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A F6v6rosi Tdrv6Dysz6k mint miisodfokii bir6s6g

a N6methi G6bor ilgyv6d (1123 Budanesr. T6ltos u. 1SlB. VII/2.) ;ltal k6pviseltK..t I. r.,
. _r IL r. telperesnek,

6lral k6pviselr
OTP laktodng Zfi. (1066 Budapest, Mozs6r u, B.) alperes ellen,

vogrehajtas megsziintet6se iriint iDditott per6ben a Budapesti II. 6s IU. Ke iieti Bir6siig 2019.
februer 14. napjiin kelt 16.p20.640/2018/26. sz. ir6letdvel szemben a felperesek 27. sziim alatr
benyfjtott fel]ebbezdse folyrSn meghozta az aldbbi

F6vdrosi Tiirv6rysz6k
7 3.P f ,632.t57 /2019/7.

mint mdsodfokit bir6siig

iTELETET

Kdtelezi az alpelest, hogy 15 napon belijl fizessen meg a
jogosultaloak 571.500 (dtszizhetvenegyezer-dtsz6z) forjnt
perkdlts6get.

Kdtelezi az alperest, hogy flzessen n1eg az 6llarnnak az
(n6gynlilli6) forinr az iillam 6lral el6legezert egyijnes kereseti 6s

Az it6let ellen fellebbez6snek nincs helye.

A miisodfokri bir6s6g az els6fokf bir6siig irEletdt megviltoztatja 6s a pauemd coda Mdrta dn5l6
bir6segi v6grehajr6 el6 2J-. J.6s.-- --'-.1. szdmon fo1y6 v6grehajtiisr
meSsziinteti.

Kdteiezi az alperest, hogy 15 napon beliil fizessen meg pauernE Goda M6 a 6nill6 bjr6s5gi
v6glehajt6 r6sz6re a : ,3. sz6m{ v6grehajthsi tigyben 657.776 (hatsz6zbtvenh6tezef_
hdtsziizhetvenhat) forinr vdgrehajtSsi kdlts6get.

Indokol6s

A felperesek keresetijkben azt k6rr6k. hogy a bir6sdg sztinresse meg a pauem6
bir6sagi v6grehajr6 el6tt '13. 6s a ^' .- szdmon
eljiiresokat, meft a kdverelds 6rv6nyesen nem jdtt ]6tre.

felpereseknek miDt egyetemleges
egytlttes els6- 6s n6sodfokri

addlrat6sdg feihivAsSra 4.000.000
f ellebbez6si iller6ker.

Goda Miina dnd116

foly6 v6grehajrdsi



Ftiv6rosi Tiirv6nysz6k mint mdsodfokf bir6sds
73.P1.632.ts7/2019t7. t
El6adesuk szerinr 2008. jf]ius 7. napj6n kdlcs6nszerz6d6st kordtrek az ELLA Bank Z -vel,

A hitelez6 2012. dprilis 13-6D a kdlcsdnszerz6ddst felmondra, melyet a k6zjegyz6. sz. alart foglalt k6zjegyz6i okirarba, majd 1 ,,2. ds
i. sz6mokoD bocsdtott ki vdgrehajiasi zdradekot. A vigrehajtdsi eljiirdsokat

Pauernd Goda M6rta itndll6 birdsegi vdgrehaitd foganatositja, L r. ielpelessel szenben
- a ll.r ferperes5e. szemben . sziim arart.

1. j"1p**.k..1,_* livarkoztak, hogy az drfolyamkockdzarra vonarkoz6 felrdrel tisztess6greler, a
k6lcsonszerz6d6s 10. pontja ugyanis nem felel meg a hazai 6s vomtkoz6 unir5s jogl et6irisoknak,
nem tartaimaz r6szletes tdjdkoztatist a kockiizat mibeiidtdre vonatkoz6an, Nem t6r ki az
iiffolyamkockezatot el6id6z6 piaci mechanizmusokra, gazdas6gi folyamatokra, az alperesi jogel6d
nem osztoua meg az ad6sokkal a pdnzpiaci ismereteit. A szerz6dds 10. pontja azdrt is
tisztess6gtelen, merr hiinyzik a viliigos tiij6koztares a forint srilyos le6rt6kel6d6sdnek
tdrleszt6r6szletekre gyakorolr hat6sirdl, ezzer kapcsoratban utalrak a c-s1/17. sz. aratri ddntdsben
fbglaltakra.
A feiperesek illitort6k azt is, hogy a kijlcs6nszerz6d6s 4.4. pontja tiszress6gtelen, mert nem nyfjt
megfelel6 t6jdkoztatAst az dietbiziositessal kombinalt, deviza krilcs"dnszeiz6ddsb6l ered6
kock6zatr6l. A tdjdkoztat6snak ki kellett volna terjedlie arra, hogy korl6tlan fo nt rom16s eset€n a
t6ketartoz6s korldtlanul nlesn6het.
A.felperesek a vdgrehajtrii megsziinterisdr k6rr6k az alapjin is, hogy a vdgrehajt6si z6rad6k
kiiillit6s6nak nem volt me€ a tcjrv6nyes alapja, azt a t. 23/C, ! 1t) bekeidds c) fontj;ra rekintettel
nel1l lehetett volna kiallitani. A z6raddl(olt kcjzokirat ugyanis a ktjtelezetts6g 

