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rendű alPeresek ellen szerződés érvénytelenségeiránti
perében a bíróiag meghozta

,,

az alábbi

t<öZBENsó írBI,ETET
A

bÍróság megállaPÍtja, hogy az

UCB Ingatlanhitel Zrt. ésa felperesek közt 2007.

december 3.

A

kÖzbenső Ítéletellen a kézbesítéstől_számított15 napon
belül fellebbezésnek van helye,
elektronikus Úton a Budapest Környéki Törvényszéken lehet
benyújtani a Fővárosi
?T,:|ryt_
Itélőtáblához címezve

Ha az elektronikus Úton kapcsolatot tartó fel a fellebbezését nem
elektronikus úton terjeszti elő, a
fellebbezése hatálYtalan és Úgy kell tekinteni, hogy az elektronikus
úton kapcsolatot tartó
fellebbezést nem nYÚjtott be és a bíróság az elekironikus
úton kapcsolatot tartó fellebbezőt
pénzbírsággal
sújtja.

Ha a fellebbezés csak a kamatftzetésre, a perköltség viselésére,
vagy összegére, illetve a meg nem
filYtelt il|eték, YagY az állam által előlegezett t6ttseg megfizetésére
vo-natko zik, vagy csak a
teljesítési határidövel kaPcsolatos, illetve a fellebbezés ciak
uL tebtindokolása ellen irányul _ és a
felek tárgYalás tartását nem kérték a másodfokú bíróság
u-r"it.uu""e$ tá.gr;Ú; kívül bírálhatja
-

Indoko|ás
A bíróság a felPeresek

keresete, az alperesek érdemi ellenkérelrne, a peres
felek nyilatkozatai, a
csatolt okiratok, továbbá a kihallgatott ianú vallomása
alapján az alábbitényállást állapította meg:

A

felperesek, mint adósok a

UCB

Ingatlanhitel Zrt.-vel, mint kölcsönnyújtóval
kötöttek.

napján hitelkiváltási célra elnevezésű tölcsönszerződést

2007. december 3.

l %,

ffi #
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A

szerződés 1.1 . pontja szerint az adős ELLA Első lakáshitel Kereskedelmi Bank Zrt._nél fennálló
kölcsöntartozás kiváltása a hitel célja, melynek folyósítását a kölcsönnyújtó maximum 3.716.000,_
Ft összegig vállalja.
-A szerződés 1.2. pontja szerint az adős a Raiffeisen Bank
azonosító

Zrt.-nél

számon fennálló kölcsöntartozás kiváltása is a hitel célja, melynek folyósítását a kölcsönnyújtó
maximum 2,890.3l4,- Ft összegig vállalja.
A 2. pont szerint a kölcsön együttes összege 49.546,- CHF.
A 3. pont szerint a maximális folyósítás együttes összege: a jelen kölcsönszerződés alapján a
kölcsönnyújtó a kölcsön folyósítását maximum 6.606.314,- Ft összegig vállalja.
A 4. pont szerint a kölcsön futamideje: 120 hőnap, amely a kezdönapon kezdődik és 10 ügyleti évre
tagolódik.
Az 5, pont szerint a rendelkezésre tartás határideje: 2008. év február hónap 29. napja.
A 6. pont szerint kamat mértéke: a kölcsön éves induló kamatlába2,OO Yo.
A 7, pont szerint kezelési költség mértéke: kezelési költség éves induló mértéke2,5oÁ,
A 10. pont szerint a Teljes Hiteldíj Mutató (THM): 5,04Yo.
A 11. pont szerint a kölcsön elsö kamatperiódusra érvényes havi törlesztőrész|ete a kölcsön
jóváhagyott teljes deviza összege igénybevételénekfeltételezésével186,- CHF. Az adós a törlesztési
kötelezettségének a futamidö alatt kölcsön esetében 120 alkalommal köteles eleget tenni.
A szerződés II.1.2. pontja szerint a folyósított kölcsön összegének átszámitása devizára a
kölcsönnyújtó hirdetményében meghatározott ún. folyósítási árfolyamon történik.
A szerződés II.2.1. pontja szerint a kölcsön kezdőnapja a kölcsön folyósítását követő hónap 12.
napja.

A II.2.8.
kölcsön-

pont szerint a teljes hiteldíj mutató számitása során nem került figyelembe vételre sem a

és biztosítéki szerződések kőzjegyzői

okiratba foglalásának vagy ügyvédi

ellenjegyzésének, sem a kölcsönhöz
kapcsolódó élet- és/vagy vagyonbiztosításoknak a díja.
A szerzödés II.3.1. pontja szerint az adős havi törlesztö összeg, továbbá, amennyiben a kölcsönhöz
életbiztosítás kapcsolódik,
életbiztosítás szolgáltatása szerinti közvetlen törlesztések
megfizetésére köteles. Az első törlesztő összeg a kezdönapot követő hónap 12, napján, az ezt követő
törlesztő összegek minden hónap 12. napján esedékesek.
A szerződés II.3.9. pontja szerint az utolsó törlesztőrészlet kamatváltozás, a kamatszámításra
alkalmazott 360 napos év, a kölcsönnyújtói munkanapok időbeli eloszlása, előtörlesztés, a törlesztö

az

-

és elszámoló árfolyam különbözetei, stb. miatt módosult - pontos összegét a kölcsönnyújtó a
kölcsön |ejáratát megelőzően számítja ki, és arről az utolsó törlesztőrészlet esedékessége előtt
legalább 10 nappal értesítiaz adóst.
A szerződés II.6.7. pontja szerint adós tudomásul veszi, hogy a kölcsön

