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függvényében a hátralévő törlesztő részletek összegét érintő kamatkülönbözet,
–  kamatváltozás  II.  (árfolyamváltozás):  a  mértékadó  árfolyam és  a  fizetési  esedékesség  napján
aktuális  deviza  eladási  árfolyam változásának  függvényében  az  itt  meghatározott  képlet  szerint
meghatározott kamatkülönbözet.
– kamatváltozás III. (árfolyamváltozás): a kölcsönszerződés futamidő lejárta előtti megszűnésekor
fizetendő  –  ki  nem  terheli  –  kamatkülönbözet,  amelynek  mértéke  a  szerződés  megszűnésének
eseteit szabályozó rendelkezésekben külön kerül meghatározásra.
A  24.  pont  szerint  a  THM  a  különböző  ajánlatok  összehasonlítása,  az  ügyfél  megfelelő
tájékoztatására  szolgál.  Számítása  során  a  pénzügyi  intézménynek  a  hitellel  kapcsolatos  –  a
kamaton túli egyéb – költségeket is be kell számítania,  ezért az ügylet tényleges terheit  mutatja
százalékos  formában.  A  THM  számításának  képletét  a  41/1997  (III.5.)  Kormányrendelet
tartalmazza. A THM a személyi kölcsönszerződés létrejöttekor meghatározott hitelminősítési díjat,
valamint kamatot foglalja magában annak figyelembevételével, hogy a felek a kölcsön folyósítás
időpontjának a tervezett átadás dátumát megelőző 15 naptári napot tekintik. A deviza alapú kölcsön
esetén  a  törlesztő  részletek  forintban,  a  szerződéskötést  megelőző  10  napnál  nem  régebbi
árfolyamon vannak figyelembe véve.

II. A kölcsön folyósításának feltételei:
Az  1.  pont  határozza  meg,  hogy  a  hitelező  a  kölcsön  összegét  mely  feltételek  együttes  és
maradéktalan teljesítése esetén folyósítja. Ezek- többek között-:
– a kölcsönbe vevő által írásban benyújtott finanszírozási kérelmet a hitelező engedélyezte, és az
engedélyben foglalt feltételek maradéktalanul teljesültek,
– a kölcsönbe vevő a biztosítás létrejöttéhez szükséges, vagy a biztosító kockázatvállalását igazoló
dokumentumokat kitöltve és aláírva hitelező rendelkezésére bocsátotta,
–  a  hitelező  által  előírt  –  annak hirdetményben közzétett  –  dokumentumokat  a  kölcsönbe vevő
hitelező rendelkezésére bocsátotta.

III. A hitelező kötelezettségei és jogai:
A 2. pont szerint a hitelező a kölcsön folyósításáról a kölcsönbe vevőt írásban értesíti. Az értesítés
tartalmazza  a  folyósított  kölcsön  összegét,  a  folyósítás  érték  napját,  valamint  az  egyes
törlesztőrészletek  összegét,  esedékességét.  Az értesítés  egyben számla  is.  Amennyiben a  közölt
adatok a személyi  kölcsönszerződésben foglaltaktól  eltérnek,  úgy a felek  az értesítésben közölt
feltételeket  tekintik  irányadónak,  függetlenül  attól,  hogy  a  kölcsönbe  vevő  a  személy
kölcsönszerződés szerint fizetést teljesített. 
A 4. pont szerint a hitelező jogosult  a folyósított  kölcsön összege után kamatot  felszámítani.  A
kamatszámítás a kölcsön folyósításának időpontjában az itt megjelölt képlet alapján történik.
Az  5.  pont  szerint  a  hitelező  jogosult  a  kamatváltozás  I.  érvényesítésére  még  nem  esedékes
törlesztőrészletek összegének megváltoztatásával,  ha a mértékadó kamatláb pénzpiacon kialakult
értéke eltér  a személyi kölcsönszerződésben meghatározott  hatályos referenciaértéktől.  Ebben az
esetben  a  hitelező  jogosult  a  személyi  kölcsönszerződés  mértékadó  kamatlábára  új  hatályos
referenciaértéket  meghatározni,  amely érték nem lehet  magasabb,  alacsonyabb,  mint  a  személyi
kölcsönszerződés  korábbi  hatályos  referenciaértéke  hatálybalépésének  napja  és  az  új  hatályos
referenciaérték  hatálybalépésének  napja  között  a  pénzpiacon  jegyzett  mértékadó  kamatláb
legmagasabb, legalacsonyabb értéke.
A hitelező kamatváltozás I.-el érintett új törlesztő részletek összegét a THM számításához használt
képlet segítségével úgy határozza meg, hogy az új törlesztőrészleteknek a mértékadó kamatláb új
hatályos  referenciaértékével  a kamatváltozás  I.  hatálybalépésének napja számított  diszkontértéke
változatlan maradjon.
A kamatváltozás I. tényét, továbbá a mértékadó kamatláb új hatályos referenciaértékét a hitelező
hirdetményben  teszi  közzé.  A  személyi  kölcsönszerződés  megváltozott  törlesztőrészleteiről  a
hitelező a kölcsönbe vevőt írásban értesíti.
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A 6. pont szerint az esedékessé vált törlesztő részletre jutó kamatváltozás II. -t a hitelező utólag –
hirdetményben közzétett gyakorisággal – terheli ki, amennyiben a még ki nem terhelt valamennyi
kamatváltozás  II.  összege  legalább  a  hirdetményben  meghatározott  mértéket  eléri.  A szerződés
megszűnésekor a hitelező a ki nem terhelt valamennyi kamatváltozás II.-t kiterheli, illetve jóváírja.
A  9.  pont  szerint  amennyiben  a  kölcsönbe  vevő  a  kölcsönszerződésben  foglalt  valamennyi
kötelezettségét  teljesítette,  úgy  a  hitelező  köteles  a  gépjármű  törzskönyvét  és  a  korlátozó
bejegyzések törléséhez szükséges nyilatkozatot kiadni.
A 10. pont szerint a hitelező évente legalább egy alkalommal kölcsönbe vevőnek egyenlegértesítő
levelet küld, amely tételesen tartalmazza a kölcsönbe vevő által tárgyévben megfizetett törlesztő
részletek tőke- és kamat megbontását.
A 13. pont szerint amennyiben a kölcsönbe vevő által befizetett, a hitelező számláján jóváírt összeg
nem fedezi a hitelezővel szemben fennálló teljes lejárt tartozás összegét– beleértve azt az esetet is,
ha a kölcsönbe vevőnek több szerződése is van párhuzamosan a hitelezőnél – hogy az elszámolás
sorrendjét  –  beleértve  az  egyes  törlesztőrészletekre  történő  elszámolása  rendjét  és  –  hitelező
jogosult meghatározni.

