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F 6v5ro si Tiirv6nysz6k mint miiso df okri hir 6srig
73.Pf .63 L.426/2019 I B.

A F6viirosi T0rv6nysz6k mint mdsodfokri bir6s6g

az Orgovdn Ugyvddi lroda, eljdr6 tigyv6d: dr. Orgovdn Istviin (1148 Budapest, Epit5 u. 30. B. lph,
fszt, 1.) 6ltal kdpviselt

6p.) felperesnek,

Ugyv6di Iroda, elj6r6 iigyv6d: dr. -
6ltal kr6pviselt

Intrum Hitel Zrt. (1138 Budapest, Viici rit 1.44-L50.) L rendii alperes ellen

v6grehajtds megsziintet6se irdnt inditott per6ben a Budai Kdzponti Kertileti Bfr6sdg 2019. janu6r
18. napjiin kelt 12,P,23258120L8112. sziimri it6let6vel szemben a felperes 1,4. ,6s 15. sorsz6mon
benyrijtott fellebbez6se folytdn meghozta az aldbbi

ITELETET

A mdsodfokri bir6s6g az eis6fokri birds6g it6let6t megviiltoztatja 6s a Ferenczi Attila 6n6ll6 bir6sagi
v6grehajt6 el6tt . iigysz6mon folyamatban l6v6 v6grehajtdst megsziinteti.

Kdtelezi az L rendii alperest, hogy 15 napon beliil fizessen meg Ferenczi Attila 6n6116 bir6sfgi
v6grehajt6nak 7.352.389 (h6tmilli6-hdromszdzdtvenkett6ezer-hdromsz6zkilencvennyolc) forint
v6grehajt6si kolts6get.

Kotelezi az I. rendii alperest, hogy 1-5 napon beli.il fizessen meg a felperesnek 750.000
(h6tsz6zdffenezer) forint egyiittes els5- 6s miisodfokri perkciltsdget.

Kotelezi az L rendii alperest, hogy az adShat6siig felhivdsdra fizessen meg az Sllamnak 4.000,000
(n6gymilli6) forint az iillam 6ltal el6legezett kereseti 6s fellebbez6si illet6ket.

Az it61et ellen fellebbez6snek nincs helye,

Indokoliis

A felperes kereset6ben a vele szemben az I. rendii alperes k6relm6re Ferenczi Attila dndll6 bir6s6gi
vdgrehajt6 6ltal r r- im alatt foganatositott v6grehajt6s megsziintet6s6t k6fle,

s

a dr.
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El6adta, hogy ' -, ad6s 6s az I. r. alperes mint hitelez6 kozott 2008. m6jus S.
napj6n szabad felhaszndliisri, devizdban nyilvdntartott kcjlcscjnszerz6dds j6tt ldtre, ameiynek
biztosit6kakr6nt a felperes ingatlaniira jelzdlogjogot alapftottak. Az ad6s 6s a felperes, mint
zdlogkdtelezett Benk6n6 dr. Full6r Krisztina kozjegyzb el6tt - 60. szdmon
kcizokiratba foglalt egyoidahi kotelezetts6gvdllal6 nyilatkozatot tettek, majd az I.r, alperes a
kdlcsdnszerz6d6st felmondta. Ezt ktjvet6en a vele szemben a II. r. alperes mint v6grehajtist k6r6
k6relm6re elrendelt v6grehajtdsba az I. r. alperes bekapcsol6dott.
Kereset6t egyr6szt arra alapitotta, hogy a v6grehajt6s a II. r. alperes k6relm6re folyt
alapv6grehajt6sba val6 bekapcso16ddssal indult, amely alapv6grehajt6si az els6fokii bir6sig
IZ.P.2'450212017114. szi{mri it6let6vel joger6sen megsziintetett, ez6ltal az I. r. alperei
bekapcso16diisa okafo gyottd vdlt.
Mdsr'6szt a kolcsdnszerz6dds 6rv6nytelensdg6re hivatkozott. A[ispontja szerint a kcjlcsonszerz6d6s
a szerz6d6skdt6s idej6n hatillyban volt 1-996. 6vi CXII. trirv6ny (Hpt.i 213. S (1) bekezd6s6nek e)
pontjdba iitkozik, mivel a torleszt6r6szlet osszege abbdl nem 6llapfthat6 meg' 6s az 1,12016. pJE
hat6rozat 6ltal el6frt m6don ki sem sz6mithat6. Hivatkozdsa szerint tovi{bbd az"I. r. alperes az ad6st
6s ezdltal a felperest is a torleszt6r6szletek cisszege tekintet6ben megt6vesztette. Hivatkoz6sa szerint
az adSs a szerz6d6skcjt6skor nem volt tisztdban az drfolyamko&i{zat fogalmiival, annak val6s
tartalmdval, mert a szerz6d6skcitrdskor kapott tdj6koztatds alapjdn nem ldthitta 6t azt, hogy redlis
lehet6sdge 6ll fenn az 6rfolyamvdltozdsnak 6s annak, hogy ezitial az Sltala teljesitend6 szo'ig6ltatds
m6rt6ke a hitel futamideje alatt akdr korliitlanul is megnovekedhet. All6spontia szerint a
kockdzatfeltiir6s kor6ben a szerz6d6s 7. pontja alapjdn havonta fizetendd 4009,26 CHF
torleszt6rdszlet alapulv6tel6vel szdmszakilag is be lehetett 6s be is kellett volna mutatni az
drfolyamtendenci6t. Ennek hidnyiiban az L rendii alperes az 6rfolyamkockdzatot teljes eg6sz6ben a
felperesre nem h6rithatja 6t.

