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Az iigy szima: Gtu.VI.30.050/20221 5.
A tanfcs tagiai: Dr. Simonnd dr. Gombos Katalin a tan6cs elndke
Dr. Osztovits Andr6s eload6 bfro
Dr. Farkas Attila bfr6
A felperes:
A felperes kdpvisettije: Olsavszky Ugyvddi Iroda (Budapest, III. Bogd6ni ft 61a., id'gyintezl
dr. Olsavszky Pdter tigyvdd)
Az alperes: UniCredit Hungaru Rank Zrt. (Budapest V Szabadsds t6r 5-6.)
Az aloeres k6pvisel6ie.
A pe r tir gy a: szerzo des drvd nyte I en sdg6n ek me g iillapitisa
A feltilvizsgrilati k6relmet benyrijt6 f6l: felperes
A mfsodfokri bir6srig neve 6s a jogertis hatf rozat szitma:
F 6v6ro s i I td I ot6b I a 5 .P f .20 .423 I 2020 I 5 lll . szimri ftdl et
Az els6fokri bir6siig neve 6s a hat6rozat szfma:
Budapest Kornydki Torvdnyszdk 2.G.40.4521201 8120. szitmu ftdlet
Rendelkez6 r6,sz
A Kriria a jogeros ft6letet hat6lyon kfviil helyezi, az elsofokf bfros6g ft6let6t megv6ltoztatja 6s
meg5llapfda, hogy a peres felek kozott 2007. augusztus 28-6n ldtrejott deviza alapri
ko I cs on s zerzo des drvdnyte I en.

Meg6llapitja, hogy a f'elperesnek 127.000 (sz6zhuszonhetezer) forint, az alperesnek 127.000
(sz6zhuszonhetezer) forint felUlvizsg|lati elj6r6si kdltsdge meriilt fel, a le nem r5tt
feli.ilvizsgdlati elj6r6si illetdk dsszege 381.900 (h6romszdznyolcvanegyezer-kilencszin) forint.
A kdzbenso (tdlet ellen feli.ilvizsg6latnak nincs helye.
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A felperes lak6skolcson felv6tele 6rdek6ben az alperesndl 2007. augusztus 6-6n ,deviza alapri
hitel ig6nybevdtel6b6l eredo esetleges kockizatok tudom6sul v6teldrol" szolo nyilatkozatot
(kockdzatfelt6r6 nyilatkozatot) irt al6. Ez a nyilatkozat egyebek mellett rogzitette, hogy az
al6(r6nak tudom6sa van arr6l, hogy a deviza alapri hitel alatt olyan hitel drtendS, amelynek
osszege nem magyar forintban, hanem az igdnyelt devizanemben tobbek kdzott sv6jci
frankban keri.il meghatdrozasra. A hitelt folyosft6 alperes a hitelt forintban bocsiida
rendelkezdsre, de a tartoz6st devizitban tartja nyilv6n, a hitel fel reszerol tortdn6 visszafizetdse
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is forintban tortdnik. Deviza alapri hitel esetdben az alperes a folyosftott devizahitel osszegdt
iltszimitia fbrintra, szemelyi kolcson esetdn az alperes magdnszemelyel<re vonatkozo
valutav6teli, egydb deviza alapri hitelek esetdn pedig az alperes mag6nszeprdlyekre vonatkoz6
deviza v6teli 6rfolyam6t alkalm azva, a torlesztdskor pedig a forintb an befizetett ossz eget az
alperes maginszemdlyekre vonatkoz6 deviza eladilsi 6rfolyam in szitmitja at cJevizira. A vdteli
ds elad6si 6rfolyam kozti ktilonbsdgviitozatlan 6rfolyam mellett is emeli a hitel k6ltsdgeit.
Amennyiben a deviza alapri hitel devizaneme 6s a forint kozotti 6rfolyam vdltozik, azhatdssal
lesz mind a foly6sftando hitelosszeg, mind a t6kdt ds kamattaftozitst is magiba foglalo
torleszt6rdszletek, alamint egydb devizihan nyilvSntartott j6ruldkok, k6lts6gek nagy sitgira.
Abban az eseten, ha a futamid6 alatt a forint 6rfolyama erosodik rigy kevesebb forintot kell
fizetni a devizdban nyilv6ntarlott torleszt6rdszletek ellendrtdkekdnt, amennyiben gyengtil, rigy
a fizetesi terhek n6nek. A deviza alapri hitelek kamata a nemzetkdzi kamatok vdltozdsa miatt
is nrodosulhat. Lehetosdg valt arra, hogy a futamido alatt az alperes a fel kdrelm6re a mdg
fenndllo toketartoz6s osszegdt rnagyar forintra konvertiija. A jelen nyilatkozat alfiIrdsirval a
felperes elismerte, hogy a banktol a deviza alapu hitel igdnybevdteldvet osszefiiggdsben
felrnertilo kockdzatokrol klilonds tekintettel az fufolyanrkocklzatra a szliksdges t6jdkoztat|,st
megkapta ds megdrtette. A flelperes kijelentette, hogy a deviza alapir hitelt a fbntiek
ismeretdben is igdnybe l<iv6nja venni.
2007. augusztus 28-6n a peres felek kolcsdnszerzbdest kotdttek szabad felhaszn6l6sti lal<6s
el6tal<ardkoss6gi szerzddes fedezete mellett nyrijtando deviza alapf l<dlcsonrol. A szerzodds
reszdt kdpezo lakoss6gt izletszabfiyzat lII.22.l. rendelkezdse szerint az ados jogosult a
futamido alatt egy alkalommal a bankt6l a devizirban nyilv6rrtartott kolcsdn forint alapf
kolcsdnnd atalakitdsdt k6rni, koteles ezem kdrelm6t a fbrdulonapot legal6bb 30 nappal
megellzoen a bankhoz fr6sban benyrijtani. A bank a kdrelmet a saj6t belso szabdlyzata szerint
bfr6lja el.
A szeru6d6s 11 .5. pontj a rogzitette, hogy az ados kijelenti, hogy a bankn6l vezetett szitmlilk, a