-mennyis€g6t 
neln

tartalmazza, mert az ad6sok fizet6si kcjrelezetts6ge nen1 azonosithat6 sem 236,g43 CHF_fel, sem a
f Lq50.000 Ft-ar.
A felperesek a v€grehajtiis megsziirtet6sdt k6fi6k a felmond6 nyilatkozat jogelleness6ge folytjn is,
Ezen dliaspontjukat ana alapitott6k, hogy a felmondds a szur"3d6s Z. pontjin alapult, ez azonban
nem 

la:jal]n-a_zzg 
azr a kiiitelt, hogy a felmondas jogdr csak felsz6litiis uiiin lehet gyakor.olnt. A

szeiz6d6si feltdtel dsztessdgrelen is, mert 30 napon tlili k6sedelem esetdn iehet6v6 teszi a
felmoDdest, holott a C-537/12. ds a C-116/13. sz. itdlet 6rtelm6ben csal{ ldnyeges
kdtelezetts6gszegds eseiin leher felmond6ssal dtni. A 30 napos k6s€delem eset€re biztosirott
felmond;sijog s6rti a 1Bl1999, (II. S.) KoIm. rendelet 1. S (1) bekezd6s a), b) 6s i) ponrjait, merr a
futanid6hijz k6pest arSnyralanul rijvid kdsedelmet szankci6niil felmond6ssal.
A felmondes azd sem jogszerii, mert abban fel keliett volna ttinteini a h6tral6kos dsszeeer.
Kifog_dsolt6k azt is, hogy a felmond6 nyilatkozatb6l nem i{liapirhar6 meg, hogy melyik szerz6dd"ses
rendelkezds alapj6n tdrt6nt a felmondas.

Az alperes a kereset elutasitiisir k6 e. Alperesi ellispont szerint a felmondiis 6rvdnytelensdgdre a
vdgrehajt6s megsziintet6sdnek indokak6nt nem lehet hivatl(ozni, jelen per keretein beliil ez nem
vizse6lhat6.
frdemben aITa utalt, hogy a szerz6d6s 7. pontja alapjiin tdndnt a felmondes, miuten az ad6s B
h6napon keresztril, idbbszdri fizetdsi felsz6litds ellendre sem tett eleget fizet6si kdtelezettsdgEnek.
Allitota, hogy a szeD6d6s 4.10. pontja nem s6rli a 18/1999. Kom. rendeletet. de m6e
tisztess6gtelensdg eset6n sem lel]l]e alkalmas arra, hogy ez alapjen a birdsag a vegrehajtdst
megszuntesse.
Az;foiyamkockazattal kapcsolatos tdjEkoztatiis kdr6ben arra utalt, hogy a szerz6dds 10. pontj6ban
foglaltak szerint az alperes megfelel6 tdj6koztatdsr nylijtott a felpereseknek. Kiemelte azi is, hogy
az drfolyamkockdzar egys6ges, fiiggetlen art6l, hogy a felperesek 6lra1 ktttdtt szeft6d6s
6letbiztositissal vegyes kdlcsdnszerz6d6s volt. Az dletbiztoslrasos konsrrukci6 az
iirfoiyamkockezatot nem 6rinti.
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Az alperes álláspontja szerint a végrehajtási záradék kiállításának törvénysértő voltát a Pp. 369. §-a
szerinti perben szintén nem lehet vizsgálni.
Az elsőfokú bíróság ítéletével a keresetet elutasította és kötelezte a felpereseket, hogy 15 napon
belül  egyetemlegesen  fizessenek  meg  az  alperesnek  381.000  Ft  perköltséget.  Kötelezte  a
felpereseket, hogy az államnak egyetemlegesen fizessenek meg 1.500.000 Ft illetéket.

