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A bíróság megállapítja, hogy a felek között 2007. november 9. napján,

létrejött kölcsönszerződés érvénytelen.

A Budapest Környéki Törvényszék a dr. Olsavszky Péter ügyvéd (1052 Budapest,

Semmelweis utca 4,Il2. A. Il4.) által képviselt | ,r,/. \.l\9!l9:. la'i:/l jitg!

.-adr.I. rendű;" .-,-.i.:.,, ,., 1..í 1\.1 -L .:

Sberbank Magyarország Zrt. (1088 Budapest,
Rákóczl út 7,) alperes ellen szerződés érvénytelenségének megállapítása iránt indított perében

meghozta a következő

Kö zBENsó íIÉLETET:

*ffi*ffi*"*:::-rS
suonFEsr KöRtvyÉxl rórt

szamon

Az ítélet ellen a kézbesítéstöl számított 15 nap alatt a jelen bíróságnál elektronikusan
előterjesztett, de a Fővárosi ÍtetotaUtanoz clmzett fellebbezésnek van helye,

A fellebbezésben meg kell jelölni azt a határozatot, amely ellen a fellebbezés irányul és elő
kell adni, hogy a fél a határozat megváltoztatását mennyiben és milyen okból kívánja. A
fellebbezésben új tény állítására, illetve új bizonyíték előadására akkor kerülhet sor, ha az új

tény vagy azűjbizonyíték az elsőfokú határozatmeghozatalát követően jutott a fellebbezö fél
tudomására, feltéve, hogy az - elbírálása esetén - reá kedvezőbb határozatot eredményezett
volna. A fellebbezésben új tény állítására, illetve új bizonyíték előadására, yagy az elsöfokú
bíróság által mellözött bizonyítás lefolytatásának indítványozására akkor is sor kertilhet,ha az
az e l s ö fokú határ ozat j og szab á ly s értő v o ltán ak alátámasztás ára i rány u l.

A bíróság tájékoztatja a peres feleket arról, hogy a másodfokú bíróság azítélet ellen irányuló

fellebbezést tárgyaláson kívül bírálhatja el, ha a fellebbezés csak a kamatfizetésreo a

perköltség viselésére vagy összegére vonatkozik, csak a le nem rótt illeték megfizetésével

vagy a teljesítési határidövel kapcsolatos, ha a fellebbezés csak az ítélet indokolása ellen

irányul, illetve ha megítélése szerint - tekintettel a fellebbezési (csatlakozó fellebbezési)

kérelemben, illewe fellebbezési ellenkérelemben foglaltakra - az ljgy eldöntése tárgyaláson

kívül is lehetséges. A felek ezekben az esetekben is kérhetik tárgyalástartását.

A bíróság tájékoztatja továbbá a feleket, hogy az íté|őtőbla elötti eljárásban az ítélet ellen
fellebbezést (csatlakozó fellebbezést) előterjesztő fél számára a jogi képviselet kötelező.
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IND oKolÁs

A bíróság a felek előadása, valamint a lefolytatott bizonyítási eljárás alapján az a|ábbi
tényállást állapította meg.

A felperesek és az alperes között 2005. március 19. napján devizakölcsön szerződés jött létre
tízmillió forintnyi svájci franknak megfelelö összegű kölcsön vonatkozásában.

2007. szeptember 18. napján a felperesek ismételten kölcsönigényléssel fordultak az
alpereshez (akkori nevén Magyarországi Volksbank Zrt.-hez) 240 hónap futamidőre
3.500.000 forint összegű, svájci frank alapú kölcsön felvétele céljából. A kölcsönigénylö
nyomtatvány b) pontja szerint a felperesek kijelentették, hogy tájékoztatást kaptak az igénye|t
devizakölcsön árfolyamváltozásból eredő külön kockázatairól.

2007. november 9. napján számon teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt
kölcsönszerződésjött létre a felek között.

A kölcsönszerzödés különös részének I.2. pontja szerint a bank 25.495 CHF összegű
kölcsönkeretet tart az adósok rendelkezésére, melyböl az adósok számára kölcsönt nyújt (a
továbbiakban: Kölcsön). A kölcsönkeret összege az adős kölcsönigénye alapján 1,1-es
árfolyam-kockázati szorzőval került megállapításra az esetleges kedvezötlen
árfolyamváltozásokra tekintettel, a következők szerint: forint kölcsönigény osztva - a
§zerzödés megkötését megelőzö l0. napnál nem régebbi-2007. november hónap 07.napján
érvényes, a bank által alkalmazott devizavételi árfolyammal és az eredmény szorozva az
árfo lyam-ko ckázati szorzóval.

A szerződés 1.3. pontja szerint az adósok tudomásul vették, hogy a bank az 1.2. pont
figyelembevételével legfeljebb mindösszesen 3,500.000 HUF, azaz hárommillió ötszázezer
forintnak megfelelő összegü kölcsönt nyújt, amely az ddott folyósítás napján a bank által
je gy zett CHF devizavétel i árfo lyarnon kerii lt meghatározásra.

A szerződés 3.1. pontja szerint a kölcsön kamat|ába a szerzödés megkötésének napján a bank
Hirdetményében meghirdetett évi 6,53Yo, azaz hat egész ötvenhárom század százalék, mely
tartalmazza a kölcsön kezeléséért felszámított éves díjat is (a továbbiakban: éves hiteldíj).