Az I. r. alperes ellenkdrelmdben els6dlegesen a per megsztintet6s6t k6rte a 2014. 6vi XL. torv6ny
(DH2 tv.) 37' $-6ra hivatkozva, meft a felperes az 6rv6nytelens6g jogkovetkezmdnyei levoni{sdt
nem k6rte.
Erdemi ellenk6relm6ben a kereset elutasitdsi{t k6rte. Aldspontia szerint a felperes mint
zdlogkcitelezett kereshet6s6gi joga nem 6ll fenn, illet6leg valamennyi z6logkdtelezett perben dlliisa
sztiks6ges lenne. Hivatkozdsa szerint a polgdri perrendtartdsr6l sz6l6 rgsz. 6vi III. tcirv6ny (pp.)
369. $-a a szerz6d6s 6rv6nytelensdge eset6n nem teszi lehet6v6 a v6grehajtiis megszi.intet6s6i.
Vitatta a kcjlcscinszerz6d6s fogyaszt6 jeileg6t is arra hivatkozdssal, hogy annit .6tiu-hitelkivrilt6s
volt' Aildspontja szerint a tcjrleszt6rdszlete"k meghatdrozdsa az 1.12016. pJE hatdrozatban felsorolt
tobb meghatdrozdsi m6dnak is megfelel, igy nem iitkdzik a Hpr. 218. S (1) bekezd6sdnek e)
pontjdba. Vitatta, hogy a z6logkcitelezett fel6 tdj6koztat6si koielezetts6ge dllt volna fenn az
6rfolyamkockdzatr6l,6llit6sa szerint arr6l az ad6s r6sz6re viszont teljes korii tdj6koztati{st adott,
amely nem hagyott k6tsdget afel61, hogy az i{rfolyamviiltozdsnak a kcjlcsbn t-cjrleszt6rdszlet6re
kedvez6tlen hatdsa is_ lehet 6s hogy ezt a kdlcscjnfelvev6nek kell viselnie. Kiemelte, hogy a
kockiizatfeltiir6 nyilatkozatnak nem kell kozgazdasdgi ismereteket is tartalmaz6 tiij6kozta:tdst
nyrijtania, hiszen az dltalSnosan t6j6kozott fogyaszt6t6l mdlyrehat6 kozgazdas6gi ismeretek nem
v6rhat6ak el, 6s ilyen tartalmri tdj6koztatdst a Hpt. rendelkez6sei sem vdrtat el a p6nzint6zetekt6l.
Hivatkozott arra is, hogy a kolts6gei a v6grehajtiisban nem tdriiltek meg, ez pedig a bir6sdgi
v6grehajtdsrSl sz6l6 1994. 6vi LIII. tdrv6ny (Vht.) 7I4lA. S (12) bekezd6se alapjin cinmag6ban Is
akad6lya a v6grehajt6s megsziintet6sr6nek.

Az els6fokri bir6siig it6let6vel a keresetet elutasitotta. Kdtelezte a felperest, hogy L5 napon beliil
fizessen meg az I. rendii alperesnek 635.000 forint perkolts6get. Megiillapitotti, hogy i f.lp.t.,
dltal le nem r6tt 1.500.000 forint illet6ket az Ailam viseli.
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Az  alperes  eljárási  kifogásait  nem  találta  alaposnak.  A  felperes  kereshetőségi  joga  körében
rámutatott, hogy a Pp. 366. §-a értelmében végrehajtás megszüntetése iránti pert az adós indíthat. A
felperes  nem vitatottan a megszüntetni  kért  végrehajtási  eljárás adósa,  függetlenül  attól,  hogy a
kölcsönszerződésnek  a  zálogkötelezettje,  ezért  jogosult  végrehajtás  megszüntetése  iránti  pert
indítani.  Megállapította,  hogy  a  további  zálogkötelezettek  perben  állása  jelen  perben  nem
szükséges,  de  nem  is  lehetséges,  mivel  ellenük  külön  számon  folyik  végrehajtási  eljárás,  a
megszüntetni kért végrehajtás kizárólag a felperes ellen van folyamatban, így annak megszüntetését
is csak ő kérheti. Az I. rendű alperes per megszüntetése iránti kérelmét elutasította, mivel a Pp. 370/
B. §-a pedig a perbeli keresetindítás időpontjában még nem lépett hatályba.