Az  elsőfokú  bíróság  rögzítette,  hogy  a  felperesek  fogyasztói  kölcsönszerződést  kötöttek.  A
végrehajtást a Pp. 369. § a) pontja alapján három okból kérték megszüntetni. Egyrészt hivatkoztak
arra,  hogy  a  végrehajtás  alapját  képező  szerződés  tisztességtelen  kikötései  miatt  érvénytelen,
másrészt arra, hogy a végrehajtási záradék kiállításának a Vht. 23/C. §-ában foglalt feltételei nem
álltak  fenn,  harmadlagosan arra,  hogy a  követelés  nem vált  esedékessé a  felmondó nyilatkozat
jogellenessége folytán. 
Az elsőfokú bíróság az árfolyamkockázatról szóló tájékoztatással kapcsolatban megállapította, hogy
a felperesek által e körben hivatkozott szerződés 4.10. pontja nem lehet tisztességtelen, mert a Ptk.
209. § (1) bekezdése alapján a tisztességtelenség csak szerződéses feltételre vonatkozhat, ez a pont
azonban  az  adósok  nyilatkozatát  tartalmazza.  Ezen  túlmenően  a  feltétel  esetleges
tisztességtelensége sem lenne kihatással a felperesek fizetési kötelezettségére. 
Az  elsőfokú  bíróság  megállapította  azt  is,  hogy  a  szerződés  10.  pontjában  foglalt  tájékoztatás
megfelel a hazai és az uniós jogszabályi előírásoknak is. A C-51/17. sz. alatti ügyben született ítélet
nem érintette a 6/2013. PJE határozat 3. pontjában rögzített követelményeket, melynek az alperesi
tájékoztatás  eleget  tesz.  Az  alperes  felhívta  a  felperesek  figyelmét  arra,  hogy  az  árfolyam
kedvezőtlen változása esetén a devizában megállapított törlesztőrészletek forint ellenértéke jelentős
mértékben  is  emelkedhet.  Ezt  a  tájékoztatást  a  felpereseknek  úgy  kellett  érteni,  hogy  a
törlesztőrészlet felső határ nélküli, azaz akár a többszörösére is emelkedhet. 
Az alperest  nem terhelte  olyan kötelezettség,  hogy kioktassa a felpereseket  azokról  a bonyolult
makrogazdasági  folyamatokról,  amelyek befolyásolják  az  árfolyam mozgását.  A tájékoztatásnak
nem kellett kitérnie arra sem, hogy a tőketörlesztés életbiztosításban történő felhalmozása forintban
történik.  Az  alperes  igazolta  azt  is,  hogy  a  tájékoztatás  időben,  már  a  kölcsönigénylés  során
megtörtént. 
A felperesek Vht. 23/C. § (1) bekezdés c) pontjával kapcsolatos állítását sem osztotta. Az elsőfokú
bíróság megítélése szerint a záradékolt okirat tartalmazza a kötelezettség mennyiségét, összegét,
ugyanakkor az elsőfokú bíróság hatásköre kizárólag a követelés érvényes létrejöttének vizsgálatára
terjed ki.  Annak megállapítása,  hogy a végrehajtási  záradék kiállítása jogszerű volt-e,  jelen per
tárgyát nem képezheti, azt kizárólag a közjegyző vizsgálhatja nemperes eljárásban. 
Az elsőfokú bíróság megítélése szerint a felmondás érvénytelensége sem vizsgálható a végrehajtás
megszüntetése iránti perben. A felpereseknek a felmondás érvénytelensége megállapítása iránt kell
először  pert  indítaniuk,  a  hatáskörrel  és illetékességgel rendelkező bíróság előtt  (BH2017.347.),
majd  a  perlés  eredményessége  esetén  kérhetik  a  végrehajtási  záradék  törlését,  amit  nemperes
eljárásban a közjegyző jogosult elbírálni. 
Erre  tekintettel  csak megjegyezte,  hogy a felmondó nyilatkozat  tartalmazza  a  felmondási  okot,
továbbá ha az okra vonatkozó rendelkezés tisztességtelen lenne, akkor az alperes a Ptk. szabályai
alapján is jogosult lett volna a felmondásra. 
Az elsőfokú bíróság a perköltségről a Pp. 78. § (1) bekezdése alapján rendelkezett.

Az elsőfokú bíróság ítéletével szemben a felperesek nyújtottak be fellebbezést, melyben az ítélet
keresetük szerinti megváltoztatását, a végrehajtási eljárások megszüntetését kérték. 
A  felperesek  változatlanul  állították,  hogy  a  követelés  alapjául  szolgáló  kölcsönszerződés
érvénytelen, mert az árfolyamkockázattal kapcsolatos tájékoztatás nem felel meg a Hpt. 203. § (6)
és  (7)  bekezdésében  foglaltaknak,  továbbá  az  EUB  C-51/17.  sz.  ítéletében  megfogalmazott
követelményeknek. A felperesek nem kaptak olyan tájékoztatást, ami alapján képesek lettek volna
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felismerni vállalásuk gazdasági következményeit,  a fizetési kötelezettség jelentős növekedésének
lehetőségét.  A  felperesek  hivatkoztak  arra,  hogy  az  „Ügyféltájékoztató  a  devizahitelek
kockázatairól” címet viselő nyomtatványt ilyen tartalommal nem kapták meg, nem ismerték meg,
nem állt rendelkezésre a szerződéskötéskor.

