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Bevezető
1970-ben, amikor kis gyermek voltam, egy svájci frank (CHF) 7 forint volt. 30 éve 50 forintot kellett adni
egy CHF-ért. 20 éve, amikor a devizahitelezés indult jellemzően 150 forint volt a CHF árfolyama. Hét éve,
2015 elején a forintosításkor a CHF árfolyama 250 felett volt. 2022 elején, napjainkban a CHF árfolyama
350 környékén van.
Nézzük csak:
1972
7
1992
50
2002
150
2015
250
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350

Feltetted már magadnak azt a kérdést, hogy miért emelkedik hosszú évtizedek óta a CHF árfolyama?
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Több évtizede, évszázada figyelik közgazdászok, elemzők, hogy különböző országok pénzeinek árfolyama
mikor, miért változik. Több elméletet is kidolgoztak. Ezeket nevezhetjük pénzügyi - gazdasági
törvényszerűségeknek. Ezeket tanítják a közgazdasági iskolákban, tartalmazzák az egyetemi jegyzetek,
ismerteti ezeket MNB oktatási füzet. Rengeteg tanulmány kutatja, hogy mikor, milyen mértékben
érvényesülnek a törvényszerűségek. Ezek a törvényszerűségek meghatározzák egy forinthitel, illetve egy
devizahitel alapvető tulajdonságát. A Bankszövetség számára is ismert, hogy ezek a tulajdonságok miben
térnek el egymástól.
Devizahiteled van és ezekről még semmit sem hallottál? Nem vagy sajnos egyedül.
A legmagasabb szintű magyar bírói szint, a Kúria kimondta, hogy a devizahiteleknél (pl. CHF) nem lehet
meghatározni előre, hogy merre fog változni és mennyivel fog változni az árfolyam. Így erről aztán
szerződéskötéskor az embereket (valamint vállalkozókat, önkormányzatokat, egyházakat stb) nem
kellett a bankoknak tájékoztatni. Az, hogy kimondta mindezt, az nem csupán egy vélemény a Kúria
részéről, hanem olyan megállapítás, amit minden bíróságnak figyelembe kell vennie.
Jogosan merül fel benned is a kérdés, hogy a Kúria ismerte-e a devizaárfolyamokkal kapcsolatos pénzügyi
- gazdasági törvényszerűségeket?
Mi alapján hozott döntést a Kúria?
Annyit lehet tudni, hogy a Kúria nem a lefolytatott perek tanulságait összegezte, nem a bankok és az
adósok álláspontjait vetette össze, nem a benyújtott bizonyítékok valóságtartalmát vizsgálta. A
döntésében szerepet játszott:
1. Az MNB tanulmánya
2. A PSZÁF válaszlevele, amit a Kúriának írt
3. A Kúria főtanácsadójának javaslatai
A MNB tanulmánya nem ismerhető meg, nem adja ki sem az MNB, sem a Kúria.
A PSZÁF válaszlevele elérhető, megismerhető. Tele van csúsztatásokkal, valótlan állításokkal. Olyanokkal
is, amiket a Kúria is felismert és nem fogadott el. Sajnos a Kúria az árfolyamváltozással kapcsolatos
állításokat mindenféle vizsgálat nélkül elfogadta. Indokoltnak találtam és ezért javasoltam a Kúriánál, az
MNB-nél és a Legfőbb ügyésznél a Kúria korábbi (6/2013 PJE) döntésének a felülvizsgálatát. A PSZÁF
több megtévesztésére is felhívtam a figyelmet. Ezt az anyagomat könyvben már összegeztem. A
javaslatomat minden címzett elutasította.
Mik voltak a Kúria főtanácsadójának javaslatai 2013-ban? Ezt pontosan nem tudjuk, azonban a Kúrián
akkor folyó munkát megismerhetjük - utólag. A Kúria főtanácsadója 2020-ban írta meg doktori
értekezését, és ezt 2021-ben védte meg. A több mint 500 oldalas értekezés rávilágit a döntések
hátterére. Egyértelműen megállapítható, hogy több fontos kérdésben homlok egyenest más
véleményen van most, mint korábban. Ennek az a legfőbb oka, hogy a Kúria főtanácsadója időközben
megismerte a pénzügyi - gazdasági törvényszerűségeket.
Sajnos tízezrek veszítik el hazánkban azért otthonukat, süllyednek kilátástalan nyomorba, mert a Kúria
2013-as határozata megköti a bírókat és a bíróságok nem hozhatnak más döntést, mint amit a Kúria
előírt számukra. Egyértelmű, hogy a Kúria megalapozatlan döntéseket hozott.
A Parlament Igazságügyi bizottságának foglaltam össze mindezt, és egy megoldási utat is felvázoltam a
parlamenti képviselők számára. Ezt tartalmazza ez az összesítés, ez a könyv.

4

Levél az Igazságügyi bizottság részére
„Szakítani kellene azzal a téves nézettel is,
miszerint a pénzügyi intézmény
nem láthatta előre az árfolyamváltozás
hosszabb távú trendjeit;
ez ugyanis tényszerűen
megalapozatlan állítás…”
Dr. Pomeisl András József
a Kúria főtanácsadója
doktori értekezés 2020
(Az adós) „vállalja az árfolyamváltozás kockázatát,
melynek iránya, mértéke előre nem látható,
nem kiszámítható.”
6/2013. Polgári jogegységi határozat
2013. december 16

Tisztelt Vejkey Imre elnök úr!
Tisztelt Igazságügyi Bizottság!

iub@parlament.hu

Nagyon nagy társadalmi jelentőségű problémával, a devizahitelezés jelenlegi állapotának ismertetésével
és egyben megoldási javaslattal fordulok Önökhöz. Amennyiben úgy ítélik meg, hogy mindez nem erre
a bizottságra tartozik, kérem az illetékes bizottsághoz továbbítsák kezdeményezésem.
Ismert, hogy 2015-ben újra számoltak 2,3 millió deviza alapú kölcsön- és lízingszerződést, majd a banki
követeléseket, a fogyasztók adósságait, valamint (felmondott szerződések esetében) tartozásait
forintosították. Ezzel a további (2015. február utáni) deviza (CHF, EUR, JPN) emelkedés okozta fogyasztói
károkat sikerült kiiktatni (cserébe kaptak a fogyasztók forint-kamatkockázatot, mely most sújtja majd
őket a következő hónapokban, talán nem években).
Megmaradt azonban a kölcsön összeg folyósítás és a szerződés forintosítás közti időszak alatt
bekövetkező, devizaárfolyam emelkedés okozta törlesztő részlet emelkedés, banki követelés
emelkedés, ami összességében több százmilliárd forint kárt okozott a fogyasztóknak.
Azt, hogy milyen módon hívták fel a bankok a devizahitel veszélyeire a figyelmet, árfolyam kockázat
ismertetésnek hívják leginkább.
A fogyasztók jelentős része, több tízezren, bíróságokon próbálják elérni, hogy a megtévesztő,
tisztességtelen banki tájékoztatás alapján kötött szerződés ne legyen számukra érvényes. A Kúrián az
elmúlt hónapokban az árfolyamkockázat ismertetés terén, figyelemmel az Európai Unió Bíróságának
több ítéletére jelentős fordulatot hajtott végre. Ez egy nagyon jelentős előrelépés!
Azonban a teljes igazság kiderítésére nincs lehetőség, mert a Kúria több olyan Polgári Jogegységi
határozatot hozott, mely megtévesztő, valótlan állításokat tartalmazó szakmai tanulmányon alapszik.
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Ezzel kapcsolatban már tettem bejelentést a Kúriánál, a Magyar Nemzeti Banknál (mint
fogyasztóvédelmi, pénzügyi hatóság).
A bejelentésem teljes egészében itt ismerhető meg:
DEVIZAHITEL
A PSZÁF alaposan félrevezette 2013-ban a Kúriát - értékelés 2021-ben
https://mek.oszk.hu/22300/22368/
https://mek.oszk.hu/22300/22368/22368.pdf
Egyik állami szervezet sem indított eljárást. A válaszukat csatolom.
Ezt követően fordultam a Legfőbb Ügyészséghez, mint olyan szervezethez, mely törvény által jogosult
kezdeményezni a Kúriánál a jogegységi határozatok felülvizsgálatát. Ők azzal a valótlan állítással
utasítottak el, hogy…:
„Beadványában foglaltakkal kapcsolatban indokolt rámutatni a következőkre. Bár a Kúria
döntése meghozatalánál figyelembe vette a PSZÁF 2013. május 31-én kelt tájékoztatását
is, azonban a sérelmezett jogegységi határozat csak az alábbiakat rögzítette: „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.” A legfőbb bírói szerv jogi
álláspontja nem a PSZÁF nyilatkozatára épült, hanem kifejezetten a bírói gyakorlatot
elemezte, és figyelembe vette az akkori jogszabályi keretek között más szervek
véleményét is.”
Valójában nem volt témája 2010-2013-as években a devizahiteles pereknek az árfolyamkockázat
vizsgálata. Miről folyt tehát ebben az időben a vita? A Kúria főtanácsadójának 2021-ben megvédett
doktori értekezéséből (készült 2020) ismerhető meg, hogy ezekben az években milyen jellegű elemző,
értékelő munka folyt a Kúrián.
Dr. Pomeisl András József évekig főtanácsadó volt a Kúria Polgári Kollégiumában. A Kúria honlapján lévő
önéletrajzából egy rövid részlet:
„Számomra a jogászi hivatás, különösen az igazságszolgáltatás, a szakmai alázat
próbaköve, hiszen a tényállás megállapítása során úgy kutatjuk az igazságot és a
döntéshozatalnál az igazságosságot, hogy tudjuk: a tökéletes és teljes igazságot soha nem
tudjuk megismerni, és a maradéktalanul igazságos megoldást nem tudjuk
mindig felismerni. Ez azonban nem ment fel minket az alól a kötelezettségünk
alól, hogy törekedjünk erre.
A jogászi oklevelet 2002 tavaszán szereztem meg, kitűnő (praeclare) minősítéssel. Ezt
követően 2002. október 1-jével az akkori Legfelsőbb Bíróság Polgári Kollégiumába
kerültem, ahol újabb kiváló mesterekkel és példaképekkel dolgozhattam együtt…
A fogyasztói kölcsönszerződésekkel kapcsolatos problematika 2011 vége óta része a napi
munkámnak. Tagja voltam a 2012-ben e tárgykörben felállított joggyakorlat-elemző
csoportnak, és részt vettem a 2013-as és 2014-es devizahiteles jogegységi határozatok
előkészítésében. Doktori kutatási témám is a pénzkötelmek dogmatikája lett. Ezzel
párhuzamosan a Szakértői Bizottság témabizottsági és munkabizottsági tagjaként részt
vettem az új polgári perrendtartás kodifikációjában.”
https://kuriabirosag.hu/sites/default/files/bovitett_oldal/a_kuria_2017_evi_evkonyve__a_felkeszules_eve.pdf
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Jelen összeállításomban ebből a doktori kutatásból idézek és elemzem. Ismertetek több szerzői kritikát
a Kúria döntéseivel kapcsolatban (a továbbiakban szerző alatt Dr. Pomeisl András Józsefet értem,
értekezés alatt pedig a doktori értekezést, dolgozatot, az idézeteket dölt betükkel jelenítem meg).
Felhívom a figyelmet az értekezésben szereplő önellentmondásokra, félrevezetésekre, meghatározó
hiányosságokra. Így lesznek képben a bizottság tagjai és így válik egyértelművé, hogy az Országgyűlésnek
komoly feladatai vannak több százezer család érdekében. A kialakult helyzet tisztázására és a megoldás
kidolgozására olyan lépéssorozatot javaslok, mely devizahiteles téren már egy évtizede bevált.
2012. november 26.-án rendezett a Kúria egy konferenciát, melyen az egyoldalú kamatemeléssel
kapcsolatban minden érintett fél (bankok és adósok érdekeit képviselő ügyvédek, banki és fogyasztó
érdekvédő szervezetek vezetői, szakértői) kifejthette az álláspontját.
Nem hozott sok újat a devizahiteles konferencia
„A Kúria számtalan szervezetnek és hatóságnak megküldte azt az elemző anyagát,
amelyről korábban részletesen beszámoltunk. Mint szintén megírtuk, a kérve vagy
kéretlenül visszajelzőket egyaránt meghívták a mára összehívott zárt konferenciára.
Sokan aggódtak, hogy a rendezvény akár botrányba is fulladhat, hiszen a felszólalást jelzők
között több, egymással éles ellentétben álló személy és szervezet is akadt. Végül – értesült
portálunk - minden komolyabb atrocitás nélkül fejeződött be az eszmecsere. Amin részt
vett – többek között – Kásler Árpád (BAÉSZ), Falus Zsolt (Bankcsapda), Tilk László Géza
(DÉSZ - pertársaságok), Szabó József (Hiteles mozgalom), Hiteles Magyarok Fóruma és
persze a Bankszövetség, az ügyvédi kamara, a pénzügyi felügyelet és a GVH.”
2012. november 26.
https://www.azenpenzem.hu/cikkek/nem-hozott-sok-ujat-a-devizahiteleskonferencia/981/
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Tájékoztató a Kúria joggyakorlat–elemző csoportjának 2012. november 26. napján
megtartott tanácskozásáról
2012. november 27.
„A Kúrián a dr. Vezekényi Ursula kúriai tanácselnök által vezetett kilenc tagú joggyakorlatelemző csoport 2012. március hónaptól huszonhat jogerősen befejezett ügyben vizsgálta
a bankok egyoldalú szerződésmódosítási jogának főbb kérdéseivel kapcsolatos ítélkezési
gyakorlatot.
A vizsgálat során elkészült munkaanyagot 2012. szeptemberében megküldte különböző
szervezeteknek, köztük az érdekképviseleti szerveknek, amelyek
számára a
munkacsoport észrevételezési lehetőséget biztosított.
Ezek megvitatása érdekében a Kúrián 2012. november 26. napján tanácskozásra került
sor. Az ott elhangzottak figyelembe vételével a munkaanyag végleges változatának
elkészülte után a Kúria Polgári Kollégiuma 2012. december 10. napján megtartásra kerülő
ülésén megvitatja, és dönt annak elfogadásáról, valamint arról, hogy az abban foglaltak
alapján a bírói gyakorlat egységesítése érdekében szükséges-e kollégiumi véleményt
hozni.”
Budapest, 2012. november 26.
A Kúria Sajtótitkársága
https://kuria-birosag.hu/hu/sajto/tajekoztato-kuria-joggyakorlat-elemzo-csoportjanak2012-november-26-napjan-megtartott
A parlament a politikai felelősség megállapítása végett 2011-ben parlamenti bizottságot hozott létre:
Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottsága 2002-2010 közötti lakossági devizaeladósodás
okainak feltárását, valamint az esetleges kormányzati felelősséget vizsgáló albizottsága.
Az albizottság ugyan megfogalmazta a jelentését, azonban sajnos nem végzett teljeskörű munkát.
Az albizottság jelentése szerint mindenki felelős a devizahitelekért
„A kormányok, a bankok, a felügyelet, a nemzeti bank és a lakosság is felelős a
devizahitelezés elterjedéséért - állapítja meg a deviza-eladósodás okait vizsgáló
albizottság jelentése. Az Index birtokába került bizalmas dokumentum szerint a
hitelfelvevők maguktól nem fogták fel a kockázatokat, a bankok pedig ellenérdekeltek
voltak a korrekt tájékoztatásban. Az elrontott gazdaságpolitika és az MNB monetáris
szigora kiszorította az irtózatosan megdráguló forinthiteleket a piacról, a felügyelet pedig
képtelen volt a fogyasztóvédelmi feladatai ellátásra, például arra, hogy kikényszerítse a
THM korrekt alkalmazását.
A 73 oldalas szakértői dokumentum szerint mindenki sáros a devizahitelezés
elterjedésében, más-más mértékben.”
2012. február 09.
https://www.portfolio.hu/bank/20120209/az-albizottsag-jelentese-szerint-mindenkifelelos-a-devizahitelekert-162665
A Kúrián több éven keresztül folyt a szakmai munka, melyben meghatározó volt dr. Pomeisl András.
A fogyasztói kölcsönszerződésben pénzügyi intézmény által alkalmazott általános
szerződési feltételekben szereplő egyoldalú szerződésmódosítás tisztességtelensége
megítélése” tárgykörben felállított joggyakorlat-elemző csoport összefoglaló
véleménye
„A Kúria Polgári Kollégiuma 2011-ben vizsgálta a fogyasztói szerződésekkel kapcsolatban
a bírói gyakorlatban felmerült egyes kérdéseket, mely vizsgálatot több körülmény is
indokolt. Így többek között a fogyasztói szerződések speciális jellemzői, a fogyasztók
fokozott jogi védelmének szükségessége, a magyar illetve uniós szabályok együttes
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alkalmazásának problémái, az Európai Unió Bíróságának ezzel a területtel kapcsolatos
egyre növekvő számú döntése és nem utolsó sorban
az ezen a területen tapasztalható jogértelmezési bizonytalanságok.
A fogyasztói szerződések témakörében a Kúria 2011. decemberében két kollégiumi
véleményt is elfogadott a 2/2011. (XII.12.) PK véleményt a fogyasztói szerződések
érvényességével kapcsolatos egyes kérdésekről, valamint a 3/2011. (XII.12.) PK véleményt
a fogyasztói szerződéssel kapcsolatos közérdekű kereset elbírálásának egyes kérdéseiről.
Már ekkor felmerült annak szükségessége, hogy a
vizsgálatot ki kellene terjeszteni a fogyasztói kölcsönszerződésekkel összefüggő egyes
kérdésekre is.”
1. számú melléklet
A fogyasztói kölcsönszerződésre vonatkozó szabályozás
Készítette: dr. Pomeisl András
https://www.kuriabirosag.hu/sites/default/files/joggyak/joggyakorlat_osszefoglalo_velemeny.pdf
A Kúria 2013-ra összeállította azt az „oklistát” mely lehetővé teszi a bankoknak a tisztességes kamatláb
emelést (valamint kimondta az árfolyamrés tisztességtelenségét).
A kérdés így merült fel:
„Az egyoldalú szerződésmódosítást lehetővé tevő szerződési feltétel mikor felel meg az
átláthatóság követelményeinek (csak akkor, ha az adós fogyasztó maga is ki tudja
számolni, hogy a kamat, a költség és a díj milyen arányú emelését tették lehetővé az
időközben bekövetkezett változások, avagy elégséges, ha maga az oklista átlátható és az
egyoldalú szerződésmódosítások körében vizsgálható, hogy a módosításra a ténylegesség,
az arányosság és szimmetria elvének betartásával került-e sor)?”
2013. december 16.
6/2013. Polgári jogegységi határozat
https://kuria-birosag.hu/hu/joghat/62013-szamu-pje-hatarozat
A válaszhoz, az oklista összeállításához meg kellett várni az Európai Unió Bíróságának a döntését.
„2014. április 30-án az Európai Unió Bírósága kihirdette a C-26/13. számú ítéletét, amely
a 6/2013. PJE határozattal el nem döntött jogkérdések kapcsán iránymutató
megállapításokat tartalmaz.
"Tisztességtelen az egyoldalú szerződésmódosításra vonatkozó olyan kikötés, amely a
fogyasztóval szerződő pénzügyi intézmény számára - a fogyasztó hátrányára indokolatlan és egyoldalú előnyt nyújt. Az egyoldalú szerződésmódosításra vonatkozó
kikötés különösen akkor tisztességtelen - feltéve, hogy nem ütközik jogszabályba -, ha:
a) tartalma a fogyasztó számára nem világos, nem érthető (egyértelmű és érthető
megfogalmazás elve);
b) az egyoldalú szerződésmódosítás feltételei nem tételesen meghatározottak, vagyis az
ok-lista hiányzik, vagy van ok-lista, de az csak példálózó jellegű felsorolást tartalmaz
(tételes meghatározás elve);
c) az egyoldalú módosítás feltételei nem objektív jellegűek, vagyis a fogyasztóval szerződő
félnek módja van a feltétel bekövetkeztét előidézni, abban közrehatni, a módosításra okot
adó változás mértékét befolyásolni (objektivitás elve);
d) az ok-listában meghatározott körülmények ténylegesen nem, vagy nem a körülmények
változásának mértékében hatnak a kamatra, költségre, illetve díjra (ténylegesség és
arányosság elve);
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e) a fogyasztó nem láthatta előre, hogy milyen feltételek teljesülése esetén és milyen
mértékben kerülhet sor további terhek rá történő áthárítására (átláthatóság elve);
f) a szerződésmódosítás bekövetkezése esetére nem biztosítja a fogyasztó számára a
felmondás jogát (felmondhatóság elve);
g) kizárja, hogy a fogyasztó javára bekövetkező feltétel változás hatása a fogyasztó javára
érvényesítésre kerüljön (szimmetria elve)”."
2/2014. Polgári jogegységi határozat
2014. június 16.
https://kuria-birosag.hu/hu/joghat/22014-szamu-pje-hatarozat
A Parlament a Kúria megállapításaira hivatkozva elszámolási törvényeket alkotott. Ebben vélelmezték,
hogy minden érintett pénzintézet tisztességtelenül járt el, és lehetővé tették, hogy a bankok pereljék
(gyorsított eljárásban) a magyar államot.
„Az egyoldalú szerződésmódosítás lehetőségét tartalmazó fogyasztói kölcsönszerződés
vonatkozásában vélelmezni kell, hogy tisztességtelen az annak részét képező egyoldalú
kamatemelést, költségemelést, díjemelést lehetővé tevő szerződéses kikötés - az
egyedileg megtárgyalt feltétel kivételével -, tekintettel arra, hogy az nem felel meg:
a) az egyértelmű és érthető megfogalmazás elvének: annak tartalma a fogyasztó számára
nem világos, nem érthető;
b) a tételes meghatározás elvének: az egyoldalú szerződésmódosítás feltételei nem
tételesen meghatározottak, vagyis az ok-lista hiányzik, vagy van ok-lista, de az csak
példálózó jellegű felsorolást tartalmaz;
c) az objektivitás elvének: az egyoldalú módosítás feltételei nem objektív jellegűek, vagyis
a fogyasztóval szerződő félnek módja van a feltétel bekövetkeztét előidézni, abban
közrehatni, a módosításra okot adó változás mértékét befolyásolni;
d) a ténylegesség és arányosság elvének: az ok-listában meghatározott körülmények
ténylegesen nem, vagy nem a körülmények változásának mértékében hatnak a kamatra,
költségre illetve díjra;
e) az átláthatóság elvének: a fogyasztó nem láthatta előre, hogy milyen feltételek
teljesülése esetén és milyen mértékben kerülhet sor további terhek rá történő
áthárítására;
f) a felmondhatóság elvének: a szerződésmódosítás bekövetkezése esetére nem biztosítja
a fogyasztó számára a felmondás jogát vagy
g) a szimmetria elvének: kizárja, hogy a fogyasztó javára bekövetkező feltételváltozás
hatása a fogyasztó javára érvényesítésre kerüljön.
Ha a pénzügyi intézmény a vizsgálat során azt állapítja meg, hogy az általa alkalmazott
valamely ÁSZF tartalmaz olyan szerződéses kikötést, mely esetében a … vélelmezni kell a
szerződéses kikötés tisztességtelenségét, de a pénzügyi intézmény álláspontja szerint a
szerződéses kikötés tisztességes, a vélelem megdöntése iránt … polgári peres eljárást
indíthat.”
2014. évi XXXVIII. törvény
a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó
jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről
2014. július 18.
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1400038.tv
Mint a fentiekből jól látható, az oklistával kapcsolatban a Kúria több éven keresztül folytatott alapos
szakmai munkát és ebbe a munkába bevonat az érintett feleket is (egyszerűen fogalmazva a bankokat is
és az adósokat is).
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Hozott azonban a Kúria olyan döntéseket is, melyek meghozatalához nem végzett semmilyen szakmai
munkát. Semmi nyoma annak sem, hogy folyamatban lévő vagy lezárt perek anyagait összegezte volna,
miként a Legfőbb Ügyészség állítja.
A legsúlyosabb és leginkább vitatható megállapítása a Kúriának:

