




Pesti Központi Kerületi Bíróság       3
20.P.53.930/2018/17.

törlesztőrészletek  növekedését  eredményezi,  de  a  teljes  hátralékos  tőketartozást  is  növeli.  A
hitelszerződés lejárat előtti  megszűnése vagy módosulása esetén a teljes hátralékos tőketartozást
érintő árfolyam-különbözet egy összegben esedékessé válik.  

Az I. rendű alperes a 2014. március, április, május 14. napján esedékes törlesztőrészleteket nem
fizette meg határidőben,  ezért  a felperesi  jogelőd a hitelszerződést azonnali  hatállyal felmondta
2014. május 15-én. A felmondást tartalmazó postai küldeményt az I. rendű alperes 2014. május 22.
napján átvette. A szerződés felmondásáról felperesi jogelőd a II. rendű alperest is tájékoztatta és
felhívta a tartozás megfizetésére. A felhívást a II. rendű alperes 2014. május 23. napján átvette. A
felperesi jogelőd ezt követően több alkalommal írásban felszólította az alpereseket a teljesítésre,
mely felszólításnak az alperesek nem tettek eleget. 

A felperesi jogelőd 2015. március 16. napján megküldte az I. rendű alperes részére az elszámolásról
szóló levelet, amelyben tájékoztatta az I. rendű alperest arról, hogy a fogyasztói kölcsönszerződését
a 2014. XL. törvény alapján megvizsgálta és megállapította, hogy a pénzügyi intézmény az I. rendű
alperessel szemben 466.213 Ft összegben számított fel tisztességtelenül követelést. A levél szerint
az  elszámolás  során  figyelembe  vett,  a  szerződés  megszűnésének  időpontjában  alkalmazott
tisztességes kamat mértéke 6,19 %. 

A felperesi jogelőd 2017. január 1-i hatállyal átalakulással beolvadt a felperesi cégbe. 

Az ellentmondás folytán perré  alakult  eljárásban a  felperes végleges keresetében kérte,  hogy a
bíróság kötelezze az alpereseket egyetemlegesen 942.422 Ft tőke, ennek 2015. február 2. napjától a
kifizetés napjáig a jegybanki alapkamat kétszeres szorzatának megfelelő mértékű késedelmi kamata
valamint perköltség megfizetésére. Arra hivatkozott, hogy az I. rendű alperes 2014. március, április,
május 14. napján esedékes törlesztőrészleteket nem fizette meg, ezért a felperesi jogelőd jogszerűen
élt az azonnali hatályú felmondás jogával, mely az üzletszabályzat 28.2. pontja alapján megillette.
A felmondás következtében az I. rendű alperes teljes tartozása egy összegben esedékessé vált. A II.
rendű  alperes  mint  készfizető  kezes  köteles  az  I.  rendű  alperessel  egyetemlegesen  a  tartozás
megfizetésére. 

Az alperesi védekezéssel kapcsolatban előadta, hogy az I. rendű alperes a hitelszerződésben, a II.
rendű alperes a kezességvállaló nyilatkozatban elismerte, hogy ismeri az üzletszabályzatot, átvette
és magára nézve kötelezőnek ismeri el. Az üzletszabályzat kifejezetten rögzíti a változó futamidő
lehetőségét.  Hivatkozott  az Európai  Unió Bíróságának C-227/18.  számú előzetes döntéshozatali
ügyében hozott  végzésére,  amely– az árfolyamkockázati  tájékoztatás tekintetében -  a perbelivel
megegyező  tartalmú hitelszerződés  és  üzletszabályzat  tekintetében  mondta  ki  alperesi  álláspont
szerint – áttételesen - azt, hogy az alkalmazott árfolyamkockázati tájékoztató a világos és érthető
megfogalmazás  követelményének  megfelelt  és  így  nem  volt  tisztességtelen.  Az  előzetes
döntéshozatali eljárásban hozott végzésben pontosan meghatározásra kerültek azok a kritériumok,
amiknek  való  megfelelés  esetén  a  devizaalapú  kölcsönszerződés  megfelel  a  világos  és  érthető
megfogalmazás követelményének. Ezen kritériumoknak a perbeli hitelszerződés megfelelt. 