IV. A kölcsönbe vevő fizetési kötelezettségei:
A  2.  pont  szerint  a  kölcsönbe  vevő  köteles  a  személyi  kölcsönszerződésben  és  kamatváltozás
terhelő  bizonylatokban  meghatározott  fizetési  kötelezettségének  legkésőbb  az  esedékesség
időpontjában eleget tenni. 
A 6. pont szerint amennyiben a kölcsönszerződésben megjelölt mértékadó devizanem nem HUF, a
kölcsönszerződés  devizaalapú  szerződés,  amely  esetben  a  kölcsönbe  vevő  vállalja  a  mértékadó
devizanem  és  a  forint  közötti  árfolyamváltozásból  eredő  kockázatokat.  Az  árfolyamváltozás
lehetséges mértéke euró esetében a mindenkori intervenciós sáv nagysága alapján limitálható, míg
egyéb deviza esetében további kockázatot jelent az adott deviza és az euró keresztárfolyamának
változása.
A 7. pont szerint a kölcsönbe vevő köteles a hitelező székhelyén és fióktelephelyén kifüggesztett
hirdetmény szerinti költségeket – azok felmerülése esetén – a hitelezőnek megtéríteni.

Az V.  pont  tartalmazza  a  kölcsönbe vevő gépjárművel  kapcsolatos  kötelezettségeire  vonatkozó
rendelkezéseket,  a  VI.  pont  kölcsönbe  vevőnek  a  gépjármű  biztosítására  vonatkozó
kötelezettségeire vonatkozó rendelkezéseket, a VII. pont a szerződésszegés jogkövetkezményeit, a
VIII.  pont  a  kölcsönszerződés  futamidő  lejárta  előtti  megszűnésének és  felmondásának eseteire
vonatkozó rendelkezéseket,  a IX. pont az elszámolás szabályait az opciós jog – mint elsődleges
biztosíték érvényesítése esetén. a X. pont a havi fix konstrukcióra vonatkozó külön rendelkezéseket,
a XI. pont az üzletszabályzat módosításának szabályait.

A XII.5. pont szerint a felek közötti elszámolásra a hitelező könyveit kell irányadónak tekinteni.

A  PSZÁF az  alperes  jogelődjével  szemben  felügyeleti  eljárást  folytatott.  A  lefolytatott  eljárás
eredményeként 2010. május 21. napján határozatot hozott.
A határozat  az  I.  pontban  megállapította,  hogy az  alperes  jogelődje  2005 és  2008 között  nem
alkalmazott  deviza  alapú  hitelekhez  kapcsolódóan  kockázatfeltáró  nyilatkozatot,  melyben  a
szerződéses ügyletben az ügyletet érintő kockázatok bemutatásra és ennek megtörténte az ügyfél
által igazolása kerültek volna. Azaz az alperes jogelődje megsértette a Hpt. 2005. január 1. - 2008.
augusztus 30. napja között hatályos Hpt. 203. § (6)-(7) bekezdéseiben foglaltakat.
A  társaság  elismerte  azt,  hogy  2005  és  2008  közötti  években  nem  rendelkezett  külön
kockázatfeltáró nyilatkozattal gépjárművekhez kapcsolódó deviza alapú hitelezés területén.

Az alperes által  2015. augusztus 13. napján kiállított  folyószámla egyeztető szerint az alperes a
kiállítás napjáig összesen 6.998.376 Ft jóváírást rögzített felperes számláján, amelyből 2.875.198 Ft
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esik az árfolyamváltozásra.

A  felperes  a  módosított  keresetében  kérte,  hogy  a  bíróság  állapítsa  meg  azt,  hogy  a  perbeli
szerződés  érvénytelen,  azért,  mert  tisztességtelen  az  árfolyamkockázat  viselésére  vonatkozó
szerződési feltétel. 