(Az adós) „vállalja az árfolyamváltozás kockázatát,
melynek iránya, mértéke előre nem látható,
nem kiszámítható.”
2013. december 16.
6/2013. Polgári jogegységi határozat
https://kuria-birosag.hu/hu/joghat/62013-szamu-pje-hatarozat
Ezzel szemben a Kúria főtanácsadójának álláspontja 2020-ban:

Szakítani kellene azzal a téves nézettel is,
miszerint a pénzügyi intézmény
nem láthatta előre az árfolyamváltozás
hosszabb távú trendjeit;
ez ugyanis tényszerűen megalapozatlan állítás…
Jelen kialakult helyzetben a következő lépések szükségesek:
 Minden banki tartozásból eredő végrehajtást azonnal fel kell függeszteni
 Szervezzen ismét a Kúria egy konferenciát, melyen az árfolyamkockázattal kapcsolatban minden
érintett fél (bankok és adósok érdekeit képviselő ügyvédek, banki és fogyasztó érdekvédő
szervezetek vezetői, szakértői) kifejthetik az álláspontjukat.
 Az összes devizahiteles jogegységi határozatot dolgozzák át
 A Kúria hozzon létre olyan „listát” melynek a hazai és uniós szabályozásnak megfelelő
árfolyamkockázat ismertetésnek eleget kell tennie.
 A Parlament a Kúria megállapításaira hivatkozva alkosson törvényt. Ebben vélelmezzék, hogy
minden érintett pénzintézet tisztességtelenül járt el. Tegyék lehetővé, hogy a bankok pereljék
(gyorsított eljárásban) a magyar államot. Az összes szerződést számolják át a szerződéskötéskori
MNB árfolyamon
 Hozzon létre a Parlament devizahiteles ügyeket kivizsgáló bizottságot, mely megállapítja az
elmúlt 10 évben, milyen visszaélések történtek. Ki, milyen módon sértette meg az Alaptörvény
M cikkét. Azok, akik felelősek, ne tölthessenek be szerepet a közéletben és ne lehessenek
közintézményekben vezetők, alkalmazottak.
 Azokat, akik a tisztességtelen bírói eljárások következtében pert vesztettek, végrehajtókhoz
kerültek, kapjanak teljeskörű kártérítést.
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A meghozott jogegységi határozatok korlátozzák a fogyasztók jogait, és védik az erőfölénnyel visszaélő
pénzintézeteket.

M) cikk
(2) Magyarország biztosítja
a tisztességes gazdasági verseny feltételeit.
Magyarország fellép
az erőfölénnyel való visszaéléssel szemben,
és védi a fogyasztók jogait.
Az Alkotmánybíróság értelmezése és gyakorlata alapján az M) cikk nem állampolgári alapjog, ezért az
adósok nem fordulhatnak az Alkotmánybírósághoz azzal, hogy a jogegységi határozatok ellentétesek az
Alaptörvány M cikkében foglaltakkal.
Parlamenti képviselők és parlamenti bizottságnak viszont nem csak lehetősége, hanem kötelesség
foglalkozni a felvetett kérdésekkel.

https://jak.ppke.hu/uploads/articles/12332/file/Pomeils_Andras_tezismv.pdf
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https://doktori.hu/index.php?menuid=193&lang=HU&vid=22694
Az értekezés állításaival kapcsolatban az alábbi részleteket tartom fontosnak és az leírt összefüggéseket
ajánlom a figyelmükbe. Az észrevételek témák szerint vannak csoportosítva, nem pedig az értekezés
felépítése szerint.

1. Törlesztési karakterisztika és következménye
A devizahitel terhe:
A deviza alapú kölcsönszerződések és pénzügyi lízingszerződések esetén a „jelentős
egyenlőtlenséget” az okozta, hogy a forintban fennálló finanszírozási igényt kielégítő
kölcsönszerződésben a felek – a szerződés támadott kikötése alapján – kölcsönösszegként
nem a ténylegesen átadott forintösszeget, hanem annak folyósításkori devizaegyenértékét vették figyelembe, és ennek következtében a fogyasztó forintban kiszámított
tartozása a folyósítást követő árfolyamváltozás hatására megnövekedett, ami egyfelől a
tőketartozás forintban kiszámított összegét növelte, másrészt ugyanazon forintösszeg
megfizetése kisebb mértékben csökkentette a fogyasztó tartozását. Ez a kikötés a 2/2014
PJE határozat 1. pontja értelmében valójában akkor volt a „jóhiszeműség és tisztesség
követelményeivel ellentétes”, ha a fogyasztó – a pénzügyi intézménytől származó
megfelelő tájékoztatás hiányában – nem volt tisztában az árfolyamkockázat mibenlétével
és mértékével, és ezért nem tudta felmérni a rá háruló valós pénzügyi terheket. – 468.
oldal
A devizahitel felépítése és tulajdonsága:
…a banki narratíva szerint a deviza alapú hitelezés úgy jött létre, hogy a banknak bőséges
devizaforrás állt a rendelkezésére, míg a jogi szempontból lényeges, valóságos
kiindulópont az, hogy a fogyasztónak volt egy forintforrás-igénye. A kérdés tehát
valójában az volt, hogy ez a forintforrás-igény hogyan elégíthető ki úgy, hogy az a
fogyasztó és a bank számára is kedvező legyen.
13

Amikor a bankot a fogyasztó felkereste a forintforrás-igényével, a banknak arról kellett
döntenie, hogy a folyósított forintösszeg értékcsökkenéséből eredő kockázatot hogyan
kezelje: magasabb, forintkamat kikötésével, vagy azon a módon, hogy a kölcsönösszeg
értékét valamely jobban értéktartó mércéhez, mondjuk egy stabilabb valutához köti.
Figyelemmel arra, hogy az idegen pénznemben kirovás alacsonyabb kezdő
törlesztőrészletet eredményezett, a szerződéskötéskor a bankok és a fogyasztó számára is
ez volt az elfogadhatóbb megoldás. Ahogyan BODZÁSI írja: „[e]zekhez az alacsonyabb
kamatozású deviza alapú lakáshitelekhez mérsékeltebb kamatfizetési kötelezettség járult.
A devizahitelek törlesztési karakterisztikája annyiban is kedvezőbb volt, hogy mivel a
törlesztési teher alacsonyabb szintről indult, azért az első időszakban kevesebbet kellett
fizetni, mint forint alapú hitel esetén”. – 182. oldal
Ez az utolsó mondat az, amit nem mondtak el az ügyfeleknek!

„a törlesztési teher alacsonyabb szintről indult,
azért az első időszakban kevesebbet kellett fizetni,
mint forint alapú hitel esetén.”
A szerző alaposan ismerteti, hogy mit jelent ez:
A forinthitelek és a devizahitelek „karakterisztikája” valóban eltérő. A forinthitel esetén az
induló törlesztőrészlet – a magasabb tőkearányos kamat miatt – mindig magasabb, mint
a deviza alapú hitelé, amelynél a kamat alacsonyabb, és rövid távon még az
árfolyamváltozás sem jelentős. Forint alapú hitel esetén azonban – most eltekintve a
változó kamatozás hatásától – a törlesztőrészlet forintösszege annuitásos törlesztés
esetén nem nő, sőt, lineáris törlesztés esetén folyamatosan csökken. Ezzel szemben deviza
alapú hitel esetén a törlesztőrészlet forintösszege – az árfolyam folyamatos, trendszerű
gyengülése miatt – annuitásos törlesztés esetén trendszerűen nő, lineáris törlesztés esetén
pedig lényegében nem csökken.
Feltételezve, hogy az adósnak 1.000.000,- forintot folyósítanak, a deviza kölcsön ügyleti
kamata évi 7 %, a forintkölcsöné évi 12%, és a forint egyenletesen veszít értékéből évente
5%-ot az adott devizával szemben. A részletes számításokat l. a mellékletben. – 183. oldal
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deviza alapú hitel esetén
a törlesztőrészlet forintösszege – az árfolyam folyamatos,
trendszerű gyengülése miatt – annuitásos törlesztés esetén
trendszerűen nő
A fenti ábra és az idézett mondat minden banki ügyfélnek teljesen világosan elmondta volna, hogy mi a
devizahitel jellegadó tulajdonsága!
Azzal, hogy az ábrába a szerződés alapadatait írták volna (nem pedig egy számpéldát) még pontosabban
megmutatták volna az adósnak, hogy pár év múlva a devizahitel törlesztő részlete számára
megfizethetetlen lesz.
Azonban a szerző nem vont le ilyen következtetést.
Számos oka lehetett annak, hogy a fogyasztó mégis a deviza alapú kölcsön konstrukcióját
választotta. Egyrészt, az alacsonyabb törlesztőrészlet előnyei rövidebb időszak
vonatkozásában meghaladták az árfolyamváltozásból eredő kockázatot. Számos
fogyasztó vett fel hosszú lejáratú deviza alapú kölcsönt az alacsony törlesztőrészlet miatt
azzal a szándékkal, hogy a kölcsönt a futamidő lejárta előtt, középtávon törleszti, így nem
is számolt a teljes futamidőre várható árfolyamkockázattal. Sokan vettek fel deviza alapú
lakáskölcsönt a jóval drágább áthidaló kölcsön helyett arra az időszakra, amíg a régi
lakásukat el nem tudják adni. Ugyancsak gyakori volt, hogy a szülők a nagyvárosban
felsőfokú tanulmányait végző gyermekük lakhatásának biztosítása érdekében – mivel a
deviza alapú kölcsön havi törlesztőrészlete alacsonyabb volt, mint a kölcsön révén
megszerezhető lakás havi bérleti díja – deviza alapú kölcsönből lakást vettek, azzal az
elgondolással, hogy a gyermek tanulmányainak befejezésekor eladják a lakást, és a
vételárból végtörlesztetik a kölcsönt.
Másrészt – és ezt sem szabad elhallgatni – számos fogyasztó nem számolt utána annak,
hogy a deviza alapú kölcsönszerződés eltérő törlesztési karakterisztikája miatt az
alacsonyabb törlesztőrészlet előnyei már középtávon elolvadnak, és a törlesztőrészletek –
különösen hosszabb futamidejű szerződések esetén – jelentősen nőni fognak. A fogyasztó
tehát az alacsonyabb kezdő törlesztőrészletért nagy árat fizet: a tőketartozása és a
törlesztőrészlet növekedését, amely persze lehet racionális választás, ha a fogyasztó
abban bízik, hogy a jövedelme a jövőben nőni fog, és ez – valljuk be őszintén – reális
várakozás, ha az árfolyamromlás a hazai pénzromlás ütemével nagyjából azonos szintű,
és a bérviszonyok olyanok, hogy a dolgozók reálbére nem csökken, illetve ha olyan
pályakezdő fiatalokról van szó, akiknek a jövedelme várhatóan nőni fog. – 184. oldal

Ennek az ismeretnek a hiánya több százezer család számára végzetes lett:

az alacsonyabb törlesztőrészlet előnyei
már középtávon elolvadnak,
és a törlesztőrészletek – különösen hosszabb
futamidejű szerződések esetén – jelentősen nőni fognak
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A fenti okfejtés azon alapul, hogy a bankok ismertették a devizahitel tulajdonságát, amit a szerző (és
még sok szakértő) törlesztési karakterisztikának nevez. Valójában annyit mondtak az adósoknak, hogy
nem kell félni, a futamidő alatt jelentős és tartós árfolyam emelkedés nem várható. (A Bankszövetség
megtévesztő tájékoztatására a szerző is kitér az értekezésében.
A dolgozók „reálbére nem csökken” felvetés azért nem teljes, mivel a forint 2006-re már nagyon
jelentősen felértékelődött (utána még bő 2 évig folytatódott ez a felértékelődés). A forint árfolyama
ugyanis évekig nem gyengült úgy, ahogy arra számítani lehetett. Ezt a tényt tartalmazza és ábrákkal be
is mutatja a Bankszövetség 2006 januári lakossági tájékoztatója. Sajnos ezt a bankszövetségi tájékoztatót
nem ismerteti kellő részletességgel az értekezés. A Bankszövetség főtitkára, Kovács Levente több
elemzésében is részletesen ismerteti a törlesztési karakterisztika jelentőségét, ezekre még csak utalás
sincs az értekezésben.
Viszont nagyon helyesen ismerteti a szerző, miközben kritikával illeti a Kúriát, hogy miért kell
megvalósulnia a törlesztési karakterisztikának.
Valójában itt a Kúria érvelése kissé pontatlannak tűnik. Éppúgy nyilvánvaló egyfelől az,
hogy lehetetlen megmondani, hogy adott napon mekkora lesz a kirovó és a lerovó
pénznem egymáshoz viszonyított árfolyama, mint másfelől az, hogy az
árfolyamrendszerek működéséből fakadó közgazdasági szabályszerűségek alapján meg
lehet állapítani bizonyos trendeket, és lehet bizonyos becsléseket készíteni – ennek
hiányában ugyanis a határidős devizapiac összeomlana. – 194. oldal
Sajnos nagy hiánya az értekezésnek, hogy a „közgazdasági szabályszerűségeket” nem nevezi a nevén.
Nincs ismertetve sem a kamatparitás, sem pedig a vásárlóerő paritás elmélete.
Azt a „bizonyos trendet” számolta ki a Budapesti Értéktőzsde elemzője 2004 októberében, amikor is 10
évre előre számolt CHF árfolyam előrejelzést. Az idő az előrejelzés pontosságát igazolta. 10 év alatt a
CHF árfolyama úgy emelkedett pontosan 100 forintot, ahogy az árfolyam előrejelző számítás jelezte. Ez
a szakmai anyag sajnos teljes mértékben hiányzik az értekezésből.
A szerző új szempontból világítja meg a Kúria döntését:
A Kúria 6/2013. PJE határozatban kifejtett álláspontja szerint a deviza alapú
kölcsönszerződés konstrukciója nem ütközik nyilvánvalóan a jóerkölcsbe. A Kúria utalt
arra, hogy nem nyilvánvaló sem a konstrukcióból az adósra nézve következő előnyök és
hátrányok aránytalansága, sem az egyensúly felborulásának bankok általi
előreláthatósága.
„A szerződéses konstrukcióból származó árfolyam kockázatot az adós szempontjából
kiegyenlíthette az az előny, amely az alacsonyabb kamatban és törlesztőrészletben
mutatkozott, tehát mindkét fél realizálhatott számára fontos előnyöket, az aktuális
gazdasági, üzleti érdekeinek megfelelően.” 6/2013. PJE határozat Indokolás III/2.b) pont.
A Kúria első érve arra utal, hogy a rendes árfolyamváltozás mellett a kamatelőny és az
árfolyamkockázatból fakadó többlet-teher hosszabb távon, trendszerűen kiegyenlíti
egymást (kamatparitás elve). – 192. oldal
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Ez sem volt része a banki tájékoztatásnak:

rendes árfolyamváltozás mellett
a kamatelőny és az
árfolyamkockázatból fakadó többlet-teher
hosszabb távon
trendszerűen kiegyenlíti egymást
A második érve pedig összefügg a 6/2013. PJE határozat 3. pontjához fűzött indokolás
azon megállapításával, hogy a „2001-2008 közötti időszakban a pénzügyi intézmények
sem láthatták előre a jövőbeni árfolyamváltozásnak sem a mértékét, sem az irányát”. –
192. oldal