bank bizonylatai, nyilv6ntart6sai ds ifizleti konyvei alapjin k6sz(tett kozjegyzli
tdnytanfsffv6nyt elfbgadja a szerzodds szerinti jogi.igyletek alapj6n fenn6ll5 kolcson, j6rul6k
ds egy6b tartozits mindekori osszeg6nek kozokirati tanrisft6sakdnt. Al6vetik magukat annak,
hogy az e jogtigyletekb6l fenn6llo tartozits m6rt6kdt, esetleges vdgrehajt6si elj6r6s
kezdeminyezds6nek esetdre is a bank felkdrdsdre a fenti m6don kozjegyz6 tanfsitsa.

A felperes keresete 6s az alperes v6dekez6se
t4l

A

felperes keresetdben elsodlegesen a kolcsonszerzodes 6rfblyarnkockinatra vonatkoz6
tisztessdgtelens6g6rnek rneg6llapitdsdt kdrte a Polg6ri 'forvdnykdr-ryvrol sz6l6 1959. dvi IV.
torvdny (a tov6bbiakban: rPtk.) 209. $ (l) belcezddsdre hivatkoz6ssal, jogkovetkezmdnykdnt
pedig a szerzbdes hat6lyoss6 nyilv6nit6s6t ds az alperes 3.658.808 fbrint megfizet6sdre
kotelezds6t lcdrte. M6sodlagosan a kolcs6nszerzbdds semmissdgdnek megiillapitdsifi az rPtk.
200. $ (2)bekezdds els6 fordulata alapjin jogszabdlyba titkdz€,s cirnen a hitelintezetekrol ds a

penzigyi villalkoz6sokr6l 1996. dvi CXII. torvdny (a tov6bbiakban: rHpt.) 213. $ ( l)

