
DEVIZA ALAPÚ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS – ÉRVÉNYTELENSÉG ESETÉN A 

BÍRÓSÁG ELSZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉGE 

 

Az érvénytelenség jogkövetkezményeinek levonása körében, amennyiben a bíróság az 

érvénytelenség okának megszüntetésével az érvénytelen szerződést, illetőleg a szerződés 

érvénytelen rendelkezését érvényessé nyilvánítja,  rendelkeznie kell az ellenszolgáltatás 

nélkül maradó szolgáltatás visszatérítéséről is. Nem hozhat olyan rendelkezést, 

amelyben e körben a feleket pusztán elszámolásra kötelezi. 
Ptk. 209/A. § /2/ bekezdése,  Ptk. 237. § /2/ bekezdése  

2014. évi XL. törvény (DH 2) 37-37/A.§ 

2014. évi XXXVIII. törvény (DH 1 törvény) 3. § /1/ bekezdése  

 

Az elsőfokú bíróság a fellebbezéssel támadott ítéletében megállapította, hogy az I.r. felperes, 

mint adós és zálogkötelezett, a II.r. felperes, mint adóstárs és zálogkötelezett és a III.r. 

alperes, mint zálogkötelezett, valamint az I.r. alperes, mint hitelező, a II.r. alperes, mint 

hitelező és zálogjogosult között a 2007. május hó 4. napján létrejött, közjegyzői okiratba 

foglalt, devizában nyilvántartott lakáshitel kölcsönszerződés IV.5. pontjának az a 

rendelkezése érvénytelen, hogy:   

„a  hitelezők kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés megkötésének napjától 

2009. április 30. napjáig esedékessé vált tőke-, ügyleti kamat-, illetve kezelési költség 

törlesztéseknek az esedékesség napján történő megfizetése esetén a deviza eladási árfolyamát 

legfeljebb 166 forintig veszik figyelembe akkor is, ha a devizának a bank által alkalmazott 

eladási árfolyama az esedékesség napján 166 forint fölé emelkedik; ez a kötelezettségvállalás 

nem vonatkozik a késedelmesen megfizetett ügyleti kamat-, illetve kezelési költség 

törlesztésekre, valamint az előtörlesztésként és a végtörlesztésként visszafizetett 

kölcsönösszegre. „ 

A bíróság az érvénytelen rész nélkül a kölcsönszerződést érvényessé nyilvánította azzal, hogy 

a kölcsönszerződés DH 2 törvény szerinti elszámolása és DH 3 törvény szerinti forintosítása 

folytán az I.r.-II.r. felperes forintban nyilvántartott, még fennálló kölcsöntartozásából a 

futamidő első 5 évében a felpereseknek a 2012. április hó 30. napjáig esedékessé vált tőke-, 

ügyleti kamat-, illetve kezelési költség esedékessége napján történt megfizetése esetén 

legfeljebb 166 forintig számolt deviza árfolyamon az I.r.-II.r. felperes által teljesített törlesztő 

részletek figyelembevételével kialakult árfolyamkülönbség forintban meghatározott összegét 

az I.r. alperesnek le kell vonnia, az így elszámolt árfolyamkülönbség mellett a szerződés 

érvényes és a futamidő végéig a szerződésben foglalt minden egyéb kötelezettség a peres 

feleket terheli.  

A bíróság kötelezte az I.r.-II.r. alperest az I.r.-II.r. felperes javára az árfolyam különbözet 15 

napon belüli elszámolására, a III.r. alperest pedig ennek tűrésére.  

Egyetemlegesen kötelezte az I.r.-II.r. alperest, hogy 15 napon belül fizessenek meg az I.r.-II.r. 

felperes részére 127.000 forint ügyvédi munkadíjból álló perköltséget, az állam javára pedig 

felhívásra 97.870 forint eljárási illetéket.  