Az értekezésben szereplő két állítás azonban homlok egyenest szemben állnak egymással:
1.
a kamatparitás elvéből adódóan normál esetben trendszerűen romlik a forint árfolyama, és ez
csökkenti a devizahitel kamatelőnyét
2.
nem lehet megállapítani a „jövőbeni árfolyamváltozásnak sem a mértékét, sem az irányát”.
A Kúria a 6/2013. PJE határozat indokolásában idézte – és elfogadta – a PSZÁF álláspontját, miszerint „az
árfolyam emelkedésének, csökkenésének nincs pontosan előre látható, kiszámítható mértéke, illetve
korlátja, különösen hosszú időintervallum esetén. … 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”
A PSZÁF félrevezetését már 2021-ben feldolgoztam, elküldtem a Kúriának, az MNB-nek (mint
fogyasztóvédelmi hatóság majd a Legfőbb Ügyészségnek (mint azon szervezet, mely jogosult
kezdeményezni a jogegységi határozat felülvizsgálatát). Csatolom ezeket a dokumentumokat.
A szerző a Kúriára hivatkozva ismerteti az infláció és az árfolyamváltozás kapcsolatát:
A Konzultációs Testület ennek kapcsán úgy érvel, hogy „[a]z átlagos fogyasztó által
előrelátható árfolyamkockázat meghatározása során az általa elérhető ismeretekre kell
figyelemmel lenni, így euro-hitelek esetén ki lehet indulni az intervenciós sávokból, hiszen
ezek léte a sajtóból jól ismert kellett legyen. … a hivatalosan közzétett Kormányhatározat
szerint az átlagos fogyasztó tudhatott arról, hogy az EUR/HUF árfolyam – 2003. június 4e és 2008. február 26-a között – 240 és 324,71 EUR/HUF árfolyam között mozoghatott. …
Bonyolultabb a helyzet a svájci frank és a japán jen alapú hitelek esetén, hiszen az MNB e
valuták vonatkozásában nem határozott meg sem irányadó forint-középárfolyamot, sem
intervenciós sávokat. Az infláció jelenségével viszont az átlagos fogyasztó is tisztában volt,
tehát annyit mindenképpen fel kellett ismernie, hogy a devizaalapúságból következően,
valamint a forint és a svájci frank inflációjának különbségéből adódóan az árfolyamok
elcsúszhatnak. Egy átlagos fogyasztó azonban a svájci inflációs adatokat nem ismerhette”.
– 456. oldal
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Sajnos a szerző átsiklik a leglényegesebb megállapításon: az infláció különbségek és az árfolyam
változása kapcsolatban van egymással. Ez a gazdasági alapelv az alapja annak, amit a szerző helyesen
eltérő törlesztési karakterisztikának nevez.
A szerzőnek mindenképpen látnia kellett az összefüggést!
Sajnos nem vett arra fáradtságot, hogy a tényeket összefüggésében nézze és ismertesse az
értekezésében.

2. Bankszövetségi tájékoztatás 2006-ban
Most idézzük, amiről a szerző már szót ejtett:
…alaptalan várakozás az, amelyet a Bankszövetség által 2006. január 23-án, a
devizaalapú lakossági hitelek kockázatairól közzétett tájékoztató tartalmaz, miszerint –
figyelemmel arra, hogy a forint évek óta az intervenciós sáv erős oldalán van – a jövőben
jelentős árfolyamgyengülésre nem kell számítani, holott nyilvánvaló, hogy egy ilyen
helyzetben észszerűen az intervenciós sávokon belül jelentős erősödésre nem, annál
inkább jelentős gyengülésre kellett számítani. – 194. oldal
Sajnos nem ismerteti és elemzi a szerző részletesen a Bankszövetség félrevezető, megtévesztő
állításait. Azonban megállapítja, hogy megtévesztő volt a bankok lobbi szervezetének a lakossági
tájékoztatása:
Ugyancsak az uralkodó narratíva hatásával kapcsolatos kérdés – amelyre a fogyasztók
több ügyben hivatkoztak – a szakmai szervezetek sajtó útján közzétett nyilatkozatainak
hatása a fogyasztó tájékoztatására. Különösen a Bankszövetség által 2006. január 23-án
a devizaalapú lakossági hitelek kockázatairól közzétett tájékoztató döntő ebből a
szempontból; bár a nyilatkozat nem egy konkrét szerződő fél pénzügyi intézménytől,
hanem a bankok egyesületétől származik, de kétségkívül alkalmas lehetett arra, hogy
befolyásolja a fogyasztók felfogását az árfolyamkockázat jelentőségét illetően.
A nyilatkozat ugyanis kétségkívül megtévesztő és alkalmas lehetett a fogyasztókban olyan
képzet kialakítására, hogy a devizahitel hosszabb távon sem kockázatos. – 229. oldal
Több százezer felmondott szerződés és végrehajtás, több tízezer kényszer árverés és több ezer
kilakoltatás ismeretében nem lehetőségről, hanem bekövetkezett tényről van szó:

Bankszövetség tájékoztatója
megtévesztő és alkalmas lehetett
a fogyasztókban olyan képzet kialakítására,
hogy a devizahitel hosszabb távon sem kockázatos
Miután a kormánypárti és ellenzéki képviselők devizahitelezés kockázataira felhívó
nyilatkozatait a választási kampánynak tulajdonítja, a tájékoztató – egyebek mellett – az
alábbi megállapítások tartalmazza: „nem lehet azzal számolni, hogy a forint/euró
árfolyam 2006-2007-ben akárcsak megközelítené a 270-275 forintot (ennél a
devizahitelek kamatelőnye már megszűnne, feltételezve, hogy a deviza- és a
forintkamatok nem változnak). Mivel a devizahitelek túlnyomó többsége hosszabb
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lejáratú (lakás- és gépkocsi-finanszírozási) hitel, az esetleges néhány napos nagyobb
árfolyam ingadozás a törlesztési terheket érdemben nem változtatja meg. Nem kell tehát
attól félni, hogy az árfolyamkockázat miatt a devizában hitelt felvevő háztartásokat súlyos
veszteségek érhetik. – 229. oldal
A bankszövetségi állítás homlok egyenest ellenkező, mint ami a törlesztési karakterisztikából következik:

az esetleges néhány napos
nagyobb árfolyam ingadozás
a törlesztési terheket
érdemben nem változtatja meg.
Nem kell tehát attól félni,
hogy az árfolyamkockázat miatt
a devizában hitelt felvevő háztartásokat
súlyos veszteségek érhetik
… nem csak a reálértelemben vett tartós forintgyengülést zárhatjuk ki a lehetséges
jövőbeni forgatókönyvek közül, hanem a forint jelentős és tartós nominális gyengülését
is.” Igaz, hogy a konkrét előrejelzés valójában csak egy évre szól, de ezt ügyesen leplezi,
mert az, hogy a hosszúlejáratú (legalább 5 éves) hitelekre utal, azt a képzetet kelti, hogy
az előrejelzés hosszabb időszakra szól. Az árfolyamváltozás kockázatának realitását
csökkenti az „esetleges néhány napos nagyobb árfolyam ingadozás”-ra utalás is, valamint
az, hogy a terhek sem nominális, sem reálértelemben nem nőnek jelentősen. – 229. oldal
Az egész tájékoztató bevallott célja, hogy a kockázatok miatti aggodalmakat eloszlassa,
és a fogyasztókat további hitelfelvételre buzdítsa. A tájékoztatást az egyesület a sajtó
útján és a honlapján is közzétette, így arról az átlagos fogyasztó is értesülhetett. Ezt a
tájékoztatást persze nem lehet betudni egy az egyben a kölcsönt nyújtó pénzügyi
intézményeknek, de nem is ennek van jelentősége, hanem annak, hogy a pénzügyi
intézményeknek ezt a megtévesztő tájékoztatást figyelembe véve, ezt lerontva kellett a
fogyasztót az árfolyamkockázatról tájékoztatni. – 230. oldal
A bankszövetségi tájékoztató elérte a célját!

Az egész tájékoztató bevallott célja,
hogy a kockázatok miatti aggodalmakat
eloszlassa,
és a fogyasztókat
további hitelfelvételre buzdítsa
Sajnos a szerző a forint felülértékeltségét nem említi ebből a bankszövetségi tájékoztatóból
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A bankok természetesen tudták, hogy milyen tájékoztatást kellett volna adniuk. Erre a Pénzügyi
Szervezetek Állami felügyelete ajánlásokban hívta fel a figyelmet:
A 9/2006. (XI.7.) PSZÁF ajánlás 14. pontja is előírja, hogy „[a] pénzügyi intézmény fordítson
kiemelt figyelmet azon kockázatok bemutatására, amelyek a hitel törlesztőrészletének
növekedését eredményezhetik … és hívja fel ügyfele figyelmét arra, hogy a törlesztőrészlet
esetleges jövőbeni növekedése esetleg megélhetési gondokat is okozhat”. – 232. oldal
a 15/2001. sz. PSZÁF ajánlás 9. pontja előírja, hogy „[a] tájékoztatás félrevezető adatot,
téves következtetés levonására alkalmas csoportosítást, elemzést nem tartalmazhat”, 228. oldal
így az elvárhatóság követelménye visszaható hatályú értelmezés veszélye nélkül kiterjed
arra, hogy a tájékoztatás a tények csoportosításából adódóan se legyen alkalmas arra,
hogy a fogyasztóban téves képet alakítson ki.” – 232. oldal
A szerzőtől a mindennapos bírói gyakorlat is kap kritikát:
Végezetül egy általános elvárhatósági problémára is fel kell hívnunk a figyelmet. Sok
esetben a bíróság azt rója a fogyasztó terhére, hogy a szerződést, a hozzátartozó általános
szerződési feltételekkel együtt nem olvasta végig, és nem tárta fel az egyes rendelkezések
egymáshoz való viszonyát. Értsük jól: a szerződés nem az az okirat, amelyet a fogyasztó
aláír, hanem az általános szerződési feltételekkel együtt alkot egy egészet. Aligha hihető,
hogy az lenne elvárható egy átlagos fogyasztótól, hogy ne csak azt az okiratot olvassa
végig, amelyet aláír, hanem a hozzátartozó, külön okiratba foglalt általános szerződési
feltételeket is, ismerje fel a különböző okiratokban szereplő szerződési kikötések viszonyát,
azt megpróbálja értelmezni, és ha valamit nem ért, kérdezzen. Ez megítélésünk szerint
túlzottan szigorú mércét állít a fogyasztóval szemben; ha a bíróságtól nem várjuk el, hogy
a teljes szerződési konstrukciót áttekintve, hivatalból észlelje a semmisségi okokat, akkor
a fogyasztótól sem várhatjuk el ugyanezt. A tisztességtelenség megállapíthatóságának
egyébként sem feltétele, hogy a kikötés tisztességtelensége a szerződéskötés
időpontjában ne legyen felismerhető. – 230. oldal
Az idézett törvény ad a jogi megítéléshez támpontot:
A régi Ptk. 207. §-ának (1) és (2) bekezdései értelmében a szerződési nyilatkozatot vita
esetén úgy kell értelmezni, ahogyan azt a másik félnek a nyilatkozó feltehető akaratára és
az eset körülményeire tekintettel a szavak általánosan elfogadott jelentése szerint értenie
kellett, és ha az általános szerződési feltétel, illetve a fogyasztói szerződés tartalma így
sem állapítható meg egyértelműen, a feltétel meghatározójával szerződő fél, illetve a
fogyasztó számára kedvezőbb értelmezést kell elfogadni. Erős érvek szólnak tehát a
mellett, hogy ha a pénzügyi intézmény maga nyilvánítja rendkívülinek vagy nagy
mértékűnek az adott árfolyam-változást, a fogyasztó – a szavak általánosan elfogadott
jelentése alapján – alappal gondolhatta, hogy az ezt meghaladó mértékű mozgás olyan
rendkívüli esemény, ami alapot adhat a régi Ptk. 241. §-ában szabályozott bírósági
szerződésmódosításra, vagyis amelyre tulajdonképpen a kötelezettségvállalása nem
terjed ki. Más a helyzet, ha a fedezet kiegészítését anélkül írja elő a szerződés a tartozás
meghatározott mértéket meghaladó megnövekedése esetén, hogy az erre alapot adó
árfolyamváltozást rendkívülinek vagy nagynak minősítené; mert ebben az esetben ez a
rendelkezés inkább arra hívja fel a figyelmet, hogy az árfolyamváltozás folytán a tartozás
rendes körülmények mellett is meghaladhatja az elvárt fedezeti értéket. – 233. oldal
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3. A társadalom ítélete és a jóerkölcs
Folytatódik az értekezésben a Kúria kritikája:
A magunk részéről súlytalannak érzzük azt az érvet, amelyet a 6/2016. PJE határozat
indokolása tartalmaz, miszerint: „[a] deviza alapú kölcsönszerződések megkötésekor
ezeket a szerződéseket a társadalom nem ítélte el (BH2012/7/G4.)” Az igaz, hogy a
szerződéskötéskor kell fennállnia az érvénytelenség okának, de az önmagában még nem
zárná ki a szerződés nyilvánvalóan jó erkölcsbe ütközését, ha a közvélemény, illetve a felek
a szerződéskötéskor még nem ismerték fel azt, hogy a szerződés tartalma vagy célzott
joghatása a jog valamely alapelvét vagy alapvető értékét sérti. Ráadásul a hivatkozott
EBH 2012.G.4. elvi határozat nem a kirovó pénznem nyilvánvalóan jó erkölcsbe ütközését
vizsgálta, hanem a kamaton felül más fizetési kötelezettségek [l. bővebben a IV.3.3.
pontot] valamint az egyoldalú szerződésmódosításának kikötését.
A jogegységi határozat meglehetősen leegyszerűsítve és ezért félreérthetően foglalta
össze a Legfelsőbb Bíróság és a Kúria nyilvánvalóan jóerkölcsbe ütközésre vonatkozó
gyakorlatát: „[a]nnak megítélését, hogy egy szerződés mikor tekinthető nyilvánvalóan
jóerkölcsbe ütközőnek, a jogalkotó a bíróságokra bízta, e vonatkozásban jogszabályban
rögzített támpontokat a [régi] Ptk. nem ad. A bírói gyakorlat szerint jóerkölcsbe ütközik az
a szerződés, amelyet ugyan a jog nem tilt, de az azzal elérni kívánt cél, a vállalt
kötelezettség jellege vagy azért ellenszolgáltatás felajánlása, illetve a szerződés tárgya, az
általánosan elfogadott erkölcsi normákat, szokásokat nyilvánvalóan sérti, ezért azt az
általános társadalmi megítélés egyértelműen tisztességtelennek minősíti (BH 2000.260).
A jóerkölcs tehát egy olyan absztrakt fogalom, amely a társadalom általános értékítéletét,
általános erkölcsi felfogását fejezi ki.” A hivatkozott összefoglalás ugyanis nem fejezi ki
teljes gazdagságában a Legfelsőbb Bíróság joggyakorlatának elvi alapjait. – 196. oldal
A Legfelsőbb Bíróság, illetve a Kúria gyakorlatában tehát valóban felmerültek olyan
esetek, amikor azért állapították meg a szerződés nyilvánvalóan jóerkölcsbe ütközését,
mert az egyik szerződő fél olyan információk birtokában kötött – általában a jóhiszeműség
és tisztesség elvét, adott esetekben különösen is az üzleti tisztesség elvét sértő – módon
szerződést, amely alapján illetéktelen előnyhöz jutott. Ezekben az esetekben azonban nem
pusztán arról volt szó, hogy a csalárd módon eljáró fél a kockázatok tekintetében több
ismerettel rendelkezett, hanem azzal, hogy az általa ismert kockázat már nem is volt
puszta kockázat, hanem szinte teljes bizonyossággal bekövetkező jövőbeli esemény (a várt
eredmény elmaradása, közeli halál, fizetésképtelenség), amely a másik fél szerződési
érdekét egyértelműen meghiúsította, így ennek ismeretében a másik fél észszerűen eljárva
a szerződést nem kötötte volna meg. – 200. oldal
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A devizahitelek esetén is erről van szó, mivel ez egyértelműen következik a törlesztési karakterisztikából:

nem pusztán arról volt szó,
hogy a csalárd módon eljáró fél
a kockázatok tekintetében több ismerettel rendelkezett,
hanem azzal,
hogy az általa ismert kockázat
már nem is volt puszta kockázat,
hanem szinte teljes bizonyossággal bekövetkező
jövőbeli esemény
A törlesztési karakterisztika több évtizede ismert pénzügyi-gazdasági alapelvekből következik. A
pénzintézetek teljes bizonyossággal számíthattak arra, hogy a deviza árfolyamok emelkedése be fog
következni. Azonban a szerző felmenti a pénzintézeteket.
A deviza alapú kölcsönszerződések esetén az árfolyamkockázat nem ilyen jellegű
körülmény volt. Még ha feltételezzük is, hogy a pénzügyi intézmény tisztában volt az
árfolyam alakulásának várható trendjeivel, akkor sem állíthatjuk, hogy az adós
fizetésképtelensége, és ennek következtében a kölcsönszerződéssel megszerezni kívánt
vagyoni érték elvesztése a bizonyossággal határos módon előrelátható lett volna. Az
ugyanis tény, hogy a válság csúcsán sem haladta meg a nemfizető hitelek aránya a 25%ot, ami azt jelenti, hogy az adósok nagy része teljesíteni tudta a fizetési kötelezettségeit,
vagyis a fizetésképtelenség bekövetkezése közel sem volt a „bizonyossággal határos”. –
200. oldal
A szerzőnél belefér a „jóerkölcsbe” több millió szerződött ügyfél kifosztása több ezer milliárd forinttal,
hiszen úgy érvel: kevesen lettek arányait tekintve fizetésképtelenek.