t5l

bekezd6s a), b), c) ds e) pond6ba foglaltakra utal6ssal, jogkovetkezmdnykdnt az alperes
3.819.118 forint megfizetds6re kotelezdsdt kdrte. Ilarmadlagos kereseti kdreftne a szerzodes
r6szleges drvdnytelensdgdnel< meg6llap itilsdra irSnyult a szerzbdl,s 1 I .5. pond6nak
tisztessdgte lensdge rniatt.
Az alperes 6rdemi ellenkdrehne a kereset elutasitds6ra irdnyult
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elsofokrh bfr6s6g ftdletdvel a keresetet elutasitotta. Megitdldse szerint a perbeli
kdlcsonszerzodes a felperes 6ltal hivatkozott egyetlen okb5l sem 6rvdnytelen.
A felperes fellebbez6se folyt6n eljdrt m6sodfokri bfr6s6g ftdletdvel az els6fokir bfr6s6g iteletet
helybenhagyta. A fellebbez6s indokaira tekintettel rigy ftdlte: a teljes drvdnytelensdg ir6nti

kereset els6dleges jogalapja az 6rfolyamkockitzatra vonatkoz6 szerzoddsi feltdtel
tisztessdgtelens6ge volt. All6sponda szerint nem volt iltlSthato a szerzoddskotdskor az
6rfolyamkockinat gazdasdgi kdvetkezm6nye, mtikoddsi mechanizmusa. A hi6nyos
tilekoztat6sb6l fakad6 Stlfithatos6g hi6nya onmag6ban nem donti el az iirfolyamkockdzatra

vonatkozS szerzoddsi feltdtel tisztessdgtelens6gdnek kdrd6s6t, csup6n vizsg6lhatovit teszi azt.
Az irfolyamkockdzatbol adodo kockdzat telepftdse akkor lehet tisztessdgtelen, ha akockdzat
eleve korl6tlan vagy legal6bbi az ados reszerol nem korlifiozhato, nem kezelhet6. Ha a

kockinat korl6tozott vagy korl6tlan ugyan, de az ad6s 6ltal korlifiozhato, akkor

a

kockinattelepft6s elfogadhat6, mivel az nem teremt egyensrilytalan helyzetet a felek jogaiban
is kdtelezettsdgeiben. Ha fenn6ll a fogyaszt6nal< az a lehetos6ge, hogy maga kezelni tudja a
r6telepitett kock6zatot azzal, hogy egyoldahi m6dosft6si jogot gyakorolva forintra, azaz a
keresnrdnyre szerinti p6nznemre valtja a szerzodds alapj6n fenn6llo tar1tozirsitt, ez aztjelenti,
hogy nem a szerzoddsb6l kovetkezoen visel korl6tlan kock6zatot, hanem a sajdt dontdse
folyt6n amiatt, hogy b6rmikor megtehette volna mdgsem gyakorolta az egyoldahi modosftSsi
jogot. A perbeli szerzoddsben ilyen jog biztosftva volt a felperes szamara, a felperest alanyi
jogk6nt illette meg a forintra v6lt6s lehet6sdge. A mrisodfokri bfros6g szerint nem a
tdjekoztatds tartalmitbol, hanem az izletszabiiyzat IlI.22.l. pontj6b6l ds a tilekoztatils
forintositiisra vonatkoz6 rendelkezds6b6l az a kovetkeztetds vonhat6 le, hogy az
drfolyamkockdzat felperesre telepftdse nem lehet tisztessdgtelen, mert nem teremt
egyenstilytalan helyzetet, mivel lehetovd tette a felperes rdszdre a kockdzat saj6t maga lltali
kezeldsdt.
t8l

A m6sodfokri biros6g a felperes m6sodlagos kereseti kdrelme vonatkoz6s6ban egyetdrtett az
elsSfokri bfros6g 6ltal kifejtettekkel, amely szerint a szerzodds eleget tesz az rHpt. 213. $ (1)
bekezd6s a), b) c) ds e) pond6ban el6frt feltdteleknek. A rn6sodfbkli bir6s6g utalt arra, hogy a
perbeli szerzodes 2016 novemberdben teljesitdssel megsztint, ezert a tdnytantlsitv6nyra
vonatkoz6 szerzdddsi feltdteldvel drvdnytelensdg6t sem vizsg6lni, sem meg6llapftani nem
sztiksdges, az a felperes fogyaszt6 helyzet6re semmilyen kihat6ssal nincs.