A szerzödés 3.2, pontjában rögzítésre keriilt, hogy a kölcsön teljes hiteldíj mutatója (a
továbbiakban: THM) évi 7,20Yo, azazhét egész hrlsz század százalék, rnely a forint fizetések
alapján lett meghatározva a bank 2007. november hónap 07-i CHF eladási árfolyamán. A
szerződés utal rá, hogy a THM értékét a bank á mutató szánításáről és közzétételéről szóló
többször módosított 4lll997. (III. 5.) Korrnány rendelet rendelkezései szerint számította ki.
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A szerződés 3.3. pontja szerint a bank a kölcsön 1.3. pontja szerinti összege után egyszeri2%q

azazkettő szá.zalrék, vagyis 70.000 HUF, azaz hetvenezer forint összegű szerződéskötési díjat
számit fel, melyet az adős a szeruődéskötéskor fizet meg oly módon, hogy a bank a forint
bankszámlát a kölcsön folyósításának devizanemében megterhel i.

A szerződés 3.5. pontjában keríilt rögzítésre, hogy az adós a banki kölcsönfolyósítással
kaposolatban az alőbbi díjat fizeti meg, melyet a THM tartalmaz és amelyekkel a bank nem

terheli megaz adós 1,1. pont szerinti bankszámláját:
a) a fedezet értékbecslésének díja: 28.800 HUF, azaz huszonnyolcezer-nyolcszáz forint,

amely összege a szerződéskötési díjba beleszámít, amennyiben az adós a folyósításkor
bemutatja a banknak az értékbecslő által az adós nevére kiállított számla eredeti példányát;

b) helyszíni szemle díja: 0 }{UF, azaz hulla forint.

A szerzödés 3.6. pontja szerint az adőstterhelö további díjak, melyeket a THM nem l.artalmaz

és amelyekkel a bank nem terheli megaz adós 1.1. pont szerinti bankszámláját:
a) életbiztosítási díj egyszeri 200.000 HUF, azazkettőszázezer forint;
b) vagyonbiztosítási díj havi 4.000 HUF, azaznégyezer forint.

A szeruödés 3.8. pontja szerint az adós a banki kölcsönfolyósítással kapcsolatban az alábbi
díjakat ftzeti meg, melyet a THM nem tartalmaz és amelyekkel a bank nem terheli meg az l.L
pont szerinti forint bankszámlát:
a)közjegyzöi okiratba foglalás díja: 40.000 HJUF, azaz negyvenezer forint, amely összeg a

szerződéskötési díjba beleszámít, amennyiben az adós a folyósításkor a bank részére iltadja a

közjegyző által maximum egy közjegyzői okirat elkészítésének mértékéig az adős nevére

kiállított szőm|a eredeti példány át;

b) zálogszenödés közokiratba foglalásánakközjegyző díja: 0 HUF, azaz nulla forint;

c) az ingatlanfedezet tulajdoni lapjának eredeti másolata és egyéb ingatlannyilvántartási

adatok (térkép, váalat stb.) kikérésének költsége: 8.000 HUF, azaznyalcezer forint;

d) a banki jelzálogjogának bejegyzési költsége: 12.000 HJ.JF, azaztizenkettöezer forint;

e) az életbiztosítás megkötésével kapcsolatos eljárásokért felszámolt díjak összege: 0 HUF,
azaznulla forint.

A felek a szerzödés 4.1. pontjában rögzítették, hogy a kölcsön törlesztésének futamideje a

szerződéskötéskor 240 hőnap, a 4.2. pont szerint a kölcsön lejárata 2027. év december hónap

l0. napja.

A 4.4. pont szerint a kalkulált havi törlesztőrészlet az 1.2. pontban foglalt kölcsönösszegre

l91 CHF, azazszénkilencvenegy svájci frank.

A szerződés 4.5. pondában rögzitettek szerint a havi átutalás lbefizetés forintban kifejezett

összege, amely biztosítja a 3. és 4. fejezet szerinti fizetési kötelezettség teljesítését az

árfolyamkockázat figyelembevételével tájékoztatő jelleggel: 33.000 HUF, azaz

harmincháromezer forint.
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A szerzödés 5.1. pontja szerint a kölcsön visszafizetésének biztosítékát képezi a693612007,
számú jelzálogszerződés a 2132 Göd, Karolina utca 2l. szám alatti lakóház, udvar és
gazdasági épü let me gi e lö lésű in gatlan vonatkozásában.

A kölcsönszerződés általános részének 2. pontjában kerttlt rögzítésre a kölcsön összegének
folyósítása, illetve a rendelkezésre tartás. Ebben a körben rögzítették a felek a 2.5. pontban,
hogy a devizakölcsön forintban történő folyósításábőI és az árfolyamváltozásból eredö
esetleges költséget, veszteséget az adős viseli.

