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magára nézve kÖtelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy azok a kölcsönszerződés
elválaszthatatlan részét képezik.

A KÖlcsÖnszerződés Általános Feltételeinek 8. pontja szerint deviza alapú konstrukció
választása esetén a forintban kifejezett tőkeösszeg a szerződés időtartama alitt a forint és a
kÜlfÖldi deviza közti, OTP Bank Nyrt. áltai havonta meghatározott devizaárfolyam
változásoknak megfelelŐen változik a kölcsönt nyújtó áltahnós szerződési feltételeúen,
valamint az üzletszabályzatban rögzítettek szerint.

A forintban kifejezett eredeti tőkeösszeg külföldi devizában meghatározott megfelelője a
kÖlcsÖnszerződés megkötésének napját _megelőző napon érvényes oTp Bánk Ny.t.
devizavételi árfolyam segítségével kerül móghatározáira, amely árfolyam az ún. első
referencia-árfolYam, A szerződés időtartama alitt a forintban kifejózett tőkeösszeg, valamint
kÖvetkezéskéPPen a jövőben esedékes törlesztőrészletek összege a forint és az Úgyfét áItal
választott kÜlfÖldi deviza közti árfolyamváltozásoknak mógfelelően újrakonvertálásra
kerÜlnek Új referencia-árfolyam kiszámítása esetén a megfelelő hátralévő tőkeösszeg
módosításra kerÜl a referencia árfolyamok változásai alapján. A hátralévő tőke növekszik a
forint leértékelődése esetén és csökken a küIföldi devizábin szembeni felértékelődése esetén,A fenÜ módosítás alaPján a jövőben esedékes részletek újrakalkulálásra kerülnek egyenlő
Összegű Új részletfizetési kötelezettségre a módosított hátralévő tőke, a szerződéses kamat és
a hátralévő futamidő figyelembevételével. A 33. pontban rtigzítésre került, hogy a felek ajelen kÖlcsönszerződést annak átolvasása és megértése után, mint akaratut<kaimindenben
egYezőt, a kÖlcsÖnsznrződés Egyedi Feltételeiben megjelölt napon jóváhagyólag aláírták.
Emellett az ügyfél kijelentette, hogy a kölcsönt nyÚltO általános ."..rőáéri feltételeit
megismerte, annak tartalmáról részletes tájékoztatást kapott és aláírásával elismeri, hogy
rendelkezéseit elfogadta.

A {.l:k kÖzÖtt fogYasztói_ szerződés jött létre, amelynek az árfolyamkockázatról szóló
rendelkezéseit a felperessel szerződő fél egyoldalúan, előre határoáta meg, azok egyedi
megtárgYalására nem került sor. A II.r. alperes készfizető kezességet vállalt iienti szerződés
alaPján nYÚjtott kölcsön visszafizetésére az ahhoz kapcsolódó kamattal valamint egyéb
díjakkal és költségekkel együtt. A szerződés távollévők ktirtitt jött létre és az ügyletkőtés
során eljárt tanúk. szóban az árfolyamkockázattal összeftiggésben lazárőlág annyi
tájékoztatást adtak, hogy az árfolyamváltozás befolyásolja a tőketartozást és a tőketartozás
váItozásával együtt változhat a törlesztőrészlet is.

A felPeres jogelődje levelében több alkalommal tájékoztatta az alpereseket a szerződés
alaPján fennálló esedékes tartozásról, felszólította őkei a teljesítésre, Úajd a 2016. június 15.
naPján kelt leveiében a szerződést azonnali hatállyal felmonáta és közölt!, nogy a rogyasztási
hitelszerződés lezárásának összege 2,660.45i,- Ft. Eme]lett a ,nágtíótt fogyasztói
kÖlcsÖnszerződésről a 2014. évi XL. törvény alapján megállapította, holy az alperesekkel
szemben nem számított fel tisztességtelen [Óvetelési, így túlfizeiás a iogyasztói
kÖlcsÖnszerződés vonatkozásában nem keletkezett, urnóty 

-Ólszámolás 
felülvizsgáltnak

minősül. A 2015. évi CXLV. törvény alapján 
^ 

,r"rrbdés forintra való átváltással
módosításra került.

A felPeres fizetési meghagyás kibocsátását kezdeményezte az alperesekkel szemben, amely
kérelmét az eljárt közjegyzőItelyettes az I. rendű alpeies tekintetéberr hivatalból elutasította,
mivel részére a fizetési meghagyást nem leheteti kézbesíteni. A II.r. alperes a fizetési
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meghagyással szemben ellentmondással élt.

