására  nem  került  sor,  ekként  a
szerződés, illetve az annak részévé váló ÁSZF és Üzletszabályzat tartalmának vizsgálatával
kellett a kikötés világossága, érthetősége kérdésében határozni.
Az  ítélőtábla  ezzel  kapcsolatban  úgy  foglalt  állást,  hogy  a  szerződés,  az  ÁSZF  és  az
Üzletszabályzat  az  árfolyamkockázatot  a  fogyasztóra  telepítő  rendelkezés  mibenlétéről,
lehetséges következményeiről a fentiek szerinti tipizált fogyasztó szempontjából értékelhető
érdemi információkkal nem szolgál.
A tipizált fogyasztó szempontjából ezen rendelkezések alapján nem minősíthető világosnak és
érthetőnek (megállapíthatónak sem), hogy az árfolyamváltozásnak valós lehetősége van, az a
hitel futamideje alatt is bekövetkezhet, a fogyasztóra kedvezőtlen árfolyamváltozásnak felső
határa nincs, ennek következtében pedig a törlesztőrészlet akár jelentősen is emelkedhet, a
kockázatvállalás  pedig  valós  és  nem  elhanyagolható  mértékű.  Az  EUB  C-51/17.  számú
ítéletében foglalt követelményeknek a perbeli kikötés nem felel meg.
Az  EUB  C-51/17.  számú  határozatában  kifejtettek  szerint  a  pénzügyi  intézményeknek
elegendő  tájékoztatást  kell  nyújtaniuk  a  kölcsönfelvevők  számára  ahhoz,  hogy  utóbbiak
tájékozott  és  megalapozott  döntéseket  hozhassanak,  és  e  tájékoztatásnak  ki  kell  terjednie
legalább a kölcsönfelvevő lakóhelye szerinti tagállam fizetőeszköze súlyos leértékelődésének
és a külföldi kamatlábak emelkedésének a törlesztő részletekre gyakorolt hatásása (74. pont).
A kölcsönfelvevőnek  egyrészt  világos  tájékoztatást  kell  kapnia  arról,  hogy  a  devizaalapú
kölcsönszerződés  aláírásával  bizonyos  mértékű  árfolyamkockázatot  vállal,  amely
gazdaságilag nehezen viselhetővé válhat, amennyiben az a pénznem, amelyben jövedelmét
kapja,  leértékelődik  azon  devizához  képest,  amelyben  a  kölcsönt  nyújtották.  Másrészt  a
banknak  fel  kell  hívnia  a  figyelmet  az  átváltási  árfolyam  lehetséges  változásaira  és  a
devizában felvett kölcsönnel összefüggő kockázatokra (75. pont).
Az EUB ítélete szerint 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
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az  árfolyamkockázattal  kapcsolatos  feltételnek  nemcsak  alaki  és  nyelvtani  szempontból,
hanem a  konkrét  tartalom vonatkozásában  is  érthetőnek  kell  lennie  a  fogyasztó  számára,
abban az értelemben, hogy az általánosan tájékozott, észszerűen figyelmes és körültekintő,
átalagos 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 (78. pont).
A szerződés, az ÁSZF és az Üzletszabályzat rendelkezéseiből nem állapíthatóak meg a tipizált
fogyasztó  számára  az  árfolyamkockázat  alapvevő  közgazdasági  összefüggései,  nem
szolgálnak  elegendő  információval  ahhoz,  hogy  a  fogyasztók  tájékozott  és  megalapozott
döntést  hozhassanak  arról,  hogy  a  szerződéskötéskor  kedvező  kamatfeltételek  ellenében
felelősséggel vállaljék az árfolyam-változásból eredő kockázat viselését.
Helyes  a  törvényszék azon álláspontja,  hogy a  szerződés  az  ÁSZF és  az  Üzletszabályzat
különböző rendelkezései,  ezek  mögöttes  közgazdasági  összefüggései,  illetve  a  hivatkozott
képletek az általánosan tájékozott, figyelmes és körültekintő átlagos fogyasztó részére nem
nyújtanak e tekintetben elégséges és érthető információt. Az ítélőtábla az elsőfokú bírósággal
egyezően  utal  a  Kúria  devizahiteles  érvénytelenségi  perek  jogalkalmazási  kérdéseinek
vizsgálatára  felállított  Konzultációs  Testületének  2019.  április  10.  napján  tartott  üléséről
készült emlékeztetőjére, melynek 4. pontja szerint nem minősül megfelelő tájékoztatásnak, ha
az  árfolyamkockázat  viselése  a  szerződés  egyes  rendelkezéseiből,  vagy  több  különböző
okiratban szereplő rendelkezések együttes értelmezése alapján csak kikövetkeztethető.
A szerződéses kikötés az igen súlyos, a futamidő alatt bekövetkezhető, mértékében előre nem
látható,  akár  nagyon  jelentős  árfolyamváltozás  kockázatának  viselését  anélkül  terheli
kizárólag a fogyasztóra, hogy a szerződés lehetőséget biztosítana a fogyasztói szerződéses
kötelezettségek arányának szerződéskötéskor előre nem láható mértékű, jelentős eltolódása
elkerülésére, hatásainak mérséklésére.

Az  alperes  másodlagos  védekezése  tehát  eredményes  volt.  A bíróság  osztotta  az  alperesi
képviselő álláspontját, hogy az alperesi fogyasztók a jogszabály által előírt tájékoztatást az
árfolyamkockázatról  nem  kapták  meg,  egyrészt  azért,  mert  a  felperesnek  a  tájékoztatás
tartalmát  kellett  bizonyítania,  önmagában  azon  adósi  nyilatkozat,  hogy  a  tájékoztatást
megkapták,  erre  nem  elegendő;  másrészt  a  tájékoztatásnak  direktnek  kell  lennie,  az
általánosan tájékozott fogyasztónak nem feladata, hogy a szerződés egyes rendelkezéseiből
következtetéseket  vonjon  le.  Ennek  pedig  az  a  következménye,  hogy  a  fogyasztó  az
árfolyamkockázat  viselésére  nem  kötelezhető,  vagyis  az  árfolyamkockázat  viselésére
vonatkozó  szerződési  kikötés  teljes  egészében  érvénytelen.  Mivel  az  árfolyamkockázat
viselésére  vonatkozó  rendelkezés  a  szerződéses  főszolgáltatás  körébe  tartozik,  annak
tisztességtelensége  a  szerződés  egészének  érvénytelenségét  eredményezi.  Az  alperesi
képviselő  a  másodlagos  ellenkérelmében  a  szerződéssel  szemben  érvénytelenségi  kifogást
terjesztett  elő,  mely  a  keresettel  szemben  való  védekezést  jelenti,  annak  eredményes
bizonyítása  esetén  a  jogkövetkezmény  az,  hogy  az  érvénytelen  szerződésre  a  felperes
követelést  nem  alapíthat.  Ezért  a  bíróság  a  felperesnek  a  szerződésből  eredő  tartozás
megfizetése iránti követelését nem találta megalapozottnak.

A perben az alperesek lettek a pernyertesek, azért a Pp. 78. § (1) bekezdése alapján a felperes
köteles megfizetni az alperesek részére a 32/2003.(VIII:22.) IM rendelet 3. § (2) bekezdés a)
pontja szerinti ügyvédi munkadíjat, saját előlegezett perköltségét pedig viselni köteles. 

Az ítélet elleni fellebbezésről szóló tájékoztatás a Pp. 220. §, illetve 256/A. § szerint történt.

Kecskemét, 2019. október 10.
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