A feliilvizsgfilati k6relem 6s ellenk6relem
tel

A

felperes feltilvizs gdlati kdrelmdben a jogerSs itdlet hatdlyon kfvtil helyez6s6t 6s
els6dlegesen a szerzldes 6rfolyamkock6zati tdjekoztat6sdnak tisztessdgtelensdge miatt az
alperes 3.658.808. forint megfizet6s6re kotelezdsdt, m6sodlagosan a szerzodes rHpt.-be
i.itkoz6se miatti semmissdge meglllapitdsdt 6s keresetdben meghat6rczottjogkovetkezmdnyek
levon6siit, harmadlagosan a tdnytanrisitvdnnyal kapcsolatos szerz6ddsi feltdtel
tisztess6gtelensdgdnek meg6llap itdsdt, 6s valamennyi eshetoleges kereseti kdrelme
kapcs5n az alperes perkdltsdgben tort6n6 marasztal6sat kdrte. Arra hivatkozott, hogy a jogerds
it6let azrPtk.209. $ (l) bekezddsdbe,azrHpt. 210. $ (2) bekezd6sebe,213.$ (l) bekezdds a),
b), c) 6s e) pontj6ba iitkozd m6clon jogszabalys6rt6. Allftotta, hogy az el16rt bfrosiigok az
6rfolyamkockinat tisztessdgtelensdge k6rdben jogszabalysdrto m6don nem vizsgiitftk az
Europai Unio Bfr5s6ga (a tov6bbiakban: EUB) .joggyakorlatitban kifejtett szempontokat.
Klilon kiemelte a C-126117 " szdmi vegzest is, amelyben az EUB kovetelm6nykdnt frta el6,
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Irogy a tilekoztat6s alapjdn az d,szszenien figyelmes 6s koriiltekinto 6tlagos fogyaszt6 pontos
ds 6rthet6 szempontok alapjdn kell, hogy drtdkelhesse a szerz6ddsb6l eredoen ot drintrj
gazdasdgi lcovetkezmdnyeket, kozttil< lclilonosen a lcolcsondnek teljes kolts6get. Az rHpt. 213.
$-a kordben el6adta, hogy aTHM nem volt megfelelo, az alperes ellenkdrelmdben elismerte a
szerzodes rHpt. 213 $ (1) bekezdds b) ponda szerinti erv6nytelenseget. A szerzodes
rendelkezesei alapjim nem volt meg6llapithato a kdlcson osszege sem, nem voltal<
ellenorizhetoek az egyes torleszt6rdszletek sem.
Az alperes feli.ilvizsg|lati ellenkdrelmdben a jogeros itdlet hatalyitban fenntartdsirt kdrte.
A Kf ria diint6se 6s jogi indokai

ll ll

A l(fria a jogeros ftdletet a polgdri pemendtart6sr6l szolo 1952. 6vi III. torvdny (a
tov6bbiakban: rPp.) 275. $ (2) bekezddse alapjin a feliilvizsgdlati kdrelem keretei kozott
vizsg|lta. Megdllapftotta, hogy az az rPtk. 209. $ (1) bekezddsdbe titkozds miatt
jogszabirlysdrtS.

lt2l A Kfria nem 6ftett egyet a m6sodfokri bir6s6g dll6spontiixal, amely szerint az izletszabiilyzat
IIl.22.l. pontj6bol ds a kockdzatfeltiro nyilatkozat forintosit6sra vonatkoz5 rendell<ezdsdbol
az a kovetkeztetds vonhato le, hogy az irfolyamkock6zat felperesre telepitdse nem lehet
tisztessdgtelen, mert nem teremt egyensrilytalan helyzetet, mivel lehet6vd tette a felperes
rdszdre akockdzat sajitt maga
t1

3l

Ahogyan

a Kfrria a

iitali

kezeldsdt.

