Kedves Kollégák!
Őszintén üdvözlöm a kezdeményezésüket.
A csatolt II. fokú ítélet szintén kirívóan okszerűtlen, önkényes, jogsértő. A felülvizsgálati
kérelmet a közelmúltban nyújtottam be a Kúriához.
Előzmények, alapvetések röviden:
Ez egy deviza per, melyben a szerződés érvénytelenségére tekintettel az érvénytelenség
jogkövetkezményének (szerződés érvényessé nyilvánításának) alkalmazását kértük. A
2014. évi XL. törvény 37. § (1) bekezdésből következik, hogy a felperes az
érvénytelenség megállapítása mellett szükségképpen kell, hogy kérje az érvénytelenség
jogkövetkezményének a megállapítását is, ezen kérelmek függnek egymástól. Erre
tekintettel elvi szinten nem volt kizárható ebben a perben, hogy a jogalap kérdésében
közbenső ítélet szülessék, majd ezt követően kerüljön elbírálásra a kereset
összegszerűsége. (Ennek a kérdésnek még jelentősége lesz.)
Ezen érvénytelenségi perekben alapvetés, hogy alperesi oldalon valamennyi jogelődnek,
jogutódnak (engedményezőnek, engedményesnek) perben szükséges állnia (kényszerű
pertársaság), azaz valamennyi alperes perben állása nélkülözhetetlen a felperesi kereset
elbírálhatósága szempontjából.
Alperesek perbeli érintettsége:
•
•

•

II. r. alperes az egyedüli, aki ténylegesen részt vett a szerződéskötés folyamatában,
illetve II. r. alperes mondta fel a szerződést,
I. r. alperes, mint II. r. alperes jogutódja egyben valamennyi szerződéses jog és
kötelezettség érintettje, aki immár csupán a tárgybeli szerződéshez kapcsolódó
követelés érvényesítésének jogát engedményezte III. r. alperesre, nyilvánvalóan
azzal a feltevéssel, hogy a követelés alapjául szolgáló szerződés érvényes,
III. r. alperes a követelés aktuális birtokosa, illetve a felperesekkel szemben
folyamatban lévő végrehajtási eljárásokban a végrehajtást kérő, aki vélhetőleg
azért vásárolta meg a követelést, mivel feltételezte a követelés alapjául szolgáló
szerződés érvényes voltát.

Látható, hogy a szerződés érvénytelenségének megállapításához, illetve az érvénytelen
szerződés érvényessé nyilvánításához fűződő felperesi jog, ill. igény kapcsán érintett
mindhárom alperes, más-más módon.
I. fok:
Az elsőfokú bíróság ítélete szerint a szerződés érvényes, a kereset jogalapja
megalapozatlan, így az elsőfokú bíróság az érvénytelenség jogkövetkezményével
(érvényessé nyilvánítás) értelemszerűen már nem is foglalkozott. Bár álláspontom szerint
a tárgybeli szerződés egésze érvénytelen az árfolyamkockázatról adott tájékoztatás nem
megfelelő voltára tekintettel, önmagában az I. fokú ítélet pusztán az elsőfokú bíróság
helytelen jogi következtetései okán még nem esélyes a kirívóan okszerűtlen, önkényes,

jogsértő címre. Az I. fokú ítéletből annyi a lényeges a téma szempontjából, hogy az
elsőfokú bíróság a kereset jogalapját érdemben elbírálta, az összegszerűségét pedig a
jogalap megalapozatlansága okán már nem is vizsgálta.
II. fok:
A II. fokú ítéletben teljes a káosz:
(Lényeges, hogy a II. fokú ítélet végzéssel "kijavításra" került. Egyébként véleményem
szerint eredménytelenül.)
1. Bár kényszerű pertársaság esete áll fenn, a másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság
ítéletét a II. r. és III. r. alperesek vonatkozásában helybenhagyta, míg az I. r.
alperes vonatkozásában megváltoztatta és megállapította., hogy a felpereseket az I.
r. alperessel szemben megilleti a szerződés érvényessé nyilvánításának joga.
Ezzel az ítéleti rendelkezéssel számos probléma van. Elsőként: A felperesek a
keresetben nem azt kérték megállapítani, hogy megilleti őket a szerződés
érvényessé nyilvánításának joga, azaz nem megállapítási keresetet terjesztettek
elő (megállapítási keresetet a jogszabályi feltételek hiányára tekintettel nem is
terjeszthettek volna elő eredményesen), hanem marasztalási keresetet terjesztettek
elő, kérve kifejezetten a szerződés érvényessé nyilvánítását, megjelölve
kifejezetten számszakilag azt is, hogy érvényessé nyilvánítást milyen tartalommal
kérik. Az I. és II. fokú ítélet meghozatala során tehát nem érvényesült a teljesség
elve, a II. fokú bíróság bár megváltoztatta az I. fokú ítéletet (a szerződés I. r.
alperessel szembeni érvénytelenségére, azaz a kereset jogalapjának I. r. alperessel
szembeni helyességére hivatkozással), a kereset összegszerűségéről nem
rendlekezett (legalább az I. r. alperes vonatkozásában), bár kellett volna
rendelkeznie. Másodikként: A másodfokú bíróság szerint (figyelmen kívül
hagyva a kényszerű pertársaság esetét) a perbeli szerződés I. r. alperessel szemben
érvénytelen, II. és III. r. alperessel szemben pedig érvényes (hiszen utóbbi
alperesek vonatkozásukban helyben hagyta az I. fokú ítéletet). Igen ám, de a
szerződésből eredő követelés jelenlegi jogosultja nem az I. r. alperes, hanem a III.
r. alperes!!! A II. fokú ítélet szerint felpereseket az I. r. alperes vonatkozásában a
szerződés érvénytelenségére tekintettel megilleti a szerződés érvényessé
nyilvánításának joga, felperes ezt a jogot épp csak gyakorolni nem tudja, mert
nem I. r. alperes a követelés jelenlegi jogosultja, vele szemben tehát nem tudnak
elszámolni a felperesek (érdekessége még az ügynek, hogy a felpereseknek a
szerződés érvényes lefutása esetén pénzvisszafizetési igénye van a
követelésbirtokossal szemben a jelentős túlfizetésükre tekintettel; De mégis mire
tekintettel tudnának felperesek I. r. alperestől pénzt visszakövetelni, amikor I. r.
alperes már rég engedményezte a követelését III. r. alperesnek???). Felperesek a
II. fokú ítéletben foglaltak alapján az engedményestől nem tudnak pénzt
visszakövetelni érvényessé nyilvánításra alapítottan. Álláspontom szerint
felperesek a jelenlegi követelésbirtokostól állna módjában visszakövetelni a
túlfizetéseiket, de vele a II. fokú ítéletben írtak szerint nem tudnak elszámolni,
hiszen ennek a jogalapja (a szerződés III. r. alperessel szembeni
érvénytelenségének megállapítása) hiányzik.

