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Az Egri Titrv6nvc?6L rniDt mdsodfnki bir6s6g a .-.-...-.--- -,/v6di Iroda

. 8., elj6r: dr rr iig].v6d) iilral k6pviseft
Lombad Pdnziigyi 6s Lizing Zdttkiitiien Mfrkid6 Rdszvdnytdrcasdg (6720 Szeged, Somogyi
B6la u. 19,) felperesnek - a df. Kish6zi Tinos tisvv6d (3300 EgeL Fadrusz rit 20lb) 6ltal
kdpviselt -- ' .r - alperes elleD kblcsdn
visszafizet6se irant Dditort perdben az Egri JAr4sbir1sdg 7.P.2A,825/2A18/27. so:'sz;mi
itilete ellen az alperes 6ltal benyfjtott fellebbez6s folyt6n tdrgyal6son kiviil meghozta az
aliibbi

irEr-nrer:
Am6sodfokri bir6s6g az els6fokrl bir6srig it6leftr mewdltoztotjq, 6s a keresetet elrtasitja.

Kdtelezi a felperest, hogy 15 (tizeniit) DapoD beliil fizessen meg az alpefesnel( 650.000
(HatszAzdtvenezer) Fl perkciLts6 get.

Az it6let ellen nincs helye fellebbez6snek.

INDOKOLAS

I.

Az els6fokii bir6siig eltal megellapitott tdnydllds szetint a felperes jogei6dje, a Lombard
FiDanszirczasi Zft. 6s az alperes kdzdtt 2004. december 24-6n (helyesen: 2008. szeptember
24-6n) kdlcsdnszerz6d6s jdtt 16lre g6pj6rmffvasiirliis finanszirozdsa c6lj;b61. A szeM6d6sben a

felperes jogel6dje 3.330.000 Ft k6lcsbn nyfji6s6ra vi4llalt kdtelezetts6get, amii az alperes 120

havi r6szletben volt kdteles visszaflzetni. A szerz6d6s forintban meghatirozta az dsszes

tiirleszt6rdszlet ijsszeg6t, az egyes r6szletek esed6kess6gdt, valamint a teljes hiteldij mutat6
szrizal6kos 6n6k6t. A szerz6d6s szerint a kdlcsor ,,m6rt6kad6 devizaneme: svejci frank, az

iizletszabiilyzat alapj6n v6lasztott ,,kamatv6ltozds L 6s kamatvdltozds II. elsz6nol6si rn6dja
lorm6l devizakonstrukci6".
A felek 6lta] a szelz6d6s r6sz6v6 tett ijzletszabiilyzat rendelkez6se szerint a norm6l
devizakonstllkci6 azt jelenti, hogy amennyiben a m6n6kad6 devizanem Dem forint, a

l(dlcsdnbe vev6 a ,,kamaffeltozes L 6s IL"-t a kdlcsdnbead6 hirdetm6rrye szerint kdteles
megfizetni. A ,,m6fi6kad6 devizanem" az egyedi kolcsonszerz6d6sben meghatarczolt
devizaDem; az dr'folyam pedig a Takar6kbank Rt. 6ltal a m6rt6kad6 devizanemre kiemelt
dgyfelek szdmdra jegyzett hivatalos forintban kifejezetl 5rfoLyam; a ,,m6rt6kad6 arfolyam" a

m6 6kad6 devizanem v6teli ilrfolyama az egyedi kdicsdnszerz6d6s l6tejijtte napj6n. A
,,kamatv6ltoz6s L" a m6fi6kad6 kamatl6b p6nzpiacon bekcivetkezett szezaldkos m6ft6k6nek
valtozdsa fiiggv6nydben a hiltal6v6 tiir'leszt6r6szletek 6sszeg6t 6rint6 kamatkiildnbdzet, mig a

,,kamatviiltozis IL" a n6fi6kad6 irfolyam 6s a fizet6si esed6kess6g napjiin ai( iilis deviza
elad6si 6rfolyam v6ltoz6siinak fiiggv6ny6ben az alebbi k6plet szednt meghatiirozott
kanatkiilonb6zetr kamatvdltoz6s Il. = fizetdsi kdtelezetts6g x ((fizet6sl eseddkess6g nap;in
aktuiilis deviza elad6si iirfolyam / m6rt6kad6 deviza iirfolyam) - 1).
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Az üzletszabályzat  V.5.  pontja  rögzíti,  hogy amennyiben a  kölcsönszerződésben megjelölt
mértékadó devizanem nem magyar forint, a kölcsönszerződés deviza alapú 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  devizák
esetében további kockázatot jelent az adott deviza és az euró keresztárfolyamának változása. 