Gfv.VI.30.4801202115. szitmu precedensk6pes hatin'ozat6ban mdr

r6mutatott, az a kikotds, amely szerint a felperes mint ad6s jogosult volt a futarnido alatt egy

alkalommal a banktol a deviziban nyilv6ntartott l<olcson fbrint alapf kolcsonne ittalakit5s6t
kdrni, nem alkalmas a szerzodesnek az Srfblyamkock6zatot a fogyaszt6ra telepfto
rendelkez6seit ellensfrlyozt^ti. A peres felek kozdtti jogviszonyra a m6sodfokli biros6g 6ltal

hivatkozott20l4llllElJ irdnyelv tobb okbol sem ir6nyado. Ez az ir6nyelv 2014. rndrcius 20.
ola lrat6lyos ds a 2016. mdrcius 21-tol lcezd5doen rnegkotott jelziiloghitel-szerzoddsekre

vonatkozik, azaz a perbeli szerzodesre nem ir6nyado. M6srdszt a magyar jogi szabiiyozds es
joggyakorlat alapj6n sem lehet a m6sodfokf bfrosdg 6ltal levont kovetkeztetdsre jutni" Az
rPtk. 2009. m6jus 22-t(51hat6lyos szabiiya szerint ugyanis az 6ltal6nos szerz6ddsi feltdtel ds a
fogyasztoi szerz6ddsben egyedileg meg nem tdrgyalt feltdtel tisztessdgtelensdg6t onrnag6ban
azis rnegalapozza,ha a feltdtel nem vil6gos vagy nem drthet6. A 212014. PJE hatdrozat 1.
ponda a 93l13lF.GK ir6nyelv rendelkezeseit a magyar jogba implement6lo rPtk.
rendelkez6seket ertelmezve - kizdrolag azt tartalmazza,lrogy onmag6ban a nem vil6gos, nem
egydrtelmi szerzoddses rendelkezds (tdjekoztat6s) megalapozza a korl6tlan 6rfblyamkockdzat
fogyaszt6rahdritds6nak tisztessdgtelensdget. A212014. PJE hatilrozat l. pontj6nak indokol6sa
kifejezetten azt az frtrrrutat6t adja, [-,ogy anrrak kdrddse, hogy az adott szerz6dds
6rfolyamkocl<Lzatra vonatkoz6 rendelkezdse vil6gos, illetve 6rtheto-e, annak ellendre
vizsgiihat6, hogy a deviza alapfr fogyasztoi kolcsonszerzoddsek tirlnyom6 tobbsdg6t a Ptk.nak a 2009. dvi XXXI. torvdnnyel tortdnt m6dosft6sa el6tt kotottdk meg.
t14l A 93113/EGK ir6nyelv 4. cikl< (2) bekezdds6nel< 6rtelrndben a szerzbdes elsodleges t6rgya
csak abban az esetben eshet a 3. cikk (l) bekezddsdben elofrt drtdkel6s ala, ha az adott
feltdtelek nincsenek vil6gosan 6s drthet6en megtbgalmazva, azaz az Srfolyaml<ockdzat
fogyasztora telepftdse tisztessdgtelen jelleg6nel< vizsgiiat6ra aklcor keriilhet sor, ha az azt
felt6r6 tdjekoztat6s nem vilSgos 6s nem drthet6. A 3. cikk (l) bekezddsdnek drtehn6ben a
szerzod€,si feltdtelek tisztessdgtelenek, ha ellentdtesek a j6hiszemtisdg kovetelmdny6vel, 6s a
f'elek szerzodesbol eredo jogaiban ds kotelezettsdgeiben jelent6s egyenl6tlensdget id6znek elo
a fogyaszto kdritra.
A 93113/EGI( ir6nyelv 8. cildce azonban lehetovd teszi a tagiillamok szirmdra a fogyasztok
[ 1 s]
magasabb szintti v6dehne drdekdben szigorfbb nemzeti rendelkez6sek elfogaddsdt. Az EUB
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(C-96116. ds C-94117. egyesftett iigyek 69. pont) azt tneger6sftette, hogy f6szab6ly szerint a
tagiillami legfelsSbb bfr6s6gok ftdlkezesi gyakorlata nem tartozik a 8. cikk szerinti szigonibb
nemzeti rendelkez6sek koz6,, ugyanakkor, ha a nemzeti legfels6bb bir5s6gok a szerzoddsi
feltdtelek tisztessdgtelen jellegdnel< 6rtdkeldsdre szolgdlo bizonyos kritdriumokat dolgoznak
ki, amelyeket az alsobb fokir bir6siigoknak de facto be kell tartaniuk, yagy amelyek
alkalmaz6sa kotelez6 a sziimukra, akkor ez dsszeegyeztethetd a93ll3lEGK ir6nyelvvel,ha az