Az alperesek  érdemi  ellenkérelmükben kérték  a  kereset  elutasítását.  Arra  hivatkoztak,  hogy az
árfolyamkockázat  a  deviza  alapú  szerződéseknél  a  főszolgáltatás  körébe  tartozik,  így  az
árfolyamkockázatról  szóló  feltétel  tisztességtelensége  esetén  a  teljes  szerződés  érvénytelen.  Az
árfolyamkockázatról szóló feltétel tisztességtelen, ha az árfolyamkockázatról szóló tájékoztatás nem
világos és nem érthető. Amennyiben a fogyasztó alappal gondolhatta, hogy az árfolyamkockázat
csekély  és  nem  valós,  akkor  az  a  tájékoztatás  nem  volt  világos  és  ezért  tisztességtelen  az  a
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szerződési  feltétel,  mely  az  árfolyamkockázatot  az  adósra  terheli.  Az  árfolyamkockázati
tájékoztatóval  kapcsolatban  hivatkoztak  az  Európai  Unió  Bírósága  által  meghozott  C-51/17-es
döntésre. 

Előadták,  hogy  nem  kaptak  az  árfolyamkockázat  tekintetében  megfelelő,  világos  és  érthető
tájékoztatást,  nem  is  kaphattak,  hiszen  maga  az  üzletkötő  sem  volt  tisztában  a  deviza  alapú
hitelszerződések kockázataival, így az árfolyamkockázattal sem. 

Előadták, hogy az üzletszabályzatot nem vették át felperesi jogelődtől a hitelszerződés aláírásakor.
Arra hivatkoztak, hogy a hitel kamatozásával, futamidejével, az árfolyamkockázattal és mindezek
elszámolásával  kapcsolatos  szabályok  az  üzletszabályzatban  több  egymástól  elkülönült  helyen
kerültek  rögzítésre  és  a  különböző  típusú  hitelszerződésekre  vonatkozó  elszámolási  szabályok
egymással keveredve szerepeltek az üzletszabályzatban. Ennek eredményeként az üzletszabályzat
szövege nem kellően világos és érthető. Maga az üzletkötő sem volt tisztában az árfolyamkockázat
korlátlanságával és így erről nem is tájékoztatta az alpereseket, ezért az alperesekben nem is merült
fel,  hogy  ennek  a  kérdésnek  az  üzletszabályzatban  külön  utána  kellene  olvasniuk  és  az
üzletszabályzat különböző helyeiről összeszedve kellene további információhoz jutniuk. 

Előadták, hogy a perbeli hitelszerződés szövege sem egyértelmű, hiszen egyszerre szerepel benne,
hogy  a  futamidő  72  hónap,  majd  hogy  a  szerződés  változó  futamidejű,  végül  pedig,  hogy  a
maximális futamidő 84 hónap. A perbeli fogyasztói szerződést a fogyasztóra legkedvezőbb módon
kell értelmezni. A legkedvezőbb értelmezés szerint az I. rendű alperesnek 72 hónapig havi 42.692
Ft törlesztőrészletet kell megfizetnie. 

Csatoltak  egy  számítást,  amelyben  az  általuk  felkért  magánszakértő  a  felperesi  elszámolást
átszámította oly módon, hogy változatlannak tekintette a folyósításkori 156,08 Ft =1 CHF MNB
árfolyamot és a  6,19 % kamatot.  A számítás szerint  a – felperesi  elszámolásban is  szereplő -
alperesi  befizetéseket  havonta  a  fennálló  tőketartozás  után  számított  kamatra  majd  tőkére
elszámolva az I. rendű alperes 2013. szeptember 14. napjával a teljes hiteltartozást visszafizette a
felperesi  jogelődnek,  az ezt  követő befizetésekkel  együtt  2014.  február  13.  napjáig 406.953 Ft
túlfizetése keletkezett az I. rendű alperesnek.  

A kereset nem megalapozott. 

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 163. § (2) bekezdése
szerint a bíróság az ellenfél beismerése, minkét fél egyező vagy az egyik félnek az ellenfél által
bírói felhívás ellenére kétségbe nem vont előadása folytán valónak fogadhat el tényeket, ha azok
tekintetében kételye nem merül fel. 