A szerződés megkötésére az alperes által a felperes blankettáján előterjesztett finanszírozási
kérelem alapján  került  sor.  A finanszírozási  kérelemben  rögzítésre  került  többek között  a
kölcsön összege,  az összes  törlesztőrészlet  összege,  a  mértékadó devizanem és mértékadó
árfolyam, valamint a THM értéke és az ügyleti kamat mértéke (15,34%) is, továbbá, hogy a
THM  mértéke  nem  tükrözi  a  hitel  árfolyam-  és  kamatkockázatát.  Az  alperes  egyben
kijelentette, hogy normál deviza konstrukciót kíván igénybe venni.

Az  alperes  teljesítési  késedelme  miatt  a  felperes  a  szerződést  2014.  június  15.  napján
hatályosult  nyilatkozatával  felmondta,  és  a  szerződés  rendelkezései  és  az  akkor  hatályos
hirdetményben foglaltak szerint számolta el a felmondással esedékessé váló tartozást. Ekkor
az alperes szerződéséből eredő teljes tartozása 3.938.321 Ft volt, amit azóta sem fizetett meg.

II.

A felperes  keresetében kérte,  hogy  az  ügyleti  kamat  százalékos  mértékének  hiányában  a
szerződéskötéskor még hatályos, a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996.
évi CXII. törvény (Hpt.) 213. § (1) bekezdés c) pontja szerint részben érvénytelen szerződést
nyilvánítsa a bíróság érvényessé azzal, hogy az induló ügyleti kamat éves százalékos mértékét
16,32 % meghatározásával a szerződés részévé teszi, továbbá kötelezze az alperest 4.291.943
Ft és 2015. február 1. napjától számított késedelmi kamat megfizetésére. 

Az alperes ellenkérelme a kereset elutasítására irányult, tekintettel arra, hogy a szerződés több
okból érvénytelen. 
Érvénytelenségi okként hivatkozott egyrészt arra, hogy a szerződés deviza alapú elszámolást
kikötő rendelkezése tisztességtelen, ezért semmis, mely érvénytelenség a teljes szerződésre
kiható. 
Emellett  a  felperes  jogelődje  a  szerződéskötést  megelőzően  nem  teljesítette  az  adós
hitelképességének vizsgálatára irányuló kötelezettségét, ezért a szerződés mint jogszabályba
ütköző a Ptk. 200. § (2) bekezdése szerint semmis. 
A szerződés  emellett  nem  tartalmazza  a  kirovó  pénznemben  a  kölcsön  összegét  és  az
megfelelő  árfolyam  megjelölése  hiányában  nem  is  számítható  ki,  hasonlóképpen  a
törlesztőrészletekhez;  a  szerződés kamatot,  egyéb költséget  nem tartalmaz,  ezért  az abban
feltüntetett  teljes hiteldíj  mutató sem valós. Mindemellett  nem tartalmazza a kölcsön éves
százalékos mértékben meghatározott ügyleti kamatát és az a szerződés rendelkezése alapján
nem is számítható ki. Mindezek miatt a szerződés a Hpt. 213. § (1) bekezdése a), b), c) és e)
pontjai  alapján  is  érvénytelen.  Ezen  okokból  a  szerződés  érvényessé  sem  nyilvánítható,
figyelemmel a Hpt. 213. §-a mögött meghúzódó európai jogi rendelkezésekre (87/102/EGK
irányelv) és európai jogi bírósági gyakorlatra.

A felperes az  ügyleti  kamat  hiányából  eredő  érvénytelenségen túl  valamennyi,  az  alperes
kifogásában szereplő érvénytelenségi ok fennállását vitatta. Álláspontja szerint a devizában
való  elszámolás  kikötésének  kockázatairól  a  szerződésben és  a  finanszírozási  kérelemben
teljeskörűen tájékoztatta;  ezek alapján az alperesnek tisztában kellett  lennie azzal,  hogy a
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teljesítések  elszámolása  devizában  történik,  mely  magában  hordja  az  árfolyamváltozás
kockázatát.  Utalt  arra  is,  hogy  a  Kúria  6/2013.  PJE  határozatában  kifejtettek  szerint
tájékoztatási  kötelezettsége nem terjedhetett  ki  az árfolyamváltozás várható irányára,  előre
nem látható mértékére és a kockázat reális voltára, valószínűségére sem.
A szerződés a Hpt. 213. § a), b) és e) pontjaiban foglaltaknak is megfelel,  figyelemmel a
Kúria 6/2013. PJE határozatában is kifejtettekre elégséges, ha ezek a szerződés rendelkezései
alapján kiszámíthatók, megállapíthatók; a teljes hiteldíj mutatót pedig a vonatkozó jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelően számította ki és tüntette fel a szerződésben, ezért az ezen okból
sem lehet érvénytelen. 

III.

Az elsőfokú  bíróság  ítéletével a  felek  kölcsönszerződését  érvényessé  nyilvánította  akként,
hogy a szerződés részét képező ügyleti kamat éves százalékban kifejezett értékét 16,32 %, és
a kereset szerint kötelezte az alperest 4.291.943 Ft és késedelmi kamata megfizetésére. 