4. A deviza alapúság megítélése
Az árfolyamkockázat kérdésköre mellett a másik rendkívül lényeges kérdés, hogy miként kell a deviza
alapú kölcsönöket megítélni?
A Kúria Polgári Kollégiuma vezetője által a jogegységi indítványban feltett első kérdés
ugyanis – egyebek mellett – annak megválaszolására irányult, hogy „a deviza alapú
kölcsön deviza kölcsön vagy forint kölcsön-e”. A fogalom-meghatározás eredeti tétje
valójában az volt, hogy a deviza alapú kölcsönök folyósítása és törlesztése során
átváltásra, vagy csak átszámításra kerül-e sor. – 112. oldal
A banki álláspont ismertetése:
A banki álláspont az volt, hogy a deviza alapú kölcsönök devizakölcsönök, vagyis a bank
devizát adott kölcsön, és az adós is devizát törleszt. A forintban történő tényleges
pénzmozgásra az adós érdekében került sor, akinek forintra volt szüksége, illetve aki a
törlesztéshez forinttal rendelkezett. A ténylegesen folyósított devizaösszeget, illetve a
befizetett forintösszegeket át kellett váltani forintra, illetve devizára, vagyis a
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folyósításkor az adós a részére kölcsönadott devizáért a banktól forintot vett, ugyanakkor
a törlesztés során a befizetett forintösszegért a banktól devizát vásárolt, hogy az így
megkapott devizával törlesztette a tartozását. Mivel két pénzváltási ügyletre is sor került,
indokolt ezért az elszámolás során a folyósításkor a bank vételi, törlesztéskor a bank
eladási árfolyamát alkalmazni. – 112. oldal
„…devizahitel esetén a hitel forrása devizában áll rendelkezésre. Az ügyfélnek azonban
forintra volt szüksége, a bank ezért forintot folyósított és ez a forintösszeg jelent meg az
ügyfél számláján (leegyszerűsítve: a bank az ügyfél részére devizában biztosított
hitelösszeget megvásárolta, forintosította). Az ügyfél számlájára így forintban és nem
devizában lett folyósítva a kölcsönösszeg. …. A törlesztésnél pontosan fordított a helyzet.
Az ügyfél devizában fennálló törlesztési kötelezettségének teljesítése érdekében a bank a
szükséges devizát eladja az adósának. … A folyósításkor alkalmazott vételi, a törlesztéskor
alkalmazott eladási árfolyamok mögött valódi devizavétel, illetve devizaeladás történt.” –
161. oldal
Miként is kell értelmezni az alábbi állításokat?
„a hitel forrása devizában áll rendelkezésre” – vagyis a banknál volt ténylegesen deviza
„a bank az ügyfél részére devizában biztosított hitelösszeget megvásárolta” – vagyis átváltotta a devizát
forintra
„törlesztési kötelezettségének teljesítése érdekében a bank a szükséges devizát eladja az adósának” –
vagyis a bank a forintot átváltja devizára
„valódi devizavétel, illetve devizaeladás történt” – vagyis nem átszámítás, hanem átváltás történt.
A szerző a fogyasztók álláspontját csak nagyon elnagyoltan, kimondottan lekezelően ismerteti.
A perekben megjelenő fogyasztói álláspont nem volt ennyire egységes, de gyakori
hivatkozás volt akkoriban, hogy a felek között forintszerződés jött létre, mert „színlelt az a
kikötés, amely szerint a kölcsönszerződések devizaalapon köttettek, azok valójában
forintalapú szerződések, deviza az adósok birtokába nem került”, „az árfolyamváltozás,
valamint az egyéb költségek érvényesítésére, felszámítására lehetőséget adó
rendelkezések jogszabályba ütköznek, egyben tisztességtelenek”, valamint „a
kölcsönszerződések uzsorás jellegűek, továbbá nyilvánvalóan a jóerkölcs követelményébe
ütköznek, mivel az alperes nyeresége 2008. novemberétől évente mintegy 600-700 %-os
volt”. – 112. oldal
Már közel 10 éve kiderült, hogy a bankok állítása teljes mértékben alaptalan:
A Szegedi Ítélőtábla egy másik eseti döntésében [Szegedi Ítélőtábla Pf.I.20.052/2012/7.]
reagált a banki narratívára is. „A devizaalapú forinthitel esetén a felek nem kétféle
jogügyletet kötnek: egyfelől egy kölcsönt, és másfelől egy ténylegesen nyújtott
devizakölcsön »megvásárlása« (a bank részéről), illetve forint törlesztéskor a devizarészlet
»eladása« történik, hanem jogilag egységes (egyetlen) devizaalapú kölcsönszerződés jön
létre közöttük. A kölcsönszerződés alapján a bank az ügyfél részére devizát nem bocsát a
rendelkezésére, sem effektíve, sem átvitt, jelképes értelemben. Devizához ezen ügylet
keretei között a kölcsönvevő semmilyen módon és mértékben nem juthat, kizárólag
forintot bocsát rendelkezésére a hitelező. Miután az adósnak devizát nem nyújt a hitelező,
ilyet nem bocsát a rendelkezésére, ezért az adósnak nincs is mit eladnia a hitel
folyósításakor – a bank részéről a folyósításkor nem történik devizavétel (az ügyfélnek
nincs eladható devizája).” – 113. oldal
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A szerző ebből a tényből elképesztő módon nem vonta le a kézenfekvő következtetést:

A kölcsönszerződés alapján
a bank az ügyfél részére
devizát nem bocsát a rendelkezésére,
sem effektíve, sem átvitt,
jelképes értelemben.
Devizához ezen ügylet keretei között
a kölcsönvevő semmilyen módon
és mértékben nem juthat,
kizárólag forintot bocsát rendelkezésére
a hitelező.
A kölcsönvevő, az adós részére tehát „kizárólag forintot bocsát rendelkezésére a hitelező”!
Azonban a szerző ebből a tényből semmilyen következtetést nem von le. Csak úgy általánosságban jegyzi
meg:
Azóta többen kritizálták a Kúriát, amiért a kérdést a kirovó és lerovó pénznemre, valamint
az effektivitási kikötésre vonatkozó dogmatikai álláspont alapján bírálta el, néhányan
sejtetni engedték azt is, hogy azt a Kúria a bankok érdekében, kifejezetten erre a
problémára alakítva a megoldást, egy marginális elméletet fogadott volna el. – 114. oldal
A szerző hivatkozik az alábbi végrehajtásokkal kapcsolatos sajtóközleményre
2012.II.G.1.65. sajtóközlemény
Dátum: 2012. december 18.
„A Magyar Országos Közjegyzői Kamara Elnöke a Kúria Elnökének címzett, 2012.
szeptember 6-ai keltezésű levelében jelezte, hogy eltérő az eljáró bíróságok gyakorlata az
idegen pénznemben meghatározott pénzkövetelésről kiállított közjegyzői okiratok
végrehajtási záradékkal való ellátása tekintetében. A vitatott jogkérdés lényege az volt,
hogy - ha a közjegyzői okirat idegen pénznemben határozza meg a pénzkövetelést - milyen
módon (forintban vagy devizában) kell meghatározni a végrehajtási záradékban a
végrehajtandó követelést.
A Kúria Polgári Kollégiumának vezetése – az érintett szaktanács elnökével folytatott
egyeztetést követően – a vitatott jogkérdésben elfoglalt álláspontjáról körlevélben
tájékoztatta az alsóbb fokú bíróságok kollégiumvezetőit. A körlevél utalt arra, hogy az
idegen pénznemben meghatározott pénzkövetelést - ha erről a közjegyzői okirat hallgat
- a Ptk. 231.§-a értelmében a teljesítés helyén érvényben levő pénznemben kell
megfizetni; az összeget a fizetés helyén és idején érvényben levő árfolyam (ár)
alapulvételével kell átszámítani. A Ptk. 231.§-ából egyértelmű, hogy az idegen
pénznemben meghatározott, Magyarországon teljesítendő pénztartozást – ha a felek
eltérően nem rendelkeznek – forintban kell teljesíteni. E szabály egyébként nem új keletű,
szövege a Ptk. hatálybalépése (1960 május 1-je) óta változatlan.
A gyakorlatban valójában az okozott problémát, hogy a Vht. 163/A.§-a (1) bekezdésének
első mondatából kitűnően a végrehajtható okiratban – tehát adott esetben a közjegyző
által kiállított végrehajtási záradékban – fel kell tüntetni a kifizetés pénznemét (lerovó
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pénznem), amely a fentiek szerint eltér attól a pénznemtől, amelyben a szerződő felek a
követelés mennyiségét meghatározták (kirovó pénznem), ugyanakkor mind a végrehajtást
kérők, mind a végrehajtást elrendelő közjegyzők (bíróságok) idegenkedtek két pénznem
egyidejű feltüntetésétől a végrehajtási záradék kibocsátása iránti kérelmet tartalmazó
űrlapon.
A Kúria álláspontja szerint viszont az a megoldás, hogy a végrehajtást elrendelő szerv
(bíróság, hatóság, közjegyző) a végrehajtható okiratban feltüntetett devizaösszeget a
szerződés megszűnésekor, illetve a végrehajtási kérelem benyújtásakor érvényes
devizaárfolyam alkalmazásával átszámítja forintösszegre, nem felel meg a törvényi
rendelkezéseknek, mert a Ptk. 231.§-ának (2) bekezdése szerinti fizetés akkor fog
megtörténni, amikor a végrehajtandó pénzkövetelést a végrehajtást kérőnek teljesítik,
vagyis tipikusan akkor, amikor a végrehajtó a behajtott összeget kifizeti a végrehajtást
kérőnek.
A korábbi időponttal történő átszámítás az árfolyam időközben bekövetkező változásából
eredő kockázatot (veszteséget) – a Ptk. 231.§-ának (2) bekezdésével is ellentétesen – a
felek szerződéses rendelkezésétől eltérő módon és mértékben hárítja a végrehajtást
kérőre, illetve az adósra. Az árfolyam emelkedése esetén a hitelező kapna kevesebb pénzt,
mint ami megilleti, az árfolyam csökkenése esetén pedig az adós fizetne többet, mint
amennyivel a szerződés alapján tartozik.
A Kúria fenti álláspontja valamennyi idegen pénznemben meghatározott követelésre
irányadó, így az – a sajtóban megjelent hírekkel ellentétben - nem tekinthető a pénzügyi
intézmények által nyújtott devizakölcsönnel kapcsolatos speciális iránymutatásnak. Ez
értelmezés tehát a magánfelek egymás közti, idegen pénznemben nyilvántartott
tartozásaira is alkalmazandó.”
Budapest, 2012. december 17.
A Kúria Sajtótitkársága
https://kuria-birosag.hu/hu/sajto/2012iig165-sajtokozlemeny
A levélben elején „idegen pénznemben meghatározott pénzkövetelés” szerepel. Vagyis a
szerződéskötéskor nem tartozásról van szó, hanem követelésről, az adós szerződéssel kapcsolatos
kötelezettségéről. A követelés valóban pl. CHF-ben volt, azonban mint tudjuk, a bank az adós számára
kizárólag forintot bocsátott a rendelkezésére a deviza elszámolású kölcsönök esetén. A hivatkozott Ptk.
231.§ viszont egyértelműen tartozásra vonatkozik.
A szerző azonban ismeri és ismerteti a kölcsönszerződésre vonatkozó jogszabályt:
A hatályos jogban a kölcsönszerződés nem a pénz átadásával jön létre, sőt, a
kölcsönszerződés alapján elegendő, ha az adós rendelkezési jogot szerez a kölcsönösszeg
felett, tényleges átadással megvalósuló tulajdon-átruházásra nincs is szükség, hiszen a
régi Ptk. 523. § (1) bekezdése szerint „kölcsönszerződés alapján a pénzintézet vagy más
hitelező köteles meghatározott pénzösszeget az adós rendelkezésére bocsátani” – 121.
oldal
Nos, elértünk a lényeghez, ám nincs kifejtve a doktori értekezésben: deviza alapú kölcsönöknél mi volt
a meghatározott összeg, amit az adós rendelkezésére bocsátott a bank? Kizárólag forint összeg, az az
összeg, amit az adós a hitelkérelem benyújtásakor kért a banktól.
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A szerző idézi Róna Péter álláspontját:
RÓNA érvelése szerint: „[a] »meghatározott« pénzösszeg, amit a bank az adós
»rendelkezésére bocsát(ott)«, nem lehet más, mint az az összeg, ami az adós számlájára
került. Ha ez forint volt, a kölcsön csak forintkölcsön lehet, ha pedig svájci frank, a kölcsön
összege svájci frank. … A Ptk. fentiekben idézett szövege nem ad lehetőséget arra, hogy a
rendelkezésre bocsátott pénzösszeget valami más fizetőeszközben vegyük
„nyilvántartásba”, majd az egyébként bizonytalan módszerrel nyilvántartásba vett összeg
alapján állapítjuk meg az adós kötelezettségét. … A devizaalapú hitelezés megalkotói és
védelmezői szerint a magyar jogrendszerben a kölcsön nem az, amit az adós kap, hanem
az, amit az adós fizetni köteles…” – 144. oldal
A szerző hatalmas csúsztatással „cáfolja” Róna Péter érvelését:
Úgy teszi félre száz év következetes jogértelmezését, hogy a kölcsön köznapi, első
értelméből indul ki. Arra már nem terjed ki a figyelme, hogy ha úgy értelmeznénk a kölcsön
fogalmát, ahogyan ő, vagyis a kölcsönvevőnek ténylegesen ugyanazt kell visszaadnia,
amit kölcsönkapott, akkor a pénzkölcsönnek semmi értelme nem lenne, hiszen ebben az
esetben a kölcsönbevevő nem használhatná fel, hanem meg kellene tartania a birtokában
ugyanazokat a pénzdarabokat, és ugyanazokat kellene visszaadnia. – 145. oldal
Az idézett szövegből egyértelműen látszik, hogy Róna Péter nem „ugyanazokról a pénzdarabokról” írt.
A szerző szándékosan félreérti a tőle eltérő, ám jogilag teljesen megalapozott állítást!
A szerző tovább reagál a tőle eltérő álláspontokra:
„Már a korai klasszikus Proculus hallatlanul tömör, világos, pregnáns kifejezést ad neki: Si
tibi dedero decem sic, ut novem debeas, Proculusait et recte, non amplius te ipso iure
debere, quamnovem, sed si dedero, ut undecim debeas, putat Proculus amplius, quam
decem, condici non posse (D. 12,1,11,1, Ulp. lb. vicensimo sexto ad ed.). Ha a kölcsön
folyósításakor a felek megállapodása eltér a ténylegesen átadott kölcsönösszegtől, ebből
az adósnak kizárólag előnye származhat, hátránya semmiképpen! Ha tehát abban
állapodnak meg a felek, hogy az adósnak kevesebbet kell visszafizetnie, mint amennyit
kapott, – például tíz aranyat kapott, de csak kilencet kell visszaadnia –, ez a megállapodás
érvényes. Ha viszont abban állapodnak meg, hogy többet kell visszaadnia, mint amennyit
kapott, – például tíz aranyat kapott, de tizenegyet kell visszaadnia –, a megállapodás
érvénytelen. Sőt a jogtudós perjogi szempontból is a legszigorúbb feltételeket érvényesíti
a hitelezővel szemben”.
A devizában történő kirovás mellett a kirovó pénznemben meghatározott, megfizetendő
tőkeösszeg nem nagyobb, mint a folyósított; a szerző által felhozott római jogi példákban
azonban a kirovó pénznemben meghatározott, megfizetendő tőkeösszeg volt nagyobb,
mint a folyósított. Ismét hangsúlyozni kell, hogy a római jog a kamat peresíthetőségét nem
engedte meg. Ez a kritika tehát nem alkalmas arra, hogy a magyar
magánjogtudományban csaknem száz éve bevett dogmatikai koncepciót – amely a jogi
szabályozás megalkotásánál is figyelembevételre került – mellőzzük. – 122. oldal
A szerző a jog pontos ismertetésből téves következtetést von le:
…a régi Ptk. 523. §-át [korábbi 522. §-át] elemezve rögzíti: „a kölcsönszerződés jellemzői:
a) a hitelező a szerződés alapján köteles
b) meghatározott pénzösszeget
c) az adós rendelkezésére bocsátani,
d) az adós pedig köteles azt a szerződés szerint visszafizetni”. – 127. oldal
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Ez pontos és helytállóan idézett megállapítás. Ennek azonban a deviza elszámolású kölcsön nem tesz
eleget, mert nem a rendelkezésre bocsátott összeget követeli (visszafizetni „tőkeként”) a bank az
adóstól.
Teljesen téves, alaptalan az alábbi megállapítás banki kölcsönök esetében:
„A kölcsön tárgya … nemcsak pénz lehet, hanem bármely más helyettesíthető dolog is.” –
127. oldal
Bank kölcsön csak pénzt adhat. A jogszabály világosan meghatározta a bankkölcsön fogalmát. Egy
vállalkozó persze adhat kölcsön autót, lakást, lisztet, bármit.
Tekintettel a pénzteremtésre és a kereskedelmi számlapénzre, teljesen felesleges az alábbi fejtegetés:
„az adós a kölcsön összegét köteles visszafizetni, tehát nem ugyanazokat a pénzjegyeket,
illetőleg pénzdarabokat, amelyeket kapott” – 127. oldal
Nyilván, ha lisztet ad kölcsön egy vállalkozó, akkor nem ugyanazokat a liszt szemeket szeretné
visszakapni, hanem ugyanolyan minőségű lisztet. Egy autókölcsönző azonban ahhoz ragaszkodik, hogy
pontosan azt a kocsit kapja vissza, amit kölcsön adott. Az ilyen öncélú fejtegetések azonban teljesen
feleslegesek a devizahitel tulajdonságainak megismerése közben.
A Kúria kap a szerzőtől egy kritikai észrevételt:
A Kúria a 2/2014. PJE határozat 3. pontjában a tisztességtelenség megállapításának egy
további indokot is megjelölte „[a] rendelkezések azért is tisztességtelenek, mert
alkalmazásuk gazdasági indoka a fogyasztó számára nem világos, nem érthető, nem
átlátható”. Ez a megjegyzés inkább zavaró, mert azt a látszatot kelti, mintha a Kúria
szerint a kettős árfolyam alkalmazásának lenne ésszerű gazdasági indoka, csak ez „a
fogyasztó számára nem világos, nem érthető, nem átlátható”. – 176. oldal
A tisztességtelenség és a tisztességtelenség jogkövetkezményeinek kérdése egyértelműen
elkülönül a jogegységi határozat indokolásában. A kettős árfolyamok alkalmazása azért
tisztességtelen, mert – valós pénzváltás hiányában – indokolatlanul terheli többletfizetési
kötelezettség a fogyasztót egy olyan szerződés alapján, ahol mindkét félnek ténylegesen
forintot kell teljesítenie, és azt is teljesít a másik kezéhez. – 177. oldal
Teljesen elképesztő módon, azok a bírók kerültek kisebbségbe, akik ismerték és értelmezni tudták a
jogszabályt:
A Joggyakorlat-elemző Csoport kisebbségi álláspontja szerint: „sem a határozathozatalig
kiegyenlítetlenül maradt szolgáltatásokkal való elszámolás, sem az ex nunc hatályú
elszámolás nem történhet meg az érvénytelen szerződés alapján a kirovó pénznemnek
megfelelő értékű forintösszegben, hanem a visszatérítendő tőkeösszeg meg kell, hogy
egyezzen azzal az összeggel, amit az adós számára forintban ténylegesen folyósítottak. …
mivel az elszámolás alapját képező szerződés érvénytelen, az elszámolás nem történhet a
szerződésben foglalt ügyleti kamat alapulvételével; a kamat az egyenértéki kamat, illetve
legfeljebb a forinthiteleknek megfelelő átlagos piaci kamat szerint lehet meghatározható.
… a hatályossá nyilvánítás egy konstitutív aktus, amelynek értelmében az ítélet tartalmát
a bíróság az eredetileg érvénytelenül létrejött szerződéstől függetlenül kell, hogy
meghatározza.
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Ha ugyanis a bíróság elszámolásról rendelkező ítélete tekintettel lenne az érvénytelen
szerződés tartalmára, akkor sem az érvénytelenség szankciós (felektől a célzott joghatás
megtagadása), sem annak preventív (felek jogkövető magatartásra szorítása) célja nem
érvényesülhetne”. – 437. oldal
A Kúrián elutasított jogi álláspont:

a visszatérítendő tőkeösszeg meg kell,
hogy egyezzen azzal az összeggel,
amit az adós számára
forintban ténylegesen folyósítottak
Győzött a bankok számára kedvező, többségi álláspont:
A Joggyakorlat-elemző Csoport többségi álláspontja szerint: „[a] hatályossá nyilvánítás
alapján történő elszámolás során a bíróság a tőketartozást (annak nagyságát, összegét)
a kirovó pénznemben fogja meghatározni, hiszen a tartozás tartalmát érdemben a kirovó
összeg adja. A kirovó pénznemet a felek – kifejezett jogszabályi tilalom hiányában –
bármilyen pénznemben meghatározhatják.
Devizaalapú szerződések esetén a kirovó pénznem a deviza, a lerovó pénznem – eltérő
szerződéses rendelkezés hiányában – a forint. – 437. oldal

5. A bankok pénzteremtése
Mindenképpen szükséges megvizsgálni az alábbi állítás valóságtartalmát:
„A devizában történő kirovás mellett a kirovó pénznemben meghatározott, megfizetendő tőkeösszeg
nem nagyobb, mint a folyósított.”
A vizsgálatunk során két, egymástól teljesen különböző pénzügyi álláspontot kell figyelembe vennünk:
A lakosság körében elterjesztett álláspont szerint:
A pénzintézetek gyűjtik a megtakarításokat és az így összegyűlt pénzt adják kölcsön azoknak, akiknek
kölcsönre van szükség. Forint kölcsön esetén a bankok forint forrást gyűjtenek és ezt adják kölcsön
magasabb kamattal. Deviza kölcsön esetén, pl. a bank CHF-ot gyűjt és ténylegesen CHF-ot bocsát az adós
rendelkezésére, leggyakrabban úgy, hogy a tényleges CHF-ot ténylegesen átváltja forintra. Így az adós
forint bankszámláján a ténylegesen átváltott összeg jelenik meg forintban. Deviza alapú kölcsön
esetében a bank forintot gyűjt, ezt bocsátja az adós rendelkezésére, azonban a forint összeget
átszámolja devizára és a kölcsönt úgy számolja (futtatja) végig, mintha devizahitel lenne.
Van azonban egy másik álláspont is, melynek megismerése elött tisztában kell lennünk azzal, hogy
különböző típusú pénzintézetek vannak. A pénzintézetek nem egyforma jogosultsággal, jogosítványnal
bírnak.
„A PÉNZÜGYI KÖZVETÍTÉS INTÉZMÉNYEI
A pénz- és tőkeáramlás legfontosabb közvetítői, a pénzügyi termékek és szolgáltatások
forgalmazói a hitelintézetek (kereskedelmi bankok, takarékszövetkezetek,
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jelzálogbankok), a befektetési vállalkozások (befektetési bankok, brókerek, dealerek,
egyéni alkuszok). A pénzügyi közvetítés sajátos szereplői az intézményi befektetők,
amelyek összegyűjtik lényegében a háztartások, magánszemélyek és kisebb pénzügyi
szereplők megtakarításait és alapok, illetve más kollektív befektetési formák keretében
kezelik.
„A pénzügyi közvetítők - bankok és egyéb pénzintézetek összegyűjtik a gazdálkodó
alanyok megtakarításait és kölcsönadják azokat másoknak.”
A pénzügyi közvetítők költségeik megtérülésén túl nyereségre törekszenek, amit a betétek
és a hitelek közti kamatrés (marzs) fedez.
Kereskedelmi bank: minden pénzügyi szolgáltatás végzésére felhatalmazott pénzintézet.
Üzletszerűen foglalkozik betétgyűjtéssel, saját tőkét meghaladó mértékű pénzeszköz
elfogadásával, és pénzforgalmi szolgáltatások nyújtásával.
Befektetési bank: olyan szakosított pénzintézet, amely csak a törvényben foglalt
korlátozásokkal fogadhat el betéteket, illetve vezethet bankszámlát, de a más
pénzintézetekre vonatkozó
előírásokat
meghaladóan
rendelkezhet tartós
befektetésekkel.
Szakosított hitelintézet: csak a rá vonatkozó, törvényben előírt pénzügyi szolgáltatásokat
egyes pénzintézeti tevékenységeket végezhet. Pl. jelzálog-hitelintézet.
Szövetkezeti hitelintézet: a helyi lakosság, illetve a kisvállalkozások részére nyújt
egyszerűbb pénzügyi szolgáltatást. Ide tartozik a takarékszövetkezet és a hitelszövetkezet.
Pénzügyi vállalkozás: A betétgyűjtés és a pénzforgalmi szolgáltatás kivételével minden
más pénzügyi szolgáltatást végezhet.
Gyebnár Gyuláné: A pénzügyi közvetítőrendszer – Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési
Intézet
https://www.nive.hu/Downloads/Szakkepzesi_dokumentumok/Bemeneti_kompetencia
k_meresi_ertekelesi_eszkozrendszerenek_kialakitasa/15_1969_002_101215.pdf
A valóságban a devizahitelezésben érintett pénzintézetek túlnyomó többsége teremti (létrehozza) a
pénzt (kereskedelmi bank, monetáris pénzintézet).
Általában aktivának nevezik a banki nyilvántartásban (könyvelés) a bank követeléseit (ismert elnevezés
még az eszköz is). Passzíva a bank kötelezettsége (illetve itt szerepel a saját tőke is), leggyakrabban a
félrevezető eszköz névvel ismert.
Nagyon könnyű ezt saját magunk példáján megérteni. Nézzünk egy saját, családi mérleget:
A bankszámlámon van 1.000.000 Ft,
a nyugdíjpénztárban van 5.000.000 Ft megtakarítás
az ingatlanom ér 30.000.000 Ft-ot
a benne lévő ingóság pénzzé tehető 1.000.000 Ft-ért.
Részvényem, kötvényem, festményem, ékszerem és más értéktárgyam nincs, mint ahogy autóm és
nyaralóm sem.
Szerencsés esetben nincs kölcsönöm, nincs semmilyen hitelem.
Ebben az esetben a saját tőkém 37.000.000 Ft.
Amennyiben van 20.000.000 adósságom egy bank felé, akkor a saját tőkém csupán 17.000.000 Ft.
Ilyen rettentő egyszerű ez.
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A pénzteremtés így történik forint kölcsön esetén:
A bank az adós bankszámláján létrehoz 15.000.000 Ft kereskedelmi forint számlapénzt (könyvelés
passzíva rész). Ez a bank kötelezettsége (az adós követelése). A bank a saját nyilvántartásában feljegyzi,
hogy kölcsön adott 15.000.000 Ft-ot (könyvelés aktíva rész).
Az adós könyvelésében (ha az adós vezetne könyvelést) mindez „fordítva” jelenik meg. Az adós feljegyzi,
hogy el tud költeni 15.000.000 Ft-ot (aktíva) és azt is, hogy adóssága van a bank felé 15.000.000 Ft
(passzíva).
Deviza alapú kölcsön esetében:
A bank az adós bankszámláján létrehoz 15.000.000 Ft kereskedelmi forint számlapénzt (könyvelés
passzíva rész). Ez a bank kötelezettsége (az adós követelése). A bank ezt az összeget a folyósítás napján
lévő árfolyammal (pl. 150 HUF/CHF) átszámolja devizára és a nyilvántartásában feljegyzi, hogy 100.000
CHF követelése van (könyvelés aktíva rész),
Az adós könyvelésében (ha az adós vezetne könyvelést) mindez „fordítva” jelenik meg. Az adós feljegyzi,
hogy el tud költeni 15.000.000 Ft-ot (aktíva) és azt is, hogy adóssága van a bank felé 100.000 CHF
(passzíva).
Amennyiben az adós egy hét alatt a bank által a rendelkezésére bocsátott 15.000.000 Ft-ból egy fillért
sem költ el, azonban a CHF árfolyam 165 HUF/CHF-re emelkedik (10% árfolyam változás), akkor a 100.00
CHF adóssága 16.500.000 Ft lesz. Ekkor a bank követelése is ennyi, vagyis 16.500.000 Ft. Teljesen világos
hát, hogy hamis, valótlan a szerző álláspontja.
HAMIS állítás:
„A devizában történő kirovás mellett a kirovó pénznemben meghatározott, megfizetendő tőkeösszeg
nem nagyobb, mint a folyósított.”
IGAZ állítás:
A devizában történő kirovás mellett a kirovó pénznemben meghatározott, megfizetendő tőkeösszeg
(várhatóan) nagyobb, mint a folyósított.
A deviza alapú kölcsönök esetében a bank deviza követelést (mérlegben aktíva) és forint kötelezettséget
(mérlegben passzíva) hoz létre. A mérleg két oldalán ugyanakkora értékben deviza összeg és forint
összeg szerepel. Azonban, ha változik a devizaárfolyam, az egyensúly felborul.
A korábbi példával így néz ki:
aktiva
100.000 CHF
(forintban 15.000.000 Ft)

passziva
15.000.000 Ft

árfolyam
150 Ft/CHF

100.000 CHF
(forintban 16.500.000 Ft)

15.000.000 Ft

165 Ft/CHF

Ezt a nyitott pozíciót zárták úgy a bankok, hogy a deviza követelést elcserélték egy adott időre forint
követelésre, majd abban is megállapodtak, hogy a megadott idő végén a forint követelést visszacserélik
deviza követelésre. (Az első csere napi piaci árfolyamon történi, míg a második csere az un. határidős
árfolyamon. Ezt a csere szerződés megkötésekor számolják ki.)
Minderről a doktori értekezésben nem esik szó. Csupán ennyit tartalmaz:
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„… a bankok a nyitott devizapozícióból eredő kockázatok fedezésére szolgáló tőkét nem
kívánták lekötni, hanem inkább minden nap zárták a devizapozícióikat, vagyis banküzemi
szinten kiegyenlítették az azonos devizanemben nyilvántartott források és eszközök
összértékét. A bankoknak ez a tevékenysége azonban nem ügyleti, hanem banküzemi
szintű és szabad üzletpolitikai döntésük eredménye, amely kívül esik a szerződéses
jogviszony keretein….” – 137. oldal
Nem meglepő módon itt újra előjön, hogy a bankok a forrásaikat adják kölcsön…
Az kétségtelen: a bankoknak az a magatartása, hogy a nettó devizapozícióikat naponta
zárták, a devizahitelezés felfutásával – különösen, mivel a deviza alapú forinthitelek
teljesítésének valós forrását egyre növekvő mértékben a forinteszközök képezték, miként
arra az Európai Rendszerkockázati Testület jelentése is utal – olyan mértékű keresletet
hozott létre a deviza alapú kölcsönök nyilvántartási devizái iránt, amely – a külföldi
források törlesztésének megindulásával együtt – már alkalmas volt arra, hogy azok
árfolyamát a forinthoz képest megemeljék. – 137. oldal
„bankok megkezdték a devizahiteleknek a devizaswappiac közvetítésével a hazai
pénznemben tartott betétállományból történő finanszírozását.” – lábjegyzet – 137. oldal
Tény, hogy pont fordítva történt!!!!
Devizahitelezés idején nem erősödött a deviza árfolyama, hanem pontosan fordítva, a forint vált egyre
inkább felülértékelté. (Ezt ismerteti a Bankszövetség a 2006 januári tájékoztatójában, azonban ezt a részt
a szerző nem ismerteti az értekezésében.) Éppen azért nem gyengült a forint 2001 és 2008 között, mert
deviza követelés eladása jelent meg a piacokon a szerződéskötések idején. Nem pedig deviza iránti
kereslet volt, ahogy a szerző állítja.
Jól látszik a CHF árfolyamán (MNB adatok), hogy a devizahitelezés előtt is (2001 előtt) is folyamatosan
emelkedett a CHF árfolyama, és a devizahitelezés után is (2008 után) is folyamatosan emelkedik a CHF
árfolyama.
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Az ábrából egyértelműen látszik a szerző valótlan állítása: a szerződéskötések idején olyan mértékű
keresletet hozott létre a deviza alapú kölcsönök nyilvántartási devizái iránt, már alkalmas volt arra, hogy
azok árfolyamát a forinthoz képest megemeljék”
Tisztában vagyok azzal, hogy kevesen ismerik és értik a bankok pénzteremtését. Ezért most pár rövid
idézet következik.
„Az első kérdés a modern piacgazdaságban is az, hogy a pénzintézetek, az üzleti bankok
vajon teremtenek-e pénzt vagy csak pénzt közvetítenek? Hosszú időn át úgy beszéltünk
a bankrendszerről, mint pénzközvetítő intézményekről.”
„Ne higgyük, hogy mára ez a kérdés értelmét vesztette. A Bank of England még 2014-ben
is szükségesnek látta Quarterly Bulletinjének egyik tanulmányában a betétekből való
hitelezés tévhitét eloszlatni! Ebben világosan kimondta: a kereskedelmi bank pénzt
teremt
(Mac Leay ‒ AmarRadia Ryland Thomas, 2014). Igaz, csupán számlapénzt.”
„A kereskedelmi bankoknál a pénzteremtési technika adott. Hasonlóan, mint ahogy
leírtuk, (amikor még a tervgazdaságban a jegybank töltötte be a kereskedelmi banki
funkciókat is). A bankok könyveiben az egyik oldalon a megjelenik aktívaként a hitel, és a
saját passzíváik oldalán meg lekönyvelik a teremtett pénzt, a felvevő számláján. Passzíva,
forrás, hiszen tartozás, a bank tartozik a hiteligénylőnek az adott összegben pénzt, szükség
szerint bankjegyet is biztosítani.”
„A nem banki pénzintézmények viszont nem teremtenek pénzt, hanem valóban csak
pénzújraelosztó hitelt (kölcsönt) nyújtanak.”
Botos Katalin: Pénzteremtés a modern gazdaságban - Pénzügyi Szemle 2016/4
https://www.penzugyiszemle.hu/upload/documents/botos-2016-4pdf_20170110153109_17.pdf
„A hitelpénz olyan bankpasszíva, amely képes betölteni a pénz funkcióit”
„..a hitelpénz nem az érték önállósult alakja, hanem csak értékre szóló követelés (és
adósság). Fiktív érték, vagyis értékpapír. Bankpasszívaként meghatározva a modern pénzt
a bankrendszer adósságaként és a reálszféra követeléseként fogjuk fel.”
” Addig, amíg az aranyat termelik (bányásszák, mossák, tisztítják, finomítják, majd érmévé
verik), addig a modern pénzt hitelnyújtás révén teremtik.”
„Eltérő a kétféle pénz forgalma is. Nemcsak arról van szó, hogy az aranypénz vásárlás
révén kerül a forgalomba, a modern pénz pedig az őt teremtő hitel révén. Eltérő a
forgalomból való kilépés módja is. Az aranypénz kétféle módon léphet ki a forgalomból:
vagy kincsként kicsapódik vagy más piacra, külföldre távozik. A hitelpénz számára egyik
lehetőség sem adott: a papírpénz nem képes kinccsé válni, és többnyire külföldre sem
távozhat. Ezzel szemben a hitelpénz forgalma körforgalom: ahol belépett a forgalomba,
ott ki is kell lépnie. Amikor lejár a hitel, vissza kell fizetni. Ilyenkor a hitelpénz
megsemmisül.”
Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar, Közgazdász képzés, távoktatási
tagozat, leckesorozat
2. lecke A hitelpénzrendszer jellemzői és működése
Az aranypénz és a hitelpénz eltérő vonásai
http://eta.bibl.uszeged.hu/1344/7/2_4%20olvas%C3%B3lecke%20Aranyp%C3%A9nz%20versus%20hitelp%C3%A9nz.p
df
A szerző ugyan különbséget tesz a pénzek között, ám a pénzteremtést nem említi:
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„Amikor a Ptk. pénzről szól, ezen a forgalomban levő, fizetési eszközként használatos pénzt
kell érteni, legyen az akár érme, akár bankjegy. Idetartoznak a külföldi fizetőeszközök is
…. A pénzzel azonos jogi megítélés alá esik véleményünk szerint a bankszámlapénz, tehát
a fizetési forgalom lebonyolítására szolgáló bankszámlán kimutatott, bankkal szembeni
látra szóló követelés. A modern gazdaságban a forgalomban levő pénz nagyobb része nem
bankjegy és érme, hanem bankszámlán lévő bankszámlapénz, amely meghatározott
személyeket illető követelés. Ennek alapján a bankszámla tulajdonosa bármikor
követelését valóságos pénzre válthatja át. … a bankszámlaköveteléseket is pénznek kell
tekinteni.” – 93. oldal
A magam részéről a bankszámlapénzt nem tekintem tehát pénznek, pusztán pénzre szóló
követelésnek. – 101. oldal
Annyit ismertet, hogy a bankszámlapénz követelés, azonban a terjedelmes értekezésből teljes
mértékben hiányzik a hitelpénzrendszer ismertetése és hitelpénzrendszer és a deviza alapú hitelezés
kapcsolatának a bemutatása.
A szerző megerősíti, hogy nem történik pénzváltás:
„A kirovó és lerovó pénznem ilyetén eltérésének lehetőségét megerősítette, hogy „[a] Ptk.
meghatározza azt is, hogy a kirovó és a lerovó pénznem eltérése esetén hogyan kell
kiszámítani, a teljesítéskor mennyit kell az adósnak fizetnie ahhoz, hogy a kirótt tartozását
teljesítse. … Ez az átszámítás nem jelent pénzváltást, csupán a folyósított összegnek, illetve
a törlesztett összegeknek a teljesítéskori árfolyam alapján történő kiszámítását”.” – 123.
oldal
Azonban nincs semmi szükség a „kirovó” és „lerovó” szavak használatára. A modern pénz ismeretével
pontosan magyarázható és megismerhető a hitelezés folyamata.
„A Kúria tehát egyfelől megerősítette, hogy a deviza alapú kölcsön esetén az adós
tartozása devizában áll fenn, ezért az – ennyiben – devizakölcsönnek tekintendő, azonban
kimondta azt is, hogy a devizaösszeg csak értékmérő szerepben van jelen, a teljesítések
mindkét fél részéről forintban történnek, ezért pénzváltásra nem, csupán átszámításra
kerül sor.” – 124. oldal
A tartozás kifejezés használata teljesen félrevezető, a megfelelő kifejezés az adósság.