 

Határozat indokolásában megállapította, hogy a felperesek, mint adós és adóstárs 

zálogkötelezettek, valamint az I.r. alperes, mint hitelező és a II.r. alperes, mint hitelező és 

zálogjogosult között 2007. május 4-én devizában (svájci frankban) nyilvántartott 

kölcsönszerződés jött létre. A kölcsönszerződés célja a felperesek által megvásárolt ingatlan 

saját erő kiegészítésekénti finanszírozása volt. A felperesek 7.000.000 forint kölcsönt akartak 

felvenni, az alperesek részéről deviza, svájci frank alapú kölcsön felvételét javasolták arra 

hivatkozással, hogy az I.r.-II.r. alperes a svájci frank alapú lakás és jelzálog típusú hitelekre 

árfolyam garanciát vállal azzal, hogyha a forint és a svájci frank árfolyama az előre rögzített 
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árfolyamszint fölé került, az ügyfél által forintban fizetendő havi törlesztő részlet összege 

akkor sem nő tovább. A kölcsönszerződés megkötését megelőzően, 2007. március 22-én a 

felperesek aláírták az „Kockázatfeltáró nyilatkozat devizában nyilvántartott lakás-, és jelzálog 

típusú hitelekhez kapcsolódóan” megnevezésű I.r. alperesi okiratot.  

 

Az elsőfokú bíróság ítélete jogi indokolásában kifejtette, hogy a felperesek kereseti 

hivatkozásával szemben a kölcsönszerződés tárgya a Hpt. 213. § /1/ bekezdésének a./ pontja 

szerint meghatározásra került. A szerződés tartalmazza a kölcsön célját, továbbá 

meghatározza 7.000.000 forintban a kölcsön összegét. A kölcsön összegének devizában való 

megállapítását ugyan nem tartalmazza, az 1/2016. PJE határozat 1. pontjában foglaltakra 

utalással azonban kifejtette, hogy a perbeli szerződés enélkül is megfelel a hivatkozott Hpt. 

követelményének. Az 1/2016. PJE határozat 2. pontjára utalással rámutatott arra is, hogy a 

kölcsönszerződés a Hpt. 213. § /1/ bekezdés e./ pontjának is megfelel, ugyanis az írásbafoglalt 

szerződés kiszámítható módon tartalmazza a törlesztő részletek számát, összegét és a 

törlesztési időpontokat, a törlesztő részletek összege kiszámíthatónak tekintendő. 

Alaptalannak ítélte azt a felperesi hivatkozást is, hogy az árfolyamkockázatról való 

tájékoztatást az I.r.-II.r. alperes elmulasztotta volna, illetőleg az adott tájékoztatás nem volt 

megfelelő. Megállapította, hogy az árfolyamkockázatra irányuló tájékoztatás a 2/2014. számú 

PJE határozatban kifejtettek szerint megfelelt a Hpt. 203. § /7/ bekezdés a./ pontjában 

foglaltaknak. A kockázatfeltáró nyilatkozatban, illetve a kölcsönszerződés V.4. pontjában 

foglaltakkal az alperesek eleget tettek az ekörben rájuk háruló tájékoztatási 

kötelezettségüknek. 

A fentieken túl azonban alaposnak ítélte a törvényszék azt a hivatkozást, hogy a 

szerződéskötés kapcsán az alperesek olyan tájékoztatást adtak, amelyek alapján nem tudták 

kellőképpen reálisan értékelni a szerződésnek az árfolyamváltozásból eredő kockázatait, 

illetve alappal gondolhatták azt is, hogy az általuk vállalt kockázat mértéke korlátozott. Az 

alperesek olyan tájékoztatást adtak, amely szerint az általuk felvett deviza, svájci frank 

árfolyamának változása nemcsak az általuk fizetendő kölcsön törlesztő részleteit nem érinti 

meghatározott ideig, 5 évig hátrányosan, hanem ami alapján a felperesek azt is alappal 

feltételezték, hogy ezt az árfolyamváltozásból eredő kockázatot a bank magára átvállalta. Az a 

körülmény, hogy az árfolyam garancia csak bizonyos feltételek mellett illeti meg a 

felpereseket, illetve, hogy az árfolyamváltozásból eredő kockázat viselését az alperes nem 

vállalta magára, hanem csak a futamidő első 53 hónapjára biztosított a felpereseknek a 

törlesztésre türelmi időt, csupán a kölcsönszerződésből derül ki. A kölcsönszerződés 

megkötését megelőzően azonban az alperes olyan tartalmú tájékoztatást adott az I.r. 

felperesnek a hitelkérelem pozitív elbírálásáról, mely szerint a kölcsön „7.000.000 forint 

összegű deviza alapú lakáshitel alacsony törlesztéssel, árfolyam garanciával svájci frankban 5 

éven”.  