Ítéletének indokolásában idézte a Ptk. 523. § (1), (2) bekezdését, 200. § (1), (2) bekezdését,
205. § (1) – (3) bekezdését, 205/A. § (1) – (3) bekezdését, 205/B. § (1) bekezdését, 209. § (1)
–  (5)  bekezdését,  209/A.  §  (1),  (2)  bekezdését,  234.  §  (1)  bekezdését,  237.  §  (1),  (2)
bekezdését,  valamint a 238. § (1) bekezdését,  továbbá utalt  arra,  hogy a Kúria vonatkozó
jogegységi  határozatai  a  legújabb  európai  bírósági  ítéletek  tükrében  is  irányadók.  A
bizonyítékok  mérlegelésével  összefüggésben  kifejtette,  hogy  az  üzletszabályzat  az  egyedi
szerződés hátoldalán volt, ezért azt az alperes nem vitásan megismerte, így az a szerződés
részévé  vált  és  bár  az  alperes  személyes  meghallgatása  során úgy nyilatkozott,  hogy ő  a
szerződés  devizaalapúságáról  nem  tudott,  Vámos  Tibor  tanúvallomása  alapján  arra  a
következtetésre jutott,  hogy az alperesnek tisztában kellett  lennie azzal,  hogy a szerződés
deviza  alapú.  Amennyiben  mégsem,  úgy  ez  az  ő  mulasztására  vezethető  vissza.  Így  a
szerződés  egyedi  rendelkezései,  az  üzletszabályzat,  az  alperes  személyes  előadása  és  a
tanúvallomás alapján azt a következtetést vonta le, hogy az alperesnek az árfolyamkockázatra
vonatkozó tájékoztatás tisztességtelenségére alapított érvénytelenségi kifogása alaptalan. 

Ezt  követően az  elsőfokú bíróság  a  Hpt.  203.  §  (6),  (7)  bekezdésének,  valamint  a  Kúria
2/2014., 6/2013. és 1/2016. PJE határozatának ismertetésével,  azok alapján megállapította,
hogy mivel az egyedi kölcsönszerződés a mértékadó devizanemet svájci frankban tüntette fel,
továbbá az alperesnek választania kellett a havi fix és a normál deviza konstrukció között és
az  üzletszabályzat  ismeretében  tisztában  kellett  lennie  az  árfolyamváltozás  reális
lehetőségével,  és  azzal,  hogy  ez  fizetési  kötelezettsége  megváltozását  korlátlanul
eredményezheti.

A  hitelbírálati  kötelezettség  elmulasztásával  összefüggő  érvénytelenségi  kifogással
kapcsolatban az elsőfokú bíróság a  6/2013.  PJE határozat  indokolásában foglaltakra utalt,
miszerint  ilyen  kötelezettsége  a  felperes  jogelődjének  csak  a  szerződéskötési  adatok
figyelembevételével  volt,  az  nem terjedt  ki  az  alperes  jövőbeli  teljesítőképességére,  tehát
annak  megállapítására,  hogy  a  szerződés  teljes  futamideje  alatt  várhatóan  képes  lesz-e  a
szerződés teljesítésére.

Az elsőfokú bíróság a Hpt. 213. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott semmisségi ok
fennállását  sem  tudta  megállapítani,  tekintettel  arra,  hogy  a  kölcsönszerződés  forintban
összegszerűen  meghatározta  a  kölcsön  összegét,  az  üzletszabályzatban  pedig  az  irányadó
árfolyam  feltüntetésre  került,  minek  ismeretében  a  kölcsön  összege  svájci  frankban  is
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meghatározható vagy kiszámítható volt. A szerződés tartalmazza a törlesztőrészletek számát,
esedékességét  és  havi  összegét,  valamint  valamennyi  törlesztőrészlet  összegét,  ezért  a
szerződés  a  Hpt.  213.  §  (1)  bekezdés  e)  pontjában  foglaltaknak  is  megfelel,  különös
figyelemmel  a  6/2013.  és  1/2016.  PJE  határozatban  foglaltaknak.  A szerződés  emellett
kifejezetten tartalmazza a teljes hiteldíj mutató mértékét, ezért az megfelel a Hpt. 213. § (1)
bekezdés b) pontjában foglaltaknak is. 

A szerződés az ügyleti kamat éves százalékban kifejezett értékét valóban nem tartalmazza,
ezért az elsőfokú bíróság ezen hivatkozást alaposnak találta, ugyanakkor - figyelemmel arra,
hogy  a  szerződés  alapján  nyújtott  kölcsön  egyértelműen  nem  volt  kamatmentes  -  az
érvénytelenség  okát  kiküszöbölhetőnek  találta,  ezért  a  szerződést  a  Ptk.  237.  §  (2)
bekezdésére és a 6/2016. PJE határozatban foglaltakra hivatkozással érvényessé nyilvánította,
olyképpen,  hogy  az  ügyleti  kamat  mértékét  a  szerződésben  pótolta.  Erre  vonatkozóan
elfogadta  a  felperes  levezetését.  Ezzel  szemben  az  alperes  vitatását  bizonyítási  indítvány
hiányában figyelmen kívül hagyta.