Hangsúlyozták, hogy a C-186/16. sz. ítélet 45. pontja alapján a tájékoztatásnak ki kell terjednie,
legalább  a  kölcsönfelvevő  lakóhelye  szerinti  hazai  fizetőeszköz  súlyos  leértékelődésének,  és  a
külföldi kamatlábak emelkedésének a törlesztőrészletekre gyakorolt hatására. 
Átláthatóan fel kell tüntetni azon mechanizmus konkrét működését is, melyre az érintett feltétel
utal,  nem helytálló  tehát  az  elsőfokú  bíróság  azon  megállapítása,  hogy az  EUB döntések  nem
követelnek meg szélesebb körű tájékoztatást, mint amit a 2/2014. PJE határozat.
A  felperesek  hangsúlyozták  azt  is,  hogy  a  perbeli  szerződéses  konstrukciónál  az
árfolyamváltozásnak  két  jelentős  hatása  van,  a  törlesztőrészletek  összegének  megváltozásán  túl
maga után vonzza a hátralévő, még ki nem fizetett tőketartozás összegének változását is. Erre a
kettős kockázatra a tájékoztató nem tér ki. 
A szerződés 4.4. pontja értelmében az adós akkor is  köteles a tőketartozást visszafizetni,  ha az
életbiztosításból  származó  összeg  nem  elegendő  a  fennálló  tőketartozás  törlesztésére.  A
tájékoztatásnak ki kellett volna terjedni arra, hogy az életbiztosítás forint törlesztést biztosít, míg az
adós kötelezettsége ki van téve az árfolyamváltozásnak. Felperesi álláspont szerint amennyiben nem
világos vagy érthető az életbiztosítással kombinált kölcsönszerződés törlesztési mechanizmusának
későbbi,  törlesztőrészletek nagyságára gyakorolt  hatása,  az éppúgy a szerződés érvénytelenségét
eredményezi, mintha az árfolyamkockázatra vonatkozó tájékoztatás nem volna megfelelő.
A  felperesek  változatlanul  hivatkoztak  arra  is,  hogy  a  felmondás  érvénytelensége  folytán  a
végrehajtási eljárást meg kell szüntetni. Ennek előterjeszthetőségével kapcsolatban hivatkoztak a
Pp. Kommentárban írtakra,  melynek lényege szerint nem csupán anyagi jogilag kell érvényesen
létrejönnie a  követelésnek,  hanem végrehajtható  módon is.  A végrehajtási  záradék kiállításának
feltétele volt a jogszerű felmondás, amennyiben ez megdől, a záradék kiállításának sincs meg a
jogalapja. 
Az  alperesi  jogelőd  olyan  szerződési  pontra  hivatkozással  mondta  fel  a  jogviszonyt,  ami
tisztességtelen. A szerződés 7. pontjának első felmondási okára utal  a felmondás, ennek alapján
azonban  bármely  fizetési  kötelezettség  megszegése  esetén  felmondással  lehet  élni.  Ez  magába
foglalja azt is, hogy akármilyen csekély súlyú a késedelem, a hitelező felmondhatja a jogviszonyt,
ez a szerződési kikötés a rPtk. 209/A. § (2) bekezdése alapján semmis, a Ptk. 321. § (1) bekezdése
alapján joghatás kiváltására nem alkalmas. A Ptk. csak súlyos szerződésszegés esetén teszi lehetővé
a  felmondást.  A kikötés  nem  tesz  eleget  az  EUB  C-537/12.  és  C-116/13.  sz.  ügyben  hozott
ítéleteknek  sem,  melyekből  az  is  levezethető,  hogy  a  felmondást  a  hitelező  részéről  fizetési
felszólításnak  kell  megelőznie.  Jogellenes  felmondásra  jogot  alapítani  nem  lehet,  ezért  a
végrehajtást meg kell szüntetni.
A  felperesek  fellebbezésük  kiegészítésében  hivatkoztak  az  árfolyamkockázatról  szóló
tájékoztatással szembeni követelmények kapcsán a C-26/13., C-186/16.,  C-51/17.,  C-227/18. sz.
uniós  döntésben  foglaltakra.  Felsorolták,  hogy  milyen  8  szempontból  vizsgálandó  az
árfolyamkockázati tájékoztatás. Ezek közül kiemelték, hogy a fogyasztó részére elegendő időt kell
biztosítani ahhoz, hogy a rá háruló kockázatot megismerhesse és értékelni tudja, ezt a Pp. 164. §-a
alapján az alperesnek kellett volna bizonyítani. Az elsőfokú eljárás során nem nyert kétségmentes
bizonyítást az, hogy a felperesek a szerződéskötés előtt is kaptak tájékoztatást, ezért tényként csak
az állapítható meg, hogy a szerződés aláírásával egy időben történt a figyelemfelhívás. A C-26/13.
EUB ítélet tükrében ez az idő nem volt elegendő ahhoz, hogy a felperesek a kockázatot felmérjék és
megismerjék.  Ennek  az  a  következménye,  hogy  az  írásbeli  tájékoztatást  figyelmen  kívül  kell
hagyni. 



Fővárosi Törvényszék mint másodfokú bíróság
73.Pf.632.157/2019/7.                                          5
A felperesek  utaltak  az  MNB 2004.  júniusi  stabilitási  jelentésében rögzítettekre,  az  MNB több
helyen is kiemelte, hogy a törlesztőrészletek emelkedésének valószínűsége nem alacsony. Ezt az
átlagos fogyasztó nem tudhatta, ezért az alperesnek kellett volna erre felhívni a fogyasztó figyelmét.
Az alperes által nyújtott tájékoztatás nem alkalmas arra, hogy a fogyasztó a saját pénzügyi helyzetét
a várható valós kockázattal összevesse és érdemben mérlegelje. 

A felperesek csak arról kaptak tájékoztatást, hogy a konstrukciónak van kockázata, de arról nem,
hogy  az  a  fizetőképességüket  is  veszélyeztető  mértékű  lehet.  Figyelemmel  arra,  hogy  az
árfolyamváltozás fogyasztóra terhelése tisztességtelen, ezért az egész szerződés érvénytelen, így a
végrehajtást meg kell szüntetni.