6 . Értékállósági kikötés
Folyamatosan előkerül a perekben az érvelések között az „értékállandósági kikötés”. Kitért erre, mint
tény a szerző is:
„Dogmatikai szempontból megalapozottabb az a kritika, amely az idegen pénznem kirovó
pénznemként való meghatározásában értékállandósági kikötést lát.” – 124. oldal
Sajnos ennek az állításnak a kritikai elemzésére a szerző nem vállalkozott.
Kölcsönök esetében az értékállóságot az ügyleti kamat biztosítja. Teljesen megtévesztő és felesleges a
devizahitelek létjogosultságát bármiféle értékállósággal magyarázni.
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A pénz folyamatosan veszít az értékéből. Ezt a folyamatot az inflációval mérik. Mivel a banki ügyleti
kamat lényegesen magasabb forint hitel esetén, mint a forint infláció, CHF hitel esetén, mint a svájci
infláció, mindkét esetben biztosított a bank számára, hogy a kölcsön adott pénzt értékében kapja vissza.
Az értékállósági kikötésnek olyan szerződéseknél van szerepe, ahol nincs kamat és hosszú a szerződéses
időszak és/vagy a fizetési határidő. Ilyen esetben biztosítani kell, hogy ne veszítsen a megfizetésre kerülő
összeg az értékéből. A legismertebb példa erre az ingatlan bérbeadás. Amennyiben pl. EUR-ban van
meghatározva a havi bérleti díj, akkor nem kell évente új szerződést kötni azért, mert a forint veszít az
értékéből. Egy másik példa pl. nagy értékű berendezés legyártatása, melynél a gyártás esetleg több évig
is eltarthat. Ez esetben is van létjogosultsága pl. EUR-ban meghatározni az árat.
Bankkölcsönök esetében egészen más a helyzet, mivel van kellően magasan megállapított ügyleti
kamatláb.
Forint kölcsönök esetében tehát az értékállóságot a magyar inflációnál magasabb ügyleti kamat
biztosítja. Devizahitel esetében az értékállóságot pl. a CHF esetében a svájci inflációnál magasabb ügyleti
kamat biztosítja.
Teljesen más a helyzet deviza elszámolású kölcsönök esetében, a bank forintot bocsátott rendelkezésre,
azonban a forinthoz alacsony deviza ügyleti kamatot kapcsolt. Ez az ügyleti kamatláb alacsonyabb, mint
a magyar infláció. Amennyiben az adós nem fizet pl. az árfolyamváltozás miatt egyre többet és többet,
a bank kölcsön adott pénze nem tartja meg az értékét!
Deviza elszámolású kölcsönök esetében az ügyleti kamat önmagában nem elegendő a bank számára!
Az értékállósághoz a kamaton felül még más bevétel is szükséges. Ez a plusz bevétel az árfolyam
változásból eredő törlesztőrészlet emelkedés.
A szerző elindul ugyan a fenti gondolati úton, azonban nem vezeti végig a gondolatmenetét.
A pénz vásárlóértéke – általában – az idő múlásával romlik, ennek kompenzálását
szolgálja az ún. értékállandósági (inflációs) kamat, amelynek funkciója, hogy a pénz
romlásából eredő veszteséget kompenzálja. Az értékállandósági kamat kikötése csupán
azt a célt szolgálja, hogy a jogosult az idő múlásától függetlenül ugyanazt a pénzértékmennyiséget kapja meg, illetve vissza, amelyet esedékességkor kapnia kellett volna, illetve
amelyet ő maga átengedett. – 273. oldal
A túlzott kamatmértéket vizsgálja:
Nem mondhatjuk ugyanakkor azt sem, hogy az értékállandósági kamatot meghaladó
mértékű kamat eltúlzott mértékű. Ezt már önmagában az jegybanki alapkamat is
általában rendre magasabb az éves infláció mértékénél. Fontos ugyanakkor megjegyezni,
hogy az éves pénzromlás mértékének és a kikötött kamatmérték eltérésének témánk
szempontjából igenis van jelentősége. A kikötött névleges (nominális) kamatból
leszámítolva az inflációs kamatmértékét kapjuk meg a valós (reál-)kamat mértékét. Mivel
a reálkamat eredményez valós vagyoneltolódást a kötelezett és a jogosult viszonyában,
ezért igazából ennek mértéke lehet eltúlzott, és ez adhat alapot a kamat mérséklésére. –
273. oldal
A kamat fedezetet nyújthat az ügylettel együtt járó különböző kockázatokra. A kirovó
pénznem értékének romlásából eredő kockázat e körbe tartozik: ez az indoka annak is,
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hogy ha a tőkeösszeget a hazai pénznemnél kevésbé gyorsan romló idegen pénznemben
határozzák meg, akkor lehetőség nyílik alacsonyabb ügyleti kamat kikötésére akkor is, ha
a kölcsönösszeg forrása hazai pénznemben állt rendelkezésre. Ennek kapcsán fontos
utalnunk arra: mindig a kirovó pénznemre irányadó törvényes kamathoz kell viszonyítani
az ügyleti kamat mértékét…. – 279. oldal
Az viszont fontos és helyes megállapítás, hogy az ügyleti kamat önmagában tartalmazza a hitelezésből
származó kockázat elhárításának költségét. Egy jelzálog alapú, „fedezett” kölcsönnek kisebb a kockázata,
ezért kisebb a kamatlába, mint egy „fedezetlen” áruvásárlású kölcsönnek. Ez utóbbinál, a pontosan
törlesztők fizetik meg azt a magas kamattal, amit a kölcsönt nem fizetők nem fizetnek meg. Ennek a
ténynek az ismertetése azonban kimaradt az értekezésből.

7. Kezelési költség
A kezelési költség kapcsán még a mai napig sem egységes a bírói kar álláspontja.
A tisztességtelenség megállapításának általános szempontjait a kamaton felüli fizetési
kötelezettségek tekintetében a Konzultációs Testület 2016. szeptember 28-ai ülésén
elfogadott, az Emlékeztető II.3. pontjában rögzített álláspont dolgozta ki.
Ezt követően a Konzultációs Testület néhány tipikus tényállást vizsgált meg.
1.)
„Nyilvánvalóan egyoldalú és indokolatlan az előny akkor, ha a fizetési
kötelezettséggel szemben nem áll a fél számára teljesített, valós szolgáltatás; az ilyen
költség-elem kikötése a visszterhesség elvét [régi Ptk. 201. § (1) bekezdés] is sérti. Ide
sorolható az az eset is, amikor a szolgáltatás nem valós, vagy azt nem a másik fél javára,
illetve érdekében nyújtják, például ha a kikötés alkalmazója kizárólag vagy túlnyomórészt
a maga javára teljesít egy szolgáltatást. Mivel a feltétel tisztességtelen voltának
megállapításakor vizsgálni kell az érintett feltételnek a szerződés más feltételeivel való
kapcsolatát is [régi Ptk. 209. § (2) bekezdés], önmagában az is megalapozza egy költségelem kikötésének tisztességtelenségét, ha a szerződésből nem állapítható meg
egyértelműen, hogy az adott költség-elem milyen szerződéses szolgáltatás
ellentételezéseként jár”.
2.) „Ugyancsak indokolatlan, egyoldalú előnyt biztosít, ha a költség-elem a szerződés
szerint olyan szolgáltatás ellentételezéseként jár, amelyért a jellemző ellenszolgáltatást –
más költség-elem formájában – már kikötötték, vagyis amikor ugyanazon szolgáltatásért
valójában két ellenszolgáltatást számítanak fel. Ide sorolható az az eset is, amikor a
kikötés alkalmazója valamely szerződéses szolgáltatásának szükségképpeni elemét,
amelynek hiányában a teljesítésre nem kerülhet sor, önálló szolgáltatásként kívánja
ellentételeztetni.
Ebben az esetben ugyanis a kikötés alkalmazója által teljesített szolgáltatás
ellenszolgáltatására vonatkozó kikötés – az ellenszolgáltatás megbontása és különböző
kikötésekbe történő elhelyezése miatt – nem egyértelmű és világos [régi Ptk. 209. § (4)-(5)
bekezdés], és alkalmas a másik szerződő fél megtévesztésére. Ilyen esetben nem
feltétlenül lesz mindkét költség-elemre vonatkozó szerződési kikötés – mint az
ellenszolgáltatásra vonatkozó, ezért lényegében egységes egésznek minősülő, ám
megbontása miatt nem világos kikötés – érvénytelen. Ha ugyanis az fogyasztó számára az
egyik költségtétel és az ellentételezett szolgáltatás kapcsolata a szerződésből
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egyértelműen kitűnik, és a fogyasztó a régi Ptk. 207. §-ának (1) bekezdésében foglaltakra
tekintettel alappal gondolhatta azt, hogy az adott szolgáltatás ellentételezését
önmagában ez a költségelem biztosítja, akkor e költségelem kikötése érvényes; a másik
költségtétel kikötése azonban többszöri ellenszolgáltatás kikötésének minősül, ami
indokolatlan és egyoldalú előnyt jelent a kikötés alkalmazója számára [régi Ptk. 209. § (1)
bekezdés], ez okból tisztességtelen és érvénytelen [v. ö.: régi Ptk. 207. § (2) bekezdés
is]”.855
3.) „Ugyancsak tisztességtelennek minősülhet a költség-elem kikötése, ha annak
megjelölése jelentős mértékben eltér a szavak általánosan elfogadott jelentésétől vagy a
jogszabályban meghatározott fogalom-meghatározásoktól [v. ö. régi Ptk. 207. § (1)-(2)
bekezdés]. Ebben az esetben ugyanis – külön erre vonatkozó figyelemfelhívás és
tájékoztatás hiányában – a kikötés nem egyértelmű és világos [régi Ptk. 209. § (4)
bekezdés]. Így különösen, ha jutaléknak nem a harmadik személy által teljesített
szolgáltatás közvetítéséért járó díjat, díjnak nem a szerződő fél által teljesített
(mellék)szolgáltatás ellenértékét, költségnek nem a harmadik személynek kifizetett és a
másik félre közvetlenül áthárított költséget nevezik. Az ellenszolgáltatás megnevezése
ugyanis utal a szolgáltatás és ellenszolgáltatás kapcsolatára, és arra, hogy az
ellenszolgáltatás mértékének változása milyen okból és mértékben várható (például: a
postaköltség a postai díjszabás változásától függ, a díjat a szolgáltatás nyújtója szabadon
határozza meg stb.)”. -287. oldaltól
Ezzel szemben az önálló mellékszolgáltatások olyan, a főszolgáltatáson felüli további
szolgáltatások, amelyek teljesítésére a fél csak külön kikötés alapján tartozik, és amelyek
ellentételezése ezért nem szükségképpen értendő bele a főszolgáltatásként kikötött
ellenszolgáltatásba. Ebben az esetben valójában a szerződés több főszolgáltatásra
vonatkozóan jön létre, amelyek közül kiemelkedik a jellegadó szolgáltatás, mint szűkebb
értelemben vett főszolgáltatás; csupán azért nem beszélünk ebben az esetben több
különálló kötelemről, mert a felek a főszolgáltatásokat összekapcsolását lényeges
elemnek tekintik, az önálló mellékszolgáltatásra vonatkozó megállapodás a szűkebb
értelemben vett főszolgáltatásra vonatkozó megállapodásuk részeként, arra tekintettel
kötik ki (komplex szerződés). – 292. oldal
Csak akkor nem állna fenn a kétszeres ellenszolgáltatás esete, ha az önállótlan
mellékszolgáltatásért járó ellenszolgáltatás egyértelműen a főszolgáltatásként kikötött
ellenszolgáltatásból válna ki, ami viszont azt is jelenti, hogy egyértelműen meg kell jelölni,
mely szolgáltatásokra vonatkozik a külön ellenszolgáltatás, és a főszolgáltatásként
kikötött ellenszolgáltatásnak arányosan csökkennie kellene. – 292. oldal
A diszpozitív szabályozásból leszűrhető elvek alapján tehát tisztességtelennek tekinthető
az ellenszolgáltatás megbontása, és ez által a tipikus ellenszolgáltatáson (kamaton) kívül
kikötött további fizetési kötelezettségre vonatkozó szerződési feltétel, ha a szerződésben
a felek
1.) a tipikus ellenszolgáltatáson felül egyes önállótlan mellékszolgáltatások fejében
további ellenszolgáltatást kötnek ki, a nélkül azonban, hogy egyértelműen megjelölnék,
hogy mely szolgáltatásokra vonatkozik a külön ellenszolgáltatás, és a főszolgáltatásként
kikötött ellenszolgáltatásnak arányosan csökkentenék (a kétszeres ellenszolgáltatás
tilalmának megsértése miatt);
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2.) a tipikus ellenszolgáltatással azonos jellegű, de más néven nevezett további
ellenszolgáltatást kötnek ki, amelyet ugyanazon jogosult javára, ugyanazon esedékességi
időpontban kell teljesíteni, amelyet azonos elszámolási elvek szerint kell megállapítani, ha
az egyes ellenszolgáltatás-részek mögött nincs felismerhető, elvben külön-külön igénybe
vehető szolgáltatás-rész, mert ilyenkor az ellenszolgáltatás megbontásának nincs valós
gazdasági indoka. – 294. oldal
A … álláspontot az Európai Unió Bírósága akként árnyalta a Kúria által indított, C-621/17.
számú előzetes döntéshozatali eljárásban…. – 295. oldal
Bíróság álláspontja tehát valójában megerősíti a Konzultatív Testület megközelítését,
miszerint ha egy költségtétel mögött nincs szolgáltatás, vagy az nem azonosítható, akkor
az érte járó költség kikötése nem minősül átláthatónak, és ezért tisztességtele szerződési
feltétel. A Bíróság annyiban pontosítja ezt, hogy a költséggel ellentételezett szolgáltatás
jellegének kell kitűnnie a szerződésből, olyan pontossággal, hogy az esetleges átfedések
megállapíthatók legyenek, de nem kell a konkrét szolgáltatásokat részletezni. – 298. oldal
Mindebből az következik, hogy a Bíróság álláspontja szerint egy főszolgáltatás körébe nem
eső fizetési kötelezettség tekintetében vizsgálhatónak kell lennie, hogy
1.) van-e mögötte valamilyen szolgáltatás;
2.) ezek a szolgáltatások (jellegükből adódóan) észszerűen a kölcsön kezelése vagy
folyósítása körébe tartozó szolgáltatások közé tartoznak-e (gazdaságilag vagy jogilag
indokolható-e az igénybevételük);
3.) e szolgáltatások fejében megállapított költség vagy jutalék nem aránytalan-e a
kölcsönösszeghez képest.
E hármas szűrő arra utal, hogy a Bíróság – az eddigi kúriai megközelítéshez hasonlóan –
tulajdonképpen úgy tekinti, hogy itt egy olyan szolgáltatás-csomagról van szó, ahol a
főszolgáltatáshoz kötelezően igénybe veendő mellékszolgáltatások kapcsolódnak, és ezért
az ezekre vonatkozó kikötések tisztességtelenségét az árukapcsolásra vonatkozó
szabályok szerint bírálja el (indokolt-e az igénybevétel előírása, és nem jelent-e a díjazása
aránytalan terhet). – 299. oldal
Felmerül azonban az a kérdés, hogy ha a kezelési költség mögött nem áll világosan
elkülöníthető szolgáltatás, akkor hogyan lehetne az ennek egyoldalú módosítására
vonatkozó kikötés eltérő indokokból tisztességes, hogyan felelhetne meg az átláthatóság,
ténylegesség vagy az arányosság elvének. Az ügyleti kamatnak egy tisztességtelen
szerződési feltételre tekintettel történő megbontása sem lehet tisztességes, hiszen azt
jelentené, hogy az ügyleti kamatot azért bontották két részre, és egy részét azért nevezték
el költségnek, hogy ne csak a kamat tisztességes emelésére okot adó esetekben, hanem –
legalább az elkülönített rész tekintetében – további esetekben is emelni lehessen.
Figyelembe kellett azonban venni, hogy a kezelési költség kikötése ebben az időszakban
olyan széleskörű banki gyakorlat volt, amelynek tisztességessége akkoriban nem volt
vitatott, azt a felügyeleti szervek sem kifogásolták. – 317. oldal
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8. A perek kilövése, a szerződések meggyógyítása és a kegyelemdöfés
A szerző nagyon világosan elkülönít öt lehetőséget.
Álláspontunk szerint – a fentebb kifejtettek és a korábbi iránymutatások alapján – a
jogilag releváns körülmények alapján a gyakorlatban az alábbi, tipizálhatónak tűnő esetek
különíthetők el.
1.) A tájékoztatás megtörténtét és tartalmát sem kockázatfeltáró nyilatkozat, sem a
szerződés jól felismerhető rendelkezése nem rögzíti; a szóbeli tájékoztatás megtörténtét
és tartalmát a pénzügyi intézmény nem tudja bizonyítani; az árfolyamkockázat léte
legfeljebb kikövetkeztethető a szerződéses rendelkezések összevetésével. Ebben az
esetben a 2/2014. PJE határozat értelmében az árfolyamkockázat nem terheli a
fogyasztót.
2.) A tájékoztatás megtörténtét kockázatfeltáró nyilatkozat vagy a szerződés jól
felismerhető rendelkezése rögzíti, elvárt tartalmát azonban nem, és a szóbeli tájékoztatás
megtörténtét és tartalmát a pénzügyi intézmény nem tudja bizonyítani. A 2/2014. PJE
határozat értelmében az árfolyamkockázat ebben az esetben sem terheli a fogyasztót,
mivel a bizonyítási teher alapvetően a pénzügyi intézményt terheli, és az okirat nem
bizonyítja, hogy a tájékoztatás megfelelő tartalommal megtörtént.
3.) A tájékoztatás megtörténtét és tartalmát kockázatfeltáró nyilatkozat, vagy a szerződés
jól felismerhető rendelkezése rögzíti; a fogyasztó ugyanakkor bizonyítja, hogy a pénzügyi
intézmény szóbeli tájékoztatásából úgy tűnt, hogy a kockázat csekély vagy nem valós. A
2/2014. PJE határozat értelmében az árfolyamkockázat ebben az esetben sem terheli a
fogyasztót.
4.) A tájékoztatás megtörténtét és tartalmát kockázatfeltáró nyilatkozat, vagy a szerződés
jól felismerhető rendelkezése rögzíti; ugyanakkor a szerződés valamely rendelkezéséből
vagy a tájékoztatásból úgy tűnik, hogy a rendes árfolyam-növekedés felső határa vagy
legalábbis nagyságrendje (pár százalék, pár tíz százalék stb.) megállapítható. A 2/2014.
PJE határozat értelmében az árfolyamkockázat ebben az esetben csak eddig a mértékig
terheli a fogyasztót.
5.) A tájékoztatás megtörténtét és tartalmát kockázatfeltáró nyilatkozat, vagy a szerződés
jól felismerhető rendelkezése rögzíti; a fogyasztó nem tudja bizonyítani, hogy a pénzügyi
intézménytől olyan szóbeli tájékoztatást kapott, amelyből az tűnt ki, hogy a kockázat
korlátozott, csekély vagy nem valós. A 2/2014. PJE határozat értelmében az
árfolyamkockázat ebben az esetben teljes egészében terheli a fogyasztót. – 234. oldal
Megvizsgálták a Kúrián a bíróságok gyakorlatát:
Konzultációs Testület 2019 őszén megvizsgálta és 2019. október 30-ai ülésén
megtárgyalta a 2019. április 10-ei és a 2019. június 19-ei állásfoglalásainak hatását az
ítélkezési gyakorlatra. Az erről kiadott Emlékeztető szerint „[a] Konzultációs Testület több
mint 50 ügyet vizsgált meg, és megállapította, hogy bár a bíróságok jelentős része ismeri
a Konzultációs Testület 2019. április 10-ei és június 19-ei állásfoglalásait, az eltelt rövid
időszakban azonban még nem született elegendő határozat ahhoz, hogy alkalmazásának
gyakorlatából következtetéseket lehessen levonni”. Az mindenesetre megállapíthatónak
tűnik, hogy a 2019. április 10-ei állásfoglalásokra tekintettel a bíróságok bátrabban
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állapítják meg az árfolyamkockázatra vonatkozó kikötés tisztességtelenségét, ha az
árfolyamkockázat csak kikövetkeztethető több szerződési kikötés együttes értelmezése
folytán. – 235. oldal
A kúriai tanácsok nem követelik meg konkrét adatok, számítások közlését a tájékoztatás
körében, sőt az előforduló konkrét számoknak sem tulajdonítanak jelentőséget; arra sem
kell kiterjednie a tájékoztatásnak, hogy a svájci frank ún. menekülővaluta. Általában
elfogadják, hogy a tájékoztatásnak figyelemfelhívó jellegűnek kell lennie, bár van olyan
határozat, amely szerint a hitelezőtől nem várható el olyan tartalmú tájékoztatás sem,
hogy „arra hívja fel a vele szerződő fél figyelmét, esetlegesen történhet olyan változás,
ami miatt súlyos anyagi problémái lehetnek a hitelfelvevőnek” – 240. oldal
Azonban már 4 évvel korábban kidolgozták a „megoldást”, melyet a szerző dolgozott ki:
„…a tanácskozás résztvevői a folytatódó devizahiteles érvénytelenségi perekkel kapcsolatos
problémákkal foglalkoztak. A résztvevők többsége az elhangzott előadásokkal az alábbi tartalom szerint
értett egyet.
A tanácskozás résztvevői megvitatták dr. PomeisI András József kúriai főtanácsadó által készitett, "A
2014 évi XXXVIII. törvény hatálya alá tartozó fogyasztóikölcsön-szerződések érvénytelenségével
kapcsolatos egyes anyagi jogi vonatkozású gyakorlati kérdések" című vitaanyagot.
A Civilisztikai Kollégiumvezetők Országos Tanácskozásának 2015. november 9-10-én megtartott ülésén
elfogadott állásfoglalások
2015. november 9.:
https://kuria-birosag.hu/hu/ckot/ckot201511091
Szemérmesen hallgat arról a szerző az értekezésében, hogy ezen a novemberi tanácskozáson az ő
előterjesztését vitatták meg a bírók. Ebből lett a „pereket ki kell lőni”, a szerződéseket „meg kell
gyógyítani” és végül „meg kell adni a kegyelemdöfést” féle fogyasztó ellenes megoldás.
A 2015 novemberi tanácskozást követően végig járta az országot a Kúria vezetése. Pécsett nagyon
kötetlen volt a helyi bírók „oktatása”. Ezt a botrányt megírta az egész magyar sajtó. Én levélben
tájékoztattam a Kúria elnökét az elképesztő történtekről.
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2017.02.06
Levél Darák Péter Elnök úr részére - a devizahiteles perek kilövése és a kegyelemdöfés
Tisztelt dr. Darák Péter Elnök úr!
Tisztelt Kúria!