Az alperesek ugyan arra hivatkoztak, hogy adminisztrációs hibából maradt le a 

kölcsönszerződés pontos megnevezése, amelyből arra lehetett volna következtetni, hogy az 

árfolyamkockázatból eredő veszteséget az alperes a futamidő egy részére, csak 2009. április 

30-ig vállalta át. A felperesek azonban csatoltak egy olyan I.r. alperes által kiadott, 

kifejezetten az ügyfeleknek szóló kiadványt, amely az árfolyamgarantált ingatlanfedezetű 

hitelekről adott tájékoztatást, olyan tartalommal, hogy az I.r. alperes a piacon egyedülálló 

szolgáltatást nyújt, a svájci frank alapú lakás-, és jelzálog típusú hitelekre a legnagyobb hazai 

bank árfolyam garanciát kínál, ezzel olyan megoldást tesz elérhetővé, amellyel a kedvezőtlen 

irányú árfolyam elmozdulás esetén az ügyfelek törlesztési terhének növekedése korlátozható. 

Amennyiben a forint és a svájci frank árfolyama az előre rögzített árfolyamszint fölé kerül, az 

ügyfél által forintban fizetett havi törlesztő részlet összege nem nő tovább. 
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Utalt arra a törvényszék, hogy a tájékoztatás további része sem ad ettől eltérő felvilágosítást, 

így a felperesek a megküldött értesítőben megfogalmazottakra figyelemmel alappal vélhették 

úgy, hogy 5 évig a kölcsönszerződésben foglaltakat garantált árfolyamon kell teljesíteni. 

Tévesnek ítélte azt az alperesi hivatkozást, hogy az árfolyam garancia két évre szólt, ilyen 

megkötést az értesítő nem tartalmazott. A szerződésben foglaltak szerint a felpereseket sem az 

árfolyam garancia, sem a fix törlesztő részlet nem illette meg 5 évig, az árfolyam garancia a 

szerződés szerint két évre, a hiteldíj megfizetésére vonatkozó kedvezmény pedig 53 hónapra 

illette meg őket. 

 

A törvényszék tehát megállapította, hogy a felperesek az általuk megkötött deviza alapú 

deviza kölcsönszerződés árfolyamváltozásából eredő kockázatait teljes mértékig nem 

ismerhették fel, tehát a 2/2014. PJE határozatban írtakra tekintettel a tájékoztatás e körben 

nem volt megfelelő. Kifejtette ugyanakkor, hogy ez azonban nem a kölcsönszerződés teljes 

egészének érvénytelenségét, semmisségét vonja maga után, csupán a szerződés nem 

megfelelő (téves, félreérthető, nem egyértelmű) tájékoztatással érintett rendelkezése 

tisztességtelenségét, azaz a szerződés ekörben való érvénytelenségét eredményezi.  

Megállapította a bíróság, hogy a felperesek akörben kaptak téves tájékoztatást, hogy a 

garantált, legfeljebb 166 forint/CHF eladási árfolyam figyelembevételével történő törlesztés 

őket nem a kölcsönszerződés szerinti 2009. április 30-ig, hanem a szerződéskötéstől 2012. 

április 30-ig illeti meg. Ekörben állapította meg a szerződéses kikötés érvénytelenségét, és 

figyelemmel arra is, hogy a felperesek a DH 2 törvény 37. § szerinti keresetüket elsődleges 

kereset formájában előterjesztették, a másodlagos kereseti kérelem teljesítésének a módját az 

alperesek pedig nem ellenezték, a bíróság a szerződés IV.5. pontjának érvénytelenségének 

megállapítása mellett a kölcsönszerződést érvényessé nyilvánította. A bíróság kötelezte az 

alpereseket az árfolyam különbözet elszámolására. 

 

Az I.r.-II.r. alperesek fellebbezésükben az ítélet részbeni megváltoztatását és a felperesi 

kereset teljes elutasítását kérték. Kifejtették, hogy a hitelbírálat eredményéről a felperest 

levélben értesítették, mégpedig egy formanyomtatványon, mely mindig az adott hitelre 

vonatkozó adatokat tartalmazza. Valószínűleg adminisztratív okok miatt (a karakterszámok 

meghaladták a nyomtatványon rendelkezésre álló férőhelyet) a mondat befejezése lemaradt, 

az árfolyam garancia nem öt évre, hanem két évre szólt. Ennek azonban nincs relevanciája, 

mert nem a bírálati értesítő, hanem a közjegyzői okiratba foglalt kölcsönszerződés az, amely 

közhitelesen tanúsítja a felek egybehangzó szerződéses akaratát és ez tölti ki a felek 

jogviszonyát tartalommal. A szerződés IV.5. pontja pedig egyértelműen fogalmaz, miszerint 

2009. április 30-ig napjáig terjed a hitelezők által vállalt kötelezettség. Az árfolyam garanciát 

tehát két évre biztosították az alperesek. 