A felperes az érvénytelenség megállapításának esetére a szerződés hatályossá nyilvánítását kérte
jogkövetkezményként  alkalmazni  és  a  BUBOR  +  kamatfelár  a  számítást  kérte  alkalmazni  az
elszámolás körében. Ennek eredményeként kérte figyelembe venni azt, hogy 2015. július 21-én volt
utoljára  befizetése a felperesnek, az akkori  állapot  szerinti  befizetéseket  figyelembe véve,  és az
előbbi  számítási  módot  alkalmazva,  a  felperesi  számítás  szerint  806.932  Ft  túlfizetése  van  a
felperesnek, melynek egyösszegű megfizetésére kérte kötelezni az alperest.

A felperes a módosított keresete jogalapjának megállapítására közbenső ítélet meghozatalát kérte.

A felperes az álláspontját az alábbiakkal indokolta:
A  felperes  hivatkozott  a  szerződéskötéskor  hatályos  Hpt.  203.  §  (6)  bekezdésére  és  (7)
bekezdésének  a)  pontjában  foglaltakra.  Álláspontja  szerint  ezen  rendelkezések  értelmében  az
alperesnek a devizahitel nyújtására irányuló szerződés esetén fel kellett volna tárnia a szerződéses
ügyletben ügyfelet érintő kockázatot. A kockázatfeltáró nyilatkozatnak tartalmaznia kellett volna az
árfolyamkockázat ismertetését, valamint annak a törlesztő részletek gyakorolt hatását.
A felperesi  hivatkozás  szerint  a  felperes  a  szerződéskötéskor  kockázatfeltáró  nyilatkozatot  nem
kapott,  az  alperes  nem  tud  a  bíróság  elé  tárni  olyan  kockázatfeltáró  nyilatkozatot,  amelyet  a
szerződéskötéskor  az  alperes  jogelődje  a  felperes  rendelkezésére  bocsátott,  a  perbeli  esetben
kockázatfeltáró nyilatkozatot az alperes nem írta alá, ezért a felperes nem volt olyan helyzetben,
hogy gazdaságilag megalapozott döntést tudjon hozni. 
A  felperesi  álláspont  szerint  az  alperesnek  kell  bizonyítania  azt,  hogy  a  felperes  megkapta  a
jogszabály által előírt tájékoztatást, kockázatfeltáró nyilatkozatot.
A felperesi  hivatkozás  szerint  az üzletszabályzatban meghatározott  "kockázatfeltáró nyilatkozat"
nem átlátható érthető tájékoztatás,  ezért  a kikötés tisztességtelen.  A felperesi  álláspont szerint a
tájékoztatásnak a szerződés megkötése előtt  kellett  volna megtörténnie, amely alapján a felperes
meg tudta volna hoznia döntését. 
A felperesi  álláspont  szerint  megállapítható,  hogy sem a szerződés  egyedi  része,  sem pedig  az
általános szerződési feltétel az árfolyam kockázatokról, azok törlesztőrészletre gyakorolt hatásáról,
a forint összegben kifejezett tőkeösszeg gyakorolt hatásáról egyáltalán nem szól.
A felperesi  álláspont  szerint  a  devizakockázat  említése  és  annak  adósra  történő  telepítése  nem
egyenlő a kockázatfeltárás és a kockázat ismertetésével.
A felperesi álláspont szerint az alperes jogelődje az adóst semmilyen módon nem tájékoztatta arról,
hogy korlátlan Ft romlás esetén korlátlan mértékben meg nőhet a tartozás. 
A  felperes  azt  nem  vitatta,  hogy  a  devizaárfolyam  mozgása,  annak  iránya  és  mértéke  nem
kiszámítható,  de  a  perbeli  esetben  a  felperesi  álláspont  szerint  arról  van  szó,  hogy  az  egész
konstrukció  lényegét  nem  magyarázta  el  az  alperes  jogelődje  a  felperes  számára,  az  alperes
jogelődje által nyújtott minimális tájékoztatás nem volt megfelelő.
A  felperesi  álláspont  szerint  a  kockázatfeltáró  nyilatkozat  hiányához  a  szerződés
érvénytelenségének jogkövetkezményét jogszabály nem fűzi.
Bár  a  szerződés  tartalmazza,  hogy  a  mértékadó  devizanem  CHF  és  az  üzletszabályzat  IV.  6.
pontjaiban  alperes  vállalta  a  mértékadó  devizanem  és  forint  közötti  árfolyamváltozásból  eredő
kockázatot, ez azonban nem teszi egyértelművé a felperes szerint a felperes kockázatvállalásának
konkrét tartalmát.
A felperesi hivatkozás szerint sem a perbeli egyedi szerződés, sem pedig az üzletszabályzat IV.6.
pontja, sem más rendelkezésekből nem derül ki, hogy a forint gyengülése esetén az alperes fizetési
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kötelezettsége akár a törlesztő részlet összege, akár a futamidő meghosszabbodása miatt növekedhet
és annak mértéke korlátlan. 
A felperesi hivatkozás szerint az üzletszabályzat I. 22. b. pontja kifejezetten megtévesztő, mivel
kamatváltozásként nevesíti a tartalmában árfolyamváltozást és így nehezen értelmezhető teszi a IV.
6. pontban részletezett következményt.
A  felperesi  hivatkozás  szerint  az  alperes  jogelődje  által  nyújtott  tájékoztatás  a  szerződés
szövegéből, a szerződéskötéskor vált megismerhetővé a fogyasztó számára. A perbeli esetben így a
kellő  időben  történő  tájékoztatás  elve  is  sérült.  A  felperes  számára  a  kockázatok  valós
megismeréséhez és mérlegeléséhez az idő nem volt elegendő. 
Ezért az alperes jogelődje kockázatfeltárása nem volt megfelelő, a felperes a deviza alapú szerződés
feltételeinek  elfogadásakor  csak  a  forint  hitel  és  a  deviza  alapú  hitel  közötti  alacsonyabb
törlesztőrészlet alapján tudott dönteni. Ennek alapján a döntése ésszerű volt. Ezen indokok alapján a
perbeli kockázatfeltáró tájékoztató mozaikokat a bizonyítékok köréből figyelmen kívül kell hagyni.
Tehát  az  alperes  jogelődjének tájékoztatás  nem felelt  meg a  jogszabályi  kötelezettségnek  és  az
európai uniós bírói gyakorlatnak. Ezért nem állapítható meg, hogy az árfolyamkockázat felperesre
terhelése  és  annak  mértéke,  tartalma  tekintetében  az  alperes  jogelődje  megfelelő  tájékoztatást
nyújtott.
A  felperesi  hivatkozás  szerint  az  árfolyamkockázat  viselésére  vonatkozó  szerződési  feltétel  a
főszolgáltatás körébe tartozó szerződéses rendelkezés, amelynek tisztességtelensége vizsgálható és
megállapítható, ami a teljes szerződés érvénytelenségét eredményezi.