L7] A fentieket követően a felperes keresetet terjesztett eló, amelyben kérte, hogy a bírőság az

alpereseket egyetemlegesen kötelezze a 2.648.801,- Ft, valamint ebből 2.438.436,- Ft után

2016. június 24. napjától a kifizetés napjáig járó évi 16,44 %o mértékű késedelmi kamat
valamint perköltség megfizetésére. A keresetet arra alapította, hogy a Banif Plus Bank Zrt.
kölcsönszerződést kötött az I.r. alperessel személygépkocsi megvásárlása céljából. A
megkötött szerződés egyedi feltételei szerint a kölcsön összege í.97t.675,- Ft, míg a
finanszírozott összeg 1.905.000,- Ft volt. A kölcsönszerződés vonatkozásában a II.r. alperes
készfizető kezessé get váIlalt.

tB] Mivel az I. rendű alperes fizetési kötelezettségének a felszólítás ellenére sem tett eleget, ezzel
súlyos szerződésszegést követett el, így a 2016. június 15. napján kelt levelében a szerződést
azonnali hatállyal felmondta. Az I. rendű alperes fizetési kötelezettsége körében hivatkozott a

felmondás időpontjáig esedékessé váIt meg nem fizetett törlesztőrészletekre, valamint a

hátralévő tőke és a kamatok, valamínt költségek megtérítésére.

t9] Az alperesek ellenkérelmében foglaltakra tekintettel a felperes a szerződés tartalmára utalva
hivatliozott arra, hogy megfelelő tájékoztatást adott az árfolyamkockázatróL Alláspontja
szerint a tájékoztatási kötelezettségének az egyedi feltéte}ek II. pontja és az általános
szerződési feltételek 8. ii) pontjában foglaltakkal eleget tett, a tájékoztatás világos és érthető

volt. Abból kiderüI, hogy az árfolyamok váItozhatnak, valamint a törlesztőrészletek összege
is változhat, tartalmazza emellett, hogy a hátralévő tőke növekszik a forint leértékelődése
esetén. A kockázatfeltáró nyilatkozat kitér arra is, hogy a svájci frank árfolyamának
ingadozása a forint árfolyamát befolyásolhatja, amelybőI az is következik, hogy bármilyen
irányban és bármilyen mértékben váItozhat a HUF-CHF árfolyam. A felperes szerint a

szerződésben meghatározásra került, hogy a finanszírozás devizaneme svájci frank, Így a
felek egymással deviza alapú kölcsönszerződést kötöttek és a szerződés tartalmazza a kölcsön
összegét külföldi devizában és az első referencia-árfolyamot is, ezekből is az következik,
hogy az alperesek a deviza alapú konstrukciót váIasztották. A Hpt. 213. § (1) bekezdés b)
pontjára alapított semmisségre e}őadta, hogy az előbbi rendelkezéseknek a perbeli
kölcsönszerződés maradéktalanul eleget tesz, mivel tartalmazza az éves, százalékban
kifejezett teljes hiteldíjmutatót valamint a szerződés részévé váIt a kondíciós lista is, amely
tartalmazza a hiteldíjmutató számítása során figyelembe nem vett egyéb esetleges költségek
meghatározását és összegét.

t10] Az alperesek az ellenkérelmükben a kereset elutasítását és a felperes perköltségben való
marasztalását kérték, hivatkoztak az árfolyamkockázatróI szóló tájékoztatás elmaradására,
valamint az Európai Unió Bíróságának C-51.1t7. számon hozott döntésével összefüggésben
atTa, hogy a perbeli kockázatfeltáró nyilatkozat nem adott tájékoztatást a nemzeti
fizetőeszköz súlyos leértékelődésének lehetőségéról, valamint arról, hogy a törlesztőrészlet
növekedése az adós számára megélhetési gondokat okozhat. A perbeli kockázatfeltárásbóI a

figyelemfelhívó jelleg teljesen hiányzik. Az adósnak objektíve sem áIlt kellő idő
rendelkezésére ahhoz, hogy megalapozott ügyleti döntést legyen képes meghozni, a
kölcsönszerződést csak közvetlenül az aláírást megelőzően volt lehetősége elolvasni.
Hivatkoztak az Európai Unió Bíróságának C- 186/16, számú ítéletére is, amely szerint
vizsgálni kell, hogy a szolgáltató a fogyasztő eLé tárt-e minden releváns tényt, amelyrőI
tudomása volt. Áiláspontuk szerint a mozaikszerű tájékoztatás a Hpt. 203. § (6) és (7)
bekezdésében foglaltaknak nem felel meg és ki kellene tűnnie annak is, hogy az
árfolyamváltozás nem elhanyagolható mértékű kockázatot jelent és nem elhanyagolható
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mértékben, korlátlanul növelheti a törlesztőrészleteket.

t11] Az alperesek szerint a köIcsönszerződés tárgya nem meghatározható, mivel összemosódik a
kÖlcsÖnÖsszeg a kezelési költséggel és a hivatkozott OTP Bank Nyrt. a szerződéskötést
megelőzó napon háromféIe árfolyamot alkalmazott. A szerződésben szereplő THM alapján a
tÖrlesztőrészlet nem vaiós, amennyiben a törlesztőrészletek tekintjük valósnak, akkor .-iHna
értéke nem lesz azonos a kölcsönszerződésben foglaltakkal. _A perbeli szeruődés egyedi
feltételeiben feltüntetett két különböző mértékű kamatláb és az ÁszF 7. pontjának egytiűs

lI2) értelmezésével nem állapítható meg a ténylegesen alkalmazott kamatmérték. A fentiek
mellett az alperesek vitatták a felperes követelésének összegszerűségét és az ellenkérelem
szerint a kÖIcsönszerződés a Hpt. 213. § (1) bekezdés a), b), c) és e) pontjaiba ütközik.