!61
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igy haszniilt krit6riumok k6pesek hatdkony jogorvoslatot nyrijtani a fogyaszt6nak, 6s az
alsobb fokri bfros6gokat ez nem korliltozza az el6zetes dontdshozatali kdrddseik EUB eld
terjesztdsdben (C-96116. ds C-94117. egyesftett iigyek 62-71. pont; C-I18117. 60-64. pont). A
magyar jog szabalyai ds gyakorlata (rPtk., jogegysdgi hat6rozat) a fenti elveknek megfelelSen
az ir6nyelvi minimumszab6lyozdsnii szigorfbb rndrcdt alakitottak ki. A Kfrria altal a
jogegys6g, a biros6gok egysdges (tdlkezdsi gyakorlat6nak biztositttsa drdekdben - elfogadott
jogegysdgi hat6rozat a bfr6s6gok szervezetdrol es igazgatrisrir6l szo16 2011. dvi CLXI. torv6ny
24. 5 (1) bekezdds c) pontja alapj6n a biros6gokra kdtelez6 (I(riria Gfv.VI.30.4801202115.).
A 212014. PJE hat|rozatban frtak drtelm6ben, ha a pdnzilgyi int6zm6nytol kapott nem
megfelelo tdjekoztatds vagy atdjekoztat6s elmaraditsa fblyt6n a fogyaszto alappal gondolhatta
fgy, hogy az 6rfolyamkocl<tnat nem val6s, vagy az of csak korl6tozott mdrtdkben terheli, a
szeruodesnek az 6rfolyamkockinatra vonatkoz6 rendelkezdse tisztessdgtelen, aminek
kovetkezt6ben a szeruodds 6rv6nytelen.
A Kriria Jogegysdgi Panasz Tan6csa a Jpe.I.60.01512021115. szitmu jogegys6gi hatillyu
hatirozatftban (a tov6bbiakban: JPE hatilrozat) - az EUB hatdrozataira is figyelemmel - azt az
elvi tartalmti dontdst hozta, hogy a 212014. PJE hatdrozat 1. pontja azzal kotelez6
ertelmez6ssel alkalmazhat6, amely szerint akkor rnegfelelo tartalm Lr az 6rfolyamkockiizatr6l
szol6 tdjekoztat6s, ha az irtlagosan t6jdkozott lszszerien figyelmes 6s kortiltekint6 6tlagos
fogyasztS a tilekoztatas alapj6n a szerzldeshez lcapcsolSd6 6rfolyamkockilzat tdnydn ds
mibenldt6n kivtil azt is felismerheti ds drtdkelni tudja, hogy a forint 6rfolyama a kolcson
nyilv6ntart6sba vdtele szerinti deviza Srfolyamihoz kdpest szdmira akfrjelentos m6rtdkben is
kedvezotleniil viitozhat, ds ezdltal a fogyaszt6 fenndll6 tartozdsdnak a szerzodds szerinti
titentezdsben eseddkessd v6lo fizetdsi kotelezettsdgdnek mdrtdke jelentosen megemelkedhet.
Rendelkezett arr6l is, hogy a Kriria b6rmely hatdrozat6nak ezzel (a JPE hatirozatban
elfogadott drtelmezdssel) ellentdtes jogdrtelmezdse kotelez6 erejtikdnt mdr nem hivatkozhato.
A Kriria egyertelrnti joggyakorlata szerint nem felel meg a tisztessdges tilekoztatfs
k6vetelrndnydnel< az, ha a szerzodds klildnbdzo rendelkezdseibol csak kikdvetkeztetheto az
6rfolyamkockinat fogyaszt6ra gyakorolt gazdas6gi kovetkezmdnye (Kriria
Gfv.VI.30.0741202016., Gfv.VI.30.3301202018.). Ez a meg6llapftiis igaz a kockdzatf,elt6ro
nyilatkozat tartalm6ra is. A JPE hatirozat 6ltal megfogalmazottjogdrtelmezesi mercebol az
kovetkezik, hogy nem felel meg a vil6gossdg 6s drthetosdg kdvetelm6nydnek az a
tdjekoztat6s, amelyb6l az irtlagosan tdjdkozott fogyaszto szftmira az ugyan 6rthet6, miszerint
az 6rfolyamkockdzat korlittozirs n6lkiil 6t terheli, de az nem, hogy ez akir jelent6sen
megemelheti fizetdsi kdtelezettsdgeit, 6s amely ldnyegdben (csak) arra terjedt ki, hogy az
6rfolyam a fogyaszto javdra ds terhdre is vdltozhat (Kriria Gfu.VII.30.3151202015.), mert ez
nem elegendo arra, hogy az ittlagosan t6jdkozott fogyaszt6 megalapozott ddntdst hozzon.
A perbeli kock6zatfelt6ro nyilatkozat bir kdtsdgtelentil elm agyaritzza, hogy mit kell drteni
deviza alapri hitel alatt (amelynek osszege nem magyar fbrintban, hanem az igdnyelt
devizanemben keriil meghat6rozisra; a bank a folyosftott devizahitel osszegdt ittszdmitja
forintra, a hitelt forintban bocs6da rendelkezesdre, de a tartozitst devizihan taftja nyilvdn, a
hitel visszafizetese is forintban t6rtdnik) ds kitdr mind az irfolyamrdsnek, mind a nemzetkdzi
kamatok vdltozitsinak 6rfblyamviiltozitstol fiiggetlen fizetdsi kdtelezettsdget befoly6sl6
hatdsira, azonban az 6rfolyamv6ltozdsbol eredo kockinatra vonatkoz6an csak annyit
tartalmaz, hogy ,,amennyiben a deviza alapri hitel devizaneme 6s a forint kdzotti drfolyam
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viitozik, az hatdssal lesz mind a foly6sftando hitelosszeg, mind a t6ket 6s kamattartoz6st is
magitban fbglalo torlesztdrdszletek, valamint egydb deviziban nyilv6ntartott j6rul6kok,
k6lts6gek nagysitgitra; abban az esetben, ha a futarnid 6 alatt a fbrint 6rfolyama er6sodik, frgy
kevesebb forintot kell fizetni a deviziban nyilv6ntartott t6rlesztbreszletek ellendrtdkekdnt,