Az alperesi ellenkérelem a felperes módosított keresetének az elutasításra irányult.

Az alperes az érdemi ellenkérelmében arra hivatkozott, hogy a felperes már a szerződés megkötését
megelőzően  tudatában  volt  annak,  hogy a  folyósított  összeg  elszámolása  devizaalapú  lesz.  Ezt
igazolják  a  szerződéskötést  megelőzően  keletkezett  dokumentumok.  A  finanszírozási  kérelmen
feltüntetésre került, hogy a mértékadó devizanem CHF, a kölcsön deviza alapú, valamint az is, hogy
normál devizakonstrukcióról van szó, mint ahogy azt a kölcsönszerződés is rögzíti, továbbá a THM
értéke nem tükrözi a hitel árfolyam – valamint kamatkockázatát.
Az alperes hivatkozott arra, hogy a deviza alapú, devizaelszámolású szerződés lényege az, hogy a
finanszírozó  Ft-ot  folyósít  az  ügyfélnek,  az  ügyfél  szerződésben  meghatározott  visszafizetési
kötelezettségét  forintban  teljesíti.  Az  ügyfél  a  forint  alapú  szerződésekhez  képest  lényegesen
kedvezőbb  deviza  kamat  feltételek  mellett  juthat  finanszírozáshoz,  ugyanakkor  a  konstrukció
velejárója,  hogy  az  ügyfél  a  szerződésben  vállalja  a  mértékadó  devizanem  árfolyamának
változásából eredő árfolyamkockázatot, azaz árfolyamváltozás megfizetését (üzletszabályzat IV. 6.
pontja).
A finanszírozási konstrukció lényege az, hogy a forint alapú konstrukcióhoz képest a hitelkamat
alacsonyabb,  viszont ebben az esetben árfolyamkockázattal  is  számolni  kell.  A felperes  fizetési
kötelezettsége abból is ered, hogy a referencia kamatláb változásából adódó kamatváltozás mellett
árfolyammozgásból eredő további fizetési kötelezettsége is van. A kamatkockázat mind a deviza-,
mind  pedig  a  forint  alapú  finanszírozási  konstrukció  esetén  is  fennáll,  szemben  az
árfolyamkockázattal,  amely  csupán  a  deviza  alapú  konstrukció  jellemzője. A  gyakorlat  ezt  a
konstrukciót elfogadta.
Az üzletszabályzat alapján a felperes fizetési kötelezettséget vállalt arra, hogy az árfolyamváltozás,
valamint a hirdetmény szerinti költségeket megfizeti (üzletszabályzat IV. 6. és 7. pontjai).
Az alperesi  hivatkozás  szerint  a  felperes  a  kölcsönszerződést  aláírta  és  a  kölcsönszerződés  III.
pontja értelmében kijelentette,  hogy az üzletszabályzat átvette,  az abban foglaltakat megismerte,
megértette és azt magára nézve kötelezőnek ismerte el, így az üzletszabályzat a szerződés részévé
vált,  melyben minden lényeges kérdésről a felek rendelkeztek,  illetve az üzletszabályzatot maga
felperes csatolt iratok közzé.
Az  alperesi  hivatkozás  szerint  az  alperes  jogelődje  a  szerződés  aláírását  megelőzően,  illetve  a
szerződés aláírásakor a felperes számára rendelkezésre bocsátotta a kölcsönszerződéssel együtt az
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A Ptk.207.  §  (1)  bekezdés  szerint  a  szerződési  nyilatkozatot  vita  esetén  úgy  kell  értelmezni,
ahogyan azt a másik félnek a nyilatkozó feltehető akaratára és az eset körülményeire tekintettel a
szavak általánosan elfogadott jelentése szerint értenie kellett.
A (2) bekezdés szerint, ha az általános szerződési feltétel, illetve a fogyasztói szerződés tartalma az
(1)  bekezdésben  foglalt  szabály  alkalmazásával  nem  állapítható  meg  egyértelműen,  a  feltétel
meghatározójával szerződő fél, illetve a fogyasztó számára kedvezőbb értelmezést kell elfogadni.