I13] A Tatabányai Járásbíróság a 2019. november 13. napján meghozott 4.p.27.o65/2018/33.
számú Ítéletében megállapította, hogy a 2008. október 18. napján 196955 szerződésszámon
létrejött kölcsönszerződés a THM tárgyában érvénytelen, a szerződést érvényessé
nyilvánította és kötelezte az I-II. r. alpereseket, hogy 15 napon belül fizessenek meg a
fe}peresnek egyetemleges felelősséggel 2.648.801,- Ft-ot és ezen összegből 2.438.436,: Ft
után 2016. június 24. napjátÓI a kifizetésig évi !6,44o/o késedelmi kamitot és267.576,,-Ft
perköltséget.

U4] Az elsőfokú bíróság az Ítéletét a Polgári TörvénykönyvrőI szőIő 1959. évi IV. törvény (ptk.)
198.§(l)bekezdésére,a205.§(l)bekezdésére,a523,§(l)bekezdésére,a272.§(D
bekezdésére alapította és azzal indokolta, hogy a kölcsönszerződés deviza aiapú, tartalmaizá
a finanszírozás devizanemét, a kölcsön és a törlesztés összegét forintban és CHF-ben
kifejezve, valamint az első referencia árfolyamot. Az árfolyamkockázatról a felperes
megfelelŐ, az általánosan tájékozott fogyasztó számára érthető és elegendő részletességű
tájékoztatást adott. A kölcsönszerződésben foglaltakat azL r. alperes tudomásul vette, így ait,
hogy külföldi valuta választása esetén az árfolyamok változása miatt a hátralévő tőkeósszeg
és a törlesztőrészletek változhatnak és a változások hatását magára vállalta. 

^;árfolyamkockázatról szóló tájékoztatást az ÁSZP 8. pontja, valamini 8.ii. alpontja is
tartalmazza, az I. r. alperes a kölcsönszerződésben nyugtázta, hogy az ÁszF-et megismerte,
azt magára nézve kötelezőnek elismerte, a II. r. alperes pedig a kezességi sz..iődé.ben
nyilatkozott arról, hogy az egyedi szerződést és az ASZF-et megismerte és megértette. A
tájékoztatás nem csak a változás lehetőségére, hanem annak következményére is kiterjed,
mivel felhÍvja figyelmet a tartozás és a törlesztőrészlet emelkedésének lehetőségére. relpórei
ennél részletesebb tájékoztatásra nem volt köteles, nem értékelhető hiányosságként, hógy a
súlyos változásra, illetve esetleges megélhetési problémákra az általa adott tájékoztatás iem
terjed ki.

t15] Az elsőfokú bíróság alaptalannak tekintette az alperesek azon hivatkozását, hogy nem volt
lehetóségük a kölcsönszerződés aláírás előtti tanulmányozására, mivel eprái Tivadar
tanúvallomása szerint volt rá lehetőség és konkrét eset, amikor előzetesen a/ tigyrer elvitte
ilYen célból a szerződést. Kétségtelen hiánya a szerződésnek, hogy a szerződésk:Ótés napján
alkalmazott három árfolyamérték közül a megfelelő nem volt szabáIyozva, de erre megoldlíst
adott a 2OL4. éví XL. törvény, miszerint az MNB középárfolyamot kell alkalmaÁi. Az
elsőfokú bíróság a felperes kimutatását az összegszerűségről (11/F-26.) elfogadta, mivel
megfelelő magyarázatot adott a felmondáskori és a perben érvényesített követeléi eltérésének
okárÓI, arról, hogy a perben 11.656,- Ft összegű szolgáltatási díj iránti követelését nem
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érvényesíü. A kamattal összefüggésben kifejtette, hogy a felmondásra tekintettel a

felperesnek ügyleti kamat nem, dJ késedelmi kamat jár, melynek összege az /ISZP tt.
pontjában a szerződéses kamat, plusz 6 o/o-ban került meghatározásra. A felperes késedelmi
kamat követelését ezért alaposnak találta,

t16] Az ítélet indokolása szerint megalapozottan hivatkoztak alperesek a THM nem megfelelő
módon való számítására. A THM az összetevői változása (például: kamaWáltozás) miatt a

szerződéskötéskori adatok alapján kerül meghatározásra. Az alperesek szerint a THM

í1-7] mértéke téves, mert annak alkalmazásával és a szerződésben meghatározott törlesztéssel a

futamidő alatt a törlesztés nem fizethető vissza. Felperes ezt vitatta, de a bizonyítási teherrŐI

szóló tájékoztatás elienére nem közölte, hogy jogelődje számszakilag hogy számolt. A
szerződésben rögzített 16,12%o nem számolható, ezért a szerződés nem felel meg a Hpt. 213.