A keresettel érvényesített követelés összegszerűségét az elsőfokú bíróság szintén a felperes
által kimunkált részletes levezetés alapján találta bizonyítottnak; az egyes tételek jogalapja is
megállapítható volt a szerződési rendelkezések és az üzletszabályzat, valamint a hozzá tartozó
hirdetmény egyes rendelkezései alapján. Az alperes mindezt érdemben nem tudta vitatni, ezért
hivatkozásait a felperes által levezetett összegszerűséggel szemben nem találta alkalmasnak
arra, hogy annak valóságát kétségbe vonja.

IV.

Fellebbezésében az  alperes  az  elsőfokú  bíróság  ítéletének  megváltoztatásával  a  kereset
elutasítását kérte.

A szerződés  érvényessé  nyilvánításával  összefüggésben kifejtette,  hogy a Hpt.  213.  §  (1)
bekezdésében  meghatározott  semmisségi  okok  fogyasztóvédelmi  céllal  kerültek
megfogalmazásra,  a Tanács 87/102/EGK irányelve alapján,  mely fogyasztóvédelmi célt  az
szolgálja,  ha  az  érvénytelenség  kilátásba  helyezése  a  pénzügyi  intézményeket  visszatartja
attól,  hogy  ezen  tartalmi  követelményeknek  meg  nem  felelő  szerződéseket  kössenek.  A
jogszabály ezen célját annulálja az elsőfokú bíróság akkor, amikor az érvénytelenség okát
kiküszöbölhetőnek találja. Mindazonáltal a törvényi elszámolásban meghatározott kamat nem
azonos a tényleges ügyleti kamat mértékével, így ez nem alkalmas arra, hogy a szerződésbe
az érvénytelenség orvoslása körében beillesztésre kerüljön. Az ezzel ellentétes – Kúria által
megfogalmazott  –  jogértelmezés  az  Alaptörvény M.  cikkének (2)  bekezdésével  ellentétes,
ezért annak figyelmen kívül hagyására a bíróság az Alaptörvény 28. cikke értelmében köteles;
mint ahogy köteles a Tanács 87/102/EGK irányelvében foglaltak érvényre juttatására is.

Az alperes fellebbezésében sérelmezte továbbá, hogy az elsőfokú bíróság a rendelkezésre álló
bizonyítékok  alapján  téves  következtetésre  jutott  akkor,  amikor  az  árfolyamkockázatra
vonatkozó tájékoztatást  megfelelőnek,  ezzel  a  szerződést  érvényesnek találta.  Mérlegelése
során  teljes  mértékben  figyelmen  kívül  hagyta,  hogy  törvényi  kötelezettsége  ellenére  a
felperes  ilyen  tartalmú  tájékoztatást  külön,  úgynevezett  kockázatfeltáró  nyilatkozat
formájában nem adott, de a szerződés sem tartalmaz - sem annak egyedi részében, sem az
üzletszabályzatban - olyan tájékoztatást, amelyből az árfolyamkockázat fogalma és gazdasági
hatása az átlagosan tájékozott és körültekintő fogyasztó számára megismerhető lett volna. A
felperes ezzel összefüggésben nemcsak a Hpt. 203. § (6) bekezdése szerinti, hanem a 6/2013.
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és  a  2/2014.  PJE  határozatban  az  Európai  Bíróság  gyakorlata  alapján  megfogalmazott
követelményeknek  sem  tett  eleget.  Tekintettel  arra,  hogy  a  devizában  való  elszámolás
kikötésének tisztességtelenségén alapuló érvénytelensége folytán a teljes szerződés semmis,
az  az  1/2010.  PK véleménnyel  is  értelmezett  Ptk.  198.  §  (1)  bekezdése  alapján  joghatás
kiváltására  nem  alkalmas,  ezért  a  felperes  abból  vele  szemben  követelést  alappal  nem
érvényesíthet. 

A felperes fellebbezési ellenkérelmében az elsőfokú bíróság ítéletének helybenhagyását kérte.

Álláspontja szerint az elsőfokú bíróság a tényállást helyesen állapította meg és az abból levont
következtetése  is  megfelel  a  jogszabályoknak.  A  szerződés  érvényessé  nyilvánításával
kapcsolatban kiemelte,  hogy a fogyasztó számára hátrányt nem jelent az,  hogy az ügyleti
kamat  százalékos  mértékben  nem  került  a  szerződésben  feltüntetésre,  mivel  annak
egyenértékeként összegszerűen megállapításra került. Álláspontja szerint helytállóan járt el az
elsőfokú bíróság akkor, amikor érvényessé nyilvánította a szerződést, tekintettel arra, hogy a
bíróságokra is kötelező 6/2013. PJE határozat 4. pontja értelmében a bíróságnak elsősorban
erre kell törekednie.