Az általános rész 4. pontjában részletezték továbbá a felek a futamidő, a ttlrelmi idö, a
kölcsön törlesztése és a havi kötelezettségek megfizetésére vonatkozó rendelkezéseket. A 4.4.
pontban az adósok tudomásul vették, hogy a bank a törlesztőrészletet - az adósok írásbeli
éftesítése mellett - megváltoztathatja, a türelmi időszak módosulása, a kamatláb változása
vagy az elötörlesztés miatt, vagy ha a folyósításig eltelt időszak alatt az árfolyamváltozás
miatt a folyósított deviza kölcsönösszeg más, mint a törlesztörészlet számítás alapjául
szolgáló összeg,

A felek az általános rész 9. pontjában az á|ta|ános rendelkezések ktiztitt rögzítették azt, hogy
az adósnak a mindenkor fennálló esedékes tartozása, illetve annak összegszenisége
tekintetében a bank nyilvántartása, kimutatása az irányadó a 9.4. pont szerint. A bank saját
kimutatása alapjánjogosult az adós esedékes tartozásátközjegyzöi tanrlsítványba foglaltatni.
E, ténytanúsíWány az adós terhére fennálló kölcsön és járuléktartozás közokirati tanúsítása,
amelynek alapján a bank atartozás behajtását kezdeményezheti.

Az általános rész 9.8. pondában utaltak továbbá aíra a felek, hogy jelen szerződésben nem
szabályozott kérdésekben a bank mindenkori Általános Szerzödési Feltételei és a bank
mindenkori KockázaVállalási Űzletszabályzata, a Polgári Törvénykönyv és a vonatkozó
j o gszabályok az ir ány adő ak.

A bank szerződéskötéskor hatályos Kockázatvállalási Üz|etszabályzatának 4.7. pontja szerint
az ügyfél tudomásul veszi, hogy a kölcsön teljes összegének visszafizetéséig köteles viselni
mindazon árfolyamveszteségeket, amelyek a forint, illetve az adott deviza leértékeléséből,
vagy árfolyamváltozásából fakadnak.

Külön íven szövegezeft árfolyamkockázati tájékoztatás a szerződés aláírását megelözöen vagy
azzal egyidejűleg nem került aláírásra, azonban az alperes tájékoztatta a felpereseket a THM
számítása során alkalmazott feltételezésekröl és a teljes futamidöre számított kamatról, melyet
2.842.457 Ft-ban határoztak meg.

A felperesek 2007. november 26. napján megjelentek kőzjegyző hivatali
helységében és a kölcsönszerződésre figyelemtnel tartozáselismerö nyilatkozatot foglaltak
közjegyzöi okiratba, melyben a kölcsönszerződésből és az ingatlan jelzálogszerzödésből
er edö tartozásukat eli smerték és annak visszafi zetésére kötelezettséget vál laltak.

4
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2008. március 6. napján a felek módosították a kölcsönszerződést, különösen annak 2.2.

pontját, ezáltal a szerződéskötéstől számított l80. napban határozták meg a rendelkezésre

tartás megszünésének idöpontj át.

2008. április l4. napján az alperes 3.500.000 Ft kölcsönt folyósított a felperesek részére, akik
2008. június 10. napján megkezdték annak törlesztését.

A szerződő felek között 2012. jrinius 19. napján hitelkeret szerződés jött létre 335.906 HUF
hitelkeret rendelkezésre tartása céljából.

2015. április 25. napján sor keritlt a törvényi elszámolásra, melynek eredményeképpen az

alperes által tisztességtelenül felszámított összeg 1928,29 CHF-ben keriilt megállapításra,

ezen összeget a pénzintézet a felperesek tartozására szőmolta el. Ugyanekkor sor került a

szerződés forintosítására, melynek folytán a felperesek fogyasztói kölcsönszerződéséböl eredő

nem esedékes tőketartozásának összege 2015. március 3l. napjával 3.924.827 Ft-ra változott,

amelyet a felpereseknek 2027. december 10. napjáig havi 26.229 Ft-os törlesztörészletekben

kellett vo lna visszafi zetniük.

A felperesek 2017. nyarátől kezdődöen a kölcsön törlesztését beszüntették, majd

tárgyalásokat kezdeményeztek az alperessel tartozásaik egyezséggel történő rendezése

céljából, amely azonban a mai napig eredményre nem vezetett.

Felperesek keresetiikben elsödlegesen a kölcsönszerződés árfolyamkockázatra vonatkozó

szerzödéses rendelkezései (Általános rész 2.5. pont és Kockázatvállalási lJzletszabályzat 4.7.

pont) tisztességtelenségének megállapítását kérték, másodsorban a szeruődés semmisségének

megállapítását a Hpt. 213. § (l) bekezdés a), b), c) és e) pondában foglaltakba ütközés címén,

harmadsorban pedig kérték a szerződés részleges érvénytelenségének a megállapítását a

kölcsönszerződés 9.4. pontjában foglalt tisztességtelen feltételből kifolyólag.

A keresetlevél szerint a kölcsönszerződés árfolyamkockázatra vonatkozó szerződéses

rendelkezései nem tesznek eleget azEurőpai Tanács 93113. irányelvének, illetve aC,26ll3.
számú ügyben kifejtetteknek, sem pedig a 2l20l4. Polgári jogegységi határozatban

foglaltaknak, a kölcsönszerződés ugyanis az árfolyamkockázat ismertetését nem tartalmazza,

csupán kockázattelepítésről rendelkezik. Emellett a bank ügyintézője szóban sem adott

semmiféle világos és érthető tájékoztatást arra nézve, hogy valójában és ténylegesen mit jelent

a felperesek számára az őrfolyamkockéaat, illetve ana, hogy az árfolyam adósokra nézve

kedvezötlen változásának nincs felsö határa. Az elvárás ez esetben az, hogy a pénzügyi

intézmény felhívja az információs hátrányban lévö fogyasztó figyelmét arra, hogy az ügylet

milyen kockázatot jelent a számára.