§ (1) bekezdés b) pontjában foglaltaknak, ami a szerződés részleges érvénytelenségét okozta.
A bíróság ezért a szerződést érvényessé nyilvánította (Ptk.238. § (1) bekezdés) és az

alpereseket erre tekintettel kötelezte felperes követelésének megfizetésére.

tl8] Az elsőfokú bíróság az alpereseket a pervesztességükre tekintettel a Polgári perrendtartásrÓI

szóló 1952. évi IIL törvény (Pp.) 78. § (1) bekezdés alapján kötelezte a felperes
perköItsé gének megfizetésére.

[19] Az elsőfokú bíróság ítéletével szemben az alperesek terjesztettek eIő fellebbezést, kérték
annak megváltoztatását és a felperes kereseti kérelmének elutasítását. Másodlagosan,
amennyiben a bizonyítási eljárás megismétlése vagy olyan tartalmú kiegészítése szükséges,
amelynek terjedelme meghaladná a másodfokú eljárás kereteit, az alperesek az elsőfokú ítéIet

hatáIyon kívüI helyezését és az elsőfokú bíróság új tárgyalásra és új határozat hozatalára
utasítását kérték. Az alpereseknek a felperessel szemben perköltség iránti igényük volt, a

32l20}g.IM rendelet szerint megáIlapított, Áfá-t tartalmazó ügyvédi munkadíj megfizetését
kérték.

t20] A fellebbezés szerint az elsőfokú bíróság döntését az eljárási szabáIyok súlyos megsértésével
hozta meg. A felperes marasztalásra irányuló kereseti kérelme mellett az alperesek
védekezésükben a szerződés érvénytelenségét állították és nem volt olyan kérelem, amely az
érvénytelenség jogkövetkezményeinek levonására irányult volna. A jogkövetkezmény
alkalmazására csak erre irányuló érvénytelenségi perben van lehetőség marasztalásra irányuló
kereseü kérelem esetén. Amennyiben az alperesek védekezése eredményre vezet, a kereset
elutasítandó. Az elsófokú bíróság a kereseti kérelmen túlterjeszkedett és nem határozta meg,

hogy milyen feltételekkel nyilvánította érvényessé a szerződést és nem volt figyelemmel arra
sem, hogy a fogyasztói szerződés érvénytelenségére a Hpt. 213. § (3) atapján csak a

fogyasztó érdekében lehet hivatkozni.

l2t] Az alperesek szerint tévedett az elsőfokú bíróság, amikor a kereseti kérelem
összegszerűségének vizsgálatánál a törvényi elszámolás miatt nem vette figyelembe az
alperesek védekezését. A felperesnek a marasztalásra irányuló követelésének fennállását
összegszerűen bizonyítania kell, a kereseti kérelem összegszerúsége a csatolt iratok alapján
ítéleti bizonyossággal nem állapítható meg, az elsőfokú bíróság nem indokolta meg, hogy
miért fogadta el a kereseti kérelem összegszerűségét.

í22] Sérelmezte a fellebbezés, hogy az ítélet indokolásából nem állapítható ffi€g, az
árfolyamkockázatról adott tájékoztatással összefüggésben az alperesi védekezésben
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előadottakat miért nem taláIta megalapozottnak az elsőfokú bíróság. Az I. rendű alperes
fogyasztónak minősül és a szerződési feltételek tisztességtelenségét a bíróság hivatalból
köteles észlelni különös figyelemmel az Európai Bíróság C-3g7l1,i. számú döniésében és a
93/13. irányelvben foglaltakra. A tájékoztatási kötelezettséggel összefüggésben hivatkoztak a
2l20I4. PJE 1. pontjára és a Hpt. 203. § (6) és (7) bekezdésében foglaltakra, valamint az
EuróPai BÍróság C-26lI3. számú ítéletére, amely szerint a tájékoztatás alapján a fogyasztónak
kéPesnek kell lennie értékelni az eladási árfolyam alkalmazásának rí nézve Őetlegesen
jelentős gazdasági következményeit, és ennélfogva az általa felvett kölcsön teljes költség?t.

t23] A kölcsönszerződésben a felperes nem adott tájékoztatást arról, hogy az árfolyam adósra
nézve kedvezőtlen változásának nincs felső határa, annak ktivetkeztében a kolcs-ön részletei
ÚgY változhatnak, hogy azok az eredeti, szerződésben rögzített részletet képest akár
sokszorosára is emelkedhetnek. A felperes nem bizonyított oiyan tájékoztatást, ámiből az
átlagos fogyasztó számára világos és egyértelmű, hogy az árfolyamkockázat korlátlan
mértékben Őt terheli, Így a támadott feltétel nem világos, nem érthető, ezért
tisztességtelensége vizsgáIható. Az elsőfokú bíróság indokolási kötelezettségének azzal sem
tett eleget, hogy nem tért ki arra, hogy a C- 5Il17. számú Európai Uniós bírósági döntés
rendelkezéseit miért hagyta figyelmen kíviil.

t24] A fellebbezés szerint az elsőfokú bíróság annak sem tulajdonított jelentőséget, hogy a
kölcsönszerződés megkötését megelőző napon az OTP Nyrt. háromféle 