Utalt a fellebbezés arra is, hogy a felperesek maguk nyilatkozták, hogy a szerződéssel 

kapcsolatosan átadott iratokat a szerződéskötést megelőzően nem olvasták el, csak utólag és a 

szerződésben foglaltakat sem olvasták el. Az általános tájékozott, ésszerűen figyelmes és 

körültekintő átlagos fogyasztótól elvárható, hogy a felelős nyilatkozatával elfogadott 

szerződés szabályait ismerje. A Ptk. 4. § /1/ bekezdése is megköveteli ezt a fokú 

együttműködést.  

Vitatta a fellebbezés a perköltségre vonatkozó rendelkezést is, a felperesek ugyanis az 

elsődleges kereseti kérelmük tekintetében 600.000 forintban, míg a másodlagos tekintetében 

7.000.000 forintban határozták meg a pertárgyértéket, csak részben lettek pernyertesek, az 

ítéletben meghatározott illetékmarasztalás indokát az indokolás nem tartalmazza, csupán 

legfeljebb logikai úton következtethető ki, miszerint a felperesek által elismert és szerintük 

fennálló 1.631.139 forintos tartozás figyelembevételével határozta meg ezt a törvényszék. 
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Ugyanakkor nem került megállapításra, hogy a felpereseknek ilyen összegű lenne csak a 

tartozása, így az illeték megállapítása helytelen. 

 

A felperesek fellebbezési ellenkérelme az elsőfokú ítélet helyes indokai alapján való 

helybenhagyására irányult. A megítélésük szerint a törvényszék a tényállást teljes körűen 

feltárta, a bizonyítékok megfelelő mérlegelésével, továbbá a jogszabályok helyes 

alkalmazásával hozta meg döntését, az indokolási kötelezettségének is eleget tett. 

A fellebbezési eljárás során a felperesek kiemelték, hogy a perbeli eset annyiban speciális, 

hogy a pénzintézet árfolyam garanciát vállalt, de ekörben részben téves tájékoztatást nyújtott. 

 

Az I.r.-II.r. alperesek fellebbezése annyiban alapos, hogy az elsőfokú bíróság ítélete 

eljárásjogi okokból – az alábbiakra figyelemmel - érdemi felülbírálatra nem alkalmas. 

 

Az elsőfokú bíróság a szükséges és egyben elégséges körben nem folytatta le maradéktalanul 

a bizonyítást, a beszerzett peradatok okszerű mérlegelése útján megállapított tényállása 

helyes, ám de hiányos, nem terjed ki az érdemi döntés meghozatalához szükséges valamennyi 

releváns tényállási elemre.  

 

Az ítélőtábla egyetértett az elsőfokú bíróság ítéletében kifejtett azon álláspontjával, hogy a per 

tárgyát képező szerződés a Hpt. 213. § /1/ bekezdés a./ és e./ pontjában foglalt kötelező 

tartalmi elemeket meghatározza, az írásba foglalt szerződés tartalmazza a szerződés tárgyát, 

kiszámítható módon tartalmazza a törlesztő részletek számát, összegét és a törlesztési 

időpontokat egyaránt. A szerződés semmisségének Hpt. 213. § /1/ bekezdésében 

meghatározott feltételei nem állnak fenn, ekként a szerződés nem ütközik jogszabályba.  

Indokaira is kiterjedően helytálló az elsőfokú bíróság azon ítéleti álláspontja is, mely szerint 

az árfolyamkockázat lényegéről, annak elégséges mértékű jogi és közgazdasági 

összefüggéseiről, lehetséges kihatásairól a kölcsönszerződés V.4. pontjában, illetőleg a 

kockázatfeltáró nyilatkozatban adott tájékoztatás megfelelő tartalmú, alkalmas arra, hogy az 

általánosan tájékozott, ésszerűen figyelmes és körültekintő átlagos fogyasztó az 

árfolyamváltozás várható bekövetkeztét és annak rá nézve esetlegesen hátrányos gazdasági 

következményeit megérthesse és értékelni tudja. 