A felperesek álláspontja szerint a szerződés nem tartalmazza a szerződés lényeges tartalmi

elemei közül a kölcsön összegét, és nem került meghatározásra a szerződéskötéskori

HUF/CHF árfolyam sem, így pedig a kölcsön összege nem megállapítható.
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A felperesek hangsúlyoztáko hogy a kölcsönszerződés azért is semmis, mert a THM mértéke
nem került pontosan meghatározásta a kölcsönszerzödésben, az ott szereplő 7,20%o helyett - a
felperesek által elvégzett számítások szerint - azlényegesen magasabb, I0,37%o.

Kifogásolták a felperesek, hogy a szerződés sem a kamat, sem a kezelési költség mértékét
nem határozza meg konkrétan, hiszen csupán arról rendelkezik, hogy a kölcsön kamatlába
6,53Yo, mely tartalmazza a kölcsön kezeléséért felszámított éves díjat is. A hiányos
megfogalmazás okán pedig ellehetetleníti a kamatok, díjak, egyéb költségek és feltételek
e gyérte lm ű me ghatár ozását.

Hangsúlyozták a felperesek, hogy a kölcsönszerződésből még az első törlesztőrészlet összegét
sem ismerhették meg, mivel annak forint és svájci frank összege is a folyósítás fuggvénye, az
a kölcsön összegéhez igazodik, amely szintén nem keriilt megfelelően meghatározásra.

A kölcsönszerzödés Általános részének 9.4. pontja vonatkozásában kiemelték a felperesek,
hogy az a l8ll999. (II. 5.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésének a), b) és j) pontjában
nevesített tisztességtelen szerzödési feltétel, mivel a szerződés bármely feltételének
értelmezésére a fogyasztóval szeruödő felet egyoldalrian jogosítja, mintegy ,,biankó
tartozáselismerés". Az adós a bank által állított követelés érvényesítése esetén végrehajtás
megszüntetési, illetőleg kor|átozási per megindítására kényszeriil, ahol öt terheli annak
bizonyítása, hogy a végrehajtani kért követelés érvényesen nem jött létre. Ily módon a
szerzÖdéses feltétel indokolatlanul megbontj a a szerződésböl fakadó jogok és kötelezettségek
egyensúlyát, amikor megengedi, hogy egy nem közhiteles nyilvántartás alapján közvetlen
végrehajtás legyen kezdemény ezhető az adósokkal szemben.

Az alperes érdemi ellenkérelmében a kereset elutasítását és a felperesek perköltségben
töfténö marasztalását kérte.

Az árfolyamkockázati tájékoztatásra vonatkozó banki kötelezettség álláspontja szerint csak
azzal összeftiggésben értelmezhető, hogy egy általánosan tájékozott és adott helyzetben töle
elvárhatóan körültekintő fogyasztó rnegalapozottan juthatott-e arra a következtetésre, hogy az
árfolyamkockázat következményei öt csak korlátozott mértékben terhelik, vagy tényleges
kockázattal nem kell számolnia. A felperesek ismereteinek szintje azonban a szerződés
rnegkötésekor meg kellett, hogy haladja az általánosan tájékozott fogyasztóét, mivel 2005.
évben már kötöttek a bankkal egy deviza kölcsönszerződést, ezt követöen pedig a svájci frank
árfolyama ll%-ot gyengült, így a felpereseknek érzékelniük kellett, hogy a firlesztö
részleteik összege több, mint LOYo-kal megnövekedett. Hivatkozott rá az alperes, hogy a
kölcsönigénylö nyomtatvány b) ponda szerint a felperesek kljelentették, hogy tájékoztatást
kaptak az igényelt devizakölcsön árfolyamváltozásból eredö külön kockázatairól, továbbá
hivatkozott a szerzödés Általános részének 2.5. és a Kockázatvállalási |jzletszabályzat 4,?.
pontjábart foglaltakra, valamint a Különos rész 4.4. pontjára. Elöadta, hogy a szerződés
megkötésével egyidejüleg a felek a|álrtak egy ún. Konverziós nyilatkozatot is, amellyel
felhatalmazták a bankot arta hogy á törlesztő részletek esedékes összegével a
devizaszámlájukat megterhelje, illetve a2 esedékességet megelőző 2 rnunkanappal a
felperesek banknál vezetett forint számlájánakterhére konverziót hajtson végre, így biztosítva
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a felperesek devizaszámláján a törlesztéshez szükséges fedezetet. Az alperes álláspontja

szerint a fenti kifejezések önmagukban és együttesen alkalmasak voltak arra, hogy a

felperesekben megalapozottan ne alakulhasson ki az a képzet, hogy az árfolyamváltozás

következményeit nem nekik kell viselni, vagy csak korlátozottan kell viselniük.

A szerződés jogszabályba ütközésével kapcsolatban kifejtette, hogy a Különös rész 1.2. és

1.3. ponda egyértelmüen meghatározza a kölcsön összegét, amely legfeljebb 3.500.000

forintnak megfelelő összeg, mely a kölcsön folyósításának napján a bank által jegyzett CHF
devizavételi árfolyamon kerül meghatározásra.