A Ptk.209. § (1) bekezdés 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.
A  (2)  bekezdés  szerint  a  feltétel  tisztességtelen  voltának  megállapításakor  vizsgálni  kell  a
szerződéskötéskor  fennálló  minden  olyan  körülményt,  amely  a  szerződés  megkötésére  vezetett,
továbbá a kikötött szolgáltatás természetét, az érintett feltételnek a szerződés más feltételeivel vagy
más szerződésekkel való kapcsolatát.
A (3) bekezdés szerint külön jogszabály meghatározhatja azokat a feltételeket, amelyek a fogyasztói
szerződésben  tisztességtelennek  minősülnek,  vagy  amelyeket  az  ellenkező  bizonyításáig
tisztességtelennek kell tekinteni.
A (4)  bekezdés  szerint  a  tisztességtelen  szerződési  feltételekre  vonatkozó  rendelkezések  nem
alkalmazhatók a főszolgáltatást  megállapító,  illetve a szolgáltatás és az ellenszolgáltatás arányát
meghatározó szerződési kikötésekre.

A Ptk.209/A. § (1) bekezdés szerint az általános szerződési feltételként a szerződés részévé váló
tisztességtelen kikötést a sérelmet szenvedett fél megtámadhatja.
A (2)  bekezdés  szerint  fogyasztói  szerződésben az  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 Legfelsőbb Bíróság Polgári Kollégiuma által a fogyasztói szerződés érvényességével kapcsolatos
egyes  kérdésekről  szóló  2/2011.  PK vélemény  2.  pontja  szerint  vélelem szól  amellett,  hogy  a
fogyasztói szerződésben az egyoldalúan, előre meghatározott, illetve az általános szerződési feltételt
a felek egyedileg nem tárgyalták meg. A fogyasztóval szerződő fél ezt a vélelmet csak akkor tudja
sikeresen megdönteni, ha kétséget kizáróan bizonyítja: a szerződéskötést megelőzően biztosította
annak lehetőségét,  hogy az adott  feltétel  tartalmát a fogyasztó befolyásolhassa és a fogyasztó e
lehetőséggel nem élve fogadta el a feltételt.
A 3.  pont  szerint  fogyasztói  szerződésben  az  egyedileg  meg  nem  tárgyalt  szerződési  feltétel,
valamint  az  általános  szerződési  feltétel  tisztességtelenségét  a  bíróság  -  a  szerződés  teljes
feltételrendszerének  a  mérlegelése  alapján  -  akkor  állapíthatja  meg,  ha  az  a  jóhiszeműség  és
tisztesség  követelményének  a  sérelmével  egyoldalúan  és  indokolatlanul  a  fogyasztó  hátrányára
bontja meg a szerződésből fakadó jogosultságok és kötelezettségek egyensúlyát.

A Kúria Polgári Kollégiuma által a deviza alapú kölcsönszerződésekkel kapcsolatos perekben
felmerült egyes elvi kérdésekről szóló 6/2013. Polgári jogegységi határozat (PJE) 3. pontja szerint
a pénzügyi intézményt a jogszabály alapján terhelő tájékoztatási kötelezettségnek ki kellett terjednie
az árfolyamváltozás lehetőségére, és arra, hogy annak milyen hatása van a törlesztőrészletekre. A
tájékoztatási kötelezettség nem terjedhetett ki az árfolyamváltozás mértékére.

A jelen  perben  alkalmazandó,  a  szerződéskötéskor  hatályos,  a  hitelintézetekről  és  a  pénzügyi
vállalkozásokról  szóló  1996.  évi  CXII.  törvény  (Hpt.)   203.§  (1)  bekezdés  szerint  a  pénzügyi
intézmény egyértelműen és közérthetően köteles ügyfeleit,  illetve jövőbeni ügyfeleit  a pénzügyi
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intézmény  által  nyújtott  szolgáltatások  igénybevételének  feltételeiről,  valamint  e  feltételek
módosulásáról tájékoztatni.
A (2) bekezdés szerint az (1) bekezdésben meghatározott tájékoztatást a pénzügyi intézmény köteles
az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben könnyen hozzáférhető helyen kifüggeszteni, valamint
az  ügyfél  kívánságára  azt  ingyenesen az  ügyfél  rendelkezésére  bocsátani,  továbbá  elektronikus
kereskedelmi  szolgáltatás  nyújtása  esetén  az  ügyfelek  számára  folyamatosan  és  könnyen
hozzáférhető módon, elektronikus úton is elérhetővé tenni.
A (3) bekezdés szerint a pénzügyi intézmény köteles az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben
hirdetményben  közzétenni,  valamint  elektronikus  kereskedelmi  szolgáltatások  nyújtása  esetén
folyamatosan és könnyen hozzáférhető módon, elektronikus úton is elérhetővé tenni:

a) általános szerződési feltételeit is tartalmazó üzletszabályzatait.
A  (4)  bekezdés  szerint  a  pénzügyi  intézmény  köteles  az  ügyfél  kívánságára  ingyenesen
rendelkezésre bocsátani

b) a) üzletszabályzatait, továbbá
c) b) a jogszabály által nyilvánosságra hozni rendelt adatokat.