A Pp. 164. § (1) bekezdése szerint a per eldöntéséhez szükséges tényeket általában annak a félnek
kell bizonyítania, akinek érdekében áll, hogy azokat a bíróság valónak fogadja el. 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 523. § (1) bekezdése
szerint  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. A (2) bekezdés értelmében ha a hitelező pénzintézet – jogszabály
eltérő rendelkezése hiányában – az adós kamat fizetésére köteles (bankkölcsön).

A felek között létrejött hitelszerződés – annak tartalma szerint – fogyasztói kölcsönszerződésnek
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általános szerződési feltételként a szerződés részévé váló, továbbá a fogyasztóval szerződő fél által
egyoldalúan, előre meghatározott és egyedileg meg nem tárgyalt tisztességtelen kikötés semmis. A
semmisségre csak a fogyasztó érdekében lehet hivatkozni.

A Ptk. 237. § (1) bekezdése szerint érvénytelen szerződés esetében a szerződéskötés előtt fennállott
helyzetet kell visszaállítani.  A (2) bekezdés szerint ha a szerződéskötés előtt fennállott helyzetet
nem  lehet  visszaállítani,  a  bíróság  a  szerződést  a  határozathozatalig  terjedő  időre  hatályossá
nyilvánítja.  Az érvénytelen szerződést érvényessé lehet nyilvánítani,  ha az érvénytelenség oka –
különösen uzsorás szerződés, a felek szolgáltatásainak feltűnő aránytalansága esetén az aránytalan
előny  kiküszöbölésével  –  megszüntethető.  Ezekben  az  esetekben  rendelkezni  kell  az  esetleg
ellenszolgáltatás nélkül maradó szolgáltatás visszatérítéséről.

A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló az Európai 
Közösségek Tanácsa 93/13/EGK irányelve a következőképpen rendelkezik: 

4. cikk (2) bekezdése szerint a feltételek tisztességtelen jellegének megítélése nem vonatkozik sem
a szerződés elsődleges tárgyának a meghatározására, sem pedig az ár vagy díjazás megfelelésére az
ellenértékként szállított áruval vagy nyújtott szolgáltatással, amennyiben ezek a feltételek világosak
és érthetőek.

5. cikk szerint olyan szerződések esetében, amelyekben a fogyasztónak ajánlott valamennyi feltétel
vagy a feltételek némelyike írásban szerepel, ezeknek a feltételeknek világosnak és érthetőnek kell
lenniük. Ha egy feltétel értelme kétséges, akkor a fogyasztó számára legkedvezőbb értelmezés az
irányadó. Ez az értelmezési szabály nem alkalmazandó a 7. cikk (2) bekezdésében említett eljárások
vonatkozásában.

6. cikk (1) bekezdése szerint a tagállamok előírják, hogy fogyasztókkal kötött szerződésekben az
eladó  vagy  szolgáltató  által  alkalmazott  tisztességtelen  feltételek  a  saját  nemzeti  jogszabályok
rendelkezései  szerint  nem  jelentenek  kötelezettséget  a  fogyasztóra  nézve,  és  ha  a  szerződés  a
tisztességtelen feltételek kihagyásával is teljesíthető, a szerződés változatlan feltételekkel továbbra
is köti a feleket.

Az  Európai  Unió  Bírósága  a  C-51/17.  számú  ügyben  hozott  döntés  2.  pontja  értelmében  az
árfolyamkockázatra  vonatkozó feltétel  nincs  kizárva  a  93/13 irányelv  hatálya alól.  A döntés  3.
pontja szerint   „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 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, 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 követelményeit is.”

Az Európai Unió Bíróságának C-118/17. számú döntésének 40. pontja értelmében a 93/13 irányelv,
és többek között  ezen irányelv 6.  cikke (1)  bekezdésének keretében követett  célkitűzés a  felek
közötti egyensúly helyreállítása elvileg egy szerződés egésze érvényességének fenntartásával, nem
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pedig a tisztességtelen feltételeket tartalmazó valamennyi szerződés semmissé nyilvánítása.