l20l

l21l

amennyiben gyengi.il, rigy flzetdsi terhei nonek".
I(onkrdtan az ilrfolyamkockilzattal kapcsolatos t6j6koztatds teh6t l6nyeg6ben annyit tartalmaz,
hogy az 6rfolyamvdltozits hatdssal van, azaz befbly6solja a fogyaszto fizetdsi
kcrtelezettsdgdnek a mdrt6kdt, ami eziiltal csdkkenhet vagy nohet. Alappal hivatkozott arra a
felperes, hogy atdjekoztatds e kdt lehetosdgnekaz egyenlo es6ly6t vetiti el6re, nern hivja fel a
fbgyaszt6 f-rgyelm6t az iitala v6llalt re6lis 6s az anyagi, gazdasdgi helyzetdt adott esetben
stilyosan hdtr6nyosan drinto kock6zatra. Maga a kocklzatfeltiro nyilatl<ozat elnevezdse is
,,esetleges kock6zatok" tudomdsulvdtelet tartalmazza. A fblperes v6llal5sa azd,rt ezen, kelloen
fel nem tirt, el nem magyardzottkockinatok kizdrolagos viseldsere vonatkozhatott csup6n.
A 93113/EGK ir6nyelv 6ltal ldtrehozott vddelmi rendszer azon az elven alapszik, hogy a
fogyaszto a penzigyi szolgdltatohoz kdpest h6tr6nyos helyzetben van tobbek l<ozott az.

infbrm6ci6s szintje tekintetdben.