igénybevételévelegyütt
eredő kockázatot teljes mértékbenmaga viseli. A kölcsönnyújtó
fenntartja annak jogát, hogy amennyiben az árfolyamok kedvezőtlen változása, megítéléseszerint,
veszélyeztetné az adós kölcsöntörlesztési képességét,a fennálló kölcsöntartozást
forintra átváltsa, és
az átltáltás napjától a mindenkori hirdetményében meghirdetett, a jelen kölcsön céljának és
típusának megfelelő forint kamatláb- és díjmértékekalapján számítsa ki a kamatot és a kezelési
költséget. A kölcsöntartozás
forintra tör,ténő átszámítása a törlesztő árfolyamon történik.
A II.6.10. pont szerint az adős kijelenti, hogy a jelen kölcsönszerződés vonatkozásában az
árfolyamkockázatol<ra vonatkozó tájékoztatást megkapta, és azt megértette.

járő, az árfolyamváltozásokból

A

felperesek 2007. november 7. napján aláírták a Nyilatkozat ,,INGATLANHITEL PLUSZ"
igényléséhezelnevezésű okiratot, amelyben egyebek mellett az alábbiak kerültek

kölcsön

rögzítésre:

- a UCB

hirdetményétátvettem, annak tartalmát megismertem, és az abban foglalt
rendelkezéseket ezen nyilatkozat aláirásával magamía nézve kötelezőnek elismerem,
valamint a kölcsönügylet minden szereplöjével ismertetem és velük elismertetem;
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-

,,A devizahitel kockázatairól" szóló nyomtatványt átvettem, annak tartalmátmegismertem
és
tudomásul vettem. Megismertem a U'Cg által aikalm azott, adevizahitel
árfolyamko ckázatát

csÖkkentő tÖrlesztési módot. Kijelentem, hogy a UCB-vel
szemben sem az
árfolYamkockázatbŐ| eredő, sem á, árfolyamkJÓkázatoda vonatkozó
tájékoztatással
összefi.iggöen

követeléssel nem lépek fel.

A UCB

Ingatlanhitel Zrt. által kiállított, 2007. január l. napján kelt tájékoztatő
a devizahitel
kockázatairól elnevezésű kiadvány on az alábbiak kiriiltek rögzítésre:
,,Mit nevezünk devizahitelnek?
Devizahitelnek azokat a hiteleket nevezzik, amelyeknél a kölcsön összege
nem forintban, hanem
valamelY más devizában kerül meghatározásra, és a tartozás nyilvántartása is
ebben a pénznemben
tÖrténik. Az ,,Ingatlanhitel Plusz" kölcsönt a UCB jelenleg svájci frank alapon
nyújtja; a kölcsön
folyósítása és törlesztése ugyanakkor forintban töfté;ik.
A devizahitel költségei és kockázatai
kz alacsonYabb kamatlábak miatt a devizahitelek törlesztőrészletei jelenleg tipikusan
alacsonYabbak forint kÖlcsönökéinél, A devizában nyilvántartott kölcsönök
azonban rendelkeznek
néhánY olYan jellemzővel, amelyek esetlegesen továb-bi költségeket és/vagykockázatot jelenthetnek
ügyfeleink számára,
I(amatkockázat

Minden jelzáloghitel esetében a törlesztőrészletek mértéke kamatperiódusonként

a hitel
kondícióinak (kamat,,kezelési költség, stb.) változása fliggvényébenváliozhat. Az
,,Ingatlanhitel
Plusz" kÖlcsön esetében 6 hónapos kamatrögzítést akálmazunk; ez azt jelenti, ho§y a hitel
kamatlába 6 hónaPig nem változik, ezt követöen pedig a kamaiforduló iáőpontjábaihatályos
hirdetménYben.meghirdetett kamatláb alapján keriil ismét 6 hónapos időtartamra
rögzítésre.
Arfolyamkockázat - a törlesztőrészletek változása
A devizahitelek esetén a forint árfolyamának változása is módosíthatja a forintban kifejezett
tÖrlesztőÖsszeget - miközben a kölcsön d,evizában kifejezett törlesztőöss zőge vá|tozatlan,
Ennek a hatásnak a kezelése, illetve az ebbő| származő bizonytalansag cJtikkentése érdek ében az
,,Ingatlanhitel Plusz" kölcsön esetében ún, ,,elszámoló árfolyam ot" aIkalmazunk, A kamatperiódus
során az elszámoló árfolyam - jelentős mértékű,hirtelen árfolyamváltozások esetétől eltekinwe _
állandÓ; ennek következtében az ügyfel a kamatperiódus során még akkor is egyenlő
tÖrlesztÖrészleteket flzet, ha egyébkéntaz árfolyam-váitozások hatása miatt a forintban
kiÉjezett
tÖrlesztÖ Összegek változnának. Az így számolt és a valós
a
törlesztés
megfizetésének
iapján
érvénYesárfolyamok eltéréseiből adódó törlesztőösszegkülönbözeték elszámolásá a
kamatPeriódust kÖvetÖen, legkésőbb az űj kamatperiódus elsö törlesztésével egyidejűleg
esedékes:
Az egYenleget az UCB külön beszedési megbízással érvényesíti(elentős n.gáíu Ógy.nt.g esetén),
vagY annak Összegével azűjkamatperiódus első törlesztő összegéi módosítjal
Abban az esetben, ha a jelzálogkölcsön megtakaritási eletbiziosítással vagy egyéb
megtakarítással
(a továbbiakban: életbiztosítás) kerül kombinálásra, úgy hogy a kolcstlniar{őzas
megfizetésének
elsődleges forrása az é|etbiztosításlegyen, az életbiztoiitas díja úgy kerül megállapítÁra,
hogy a
biztosító társaság által meghatározott biztosítási díjak rendsré..r,-kér.delem nerdri
megíirJúse
esetén - figYelembevéve a biztosító társaság álial megh atározott garantá|t
vagy feltét elezett
hozamokat és kÖltségeket is, de ide nem érwe aiiztosítás dávizájánakltTpiku.un,
a forint) a kölcsön
devizájához kéPest tÖrténő esetleges leértékelésébőlszármaző-árfolyam-kockázatot _,
a futamidö
végéna biztosítás a kölcsöntartozást kifizesse. Abban az esetben, ha á biztosítás
hozama a futamidő
alatt nem érnéel a,feltétetezettet, vagy a biztosítás devizája a kölcsön devizájához
képest
leértékelÖdne, e megfelelés nem biztosítható, így az ügyfelnek az
esetleges ktilonbtizetet saját
fonásból kell törlesztenie.''
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A