Ugyanakkor az irányelv 6. cikk (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy egy tisztességtelennek
minősített  szerződési  feltételt  főszabály  szerint  úgy  kell  tekinteni,  mint  amely  nem is  létezett,
úgyhogy a fogyasztóra nézve nem fejthet ki joghatást; ezen értelmezésnek azon jogi és ténybeli
állapot  helyreállítását  kell  eredményeznie,  amelyben  a  fogyasztó  az  említett  kikötés  hiányában
lenne. (41. pont)

Az árfolyamkockázattal  kapcsolatos  szerződési  feltételek  a  93/13  irányelv  4.  cikke  (2)
bekezdésének  hatálya  alá  tartoznak,  tekintve,  hogy  a  kölcsönszerződés  elsődleges  tárgyát
határozzák meg, és csak akkor mentesülnek a tisztességtelen jellegükre vonatkozó vizsgálat alól, ha
az illetékes nemzeti bíróság eseti vizsgálat alapján arra a megállapításra jut, hogy az eladók vagy
szolgáltatók azokat világosan és érthetően fogalmazták meg. (48. pont)

Amennyiben a bíróság úgy véli,  hogy az árfolyamkockázatra vonatkozó szerződési feltételnek a
megfogalmazása a 93/13 irányelv 4.cikkének (2) bekezdése értelmében nem világos és nem érthető,
a bíróságnak vizsgálnia kell a szerződési feltétel tisztességtelen jellegét, különösen pedig azt, hogy
az  a  jóhiszeműség  követelményével  ellentétben  a  felek  szerződésből  eredő  jogaiban  és
kötelezettségeiben jelentős egyenlőtlenséget idéz-e elő az átlagos fogyasztó kárára. (49. pont)

„Azt a kérdést illetően, hogy az olyan kölcsönszerződést, amilyen az alapügyben szerepel, teljes
egészében meg kell-e semmisíteni, ha megállapítják, hogy az abban szereplő valamelyik szerződési
feltétel tisztességtelen, hangsúlyozni kell egyfelől, hogy a 93/13 irányelv 6.cikkének (1) bekezdése
a  felek  közötti  egyensúly  helyreállítására,  nem  pedig  a  tisztességtelen  feltételeket  tartalmazó
valamennyi szerződés semmissé nyilvánítására irányul. Másfelől a szerződésnek főszabály szerint
úgy kell fennmaradnia, hogy csak a tisztességtelen feltételek elhagyása jelentsen módosulást, ha a
belső jogszabályok értelmében a szerződés ilyen módon való fennmaradása jogilag lehetséges.”
(51. pont)

„Márpedig a jelen ügyben az árfolyamkockázatra vonatkozó szerződési feltétel határozza meg a
szerződés elsődleges tárgyát. Így egy ilyen esetben a szerződés érvényben tartása nem tűnik jogilag
lehetségesnek, ezt azonban a kérdést előterjesztő bíróságnak kell mérlegelnie.” (52. pont)

„Az olyan nemzeti törvényi rendelkezés, amilyen az alapügyben szerepel – a jelen ügyben a DH 2
törvény  37.§-ának  (1)  bekezdése  –  azt  vonja  magával,  hogy  ha  a  fogyasztó  bármely,  az
árfolyamrésre vonatkozó vagy egyoldalú kamat-,  illetve költségemelést lehetővé tevő szerződési
feltételtől eltérő szerződési feltétel tisztességtelen jellegére hivatkozik, akkor kérnie kell az eljáró
bíróságtól,  hogy  a  szerződést  a  határozathozatalig  terjedő  időre  nyilvánítsa  hatályosnak.  Így  e
rendelkezés  a  93/13  irányelv  6.cikkének  (1)bekezdésével  ellentétesen  megakadályozza,  hogy  a
fogyasztó az érintett tisztességtelen szerződési feltétel alól –adott esetben, ha az említett szerződési
feltétel  hiányában  e  szerződés  nem  teljesíthető,  az  érintett  szerződés  teljes  egészében  történő
megsemmisítése útján– mentesüljön.” (53. pont)

„A nemzeti  bíróságnak annak érdekében,  hogy a szerződést  érvényben tartsa,  lehetősége van a
tisztességtelen  szerződési  feltételnek  a  nemzeti  jog  valamely  diszpozitív  rendelkezésével  való
helyettesítésére,  a  Bíróság  ítélkezési  gyakorlatából  kitűnik,  hogy  e  lehetőség  azon  esetekre
korlátozódik, amelyekben a teljes szerződés megsemmisítése folytán a fogyasztót különösen káros
következmények érhetnék, és ily módon az ez utóbbit büntetné.” (54. pont)
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A szerződés érvényben tartása az alapügyben ellentétes a fogyasztó érdekeivel. „A jelen ítélet előző
pontja szerinti helyettesítésnek ez esetben úgy tűnik, nincs helye.” (55. pont)