- 
árfolyimot

alkalmazott és a kölcsönszerződésben meghatározott referencia-árfolyam nem volt azonos
ezek egyikével sem. A kölcsön összege összemosódik a kezelési kÓltséggel, így az nem
meghatározhatÓ. Ezen körüIményeket a Hpt. 213. § (1) bekezdés a) pónqaiá alapított
érvénytelenségi okra tekintettel kérték figyelembe venni, mivel a ,"erződés tárgya-nem
egyértelmű és nem is kiszámítható a rendelkezésre álló adatok alapján. Ehhez kapcsol-ódóan a
tÖrlesztő részleteket sem lehet kiszámítani, így a szerződés a Hpt. 213. § (1) bekezdés e)
pontja alapján is érvénytelen.

t25] A fentiek mellett az alperesek bejelentették, hogy az elsőfokú bíróság ítéletének azon
megállapítása ellen, hogy a szerződés a THM tárgyában érvénytelen, fellebbezni nem
kívánnak, de a másodfokú eljárásban is vitatták a felperesi keresetet összegszerúségében és
hivatkoztak arra, hogy a felperes által benyújtott elszámolás helyessége n.m ellenőriÁető.

t26] A felperes fellebbezési ellenkérelmében az elsőfokú ítélet helybenhagyását és az alperesek
perköltségben való marasztalását kérte. A perköltség igényét a 32/z00{.IM rendelet aÜpján a
pertárgyérték 1o/o-a + Áfa összegben hatáiozta -eg-. Á fólperes álláspontja szerint a kereseü
kérelmének összegszerűségét a csatolt részletes számszaki levezetéssel igazolta. Az elsőfokú
bíróság helyesen ál]apította meg, hogy a perbeli gépjárművásárláshoz nyújtott deviza alapú
kÖlcsönszerződés tárgya, a kölcsön összege a szerződésben rögzítésre kertil. Emellett az oip
naPi többféle eladási árfolyamának meghatározásával kapcsolatban a DH 1 törvény és a
felperes elszámolási kötelezettsége kiküszöbölte a többféle árfolyam alkalmazását, az
elszámolás felülvizsgálták minősül, és jelen perben nem vitatható. A felperes szerint az
árfolyamkockázatról szőIő tájékoztatással összefüggésben az ítéIet ináokolása helyes
megállapításokat tett, amelyhez hivatkozott további eseti döntésekre és az Európai Unió
Bíróságának C-227 / IB. számú döntésére.

l27] A fellebbezés az alábbiak szerint megalapozott.

[2B] A törvényszék megállapította, hogy az elsőfokú bíróság a szerződés érvénytelenségére
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alapított ellenkérelemben foglaltakra tekintettel a szükséges bizonyítási eljárást lefolytatta, a

tényáIlást túlnyomórészt helyesen állapította il€g, azonban a törvényszék az

árfolyamkockázatróI való tájékoztatás tisztességtelenségének megítélésével összefüggő jogi

álláspontját nem osztotta.

t29] Figyelemmel arra, hogy a Potgári penendtartásróI szóló 1952. évi III. törvény (r.Pp.) 252. §

(1) és (2) bekezdése a jelen eljárásban nem volt alkalmazható, a törvényszék az elsőfokú
bíróság ítéletét a fellebbezési kérelem korlátai között bírálta felül. Ebből következóen a

t30] másodfokú eljárás nem érinthette erre irányuló fellebbezési vagy csatlakozó feilebbezési
kérelem hiányában az elsőfokú ítélet indokolásában rögzített, a THM mértékére vonatkozó
megátlapításokat. Ezzel összefüggésben megalapozott volt a fellebbezés azon hivatkozása,

hogy az elsőfokú bíróság megsértette az eljárási szabályokat akkor, amikor az Ítélet

rendelkező részében megáIlapította a kölcsönszerződés érvénytelenségét, és azt érvényessé

nyilvánította. Az elsőfokú eljárás során sem kereseti-, sem viszontkereseti kérelem nem

került előterjesztésre olyan tartalommal, hogy a bíróság állapítsa meg a szerződés

érvénytelenségét, és alkalmazza az érvénytelenség jogkövetkezményeit, az alperes

ellenkérelme kizárólag a kereset elutasítására irányult, arra terjedt ki, hogy az érvénytelen

szerződés alapján a felperes vele szemben igényt nem érvényesíüet. Ez alapján, amennyiben

a szerződés érvénytelen, azt az ítélet indokolásában kell rögzíteni és az érvénytelenség
jogkövetkezményeiről a kereseti kérelem és ellenkérelem (esetleges viszontkereseti kérelem)

keretei között kell határozni.

t31] Az irányadó bírói gyakorlatra és különösen az 7l2OI0. (VI. 28.) PK vélemény 2. pontjában

foglaltakra tekintettel a perbeli esetben erre irányuló kérelem hiányában nem volt mód arra,

hogy az elsőfokú bíróság az áItala megállapított részleges érvénytelenség jogkövetkezményét

alkalmazza, így a polgári törvénykönyvrőI szóló 1959. évi IV, törvény (r.Ptk.) 237, § (2)

alapján a szerződést érvényessé nyilvánítsa. EbbőI következóen a fenti megállapítással és

rendelkezéssel az eljárási szabályokat megsértette, a kereseti kérelmen túlterjeszkedett az

elsőfokú bíróság, így ezen rendelkezések az ítélet rendelkező részében nem szerepelhetnek.