2. Utalni kívánok rá, hogy amennyiben a kényszerű pertársaság Pp. 36. §-a szerinti
feltételek esetlegesen nem is állnának fenn (bár e vonatkozásban meglehetősen
egységes az ítélekezési gyakorlat), úgy a Pp. 37. § a) pontja szerinti feltételek
bizonyosan fennállnak az alábbiak okán: a felperesek a tárgybeli szerződést II. r.
alperessel kötötték meg, ennek alapján autentikusan kizárólag II. r. alperes volt
képes érdemben nyilatkozni arról, hogy a szerződéskötés időpontját megelőzően
milyen tartalommal adott felperesek részére tájékoztatást az árfolyamkockázatra
nézve. A keresetlevél benyújtásának időpontjában I. r. alperes, egyfelől mint II. r.
alperes jogutódja, másfelől a követelés jogosultja, harmadrészt mint végrehajtást
kérő alperesként történő szerepeltetésétől eltekinteni nem lehetett. III. r. alperes
pedig, mint a tárgybeli szerződéshez kapcsolódó követelésnek az
engedményezésre figyelemmel aktuális jogosultja – vélhetőleg mivel maga is úgy
vélte, hogy perben állása kötelező – perbe kívánt lépni, melyet egyébiránt
felperesek is szükségesnek tartottak (volna - önkéntes perbelépés hiányában).
3. De a legszebb ellentmondás a II. fokú ítéletben: Az I. fokú ítélet szerint a
perbeli szerződés érvényes (valamennyi alperes vonatkozásában). A II. fokú ítélet
rendelkező része nem tartalmaz ítéleti rendelkezést a szerződés érvényességének
kifejezett megállapítása vonatkozásában (a másodfokú bíróság érvénytelenséggel
kapcsolatos álláspontja csak az indoklásból derül ki teljesen egyértelműen), ehhez
képest az olvasható a II. fokú ítélet rendelkező részében (kizárólag I. r.
vonatkozásában), hogy felpereseket az I. r. alperessel szemben megilleti a
szerződés érvényessé nyilvánításának joga. A II. fokú ítélet rendelkező része nem
tekinthető közbenső ítéletnek I. r. vonatkozásában, hiszen ez nem derül ki
egyértelműen a rendelkező részből. A II. fokú ítélet 28. bekezdése szerint viszont
azt rögzíti, hogy: "a másodfokú bíróság az érvénytelenség kapcsán csupán
közbenső ítéletet hozhatott". Ez viszont a rendelkező részből nem derül ki.
Vélhetően ez az oka annak, hogy az elsőfokú bíróság a másodfokú döntés
ismeretében nem is intézkedett az eljárás folytatása iránt, annak érdekében, hogy
döntést hozzon az összegszerűség (érvényessé nyilvánítás) körében is (bár a
kereset erre is kiterjedt!). Adott tehát egy rendelkező részében nem közbenső
ítélet, mely az indoklása szerint mégiscsak közbenső ítélet(???), mely alapján
mégsem folytatódott az elsőfokú eljárás az összegszerűség körében(???).
4. Sőt! Mivel az eljárás jogerősen (I. fokon történő folytatás nélkül) lezárult, a per
jogerős befejezéséig jelen perben felfüggesztett végrehajtás értelemszerűen
folytatásra került. Ezzel mi a gond? Az, hogy abban az esetben, ha a szerződés
érvénytelen volt, úgy az érvénytelen szerződést joghatás kiváltására alkalmas
módon felmondani sem lehetett, azaz az elrendelt (és most folytatódó) közvetlen
végrehajtásnak nem állt fenn a Vht. 23/C.§ (2) bekezdése szerinti feltétele. Most
az a helyzet áll fenn, hogy bár (az I. fokú ítélettel szemben) a II. fokú ítélet
indoklása szerint a szerződés egésze érvénytelen, a végrehajtás a per jogerős
befejezésére tekintettel mégis folytatódott a felperesekkel szemben(?!).
5. Abból a körülményből is az következik, hogy a II. fokú bíróság nem közbenső
ítéletet hozott (a II. fokú ítélet indoklásában foglaltakkal szemben), hogy a II.
fokú ítélet nem csak a másodfokú perköltség összegét határozta meg a II. fokú
ítéletben, hanem arról is rendelkezett, hogy azt melyik fél viseli (V.ö. Pp. 383. §
(5) bek).