A keresetet érdemben vizsgálva azt megalapozatlannak találta.

Az alapvégrehajtás  megszüntetésére  alapított  felperesi  kérelem körében rögzítette,  hogy az I.  r.
alperes a felperes ellen a II.  r.  alperes kérelmére folyó végrehajtásba bekapcsolódott.  Kifejtette,
hogy a Vht. 114/A. §-a zálogjogosulti bekapcsolódás feltételeit rögzíti, de nem tartalmaz speciális
szabályokat arra nézve, hogy mikor fejeződik be a bekapcsolódással induló végrehajtási ügy. Erre
ugyanakkor a bekapcsolódás járulékos jellege miatt az általános szabályok minden további nélkül
nem  alkalmazhatók:  a  bekapcsolódásra  ugyanis  nem  a  zálogjoggal  biztosított  követelés
végrehajthatósága  okán,  hanem  a  zálogtárgy  végrehajtási  értékesítésének,  a  zálogjog
megszűnésének veszélye miatt kerül sor. Ha ez a veszély elhárul (a zálogtárgyat nem értékesítik),
nincs alkotmányos alap a végrehajtási kényszer további alkalmazására, a bekapcsolódással indult
végrehajtási eljárás sem folytatható. Megállapította azonban, hogy a perbeli esetben a zálogtárgy
értékesítésére sor került,  az árverési vételár letétben van, vagyis a végrehajtási  kényszer további
alkalmazása indokolt. Továbbá a Vht. 114/A. § (12) bekezdésében foglalt azon feltétel sem valósult
meg – a felperes által  sem vitatottan -,  hogy a zálogjogosult  bekapcsolódással érintett  költségei
megtérültek volna.  Ezért  a Vht. 114/A. § (12) bekezdése alapján a végrehajtás nem szüntethető
meg.

A Pp.  369.  §  a)  pontját  felhívva  kifejtette,  hogy  az  ilyen  végrehajtás  megszüntetési  perben  a
felperesként  fellépő  adós  a  végrehajtást  kérővel  szemben  mindazt  a  védekezést  előterjesztheti,
amellyel akkor élhetett volna, ha a végrehajtást kérő perben érvényesíti követelését, így az alapul
fekvő szerződés érvénytelensége is vizsgálható.

A Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 685. § e) pontját és 585. § d) pontját
felhívva megállapította, hogy a perbeli kölcsönszerződés fogyasztói szerződésnek minősül, mivel
annak célja részben egy korábbi fogyasztói (lakásvásárlási) kölcsön kiváltása volt, részben pedig a
szabad felhasználású kölcsönt az adós a perben tett nyilatkozata szerint megélhetéséhez használta
fel. Kiemelte azt is, hogy a bírói gyakorlat értelmében amennyiben a kölcsönszerződésnek akár csak
egy része is fogyasztási, lakossági kölcsönnek minősül a Hpt. 2. számú mellékletének III. Fejezet 5.
és  13.  pontja  szerint,  akkor  ez  a  kölcsön  egészére  kimondható  (BDT2016.3457.,
Pfv.I.20024/2016/4.). 