Az  alperes  fellebbezési  ellenkérelmében  az  elsőfokú  bíróság  ítéletének  helybenhagyását  és
másodfokú perköltsége megtérítését kérte. Mivel a fellebbezés a tőke meghatározottságát és ennek
kihatását  a  Vht.  23/C.  §-ban  foglalt  feltételekre  már  nem  érintette,  ezért  álláspontját  csak  az
árfolyamkockázat és a felmondás jogszerűsége vonatkozásában fejtette ki.
Az alperes fenntartotta az elsőfokú eljárás során tett nyilatkozatait. A felmondással kapcsolatban
arra utalt, hogy a felperesek először azért tekintették a felmondást jogellenesnek, mert nem találták
megállapíthatónak,  hogy a  7.  pontban foglalt  14  felmondási  ok  közül  melyik  alapján  történt  a
felmondás. 
Ezt a 2018. december 5-én tett nyilatkozatukat utóbb, 2019. január 1-én megváltoztatták és ekkor
már a 7. pont tisztességtelenségére hivatkoztak. Ennek az a háttere, hogy a Fővárosi Ítélőtábla az
5.Pf.20.419/2018/8/II.  sz.  ítéletével  megállapította  a  felmondásra  vonatkozó  rendelkezés
tisztességtelenségét.  Ezzel  kapcsolatban  azt  hangsúlyozta,  hogy  az  ott  született  döntés  nem
végrehajtás megszüntetése iránti perben került meghozatalra, hanem a szerződés érvénytelensége
körében. 
Jelen  per  a  végrehajtás  megszüntetésére  irányul,  amiből  az  következik,  hogy a 7.  pont  kiesése
esetén sem lehetne a végrehajtást  megszüntetni,  mert  ez a  szerződés  részleges  érvénytelenségét
eredményezné, a kieső rendelkezés helyére pedig a régi Ptk. felmondásra vonatkozó szabálya lépne,
ami alapján az alperesnek ugyancsak lehetősége lett volna a felmondásra.
A felperesek több havi törlesztőrészlettel voltak elmaradva és a felmondás előtt többször kaptak
fizetési  felszólítást  is.  Az  alperes  állította,  hogy  jogelődje  felmondása  jogszerű  volt,  ezzel
kapcsolatban utalt az EBH2008.1786. és a BDT2014.3010. sz. eseti döntésben foglaltakra is. 
A tisztességtelennek vélt kockázatfeltáró nyilatkozat kapcsán fenntartotta az elsőfokú eljárás során
tett nyilatkozatát. Hangsúlyozta, hogy az alperes bizonyította, hogy a kockázatfeltáró nyilatkozat
megfelelő  volt,  ezzel  szemben  a  felperesi  oldalt  terhelte  volna  annak  bizonyítása,  hogy  a
tájékoztatást nem kapta meg vagy annak tartalma eltérő volt. Az alperes egyedi ügyekben hozott
ítéleteket  sorolt  fel  annak  alátámasztására,  hogy  a  bíróság  már  több  alkalommal  vizsgálta  az
árfolyamkockázati tájékoztatót és azt megfelelőnek találta. 
Kiemelte, hogy a Fővárosi Ítélőtábla 5.Pf. tanácsa  - aki a C-51/17. sz. alatti előzetes döntéshozatali
eljárást  kezdeményezte  -  is  arra  az  álláspontra  helyezkedett,   hogy  az  alperesi  tájékoztatás
megfelelő. Hangsúlyozta, hogy a C-51/17. sz. EUB határozat nem írta felül a 2/2014. és a 6/2013.
PJE határozatban foglaltakat, így azok továbbra is irányadók. Nem változtatott a bírói gyakorlat
irányán a C-227/18. és a C-118/17. EUB döntés sem, ugyanez vonatkozik a C-26/13., C-126/17. és
a C-186/16. sz. alatti döntésre is.

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.
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A fellebbezés alapos. 

A  másodfokú  bíróság  álláspontja  az  alábbiak  miatt  tért  el  az  elsőfokú  bíróság  ítéletében
kifejtettektől. 

A felperesek az elsőfokú bíróság ítéletében foglaltakat két okból sérelmezték, egyrészt változatlanul
állították,  hogy  a  felmondás  jogellenes,  joghatás  kiváltására  nem  volt  alkalmas,  másrészt  az
árfolyamkockázatra vonatkozó tájékoztatást továbbra sem találták megfelelőnek. 