6. Érdekes kérdést vet fel az is, hogy a(z alperesekkel szemben nem egységesen
meghozott) II. fokú ítélet mely része ellen és meddig lehet felülvizsgálati kérelmet
előterjeszteni?
Feltéve, de meg nem engedve, hogy a II. fokon eljáró Tanács ítélete közbenső ítélet, ami
alapján folytatódnia kellett volna az I. fokú eljárásnak, s abban vizsgálat tárgyává kellett
volna tenni a tágybeli kölcsönszerződés érvényessé nyilvánításának felperesek által
javasolt feltételeit, tehát kiindulva fentiekből hogyan alakulna felperesek viszonya
alperesekkel?
•

•

•

A II. r. alperes vonatkozásában a per jogerősen lezárult volna, ugyanakkor II. r.
alperes felperesekkel szemben nincs igényérvényesítő pozícióban, nem ő a
kölcsönszerződésből eredő hitelezői követelés aktuális jogosultja.
Kizárólag(!) I. r. alperessel szemben folytatódott volna tovább az eljárás, s
figyelemmel a 2014. évi XL. törvény 37. § (1) bekezdésében foglaltakra, I. r.
alperessel kellett volna felpereseknek elszámolniuk az érvényessé nyilvánított
szerződést, annak ellenére, hogy jelenleg nem is I. r. alperes a
kölcsönszerződésből eredő hitelezői követelés aktuális jogosultja(?!).
III. r. alperes vonatkozásában a per szintén jogerősen lezárult volna, másfelől erre
figyelemmel a felperesekkel szembeni végrehajtási eljárások folytatódtak volna,
hiszen a jelenlegi végrehajtást kérővel (III. r. alperessel) szemben – aki immár
nem lenne részese az eljárásnak – felpereseknek nem állna módjában hivatkozni a
jogvédelem szükségességére, nem állna fenn a végrehajtási eljárás
felfüggesztésének feltétele.

Amennyiben ítéletnek tekintjük a II. fokú Bíróság döntését, nem közbenső ítéletként,
lévén azáltal az eljáró Tanács nem helyezte hatályon kívül az I. fokú Bíróság elutasító
döntését, úgy az eljárás véglegesen befejeződött II. és III. r. alperes vonatkozásában, míg
I. r. alperes tekintetében felperesek újabb pert indíthatnának az érvényessé nyilvánítás
érdekében. Mivel a per jogerően véget ért, így az I. fokon eljáró Bíróság rendelkezik a
korábban általa felfüggesztett végrehajtási eljárás folytatásáról, aminek következtében
folytatódni is fog a végrehajtási eljárás, egy – hangsúlyozottan – érvénytelen
szerződésből fakadó követelés alapján.
Álláspontom szerint amennyiben lehetőség is lett volna arra, hogy ne valamennyi
alperessel szemben indítsanak pert felperesek, abban az esetben is III. r. alperes
perbenállásától nem tekinthettek volna el felperesek, hiszen ő a követelés aktuális
birtokosa, továbbá mivel ő a végrehajtást kérő, amennyiben nem áll perben, úgy
nyilvánvalóan nem is kérhetnék (nem is kérhették volna) felperesek a peres eljárásban a
végrehajtási eljárás felfüggesztését.
A II. fokú Bíróság döntéséből az következik, hogy kizárólag I. r. alperessel szemben
terjeszthettünk volna elő keresetet. Tehát nem kérhettük volna a peres eljárásban a
végrehajtási eljárások felfüggesztését, így megtörténhetett volna, hogy sor kerül a
lakóingatlanunk végrehajtási eljáráson belüli elárverezésére, miközben folyamatban van a
végrehajtási eljárás megindítása jogszerűségének előkérdését vizsgáló peres eljárás!

Releváns jogszabályi rendelkezések:
•

•
•
•

•

•

2014. évi XL. törvény 37. § (1) bek: E törvény hatálya alá tartozó szerződések
tekintetében a szerződés érvénytelenségének vagy a szerződés egyes
rendelkezései érvénytelenségének (a továbbiakban: részleges érvénytelenség)
megállapítását - az érvénytelenség okától függetlenül - a bíróságtól a fél csak
az érvénytelenség jogkövetkezményeinek - a szerződés érvényessé vagy a
határozathozatalig terjedő időre történő hatályossá nyilvánításának alkalmazására is kiterjedően kérheti. Ennek hiányában a keresetlevél, illetve a
kereset érdemben - eredménytelen hiánypótlási felhívást követően - nem bírálható
el. Ha a fél az érvénytelenség vagy a részleges érvénytelenség
jogkövetkezményének levonását kéri, úgy azt is meg kell jelölnie, hogy a
bíróság milyen jogkövetkezményt alkalmazzon. A jogkövetkezmény
alkalmazására vonatkozóan a félnek a felek közötti elszámolásra kiterjedő és
összegszerűen is megjelölt, határozott kérelmet kell előterjesztenie.
A Pp. 340. § b) pontja szerint a bíróság a per érdemében ítélettel határoz.
A Pp. 341. § (1) bekezdése szerint az ítéletben foglalt döntésnek ki kell terjednie a
perben érvényesített valamennyi kereseti kérelemre.
A Pp. 341. § (4) bekezdése szerint ha a keresettel érvényesített jog fennállása és
az ennek alapján a felperest megillető követelés összege vagy mennyisége
tekintetében a vita elkülöníthető, a bíróság a jog fennállását közbenső ítélettel
előzetesen is megállapíthatja. Ebben az esetben a tárgyalás a követelés összege
vagy mennyisége vonatkozásában csak a közbenső ítélet jogerőre emelkedése
után folytatható.
A Pp. 383. § (4) bekezdése szerint a másodfokú bíróság részítélettel vagy
közbenső ítélettel is rendelkezhet, ha ennek e törvényben meghatározott feltételei
a másodfokú eljárásban fennállnak.
A Pp. 383. § (5) bekezdése szerint ha a keresetet elutasító ítélet elleni fellebbezés
folytán hozott közbenső ítélettel a kereset jogalapját megállapította, a másodfokú
bíróság csupán a perköltség összegét határozza meg, annak viselése kérdésében
egyebekben az elsőfokú bíróság dönt.