A (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 (6) bekezdésben meghatározott kockázatfeltáró nyilatkozatnak tartalmaznia
kell

a) devizahitel nyújtására irányuló szerződés esetén az árfolyamkockázat ismertetését, valamint
annak hatását a törlesztő részletre.

A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, 1993. április
5-i 93/13/EGK Tanács irányelv 3. cikk (1) bekezdése szerint egyedileg meg nem tárgyalt szerződési
feltétel abban az esetben tekintendő tisztességtelen feltételnek, ha a jóhiszeműség követelményeivel
ellentétben a felek szerződésből eredő jogaiban és kötelességeiben jelentős egyenlőtlenséget idéz
elő a fogyasztó kárára.
A (2) bekezdés szerint a szerződési feltétel minden esetben egyedileg meg nem tárgyalt feltételnek
tekintendő,  ha  azt  előzetesen  megfogalmazták,  és  ezért  a  fogyasztó  nem tudta  annak  tartalmát
befolyásolni, különösen az előzetesen kidolgozott szabvány szerződések esetében.
A (3) bekezdés szerint a melléklet tartalmazza azoknak a feltételeknek a jelzésszerű és nem teljes
felsorolását, amelyek tisztességtelennek tekinthetők.

Az  EGK-irányelv  4.  cikk  (1)  bekezdése  értelmében  valamely  szerződési  feltétel  tisztességtelen
voltát – a 7. cikk sérelme nélkül – a szerződéskötés időpontjában, a szerződés tárgyát képező áru
vagy szolgáltatás természetének, a szerződéskötés valamennyi körülményének, továbbá a szerződés
vagy más olyan szerződés összes többi feltételének figyelembevételével kell  megítélni,  amelytől
szerződés
A  (2)  bekezdés  szerint  a  feltétel  tisztességtelen  jellegének  megítélése  nem  vonatkozik  sem  a
szerződés elsődleges tárgyának a meghatározására, sem pedig az ár vagy díjazás megfelelésére az
ellenértékként  szállított  áruval  vagy  szolgáltatással,  amennyiben  ezek  a  feltételek  világosak  és
érthetőek.

A 93/13. irányelv mellékletének 1. i) alpontja szerint azok a feltételek, amelyek tárgya vagy hatása
az, hogy a fogyasztót visszavonhatatlanul kötelezik olyan feltételek vonatkozásában, amely nélkül
alapos  megismerése  nem volt  alapos  megismerésére  nem volt  tényleges  lehetősége  a  szerződés
megkötése előtt, tisztességtelen.

Az  Európai  Unió  Bírósága  nagy  C-  51  /  17.  számú  ítéletében  kifejtettek  szerint  a  pénzügyi
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intézménynek elegendő tájékoztatást kell nyújtania kölcsönfelvevő számára ahhoz, hogy utóbbiak
tájékozott és megalapozott döntéseket hozhassanak, és a tájékoztatásnak ki kell terjednie legalább a
kölcsönfelvevő  lakóhelye  szerinti  tagállam fizetőeszköze  súlyos  leértékelődésének  és  a  külföldi
kamatlábak emelkedésének a törlesztőrészletekre gyakorolt hatásának (74. pont.).
A kölcsönfelvevőnek egyrészt világos tájékoztatást kell kapnia arról, hogy a deviza alapú kölcsön
szerződés  aláírásával  bizonyos  mértékű  árfolyamkockázatot  vállal,  amely  gazdaságilag  nehezen
viselhetővé  válhat,  amennyiben  az  a  pénznem,  amelyben  jövedelmét  kapja,  leértékelődik  azon
devizához képes, amelyben a kölcsönt nyújtották. Másrészt a banknak fel kell hívni a figyelmet az
átváltási  árfolyam  lehetséges  változásaira  és  a  devizában  felvett  kölcsönnel  összefüggő
kockázatokra (75. pont).
Az ítélet szerint az a követelmény, amely szerint a szerződési feltételeket világosan és érthetően kell
megfogalmazni, arra kötelezi a pénzügyi intézményeket, hogy elegendő tájékoztatást nyújtsanak a
kölcsönfelvevő  számára  ahhoz,  hogy  az  utóbbiak  tájékozott  és  megalapozott  döntéseket
hozhassanak.  E  tekintetben  e  követelmény  magában  foglalja,  hogy  az  árfolyamkockázattal
kapcsolatos  feltételnek  nem  csak  alaki  és  nyelvtani  szempontból,  hanem  a  konkrét  tartalom
vonatkozásában  és  érthetőnek  kell  lenni  a  fogyasztó  számára,  abban  az  értelemben,  hogy  az
általánosan  tájékozott,  ésszerűen  figyelmes  és  körültekintő,  átlagos  fogyasztó  nem,  csupán  azt
legyen  képes  felismerni,  hogy  a  nemzeti  fizetőeszköz  a  kölcsön  nyilvántartásba  vétel  szerinti
devizához  képest  leértékelődhet,  hanem  értékelni  kell  tudni  egy  ilyen  feltételnek  a  pénzügyi
kötelezettségeire gyakorolt – esetlegesen jelentős – gazdasági következményeit is (78. pont).