Perbeli szerződés vonatkozásában

a UCB

Ingatlanhitel

Zft., mint eladó a

3A

TakarékszÖvetkezettel, mint vevővel szerződés átruházási, engedményezésiés követelésállomány
átruháZáSi szerződést kötött. A Magyar Nemzeti Bank a H-EN-I-13512018. számú, 20l8. április Í.
naPján kelt határoz atával engedélyezte, hogy a UCB Ingatlanhite l Zrt, a 20l 7. december l 1 . napján
létrejÖtt szerződési állomány átruházási szerződésben meghatározottak szerint a szerződésben

meghatározott szerződéses állonányát, valamint követelés állományát 2018. ápriIis 27-ei
határnappal átruházza a 3'A Takarékszövetkezet vevőre. A 34 Takarékszövetkezet jogutodja a III.
rendű alperes.

A 3A

Takarékszövetkezet

engedményezte.

a

perbeli szerződésből eredő követelését

a II.

rendű alperesre

A felperesek

keresetükben elsődlegesen kértéka perbeli kölcsönszerződés árfolyamra vonatkozó
rendelkezéseinek tisztességtelenségének megállapítását hivatkozással a Ptk. 20glA.
§ (2)
bekezdésében foglaltakra, a Ptk. 209, § (1) bekezdésébenfoglaltakra, valamint a 212014. pJE,
határozatra,

Másodlagosan

a

kölcsönszerződés

semmisségének megállapítást kértéka

ptk, 200. §

(2)

bekezdésére,továbbá a Hpt.2l0. § (2) bekezdésére és a Hpt.2l3, § (l) bekezdésének a), b) és ej
Pontjaiban foglaltakra hivatkozással. Kértéktovábbá az érvénytelen szerződést a határozathozatalig
terjedő időre hatályossá nyilvánítani.

A

felperesek

az

árfo|yamkockázati tájékoztatás körében hivatkoztak

a

kölcsönszerződés 6,7.

pontjában foglaltakra. Alláspontjuk szerint azabban rögzített tájékoztatás nem felel meg a 212014.
PJE határozat 1. pondában foglalt kritériurnoknak. E körben hivatkoztak arra is, hogy olyan
nyilatkozat a|áírására köteleztél< az adósokat, amelynek kapcsán előre lemondtak a tiszteiiegtélen
szerződéses kikotés tekintetében a jogérvényesítésIehetőségéről, mely álláspontjuk szerint
alátámasztotta azt a banki várakozást, mely szerintkizárőlag azzal számolt az alperes, hogy a forint
árfolyama zuhanni fog a svájci frankhoz képest.

Hivatkoztak arra, hogy a banki ügyintéző még szóban sem adott semmiféle világos és érthető
táj éko ztatást a fe l p e re s e k szám ár a az ár f oly amko ckázat v o n atko z á s á b a n .
Hivatkoztak a szerződés érvénytelenségekörében arra, hogy az adós tartozásának CHF-ben a
szerződéskötés időpontjában kell rögzülnie, meghatározottnak lennie és nem utóbb az értesítő
levélből ke|| az adósnak értesülnie, hogy valójában mennyi lesz a kölcsön összege. Mivel az éft,esííő
levelet az adős nem Ífta alá, az abban foglaltak tekintetében a felek közt konszenzus sem jöhetett
létre.

Hivatkoztak továbbá arra, hogy a kö|csönszerződésben nem lett feltüntetve a hitelbírálatdíj, a
kőzjegYzői díj, a vagyonbiztosítási díj és az életbiztosítási díj összege, vagy az ezekre vonatkozó
becslés, melyek alapján a THM mértókét helyesen megáltapítani sem lehet.it, igy nem felel meg a
kölcsönszerződés a FIpt. 2l 3, § (1) bekezdés b) pondában foglaltaknak.
Hivatkoztak továbbá arra, lrogy a kölcsönszerződés adatai szerint az adósok nem tudják
megállaPÍtani, hogy a törlesztőrész|etek forint összegét, figyelemmel arra, hogy az alperes mináen
egYeS tÖrlesztőrészlet esetébe n egyoldalúan meghatározott l<étféleárfolyamot alkalmazott,
amelYhez kéPest aZ alperes, amennyiben úrgy íté|temeg, egyoldalúan eltérhetett, így a
tÖrlesztőrészlet forint összegét felperese|< kiszámolni sem tudták. Az Útolsó törlesztőrészlet esetében
is az alPeres egyoldalúan határozhatta meg annak mértékét.Az alperes legfeljebb egyoldalir
nYilatkozataiban értesítifelpereseket törlesztőrészlet alakulásáról, ami nem tekinihető konsienzusos
megállapodásnak a felek közt,
A felPeresek az árfolyamkockázati tájékoztatás körében hivatkoztal< a C-5llI7. számú elözetes
dÖntéshozatali eljárásban, továbbá a C-l86/l 6, számű előzetes döntéshozatali eljárásban hozott
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döntésekben foglaltakra is. Hivatkoztak továbbá az Európai
ítéletébenfoglaltakra is.