I32] A fentiek mellett a törvényszék nem osztotta az elsőfokú bíróságnak az árfolyamkockázat
telepítésével összefüggésben kifejtett áIláspontját. Az r.Ptk. 205/A. § (2) bekezdése

értelmében, mivel az nem volt vitatott az eljárás során, hogy az árfolyamkockázatrÓl való
tájékoztatást tartalmazó szerződéses rendelkezéseket a felperesi jogelőd egyoldalÚan, előre és

az alperesek közreműködése nélkül határozta meg, azok egyedileg meg nem tárgyalt

feltételnek minősülnek.

t33] Az r.Ptk.-nak a perbeli szerződés megkötésekor hatályos 209. § (1) bekezdése szerint

tisztességtelen az általános szerződési feltétel, illetve a fogyasztói szerződésben egyedileg
meg nem tárgyalt szerződési feltétel, ha a feleknek a szerződésbőI eredő jogait és

kötelezettségeit a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megsértésével egyoldalúan és

indokolatlanul a szerződési feltétel támasztójával szerződést kötő fél hátrányára állapítja meg.

A (4) bekezdés alapján a tisztességtelen szerződési feltételekre vonatkozó rendelkezések nem

alkalmazhatóak a főszolgáItatást megáIlapító, illewe a szolgáltatás és az ellenszolgáltatás
arányát meghatározó szerződési kikötésre. Bár a r.Ptk. előbbi tételes szabáIyai teljeskörűen
kizárták a főszolgáltatást megállapítő szerződési kikötések tisztességtelenségének vizsgálatát,
a Kúria a 2l20L4. Polgári jogegységi határozatában - melynek megállapításai a bíróságolca
kötelezőek - áIIást foglalt abban a kérdésben, hogy ezen szabályok mel}ett vizsgálni
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szÜkséges, hogY a perbeli konstrukció lényegi - főszolgáltatáshoz tartozó - eleme, az
árfolYamkockázat fogyasztó általi víselése világos, érthetőizerződési feltétel volt_e. Ennek
alaPja, hogY A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről
szóló 1993. áPrilis 5-i 93/13/EGK tanácsi irányelv 4. cikkének (2) bekezdáse _ amely szerint
a feltételek tisztességtelen jellegének megítélése nem vonatkozik többek között a szerződés
elsődleges tárgYának a meghatározására, ámennyiben ezek a feltételek világosak és érthetőek
- figYelemmel az Európai Unióhoz valő csatlakozásra, a perbeli szerzőáés megkötésekor
Magyarországon is irányadó irányelvi rendelkezés volt.

t34] Az árfolyamkockázat telepítésével összefüggésben A hitelintézetelrrőI és a pénzügyi
vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvén}nek (Hpt.) a szerződéskötéskor hatályos zo5.§
(6) bekezdése előírta, hogy az olyan lakossági ügyféllel ktitcltt szerződés esetón, amely
devizahitel nyújtására irányul, illetőleg ingatlania t<ittitritt vételi jogot tartalmaz, a pénzügyi
intézménYnek fel kell tárnia a szerződéses ügyletben az ügyfelet érintő kockázatot, amelyn"et<
tudomásulvételét az ügyféI aláírásával igazolja. 

^ 
(7) bókezdés a) pontja értelmében á (o)

bekezdésben meghatározott kockázatfeltáró nyilatkozatnak tartalmaznia kell devizahiiei
nYÚjtására iránYuló szerződés esetén az árfolyamkockázat ismertetését, valamint annak
hatását a törlesztő részletre.

t35] A fenti szabályok kockázatfeltárásának és az erre vonatkozó alperesi nyilatkozatnak nem kell
kÜlÖn okiratban szerepelnie, azt tanalmazhatja az aláírt szerádés is, az alperes által aláírt
okiratokban foglalt tájikoztatást kellett vizsgálni az árfolyamkockázat viselését meghatározó
szerződéses rendelkezés tisztességtelenségének vizsgálata során.

t36] A Perbeli szerződés egyedi részében közölt nyilatkozat, amelyben a felperes magára vállalta
kÜlfÖldi devizanem váIasztása esetén az árfolyamok változásának kockázatát, egyértelmű
szerződéses rendelkezés volt arra nézve, hogy az árfolyamkockázat viselésére i-f.lp....
kÖteles. Emellett az árfolyamkockázatról adott, a kölisönszerződés egyedi és általános
feltételei között szereplő tájékoztatás a felperes számára megismerhető ;;1t, az I.r. alperes
aláírása ezen okiratokon szerepel, amely igazolja, hogy azokat a szerződéskötéskor
rendelkezésére bocsátották.