A fentiek mellett is megállapítható azonban, hogy az árfolyam kockázat következményeit a 

felperesekre terhelő szerződéses rendelkezések részben, az elsőfokú bíróság ítéletében 

meghatározott körben tisztességtelenek. A per tárgyát képező kölcsönszerződés IV.5. pontja 

szerint az I.r. és II.r. alperesek a 2009. április 30. napjáig esedékessé váló tőke-, ügyleti 

kamat-, illetve kezelési költség törlesztéseknek az esedékesség napján történő megfizetése 

esetén árfolyam garanciát vállaltak: vállalták, hogy amennyiben a deviza eladási árfolyama 

166 forint fölé emelkedik a törlesztések esedékessége időpontjában, akkor is a deviza eladási 

árfolyamot legfeljebb 166 forintig veszik figyelembe. Ehhez képest az I.r. alperes 2007.04.25-

én kelt értesítőjével olyan tartalommal tájékoztatta az I.r. felperest, amely arra utalt, hogy az 

árfolyam garancia öt éven keresztül áll fenn, és ugyancsak ilyen szerződési feltétel 

alkalmazásáról ad számot az I.r. alperes BANKÓ című (és a felperesek által 13/F. sorszám 

alatt csatolt) ügyfélmagazinja is.  

Az az I.r.-II.r. alperesi hivatkozás, hogy a hitelkérelem elbírálásáról küldött értesítő levél 

adminisztrációs hiba folytán hiányos tartalmú, és az abban foglalt töredékes mondat nem az 

árfolyam garancia öt éves időtartamáról, hanem a kölcsönszerződésbe is belefoglalt 

úgynevezett türelmi idő biztosításáról (III.2. pont) szándékozik tájékoztatást adni, nem foghat 

helyt. Az alperesek hivatkozott adminisztrációs tévedése az értesítő levél tartalmának 

értelmezése során a felperesek terhére nem értékelhető. 



 5 

Nem alapos az alperesi fellebbezésben kifejtett azon jogi álláspont sem, hogy a szerződést 

megelőző alperesi tájékoztatások tartalma egyébként sem lehet a szerződéses rendelkezések 

tisztességtelenségének vizsgálata körében releváns, hiszen a szerződés tételes rendelkezése az, 

amely a felek kötelezettségét és jogait megalapítja. Ezzel szemben az ítélőtábla az elsőfokú 

bíróság álláspontját osztva kiemeli, hogy annak megállítása során, hogy az I.r.-II.r. alperesek 

részéről megfelelő tartalommal került-e sor a felperesek árfolyam kockázattal kapcsolatos 

jogairól és kötelezettségeiről való tájékoztatásra, nem csupán a szerződés írásba foglalt 

rendelkezéseit, hanem a szerződéskötéshez vezető, azt megelőző releváns ténybeli elemek 

összességét is értékelni kell. A szerződések tartalmán, szövegén túl jelentősége van a 

szerződéskötési folyamat során a szerződés megkötéséhez vezető tárgyalások alkalmával 

nyújtott tájékoztatásnak, az ekkor közzétett reklámnak stb. egyaránt. Ez az értelmezés felel 

meg a 93/13. EGK Irányelv 4. Cikk /1/ bekezdésének, továbbá a rendelkezést a hazai anyagi 

jogba átültető Ptk. 209. § /2/ bekezdésének. A szerződés megkötésére vezető minden 

körülményt, így az I.r.-II.r. alperesektől kapott tájékoztatást is figyelembe kell tehát venni a 

fenti körben. Az ítélőtábla etekintetben utal az Európai Unió Bírósága C-26/13. számú 

(Kásler) ügyben hozott döntés 74. pontjában, továbbá a C-76/10 számú (Pohotovost’ s.r.o.) 

ügyben hozott döntés 60. pontjában kifejtett indokolásra.  

 

A fenti releváns tényállási elemek összességét megfelelően értékelve okszerűen jutott arra a 

jogkövetkeztetésre az elsőfokú bíróság, hogy a felperesek a szerződéskötés során alappal 

gondolhatták úgy az I.r.-II.r. alperestől kapott tájékoztatás tartalmára figyelemmel, hogy a 

szerződés IV.5. pontjában foglaltakkal szemben az alperesek által vállalt árfolyam garancia 

nem csupán két évig, tehát 2009. április 30-ig, hanem öt éves időtartamon át, azaz 2012. 