Mindezek alapján a döntés 56. pontja szerint a 93/13 irányelv 6. cikkének (1) bekezdését úgy kell
értelmezni, hogy „azzal ellentétes az a nemzeti szabályozás, amely olyan körülmények között, mint
amilyenek az alapügyben szerepelnek, az eljáró bíróság számára nem teszi lehetővé,  hogy helyt
adjon  a  kölcsönszerződés  valamely,  árfolyamkockázattal  kapcsolatos  rendelkezésének
tisztességtelen  jellege  miatti  megsemmisítésére  irányuló  kérelemnek,  ha  az  eljáró  bíróság
megállapítja, hogy e szerződési feltétel tisztességtelen, és hogy a szerződés az említett szerződési
feltétel hiányában nem teljesíthető.”

A  fent  részletezett  C-118/17  számú  döntés  értelmében  tehát  az  adós  az  árfolyamkockázati
tájékoztatás  nem  világos  voltának  és  így  az  árfolyamkockázattal  kapcsolatos  szerződéses
rendelkezés  tisztességtelenségének  megállapítása  esetén  a  kölcsönszerződés  érvénytelenségének
jogkövetkezményeként  nemcsak  a  kölcsönszerződés  érvényessé  vagy  hatályossá  nyilvánítását
kérheti, hanem az eredeti állapot helyreállítását is, amennyiben a szerződés az árfolyamkockázattal
kapcsolatos szerződési feltétel hiányában nem teljesíthető. 

A bíróság mindezek alapján azt vizsgálta, hogy a perbeli árfolyamkockázati tájékoztatás megfelelt-e
a C-51/17 számú döntésben részletezett követelményeknek. 

A felperes által  hivatkozott  C-227/18.  számú eljárásban az Európai  Unió Bírósága a perbelivel
megegyező  tartalmú  árfolyamkockázati  tájékoztatót  vizsgálva  még  pontosabban  meghatározta,
hogy  mi  felel  meg  a  C-51/17  számú  döntésben  már  megfogalmazott  világos  és  érthető
megfogalmazásnak.  

Eszerint a 93/13 irányelv 4. cikkének (2) bekezdését és 5. cikkét úgy kell értelmezni, hogy az e
rendelkezésekben  előírt  világos  és  érthető  megfogalmazás  követelményének  megfelel  az  a
devizaalapú kölcsönszerződés, amely olyan feltételt tartalmaz, amely úgy terheli a fogyasztóra az
árfolyamkockázatot, hogy nem figyelmezteti kifejezetten arra, hogy az árfolyamváltozásnak nincs
felső határa, és amely csak tájékoztató jelleggel említi meg a kölcsön devizában kifejezett összegét
és a törlesztőrészletek nemzeti fizetőeszközben kifejezett összegét, amennyiben

– egyfelől a fogyasztót nem csupán arról a lehetőségről tájékoztatták, hogy annak a devizának
az  árfolyama,  amelyben a  kölcsönszerződést  megkötötték,  emelkedhet  vagy csökkenhet,
hanem értékelni  tudja  az árfolyamkockázatnak a pénzügyi  kötelezettségeire  gyakorolt   -
esetlegesen jelentős – gazdasági következményeit is és 

– másfelől  a  kölcsönfelvevő  rendelkezésére  bocsátott  teljes  összeg  és  a  törlesztőrészletek
összege egyértelműen meghatározható. Mivel ezek a folyósítás, illetve a törlesztőrészletek
esedékességének  időpontjában  érvényes  árfolyamtól  függnek,  a  világos  és  érthető
megfogalmazás  követelménye  előírja,  hogy  ezen  összegek  számítási  mechanizmusát,
valamint az alkalmazandó árfolyamot átlátható módon kell ismertetni. 

A bíróság a fenti iránymutatás alapján a perbeli árfolyamkockázati tájékoztatót megvizsgálva arra a
következtetésre  jutott,  hogy  az  nem  felel  meg  a  világos  és  érthető  megfogalmazás
követelményének. 

Ennek egyik oka, hogy a kölcsönszerződés még tájékoztató jelleggel sem tartalmazza a kölcsön
devizában kifejezett összegét. 