A kölcsön fogyasztói jellegére tekintettel vizsgálta a Hpt. 213. § (1) bekezdése szerinti semmisségi
okok  fennállását.  Az  1/2016.  PJE  határozat  IV.2.a,  b  és  c,  pontjaira  utalva  kiemelte,  hogy
kölcsönszerződés  abban  az  esetben  is  megfelel  a  Hpt.  213.  §  (1)  bekezdés  e)  pontja  által
előírtaknak, ha az írásba foglalt  szerződés – ideértve az annak a szerződéskötéskor részévé vált
általános szerződési feltételeket is – kiszámítható módon tartalmazza a törlesztőrészletek számát,
összegét és a törlesztési időpontokat. Megállapította, hogy a kölcsönszerződés 3. pontja önmagában
is eleget tesz ezen követelményeknek, mivel tartalmazza a kölcsön kezdő napját és annak lejáratát,
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továbbá  az  is  megállapítható  belőle,  hogy  az  adósnak  a  kölcsönt  300  részletben  kellett  volna
visszafizetnie. Az I. r. alperes 2008. február 21. napjától hatályos Üzletszabályzata (melyet az I. r.
alperes  12.P.20546/2017/4.  számú  beadványához  csatolt  teljes  terjedelemben)  III.5.  pontjában
tartalmazza a törlesztőrészletek összegének számítási módját is. A törlesztőrészletek várható havi
összegét pedig a szerződés 7. pontja konkrétan is rögzíti. A szerződés 3. pontja pedig tartalmazza a
törlesztési  időpontokat  és  az  egyes  törlesztőrészletek  esedékességét,  azok  naptárszerű
megjelölésével. 
A tévedésre alapított  alperesi  kifogással kapcsolatosan rögzítette,  hogy a felperes nem adott  elő
tényelőadást arra nézve, hogy a törlesztőrészletek tekintetében milyen tévedésben volt és ezt az I.
rendű  alperes  milyen  magatartásával  okozta,  illetve  hogyan  ismerhette  fel.  A  felperes  a
megtévesztést egy táblázattal kívánta alátámasztani, melyhez azonban magyarázatot nem fűzött és e
körben  –  tájékoztatás  ellenére  –  bizonyítékot,  bizonyítási  indítványt  sem  terjesztett  elő.  Az  a
hivatkozása  pedig  értelmezhetetlen,  hogy  a  Hpt.  213.  §  (1)  bekezdés  e)  pontja  körében  kíván
megtévesztésre hivatkozni.

Megállapította,  hogy  a  kölcsönszerződés  adósa  a  szerződéskötés  napján  aláírt  egy  az
árfolyamkockázatot feltáró nyilatkozatot. Annak vizsgálata során, hogy az árfolyamkockázat adósra
hárítása tisztességtelen-e, a szerződés szövegéből és a kockázatfeltáró nyilatkozat tartalmából indult
ki, mert bár a felperes állította, hogy a szerződéskötés során a közvetítőtől a leírt szövegtől eltérő
tájékoztatást kapott, ezt azonban általa is beismerten nem tudta bizonyítani, és nem is ajánlott fel
bizonyítást  e  körben.  Kifejtette,  hogy  a  kockázatfeltáró  nyilatkozat  a  2.  pontban  egyértelműen
tartalmazza, hogy az adós a devizaalapú kölcsönszerződés aláírásával bizonyos mértékű kockázatot
vállal,  a  nyilatkozat  3.  pontja  megmagyarázza  a  vételi  és  eladási  árfolyam  különbözetének
jelentőségét.  A  4.  pont  egyértelműen  tartalmazza,  hogy  a  devizában  nyújtott  és  nyilvántartott,
forintban folyósított  és  törlesztett  kölcsönöknél  az  árfolyamváltozások hatásaként  a  devizaalapú
kölcsönök havi törlesztőrészlete a forintkölcsönöknél gyakrabban és nagyobb mértékben változhat.
Felhívja  a figyelmet  arra  is,  hogy a törlesztőrészlet  ingadozása a kamat és az árfolyamváltozás
irányának függvényében kedvezőtlenül is érintheti az ügyfelet, vagyis a forintban kifejezett adott
havi  törlesztőrészlet  összege megnövekedhet.  A nyilatkozat  ugyanebben a pontban részletezi  is,
hogy amennyiben a forint árfolyama gyengül a svájci frankkal szemben (vagyis 1 svájci frankért a
korábbinál több forintot kell fizetni) akkor a törlesztőrészlet növekszik. Ebből adódik az is, hogy
ebben az esetben a tőkeösszeg és kamatainak megfizetéséhez magasabb forintösszeg szükséges,
vagyis a felvett devizahitel visszafizetéséhez több forintot kell a megfelelő devizanemre átváltva
felhasználni.  A tájékoztatás  kiterjed  a  külföldi  kamatlábak emelkedésének a törlesztőrészletekre
gyakorolt hatására is. Hangsúlyozta, hogy a kockázatfeltáró nyilatkozat nem tartalmaz olyat, hogy a
kockázatvállalásnak, illetve a törlesztőrészletek növekedésének, vagy a visszafizetendő forintösszeg
növekedésének  lenne  valamiféle  felső  határa,  a  szöveg  értelmezéséből  erre  az  adós  sem
következtethetett. Annak 4. pontja a törlesztőrészletek mértékének változásáról beszél anélkül, hogy
a változás lehetséges mértékét meghatározná és még csak utalást sem tartalmaz arra vonatkozóan,
hogy a törlesztőrészlet növekedésének lenne valamiféle felső határa. A nyilatkozat megszövegezése
egyértelmű,  világos  és  külön magyarázatot  ad  a  forint  árfolyama  gyengülésének,  erősödésének
eseteire,  épp  úgy,  ahogy  megmagyarázza  a  törlesztőrészlet  ingadozását  a  kamat  és  az
árfolyamváltozás irányának függvényében kedvező és kedvezőtlen irányban is. Rámutatott, hogy a
szerződés egyéb rendelkezéseiből  az adós ugyancsak következtethetett  arra,  hogy amennyiben a
nemzeti  fizetőeszköz  a  CHF-hez  képest  leértékelődik,  az  a  pénzügyi  kötelezettségeire
következményeket jelenthet. A szerződés 11.1. pontjának (2) bekezdése szerint, ha a CHF forinthoz
viszonyított árfolyamának változása olyan mértékű, hogy a hitelező számára az ingatlan fedezet már
nem nyújt elegendő biztosítékot, vagy a biztosíték értékének csökkenése veszélyezteti  a kölcsön
visszafizetését, úgy a hitelező jogosult a biztosíték kiegészítését kérni. A szerződés 2. pontja pedig
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Hivatkoziisa szerint az ingatlan 6rver6se jogerdre emelkedett, mivel a
felfliggeszt6s6re a jogorvoslati hatdrid6 letelt6t k6vet6en keriilt sor, 6s az 6rver6s
nem nyrijtott be kifog6st.