Tisztelettel:
Dr. Krizsa Lajos ügyvéd
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költség megfizetésére vonatkozik, a fellebbezés csak a teljesítési határidővel vagy a
részletfizetés engedélyezésével, illetve az előzetes végrehajthatósággal kapcsolatos, vagy a
fellebbezés csak az ítélet indokolása ellen irányul.
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A felperesek a keresetükben azt kérték, hogy bíróság állapítsa meg, hogy a kölcsönszerződés
25. pontjának első mondata, valamint a 28. pontja érvénytelen, továbbá azt, hogy ezen
szerződéses rendelkezések a főszolgáltatás körébe tartozó rendelkezésnek minősülnek, ennek
folytán az érvénytelenségük a teljes kölcsönszerződés érvénytelenségét eredményezi. Kérték
továbbá a kölcsönszerződés érvényessé nyilvánítását annak megkötése időpontjára
visszamenő hatállyal. Az érvénytelenség jogkövetkezményének levonása körében a
következőképpen kérték a kölcsönszerződés érvényessé nyilvánítását: a kölcsönszerződés
kölcsön előirányzat elnevezésű pontjának a kölcsön összege alpontja módosuljon úgy, hogy a
kölcsön összege 2.434.955,825 japán jen, a kölcsön és járulékai nyilvántartásának
devizaneme japán jen, azzal, hogy az adósok az egyes havonta esedékes törlesztések során,
illetve az esetleges előtörlesztés és végtörlesztés során legfeljebb 20% árfolyam plafon
megállapítása melletti árfolyamig kötelesek viselni a kölcsönszerződésből eredő fizetési
kötelezettségük mértékének árfolyamváltozásból eredő emelkedését, akkor is, ha a
kölcsönszerződéshez kapcsolódó felülvizsgálat banki elszámolás szerint az ezen árfolyam
szerinti fizetési kötelezettségüket meghaladó fizetési kötelezettségük állna fenn. A
kölcsönszerződés 25. pontjának első mondata kerüljön törlésre a szerződésből, a
kölcsönszerződés 25. pontja ugyancsak kerüljön törlésre az általános kockázatfeltáró
nyilatkozattal együtt. Kérték továbbá, hogy a bíróság kötelezze a feleket arra, hogy a
kölcsönszerződés módosult tartalma alapján számolják el egymással a szerződés
megkötésének időpontjától kezdődően, és ezen elszámolás eredményeképpen kötelezze az I.
rendű alperest, hogy az ítélet jogerőre emelkedését követő tizenöt napon belül fizessen meg a
részünkre mint egyetemleges jogosultak részére mindösszesen 6.042.822 Ft-ot, amelyből
5.937.601 Ft a tőke és 105.222 Ft a kamat. Kérték továbbá az alpereseket egyetemlegesen
kötelezni a perköltségük viselésére. A keresetet a tartozás engedményezésére és a III. r.
alperes perbe lépésére tekintettel úgy módosították, hogy a III. r. alperest kérik az
elszámolásra kötelezni és a javukra marasztalni.
Kifejtették, hogy a kölcsönszerződés végén szereplő, általános kockázatfeltáró nyilatkozaton
túl a II.r. alperes munkatársai semmilyen egyéb írásbeli vagy szóbeli tájékoztatást nem adtak a
részükre az árfolyamkockázathoz kapcsolódóan, különösen nem a kölcsönszerződés aláírása
előtt. A kölcsönszerződés tervezetét az aláírás előtt senki nem bocsátotta rendelkezésükre,
eképpen annak tartalmát nem is ismerték meg előzetesen. A szerződés áttanulmányozására
csupán 15- 20 perc állt a rendelkezésükre, a közjegyzői eljárás során is mindössze okiratba
foglalt tartalmat hadarták el, az árfolyamkockázattal kapcsolatos tájékoztatást a közjegyzőtől
sem kaptak. A kockázatfeltáró nyilatkozatban foglalt tájékoztatás azonban nem volt kellően
világos, a jogszabályok által előírt tájékoztatást teljeskörűen nem tartalmazta.
Előadták, hogy az árfolyamváltozásnak két jelentős hatása van, a törlesztőrészletek
összegének megváltozásán túl maga után vonja a hátralévő, még ki nem fizetett tőketartozás
összegének változását, erre a kettős kockázatra viszont a II.r. alperes írásbeli tájékoztatója
nem tért ki. A kockázatfeltárás legsúlyosabb hiányossága az volt, hogy a II.r. alperes a
kölcsönszerződés aláírása előtt egyáltalán nem tájékoztatta őket a szerződéshez kapcsolódó
árfolyamkockázat mibenlétéről és esetleges következményeiről. A kockázatfeltárás emellett
hiányos tartalmú volt, mert abból nem derült ki, hogy az árfolyamkockázatnak nincsen felső
határa, sem az, hogy az árfolyamváltozás akár nem elhanyagolható mértékű is lehet. Ezen
felül nem derül ki belőle, hogy az árfolyamváltozásnak reális veszélye áll fenn. Minderre
tekintettel az árfolyamkockázatot rájuk mint fogyasztóra telepítő szerződéses rendelkezés
tisztességtelen a régi Ptk. 4. § (1) bekezdése 205. § (3) bekezdése, 209. § (1) bekezdése és a
291/A. § (2) bekezdésében írtak megsértésére tekintettel.
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Kifogásolták, hogy a kapott tájékoztatásból nem derül ki, hogy az árfolyamkockázat
korlátlanul őket terheli, hogy a kockázatvállalásnak nincsen felső határa, hogy az
árfolyamváltozás lehetősége valós és az a hitel futamideje alatt is bekövetkezhet, hogy az
árfolyamváltozással számolni kell, és, hogy nem elhanyagolható mértékű kockázatot jelent,
az, hogy a törlesztőrészletek a futamidő alatt jelentős mértékben megemelkedhetnek, sem az,
hogy az árfolyamváltozásnak nemcsak a törlesztőrészletekre, hanem a tőkeösszegre is