Rögzítette, hogy a szerződés tartalmazza a teljes hiteldíj mutatót, valamint a Különös rész 3.

pontjában a szerződéssel összefliggő költségelemeket is, a2014. évi XXXVIII. törvény 3. §-a
szerint pedig eltérő árfolyamok alkalmazása esetén a semmis rendelkezések helyébe mind a

folyósítás, mind a törlesztés tekintetében az MNB deviza árfolyamának alka|mazására

irányuló rendelkezés lép.

Utalt rá, hogy a szerződés a Különös rész3.1. pontjában tartalmazza az ügyleti kamat pontos

meghatározősát, Az,hogy az évi 6,53Yo kamat magába foglalja a2,50o/o-os éves hiteldíjat is,

nem teszi a kamatmeghatározást nem egyértelművé.

Hivatkozott rá, hogy a Különös rész4.4. pon$a szerint a kalkulált havi törlesztörészlet l9l
CFIF, a 4.5. pont alapján pedig a havi átutalás/befizetés forintban kifejezett összege

tájékoztatő jelleggel 33.000 forint. Az esetleges árfolyamváltozásra tekintettel a törlesztő

részlet megjelölése csak tájékoztató jellegű lehetett.

A ténytanúsítvánnyal kapcsolatos felperesi kérelem kapcsán kifejtette, hogy az alperes

pénzügyi szolgáltatási tevékenységet - az rHpt. 13. § (l) bekezdése szerint - csak
jogszabálynak megfelelő számviteli rend, valamint nyilvántartási rend megléte esetén kezdhet

meg vagy folytathat. Az adósok tartozására vonatkozóan tényszerűen nincs és jogszenien nem

is lehet más nyilvántartás, mint a banké, amellyel szemben a felek nem zárták ki a felperesek

részétől a bizonyítás lehetöségét. A szerzödésből fakadó jogosultságok és kötelezettségek

egyensúlyát ez a hivatkozás tehátnem befolyásolhatja hátrányosan. Emellett a magánokiratba

foglalt kölcsönszerzödés mellett közjegyzői okiratba foglalt tartozást elismerő nyilatkozat
készült, aztehát, hogy a bank a követelését bírósági végrehajtás útján érvényesítheti, nem a

felperesek őlta|tőmadott kikötésen alapul, hanem aközjegyzői okiratba foglalt végrehajtható

okiraton. A bizonyítási torhet az alperes álláspontja szerint nem változtatja meg a

kölcsönszerződés vonatkozó rendelkezése.

A felperes keresete a jogalap vonatkozásában megalapozott.

A bíróság megállapította, hogy a felek között 2007. november 9. napján a Polgári
Törvénykönyvről szóló l959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 523. § (1) bekezdésében
körtllírt kölcsönszerzödés jött létre, amely a Ptk. 685. § e) pontja alapján fogyasztói
szerzödésnek minösül.
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A bíróságnak - a felperes kereseti kérelmétől eltérö sorrendben - elsödlegesen azt kellett
vizsgálnia, ho gy a perbeli kölcsönszerzödés j ogsz abályba ütközik-e.

A szerződés létrejöttének időpontjában hatályos, a hitelintézetekről és a pénzügyi
vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 213. § (1) bekezdése
szerint semmis az a fogyasztási, lakossági kölcsönszerzödés, amelyik nem tartalmazza
a) a szerződés tárgyát
b) az éves, százalékban kifejezett teljes hiteldíjmutatót, a hiteldümutató számítása során
figyelembe nem vett egyéb - esetleges - költségek meghatátozását és összegét, vagy ha az
ilyen költségek pontosan nem határozhatők meg, az ezekre vonatkozó becslést;
c) a szerződéssel kapcsolatos összes költséget, ideérfue a kamatokat, járulékokat, valamint
ezek éves, százalékban kifejezett értékét,
e) a törlesztőrészletek számát, összegét, a törlesztési időpontokat.

A felperesek rHpt.213. § (1) bekezdés a) pontjába ütközésre történt hivatkozásával
kapcsolatban a bíróság megállapította, hogy a perbeli szerződés I.2. és 1.3. pontjában a felek
meghatározták az alperes által rendelkezésre tartott kölcsönkeretet kirovó pénznemben (svájci
frankban), valamint az annak terhére nyújtandó kölcsönösszeget lerovó pénznemben
(forintban). Ez utóbbi megegyezik a felperesek által a finanszírozási kérelmen megjelölt
összeggel, valamint az alperes által folyósított kölcsönösszeggel is, A felek akarata tehát
egyértelműen 3.500.000 Ft, illefue annak megfelelö összegű deviza nyújtására irányult (C_
38l17. számú ítélet).

A szerzödésnek nem érvényességi kelléke, hogy - akár naptárszerű megjelöléssel, akár más,
egyértelmű meghatározással megadj a az irányadő átszámítási idöpontot. Ez utóbbi ugyanis -
a felek eltérő rendelkezésének hiányában - ipso iure a folyósítás napjában rögzül a Ptk. 23l. §
(2) bekezdése szerint. Nem minösül semmisnek a szerződés abbőI az okból sem, hogy a
devizakölcsön végleges összegének meghatározása szempontjából alkalmazandó árfolyamot a
hitelezö a szerződéskötést követöen külön dokumentumbarr határozza fteg. Az irányadő
deviza átszámítási árfolyamot utóbb a jogalkotó rendezte, ezért a szerzödés érvénytelensége
ennek elmaradása miatt sem á||apltbatő meg. A szerződés érvénytelensége tehát az rHpt. 2t3.
§ (1) bekezdés a) pontjában megjelölt okból nem állapítható meg.