"Kegyelem-döfés”: ösz. fn. Halálos döfés, melyet régente a
bakó (ítélet-végrehajtó, a halálraítéltet hivatalosan kivégző
személy) a keréktörésre itélt szerencsétlennek adott. Átv. ért.
azon állapot, midőn hosszasb lelki szenvedésnek, vagy ily
szenvedés megelőzése végett egyszeri döntő nyilatkozat
vagy cselekvény által egy más valaki véget vet."
Forrás: http://osnyelv.hu/czuczor/k.html

Számos hírportál hírül adta a Pécsi Törvényszék és a Pécsi Ítélőtábla bírói botrányosra sikeredett
"öszödi beszédét":
http://www.atv.hu/videok/video-20170204-devizahiteles-ugy-ervenyesse-kell-nyilvanitani-aszerzodeseket
http://baranya.ma/2017/02/04/devizahitelek-nem-egeszen-partatlan-es-reszrehajlas-nelkulibiraskodas/
http://www.civilkontroll.com/kegyelemdofes-devizasoknak-itt-biroi-konferencia-teljes-anyaga-resz/
http://www.frisshirek.idreampage.com/index.php?p_id=748&parent_id=748&show_news=895979&pid=&
http://hirek.animare.hu/nehanyat_mar_ki_tudnak_loni_kegyelemdofest_adnanak_a_hiteleseknek__4
321201.html
http://www.hirstart.hu/hk/20170204_birok_ervenyesse_kell_nyilvanitani_a_devizahiteles_szerzodese
ket
http://hirtv.hu/ahirtvhirei/nehanyat-mar-ki-tudnak-loni-kegyelemdofest-adnanak-a-hiteleseknek1384382
http://hirvonal.hu/hir/586964
https://hitelesmozgalom.eoldal.hu/cikkek/az-allam-tervei/kegyelemdofesre-vagy----megmentesunkre---keszulnek-e-a-birok-.html
http://hitelsikerek.hu/az-ot-majom-es-a-letra/
http://hungary.shafaqna.com/HU/HU/1976911
http://kozoshir.hu/cimkefelho/kegyelemd%F6f%E9st
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http://mno.hu/belfold/itt-mar-csak-a-kegyelemdofest-adjuk-meg-1384369
http://okpecs.hu/buszken-magyarazta-pecsi-biro-hogy-mar-ki-tudjak-loni-devizahitelesek-legtobbprobalkozasat/
http://www.sajomente.hu/reszletek/hirek/47366
http://pestisracok.hu/egy-biro-kilone-tonkretett-devizasok-probalkozasait/
http://www.vilaglato.info/egy-biro-kilone-a-tonkretett-devizasok-probalkozasait/

A Pécsi Törvényszék és a Pécsi ítélőtábla bírói kara, a “devizahiteles”-perek kimeneteléről a szóban forgó
szakmai fórumon kendőzetlenül tárgyalta, hogy a “devizahiteles”-perek érvénytelenségi pontjait ki kell
lőni, az érvénytelen szerződéseket érvényessé kell nyilvánítani annak ellenére, hogy ez „nem találkozik
az adósok érdekeivel”.
A szóban forgó, a devizakonferencián készült jegyzőkönyvet már letiltották a bíróság honlapjáról, az
eredetben ott már nem olvasható. Úgy látjuk, a Bíróságok mostanában egyfolytában takarítani
kényszerülnek, dokumentumokat tesznek elérhetetlenné. A múltkor a devizahiteleseknek kedvező
Kúriai ítéletet, most meg ezt tüntetik el az oldalakról.
Ez a szerencsétlen bírói megnyilvánulás nem az első eset. Emlékezhetünk Wellmann Györgynek a
„devizahiteles” ügyvédeket lefitymáló kijelentésére, a bíróságon közzétett törvénytelen elszámolására,
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a jegyzőkönyvekben alkalmazott csúsztatására, a Bankszövetség kérésére és panaszos levelére a bíróság
honlapjáról - az adósoknak kedvező - eltávolíttatott ítéletre és az azt követő jogegységi határozatra.
Minekután a törvényhozás diszkriminatív módon a jogalkotás eszközeivel teljességgel ellehetetlenítette
a „devizahiteles” pereket (hosszú évekre folytatólagosan felfüggesztette, bizonyos feltételek fennállása
esetén a keresetleveleket idézés kibocsátása nélkül elutasíttatta, a kereseteket tartalma és
jogkövetkezménye tekintetében beszűkítette), a polgári kollégium évek óta azon ügyködik, hogy a Hpt.
fogyasztóvédelmi garanciáinak és a fogyasztóvédelmi normák teljes ignorásával hogyan lehet - a létre
nem jött - akarathibáktól hemzsegő szerződéseket érvényesnek ítélni, hogyan lehet a fogyasztóvédelmi
garanciákat nem teljesítő hibás, érvénytelen szerződéseket "megjavítani", kijavítani, diszpozitív
rendelkezésekkel meggyógyítani és kipótolni, a semmis szerződések jogkövetkezménye helyett a
részlegesen semmis jogkövetkezményeket alkalmazni, és még sorolhatnánk a módszerek széles
tárházát.
A Pécsi Törvényszék bírói szerint akkor is érvényessé kell nyilvánítani a devizahiteles szerződéseket, ha
ez ütközik az adósok érdekeivel.
Tisztelt Elnök Úr! Az Uniós előírások és a pénzügyi fogyasztóvédelmi garanciák tudatos megsértése
látszik!
Ezen bírói igyekezetek nyilvánvalóan a károsultak ellehetetlenítésére vannak. Fontos lenne végre
megvizsgálni, milyen célok elérése érdekében ügyködik Wellmann György, ki kérte meg ezeket a bírákat
arra, hogy egyoldalúan, részre hajló módon ítéljenek?
Az ilyen bírói kijelentések - mint ebben a pécsi dokumentumban is olvashatók - veszélyesek, mert a
benne ilyen módon megszólalók a konkrét körülmények ismerete nélkül már "ítéletet" is hoznak. A bírák
ilyen állásfoglalása megrendítette a pártatlan és részrehajlás nélküli bíráskodásba vetett bizalmat.
Tendenciózus pereknek vagyunk tanúi immár, jogszabály- és törvénysértés egyaránt történik a szemünk
láttára.
Eljutottunk oda, ahol a bíróságok, a nyomozó hatóságok a „devizahiteles” ügyekben már a tisztességes
jogi eljárás látszatára sem adnak.
Ismerhetünk olyan portálokat, ahol a törvénytelen és szakmaiatlan devizahiteles ítéletekből bírósági
szégyenfalat vezetnek.
Nem gondolja-e Tisztelt elnök Úr, hogy a “Wellmann levélnek” a következmény nélkül hagyása, a főbíró
érintetlen hagyása egyértelműen fogyasztóellenesre hangolta át a bírói kart és a pereket, ahol az adós
nem félként, hanem ellenségként jelenik meg, amely már csak a “kegyelemdöfésre” vár?
Nem gondolja úgy a Tisztelt Elnök Úr, hogy Wellmann Úr igyekezete a bankszektor érvénytelen
szerződéseinek tisztára mosására, a “pécsi öszödi beszéd”-ben leírtak és Makai Lajos attitűdje - miszerint
nem lát kivetnivalót az elhangzottakban - nem elszigetelt jelenségnek tűnik?
Nem gondolja úgy a Tisztelt Elnök Úr, hogy a jelenlegi események közvetlen következményei annak, hogy
nem mozdították el posztjáról időben Wellmann Györgyöt, a Kúria Polgári Kollégiumvezetőjét?
Nem lehet, hogy a jogállamba vetett hitet és a bíróság tekintélyét csorbítja az a jelenség, hogy immár
többedszer keverednek olyan kellemetlen ügybe, amelyből mindenki számára tisztán látható, hogy a
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bíróságok irányítottan ítélkeznek és nyíltan deviza-károsult ellenesek? A gyakorlat aggályos és tisztán
látszik, hogy nincs bírói függetlenség Magyarországon!
Ez úton kérjük Elnök Urat, nyilatkozzon: a Kúria vezetése azonosul-e a pécsiek koncepciójával, illetve
pénzügyi fogyasztóvédelmi hozzáállásával?

„itt már csak a kegyelemdöfést adjuk meg, vége a történetnek, csak az elszámolást kell elvégezni”.
Egy dologban egyetértünk Makai Lajossal. Mégpedig abban, hogy amiképpen a bankmentő
devizahiteles-törvények - amelyek alapján el kell bírálni a szóban forgó hitelszerződéseket - feltétel
nélkül nem „adóspártiak”, minden jel szerint a jogértelmezésük sem az, holott az EU-s fogyasztóvédelmi
garanciák nem fakultatívak, átültetésük a magyar jogba az Unióba lépésünk és az igazságosság
követelménye.
Várjuk intézkedését, válaszát, tisztelettel:
Szabó József
Hiteles Mozgalom ügyvezető
Arany Liliom Alapítvány
2017. február 6.
https://hitelesmozgalom.eoldal.hu/cikkek/kerdeseink-es-a-kapott-valaszok/level-darak-peter-elnokur-reszere---a-devizahiteles-perek-kilovese-es-a-kegyelemdofes.html

