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A Fov6rosi Torvdnyszdk mint mdsodfokri bir6s6g a

cofidis s.A. (61 iuenau. Halley pur" o" la Haute u;r".';X:1ffilt:;lir."euve-d Ascq GEDEX)
felperesnek,

Kerekes ds T6rsai Ugyv6di Iroda (1154 Budapest, 6rj6r6 ter 5., ogvint6z6: dr. Olveczky Istv6n
tlgyvdd) 6ltal kdpviselt
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX AIPETES EIIEN,

deviza alapri kdlcsdn visszafizetdse ir6nt inditott perdben a Pesti Kozponti Keriileti Bir6s6g
Gazdasdgi Csoport 2019, jliunius 7. napjdn kelt 3.P.301.0lglz0l8l?4. sz. ftdletdvel szemben a
felperes 26. sz. alatt benyrijtott fellebbezds folyt6n meghozta az alilbbi

irnr.ETET

A mrisodfokri bir6srig az els6fokf bir6s6g ft6letdt helybenhagyja.

I(dtelezi a felperest, hogy 15 napon beliil fizessen meg az alper,esnek 25.400 (huszonotezer-
ne gy szfn) forint m6so dfokri p erkO ltsdget.

Azitelet ellen fellebbez6snek nincs helye.

Indokol6s

A felperes lesz6llitott keresetdben 2.836.407 Ftds ennek20l5. febru 6rZ.napj6t6lj6r6 dvi l5,gg% -
os kdsedelmi kamata, valamint 910.449 Ft lejdrt kamat ds perkoltsdge megfzetdsdre kdrte kotelezni
az alperest.

El6ad6sa szerint a felperesijogelod Banif Plus BankZrt. es az alperes kozott 2007. jf lius 12. napj1n
svrijci frank alapit fogyaszt6si kdlcsdnszerz6dds jott l6tre gdpkocsi 'y6s6r1isa cdlj6b6l. n jogil6O
18.867,92 sv6jci franknak megfeleld 2.800.000 Ft Osszegti k6lcs0nt nyrijtott az alpeiesnek.
Az alperes a fizetdsi k6telezetts6gdvel kdsedelembe esett, ezdrt a fplperesi jogel6d a szerz1dest
2013. janudr 22. napjin azonnali hatdllyal felmondta.
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A felek között a 2015. február 1. napján fennálló állapot szerint sor került a DH2 tv. szerinti 
elszámolásra, a tisztességtelenül felszámított összeg 881 svájci frank volt. 
A felperesi jogelőd 2018. december 31. napján beolvadással megszűnt, általános jogutódja  a 
felperes lett. 
Keresete jogalapjaként a rPtk. 523. § (1) bekezdését és a Ptk. 272-274. §-ait jelölte meg. 

 
Az alperes érdemi ellenkérelmében a kereset elutasítását és felperes perköltségben marasztalását 
kérte. Elsődlegesen arra hivatkozott, hogy a szerződés nem jött létre, mert a felek között a szerződés 
lényeges tartalmi elemeiben nincs megállapodás, az alperes nem akart korlátlan árfolyamkockázatot 
viselni és a felek azt sem határozták meg, hogy az OTP napi árfolyamai közül melyiket 
alkalmazzák. A szerződés ilyen magas THM-mel nem lehet deviza alapú. 
A szerződés semmisségét állította a Hpt. 213. § (1) bekezdés b) pontja alapján, mert a THM nem 
valós mértékű. A Hpt. 213.  § (1)  bekezdés e)  pontja alapján is semmis a szerződés,  mert a 
törlesztőrészletet nem lehet kiszámítani, az OTP naponta több árfolyamot tett közzé és a szerződés 
nem rögzíti, hogy melyikkel kell számolni. 
Az alperes hivatkozott arra is, hogy a szerződés a rPtk. 227. § (2) bekezdése alapján lehetetlen 
szolgáltatásra irányul, ezért semmis, ugyanis az alkalmazandó árfolyam nincs szabatosan 
meghatározva. 
Az alperes a kereset elutasítását kérte az alapján is, hogy az árfolyamkockázat viseléséről nem 
kapott megfelelő tájékoztatást, ezért az árfolyamkockázatot alperesre  hárító szerződési feltétel 
tisztességtelen. Az alperes semmisségi kifogást terjesztett elő a szerződés kezelési költségre 
vonatkozó feltétele kapcsán is, mert mögötte ellenszolgáltatás nem áll, a hitelező csak olyan 
szolgáltatást nyújt, ami a jogszabályi kötelezettségéből ered, a pénzkölcsön nyújtásának 
ellenszolgálgatása a kamat, ezen túlmenően adminisztratív költséget nem igényelhet. 