A felperesek rHpt. 213. § (l) bekezdés b) pontjába ütközésre történt hivatkozásával
kapcsolatban a bíróság rögzíti, hogy a teljes hiteldíjmutató mértéke a szerzödésben
feltüntetésre került. A THM téves feltüntetése - a megtévesztés esetét kivéve - nem
eredményezi a fogyasztói kölcsönszerződés érvénytelenségét. A valósnál alacsonyabb
mértékű THM rnegjelölése lehet ugyan megtévesztő, de ez nem gyakorol közvetlen hatást a
perbeli szerzödés érvényességére. Ha pedig a THM magasabb a valósnál, nem a fogyasztó,
hanem a pénzúgyi intézmény kerülhet hátrányos helyzetbe a más pénzügyi intézmények által
tett ajánlatokhoz képest. Arra vonatkozóan nem volt adat, hogy a felperesek a szerződést
megtévesztésre hivatkozással törvényi határidőn belül megtámadták volna. A szerződés
érvénytelensége tehát ezen okból sem állapítható meg.

A felperesek rHpt. 2I3. § (l) bekezdés c) pontjába ütközésre történt hivatkozásával
kapcsolatbart megállapítható, hogy a szerződés tartalrnazza a nyújtott kölcsön fejében
fizetendő ellenszolgáltatás, azaz az éves karnat mértékét. Annak nincsen jogszabályi akadálya,
hogy a hitelt nyújtó pénzintézet az éves hiteldíjat a kamaton belül számolja el. Megállapítható
továbbá, hogy az alperes szerződéskötéskor hatályos, lakossági hitelekről szóló Hirdetménye
szerint a karnathányad svájci frank alapú hiteleknél 4,03vo kamatlábból és 2,50Yo hitelkezelési
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düból állt. A felek tehát ténylegesen megállapodtak az ügyleti kamat fizetésében, melyre
tekintettel a kölcsönszerződés nem ütközikazrHpt.23l. § (l) bekezdés c) pontjába.

A felperesek rHpt. 2l3. § (l) bekezdés e) pontjába ütközésre történt hivatkozásával szemben a

szerződés 4. pontja tartalmazza a törlesztőrészletek számát (240) és összegét (l9l CHF),
valamint tájékoztató jelleggel azon forint összeget, amely a fizetési kötelezettség teljesítését
az árfolyamkockázat figyelembevételével biztosítja (33.000 F0. A felperesek által 2008.
júniusától fizetett törlesztőrészlet ehhez képest alacsonyabb összegű vo|t. A kölcsönszerzödés
tehát a Hpt. 213. § (1) bekezdésében felsorolt okokból nem semmis.

A bíróság megállapította, hogy a perbeli szerzödés jogszabályba nem ütközik, azaz ezen okból
kifolyólag nem érvénytelen. Ezt követöen térhetett át a bíróság a szerződési feltételek
ti sztes sé gte lenségének v izsgálatár a.

A Ptk. 209. § (l) bekezdése szerint tisztességtelen az általános szerződési feltétel, illetve a

fogyasztói szerződésben egyedileg meg nem tárgya\t szerzödési feltétel, ha a feleknek a

szerződésből eredö jogait és kötelezettségeit a jóhiszeműség és tisztesség követelményének
megsértésével egyoldalúan és indokolatlanul a szetződési feltétel támasztőjával szerződést
kötő fél hátrányára ő|lapítja meg. Az alperes az eljárás során nem vitatta, hogy a felperesek
által hivatkozott szerzödéses rendelkezés egyedileg meg nem tárgyalt szerzödési feltételnek
m inö sül, tehát v izs gálható a tisztességte l ensé g szem pontj ábó l.

A fenti jogszabályhely (2) bekezdése értelmében a feltétel tisztességtelen voltának
megállapításakor vizsgálni kell a szerződéskötéskor fennálló minden olyan körülményt, amely
a szerződés megkötésére vezetett, továbbá a kikötött szolgáltatás természetét, az,érintett
feltételnek a szerződés más feltételeivel vagy más szerződésekkel való kapcsolatát.

A Ptk. 209lA. § (2) bekezdése értelmében fogyasztői szerződésben az á|ta|ános szerződési
feltételként a szerzödés részévé váló, továbbá a fogyasztőval szerződő fél által egyoldalúan,
elöre meghatározott és egyedileg meg nem tárgyalt tisztességtelen kikötés semmis. A
semmisségre csak a fogyasztó érdekében lehet hivatkozni.

Az Európai Unió Tanácsának 1993. április 5-i, a fogyasztőkkal kOtOtt szerződésekben
alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló 93ll3lEGK irányelve 4. cikk (2) bekezdése
szerint a feltételek tisztességtelen jellegének megítélése nem vonatkozik sem a szerződés
elsödleges tárgyőnak a meghatározására, sem pedig az ár vagy díjazás megfelelésére az
ellenértékként szállított áruval vagy nyújtott szolgáltatással, amennyiben ezek a feltételek
világosak és érthetőek. A nemzeti bíróságok kötelezettsége, hogy a nemzeti jogszabályokat a

magánszemélyek közötti viták esetén is lehetöség szerint a szóban forgó irányelvi rendelkezés
betrijének és szelleméhez legközelebb álló módon érte|mezzék annak érdekében, hogy az
irányelvben rögzített cél megvalósulhasson.