Másik oka, hogy az alkalmazandó árfolyam  meghatározásra kerül ugyan az üzletszabályzatban, de
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sem a kölcsönszerződés sem az üzletszabályzat nem tartalmaz olyan tájékoztatást, amely alapján az
alperesek értékelni tudták volna az árfolyamkockázatnak a pénzügyi kötelezettségeikre gyakorolt  -
esetlegesen jelentős – gazdasági következményeit. 

Mind  a  kölcsönszerződésben  szereplő,  mind  az  üzletszabályzatban  szereplő  árfolyamkockázati
tájékoztató  arról  szól,  hogy  a  törlesztőrészlet  forintban  fizetendő  összege  változhat  és  ennek
jelentős kockázata abban rejlik, hogy a forint leértékelődése nemcsak az esedékes törlesztőrészletek
növekedését eredményezheti, de a teljes hátralévő tőketartozást is növeli. Hogy ez alatt pontosan
mit kell érteni, még a bíróság számára sem egyértelmű. Feltehetőleg arra utal ez a szöveg, hogy
amennyiben  olyan  mértékű  a  devizanem  árfolyamának  és  kamatának  változása,  hogy  ennek
eredményeként a havi törlesztő részlet összege alacsonyabbá válik, mint az egy hónapra eső kamat,
akkor a kamatnak a törlesztő részletben ki nem terhelt része a következő törlesztőrészlet(ek)ben
kerül elszámolásra és a következő havi kamaszámításnál a tőke részt növeli. Ezáltal hiába fizeti az
adós  a  szerződésben  meghatározott  havi  törlesztőrészletet,  a  tőketartozása  nemhogy  nem  fog
csökkenni,  hanem  folyamatosan  növekedni  fog.  Ez  az  elszámolási  mód  azonban  nem  az
üzletszabályzat árfolyamkockázati tájékoztatójából (18.3.4.) és nem is a deviza alapú szerződésre
vonatkozó  szabályból  (18.3.2.)  vagy  a  változó  futamidejű  deviza  alapú  szerződések  esetén  az
árfolyamkülönbözet  elszámolására  vonatkozó  szabályból  (18.3.3.)  derül  ki,  hanem  az  ügyleti
kamatra vonatkozó 17.1.  alatti  rendelkezés 3.  bekezdéséből.  Nem világos továbbá,  hogy mikor
fordulhat  elő  ez  az  eset,  hiszen  a  18.3.3.  pontban  szereplő  szövegből  („amennyiben  a
kamatváltozások  következtében  a  futamidő  elérte  a  maximális  futamidőt  és  az  utolsó
törlesztőrészlet  összege  elérte  az  induló  törlesztőrészlet  nagyságát,  az  árfolyam  különbözet
elszámolása  mindaddig  a  hátralévő  törlesztőrészletek  változását  eredményezi,  ameddig  a
törlesztőrészletek  összege  az  eredeti  törlesztőrészlet  összege  alá  nem  csökken.”)  éppen  az
következne, hogy a forint leértékelődése esetén a törlesztőrészlet emelkedik, ekként – amennyiben
az aktuális törlesztőrészletet az adós mindig rendben megfizeti – a törlesztőrészlet soha nem lehet
alacsonyabb, mint az egy hónapra eső kamat. A perbeli esetben a felperesi elszámolásból kitűnően
az I. rendű alperes által fizetett törlesztő részlet havi összege 2011. októberéről növekedett, és egyre
nagyobb hányada került  elszámolásra az árfolyamkülönbözetre és – ebből  következően – egyre
kisebb hányada a tőketartozásra. Az alperes teljes hátralévő tőketartozása azonban az elszámolásból
kitűnően nem növekedett, így a felperesi jogelőd által az árfolyamkockázat legfőbb veszélyeként
megjelölt eset nem következett be. Ettől függetlenül az alpereseket nem vitathatóan hátrányosan
érintette az árfolyamváltozás, csak éppen nem olyan módon, ahogyan arról a felperesi jogelőd az
alpereseket az árfolyamkockázati tájékoztatóban tájékoztatta. 

A harmadik ok, hogy a kölcsönszerződés (és az üzletszabályzat) nem ismertette átlátható módon a
törlesztőrészletek számítási mechanizmusát sem.