 
Az elsőfokú bíróság ítéletével a keresetet elutasította. Kötelezte a felperest, hogy 15 napon belül 
fizessen meg az alperesnek 191.244 Ft perköltséget. 
Az elsőfokú bíróság elsődlegesen azt állapította meg, hogy a kölcsönszerződés a rPtk. 205. § (1) és 
(2) bekezdése alapján létrejött. Az alperes a kölcsönszerződést nem vitatottan aláírta, a felek írásbeli 
nyilatkozata tartalmazza a kölcsönszerződés létrejöttéhez szükséges valamennyi lényeges elemet. Az  
elsőfokú  bíróság  kitért  arra  is,  hogy  önmagában  az  a  hivatkozás,  hogy  a  kamatkikötés 
kedvezőtlenül magas volt, nem hat ki a szerződés létrejöttére. A kölcsönszerződés nem attól lesz 
deviza alapú, hogy kedvezőbb a kamata, mint a forint kölcsöné, a deviza alapú kölcsön fogalmát az 
1/2013. PJE határozat tartalmazza, melynek a perbeli szerződés megfelel. 
Az elsőfokú bíróság megállapította, hogy az alperes az ÁSZF 25. és 31. pontjában foglaltak szerint 
kifejezetten elfogadta, hogy a szerződés részévé vált az Üzletszabályzat, ami a szerződéskötés 
időszakában nem vitatottan az érdeklődő fél számára megismerhető volt (rPtk. 205/B. § (1) 
bekezdés). 
A szerződés létrejötte körében nem volt értékelhető az a védekezés sem, hogy az alperes szerződési 
akarata eltért az okiratba foglalt nyilatkozatától. 
Az elsőfokú bíróság nem találta érvénytelennek a szerződést a Hpt. 213. § (1) bekezdés b) pontja 
alapján, mert a szerződés tartalmazza a THM százalékos mértékben meghatározott formáját, annak 
kiszámítása a 41/1997. (III. 5.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése szerinti képlet alapján történt. A 
felperes magyarázatot adott arra is, hogy mi okozta a THM és az ügyleti kamat százalékos mértéke 
közötti különbözetet. Az alperes THM-mel kapcsolatos másik hivatkozása a kétnemű árfolyam 
alkalmazása volt, az ezzel kapcsolatos tisztességtelenség orvoslására a DH1 tv. által már sor került. 
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A felperes helytállóan hivatkozott arra is, hogy a rHpt. 213. § (1) bekezdés e) pontja szerinti 
érvénytelenség már nem állapítható meg. A szerződésben szereplő, OTP által alkalmazott 
árfolyamhoz képest az MNB hivatalos deviza árfolyamát kell figyelembe venni. A tisztességtelen 
kikötés folytán felmerült túlfizetés is rendezésre került a 2014. évi XL. tv. szerinti elszámolás 
útján. 
Az elsőfokú bíróság ugyanezen indokolással találta alaptalannak az alperes hivatkozását a rPtk. 227. 
§ (2) bekezdése szerinti lehetetlen szolgáltatásra. 
Az elsőfokú bíróság nem osztotta, hogy a szerződés jóerkölcsbe ütközés folytán érvénytelen. Ezzel 
kapcsolatban utalt a 2011. évi CLXI. tv. 24. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltakra és a 6/2013. 
PJE határozat 2. pont b) alpontjára. 
Az árfolyamkockázattal kapcsolatos tájékoztatás körében idézte a rPtk. 209/A. § (2) bekezdését, 
209. § (4) bekezdését, 685. § d) pontját, a 2/2014. PJE határozat 1. pontját és a C-51/17. sz. EUB 
ítéletet. A felperes a tájékoztatás megfelelősége kapcsán a kölcsönszerződés II. pontjában, valamint 