kihatása van. Ezen felül a tájékoztatás a kockázat mértékének beláthatóságára nem adott
kielégítő tájékoztatást.
Érveltek azzal is, hogy a szerződés aláírását megelőzően ezen felül az árfolyamkockázatról
való tájékoztatást tartalmazó okiratot a II. r. alperes nem bocsátott rendelkezésükre
áttanulmányozhatóságára céljából, így eleve nem volt módjuk és idejük áttanulmányozni és
megérteni az árfolyamkockázat mibenlétét és lehetséges következményeit. A kockázatfeltárás
nemcsak tartalmilag volt hiányos, hanem a közlésének módja sem volt megfelelő, mivel külön
íven jegyzett kockázatfeltáró nyilatkozatot nem bocsátottak rendelkezésükre a
kölcsönszerződés aláírása előtt. A tájékoztatás nem volt, továbbá alkalmas arra, hogy
megvilágítsa, hogy a külföldi kamatlábak emelkedése milyen hatást gyakorolhat a
törlesztőrészletekre. Abból ugyanis nem derült ki, hogy a külföldi kamatlábak emelkedése és
az árfolyam kedvezőtlen változásának hatásai összeadódhatnak, és egy ilyen változás
pontosan miként befolyásolhatja fizetési kötelezettségüket. Az sem derül ki a tájékoztatásból,
hogy a törlesztőrészletek forintban fizetendő ellenértékének jelentős mértékű növekedése
korlátlan, vagy korlátozott.
Hivatkoztak arra is, nem elhanyagolható kérdés, hogy a II. r. alperes milyen információkkal
rendelkezett a kölcsönszerződés megkötését megelőzően az adósi kockázatvállalással
összefüggésben, ugyanis információ áll rendelkezésre arról, hogy a Magyar Nemzeti Bank
2004. Júniusában készült kiadványa rögzíti, hogy mind az eurózónában, mind Svájcban
rendkívül alacsony, történelmi még ponton van a kamatszint, bekövetkezhet a forintgyengülés
is, a törlesztő összeg emelkedésének valószínűsége így nem alacsony. A 2005 áprilisában
készült kiadvány pedig azt rögzíti, hogy az árfolyam sebezhetőségére nem elhanyagolható.
Előadták a felperesek, hogy a kölcsönszerződés érvénytelenségének oka kiküszöbölhető, erre
tekintettel az érvénytelenség jogkövetkezményei közül kizárólag az érvényessé nyilvánításnak
van helye. Mivel a szerződéskötéskor, és különösen a szerződéskötés előtt nem kaptak
megfelelő tájékoztatást az árfolyamkockázat mibenlétéről és lehetséges következményeiről, a
szerződéses rendelkezések kiegészítésre szorulnak azzal, hogy az adósok legfeljebb 20%-os
árfolyamplafonnal számolt árfolyamig kötelesek viselni a kölcsönszerződésből eredő fizetési
kötelezettségeik mértékének árfolyamváltozásból eredő emelkedését. Erre tekintettel
határozták meg a marasztalási összeget a felülvizsgált elszámolás adataiból kiindulva,
figyelembe véve az egyes tranzakciók dátumait. Kifejtették, hogy a tartozásuk újbóli
meghatározása a Kúria konzultációs testületének ajánlása szerint a 20%-os árfolyamplafon
megállapítása mellett, valamint a LIBOR és a BUBOR cseréje mellett lehetséges. A 20%-os
árfolyam plafon megállapítása az Európai Unió Bíróságának joggyakorlat során
kristályosodott ki a 2014/17/EU irányelv 23. cikke alapján.
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Az alperesek érdemi ellenkérelmükben a kereset elutasítását kérték és a felperes
marasztalását a perköltségükben. Kifejtették, hogy a kereset nem felel meg a Pp. 170. § (2)
bekezdés á) pontjában előírt határozott kereseti kérelem követelményének, önmagában is
ellentmondásos, hogy a felperesek a teljes szerződés érvénytelenségét állítják, ugyanakkor ezt
követően a szerződés egyes rendelkezéseinek kiegészítésére, illetőleg a szerződésből történő
törlése iránt terjesztettek elő kérelmet, majd a teljes érvénytelenség jogkövetkezménye
levonását kérték. Kifogásolták, továbbá, hogy a felperesek keresetlevele az általánosság
szintjén marad, a kölcsönszerződés rendelkezéseit egyáltalán nem veszi figyelembe, és nem
derül abból ki, hogy a hitelező részéről a tájékoztatás teljes hiányát, hogy annak nem
megfelelő voltát állítják-e, mely körülménynek az esetleges jogkövetkezmények
szempontjából is jelentősége van. A felperesek kérelme emellett nincs összhangban a
keresetlevél további részeivel, a felperesek jogi érvelésével, a csatolt mellékletekkel.
Előadták, hogy nincs mód egyidejűleg arra, hogy a bíróság megállapítsa a kölcsönszerződés
érvénytelenségét, majd egyúttal módosítsa a felek szerződését, különös tekintettel arra, hogy a
kölcsönszerződés a hitelező által közölt felmondás következtében megszűnt, mely körülményt
a felperesek a jogkövetkezmény számítása során teljes mértékben figyelmen kívül hagytak.
Kifogásolták, hogy a felperesek helyenként a hitelezői tájékoztatás elmaradására, helyenként
annak hiányosságai utalnak, figyelmen kívül hagyva a perbeli szerződésnek a felperesek által
mind magán, mint közokirati formában elismert rendelkezéseit, és egyáltalán nem pontosítják,
hogy melyek azok az információk, amelyekről a hitelezőnek bizonyítottan tudomása lett
volna, és amelyekről a felpereseket tájékoztatnia kellett volna. Elmulasztják továbbá előadni,
hogy mire alapítottan gondolhatták megalapozottan úgy, hogy az árfolyamkockázat nem