[37l Az árfolYamkockázatról vató tájékoztatás megfelelőségének vizsgálata során a bíróság
figYelemmel volt a kötelezően alkalmazandó jogegységi hitározatokbin, valamint az EurópaT
Unió BÍróságán+ Ítéleteiben foglaltakra. A2l20I4. polgári jogegységi határozat értelmében
figYelemmel kellett lenni arra, hogy a nem megfetetO tá;erűatá vagy a tájékoztatás
elmaradása folytán a felperes alappal gondolhatta-e úgy, hagy az árfotylmkockázat nem
valós vagy az csak korlátozott mértékben terheli. a o72ore. Írolgári jogegységi határozat
figYelembevételével az alperest terhelő tájékoztatási kötelezettségn-ek Ú [.ir.tt ierjednie az
árfolYamváltozás lehetőségére és arra, hogy annak milyen hatáia van a törlesztőrészletre
azzal,hogy a tájékoztatási kötelezettség nem terjed ki az árfolyamváltozás mértékére.

[3B] Az EuróPai Unió Biróságának C-26lL3. sz. ítélete szerint a 93/13 irányelv 4. cikkének (2)
bekezdését ÚgY kell értelmezni, hogy azon követelmény alatt, amely szerint a szerződési
feltételnek világosnak és érthetőnek ketl lennie, nem kizáióIag aztkell érteni, hogy az érintett
feltételnek nyelvtani szempontból kell érthetőnek lennie a fogyasztó számára, t án.* azt is,
hogY a szerződésnek áttátható jelleggel fel kell tüntetnie az érintett feltételben meghatározoti
külföldi pénznem áwáltási mechanizmusának konkrét működését, valamint az e
mechanizmus és a kölcsön folyósítására vonatkozó, a többi feltételben előírt mechanizmus
kÖzÖtti viszonYt oly módon, hogy a fogyasztónak módjában álljon egyértelmű és érthető
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szempontok alapján értékelni a számára ebból eredő gazdasági következményeket. Az ítélet
indokolása szerint azt keII megállapítani, hogy az általánosan tájékozott, ésszerűen figyelmes
és körültekintő, átlagos fogyasztó a tájékoztatás alapján nemcsak felismerni képes a küIföldi
pénznem eladási és vételi árfolyama között a pénzpiacon általánosságban megfigyelt
különbség fennállását, hanem képes-e értékelni is a végső soron általa megfizetendő
törlesztőrészletek kiszámítására alkalmazott eladási árfolyam alkalmazásának rá nézve
esetlegesen jelentős gazdasági következményeit is, ennélfogva az áItala felvett kölcsön teljes
költségét.

t39] Az Európai Unió Bíróságának C- 51,117. sz. ítéIetében foglaltak szerint a pénzügyi
intézmények számára kötelező elegendő tájékoztatást nyújtani a kölcsönfelvevő számára
ahhoz, hogy ez utóbbiak tájékozott és megalapozott döntéseket hozhassanak, Az
árfolyamkockázattal kapcsolatos feltételnek nemcsak alaki és nyelvtani szempontból, hanem
a konkrét tartalom vonatkozásában is érthetőnek keli lennie a fogyasztó számára, abban az
énelemben, hogy az áItalánosan tájékozott, ésszerűen figyelmes és körültekintő átlagos
fogyasztó ne csupán azt legyen képes felismerni, hogy a nemzeti fizetőeszköz a köIcsön
nyilvántartásba vétel szerinti devizához képest leértékelódhet, hanem értékelni kell tudnia
egy ilyen feltételnek a pénzügyi kötelezettségére gyakorolt esetlegesen jelentős gazdasági
következményeit is. Az ítélet indokolása szerint a köIcsönfelvevőnek világos tájékoztatást
keIl kapnia anól, hogy a deviza alapú köIcsönszerződés aláírásával bizonyos mértékű
árfolyamkockázatot vállal, amely gazdaságilag nehezen viselhetővé válhat, amennyiben az a

pénznem, amelyben jövedelmét kapja leértékelődik azon devizához képest, amelyben a
kölcsönt nyújtották.

t40] A törvényszék a fentiek mellett figyelemmel volt a Kúria legújabb eseti döntésében
kialakított gyakorlatára és megállapította, hogy az Általános Szerződési Feltételek között
szereplő tájékoztatás alapján az ésszerűen figyelmes és körültekintő, átlagos fogyasztó
számára annak ki kellett tűnnie, hogy a szerződés tartalmaz kockázatot az árfolyam
változásával összefüggésben és ezt a kockázatot az alperesnek kell viselnie, A szerződés
azonban azzal összefüggésben semmilyen tájékoztatást nem tartalmaz, hogy a szerződés
futamideje alatt valós lehetősége van az árfolyamváltozás bekövetkezésének, így reálisan
számolni kell azzal, hogy az árfolyamváltozás következtében fennálló tőketartozás és a
kölcsön törlesztő részletének összege akár jelentős mértékben is megemelkedhet, ami a
gazdaságilag nehéz helyzetbe hozhatja. Figyelemmel arra, hogy a tájékoztatás szövege nem
utal arra, hogy az árfolyamváltozás és így annak gazdasági következményeit korlátozottak, a
fogyasztóként szerződő I. rendű alperesnek nem kellett arra következtetni, hogy az árfolyam-
változásból eredő kockázatot korlátlanul magára vállalja.