az ÁSZF 6., 7., 8. pontjában írtakra hivatkozott, megítélése szerint ezek az árfolyamkockázatra 
vonatkozóan világos és érthető tájékoztatást adtak. 
Az elsőfokú bíróság a felperes álláspontját nem fogadta el. Ezt azzal indokolta, hogy az egyedi 
feltételek II. pontjában adott tájékoztatás abban merül ki, hogy az árfolyamváltozás miatt a 
hátralévő tőke és törlesztőrészlet összege változhat és a változás kockázatát az adós magára vállalja. 
Arra azonban nincs utalás, hogy a változásnak nincs felső határa és a törlesztőrészletek összege akár 
jelentősen is megnövekedhet. Az ÁSZF 6. pontja az árfolyamkockázattal kapcsolatos közvetlen 
rendelkezést nem tartalmaz, a tartozás részletekben való törlesztésére vonatkozik, az ÁSZF 7. 
pontja sem foglalkozott az árfolyamváltozással. Az ÁSZF 8. pontja részletezte, hogy a külföldi 
deviza forintban kifejezett árfolyamának változását hogyan kell számításba venni az adós forintban 
meghatározott fizetési kötelezettségénél, de az ÁSZF ezen rendelkezése sem hívta fel a fogyasztó 
figyelmét arra, hogy az árfolyamváltozásnak nincs felső határa és a törlesztőrészlet összege 
jelentősen is megnövekedhet. 
Az Üzletszabályzat az ÁSZF 8. pontjával egyező tájékoztatást tartalmazott. 
Az írásbelit kiegészítő, szóbeli tájékoztatásra lényegében egyik fél sem hivatkozott, az alperes azt 
adta elő, hogy csak olyan tájékoztatást kapott, ami nem terjedt ki a korlátlan árfolyamkockázatra. 
Ennek bizonyítására indítványozta Ostoróczki József és Sztojka Lászlóné tanúkénti kihallgatását. A 
tanúk a konkrét esetre nem emlékeztek, az árfolyamkockázat kapcsán rendszerint arról tájékoztatták 
az ügyfeleket, hogy változik a törlesztőrészletek összege, az több, illetve kevesebb is lehet. 
A tanúvallomások szerint amennyiben az alperes kapott is szóbeli tájékoztatást, abból sem derült ki, 
hogy az árfolyamváltozásnak nincs felső határa, az korlátlan. 
Helyesnek találta alperes állítását, hogy az árfolyamkockázat viselésével kapcsolatos tájékoztatás 
nem volt megfelelő, ennek ellenkezőjét a felperes nem tudta bizonyítani. 
Az elsőfokú bíróság erre tekintettel megállapította, hogy az árfolyamkockázatot fogyasztóra telepítő 
szerződési feltétel tisztességtelen, melynek következtében a szerződés teljes egészében érvénytelen. 
Az elsőfokú bíróság utalt arra is, hogy a szerződés érvénytelensége folytán a kezelési költséggel 
kapcsolatos hivatkozást már nem kellett vizsgálnia, így nem volt szükség a C-621/17. sz. alatti 
előzetes döntéshozatali eljárás befejezésének bevárására sem. Ugyanezen okból nem kellett az 
összegszerűséget sem vizsgálni. 
Az elsőfokú bíróság utalt arra is, hogy a felperes a szerződés érvénytelenségének Ptk. 237. §-ában 
foglalt jogkövetkezményei alkalmazását nem kérte, ezért az 1/2010. (VI. 28.) PK véleményben 
foglaltak alapján a jogkövetkezményekről nem kellett döntenie. 
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Az elsőfokú bíróság a perköltségről a Pp. 78. §-a alapján rendelkezett. Az elsőfokú  bíróság 