valós, vagy az a felpereseket csak korlátozott mértékben terheli, amikor a szerződéses
rendelkezések alapján erre semmi nem utal.
Előadták az alperesek, hogy deviza alapú kölcsönszerződés jött létre a II.r. alperes és a
felperesek között, amely a szerződéskötéskor hatályos jogszabályi előírásoknak
maradéktalanul megfelelt. Önmagában az a körülmény, hogy a kedvező kamatozás ellenében
az árfolyamváltozásból eredő kockázat az adósoknál jelentkezik, a felperesi hivatkozással
szemben nem tekinthető tisztességtelennek. Hivatkoztak továbbá arra, hogy a hitelező által
alkalmazott szerződéskötési gyakorlatnak megfelelően a hitelkérelem befogadását követően a
fedezetül felajánlott ingatlan helyszíni szemléje során átadásra kerültek az adósok részére a
szerződéskötéssel kapcsolatos dokumentumok, így lehetőségük volt a szerződés tervezet
előzetes áttanulmányozására. Az iratok átadására a konkrét esetben a szerződéskötés előtt egy
héttel már sor került. A jogszabályok által előírt tájékoztatást a felperesek megkapták, a
hitelező tájékoztatási kötelezettsége pedig nem terjedt ki az árfolyamváltozás várható
irányára, mértékére, és a kockázat valószínűségére sem.
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Védekeztek továbbá azzal, hogy a szerződés 1., 4., 6. és 25. pontjának értelmezéséből is
egyértelműen kiderül, hogy az árfolyamváltozás a szerződés fennállása alatt valósan
bekövetkezhet, és az adósok fizetési kötelezettségeire tényleges, akár jelentős kihatással bír. A
szerződés 28. pontja is rögzíti, hogy az adósoknak a kölcsön és járulékai visszafizetésére
fennálló felelőssége korlátlan és egyetemleges, ezzel ellentétes utalást nem tartalmaz a
szerződés, ez által megalapozatlanul gondolhatták a felperesek, hogy az árfolyamváltozásból
eredő kockázat csak egy bizonyos mértékig vagy összegig terhelné őket, ezzel szemben a
szerződés kifejezetten és világosan rögzíti, hogy a fizetési kötelezettségük korlátlan és
egyetemleges. Mindezeken túlmenően az általános kockázatfeltáró nyilatkozatban külön is
felhívta az adósok figyelmét a hitelező, hogy a külföldi devizanemben felvett hitelhez
kapcsolódó árfolyamkockázat ténylegesen fennáll és valós, annak alakulása függ az árfolyam
alakulásától, így egyaránt növelheti és csökkentheti a hitelszolgálat, és a magyar forintban
folyósított kölcsön összegét, vagyis az mind a törlesztőrészletekre, mind a kölcsön összegére
hatással van. Ezen kívül nincs olyan jogszabályi rendelkezés, amely a szerződéskötés idején
előírta volna, hogy az általános kockázatfeltáró nyilatkozatnak külön íven kell szerepelnie.
A felperesek által kért jogkövetkezmény kapcsán kifogásolták, hogy a felpereseknek nincs
olyan kérelme, amely érintené a szerződésben foglalt költségeket, kizárólag az
árfolyamkockázat adósokra terhelését kifogásolják, ennek ellenére számításaik során
figyelmen kívül hagyják mind a szerződésben meghatározott kezelési költséget, mind az
egyéb felszámított díjakat. Továbbá nem veszik figyelembe azt a tényt, hogy a
szerződésszegésük nyomán a kölcsönszerződést a hitelező azonnali hatállyal felmondta,
amelynek következtében fennálló tartozásuk egy összegben esedékessé vált, és annak összege
után késedelmi kamat felszámítására jogosult a hitelező, továbbá nem számolnak azzal a
körülménnyel, hogy a késedelemre tekintettel a hitelező jogosult a problémás ügykezelés
költségének, valamint az igény érvényesítéssel összefüggő valamennyi költségnek a
felszámítására. Ezen kívül kifogásolták, hogy a felperesek nem utalnak arra, hogy mire
alapozzák, hogy a felek közötti állítólagos egyenlőtlenség az érvénytelenség
jogkövetkezményének esetleges levonása esetén éppen az általuk hivatkozott 20%-os mértékű
maximált árfolyam alkalmazása mellett lenne kiküszöbölhető. Hangsúlyozták, hogy az
elképzelés, hogy a felperesek egyszerre akarnak mentesülni az árfolyamváltozásból eredő
kockázat jelentős részétől és szerződésszegő magatartásuk jogkövetkezményei alól, és ennek
ellenére a szerződéskötéskor nyújtott kamatelőnyre továbbra is igényt tartanak, nem
tekinthető a felek közötti egyenlőtlenségek kiküszöbölésének. Az érvénytelenség
jogkövetkezményének alkalmazása esetére a kedvezményes kamat alkalmazására nincsen
lehetőség, hiszen, amennyiben a hitelező 20% mértékű árfolyamváltozásban maximalizálta
volna az adósok terheit, úgy a szerződésben rögzített kedvezményes kamat megállapítására
nyilvánvalóan nem került volna sor.
A kereset alaptalan.
Az alperesi védekezésre figyelemmel elsőként megjegyzi a bíróság, hogy a keresetlevél
tartalmazta a Pp. 170. § (2) bekezdése szerinti kötelező tartalmi elemeket. Abból világos volt,
hogy a felperesek nem a szerződés módosítását kérik, hanem az érvénytelenségének
megállapítását és az érvénytelenség jogkövetkezményének alkalmazását. Az, hogy a
kiválasztott jogkövetkezmény alkalmazható-e az általuk kért tartalommal, hogy a kereset
alapjául megjelölt tények ellentmondásosak-e, a megjelölt jogalap és a jogi érvelés
esetlegesen hiányos-e, a per érdemére tartozó kérdés volt, ezért a bíróság a keresetet
érdemben vizsgálta.