A  devizában  való  elszámolást  kikötő  szerződési  feltétel  érvénytelenségével  összefüggő
fellebbezésre  a  felperes  hangsúlyozta,  hogy  a  szerződés  egyedi  részéből  és
üzletszabályzatából egyértelműen megállapítható a jogügylet árfolyamkockázata; az Európai
Unió  Bíróságának  C-51/17.  számú  ítéletéből  is  következően  a  szerződési  feltétel
átláthatóságáról a szerződés valamennyi feltételeinek együttes értelmezése alapján kell állást
foglalni.  Nem  hagyható  figyelmen  kívül  az  sem,  hogy  a  felperes  jogelődje  a  szerződés
áttanulmányozására megfelelő lehetőséget és időt biztosított az alperes számára. A felperes
jogelődjének tájékoztatási kötelezettsége csak az árfolyamváltozás lehetőségére kellett, hogy
kiterjedjen és arra, hogy annak a törlesztőrészletekre milyen hatása lehet, mindezt pedig a
szerződés tartalmazza, ezért annak gondos átolvasása alapján a devizában való elszámolás
kikötése világos és érthető kell, hogy legyen az átlagfogyasztó számára is, különös tekintettel
arra, hogy az „nyelvtanilag” is egyértelműen megfogalmazott.

V.

A  másodfokú  bíróság felülbírálati  jogkörét  a  fellebbezési  kérelem  és  a  fellebbezési
ellenkérelem korlátai között gyakorolta [Pp. 370. § (1) bekezdés]. A fellebbezés az elsőfokú
bíróság  ítéletének  valamennyi  rendelkezését  érintette,  de  az  elsőfokú  eljárásban  felhozott
érvénytelenségi  kifogások  közül  csak  kettőt  (a  devizakikötés  tisztességtelenségén  és  az
ügyleti  kamat  százalékos  értékének  hiányán  alapulót)  érintett.  Az  I.  és  II.  r.  alperes
fellebbezésében – tartalma szerint [Pp. 264. §-a szerint irányadó Pp. 110. § (3) bekezdése] – a
Pp. 369. § (3) bekezdés c) pontjában meghatározott felülbírálati jogkör alkalmazását kérte.

Tekintettel  arra,  hogy  az  I.  és  II.  r.  alperes  fellebbezésében  is  fenntartott  anyagi  jogi
kifogásával  érvényesített  jog  fennállása,  azaz  a  szerződés  teljes  érvénytelensége  esetén  a
szerződés egyéb okból megállapított érvénytelenségét orvosló ítéleti rendelkezés is jogalapját
veszti, a másodfokú bíróság elsőként a szerződésben foglalt deviza alapú elszámolást kikötő
feltétel  tisztességtelensége  kapcsán  az  elsőfokú  bíróság  által  megállapított  tények  és  az
azokból levont jogi következtetések anyagi jognak való megfelelőségét vizsgálta. 

A másodfokú bíróság ezzel összefüggésben megállapította,  hogy az elsőfokú bíróság az e
kérdésben  való  döntéshez  szükséges  bizonyítást  foganatosította,  a  feltárt  bizonyítékokból
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lényegében helyesen következtetett a fellebbezés elbírálása szempontjából jelentős tényekre,
így  ítéletének  indokolásában  rögzítette  azokat  a  szerződési  rendelkezéseket,  amelyek
valamilyen módon érintik a szerződés devizaalapúságát,  a  fizetési  kötelezettség devizában
történő elszámolását.
A rendelkezésre álló  bizonyítékok alapján megállapítható tények körébe ugyanakkor az is
kifejezetten beletartozik – mely bár nemleges, de a per eldöntése szempontjából jelentőséggel
bíró tény -, hogy a felperes jogelődje a szerződéskötéskor kockázatfeltáró nyilatkozatot az
alperessel nem íratott alá.

Az elsőfokú bíróság az általa megállapított tényekből téves következtetést vont le a szerződés
érvényességére  vonatkozóan,  ennek  során  a  vonatkozó  jogszabályokat  nem  megfelelően
alkalmazta, döntésének indokai azokból és egymásból logikailag nem következnek.

A szerződési  feltétel  tisztességtelenségére  a  Ptk.  209.§-a  és  209/A.§-a  tartalmaz  az  ügy
eldöntése  szempontjából  lényeges  rendelkezéseket.  Az  elsőfokú  bíróság  által  idézett  Ptk.
209.§ (1) bekezdése alapján az általános szerződés feltételek és fogyasztói szerződésekben az
egyedileg meg nem tárgyalt szerződési feltételek tisztességtelensége vizsgálható.