ítéletével szemben a felperes nyújtott be fellebbezést, melyben kérte annak megváltoztatását és 
alperes keresete szerinti kötelezését. 
A felperes álláspontja szerint az elsőfokú bíróság ítélete megalapozatlan és iratellenes. Az elsőfokú 
bíróság tévesen jutott arra a következtetésre, hogy a felperes a szerződés II. pontja, valamint az 
ÁSZF 6., 7. és 8. pontja alapján nem adott megfelelő tájékoztatást arról, hogy az 
árfolyamkockázatnak nincs felső határa, a törlesztőrészletek összege jelentősen megnövekedhet. A 
felperes állítása szerint az általa nyújtott tájékoztatás megfelel a C-51/17. sz. EUB ítéletben 
foglaltaknak is. A szerződés II. pontja tartalmazza, hogy az árfolyamok változása miatt a 
törlesztőrészletek változhatnak, az ÁSZF 8. pontja pedig azt rögzíti, hogy emiatt a hátralévő tőke 
növekedhet, a tájékoztatás kitér arra, hogy a svájci frank árfolyamának ingadozása a forint 
árfolyamát a jövőben befolyásolhatja. A felperes tájékoztatásából kitűnik, hogy az árfolyam 
bármilyen irányba és bármilyen mértékben változhat, az nem volt a kötelezettsége, hogy a 
maximális mértékről is nyilatkozzon. 
A felperes álláspontja alátámasztására a Fővárosi Törvényszék 57.Pf.630.587/2018/6., 
45.Pf.638.639/2018/4.,     67.Pf.633.467/2018/4.,     45.Pf.636.996/2018/4.,     a     Balassagyarmati 
Törvényszék 21.Pf.20.429/2018/7., a Debreceni Ítélőtábla Pf.II.20.402/2018/6. és a Budapest 
Környéki Törvényszék 4.Pf.21.237/2018/4. sz. ítéletében foglaltakra hivatkozott. 
A felperes hangsúlyozta azt is, hogy sem a Hpt. 203. § (6)-(7) bekezdése, sem a 2/2014. PJE 
határozat nem követeli meg, hogy a hitelező az árfolyamváltozás mértékére vonatkozóan adjon 
tájékoztatást. A tájékoztatásnak nem kell kifejezetten tartalmaznia a korlátlan vagy felső határ 
nélküli kifejezést sem. 
A felperes megítélése szerint a tájékoztatás akkor megfelelő, ha felhívja a fogyasztó figyelmét az 
árfolyamváltozás lehetőségére és arra, hogy az árfolyam változása miatt a törlesztőrészlet 
növekedhet, ezáltal a fizetési kötelezettség nőhet. 
A felperes hangsúlyozta, hogy a tanúvallomások is alátámasztották, hogy az alperes tisztában volt a 
változó árfolyammal, illetve annak következményével. Sztojka Lászlóné tanú elmondta, hogy a 
fogyasztókat tájékoztatták az árfolyamkockázatról, így arról, hogy a törlesztőrészletek változnak, a 
fogyasztók tudták azt is, hogy a törlesztőrészletek változása esetén a fizetési kötelezettség őket 
terheli. Ugyanezt erősítette meg Ostoroczki József tanúvallomása is. 
Az alperes a szerződés és a tanúvallomások szerint is tájékoztatást kapott az árfolyamkockázatról, 
ez alapján nem gondolhatta, hogy bármilyen korlátja lenne a kockázatnak, illetve hogy annak van 
valamilyen határa. 
A felperes kitért arra is, hogy nem volt akadálya annak, hogy az alperes kérdést tegyen fel az 
ügyintézőnek, amennyiben a szerződési feltétel nem volt számára világos vagy érthető, de ezzel a 
lehetőséggel nem élt. 