A

szerz6ddsi fbltdtelek vildgos

ds

6rtheto

megfbgalmazdsimak, ds kovetkezdskdppen azdtlfithatos6gnak ezert a 4. cikk (2)bekezddsdben
frt kovetehn6nydt kiterjesztl modon kell drteni (C-186/1 6.44. pont). Mindezdrt magdnak a
penzijgyi intdzmenynek a fogyaszto rcszere adott tdjekoztat6s6bol kell kittinnie mindazon

infonn6ci6nak, arnely alapjdn egy 6ltal6nosan tifiekozott, dszszertien figyelmes ds
kori.iltekinto, ifilagos fogyaszt6 meg alapozott dontdseket hozhat (C- I 86/1 6. 49 . 6s 5 I " pontok),
6s nem eldgsdges a kor6bban hivatkozott bfr6i gyakorlatnak rnegfeleloen az,ha azok csupdn
kikovetkeztethetok (Kirria Gfv.VI.3A3661202ll12.). E kdvetelmdnynek pedig az alperes 6ltal
adott tdjekoztat6s nem felel meg (megegyzi a Kirria, hogy e kdrddsben a m6sodfokri biros6g
is ezt az iill6spontot kdpviselte).
122) A felperes eshetolegesell terjesztette elo lcereseti kdrelrneit, amelyek kozlil a I([rria a'z
elsodlegesen rnegjelolt, az 6rfblyarnkockdzat tisztess6gtelensdge rniatti drv6nytelens6g
meg6llapitdsa irdni keresetet alaposnak talfita, ezert a rn6sodlagosan 6s harmadlagosan
eloterjesztett igdny vizsgiiata okafogyott6 v6lt (Ptv. III. 20.32112021l10.), igy a Kriria
drdembell nern vizsgiita a felperes tov6bbi feli.ilvizsgalati hivatkoz6sait.
A
L23l Kriria mindezekre tigyelemmel az rPp. 275. $ (4) bekezddse alapj6n a joger6s ft6letet
hat6lyon kfviil helyezte €s azrPp.213. $ (3) bekezddse alapj6n meghozott kozbenso ftdletdvel
a kolcsonszerzodds drvdnytelensdgdt meg6llapitotta. Az elsofbkrir biros6gnak a folytatodo
elj6r6sban drdemben kell vizsgiilnia a felperesnek az irfolyamkockiizat tisztessdgtelensdge
nriatt drvdnytelen szerzoddssel kapcsolatban eloterjesztett jogkovetkezm6nyek levon6sa ir6nti
kereseti k6relrn6t.
Az alkalmazott jogszabflyok 6s az alkalmazott joggyakorlat

l24l 1959. dvi IV. torvdny 209. $ (1) bekezdds
l2s1

212014 PJE hatdrozat

[26)

60.01 512021 115. JPE, hat6rozat

GfV.VI .30.07 41202016.;
GlV.VI.3 0.3 3 0 12020 I 8.;
1271 Gfv.VI.3 0 .48012021 l5 .;
Gfv.VII.30.3151202015.; Gtv.VI.30.3661202ll12.;Ptv.111.20.32112021110.

A ddntds elvi tartalma

[28] Nem megf'elelo
az

atdjel<oztatds akkor, ha abb6l vil6gosan ds egy6rtelmrien nem ismerhetok fel

ir folyarn ko c kii zat

gazdas 69

i kdvetlcezn

dnye

i.
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L2e) A Kirria az rPp.275. 5 (5) bekezddse alap.j6n - figyelemmel a 412009. (XII. 14.) PK vdlem6ny
II.3. pond6ra is-csak a feliilvizsg6lati elj6r6sban felmertilt koltsdgeket 6llapitotta ffreg, annak
visel6s6rol az elsofokir bfros6g ddnt. Ennel< osszeget a biros6gi elj6r6sban tnegirllapfthato
i.igyvddi koltsdgekrol szolti 3212003. (Yfil.22.) IM rendelet 3. $ (3) 6s (5) bekezd6se alapi6n
6f6t is tartalmaz6 dsszegben hat6rozta meg. A f'elperes szemdlyes l<oltsdgmentessdge folyt6n
meg nem fizetett feltilvizsgiiati elj6r6si illet6k osszege 381.900 forint.
[30] A kdzbens6 it6let elleni felUlvizs giiatot az rPp.27l. 5 (1) bekezdds e) pontja zirjaki.
[31] A Kfria a feltilvizsgalati kdrelmet az rPp. 274. $ (1) bekezddse alapjdn - kdrelemre tftrgy alilson bfr6lta el.
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