Az  alperes  a  szerződést  fogyasztóként  kötötte  pénzügyi  intézménnyel;  a  szerződés  egyes
feltételeit – ideértve annak a felek által aláírt ún. egyedi részét is – pedig a felperes jogelődje
egyoldalúan előre meghatározta,  ezért  azok általános szerződési  feltételeknek,  a szerződés
pedig fogyasztói szerződésnek minősül a Ptk. 205/A.§ (1) bekezdése és 685.§ d), e) pontja
alapján.

A szerződési  feltételek  tisztességtelenségére  vonatkozó  Ptk.-ban  rögzített  rendelkezések  a
fogyasztókkal  kötött  szerződésekben  alkalmazott  tisztességtelen  feltételekről  szóló  1993.
április 5-i,  93/13/EGK tanácsi irányelven (a továbbiakban: Irányelv) alapulnak, ezért  azok
értelmezésénél az Irányelv és az Európai Unió Bíróságának az alapján folytatott ítélkezési
gyakorlata és az arra is tekintettel lévő 2/2014 PJE határozat nem hagyható figyelmen kívül.

Amint  azt  az  Európai  Unió  Bíróságának  C-26/13.  Kásler  ügyben  hozott  ítélete  és  ennek
nyomán  a  2/2014.  PJE  határozat  is  megállapította,  a  pénztartozás  devizában  való
meghatározására  vonatkozó  szerződési  kikötés  a  főszolgáltatás  jellegadó  sajátosságát
határozza meg, tehát az a főszolgáltatás körébe tartozik. Az elsőfokú bíróság által helytelenül
idézett,  a  szerződéskötés  idején  hatályos  Ptk.  209.  §  (4)  bekezdése  szerint  ugyan  a
főszolgáltatást  megállapító,  illetve  a  szolgáltatás  és  ellenszolgáltatás  arányát  meghatározó
szerződési kikötésekre a tisztességtelen szerződési feltételekre vonatkozó rendelkezések nem
irányadók, ugyanakkor az Irányelv 4.cikk (2) bekezdése szerint az általános szerződési feltétel
tisztességtelenségét önmagában is megalapozza, ha az nem világos vagy nem érthető, így az
Irányelv teljes érvényesülését az az értelmezés biztosítja – mely egyébként a Kásler ügyben
hozott  európai  bírósági  ítéletben  és  a  2/2014.  PJE  határozatban  is  megjelenik  -,  hogy
valamennyi egyedileg meg nem tárgyalt szerződési feltételnek világosnak és érthetőnek kell
lennie. (Így rendelkezett egyébként maga a Ptk. is 2006. március 1-jét megelőzően és 2009.
május 22-től.)

Ebből  következően  az  árfolyamkockázatot  az  adósra  telepítő  szerződési  kikötés
tisztességtelensége csak akkor vizsgálható és állapítható meg, ha az a fogyasztó számára nem
volt  világos  és  érthető.  A  szerződési  kikötés  átláthatóságát  pedig  az  azt  alkalmazó,  a
fogyasztóval szerződő gazdálkodó szervezetnek kell biztosítania, mégpedig – amennyiben az
a szerződési feltétel értelmezéséhez szükséges – megfelelő tájékoztatás révén. 
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Az Eur6pai Uni6 Bir6sega jbb ir6let6beD, kdztiik az emlitetr Kdsler rigyben, valaminr szint6n
a magyar bir6s6g 6ltal kezdemdnyezett C-57117. szem:6 el6zetesdiinr6s-hozarali eljdriisban
hozott it6let6ben is kifejrefte, a hiteLez6 p6nziigyi intdzm6nynek a kdlcsdnt felvev6 fogyaszt6k
szimira olyan t6jdkoztatast kell adnia, anielynek alapjdn azok taj6kozott 6s megalapozott
ddntdseket hozhatnak. Ekk6nt a tdjdl<oztatasnak nem el6g alaki 6s nyeh'tani szempontbdl
6rrher6nek lennie, hanem annak konkr6t taftalma is alkalmas kell iegyen arra, hogy az
dltaldnosan tdj6kozott, iszszeriien figyelmes 6s kdfliltekint6 itlagos fogyaszt6 szdmara
felismerhet6v6 veljon a devizaban val6 elszamolds kikdt6s6rek azon lehetsdges
kbvetkezmdnye, miszerint a nemzeti fizet6eszkdz a kdlcsdn nyilventafiiisba v6tele szerinti
devizahoz k6pest 1e6rt6kel6dher, mely fizerdsi kijrelezefts6geit ak6r jelenr6s m6n6kben
nlegndvelheti.
A Hpt. 203. S (6) bekezd6se 2005. januer 1-16l kiidn ls el6ifta, hogy az olyan lakossagi
iigyfdllel kdt6tt szerz6d6s eserdn, mely devizahirel nytjresdra irenyul, a pdnziigyi
int6zmdnyrek fel kell tirDia a szefz6d6ses iigyletben az Ugyfelet 6rirr6 kockiizatokat, melyek
tudomiisui vdtel6t az iigyf6l al6ir.dsilval kel1, hogy igazolja. E tdj6koztardsnak tartalmaznia kell
a devizahitel nyfjtesiira ir6nyul6 szerz6d6s eset6n az iirfolyamkockizat ismertet6s6t, valamini
annak tdrleszt6rdszletebe gyakorolr har6s6r lHpt. 203. S (7) bekezd6sl.