A IL rendű alPeres érdemi ellenkérelmében a felperesek
perköltségben marasztalását kérte.

Unió Bíróságának C-1l8/l7. számú

keresetének elutasítását és a felperesek

Az

árfolYamkockázati tájékoztatás vonatkozásában hivatkozott
a 6l20t3. pJE határozatban
foglaltakra, továbbá a 212014, PJE halár ozatban rogtuttutru.
Előadta, hogy a perbeli
.
kÖlcsÖnszerződés II..6.7,. Ponda egyértelműen
rögzíti,Égy u, árfolyam-változásokból eredő
kockázatot teljes mértékben tehái korlátozás njinit'a) adósok viselik. A felperesi adósok
szerződési nYilatkozatukat a perbeli kölcsönszerződ,és II.6.10. pontjában
hivatkozott korábbi
-kockázatfeltárást követően, annák ismeretében tették me;.
Hivatkozott továbbá arra,, hogy a perben csatolásra -került
a perrel érintett kölcsönügyletben
keletkezett az árfolYamkockánat feltárásával kapcsolatos okirat
is. Erre tekintettel megalapozatlan
az a felPeresi érvelés,miszerint az alperesi jogelőd ne adott
volna megfelelő tájékoztatást, vagy
magYaránatot a kÖlcsön kockázatairól, és
u. árfolyamko ckázat átÉfuítására tisztességtelenül

"iei
került volna sor.
Hivatkozott arra, hogY az általa csatolt banki igazolások megdöntik
azt a felperesi előadást,
miszerint korábbi hiteleik forint alapú hitelek voltik, azok is devizaalapúak
voltak,
ene tekintettel
-rr.rint
ismerniÜk kellett a
járó
hitellel
kockázatokat.
igv
aúpá"6u
az átlagos
_devizaalapú

fogyasztó mércéjea felperesek esetében magasabb.
Hivatkozott továbbá.a 93/13/EGK irányelv j. cikk (1) bekezdésének rendelkezéseire,
mely szerint a
szerződési feltétel tisztességtelenségének feltétele, hogy azjelentös
egyenlőtlenséget idéz elő a
fogyasztó kfuára. Erre tekintettel a szerződéses rendel-kezések csak
abban az esetben tekinthetők

tisztességtelennek, ha a jóhiszeműség követelményével ellentétben
a felek szerződésből eredő
jogaiban és kÖtelezettségeiben jelentős egyenlötlensjget
idéznek elö a fogya sztó kárára.Hivatkozott
arra, hogY ténYelőadás sem történt arra vonatkozőai hogy
a felek szeriódésből eredő jogaiban és
kÖtelezettségeiben milyen jelentős egyenlőtlenséget idéát elő az
árfolyamko ckázati tájékoztatás
esetleges fogYatékossága, hiszen az árfolyamko ckázat áthárítását a
Kúria értelmezésében
kellőkéPPen ellensúlyozza az, hogy a devizá alapú kölcsönt kedvezőbb
kamatmértékellenében
kaPta az adós, ezért szerződésbÖl eredő jogaiban és kotelezettségeiben pusztán
az árfolyamkockázat
áthárítása okán nincs jelentős egyenlőtienség. Kifejezetten az árfolyamkockázati
tájékoztatás
hibájából keletkezett jelentős egyenlőtlenséget viszont a felperesek nem
állítottak, nem
bizonYÍtottak, azt pedig különösen nem, hogy eÜbol mekkora káruk keletkezett,
amire vonatkozóan
ténYelőadást nem tettek, és azt sem bizonyították. Hivatkozott arra,
hogy az árfolyamkockázati
tájékoztatás esetleges, fogYatékossága esetén sem tekinthetők tisztességtelen
feltételnek a perbeli
kÖlcsÖnszerződés rendelkezései, ha nem nyer bizonyitást aperben,
hogy-a felek szerződésből eredő
jogaiban és kÖtelezettségeiben ez milyen jelentős egyenlőtlenséget
okózott, illetve ebből adódóan a
fogYasztónak minősülő adósokat ténylegesen mekkóra kár érte. A kár
ténye és összege ugyanis nem
elvi kérdés,hanem bizonyítandó ténykéidés.

A IIL

rendű alPeres érdemi ellenkérelmében szintén a felperesek keresetének
elutasítását

perkoltségben marasztalását kérte.