l4I] Mindezekre tekintettel a perbeli szerződésnek az árfolyamkockázatnak a fogyasztóra történő
telepítésérőI rendelkező kikötései a megfelelő tájékoztatás hiányában nem voltak világosak és
érthetőnek, ezért az r.Ptk. 209. § (1) és (5) bekezdése alapján tisztességtelennek, ami a
szerződés teljes érvénytelenségét eredményezi. A szerződés érvénytelenségének általános
jogkövetkezménye, figyelemmel az 1,12010. (VI. 28) PK vélemény 1. pontjában foglaltakra,
hogy az ilyen ügyletre jogot alapítani nem lehet, a szerződés alapján célzott joghatások nem
érhetőek el, így a szerződésre alapítottan a felperes az alperesekkel szemben igényt nem
érvényesíthet, Ebből következően jelen peres eljárásban, mivel az érvénytelenségre alapított
ellenkérelem megalapozott volt, de az érvénytelenség jogkövetkezményeinek alkalmazására
kérelem nem került előterjesztésre, marasztalásra nem kerülhet sol, hanem a kereset
elutasításának volt helye. Ezen eltérő jogi álláspont alapján a törvényszék a Pp, 253. § (2)
bekezdése alapján az elsófokú ítéletet teljes egészében megváltoztatta és a felperes keresetét
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elutasította.

Í42] Az alperes fellebbezésében fenntartott további érvénytelenségi okokról a törvényszék
megállapította, hogy azok nem voltak megalapozottak. A Hpt. 213.§ (1) bekezdése a) pontja
alapján semmis az a fogyasztási, lakossági kölcsönszerződés, amelyik nem tartalmazza a
szerződés tárgyát. A Hpt. 213. § (1) bekezdés e) pontja alapján semmis az a fogyasztási,
lakossági kölcsönszerződés, amelyik nem tartalmazza törlesztő részletek számát, összegét, a
törlesztési időpontokat. A törvényszék álláspontja szerint a megkötött szerződésben a

[43] szerződés tárgya egyértelműen meghatározásra került, a kölcsön összegét mind Ft-ban, mind
CHF-ben tahalmazza a szerződés és egyértelműen megállapítható, hogy a köIcsön összegét a
finanszírozott összeg és a kezelési költség együttes összege jelenti. Emellett a2OL4. évi XL.
törvény 3. § (2) bekezdése a szerződéskötés idejére visszamenőIegesen rendezte és
meghatározta az irányadó árfolyamot - a pénzügyi intézménynek az általa folyósított kölcsön
összegét, majd pedig a törlesztőrészletek összegét az ezek teljesítésének tényleges
elszámolási napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos
devizaárfolyam alapján kell átszámítania. Ezen kötelezően alkalmazandó jogszabályi
rendelkezés következtében a szerződés érvénytelensége az alkalmazandó árfolyam
meghatározatlansága miatt nem állapítható meg.

l44] Megalapozottan hivatkoztak az alperesek a fellebbezésben arra, hogy az elsőfokú bíróság a
bizonyítási eljárást nem folytatta le teljeskörűen a felperesi követelés összegszerűségére
nézve, azonban a szerződés érvénytelenségének megáIlapítása mellett a felperes az általa
megjelöIt ténybeli és jogi alapon az alperesekkel szemben igényt nem érvényesíthet.

t45] Az érvénytelen szerződésre a felperes jogokat nem alapíthat, az érvénytelenség
jogkövetkezményeinek alkalmazására, így a szerződés érvénytelensége mellett történő
elszámolásra pedig kereseti kérelem nem került előterjesztésre, így a felperes követelésének
összegszerűsége érdemben nem volt vizsgálható.

146] Az elsőfokú ítélet megváltoztatása következtében az alperesek pernyertessége mind az első,
mind a másodfokú eljárásra nézve megállapíthatóvá vált, ezért a felperes a r.Pp. 78. § (1)
bekezdése alapján köteles megfizetni az alperesek perrel felmerült költségeit. A törvényszék
az elsőfokú eljárásra az irányadó 2.648.801,- Ft pertárgy érték alapulvételével a 3212003,
(VIII. 22.) IM rendelet 3. § (1) bekezdése és a (2) bekezdés a) pontja alapján 168.200,_ Ft
Áfát is tartalmazó ügyvédi munkadíjat állapított meg az alperesek részére, *ig 
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eljárás során az alperesek által megfizetett 2].1.905,- Ft fellebbezési illeték meilett a fenü IM
rendelet 3. § (5) bekezdése alapján 84.100,- r't Átat is tartalmazó ügyvédi munkaűj került
meghatározásra, melynek megfizetésére a felperes köteles.

l47] Az Ítélettel szemben a Pp. 233-233/A. § alapján fellebbezésnek nincsen helye.

Tatabánya, 2020. június 03.

dr. Szabóné dr. Komjáthy Gabriella sk. dr. Bokros-Hóbor Tímea sk. dr. Sarkantyu Szabolcs sk.
a tanács elnöke előadó bíró bíró
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