Mindebb6l kdvetkez6en a devizdban va16 elszdmolAst kikijt6 szerz6ddsi felrdrellel jiir6
kockezatokat, azok gazdasigi kdvetkezmdryeir az alperes sziimera a felperes jogel6dj6nek
kiildn, kifejezetten fel kellett volna tdrnia, el kellett magyari{znia.

Az els6foki bir6s6g a szerz6dds Lin. egyedi rdsz6b6l, a hozzA tarloz6 iizletszabelyzat
rendelkez6seib6l, az alperes szen6lyes e16adAsdb6l 6s ,anfvallomds6b6l
kdvetkeztetett arra, hogy mindez a perbeli szeE6ddskiit6s so#r megtdrtdnt, az alperesnek
el6g adat 6llt rendeikezdsre althoz, hogy az 6rfolyamkock6zat mibe.J6t6r6l 6s fizet6si
kotelezettsdgeire gyakotolt lehetsdges hatiisiir6l rneggy6z6djijnj amennyiben ez nem igy
trjrtdrt, az abb6l ered, hogy a ke116 kii iitekint6st el.nulasz|otta.

Tekinteitel azonban a$a, hogy a szerz6d6sk6t6sn6l a feiperes jogel6dje k6pviseletdben eljir6
. arr61 nem tudoit ryilarkozni, hogy az alperesnek milyell iarralmi tejdkozratdst

nydjtott, az eltala elmondotak nem alkalmasak arra, hogy a bir6s6g annak alapjan itdlje meg a
devizakikdtds 6ddthatdsaget. Az a gyakorlat, miszerint az akrudlis kondici6k mellett
osszehasonlitottAk a szerz6d6skdt6s el6[ a forint 6s a sv6ici frank a]aD[ kti]csdn
tdrleszl5r6szleteit, egy6bkdnt 6ppen nen a Lehetsr!8es vdltozdsoka jrdnyltja ; figyeime!
hanem azt a liitszatot kelti, hogy mindv6gig az igy kiszdmitott fizetdsi kdtelezetts6gekkel kell
az ad6snak szdmolnia. Olyan t6j6koziatisr6l m6g az 6ltal6nos gyakorlatkdnt sem szamolt be a
lani, hogy az iidolyam jelelt6sen megv6ltozhat a fogyaszt6 terh6re, ami a fizetdsi
l<6telezeft s6geit korliitlan l megndvelheti.

A felperes jogel6dje 6ltal sz6ban nyfjtott t6j6koztat6s tafialma ekk6nt neln 6llapithato rneB.

Az is t6ny, hogy kijldn irasban - t6rv6nyi k6telezetts6ge ellendre - nem tirta fel a szelz6d6s
devizaalapisiigeb6l ered6 kockezabkal Sem a Finansziroz6si k6relem elnevezdsii okirat, sem

a szerz6dds felek 6ltal ahirt r6sze nem utal a szerz6d6s erfolyamkock6zatdra, csupdn magdt a

szeE6d6s devizanem6t tartalmazza. Nem alkalmasak a svajci frank alapfsag 6s az abb6l
ad6d6an az ad6sra herul6 kockSzat lehets6ges gazdas6gi kdvetkezmdnyeinek felismeldsdre az
Uzletszabi{lyzat els6fokj bir6s6g dltal megjel6lt rendelkezdsel sem. Onmag6bal az egydbk6nt
f6lrevezet6e[ kanatv6ltoz6s IL-[ek nevezett iirfolyamviiltoziis ehzemolesdt tbbbszdrdsen
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áttett  fogalommeghatározások  és  az  átlagfogyasztó  számára  nem  érthető  képlet  útján
felvázoló általános szerződési feltételek erre egyáltalán nem alkalmasak. A forint és a svájci
frank árfolyamváltozásából eredő gazdasági hatásokat nem tárja fel az üzletszabályzat V.5.
pontja  sem:  az  a  kockázatokat  csupán  megemlíti,  de  azokból  sem  az  árfolyamváltozás
mibenléte, sem lehetséges iránya, sem annak akár jelentős, korlátlan mértéke nem állapítható
meg.  Mindemellett  a  szerződésben  való  elhelyezése  sem  külön  figyelemfelhívó,  így  a
kockázatok feltárására teljes mértékben alkalmatlan.
Az árfolyamváltozás  kockázatának  viselésére  csupán utaló  és  a  pénzügyi  intézmény  által
nyújtott  tájékoztatás  tényének megállapítására vonatkozó szerződési  rendelkezésekből  nem
következik  az,  hogy  a  felperes  jogelődje  valóban  világosan  és  érthetően  tájékoztatta  az
alperest  az  árfolyamváltozás  kockázatának  valódi  tartalmáról.  Abból  tehát,  hogy  a
kölcsönszerződés  részét  képező  üzletszabályzat  elszórtan  és  az  átlagfogyasztó  számára
nehezen érthetően használja az árfolyamváltozás kifejezést,  még nem következik az,  hogy
annak  mibenlétét,  rá  nézve  lehetséges  következményeit  abból  fel  lehetett  ismerni.  Külön
félreérthető a „mértékadó devizanem” üzletszabályzatban (I.24.) meghatározott fogalma: az
ugyanis a kölcsönszerződés létrejöttének napján érvényes árfolyammal azonos.