és

Hivatkozott arra, hogY a felPeresek által felhívott szerződés
II.6.7. pont az árfolyamkockázat
egYoldalú felPeresek általi viselésére vonatkozó felperesi nyilatkozatoi
tartalm azza. Az alperesi
tájékoztatás a 2007. január l. napján kelt, és jelen perben
csatolt, a szeruődés részétképező
kockázatfeltáró nYilatkozatban található. A kockázatreitaro
nyilatkozatban a felperesek részletes,
világos és érthető tájékoztatást kaptak az árfolyamváltozás kockázatairól,
ífy a ájékoztatás
tisztességtelensége nem vizsgálhatÓ. A perbeli kőckázatfeltárás,
annak vizsgálhatósága esetén is
mindenben megfelel a jogszabályoknak és a C-51/17 EuB ítéletben
r{gzített feltételeknek.
Hivatkozott arra, hogY a Kúria GH.20|2/G.4, számon közzétett
elvi határo zata értelmébena
PénzÜgYi intézménYneknem kellett arról nyilatkozni, hogy a hosszabb távra kötött
szerzödés ideje
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alatt mi lehet az árfolyamváltozás felső határa. Ilyen tartalmú tájékoztatási kötelezettség nem
teljesíthetŐ, mert az árfolyam emelkedésének, illetve csökkenésének nincs előre kiszámitható,
látható mértéke.A csatolt iratokból egyértelműen megállapítható, hogy alperes eleget tett a
szerződéskötéskor hatályos Hpt. 203. § (6) bekezdésében rögzített tájékoztatási kötelezettségének.
Ez a körülmény pedig a 212014. PJE határozatban foglaltakra tekintettel megfordítja a bizonyítási
terheto azaz a fogyasztónak kell bizonyítania a nem megfelelő tájékoztatás tényét.
Vitatta továbbá, hogy a szerződés a Hpt. felperes által megjelölt rendelkezéseibe ütközne,
figyelemmel arra, hogy a perbeli szerzödés deviza szerzödés, mely devizában ponto san tartalmazza
a szerződés tárgyát (49.546,- CHF). A THM mértékétaz alperes jogszenien a szeruődéskötéskor
hatályos szabályok szerint számította ki, így nem ütközik a felperesek által felhívott Hpt. 213. § (1)
bekezdésének d) pontja rendelkezéseibe sem. A Hpt. 213, § (1) bekezdés e) pontja körében utalt az
112016. PJE batározat álta| megfogalmazott jogértelmezésre, mely szerint amennyiben a
törlesztőrészlet összege kiszámítható módon van meghatátozva a szerződésben, akkor a szerződés
nem ütközik jogszabályba. A perbeli szerzödés kiszámítható módon taríalmazza a törlesztőrészletek
számát, összegét, és a törlesztési időpontokat, nem ütközik a felperesek által felhívott jogszabályba.

A felperesek keresete - annak jogalapja körében - megalapozott.
A felperesek

a felek között 2007. december 3. napján létrejött perbeli szerzödés érvénytelenségének
megállapítását kérték.A bíróság álláspontja szerint valamely szerzödés vaw szerzödési feltétel
érvénytelenségea szerződés megkötésének időpontjára visszavezetve vizsgálható, hiszen az
érvénytelenséglényeges tartalmi eleme, hogy a szerződés vagy annak egy része már megkötésekor
olyan hibában szenvedett, hogy arra a későbbiekben jogot alapítani nem lehet. Erre tekintettel a
bíróság a vonatkozó jogszabályok 2007. december 3. napján hatályos rendelkezéseinek
alapulvételével vizsgálta a felperesek keresetét.

A bíróság megállapította, hogy a felek közt

Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény
jött létre, amelyre a
perbeli időszakban hatályos Hpt. rendelkezései is alkalmazandók. A bíróság megállapítoítatovábbá,
hogy a felek közt létrejött szerzödés a rPtk. 685. § e) pontja alapján fogyasztói szerzödésnek
minösül, ezt ugyanis az alperesek sem vitatták.
a Polgári

(a továbbiakban: Ptk,) 523. § (1) bekezdésében szabályozott kölcsönszerződés

A felperesek ugyan másodlagosan hivatkoztak arra, hogy a felek közt létrejött szerződés semmis a
HPt. 213. § (1) bekezdésének keresetiikben megjelölt rendelkezéseire figyelemmel, azonban
figyelemmel ana, hogy a Hpt.2l3. § (1) bekezdése szerinti semmisségi okok olyan okok, melyeket
a bírőságnak a szerzödés vizsgálata során hivatalból kell észlelnie, a bíróság elsődlegeien a
felperesek ezen kereseti kérelmeit vizsgá|ta, és csak ezt követően vizsgálta az {rfolyamkóckázati
tájékoztatás

ti

sztessé gte l ens égérealap ított fe l peres i keres etet,

A hitelintézetekröl

és a pénzügyi vállalkozásokról szólő 1996. évi CXil. törvény (a továbbiakban:
HPt.) 2I3. § (1) bekezdése szerint semmis az a fogyasztási, lakossági kölcsönizerződés, amelyik
nemtartalmazza
a) a szerződés tárgyát,
b) az éves, szánalékban kifejezett teljes hiteldíjmutatót, a hiteldíjmutatő számítása során figyelembe
nem vett egyéb - esetleges - költségek meghatátozását és összegét, vagy ha az ilyen É-tittseget
pontosan nem határozhatőkmeg, az ezekre vonatkozó becslést,
e) a törlesztő részletek számát, összegét, a törlesztési időpontokat.
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A felPeresek alaPtalanul hivatkoztak arra, hogy a felek közt létrejött szerződés
a Hpt. 2l3. § (l)
bekezdésének a) Pontja alaPján semmis. A szerződés
2. ponda ugyanis a kölcsön összegét
meghatározza devizában (49,546,, CHF), és 3, ponda
meghatároz egy folyósítási limitet
(6,606,3l4,- Ft), A szer,ződés II.1.2, ponda rendelke)ik
iovábbá arról is, hogy a forint összeget
milYen árfolYamon kell svájci frantra átszámítani, Erre
tekintettel a szJrződésben rögzített
adatokból a folYÓsítás időPontjára a szerződés tárgyaegyértelrnűen
kiszámítható, így az nemsérti a
HPt, 213, § (l) bekezdésének a) pontjában rógruráLat, figyelemmel
az 112016. számú pJE
határozatban foglaltakra is.
A felPeresek alaPtalanul hivatkoztak a Hpt, 2l3. (l) bekezdésének b) pontjában
§
foglaltakr.a is. A
s_zerződés 10, Pontjában ugYanis rögzítésre kerülq i,,ogy
u THM mértÉi"s,bqy,, míg a szerződés
IL2,8, Pontja tall.altnazza a THM számításasorán figyeÉmbe
nem vett ko|tségekei.
A HPt,2l3,