-9Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság
16.P.22.204/2020/25.
[28]

[29]

[30]

[31]

[32]

A felperesek a perbeli, japán jen alapú kölcsönszerződés tisztességtelen szerződési
rendelkezésen alapuló teljes semmisségét kérték megállapítani, ebben a körben az
árfolyamkockázatról szóló tájékoztatás nem megfelelő voltára hivatkoztak, mivel az nem volt
megítélésük szerint kellően világos, ami pedig az árfolyamkockázatot rájuk telepítő
szerződéses rendelkezések tisztességtelenségét eredményezi, s ennek folytán az
árfolyamváltozás kockázatát véleményük szerint 20 % mértékig kötelesek viselni.
A szerződéskötéskor hatályban volt Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény
(Ptk.) 209. § (1) bekezdése szerint tisztességtelen az általános szerződési feltétel, illetve a
fogyasztói szerződésben egyedileg meg nem tárgyalt szerződési feltétel, ha a feleknek a
szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit a jóhiszeműség és tisztesség követelményének
megsértésével egyoldalúan és indokolatlanul a szerződési feltétel támasztójával szerződést
kötő fél hátrányára állapítja meg. Az (5) bekezdés alapján a tisztességtelen szerződési
feltételekre vonatkozó rendelkezések nem alkalmazhatók a főszolgáltatást megállapító, illetve
a szolgáltatás és az ellenszolgáltatás arányát meghatározó szerződési kikötésekre, ha azok
egyébként világosak és érthetőek.
A Kúria bíróságok számára kötelező megállapításokat tartalmazó 2/2014. PJE határozatának
1. pontja szerint „a deviza alapú fogyasztói kölcsönszerződés azon rendelkezése, amely
szerint az árfolyamkockázatot – a kedvezőbb kamatmérték ellenében – korlátozás nélkül a
fogyasztó viseli, a főszolgáltatás körébe tartozó szerződéses rendelkezés, amelynek a
tisztességtelensége főszabályként nem vizsgálható. E rendelkezés tisztességtelensége csak
akkor vizsgálható és állapítható meg, ha az általánosan tájékozott, ésszerűen figyelmes és
körültekintő átlagos fogyasztó (a továbbiakban: fogyasztó) számára annak tartalma a
szerződéskötéskor – figyelemmel a szerződés szövegére, valamint a pénzügyi intézménytől
kapott tájékoztatásra is – nem volt világos, nem volt érthető. Ha a pénzügyi intézménytől
kapott nem megfelelő tájékoztatás vagy a tájékoztatás elmaradása folytán a fogyasztó alappal
gondolhatta úgy, hogy az árfolyamkockázat nem valós, vagy az őt csak korlátozott mértékben
terheli, a szerződésnek az árfolyamkockázatra vonatkozó rendelkezése tisztességtelen, aminek
következtében a szerződés részlegesen, vagy teljesen érvénytelen.„
A felperesek a keresetüket kifejezetten az írásbeli kockázatfeltáró nyilatkozat hiányosságaira
alapították és a keresetlevélben többször hangsúlyozták, hogy ahhoz képest semmilyen
további tájékoztatást nem kaptak. Megjegyzendő, hogy a felperesek személyes
nyilatkozatukban állították, hogy a kölcsönszerződés aláírását megelőzően az ügyintézőtől azt
a szóbeli tájékoztatást kapták, hogy a kockázat nem jelentős, azonban a bíróságnak nem a
felek személyes nyilatkozatáról, hanem a perbe vitt jogokról és tényekről kell döntenie. A
kereset ténybeli alapjaként pedig a felperesek kifejezetten azt jelölték meg, hogy az írásbeli
tájékoztatást nem volt megfelelő, és, kiegészítő szóbeli tájékoztatást nem hangzott el.
Mindezek alapján a bíróság kizárólag azt vizsgálta, hogy a kölcsönszerződéshez tartozó
kockázatfeltáró nyilatkozat alapján az átlagosan tájékozott fogyasztó számára világos kellett-e
legyen a kockázat mibenléte, mértéke.
A Kúria 6/2013. PJE határozatának 3. pontja értelmében „a pénzügyi intézményt a jogszabály
alapján terhelő tájékoztatási kötelezettségnek ki kellett terjednie az árfolyamváltozás
lehetőségére, és arra, hogy annak milyen hatása van a törlesztőrészletekre. A tájékoztatási
kötelezettség azonban nem terjedhetett ki az árfolyamváltozás mértékére.” Az e ponthoz
fűzött indokolás szerint „a tájékoztatási kötelezettség nem terjedhetett ki az árfolyamváltozás
várható irányára, előre nem látható mértékére, a kockázat reális voltára, valószínűségére. […]
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által a Kúria részére 2013. május 31-én adott
tájékoztatás szerint, a 2001-2008. közötti időszakban a pénzügyi intézmények sem láthatták
előre a jövőbeni árfolyamváltozásnak sem a mértékét, sem az irányát. Ezen időszakban a