Mindezen  rendelkezések  tehát  sem  külön-külön,  sem  együttes  értelmük  alapján  nem
alkalmasak  az  árfolyamváltozásból  eredő  kockázat  viselésével  járó  gazdasági
következményeknek az átlagos fogyasztó mércéjéhez mérten világos és érthető módon való
feltárására.  A felperes  jogelődje  ezzel  a  Hpt.  203.  §  (7)  bekezdése  a)  pontjában  rögzített
tájékoztatási kötelezettségének sem tett eleget, ezért a tájékoztatási kötelezettség teljesítése
szempontjából  annak  nincs  meghatározó  jelentősége,  hogy  az  egyedi  kölcsönszerződés
aláírásával a felperes az üzletszabályzat megismerését elismerte, és alappal nem hivatkozhat
arra  sem,  hogy  az  alperes  nem  kérdezett  rá  kifejezetten  a  devizában  való  elszámolás
kockázataira.

Minderre tekintettel a Ptk. 209. § (1) bekezdése alapján a kölcsönszerződés svájci frankban
való elszámolást  kikötő szerződési feltétele tisztességtelen, ezért  semmis. A főszolgáltatást
meghatározó szerződési feltétel kihagyásával a szerződés nem teljesíthető, ezért a Ptk. 239. §
(2)  bekezdése  alapján  –  az  irányelv  6.  cikk  (2)  bekezdésével  is  összhangban  -  a  teljes
szerződés érvénytelen.

Amint  azt  az  elsőfokú  bíróság  helytállóan  megállapította,  a  szerződés  a  Hpt.  213.  §  (1)
bekezdés  c)  pontja  alapján is  teljesen (és  nem részben,  ahogy arra  a  felperes  keresetében
hivatkozott) érvénytelen.

Figyelemmel  arra,  hogy  a  devizában  való  elszámolást  kikötő  szerződési  feltétel
semmisségéből  eredő  érvénytelenség  további  jogkövetkezményeinek  alkalmazása  a  per
tárgyát nem képezte, az ezen okból megállapított teljes érvénytelenség pedig a Hpt. 213. § (1)
bekezdés c) pontja szerinti érvénytelenségi ok esetleges kiküszöbölésével sem orvosolható, a
keresettel  érvényesített  jog  fennállása  hiányában  az  érvénytelenség  elsődleges
jogkövetkezménye alkalmazásának van csak helye,  mely a kereset  elutasításában áll.  Erre
figyelemmel annak a fellebbezés elbírálása során már nem volt jelentősége, hogy a Hpt. 213.§
(1) bekezdés c) pontján alapuló érvénytelenség folytán a szerződés érvényessé nyilvánítható-
e.

A másodfokú bíróság ennek megfelelően változtatta meg az elsőfokú bíróság ítéletét a Pp.
383.§ (2) bekezdése alapján. A felperes külön perben kérheti az érvénytelenség valamennyi
további jogkövetkezményének alkalmazásával a felek közötti pénzmozgások elszámolását. 
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VI.

Tekintettel arra, hogy az alperes sikeres fellebbezése folytán a felperes pervesztes lett, a Pp.
239. §-a szerint irányadó Pp. 83. § (1) bekezdése alapján köteles megtéríteni az alperes első-
és  másodfokú  eljárással  felmerült,  ügyvédi  munkadíjból  és  a  fellebbezési  illetékből  álló
perköltségét. Az alperes az ügyvédi munkadíjat a vonatkozó 32/2003. (VIII.22.) IM rendelet
3.§  (2)  és  (5)  bekezdése  szerint  számította  fel,  minek  alapján  a  másodfokú  bíróság  azt
mindösszesen 300.000 Ft-ban állapította meg.

Eger, 2020. február 28.

  Dr. Tőzsér Lajos s.k.                Dr. Oltai-Kovács Krisztina s.k.               Dr. Gulyás István s.k.
   a tanács elnöke                                       előadó bíró                                               bíró
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