§ (l) bekezdésének e) pontjára történő f'elperesi hivatkozás is alaptalan. Szerződés l1,
Pontja egYértelműen rÖgzíti a törlesztőr,észlet összegét (186 CHF), u,
törlesztő részletek
esedékességénekidőPontját (minden hónap 12. napja), valamint
"gyé,
a törlesztőiészletek
számát(120).
AlaPtalanul lrivatkoztak a felperesek arra, hogy a törlesztőrészlet forint
összegének kiszámítási
módját a szerződés nem tartaltn azza, azugyanis á IL1 .2, pont alap.járl
szintén kiszimithato.

A

bíróság ezt kÖveóen aZ árfolyamko ckázatről történt tájékoztatás tisztességtelenségével
kaPcsolatos felPeresi hivatkozást vizsgálta. Az alperesek nem viátták,
hogy a perbeli szerződéses
rendelkezés egYedileg meg neITl tárgyalt ,"..iődéri feltételnek minősül,
tehát vizsg álhatő a

tisztességtel enség szempontj ábó l,

A

Ptk, 209. § (l) bekezdése szerint tisztességtelen az általános szerződési feltétel,
illetve a
fogYasztói szerződésben egyedileg meg nem íárgyalt szerződési feltétel, ha
a feleknek a
szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit a
;ÓÚiszernűség és tisztessóg követelményének
megsér'tésévelegYoldalúan és indokolatlanul a szerződési feltétel
támasztőjávai szerződést kötő fel
hátr ány ár a

A

á

l

lap ítj a rne g.

(2) bekezdés értelrnébena leltétel tisztességtelen voltának megállapításakor
vizsgálni kell a
szerződéskÖtéskor fennálló ntinden olyan körülményt, amely a sierző'dés

megkötésére vezetett,
továbbá a kikÖtÖtt szolgáltatás természetét,az érinteti f'eltételnek a
szerződés máJ feltételeivel vagy
más szerződésekkel val ó kapcsol atát,

A

Ptk, 209lA.

(2)

bekezdése értelrnében fogyasztói szerződésben az általános szerződési
§
feltételként a szerződés részévéváló, továbbá a fogyasztőval szerződő
fé| által egyoldalúan, előre
meghaÍározott és egYedileg meg nem tárgyalt tisztesiegtelen kikötés
semmis, A semmisségre csak a
fogy asztő érdekébenlehet h ivatkozn i.

A

szerződéSkÖtéSkor hatályos, a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról
szóló 1996.
CXIL tÖrvénY (a továbbiakban: Hpt,) 203. § (6) bekezáese siórint olyan lakossági ügyféllel évi
kötött
szerződés esetén, arnelY devizahitel nyújtására irányul, illetőleg ingatlanra
t<ik"titott vételi jogot
tartalmaz, a PénzÜgYi intéznrénynek f-el kell tárnia a szerződéses
ügyletben az ügyf-e|et érintő

kockázatot,

A (7)

am

e

lyn ek tu

d o nr

ásu lv ételét az ü gyfé

l

aláír ásáv al i gazolj a.

bekezdés a) Pontja értelmében a (6) bekezdésben meghatá rozott
kockázatfeltáró
nyilatkozatnak tarta|maznia kell devizahitel rryújtására irányuló szerződés
esetén
árfolyamkockázaí ismertetését, valamint annak hatásái a torlesztő részletre.

A 2l20I4, PJE

aZ

határozat szerint a deviza alapú fogyasztói l<ölcsönszerződés
azon rendelkezése,
amely szerint az árfolyamkockázatot - a kedvezőbilamatrnérték
ellenében - korlátozás nélkül a
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fogyasztó viseli,

a

foszolgáltatás körébe tartoző szerződéses rendelkezés, amelynek

tisztességtelensége foszabályként nem vizsgálható,

a

A

szerződés megkötésekor hatályos Ptk. 209. § (4) bekezdés törvényi kógens szabá|ya a
tisztességtelenség vizsgálata alól kivont esetként úgy rendelkezett, hogy a tisztességtelen szerzBdési
feltételekre vonatkozó rendelkezések nem alkalmazhatók a főszolgáltatást megállapító, illetve a
szolgáltatás és az ellenszolgáItatás aúnyát meghatároző szeruődési kikötésekre.

A Ptk. 209.