Magyar Nemzeti Bank stabilitási jelentései sem utaltak jelentős árfolyamváltozásra.”
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A 2/2014. PJE határozat fent idézett szövege szerint az árfolyamkockázat viselésére
vonatkozó szerződési feltétel tisztességtelenségének vizsgálata körében
figyelemmel kell lenni a szerződés szövegére és a pénzügyi intézménytől
kapott tájékoztatásra. A perbeli kölcsönszerződés a kölcsön összegét és a
törlesztőrészletek összegét egyaránt meghatározza japán jenben is, a
szerződés II.1. pontja pedig rögzíti, hogy a forintban folyósított kölcsönt a
hitelező japán jenben tartja nyilván. A II. 4. pont pedig a törlesztőrészlet
számítása kapcsán írja elő az aktuális deviza árfolyam alkalmazását.
Mindezek alapján egy átlagos fogyasztó számára világos és egyértelmű a
szerződés azon feltétele, mely szerint az adósok tartozása és fizetési
kötelezettségei japán jenben kerülnek megállapításra, és ebből eredően
azok forintegyenértéke változhat. A 2/2014. PJE határozat szerint továbbá,
amennyiben a fogyasztó a jogszabály által előírt tájékoztatást megkapta, a
kockázatfeltáró nyilatkozatot aláírta, akkor azt – az ellenkező bizonyításáig
– úgy kell értékelni, hogy az árfolyamkockázat korlátozás nélkül őt terhelő
volta számára világos és érthető volt, illetve annak kellett lennie. A perben
vizsgált kockázatfeltáró nyilatkozat pedig a jogszabály által támasztott, 6/2013. PJE
határozatban foglalt követelményeknek eleget tesz, amikor közérthetően és világosan
tartalmazza az arról szóló tájékoztatást, hogy az adósok fizetési kötelezettségének mértéke
erősen függ a devizaárfolyam alakulásától, az egyaránt csökkentheti és növelheti e fizetési
kötelezettséget. E tájékoztatás alapján a felperesek mint átlagos fogyasztók a számára
egyértelműnek kellett lennie, hogy van árfolyamkockázat, annak mértéke akár jelentős is
lehet, és hogy az korlátlanul őket terheli, az árfolyamváltozás kedvezőtlen alakulásának a
veszélye pedig reálisan fennáll. A bíróság megítélése szerint éppen ebben állnak a nemzeti
fizetőeszköz a kölcsön nyilvántartásba vétele szerinti devizához képesti leértékelődésének a
fogyasztó a pénzügyi kötelezettségeire gyakorolt – esetlegesen jelentős – gazdasági
következményei, amelyek kapcsán a pénzügyi intézmény tájékoztatását követeli meg az
Európai Bíróság is. (C-51/17. számú).
Tévesen hivatkoztak a felperesek arra, hogy az információk nem álltak
rendelkezésükre kellő időben ahhoz, hogy pénzügyi döntésüket
megfontolhassák. A perben ugyanis adat állt rendelkezésre arról, hogy a
szerződés tervezetét az I. r. felperes az aláírást megelőzően egy héttel
korábba kézhez kapta, amely tartalmazta az általános kockázatfeltáró
nyilatkozatot is. Nem volt továbbá olyan jogszabályi követelmény, hogy a
figyelemfelhívásnak külön íven kellene lennie. A perbeli esetben a
tájékoztatás a szerződés szövegétől jól elkülönül, azt a felperesek külön is
aláírták, összességében pedig a tájékoztatásnak ezen módja a bíróság
álláspontja szerint nem kifogásolható.
Mivel a bíróság a fentiek szerint a kölcsönszerződés semmisségét a
felperesek által előadottak alapján nem tartotta megállapíthatónak, a
keresetet elutasította. A kereset szerinti érvénytelenségi ok hiányában a
felperesek által kért jogkövetkezmény alkalmazhatóságát nem kellett
vizsgálni.
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A felperesek pervesztesek lettek, ezért a Pp. 83. § (1) bekezdése értelmében egyetemlegesen
kötelesek megtéríteni az alperesek szabályszerűen felszámított perköltségét, ami kizárólag az
ügyvédi munkadíjból állt. A bíróság az alperesi jogi képviselő munkadíját a 32/2003. (VIII.
22.) IM rendelet 2. § (1) bekezdés a) pontja alapján állapította meg a díjigénnyel egyezően, az
utolsó benyújtott költségjegyzékben szereplő 500.000,- Ft + ÁFA összegben. Az alperesi jogi
képviselő a munkáját a per kezdetén mindkét, majd mindhárom alperes érdekében fejtette ki,
ezért a felszámított perköltség tekintetében egyharmad-egyharmad arányban illeti őket annak
megtérítése. A felperesek személyes illetékfeljegyzési jogára tekintettel feljegyzett kereseti
illetéket a pervesztes felperesek kötelesek az államnak utólag megfizetni.
Budapest, 2021. május 26.
dr. Varga Nóra s.k.
bíró