A Civilisztikai Kollégiumvezetők 2015. november 9.- 10.-i ülésének emlékeztetője szerint a deviza
kockázatfeltárás  tisztességtelen,  ha a  fogyasztó a  jogszabály által  előírt  tájékoztatást  nem kapta
meg, vagy az árfolyamkockázat korlátlan viselésének szerződési rendelkezése a fogyasztó számára
a  pénzügyi  intézménynek  felróható  okból  nem  volt  világosan  felismerhető,  illetve  érthető.  A
tájékoztatásnak ki kell tűnnie annak, hogy az árfolyamváltozás hatását a törlesztő részlet összege
korlátozás nélkül, akár többszörösére is, emelkedhet, az árfolyamváltozás iránya és mértéke előre
nem állapítható meg, annak nincs felső határa, a fenti árfolyamváltozás lehetősége valós, vagyis a
hitel futamideje alatt is bekövetkezhet.

A jelen perben alkalmazandó polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) 164. § (1)
bekezdés szerint a per eldöntéséhez szükséges tényeket általában annak a félnek kell bizonyítania,
akinek érdekében áll, hogy azokat a bíróság valónak fogadja el.

A módosított kereset eredményeként már nem volt vitatott a felek között,  hogy a perbeli írásba
foglalt  szerződés  a  felek  között  létrejött,  a  szerződés  a  DH  törvények  hatálya  alá  tartozik,  a
szerződés fogyasztói szerződés, és a szerződés részévé vált a hivatkozott üzletszabályzat.

A bíróságnak a módosított kereset jogalapját tekintve tehát az kellett vizsgálnia, hogy adott-e az
alperes jogelődje a felperesnek a szerződéskötéskor, illetve azt megelőzően, megfelelő időben olyan
tájékoztatást  az  árfolyamkockázatról,  amely  megfelelt  a  szerződéskötéskor  hatályos  jogszabályi
előírásoknak,  az  EUB  fenti  ítéletében  megfogalmazott  és  a  magyar  bírói  gyakorlatban  is
alkalmazott elveknek.

A bíróság a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján azonban megállapította, hogy az alperes nem
bizonyította,  hogy  a  perbeli  szerződés,  az  annak  részét  képező  üzletszabályzat,  valamint  a
hitelkérelem igazolják a megfelelő tájékoztatás, a kockázatfeltárás megtörténtét. 

A perbeli egyedi szerződés és az üzletszabályzat is tartalmaz az árfolyamváltozással kapcsolatos
rendelkezéseket, amelyek azonban nem tekinthetők az árfolyamkockázatot a felperesre telepítéséről
szóló megfelelő tájékoztatásnak. 

Az egyedi szerződés csak részben utal a CHF alapúságra (7. pont). 
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ténylegesen mi tudott és mit nem tudott az árfolyamkockázatról, milyen képzettséggel rendelkezik,
és  mivel  foglalkozik.  Csupán  annak  a  jelentősége,  hogy  milyen  tájékoztatást  kapott  a
szerződéskötéskor,  illetve  azt  megelőzően.  A  fogyasztó  mércéje  ugyanis  objektív  jellegű.  Az
általánosan  tájékozott,  ésszerűen  figyelmes  és  körültekintő,  átlagos  fogyasztó  számára  kell
világosnak és érthetőek lennie a szerződési feltételnek. Az adóssal szembeni elvárás nem az, hogy
máshonnan történő információ szerzéssel mentesítse a pénzügyi intézményt a jogszabály által előírt
tájékoztatási kötelezettség alól. 

A  bíróság  osztotta  azt  a  felperesi  álláspontot,  miszerint  az  a  perbeli  üzletszabályzat  értelmező
rendelkezések  között  található  rendkívüli  árfolyam  esemény  fogalma  hétköznapi  nyelvtani
értelmezéséből  az  állapítható  meg,  hogy  az  alperes  jogelődje  a  25%-ot  meghaladó  árfolyam
emelkedést tekinti a rendkívüli árfolyam emelkedésnek. A fogalom értelmezése szerint az alperes
jogelődje  már  szélsőséges  mértékűnek  tekintette  a  25%-os  árfolyamemelkedést,  amelyből  az  is
következik,  hogy  csak  rendkívüli  esetben  és  csak  rövid  periódusban  lehet  jellemző.  Ezzel
ellentétben CHF / Ft árfolyam emelkedése huzamosabb időn keresztül jóval meghaladta a 25%- os
emelkedést.

A bíróság osztotta azt a felperesi  álláspontot, miszerint az üzletszabályzat a rendkívüli árfolyam
esemény fogalmából sem következtethető az, hogy az alperes jogelődje megadta a felperesnek a
szükséges  kockázatfeltáró  nyilatkozatot,  mert  nem  adott  tájékoztatást  arról,  hogy  az
árfolyamváltozás milyen hatással bír a törlesztőrészletre akkor, ha az árfolyam korlátozás nélkül
akár többszörözésére is megemelkedik, arról se, hogy az árfolyamváltozásnak nincsen felső határa,
hogy az árfolyamváltozás lehetősége valós, vagyis a hitel futamideje alatt bekövetkezhet. 

A bíróság osztotta azt a felperesi álláspontot, miszerint az üzletszabályzat értelmező rendelkezések 
mértékadó árfolyam fogalmából sem következik az, hogy az alperes megfelelő tájékoztatást adott a 
felperesnek az árfolyamkockázat viseléséről.

A bíróság osztotta azt a felperesi álláspontot, miszerint az üzletszabályzat értelmező rendelkezések
I. 19. pontja sem ad átlátható egyértelmű és világos értelmezést az árfolyamkockázat viselésére.
Nem tartalmazza az üzletszabályzat ezen rendelkezése átláthatóan, világosan és egyértelműen az
árfolyamváltozás  mechanizmusa  konkrét  működését,  nem  tartalmazza  konkrétan  az
árfolyamváltozás törlesztőrészletre gyakorolt hatását. 