§ (4) bekezdést csak 2009. május 22-ihatállyal módosult úgy, hogy a tisztességtelen
szerzÖdési feltételekre vonatkozó rendelkezések nem alka|mazhatók a foszolgáltatást megállapítő,
illetve a szolgáltatás és az ellenszolgáltatás arányát meghatároző szerződési kikötésekre, ha ázok
egyébkéntvilágosak és érthetőek. A jogalkotő ezzel biztosította a TaNÁCs 1993. április 5-i 93l13l
EGK irányelve (a fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekröl) 4.

cikk (2) bekezdésnek való megfelelést, amely szerint a feltételek tisztességtelen jellegének

megítélésenem vonatkozik sem a szerződés elsődleges tárgyának a meghatározására, sem pedig az
ár vagy díjazás megfelelésére az ellenértékkéntszállított áruval vagy nyújtott szolgáltatással,
amennyiben ezek a feltételek világosak és érthetőek, Az Európai Unió Bírósága arra kötelezi a
nemzeti bíróságokat, hogy a nemzeti jogszabályokat magánszemélyek közötti viták esetén is
lehetÖség szerint a szóban forgó irányelvi rendelkezés bettijének és szelleméhez legközelebb álló
módon értelmezze annak érdekében,hogy az irányelvben rögzített cél megvalósulhasson, és az

EUMSz. 288. cikkének sérelme minimális legyen, A nemzeti bíróság a közvetlen hatállyal bíró
irányelvi rendelkezést köteles alkalmazni még az egyértelmü, világos nemzeti jogszabállyal
szemben is (Debreceni Ítelotábla Pf .IL20.443 /20I 61 4.).

A

bíróság azt vizsgá|ta, hogy az UCB Ingatlanhitel Zrt. eleget tett-e a Hpt. 203. §
bekezdésébenfoglalt tájékoztatási kötelezettségének, az átfo|yamkockázatról világos
tájékoztatást nyújtott-e a felperes részére,vagy ennek hiányában az árfolyamkockázat
vonatkozó szerződési feltétel a 93113,EGK irányelv 4. cikk (2) bekezdésére és a Ptk.
bekezdésérefigyelemmel, a Ptk. 209lA. § (2) bekezdése alapján semmis.

(6) és (7)
és érthető
viselésére

209. § (4)

A

bíróság a fentiekre tekintettel - figyelemmel arra, hogy a felperesek az árfo|yamkockázattal
kapcsolatos tájékoztatás megfelelőségét vitatták - aztvizsgálta, hogy az UCB IngatlanhiteI Zrt, á|ta|
nyúj tott tájékoztatásb ó l e gyérte lműen kitűn ik-e az, ho gy
L) az árfolyamkockázat hatására a törlesztőrészlet összege korlátozás nélkül megemelkedhet;
2,) az árfo|yamváItozás iránya és mértékeelöre nem á|lapíthatő meg, annak nincs felső határa;
3.) a fenti árfolyamváltozás valós, vagyis a hitel futamideje alatt bekövetkezhet.

A bíróság az árfolyamkockázati

tájékoztatás megfelelősége körében vizsgálta a perbeli szerzödés
IL6.7. és II.6.10. pontjában foglaltakat, ,,A devizahitel kockázatairól" elnevezésünyomtatványban
foglaltakat, valamint a szerzödéskötés során eljárt ügyintéző á|tal adott tájékoztatást.A felpereiek e
körben alaptalanul vitatták, hogy részükre ,,A devizahitel kockázatairól" elnevezésű nyomtatvány
átadásra került, figyelemmel arra,hogy az általuk aláírt Nyilatkozat ,,INGATLANHITEL PLUSZ,
kÖlcsÖn igénYléséheze|neyezésü okiratban egyértelműen rögzítésre került a nyomtatv ány átadása,
és ezzel ellentétes bizonyíték a perben nem merült fel.

A

bíróság álláspontja szerint az IJCB Ingatlanhitel Zrt. által az árfo1yamkockázat körében adott
tájékoztatás a fenti követelményeknek nem felel ffiog, az mindössze a kockázattelepítés
vonatkozásában tarta|maz világos és érthető tájékoztatást. A szerződés II.6.7. pontja ugyanis
kizárőlag arról rendelkezik, hogy az árfolyamváltozásokból eredö kockázatot a felperesek v]selik,
azonban arra vonatkozőan, hogy ez miből adódik, milyen következményekkel
lár, semmilyen
rendelkezést nem tartalmaz. A szerződés II.6.10. pontja ugyan rögzíti, hogy a felperesek az
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árfolYamkockázatra vonatkozó tájékoztatást megkapták, azonban pontos
tartalma nem állapítható
meg a szerződéses rendelkezésből, így valamennyi a szerződéssel
kapcsolatban felmerutt teny,
bizonYÍtékalaPján arra lehet követkóztetni, hogy a tájékoztatás
azonosítható ,,A devizahitel
kockázatairól" elnevezésű okiratban foglaltakkat. ÉÜUen
aitúl,hogy defini álásrakerűl az,hogy mi
az a devizahitel, illetve rögzítésre kerül, hogy vannak kockázatiÍ,
tényleges kockázatfel tárás az
,,ArfolYamkockázat - a törlesztőrészletek váitozása" pontban történik. euuot azonban,
hogy a
devizahitelek esetén. a forint árfolyamán ak változása is módosíthatja
a
forintban
kifejezett
,
tÖrlesztÖÖsszeget, mikÖzben a kölcsön deuizában kifejezett
törlesztőösszege változatlan, még azt
sem lehet megállaPÍtani, hogY a forint árfolyamán ak változása konkrétan
llrity.n összefiiggésben
van a tÖrlesztőrészlettel, azaz az árfolyam bizonyos itányú változása,milyen
iráúu ffirlesztőrészlet
változást eredménYez. A tájékoztatás még utalási sem tartalmiz arra
nézve, hogy a
tÖrlesztőrészletek emelkedhetnek, különösen nem azok korlátlanságára
vonatkozóan. Nem utal
továbbá arra sem, hogY a vá|tozás iránya és mértéke előre n. lenne
megállapítható. A
bizonYtalanság csÖkkentésére vonatkozó tájékoztatás pedig ellentétes
azzal, hogy az
árfolYamváltozásnak ne lenne felső határa, abból arra néáe vonható
le következtetés, hogy az
árfolYamváltozással járó bizonytalanságot a UCB Ingatlanhitel Zrt, által kialakított
konstrukcióval
valamilYen módon ellensúlyozná. Nem tartalmaz tovaUUa a ájékoztatás
még csak utalást sem az
árfolYamváltozás gazdasági következményeire, arra nézve, hőgy azáltal a -kolcson
törlesztése a
felperesek számára elnehezülhet.