április 30-ig illeti meg őket, azaz a svájci frank eladási árfolyamának 166 forint 

meghaladásából fakadó következményei ezen időszakban az I.r.-II.r. alpereseket terhelik. Az 

árfolyam kockázat, mint a főszolgáltatás körébe tartozó lényeges körülmény körében adott 

tájékoztatásból az tűnhetett ki az átlagos fogyasztó számára, hogy bár az árfolyamkockázat 

őket terheli, azonban ez a kockázat konkrétan meghatározott időszakban, konkrétan 

meghatározott korlátozott mértékben áll csak fenn. 

Az árfolyam kockázat következményeinek felperesekre való telepítése a 2012. április 30-át 

követő időszakban a felperesek részére világos kellett, hogy legyen, ekörben az árfolyam 

változás következményeinek viselését a felperesek annak valós tartalmának ismeretében 

vállalták. Ugyanakkor az árfolyamkockázat következményeinek a 2009. április 30. és 2012. 

április 30. közötti időszakban való korlátlan fogyasztóra telepítése a kifejtettekre tekintettel 

tisztességtelen, a hivatkozott szerződéses rendelkezések - tekintettel a hitelkérelem 

elbírálásáról szóló értesítésben és a BANKÓ című ügyfélmagazinban foglalt tájékoztatásra is 

- nem felelnek meg az átláthatóság követelményének. A tisztességtelen feltételek 

(figyelemmel a 93/13. EGK Irányelv 6. Cikk /1/ bekezdésében foglaltakra is) a felperesek 

részére nem jelenthetnek kötelezettséget. 

Az ítélőtábla tehát egyetértett azon elsőfokú ítéleti állásponttal, hogy ebben a körben az 

árfolyamkockázatot a felperesekre telepítő szerződéses rendelkezés tisztességtelen, ekként a 

Ptk. 209/A. § /2/ bekezdése alapján semmis.  

Helytálló álláspontot foglalt el a törvényszék atekintetben is, hogy az érvénytelenség oka 

kiküszöbölhető, így a Ptk. 237. § /2/ bekezdése értelmében az érvénytelenség okának 

megszüntetésével a szerződést érvényessé lehet nyilvánítani. Ennek során a szerződés olyan 

tartalommal való érvényessé nyilvánításának van helye, amely alapján az árfolyamkockázat 

2012. április 30-ig is olyan feltételekkel terheli az I.r.-II.r. alpereseket, mint amilyen 

feltételeket ekörben a szerződés IV.5. pontja a 2009. április 30-ig terjedő időszakra 

meghatároz.  
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A Ptk. 239/A. § rendelkezéseivel szemben a 2014. évi XL. törvény (DH 2) a hatálya alá 

tartozó szerződések tekintetében nem teszi lehetővé csupán a szerződés érvénytelenségének, 

vagy részleges érvénytelenségének megállapítására irányuló kereseti kérelem előterjesztését, 

illetőleg az ilyen tartalmú döntés meghozatalát, hanem megköveteli az érvénytelenség 

jogkövetkezményeinek levonására, ennek keretében az alkalmazandó jogkövetkezmény 

megjelölésére, a felek közötti elszámolás módjára és annak összegszerűségére is kiterjedő 

határozott kereseti kérelem előterjesztését. A felperesek ennek megfelelően az elsődleges 

keresetük, azaz a szerződés teljes érvénytelenségére irányuló kereseti kérelmük körében a 

módosított kérelmükben annak megállapítása mellett kérték a szerződés érvénytelenségének 

kimondását, hogy tartozásuk 2015. március 29-én 1.631.139 forint. Később az 

árfolyamkockázatra irányuló tájékoztatással kapcsolatos érvénytelenségi hivatkozásuk 

tekintetében a szerződés általuk semmisnek minősített rendelkezésének a semmisségi ok 

megszüntetésével való érvényessé nyilvánítását kérték . 

Az elsőfokú bíróságnak a peres felek jogviszonyának elbírálására irányuló fentebb megjelölt 

általános és speciális anyagi jogi és eljárásjogi rendelkezések folytán nem volt jogszabályi 

lehetősége arra, hogy csupán a részleges érvénytelenség megállapításáról, az érvénytelenségi 

ok megszüntetésével a szerződés érvényessé nyilvánításáról rendelkezzék. A fentebb 

megjelölt jogszabályi rendelkezések által megkívánt kereseti kérelemnek megfelelően a 

bíróság a semmisség jogkövetkezményének teljes körű levonására köteles, az 

ellenszolgáltatás nélkül maradó szolgáltatás visszatérítéséről is rendelkeznie kell, azaz 

összegszerűségre is kiterjedő döntés kell hoznia az érvénytelenség jogkövetkezményeinek 

levonása során az ellenszolgáltatás nélkül maradó szolgáltatás tekintetében, nem elégséges az 

alpereseknek a meghatározott szempontok szerinti elszámolásra kötelezéséről rendelkeznie.  