A másodfokú bíróság a  felperesek álláspontját  osztotta  arra  vonatkozóan,  hogy a Pp.  369.  §  a)
pontja  alapján  (követelés  érvényesen  nem  jött  létre)  indított  perben  a  követelés  érvényes
létrejöttének  fogalmát  kiterjesztően  kell  értelmezi,  nem  csupán  a  követelés  alapjául  szolgáló
szerződés  érvénytelenségére  való  hivatkozást  lehet  figyelembe  venni.  A  Kúria  a
Pfv.I.21.346/2013/12. szám alatti  ítéletében kifejtette,  hogy a Pp. 369. § a) pontja értelemben a
„követelés”  alatt  nem  egyszerűen  a  felek  közti  jogviszonyból  származó,  polgári  peres  úton
érvényesíthető  követelést  kell  érteni,  hanem a „végrehajtható  követelést”,  a  záradékolt  okirattal
elrendelt végrehajtás tárgyát. 
Az a következtetés, mely szerint a végrehajtás megszüntetése iránti perben a követelés érvényes
létrejöttének  vizsgálata  szélesebb  körben  lehetséges,  mint  a  felek  közötti  szerződés
érvényességének megítélése, levonható a Kúria Pfv.I.21.384/2016/9. sz. és a Pfv.I.20.652/2007/4.
sz. határozatából is.
A felmondó nyilatkozat jogellenessége azonban érdemi vizsgálat mellett sem volt megállapítható. 
Az alperes helyesen mutatott rá, hogy súlyos szerződésszegés esetén a felmondás jogát a rPtk. 525.§
(1) bekezdés e) pontja is biztosította. Ebből következően nem volt jelentősége annak, hogy a perbeli
szerződésben szereplő, felmondásra vonatkozó általános szerződési feltételek tisztességtelenek-e,
mert a C-26/13. sz. ügyben hozott döntés értelmében a 93/13 irányelv 6.cikkének (1) bekezdését
úgy kell értelmezni, hogy (...) e rendelkezéssel nem ellentétes a nemzeti jog azon szabálya, amely
lehetővé  teszi  a  nemzeti  bíróság  számára  a  tisztességtelen  feltételnek  a  nemzeti  jog  valamely
diszpozitív rendelkezésével való helyettesítése révén az e feltétel érvénytelenségének orvoslását.
A felmondás jogszerűségét a kifogásolt szerződési feltétel kiesése esetén a Ptk. szabályai alapján
kellene megítélni,  ugyanakkor a becsatolt iratok alapján megállapítható, hogy a felmondás rPtk.
525.§  (1) bekezdés e) pontja szerinti feltétele teljesült, a   felperesek szerződésszegése súlyosnak
tekinthető. Az alperes ennek bizonyítására 22. sz. alatt csatolta a fizetési felszólításokat, melyeket
az elsőfokú bíróság a tényállás részévé tett. A felperesek semmivel nem cáfolták az alperes arra
vonatkozó bizonyítékait, hogy a felmondás időpontjában 8 havi törlesztőrészlettel voltak elmaradva.
A rPtk nem tartalmaz olyan rendelkezést, mely szerint a felmondás kötelező tartalmi eleme lenne a
hátralékos összeg megjelölése, ezért ennek hiánya jelentőséggel nem bír.
A felmondás jogellenessége nem volt megállapítható, a Vht. 24/C.§ (2) bekezdése szerinti feltétel
teljesült, így ez alapján a végrehajtás megszüntetésének nem volt helye. 

A felperesek  fellebbezése  azonban  kiterjedt  arra  is,  hogy  az  árfolyamkockázatról  nem  kaptak
megfelelő tájékoztatást. 
A rHpt. 203. § (6) bekezdése értelmében az 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.
Itt  jegyzi  meg  a  másodfokú  bíróság,  hogy  a  tájékoztatás  időpontját  megfelelőnek  tartotta,
figyelemmel a Kúria Konzultációs Testületének 2019. április 10-ei ülésén elfogadottakra is, mely
szerint  nem  kifogásolható  a  tájékoztatást  tartalmazó  okirat  szerződéssel  egyidejű  aláírása,
amennyiben  a  félnek  elegendő  idő  áll  rendelkezésre  annak  áttanulmányozására.  A felperesek
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személyes  előadása  szerint  a  Brókernet  képviselőjével  már  korábban  leültek  és  átbeszélték  a
szerződést.  Ezen  túlmenően  a  felpereseken  múlt,  hogy  a  szerződést  milyen  alapossággal,
időráfordítással olvassák át.

Az alperes  az  árfolyamkockázati  tájékoztatás  körében elsődlegesen a  szerződés  I/10.  pontjában
foglaltakra hivatkozott. A 10. pont szerint az adós tudomással bír az árfolyamkockázatról, továbbá
arról,  hogy a forintnak a svájci  frankhoz viszonyított  árfolyama kedvezőtlen változása esetén,  a
devizában megállapított törlesztőrészletek forintban fizetendő ellenértéke akár jelentős mértékben is
emelkedhet. Az adós tudomásul vette azt is, hogy a kockázat teljes mértékben őt terheli. 

Az alperes előadta azt is, hogy a 22. sz. alatt csatolt, felperesi hiteligénylő nyomtatvány 6. oldala
rögzíti,  hogy  az  adós  az  Ügyféltájékoztató  a  devizahitelek  kockázatairól  szóló  kiadványban
foglaltakat  megismerte  és  az  abban  foglaltak  alapján  tudomásul  veszi,  hogy  a  devizában
nyilvántartott  kölcsönnek a forintban nyilvántartott  kölcsönhöz képest magasabb a kockázata az
esetleges árfolyamváltozás miatt. 