tartalmazza az Srfolyamtartal6k szerep6t. Az iirfolyamtartaldk c6lja, hogyha a hitelbiriilar ds a
kOlcscin tdnyleges foly6sitdsdnak idSpontja kcizott az ad6sra hdtri{nyos (azaz a forint gyerrgril6s6b6l
vagy a deviza er6sod6s6b6l ered6) 6rfolyamvdltozdsb6l szdrmazS kc,ckdzat mertil fel, ikkor ezt
lefedje.
Mindezek alapjdn arra jutott, hogy a kockdzatfeltiir6 nyilatkozar, tovdbbS. a szerzbd6s 2, 6s 11,
pontja vildgosan 6s 6rthet6en megfogalmazott, egyben elegendS tdi6koztatdst nyrijton az ad6s
sz6m6ra ahhoz, hogy megalapozott dcjnt6st hozhasson, i _ , adds maga is irgy
nyilatkozott, hogy tisztdban volt az drfolyamkocklzat l6nyeg6vel, 6rtette ezti fogalmat, isak ne-m
sz6mitott affa, hogy a svdjci frank ilyen m6rt6kben fog er6sodni a forinthoz k6pest. Erre azonban az
L r. alperes se sziimithatott.

Az it6let ellen a felperes terjesztett el6 fellebbez6st, melyben az; itdlet megviiltoztat6s6t, a
v6grehajtiis megsztintet6s6t k6rte.
Fenntartotta az alapv6grehajtiis megsziin6sdre alapitott kdrelmdt. Ail6spontja szerint az drver6s nem
joger6s, mert az iirverdsi jegyz6konyvet 20L4. mdrcius 25-6n vetie 6i, 6s 2014. dprilis B-iin
meginditotta a jelen vegrehajtds megszrintet6se irdnti pert, melynek sor6n a v6grehajtdsi a bir6sdg
2014, dprilis 1,1-dn felfiiggesztette. A v6grehajtiis megsziintetds6t a Vlrt. 114li. S (izl Sekezd6s!
nem zdrja ki, mert a v6grehajtdsi kdlts6gek megt6rill6s6t akk6nt kell biztositani, hogy azok
megfizet6s6re a bir6sdg a Vht. 56. g (3) bekezd6ie 6s a pp. g70tL. g (6) bekezddse alipj6n a
v6grehajtSst k6r6t kcitelezi, Hivatkozott a Vht. s6. S (1) 6s (z) betkezdesore is azzal, t ogy ,
bekapcsol6d6s 6rv6nyesen nem jdtt l6tre, mert jelenleg-mdr nincsen olyan vdgrehajtdsi et3iias,
amibe a ziilogj ogosult bekapcsol6dhatna.
Hivatkoziisa szerint az 6rfolyamkockdzati tiij6koztat6s nem felel meg az EUB c-1-86/16. 6s c-51,117.
sziimri itdleteiben lefektetett kdvetelm6nyeknek, mert nem jeldlte meg r6szietesen az
ilrfolyamvi{ltoz6s lehets6ges okait, az azt befolyiisol5 egyes gazdasdgi 6s p6lzpiaci t6nyez6ket, 6s
hogy ezen t6nyez6k mennyiben hatnak kbzre az rirfolyim v6ltozrisiban, iatdiuk cjsszead6dhat-e.
Ezdrt a felperesi tdj6koztatds nem tekinthet6 alaki 6s tartalmi szempontb6l is 6rthet6nek, nem volt
alkalmas arra, hogy ,az alapjiin a fogyaszt6 felm6rhesse a deviza alaprisiignak a p6nziigyi
k6telezetts69eire gyakorolt, esetlegesen jelent6s gazdasiigi kcivetkezm6nylit. Emellett az
iirfolyamviiltozds mechanizmus6nak konkr6t miikrid6J6r6l is tiij6koztatiist keiletr volna adnia a
felperesnek.
Ali6spontja szerint a tdj6koztat6s tartalma tekintet6ben a kcilcscinszerz6rl6s 12.4. pontja nern vehet6
figyelembe, mivel az a hitelez6t egyotdahian jogositja fel a kcjlcscin forintra diviili6sdra, ez6rt a
1-8/1-99. Korm' rendelet 1. S a) pontja szerint tisztess6gtelen. A forintositiis tekintet6ben kiemelte,
hogy arra 201-5' februdridt6l kezdSdS hatdllyal keriilt ior, ar- azt mege:1525 szerz6d,6ses id6szakra
nem terjed ki, valaminl ho$y az drfolyamkock6zat tisztess6gteleni6g6nek vizsgdlatdt a Kriria
Konzultdci6s Testtilet6nek v6lem6nye is el6irja.