A bíróság osztotta azt a felperesi álláspontot, miszerint a kockázattelepítés és a kockázatfeltárás
nem azonos fogalmak. 

Mindezekből fogyasztó nem értheti meg az árfolyamváltozás gazdasági következményeit.

A  bíróság  osztotta  azt  a  felperesi  álláspontot,  miszerint  az  üzletszabályzat  IV.6.,  mint
kockázatfeltáró  nyilatkozat  azért  tisztességtelen,  mert  ez  a  rendelkezés  tartalmilag  nem foglalja
össze  az  ügyletből  eredő  kockázatokat  és  az  árfolyamváltozás  hatását  a  törlesztőrészletre.  A
korlátlan  devizakockázat  áthárítása  akkor  világos  és  érthető  és  egyértelmű  a  gazdasági
következményeit illetően, ha kifejezetten kimondja azt, hogy a korlátlan devizakockázat esetén a
korlátlan Ft romlás következménye az, hogy a tartozás korlátlanul meg nőhet, ebből fakadóan a
fizetendő kamat és a törlesztő részlet is, nem nagyobb mértékben, hanem korlátlanul nagyobb lesz.
Ilyen tájékoztatás után mondható, hogy az adós vállalta a korlátlan devizakockázatot.

Tehát az alperes nem bizonyította, hogy megfelelő időben olyan tájékoztatást adott a felperesnek,
amiből az átlagos fogyasztó számára világos és egyértelmű, hogy az árfolyamkockázat korlátlan
mértékben  terheli,  így  a  támadott  feltétel  nem világos  nem érthető,  ezért  a  tisztességtelensége
vizsgálható. 

Amiatt,  hogy  a  támadott  szerződési  feltétel  nem világos  és  nem érthető,  önmagában  a  feltétel
tisztességtelenségét eredményezi. A feltétel, ezért semmis. 
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Mivel főszolgáltatást meghatározó feltételről van szó, a szerződés az érvénytelen rész nélkül nem
teljesíthető, ezért az egész szerződés semmis, a semmis szerződés érvénytelen.

Mindezek alapján az egész perbeli kölcsönszerződés érvénytelen. 

A bíróság teljes mértékben osztotta ebben a körben a felperesi álláspontot.

További  bizonyításra  nem  volt  szükség,  a  további  bizonyítás  a  bíróság  eltérő  döntését  nem
eredményezte volna.

A  módosított  kereset  jogalapját  tekintve,  a  közbenső  ítélettel  kapcsolatban  a  felperes  lett  a
pernyertes.

A Pp.78.§ (1) bekezdése alapján az alperes köteles a perköltség viselésére a pervesztessége miatt a
közbenső ítélettel kapcsolatban.

A perköltség az eljárási illetékből és az ügyvédi munkadíjból állt.

A bíróság a perköltség körében a meghatározhatatlan pertárgyérték alapulvételével határozta meg a
fizetendő  eljárási  illeték  mértékét  az  illetékekről  szóló  1990.  évi  XCIII.  törvény  39.  §  (3)
bekezdésének b) pontja, valamint a 42. § (1) bekezdésének a) pontja alapján.

A  felperes  a  per  során  teljes  személyes  költségmentességet  kapott,  ezért  ez  az  eljárási  illeték
feljegyzésre került.

Az alperes köteles megfizetni az eljárási illetéket a pervesztessége miatt a rendelkező rész szerint.

Az  alperes  a  pervesztessége  miatt  köteles  megfizetni  a  felperes  részére  a  rendelkező  részben
meghatározott  perköltséget.  A  felperes  perköltsége  az  ügyvédi  munkadíjából  állt.  Az  ügyvédi
munkadíj  mértékét  a bíróság a 32/2000. 3.  (VIII.22.) IM rendelet  3.  § alapján számította  ki.  A
bíróság  azonban  a  (6)  bekezdés  alapján  az  általánosnál  magasabb  mértékben  állapította  meg a
felperesi  képviselő  közbenső  ítélettel  kapcsolatos  perköltséget,  figyelembe  véve  azt,  hogy  a
felperesi képviselő a per során az érdemi bizonyítási eljárásban részt vett, az érdemi tárgyalásokon
megjelent,  a  tárgyalásokon  való  megjelenésével  utazási  költsége,  egyéb  költsége  (autópálya
matrica,  parkolási  díj,  stb..)  merült  fel,  számtalan  érdemi  beadványt  terjesztett  elő,  és  a
beadványaiból  kitűnik,  hogy  a  felperesi  módosított  kereseti  kérelem  jogalapjával  kapcsolatos
jogszabályokkal, jogszabályok tartalmával, az Európai Bírósági ítéletek tartalmával, és a belföldi
bírói gyakorlattal tisztában volt, azokat ismerte, és megfelelően alkalmazta. Mindezeket mérlegelve
a bíróság a rendelkező részben meghatározott perköltséget állapította meg a felperes javára.

Fellebbezésnek a Pp. 233. § első bekezdése alapján van helye, tekintettel a Pp. 256/A §-ában írtakra
is.

Szombathely, 2019. október 10.

dr. Ráski Éva sk.
        bíró
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