A szerződés megkötésekor hatályos Ptk. 209. § (4) bekezdés törvényi kógens szabá|ya a

tisztességtelenség vizsgálata alól kivont esetként még úgy rendelkezett, hogy a tisztességtelen
szerződési feltételekre vonatkozó rendelkezések nom alkalmazhatók a föszolgáltatást
megállapító, illetve a szolgáltatás és az ellenszolgáltatás arányát meghatároző szerzödési
kikötésekre. A magyar jogalkotó azonban a Ptk. 209. § (4) bekezdésének 2009. május 22,i
hatállyal történő módosításával biztosította az irányelv közvetlen hatályáL
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Az ezze| összhangban álló 212014. Polgári jogegységi határozat szerint a deviza alapú
fogyasztói kölcsönszerzödés azon rendelkezése, amely szerint az árfolyamkockázatot - a
kedvezöbb kamatmérték ellenében - korlátozás nélkül a fogyasztó viseli, a föszolgáltatás
körébe tartoző szerződéses rendelkezés, amelynek a tisztességtelensége főszabályként nem
vizsgálható. E rendelkezés tisztességtelensége vizsgálható azonban akkor, ha az általánosan
tájékozott, ésszeníen figyelmes és körültekintö átlagos fogyasztó számára annak tarta|ma a
szerződéskötéskor - figyelemmel a szerződés szövegére, valamint a pénzügyi intézmény által
nyújtott tájékoztatásra is - nem volt világos, nem volt érthetö. Ha a pénzügyi intézménytől
kapott nem megfelelö tájékoztatás vagy a tájékoztatás elmaradása folytán a fogyasztő alappal
gondolhatta úgy, hogy az árfolyamkockázat nem valós, vagy az őt csak korlátozott mértékben
terheli, a szerződésnekaz árfolyamkockázatra vonatkozó rendelkezése tisztességtelen.

Az rHpt. szerzödés megkötésekor hatályos 203. § (6) bekezdése szerint olyan lakossági
ügyféllel kötött szerzödés esetén, amely devizahitel nyujtására irányul, illetőleg ingatlanra
kikötött vételi jogot tartalmaz, a pénzigyi intézménynek fel kell tárnia a szerződéses
ügyletben az igyfelet érintő kockázatot, amelynek tudomásulvételét az ügyfél aláírásával
igazo|ja. A (7) bekezdés b) pontja értelmében a (6) bekezdésben meghatározott
kockázatfeltáró nyilatkozatnak tartalmaznia kell devizahitel nyújtására irányuló szerzödés
esetén az árfolyamkockázat ismertetését, valamint annak hatását a törlesztö részletre.

A jogalkotő ezen rendelkezéssel különös, többlet tájékoztatási kötelezettséget hárított a
pénzügyi szervezetekre, melynek célja az volt, hogy a fogyasztók már a devizaalapú
kölcsönszerződés megkötése előtt tudomást szerezzenek arról, hogy a szerződés időtartama
alatt fennáll az árfolyamváltozás valós kockázata, mit jelent ez a kockázat, milyen rtródon
befolyásolhatja a kölcsönszerződésböl eredö íizetési kötelezettségeiket, és ezeknek az
ismeretében tudjanak dönteni arról, hogy vállalják-e ezt a kockázatot és megkötik_e ezt a
szerzödést. A pénzngyi szervezetek tehát olyan kifejezett nyilatkozat megtételére kötelesek,
amely egy helyen összefoglalva, a fogyasztő számára világosan, érthetően és egyértelműen
tartalmazza az árfolyamváltozás kockázatával kapcsolatos legfontosabb információkat, amely
alapján a fogyasztők át|áthatják akockénat vállalásának a fizetési kötelezettségükre gyakorolt
hatását. Nem tekinthető világos, átlátható, érthető és egyértelmű tájékoztatásnak, ha az
árfolyamváltozás kockázatának fennállása, a kockázatnak a fogyasztó fizetési
kötelezettségeire gyakorolt hatása, valamint az, hogy a kockázat korlátlanul a fogyasztót
terheli, csak a szerződés különböző feltételeiböl következtethetö ki.

A bíróság tehát azt vizsgálta, bogy az alperes eleget tett-e a Hpt. 203. § (6) és (7)
bekezdésében foglalt tájékoztatási kötelezettségének, az árfolyamkockázatról világos és
érthető tájékoztatást nyújtott-e a felperesek részére, vagy ennek hiányában az
árfolyamkockázat viselésére vonatkozó szerződési feltétel a 93/L3/EGK irányelv 4. cikk (2)
bekezdésére és a Ptk. 209. § (4) bekezdésére figyelemmel, a Ptk. 209/A. § (2) bekezdése
alapján semmis.

A bíróság a fentiekre tekintettel - figyelemmel arra, hogy a felperesek az árfolyamkockázattal
kapcsolatos tájékoztatás megfelelöségét vitatták - azt vizsgálta, hogy az alperes által nyújtott
tájékoztatásból egyértelműen kitűnik-e dz, hogy az árfolyamkockázat hatására a
törlesztőrészlet összege korlátozás nélkül megemelkedhet, az árfolyamváltozás iránya és
mértéke előre nem állapíthatő meg, annak nincs felsö határa, valamint hogy a fenti
árfolyamváltozás valós, vagyis a hitel futamideje alatt bekövetkezhet.
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A bíróság elsödlegesen e körben rögzíti, hogy külön íven szövegezett árfolyamkockázati
tájékoztatás a perbeli szerződés vonatkozásában nem készült, ezért a bíróságnak azt kellett
vizsgálnia, hogy a kölcsönszeruödés általános és különös részében, valamint a

Kockázatvállalási Üzletszabályzatba foglalt alperesi tájékoztatás, valamint a szerzödéskötés
során eljárt ügyintéző által adott tájékoztatás a fenti követelményeknek megfelelt-e.