AzLr' alperes fellebbez6si ellenk6relm6ben az elsSfokri bir6s6g it6let6nek helybenhagyiis6t k6rte.
Fenntartotta a feiperes_-kereshet6sdgi jogdnak vitatds6t, iilli{spontja szerint i z6logt<btel€}zettre az
ad6s megjelcjl6s nem alkalmazhat6, Vitatta azt is, hogy a felperes ziiloglogosultk6nt a pp. 369, g a)
pontja alapjdn k6rhetn6 a vdgrehajtds megsziintet6s6t i t<ciicscinsz,eoOaOs 6rv6nyietens6gere
hivatkoziissal, e kcirber utalt arra, hogy az i{rfolyamkockiizatr6l nem a felperest, hanem a k6lcson
ad6sdt volt kcjteles tiijdkoztatni.

v6grehajtdsok
ellen a felperes

Az 6rfolyamkock6zati_tdj6koztatdst teljes kciriinek 6s az EUB-nak rnagyar jog szempontj6b6l
relevdns C-2271t8, 6s C-51,117 . szdmri tigyekben kialakitott joggyakorlateniio rnegtelel6nek rartola.
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Álláspontja szerint bizonyítottan eleget tett a törvényi kötelezettségének, az adósokat tájékoztatta az
árfolyamkockázat  mibenlétéről,  mechanizmusáról,  ezzel  szemben  az  adósok  a  saját
szerződéskötéskori  felróható  magatartásukra  a  Ptk.  4.  §  (4)  bekezdése  értelmében  nem
hivatkozhatnak.  Hangsúlyozta,  hogy  a  tájékoztatás  megfelelősége  az  összes  körülmény  alapján
ítélendő meg, így figyelembe kell venni a kölcsönszerződés egyéb szabályait és a 12.4. pontjában
foglalt azon rendelkezést is, hogy a bank jogosult forintra átváltani a kölcsönt, amennyiben úgy ítéli
meg, hogy az adós fizetési képessége oly mértékben változik meg, ebből is tudnia kellett ugyanis a
felperesnek, hogy a fizetési kötelezettségének nem lesz felső határa.  Hivatkozott  arra is, hogy a
DH3  törvény  a  forintosítással  kiküszöbölte  az  árfolyamkockázatot,  ezzel  az  esetleges
érvénytelenséget,  és  a  forintosítással  módosított  szerződés  utóbb  már  nem  nyilvánítható
érvénytelenné,  e  körben  utalt  az  új  Ptk.  6:60.  §  (2)  bekezdésére.  Hivatkozott  a  Kúria
Pfv.I.20.929/2019. számú ítéletére is.

Az eljáró önálló bírósági végrehajtó úgy nyilatkozott, hogy a 4.V.4890/2011. számú végrehajtásban
7.352.389 forint költség- és díjigénye merült fel.

A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét teljes terjedelmében bírálta felül, mivel annak nem
volt a Pp. 228. § (4) bekezdése értelmében fellebbezés hiányában jogerőre emelkedett rendelkezése.

A fellebbezés alapos.