 
Az alperes  fellebbezési ellenkérelmében az elsőfokú bíróság ítéletének helybenhagyását kérte. 
Változatlanul arra hivatkozott, hogy nem kapott megfelelő tájékoztatást, ezért az árfolyamkockázat 
viselésére vonatkozó feltétel tisztességtelen. Kérte a tárgyalás felfüggesztését a C-609/19. sz. alatti 
előzetes döntéshozatali eljárásra. 
Kiegészítette a kezelési költség tisztességtelensége körében előadott indokait, ezzel kapcsolatban 
utalt a C-621/17. EUB ítéletben foglaltakra. 
Hivatkozott az árfolyamrés tisztességtelenségére, e vonatkozásban a C-932/19. sz. alatti előzetes 
döntéshozatali eljárásra kérte a tárgyalás felfüggesztését. Kiemelte, hogy csak az eredeti állapot 
helyreállítását fogadja el az árfolyamrés tisztességtelensége jogkövetkezményeként. 



Fővárosi Törvényszék mint másodfokú bíróság
 

73.Pf.635.501/2019/5. 5
 

Hangsúlyozta az uniós jog elsőbbségét a nemzeti joggal szemben. Részletesen kifejtette, hogy a 
deviza kölcsönöket tárgyaló bírák nem a fogyasztók érdekeit tartják szem előtt, hanem a bankokét. 

 
A másodfokú bíróság nem látta indokoltnak a per tárgyalásának felfüggesztését az alperes által 
megjelölt előzetes döntéshozatali eljárásokra, mert a fellebbezés körében az elsőfokú ítélet azok 
bevárása nélkül is felülbírálható volt. 

 
Az elsőfokú bíróság ítéletének nem volt a Pp. 228. § (4) bekezdése alapján fellebbezés hiányában 
jogerőre emelkedett rendelkezése, ezért azt a másodfokú bíróság teljes terjedelmében bírálta felül. 

 
A fellebbezés nem alapos. 

 
Az elsőfokú bíróság kizárólag az árfolyamkockázatra vonatkozó tájékoztatás nem megfelelő volta 
miatt állapította meg az árfolyamkockázat viselésére vonatkozó feltétel tisztességtelenségét, ezáltal 
a szerződés érvénytelenségét. A felperes fellebbezése erre vonatkozott, ezért a másodfokú 
bíróságnak nem kellett az elsőfokú bíróság egyéb hivatkozásaira kitérni, amivel egyebekben 
egyetértett. 

 
A másodfokú bíróság osztotta az elsőfokú bíróság álláspontját azzal kapcsolatban, hogy a felperes 
által nyújtott árfolyamkockázati tájékoztatás nem volt megfelelő. 
A kölcsönszerződés II. pontjában rögzítésre került, hogy az ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, 
hogy az árfolyamok változásai miatt a hátralévő tőkeösszeg és a törlesztőrészletek változhatnak és a 
változások kockázatát magára vállalja. 
Az ÁSZF 8. pontja tartalmazza azt is, hogy külföldi deviza alapú konstrukció választása esetén a 
forintban kifejezett tőkeösszeg a szerződés időtartama alatt a forint és külföldi deviza naponta 
meghatározott árfolyamváltozásának megfelelően változik. A törlesztőrészletek összege a forint és 
a deviza közti árfolyamváltozásnak megfelelően újrakalkulálásra kerül. A hátralévő tőkeösszeg is 
módosításra került a referencia árfolyamok változása alapján. A hátralévő tőke növekszik a forint 
leértékelődése esetén. 
Az árfolyamkockázat valós tartalmára vonatkozó, konkrét és egyedi tájékoztatás megtörténtét és 
tartalmát a pénzügyi intézménynek kellett bizonyítania. 
A felperes a szerződésben foglalt tájékoztatás megfelelőségére és a tanúvallomásokra hivatkozott. 