 

Az elsőfokú bíróság a fentebb leírtakra tekintettel – bár a felperesi kereseti kérelem 

jogalapjáról, az érvénytelenség jogkövetkezményének alkalmazandó módjáról, az ennek során 

lefolytatandó elszámolás szempontjainak meghatározásáról helyesen határozott – 

elmulasztotta kimeríteni a felperesi kereseti kérelem jogszabályi rendelkezésekből fakadó 

szükségképpeni tartalmi kereteit, ekként megsértve a Pp. 213. § /1/ bekezdésében foglaltakat, 

az ítélet teljességének követelményét. Az elsőfokú bíróság ezen téves jogi álláspontjából 

kifolyólag az elszámolás körében bizonyítást nem folytatott le, tényállást nem állapított meg, 

ekként az eljárásjogi szabálysértése a másodfokú eljárás során nem küszöbölhető ki, az ehhez 

szükséges bizonyítás olyan terjedelmű, amely a másodfokú eljárás kereteit meghaladja.  

 

Erre tekintettel az ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét a Pp. 252. § /2/ bekezdésére 

figyelemmel hatályon kívül helyezte és az elsőfokú bíróságot a per újabb tárgyalására és 

újabb határozat hozatalára utasította.  

A korábban kifejtettek szerint az érvénytelenség megállapításának a perbeli esetben 

önmagában nincs helye, az érvénytelenség megállapítására irányuló döntésnek szükségképpen 

együtt kell tehát járnia az érvénytelenség jogkövetkezményeinek teljes körű levonásával, erre 

tekintettel rendelkezett az ítélőtábla az elsőfokú ítélet teljes hatályon kívül helyezéséről. 

 

Az elsőfokú bíróságnak a megismételt eljárás során az érvénytelenség teljes körű levonása, 

azaz az ellenszolgáltatás nélkül maradó szolgáltatások elszámolása és esetleges megtérítése 

iránt le kell folytatni az eljárást, ennek során a Pp. 3. § /3/ bekezdése értelmében tájékoztatnia 

kell a feleket a bizonyítási teherről, a bizonyítandó tényekről és a bizonyítás sikertelenségének 

jogkövetkezményeiről. Az elszámolást annak figyelemvételével kell lefolytatni, hogy a 

szerződés IV.5. pontjában foglalt, az I.r.-II.r. alperesek által vállalt árfolyam garancia nem 

csupán 2009. április 30-ig, hanem 2012. április 30-ig terjedt. Ugyanakkor figyelembe kell 

venni azt is, hogy a 2014. évi XXXVIII. törvény (DH 1 törvény) 3. § /1/ bekezdése 



 7 

semmisnek nyilvánította a fogyasztói kölcsönszerződéseknek a folyósítás és a törlesztés 

elszámolása során különnemű árfolyamok alkalmazására irányuló rendelkezését, a /2/ 

bekezdése pedig a semmis kikötés helyébe mind a folyósítás, mind pedig a törlesztés 

tekintetében az MNB hivatalos devizaárfolyamának alkalmazására irányuló rendelkezés 

alkalmazását írta elő. Erre figyelemmel a felperesek szerződésből fakadó kötelezettségeit 

akként kell elszámolni, hogy a 2012. április 30-ig esedékessé váló tőke-, ügyleti kamat-, 

illetve kezelési költség törlesztéseknek az esedékesség napján történő megfizetése esetén a 

devizának az MNB hivatalos árfolyamát legfeljebb 166 forintig kell figyelembe venni akkor 

is, ha az MNB hivatkozott árfolyama az esedékesség napján 166 forint fölé emelkedik. 

A fenti körben lefolytatandó bizonyítás – a feleknek az összegszerűség körben tett eseteleges 

egyező nyilatkozata hiányában – könyvszakértő perbevezetését teszi szükségessé.  

 

Győri Ítélőtábla Pf.I.20.166/2016/5/I. szám 

 

 