A  másodfokú  bíróság  egyetértett  az  elsőfokú  bíróság  azon  jogi  álláspontjával,  hogy  az
alapvégrehajtás  megszűnése  a  jelen  perbeli  esetben  nem  vonhatja  maga  után  a  zálogjogosulti
bekapcsolódással  indult  végrehajtás  megszüntetését  a  Vht.  114/A.  §  (12)  bekezdése  alapján,  e
tekintetben a másodfokú bíróság visszautal az elsőfokú bíróság helytálló indokolására. 

A fellebbezésben foglaltakra tekintettel kiemeli a másodfokú bíróság, hogy a felperesi hivatkozással
ellentétben a Vht. 56. §-a sem alkalmazható, mivel a zálogjogosulti bekapcsolódást engedélyező (a
megszüntetni kért végrehajtás elrendelő) végzést nem helyezte hatályon kívül semmilyen határozat,
és az az alapvégrehajtás megszüntetése folytán nem is vesztette hatályát.

A  felperes  perbeli  legitimációjának  fennállása  tekintetében  a  másodfokú  bíróság  egyetértett  az
elsőfokú bíróság jogi álláspontjával. A fellebbezési ellenkérelemre tekintettel kiemeli, hogy a Pp.
366. §-ában írt adós fogalom a végrehajtási  eljárás adósi pozícióját  jelenti,  azaz azon személyt,
akivel szemben a végrehajtás folyik. A keresetben megszüntetni kért végrehajtásban az I.r. alperes a
kölcsönszerződés  alapján  fennálló  követelését  érvényesíti  a  szerződést  biztosító
mellékkötelezettséget  vállalt  felperessel  szemben,  aki  a  zálogkötelezettségének  járulékossága
folytán jogosult hivatkozni a biztosított követelést megalapozó kölcsönszerződés érvénytelenségére.

Ezért a másodfokú bíróság szintén azt vizsgálta, hogy a végrehajtás megszüntetésének a Pp. 369. §
a) pontja szerint, a kölcsönkövetelés érvényes létre nem jötte okán van-e helye.

A  másodfokú  bíróság  egyetértett  az  elsőfokú  bírósággal  abban,  hogy  a  perbeli  fogyasztói
kölcsönszerződés tartalmazza a Hpt. 213. § (1) bekezdésében felsorolt kötelező tartalmi elemeket,
ezért nem ütközik jogszabályba, és maradéktalanul osztotta a törlesztőrészletek meghatározottsága
tekintetében az elsőfokú ítéletben kifejtett indokokat.

Az  árfolyamkockázatnak  az  adós  (fogyasztó)  általi  viselését  előíró  szerződéses  rendelkezések
tekintetében  a  másodfokú  bíróság  kiemeli,  hogy  ezek  érvényessége  az  utóbb  forintosított
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(jogszabályban  meghatározott  árfolyamon  forintra  átváltással  módosult)  szerződések  esetén  is
vizsgálandó, tekintettel arra, hogy a forintosítás az árfolyamváltozásból eredő terhek viselését csak
megosztotta,  míg  az  erre  vonatkozó  kikötések  érvénytelensége  esetén  a  teljes  szerződés
érvénytelensége állapítható meg, és még a szerződés érvényessé vagy hatályossá nyilvánítása esetén
sem  kötelezhető  a  fogyasztó  még  részben  sem  az  árfolyamemelkedésből  eredő  többlet
megfizetésére. Erre tekintettel az árfolyamkockázati tájékoztatás megtörténte és annak tartalma, és
ezzel összefüggésben az árfolyamkockázat fogyasztó általi viselését, azaz a kölcsön deviza alapú
visszafizetését  előíró  szerződéses  rendelkezések  világos  és  érthető  volta  a  szerződéskötés
időpontjára vetítve változatlanul vizsgálandó, az utóbbi esetleges tisztességtelensége a bíróság által
hivatalból  is  észlelendő  a  2/2014.  és  6/2013.  PJE  határozatokban,  valamint  a  vonatkozó  EUB
döntésekben  írtakra  figyelemmel,  amelyek  alkalmazhatóságát  a  Kúria  Tanácsadó  Testületének
2019. április 10-i üléséről készült Emlékeztető is megerősítette.