Az üzletszabályzat 18.3.2. pontja tartalmaz egy képletet arról, hogy a törlesztő részletekben az adott
devizanemre  meghirdetett  árfolyam különbözet  hogyan  kerül  érvényesítésre.  Arra  vonatkozóan
azonban  nincs  semmilyen  képlet  vagy  iránymutatás  az  üzletszabályzatban,  hogy  ez  hogyan
viszonyul  a  18.3.3.  pontban  megjelölt  esethez,  miszerint  „amennyiben  a kamatváltozások
következtében a futamidő elérte a maximális futamidőt és az utolsó törlesztőrészlet összege elérte
az induló törlesztőrészlet nagyságát, az árfolyam különbözet elszámolása mindaddig a hátralévő
törlesztőrészletek  változását  eredményezi,  ameddig  a  törlesztőrészletek  összege  az  eredeti
törlesztőrészlet  összege  alá  nem  csökken.”  Nem  világos,  hogy  mikor  következik  be  a
törlesztőrészletek ilyen formán történő megváltoztatása (a 72 havi futamidő eltelte után vagy már
előtte). Nem világos, hogy ebben az esetben havonta számítják-e újra a még hátralévő törlesztő
részleteket és ha igen, úgy milyen számítási mód szerint. A felperesi elszámolásból az derül ki,
hogy 2011. októberétől kezdett nőni a havi törlesztő részlet összege, de nem tudni, hogy miért pont
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kölcsönszerződés teljes érvénytelenségét állapította meg. A fentebb részletezett C-118/17. számú
döntés  szerint  a  teljes  érvénytelenség  jogkövetkezménye  a  deviza  alapú  kölcsönszerződések
esetében  –  csakúgy  mint  bármely  más  szerződéstípus  esetében  -  nemcsak  az  érvényessé  vagy
hatályossá nyilvánítás lehet, hanem az eredeti állapot helyreállítása is. 

Az alperes által becsatolt elszámolás alapján az alperes már teljesítette azt a kötelezettségét, amit
eredeti állapot helyreállítása esetén teljesítenie kellene. A felperesi jogelőd elszámolása szerint az
elszámolás  során  figyelembe  vett,  a  szerződés  megszűnésének  időpontjában  alkalmazott
tisztességes kamat mértéke 6,19 %. Az alperesi elszámolás az árfolyamváltozás figyelmen kívül
hagyásával  és a 6,19 %-os kamat alkalmazásával  jutott  arra  a következtetésre,  hogy az alperes
nemcsak, hogy visszafizette a felperes által nyújtott kölcsönt és annak évi 6,19 % kamatát, de azt
meghaladóan 406.953 Ft összeget is megfizetett a felperesi jogelőd részére és ezért nem áll fenn
tartozása a felperessel szemben. 

A bíróság az alperesi  elszámolás alapján állapította  meg,  hogy a perbeli   -  árfolyamkockázatra
vonatkozó tisztességtelen szerződési feltételt tartalmazó és ezért érvénytelen - kölcsönszerződésből
eredően az alpereseknek nem áll fenn tartozása, mivel az I. rendű alperes a felperesi jogelőd által
nyújtott  szolgáltatást  (a  nyújtott  kölcsön  összegét)  kamatostul  visszafizette.  Erre  tekintettel  a
bíróság a felperes keresetét elutasította. 
 
A bíróság a Pp.78. § (1) bekezdése alapján kötelezte a pervesztes felperest az alperesi jogi képviselő
100.000 Ft  összegű ügyvédi  munkadíjából  álló  alperesi  perköltség megfizetésére.  A bíróság  az
alperesi jogi képviselő ügyvédi munkadíját a 32/2003. (VIII. 22.) IM rendelet 3. § (2) bekezdés a)
pontjára  és  (6)  bekezdésére  tekintettel  állapította  meg,  figyelemmel  az  ügy  jellegére  és
jelentőségére és az elvégzett ügyvédi munka mennyiségére. 

A bíróság a Pp. 220. § (3) bekezdése alapján tájékoztatta a feleket  a Pp. 233. § (1) bekezdésén
alapuló fellebbezési jogukról. 

Budapest, 2019. november 6.

                                                              dr. Szentirmay Gabriella s. k.
                                                    bíró