A fentiekben  hivatkozott  „Ügyféltájékoztató  a  devizahitel  kockázatairól”  elnevezésű  okirat  az
árfolyamkockázat  ismertetése  körében  azt  tartalmazza,  hogy  amennyiben  a  forint  árfolyama
erősödik, akkor kevesebb forintot kell fizetni a devizában kifejezett törlesztőrészlet fejében, azaz a
hitel a futamidő alatt „olcsóbbá” válik. Ha azonban a forint árfolyama gyengül, akkor a devizában
kifejezett törlesztőrészlet forintra átszámított összege magasabb lesz, azaz „drágul” a hitel. A forint
erősödése tehát könnyít a törlesztési terheken, gyengülése pedig növelheti azokat. 

A felperesek 16.P.23.821/2016/12. sz. alatti tárgyalási jegyzőkönyvbe foglalt nyilatkozata szerint az
Ella Bank képviselőjével nem találkoztak, csak a Brókernettel voltak kapcsolatban. Ettől a cégtől
nem  kaptak  különösebb  tájékoztatást  az  árfolyamkockázatról,  a  CHF  árfolyamának  változását
mutatták meg visszamenőleg 4-5 évre, amiből látszott, hogy lényegesen nem változott az árfolyam.
Az alperes által nem vitatott felperesi nyilatkozatból következően - miután az írásos tájékoztatóktól
eltérő szóbeli tájékoztatás nem volt - a másodfokú bíróságnak azt kellett vizsgálni, hogy az ebben
foglaltak  megfelelnek-e  a  6/2013.  és  2/2014.  Polgári  jogegységi  határozatokban,  valamint  az
Európai  Unió  Bírósága  C-186/16.,  C-51/17.  és  C-227/18.  sz.  alatti  döntéseiben  támasztott
követelményeknek. 

A 6/2013. Polgári jogegységi határozat 3. pontja értelmében 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 2/2014. Polgári jogegységi határozat
1. pontja szerint a rendelkezés tisztességtelensége csak akkor vizsgálható és állapítható meg, ha az
általánosan  tájékozott,  észszerűen  figyelmes  és  körültekintő  átlagos  fogyasztó  számára  annak
tartalma  a  szerződéskötéskor  -  figyelemmel  a  szerződés  szövegére,  valamint  a  pénzügyi
intézménytől  kapott  tájékoztatásra  is  -  nem  volt  világos,  nem  volt  érthető.  Ha  a  pénzügyi
intézménytől kapott nem megfelelő tájékoztatás vagy a tájékoztatás elmaradása folytán a fogyasztó
alappal  gondolhatta  úgy,  hogy  az  árfolyamkockázat  nem  valós,  vagy  az  őt  csak  korlátozott
mértékben terheli, a szerződésnek az árfolyamkockázatra vonatkozó rendelkezése tisztességtelen,
aminek következtében a szerződés részlegesen, vagy teljesen érvénytelen.
A másodfokú bíróság 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
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árfolyamkockázattal kapcsolatban a C-186/16., C-51/17. és a C-227/18. sz. alatti döntésekben jelent
meg, ezért 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,
arra kötelezi a pénzügyi intézményeket, hogy elegendő tájékoztatást nyújtsanak a kölcsönfelvevők
számára ahhoz, hogy ez utóbbiak tájékozott és megalapozott döntéseket hozhassanak. E tekintetben
e  követelmény  magában  foglalja,  hogy  az  általánosan  tájékozott,  ésszerűen  figyelmes  és
körültekintő, átlagos fogyasztó ne csupán azt legyen képes felismerni, hogy a nemzeti fizetőeszköz
a  kölcsön  nyilvántartásba  vétele  szerinti  devizához  képest  leértékelődhet,  hanem értékelni  kell
tudnia  egy  ilyen  feltételnek  a  pénzügyi  kötelezettségeire  gyakorolt  –  esetlegesen  jelentős  –
gazdasági következményeit is.

A  másodfokú  bíróság  osztotta  a  felperesek  álláspontját  azzal  kapcsolatban,  hogy  az
árfolyamkockázatról szóló tájékoztatás megfelelősége kapcsán figyelemmel kell lenni arra is, hogy
jelen  esetben  a  kölcsönszerződéshez  életbiztosítás  is  kapcsolódott,  mert  ennek  kihatása  volt  a
fizetési feltételekre is. 
A kölcsönszerződés  I.1.1.  pontja  szerint  az  adós  arra  vállalt  kötelezettséget,  hogy  a  legfeljebb
31.950.000 Ft-nak megfelelő, a bank által  a folyósítás napján jegyzett deviza vételi  árfolyamon
átszámított, devizában nyilvántartott összeget visszafizeti. 
A kölcsön törlesztésére vonatkozó rendelkezéseket a 4. pont tartalmazza. 
A 4.1. pont értelmében a kölcsön havi induló törlesztő összege 1.115,14 CHF. 
A  4.2.  pont  szerint  az  adós  a  futamidő  alatt  a  kölcsöntartozást  egyrészt  havi  részletekben
(törlesztőrészlet)  tartozik megfizetni. Az ügyleti  kamat és a kezelési költség havonta esedékessé
váló része együttesen képezi a havi törlesztőrészlet összegét. 
A 4.3.  pont  értelmében az adós a 4.2.  pontban foglaltakon túl „tőketörlesztés” megfizetésére is
köteles, az ott meghatározott három törlesztési időpontban és összegben. 
A Lakossági Hitelezési Üzletszabályzat 11. pontja  („Életbiztosítás mellett nyújtott hitelek”) is azt
tartalmazza, hogy az ügyfél egyrészt kamatból és kezelési  költségből álló havi törlesztő összeg,
másrészt a hitelszerződésben meghatározott időpontban és összegben „tőketörlesztés” megfizetésre
köteles. 