Az  elsőfokú  bíróság  által  a  rendelkezésre  álló  adatokból  megállapítottak  szerint  a  felperes  az
árfolyamkockázati tájékoztatót a felperes írásban adta meg az adósnak, aki azt megismerte és ezt
aláírásával  igazolta.  Ezzel  a  felperes  teljesítette  a  Hpt.  203.  §  (6)  és  (7)  bekezdésében  előírt
kötelezettségeit. Az elsőfokú bíróságtól eltérően azonban a másodfokú bíróság úgy ítélte meg, hogy
az árfolyamkockázati tájékoztatás tartalma nem felel meg teljes körűen az EUB C-51/17., C-186/16.
és C-227/18. számú határozataiban,  valamint  a Kúria Tanácsadó Testületének 2019. április  10-i
üléséről készült Emlékeztető 8. és 9. pontjaiban összefoglalt követelményeknek, mert abból nem
ismerhette  fel  a  fogyasztó,  hogy  az  árfolyamváltozás  a  kölcsönszerződésből  eredő  fizetési
kötelezettségeinek jelentős megnövekedését idézheti elő. A szerződés 13.4. pontja ugyan utal arra,
hogy a hitelező pénzintézet úgy ítélheti meg, hogy az árfolyamváltozás veszélyeztetheti az adós
fizetőképességét, de ez, a hitelező részére jogosultságot biztosító rendelkezés sem a szerződésbeli
elhelyezése, sem a szövegezése alapján nem tekinthető az adós (és a jelen esetben a zálogkötelezett)
számára  az  árfolyamváltozás  jelentős  kockázatáról  nyújtott  figyelemfelhívó  tájékoztatásnak.
Mindezekre  figyelemmel  a  felperesi  tájékoztatás  nem volt  alkalmas  azon cél  elérésére,  hogy a
fogyasztó az alapján a szerződéskötés időpontjában fel tudja mérni a deviza alapú kölcsönnel vállalt
kockázat jellegét és jelentős vagy esetlegesen korlátlan mértékét is.

A  másodfokú  bíróság  utal  arra,  hogy  a  fellebbezésben  hivatkozottakkal  ellentétben  sem  a
jogszabályok, sem a magyar bírósági gyakorlat és az EUB gyakorlata nem követeli meg, hogy a
hitelező  a  tájékoztatásában  az  árfolyamváltozást  előidéző  vagy  befolyásoló  lehetséges  okokat
ismertesse a fogyasztóval, mert ezek közlése a tájékoztatás fent kifejtett céljának eléréséhez nem
szükséges.

Az  árfolyamkockázati  tájékoztatás  ismertetett  hiányossága  miatt  a  kölcsönszerződésnek  az
árfolyamkockázat adós általi viselésére, a kölcsönösszeg deviza alapú visszafizetésére vonatkozó
rendelkezései nem tekinthetők világosnak és érthetőnek, ezért a 2/2014. PJE határozat értelmében a
Ptk.  209. § (4) bekezdése szerint tisztességtelenek,  ezért  a Ptk.  209/A. § (2) bekezdése alapján
semmisek. Mivel e rendelkezések a szerződés fő tárgyát, az adós főszolgáltatását határozzák meg,
érvénytelenségük folytán a szerződés nem teljesíthető, ezért a Ptk. 239. § (2) bekezdése szerint a
szerződés teljes egészében érvénytelen.

Mindezekre  figyelemmel  a  másodfokú bíróság  a  Pp.  253.  §  (2)  bekezdése  alapján  az  elsőfokú
bíróság ítéletét megváltoztatta és a Pp. 369. § a) pontja alapján a végrehajtást megszüntette.
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A végrehajtás megszüntetésére figyelemmel a Pp. 370/A. § (6) bekezdése alapján a másodfokú
bíróság a végrehajtást kérőt kötelezte a végrehajtó Pf. 7. sorszámú átiratában bejelentett végrehajtási
költségek megfizetésére, melynek összegét a felek nem tették vitássá.

A felperes fellebbezése eredményre vezetett, így a Pp. 78. § (1) bekezdése értelmében az I.r. alperes
köteles  megfizetni  a  felperes  ÁFA-mentes  ügyvédi  munkadíjból  álló  perköltségét,  melyet  a
másodfokú bíróság a 32/2003. (VIII.22.) IM rendelet 3. § (2) és (5) bekezdése alapján, a munkadíj
összegét  a  3.  §  (6)  bekezdése  szerint  az  elvégzett  jogi  képviselői  tevékenységgel  arányosan
mérsékelve állapította meg, az elsőfokú eljárásra 500.000, a másodfokú eljárásra 250.000 forintban.

A felperes teljes személyes költségmentessége folytán az állam által előlegezett 1.500.000 forint
kereseti és 2.500.000 forint fellebbezési illetéket a 6/1986. (VI.26.) IM rendelet 13. §-a alapján a
pervesztes I.r. alperes köteles az állam részére megfizetni. 

Budapest, 2019. november 22.

dr. Juhász Krisztina s. k.          dr. Erményi Kinga s. k.                  dr. Nemoda Valéria s. k.
      a tanács elnöke       előadó bíró            bíró