 
A szerződésbe foglalt árfolyamkockázati tájékoztató a Hpt. 203.§ (6) és (7) bekezdésében 
foglaltaknak megfelel, mert feltárja a szerződéses ügyletben az ügyfelet érintő kockázatot, 
tartalmazza az árfolyamkockázat ismertetését, valamint annak hatását a törlesztő részletekre, az 
ÁSZF-t az alperes alá is írta. 
A másodfokú bíróság azonban kiemeli, hogy a perbeli szerződés fogyasztói szerződésnek minősül, 
ezért az árfolyamkockázatról szóló tájékoztatónak meg kell felelnie a 93/13/EGK irányelv 4. cikk 
(2) bekezdésében foglalt világos és érthető megfogalmazás követelményének is. Az irányelvben 
foglalt követelmény értelmezésére az Európai Unió Bírósága jogosult, ez az értelmezés az 
árfolyamkockázattal kapcsolatban a C-186/16., a C-51/17. sz. és a C-227/18. sz. alatti döntésekben 
jelent meg, ezért az alperesi védekezés kapcsán az abban foglaltakat is figyelembe kellett venni. 
A C-186/16. sz. alatti döntéssel egyezően a C-51/17. számú ítéletben is kimondta az Európai Unió 
Bírósága, hogy 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, 
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arra kötelezi a pénzügyi intézményeket, hogy elegendő tájékoztatást nyújtsanak a kölcsönfelvevők 
számára ahhoz, hogy ez utóbbiak tájékozott és megalapozott döntéseket hozhassanak. 
A C-51/17. sz. alatti döntés 74. pontja alapján kiemelendő az is, hogy a tájékoztatásnak ki kell 
terjednie legalább a kölcsönfelvevő lakóhelye szerinti tagállam fizetőeszköze súlyos 
leértékelődésének és a külföldi kamatlábak emelkedésének a törlesztőrészletre gyakorolt hatására. 
E tekintetben e követelmény magában foglalja, hogy az általánosan tájékozott, észszerűen 
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 következményeit is. 
A másodfokú bíróság utal arra is, hogy a C-227/2018. EUB döntés értelmében csak akkor nem 
szükséges arra figyelmeztetni a fogyasztót, hogy az árfolyamváltozásnak nincs felső határa, ha a 
tájékoztatás a C-51/17. EUB döntésben foglaltaknak megfelel. 

 
A fentiekből az következik, hogy a szerződés II. és az ÁSZF 8. pontjának az árfolyamkockázatra 
vonatkozó tájékoztatást tartalmazó feltételei az átlagos fogyasztó számára nem világosak és nem 
érthetőek, mert azok alapján az adós nem tudta felmérni, hogy a tartozása jelentős mértékben is 
megnövekedhet. Ezzel kapcsolatban nem kapott szóbeli tájékoztatást sem. 

 
Figyelemmel arra, hogy az árfolyamkockázat fogyasztóra hárítása a szerződés elsődleges tárgyához 
tartozik, a főszolgáltatás részét képezi, ezért az árfolyamkockázat viselésére vonatkozó rendelkezés 
tisztességtelenségének megállapítása a kölcsönszerződés teljes érvénytelenségét eredményezi. 
Az érvénytelen szerződéshez nem fűződik a Ptk. 198.§ (1) bekezdésében meghatározott 
jogkövetkezmény, vagyis nem keletkezik kötelezettség a szolgáltatás teljesítésére,  illetve 
jogosultság a szolgáltatás követelésére, ezért az elsőfokú bíróság a - kizárólag marasztalásra 
irányuló – keresetet helyesen utasította el. 

 
A fentiekre tekintettel a másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét a Pp. 253.§ (2) bekezdése 
alapján helybenhagyta. 

 
Az eredménytelenül fellebbező felperes a Pp. 78. § (1) bekezdése alapján köteles megfizetni az 
alperes másodfokú perköltségét, melyet a bíróság a 32/2003. (VIII. 22.) IM rendelet 3. § (2) 
bekezdés a) pontja, (5) és (6) bekezdése alapján számított, a kifejtett tevékenységgel arányban álló, 
mérsékelt összegű munkadíjban állapított meg. 
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