A

szerződéskötés során eljárt
okiratokba foglalt árfolyamko ckázati tájékoztatásszóban-Úegészítésre ;:ilt#,;TÍ:",#ffij;ti;
UCB Ingatlanhitel Zrt. szőban sem tett eleget tájékoztatási köielezettségének.

A bíróság a fentiekre tekintettel megállapította, hogy a szerződéses árfolyamkockázatravonatkozó
rendelkezésekrÖl történt tájékoztatás nem volt világos és egyérteimű, ezért
a szerződés
árfolYamkockázatra

vonatkozó rendelkezései a Ptk. 209. § (1), (2) ei-1+; bekezdése, valamint a ptk.
209/A. § (2) bekezdése alapján semmisek. Mivel ." u ro."olgáltat,íÁ körébe tattoző
szerződési
rendelkezés, ennek érvénytelenségeaz egész szerződés érvénytelánségéteredményezi.

AII. rendű alPeres alaPtalanul hivatkozott

arra, hogy a felpereseknek bizonyítaniuk kellene, hogy a
felek szerződésből eredő jogaiban és kötelezettség.i-b.n rnily.n jelentős egyenlőtlenséget
idézett elő
az árfolYamkockázati tájékoztatás esetleges fogyatékossága, ugyuni, az árfolyamko ckázat
áthárítását ellensúlYozza az, hogy a devizaalapú köiósönt kedvezőbb i<amatmérték
ellónében kapta
az adős, illetve a felperesnek bizonyítania kell az okozott kár mértékét.A ptk. 209. '(4)
§
bekezdésének rendelkezései szerint ugyanis egyrészt az általános szerződési feltétel
es a rogyaszioi
szerződésben egYedileg meg nem tárgyalt feltétel tisztességtelenségétönmagában
az is
megalaPozza, ha a feltétel nem világos vagy nem érthető. A 2/2,014 pJE határozat
1. pontjában
továbbá rÖgzítésrekerült, hogy ha a pénzttgyi intézménytől kapott nem megfe lelő
tájékoziatas vagy
a tájékoztatás elmaradása folytán a fogyaÜtó alappal gondolhatta úgv, húv
az áríolyamkockaíát
nem valós, YagY az Őt csak korlátozott mértékberrterheli, a szerzőáésn"k-a.
árfolyamko ckázatra
vonatkozó rendelkezése tisztességtelen, aminek követke ztében a szerződés
részlegesen, vagy
teljesen érvénYtelen.A felek közt a szerződés érvénytelenségénekmegállapítása
és
jogkÖvetkezménYeinek.levonása iránti per és nem
kártérítésiper van folyamatban, íEy alaptalanul
hivatkozott a II. rendű alperes u..u, hogy a felperesnelr bizonyítania
kelle ne a kfuát. Az
érvénYtelenségkÖrében a bíróságnak arróltell hatáioznia, hogy
az árfolyamkockázat viselésére
vonatkozó szerződéses rendelkezés tisztességtelensége rn"gattupitt ató_e,
Á ftk. 209. § (1) és (2)
bekezdésében foglaltakra figyelemmel pedig megaltaiítn atő azárfolyamko
ckázatitájékoztatás nem
megfelelősége esetén, ugYanis erre figyelern
ur- a szerződéses rendelkezés, mely alapján az
^Ől
árfolYamváltozásból eredÖ kockázatot teljes egészében
a felperesek kötelesek viselni, a feleknek a

Budapest Környéki
9.G.40.465l20t8l40.

Törvényszék

10

szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit a jóhiszemtiség és tisztesség követelményének
megsértésévelegyoldalúran és indokolatlanul a felperesek hátrányára állapítja még.

Az

árfolYamkockázatra vonatkozó szerződéses rendelkezés érvénytelenségére
tekintettel

a

felPereseknek elszámolási igénye keletkezett a II. és III. rendű alperesekkel szeÁben, azonban arra
figYelemmel, lrogy a felek kozotti elszámoláshoz nem áll rendelkezésre valamennyi adat, a bíróság

jelen kÖzbenső Ítéletévelaz érvénytelenségkörében rendelkezett a felperesek keresetének
jogalaPjáról, és e körben a Ptk. 237. § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a
j

ogkövetke zmény levonásáró l tovább i

b

izony ítást követően íog határozn i.

A közbenső ítéletelleni fellebbezés lehetősége aPp.233.

§ (1) bekezdésén alapul.

Budapest, 2020. szeptember 7. napján

dr.

bíró

.

s.k.