A fentiek alapján az állapítható meg, hogy a perbeli szerződésben elkülönül az ügyleti kamat és
kezelési  költség  fizetési  kötelezettség,  melyet  a  szerződés  törlesztőrészletnek  vagy  törlesztő
összegnek nevez, továbbá a „tőketörlesztés” fogalma. 
Ugyanakkor a 10. pontjában lévő tájékoztatás (és egyéb, korábban idézett tájékoztatás is) csak arra
terjed  ki,  hogy a  devizában megállapított  törlesztőrészletek forintban fizetendő ellenértéke  akár
jelentős mértékben is emelkedhet. 
A másodfokú bíróság álláspontja szerint a fentiek miatt az alperes által nyújtott tájékoztatás nem
volt  világosan  és  érthetően  megfogalmazva,  mert  abból  a  fogyasztó  számára  nem  derült  ki
egyértelműen, hogy a 10. pont szerinti törlesztőrészletek jelentős növekedése nemcsak a szerződés
4.  pontjában  törlesztőrészletként  definiált  (kamat+költség)  fizetési  kötelezettségre  vonatkozik,
hanem a 10. pontban nem szereplő, tájékoztatással nem érintett „tőketörlesztés” címén fizetendő
összegre is. 

Mindez  alátámasztotta  azon  felperesi  hivatkozást,  hogy  a  tájékoztatás  nem volt  megfelelő.  Az
általánosan  tájékozott,  ésszerűen  figyelmes  és  körültekintő  átlagos  fogyasztó  a  4.  és  10.  pont
összevetéséből juthatott arra a következtetésre, hogy a szerződésben rejlő árfolyamkockázat csak az
alperes által törlesztőrészletnek nevezett fizetési kötelezettségre terjed ki. A szerződési feltétel ilyen
módon  való  -  alperes  által  egyoldalúan  történt  -  megfogalmazása  alkalmas  volt  arra,  hogy  a
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felperesek vállalásuk gazdasági  következményeit  ne tudják felmérni  (Európai  Unió Bírósága C-
51/17, C-186/16. számú ítéletei és a C-227/18. számú végzés), így a szerződés árfolyamkockázat
viselésére vonatkozó feltételei nem minősülnek világosnak és érthetőnek, azok a Ptk. 209. §. (4)
bekezdése alapján semmisek. 

Figyelemmel arra, hogy az árfolyamkockázat fogyasztóra hárítása a szerződés elsődleges tárgyához
tartozik,  a  főszolgáltatás  részét  képezi,  ezért  az  árfolyamkockázatra  vonatkozó  rendelkezés
tisztességtelenségének megállapítása a kölcsönszerződés teljes érvénytelenségét eredményezte. 
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 a másodfokú bíróság a végrehajtási eljárásokat a Pp.
369.§ a) pontja alapján megszüntette. 

A másodfokú bíróságnak a Pp. 370/A. § (6) bekezdése alapján a megszüntetett végrehajtásoknál
rendelkezni kellett a végrehajtási költségek viseléséről is. Ennek összegszerűsége tekintetében az
önálló bírósági  végrehajtó 235.V.0331/2013/141.  sz.  alatti  beterjesztését  vette  figyelembe,  azzal
hogy csak a konkrétan előterjesztett költségigényről tudott dönteni. 

Mindezek  alapján  a  másodfokú bíróság  az  elsőfokú bíróság  ítéletét  a  Pp.  253.§  (2)  bekezdése
alapján megváltoztatta és a végrehajtásokat megszüntette. 

A felperesek  fellebbezése  eredményes  volt,  ezért  az  alperes  a  Pp.  78.  §  (1)  bekezdése  alapján
köteles a felperesek első- és másodfokú perköltségét megtéríteni, amely a 32/2003. (VIII.22.) IM
rendelet 3. § (2) bekezdés és (5) bekezdése alapján megállapított és a (6) bekezdés alapján a kifejtett
tevékenység arányában mérsékelt ügyvédi munkadíjból áll. 

Az I.r. felperes illetékfeljegyzési joga és a II.r. felperes személyes költségmentessége folytán le nem
rótt 1.500.000 Ft kereseti és 2.500.000 Ft fellebbezési illetéket a 6/1986. (VI.26.) IM rendelet 13.§
(2) és 15.§ (1) bekezdése alapján az alperes köteles az állam javára megfizetni. 

Budapest, 2019. október 4.
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