Az alperes ugyan hivatkozott arra, hogy az általamegjelölt szerzödéses rendelkezések alapján
a fogyasztóknak tudniuk kellett, hogy az árfolyamváltozás őket fogia terhelni, ez azonban
ngm azonos az őrfolyamkockázati tájékoztatással. Azáltal ugyanis, hogy az alperes által
megjelölt több szerződéses rendelkezés alapos értelmezése és összevetése údán
következtethető ki, hogy bizonyos mértékű árfolyamvá|tozás esetén milyen fizetési
kötelezettsége keletkezik, még nem történik meg a fogyasztónak a fent kifejtetteknek
megfelelő tájékoztatása. A bíróság álláspontja szerint az alperes által az árfolyamkockázat
körében adott tájékoztatás mindössze kockázattelepítésnek tekinthetÖ és nem

kookázatfeltárásnak. A perbeli szerződéses rendelkezések ugyanis nem hívják fel a fogyasztó
figyelmét arra, hogy az fufolyamkockázat hatásáta a törlesztörészlet megemelkedhet, arra,

hogy ennek nincsen korlátja, aíTa sem, hogy az árfolyamváltozás iránya és mértéke elöre nem

állapítható meg, és az árfolyamváltozásnak nincs felső hatőra.

Nem pótolja az alperes tőjékoztatősi kötelezettségét az atény sem, hogy a felperesek a perrel

érintett szerződést megelözöen, egy másik kölcsönügylet kapcsán tájékoztatást kaptak, hiszen
a máshonnan történő esetleges információszerzés nem mentesíti a pénzintézetet atájékoztatási
kötelezettsége alól.

A szerződéskötéskor eljáró és tanúként kihallgatott 'tigyintéző a konkrét esetre

már csak általánosságban tudott visszaemlékezni, íey vallomása nem szolgálhatott
bizonyítéku| azon alperesi nyilatkozat alátőmasztására, hogy a felperesek szóban megfelelő
tarta lmú tájékoztatásban részesültek.

A bíróság a fentiekre tekintettel megállapította, hogy az árfolyamkockázatra vonatkozó
rendelkezésekről történt tájékoztatás nem volt világos és egyértelmű, ezért az Altalános rész
2.5. pontja és a KockázaVál|a|ásiÜzletszabályzat 4.7. pontja a Ptk.209. § (l), (2) és (a)

bekezdése, valamint a Ptk. 209lA. § (2) bekezdése alapján semmisek. Mivel ez a

főszolgáltatás körébe tartoző szerződési rendelkezés, ennek érvénytelensége az egész
szerzödés érvénytelenségét eredm ényezi.

A szerzödés ténytanrisítványra vonatkozó rendelkezése vonatkozásában a bíróság
megállapította, hogy a kölcsönszerzödés Általános részének 9.4. pontja nem tisztességtelen az

alábbiakra tekintettel.

Az adósok szerződésszegésének, illetőleg a felmondásnak a tényét és a végrehajtást kérő

nyilvántartásai szerint fennálló tartozás aktuális összegét a végrehajtást kérő egyoldalú
nyilatkozata alapján rögzítő, a közjegyzőkről szóló 199l. évi XLI. törvény lll. §-ában
szabályozott közjegyzői okirat a jogi jelentőségű tényeket rögzítő ténytanúsító okirat, azaz

közjegyzői tanúsítvány. Ennek kiállítását és a végrehajtási záradék kibocsátását a végrehajtást
kérö ezen szerzödéses kikötés hiányában is ugyanilyen módon kérhetné.
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Amennyiben záradék kiállítására sor kerül, az adós a tartozásőt végrehajtás megszüntetése,
illetve korlátozása iránti perben kérheti, ahol a bizonyítási teher a peres eljárás szabályainak
megfelelöen alakul. Ebből kifolyólag ezen szerződéses rendelkezés nem biztosít több
jogosultságot az alperes részére, illetve nem ró több kötelezettséget a felperesekre, mint
amennyi az irányadő jogszabályok alapján őket megilletné, illefue terhelné. Amennyiben
pedig a nemzeti szabályozás nem változtat afogyasztónak minósülő felperesek jogi helyzetén,
a szerzödéses rendelkezés nem minösülhet minden további vizsgálat nélkül
tisztességtelennek.

A bíróság jelen közbensö itéletével rendelkezett a felperesek keresetének jogalapjáról, a
jogkövetkezmények levonásáról pedig a Ptk. 237. § (2) bekezdésében foglaltakra
figyelemmel, a késöbbiekben lefolytatandóbizonyítást követően fog határozni.

A bíróság a perköltségröl az eljárást befejezö batározatában fog rendelkezni.

A közbenső ítélet elleni fellebbezésijogosultság a Pp. 233. § (1) bekezdésén alapul.

Budapest, 2020. október 5.

dr. Liptai Andrea s.k.
bíró
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