2017.01.29
Kegyelemdöfésre vagy „megmentésünkre” készülnek-e a bírók?
Az elhangzottakat két csoportba gyűjtöttem. Olvasd figyelmesen és türelmesen. Kezdjük a
leglényegesebbel:
Dr. Baranyabán Judit:
Az én témám és a soron következő előadás tárgya az érvénytelenség jogkövetkezményei az elszámolás
után. A helyzetünk valóban nehéz, de sok kérdésben segítségünkre lehetnek az évek során szerzett
tapasztalatok, PK vélemények, jogegységi állásfoglalások, a kollégiumvezetők értekezletéről kiadott
összefoglalók.
Ami a deviza alapú kölcsönszerződések érvénytelenségét illeti, sok érvénytelenségi jogcímet, amivel a
nehéz helyzetbe jutott adósok próbálkoztak, a jelenlegi tudásunk alapján már ki tudunk „lőni”. Tudjuk,
hogy önmagában amiatt, hogy ezek a kölcsönszerződések deviza alapúak, nem ütköznek jogszabályba,
nem ütköznek jó erkölcsbe, általában nem színleltek, nem uzsorásak.
Azt is tudjuk már, hogy a Hpt. 47. § (2) bekezdésére történő hivatkozással sem tudnak az adósok célt
érni, mert előfordulhat, hogy ugyan nem volt meg az együttesen eljáró szervezeti képviselők együttes
ügyleti képviseletre adott meghatalmazása, azonban utólagosan jóvá lehetett hagyni az álképviselő által
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kötött megállapodást, mely ebben az esetben éppen úgy érvényes, mint ha eredetileg is az arra jogosult
kötötte volna meg. Most ezekről nem beszélnék. Egy kicsit beszélnék általában a jogkövetkezményekről,
és aztán meg arról, hogy mik azok az esetek, amelyek a gyakorlatban nekünk még sok munkát fognak
adni.
Mivel kiesik az eredeti állapot helyreállítása, az elsődleges érvénytelenségi jogkövetkezmény, amit most
a zászlónkra kell tűznünk - az 1/2010. PK vélemény is ezt mondja - az, hogy ha lehet, érvényessé kell
nyilvánítani a megállapodásokat.
Amennyiben lehetséges, érvényessé nyilvánítjuk az érvénytelen szerződést, kiküszöböljük az
érvénytelenségi okokat, „meggyógyítjuk” ezeket a szerződéseket, és ebben az esetben a szerződést úgy
kell tekintenünk, mint ha már kezdetektől a bíróság által orvosolt tartalommal jött volna létre.
Persze az érvénytelenség kiküszöbölése alapesetben nem találkozik az adósok érdekeivel. Miért nem?
Mert ha a szerződés érvényessé válik, a járulékos biztosítéki megállapodások, amelyek érvényességének
megdöntése ma az adósok elsődleges érdeke, nem fognak megdőlni, érvényes szerződésünk lesz, és
ezeknek az érvényes szerződéseknek természetesen érvényesek maradnak a biztosítékai is, bennmarad
az ingatlan-nyilvántartásban a zálogjog, a kezesek érvényesen kötelemben maradnak, a törzskönyv
marad a hitelezőnél és így tovább.
Az érvényessé nyilvánítással szemben hatályossá nyilvánítás esetén nem lesz semmi orvosolva, az
érvénytelenségi okot nem lehet kiküszöbölni, itt már csak a kegyelemdöfést adjuk meg, vége a
történetnek, „csak” az elszámolást kell elvégezni. A kérdés, hogy hogyan számolunk el.
Itt a nagy kérdés, hogy hatályossá nyilvánítás esetén mennyiben köt bennünket az a tartalom, amely egy
soha érvényessé nem váló szerződés tartalma? Hogy jobban megértsétek, hogy miről beszélek: a devizaforint kérdésről beszélek, mert kérdés, hogy mi volt a szolgáltatás, amit az érvénytelen szerződés alapján
kapott az adós. Devizában kifejezett értéket kapott, vagy forintot kapott? Ha érvényessé nyilvánítjuk a
szerződést, akkor ő devizában marad adós, kivéve, ha az árfolyamkockázat kizárólagos adósra hárításával
volt összefüggésben az érvénytelenségi ok.
Viszont az iránymutatások szerint, ha hatályossá nyilvánítunk, akkor is.
Miért?
Mert ebben a gondolatmenetben hatályossá nyilvánítás esetén azt, hogy mi volt a szolgáltatás, és mi
volt annak az egyenértékű ellenszolgáltatása, szubjektív szempontból vizsgáljuk, és azt mondjuk, hogy
az volt, amit a szerződő felek a maguk számára az amúgy érvénytelen szerződés megkötésekor annak
tekintettek. Ergo, amennyiben lehetséges, mégis visszanyúlunk a szerződéses tartalom egy részéhez,
kivéve persze, ha az érvénytelenséget éppen az ezzel a tartalommal kapcsolatos akarathiba okozta.
Érezhetjük, hogy a hatályossá nyilvánítás ebben a megközelítésben már-már az érvényessé
nyilvánításhoz fog hasonulni, a legfontosabb különbség, hogy mivel nincs szerződéses alap, a hatályossá
nyilvánításkor nem lehetnek abból eredő, a jövőre szóló joghatások sem.
… a jelenlegi tudásunk és a jelenlegi ismereteink szerint azok az adósok nyerhetnek, akiknek annak idején
elfelejtették eléjük tenni a kockázatfeltáró nyilatkozatot. Ebben az esetben a 2/2014. Polgári jogegységi
határozat alapján a helyzet az, hogy az a szerződési feltétel, amely szerint az árfolyamkockázatot
kizárólag az adós viseli, nem volt világos és nem volt érthető. Ennél a pontnál felvetődhet bennetek,
hogy itt alapvetően tévedésről, megtévesztésről lehet szó, akarathibás történet ez valójában; de a mai
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aktuális jogértelmezésben ezt is tisztességtelenségként kell megfognunk és megfogalmaznunk. Tehát,
ha az a kikötés, hogy az adós maga viseli korlátozás nélkül az árfolyamkockázatot, nem világos, nem
érthető, például mert ellentétes tartalmú tájékoztatást kapott a pénzintézettől, függetlenül attól, hogy
aláírta a kockázatfeltáró nyilatkozatot, és ezt még bizonyítani is tudja, vagy egyáltalán nem volt
kockázatfeltárás, akkor van az, hogy ez a kikötés érvénytelen.
Ha az adós nem kapott megfelelő tájékoztatást az árfolyamkockázat viseléséről és ez a szerződési feltétel
kiesik, akkor ma ezt úgy kell tekintenünk, hogy olyan lényeges, a főszolgáltatást érintő szerződési
feltételről van szó, ami miatt az egész szerződés megdől. Hogy nem világos és nem érthető, ez egyébként
nem csak a tisztességtelenség okát, hanem alapvetően a tisztességtelenség vizsgálatának a lehetőségét
is jelenti, mert ha világos és érthető lenne, akkor tisztességtelenség szempontjából eleve vizsgálni sem
tudnánk, minthogy a főszolgáltatásra és ellenszolgáltatásra vonatkozó feltétel esetében a
tisztességtelenség vizsgálata fő szabály szerint kizárt.
Tehát ott tartottunk, hogy az adósnak szerencséje volt, és őt nem világosították fel, idézőjelben mondom
persze, akkor hivatkozhat arra, hogy ő nem is tudott erről a kockázatról. Ebben az esetben érvényessé
nyilvánítjuk a szerződést, mert az érvénytelenségi ok kiküszöbölhető az által, hogy az adóst egy soha
nem emelkedő devizaárfolyamon tekintjük adósnak, tehát a törlesztési kötelezettségeinek a
szerződéskötéskori árfolyamon kell eleget tennie.
…most jön a következő lépcső, hogy valóban, ha ez így van, hogy az adós tulajdonképpen soha nem
emelkedő árfolyamú devizát vett fel, akkor ő forintot vett fel. Ebben az esetben tehát a gyakorlat
forintosítja az adósságot, ténylegesen a folyósított forintban fog eladósodni az adósunk.
Megkérdezhetnénk, hogy mi a helyzet azzal az átmenetinek bizonyult időszakkal, amikor az árfolyam az
adós számára kedvezően változott (és aminek az elméleti lehetősége természetesen benne volt a
konstrukcióban), mivel egy soha nem emelkedő deviza csökkenhet, a forintösszeg pedig marad, de a
szerződés egyensúlyát nyilvánvalóan felborítaná, ha az adós az előnyöket élvezhetné és csak a hátrányok
alól mentesülne. Így marad a folyósított forintösszeg.
Első körben a pénzintézet bizonyít, tehát elő kell vennie a kockázatfeltáró nyilatkozatot. Ha ilyen nem
volt, más eszközökkel is bizonyíthatja, hogy ettől függetlenül is a kockázatot feltárta, és az adós tudhatta,
hogy mit vállal. A kockázatfeltáró nyilatkozat ellenében az adós bizonyíthatja, hogy az abban foglaltakat
lerontó vagy átértelmező tájékoztatást kapott. Ha a mérlegelés eredményeként megállapítható, hogy
nem volt világos és nem volt érthető az árfolyamkockázat viselésére vonatkozó feltétel, akkor ez az adós
forintban lesz adós.
Ha ő forintban adós, akkor gyakorlatilag számára marad az az árfolyam, amelyen ő a kölcsönt annak
idején felvette.
Nem tudom, hogy ez mennyire lesz gyakorlati, de sok anyag foglalkozik vele, előfordulhat olyan eset is,
hogy az adós tudhatta, hogy van árfolyamkockázat, azt ő viseli is, de arról győzték meg, hogy ez a
kockázat korlátos. Ha az volna megállapítható, hogy igen, az adósnak mondta az ügyintéző, hogy
nyugodtan tessék csak felvenni devizaalapon a kölcsönt, mert mondjuk 10 % az a sáv, amelyben az
árfolyam mozoghat, akkor áll elő, hogy a szerződése érvénytelen, mert nem világos és nem érthető,
ekként tisztességtelen a kölcsönszerződésnek az árfolyamkockázat korlátlan viselésére vonatkozó
szerződési feltétele, ennek folytán megdől a teljes kölcsönszerződés, amit azonban érvényessé
nyilvánítunk. Az érvényessé nyilvánítás során csak annyit változtatunk, amennyivel az érvénytelenség
kiküszöbölhető, devizában marad a tartozás, mert az adósnak volt ismerete, ha csak részleges is az
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árfolyamkockázatról. Az árfolyamkockázat ebben az esetében úgy fog alakulni, hogy az adós (a
forintosításig) a mindenkori árfolyamon volt és lesz köteles teljesíteni, azonban maximum azon a
plafonon, amilyen tartalommal őt a kockázatviselése körében tájékoztatták.
Fontos még, hogy a kockázatot nem a konkrét fogyasztónak kell megértenie, hanem az általánosan
tájékozott, ésszerűen figyelmes és körültekintő átlagos fogyasztónak, és bizony felmerül, hogy az
általánosan tájékozott, ésszerűen körültekintő és figyelmes fogyasztónak rá kellett volna kérdeznie,
hogy mi alapján tetszik ezt mondani, amikor más van leírva.
Arra szeretném viszont felhívni a figyelmeteket, hogy ezeket az adósokat, amennyiben a szerződésük
2015. február 1-ig nem szűnt meg, vagy a szerződést felmondták a forintosítási törvény hatályba lépését,
2014. december 7. napját megelőzően, és ezen a napon még volt fennálló tartozás, a forintosítási
törvény a 15/A.§ értelmében utoléri, tehát a forintosítási törvény által meghatározott árfolyamnak és még fennálló szerződés esetén - a forintosítási törvény által meghatározott szerződési tartalomnak
érvényesülnie kell.
A forintosítási törvény nem visszamenőleges hatályú. A forintosításig irányadó lesz az érvényessé
nyilvánítás szerinti szerződéses tartalom, ha azonban a forintosítási törvény hatályba lépésekor 2014.
december 7. napján van fennálló tartozása, az fog főszabály szerint 2015. február 1. napjával 256,5
HUF/CHF, illetve 309 HUF/€ árfolyamon fordulni, de az időközben eltelt teljesítési időszakra az
érvényessé nyilvánítás szerinti, korlátozott kockázatú árfolyammal kell majd elszámolni.
… ha forintban lesz adós az adós, tehát ő semmit nem tudhatott az árfolyamkockázat viseléséről, és ezért
a tartozása eredendően forintosodik, a forinttartozása után nem fizethet devizához szabott, a devizára
irányadó kamatot. Ebben az esetben a kamatot hozzá kell igazítani az új kirovó pénznemhez, tehát
forintkamatot kell majd fizetnie, amit a következőképpen állítunk elő: akkor van szerencsénk, ha a
szerződésben volt referencia kamatláb, és ahhoz volt hozzárendelve egy kamatfelár. Ha ez így volt, csak
azt kell megtudnunk, hogy a szerződéskötéskor a 3 havi BUBOR, a budapesti bankközi kamatláb, milyen
értéken állt. Ha ezt megtudtuk, a 3 havi BUBOR-hoz már csak hozzá kell adnunk a kamatfelárat.
Ellenben, ha nem volt kimutatva a szerződésben kamatfelár, akkor nekünk kell csinálnunk. Ehhez
nemcsak azt kell megnéznünk, mennyi volt a 3 havi BUBOR, hanem azt is, hogy a 3 havi LIBOR, a 3
hónapos londoni bankközi kamatláb milyen értéken állt a szerződéskötéskor, ezt vonjuk ki a szerződés
szerinti induló ügyleti kamatból, eredményként meg lesz a kamatfelárunk, és ezt a kamatfelárat ezután
már csak hozzá kell adnunk a BUBOR-hoz.
Na ugye, milyen egyszerű.
Innentől az új érvényes tartalom már ott áll szépen előttünk, az ítélet rendelkező részébe kell foglalnunk
természetesen. Nem csak ahhoz kell meghatároznunk a szerződés új tartalmát, hogy aztán ezzel a
tartalommal nyilváníthassuk érvényessé, hanem az elszámoláshoz is.
Hogyan kell elszámolni? Nem nagyon biztató a kép. Bíró ezt nem képes végigcsinálni, majd a szoftverek
az alperesi pénzintézetnél, vagy az a szakértő, akit a felperes kirendelni indítványoz. Nem várható el,
hogy egy bíró hosszú éjszakákat a kamatperiódusok számolgatásával töltsön.
A túlfizetés összegét mindenkor előtörlesztésnek kell tekinteni a DH2 törvény szabályai szerint, és a DH2
törvény elszámolási szabályai szerint a mindenkori aktuális előtörlesztés a tőketartozást csökkenti. Nem
tudom, hogy az első fokon ítélkező kollégák hogyan birkóznak ezzel a problémáival. Magam az alperest
46

próbálnám rávenni az új paraméterekkel történő elszámolásra, ha ezt megcsinálta és a felperes nem
fogadja el, akkor a felperes nyilatkozzon, hogy konkrétan hol látja abban a problémát. Végső esetben
szakértőt lehet kirendelni ebben a kérdésben.
Figyelembe kell venni, hogy az újabb elszámolás küszöbére jutott felek már egyszer elszámoltak, volt
már egy nullás körük az árfolyamrés és az egyoldalú szerződésmódosítások érvénytelensége miatt. Az
elszámolási iratok kellenek, anélkül nem pereskedünk.
Ez az elszámolás szentírás annyiban, hogy az ott figyelembe vett adatokból kell kiindulni, csak a perbeli
érvénytelenség kiküszöböléséből eredő változtatások lehetségesek
Az elszámolás lépcsői tehát, hogy meghatározzuk, az érvényessé nyilvánított szerződésben, mi a
tőketartozás, ha az forint, hozzászabjuk a kamatot, ha deviza, akkor az marad a forintosításig. Ha az
árfolyamkockázat viselése korlátos, meghatározzuk a legmagasabb alkalmazható árfolyamot. Ezen az
alapon hívjuk fel a már megtörtént elszámolás anyagából kiindulva további elszámolásra a
pénzintézetet, hogy úgy végezze el az elszámolást, hogy az megfeleljen a DH2 törvény 5-6. §-ainak, a
felhívott MNB rendeleteknek, az árfolyamrés címén megtörtént teljesítéseket hagyja figyelmen kívül. Ez
az út a DH törvények hatálya alá tartozó fogyasztási szerződések esetében követendő.
… a 93/13. EGK irányelv 6. § (1) bekezdése folytán nem lehet fogyasztó esetében érvénytelenségi
jogkövetkezményeket alkalmazni. Uniós elvárás, hogy úgy szankcionáljuk a tisztességtelen feltételeket
alkalmazó szolgáltatókat, hogy nem próbáljuk helyreállítani a tisztességtelen feltételeiket, hanem
hagyjuk kiesni azokat a szerződésből. De ha nem fogyasztó a felperes, vagy más érvénytelenségi okról
van szó, nincs elméleti akadálya, hogy a feltételt – az érvénytelenségi ok kiküszöbölésével - érvényessé
nyilváníthassa a bíró.
…amennyiben a Hpt. 213. §-ában írt tartalmi kellékek hiányoznának a szerződésből, akkor arra legyetek
figyelemmel, hogy ezeket is pótolhatjuk érvényessé nyilvánítás útján, ha a hiányzó elemre a szerződés
egyéb paramétereiből, a feleknek a szerződéskötést megelőző nyilatkozataiból, a futamidő alatt
tanúsított tényleges teljesítéseiből tudunk következtetni. Ez az elmélet odáig elmegy, hogy a szerződés
tárgyát is elő tudjuk állítani az érvényessé nyilvánításhoz, mert az a hitelkérelemből és a folyósítás
adataiból ismert.
Nyilván nem lehet érvényessé nyilvánítani, ha az előírt tartalom nemcsak alakilag hiányzik a
szerződésből, hanem az állapítható meg, hogy arra nem terjedt ki a felek kölcsönös szerződési akarata,
vagy az a szerződés egyéb adataiból, körülményeiből nem tárható fel. Ilyen esetben kerül előtérbe a
hatályossá nyilvánítás és a hatályossá nyilvánítás körében válhat igazán éles kérdéssé, hogy marad-e
deviza.

Dr. Gelencsér Zoltán:
Örülök, hogy ilyen szép számmal megjelentünk. Arra kértek fel engem, hogy a devizahiteles perekkel
kapcsolatos eljárásjogi kérdésekről szóljak néhány szót. A devizahiteles perek indulásakor valamennyien
azt hittük, típusperekkel fogunk szembeállni, azonban aki ezekbe az ügyekbe már mélyebben beleásta
magát, szerencsétlenségére saját kárán megtapasztalhatta, hogy ez téves következtetés volt, hiszen
ezekben az ügyekben szinte minden eljárásjogi probléma előfordul, nem beszélve az anyagi jogiakról.
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Szeretném, ha az előadások után szabadon tudnánk beszélgetni a tapasztalatainkról, netán valamilyen
közös álláspontot is ki tudnánk alakítani olyan kérdésekről, amiben még nem egységes a gyakorlatunk.
Valamennyien tapasztaljuk a törvényszéki perekben, hogy a jogi képviselők próbálják minden lehetséges
módon támadni a szerződéseket. A keresetekben jellemzően látszólagos keresethalmazat szerepel,
hiszen a tisztességtelen feltétel vagy feltételek mellett más érvénytelenségi okokat is megjelöl a fél arra
az esetre, ha a tisztességtelenség nem állapítható meg. A Pécsi Törvényszék előtt folyamatba tett
perekben a jogi képviselők jelentős része elsődlegesen a szerződés létre nem jöttére, alaki okból történő
érvénytelenségre, ebben az esetben jellemzően a gépjármű hitelek esetében a Ptk. 200. § (2) bekezdésre
hivatkoznak, és másodlagosan jelölik meg a tisztességtelenséget. Ugyancsak tömegével jellemző az a
hivatkozás, hogy a megfelelő tájékoztatás elmaradása miatt kérik vizsgálni az árfolyamkockázat
áthárításának tisztességtelenségét, sőt találkozunk most már azzal is, hogy az árfolyamkockázat felső
korlát nélküli áthárítása lehetetlen feltétel, és ez tisztességtelen.
…felvetődik a kérdés, hogy ha a fél úgy általában hivatkozik, és főként az egész kölcsönszerződés
tisztességtelenségére, mi a teendő. A Pécsi Törvényszék gyakorlata az, hogy akár jogi képviselővel, akár
jogi képviselő nélkül jár el a fél - bár utóbbi esetben nyilván tájékoztatni kell a kötelező jogi képviseletről,
és ennek elmaradásának jogkövetkezményeiről - hiánypótlás keretében e körben is határozott kereseti
kérelem benyújtására hívjuk fel az ügyfeleket. Természetesen az sem elvetendő, ha a jogi képviselővel
eljáró fél esetében nyomban idézés kibocsátása nélkül utasítjuk el a keresetlevelet.
Természetesen nem lehet eltekinteni attól, hogy a keresetlevél nélkülözhetetlen tartalma a szerződéses
jogviszony kezdetétől a keresetlevél benyújtásáig terjedő időszakra történő elszámolás, azaz részletes,
számszakilag is ellenőrizhető tételes levezetés. Mit kell ennek tartalmaznia? A szerződéses esedékes
törlesztő részleteket, a felperes által teljesített részleteket és az érvénytelen rendelkezés figyelmen kívül
hagyásával esedékes törlesztő részleteket a közöttük lévő különbözet feltüntetésével, annak
végösszegként történő megjelölését, hogy mennyi a felperesnek a pénzügyi intézmény irányában
fennálló tartozása vagy esetleg túlfizetése.
A Pécsi Törvényszék gyakorlata az, hogy ha már az ügyfél valamilyen elszámolást csatol, legyen első
látásra sem feltétlenül olyan, amelyre érdemi ítélet alapítható, akkor az már megfelel a határozott
kereseti kérelem követelményeinek és a DH2 törvény 37. §-ának. Persze, aki már belemerült a
tárgyalásokba a DH törvények alapján, az tapasztalhatja, hogy az alperesek logikusan minden esetben
azt mondják, hogy ez nem felel meg a DH2 törvény 37. §-ának, és ha feltesszük a kérdést a felperes jogi
képviselőjének, hogy ha már van egy egyoldalas levezetés, akkor miből indult ki, és az előbb felsoroltak
alapján beírt kamatot hogyan számolta ki, hiszen először ügyleti kamatot jelöl meg, aztán jegybanki
alapkamatot, a kettő elkezd összekeveredni, és akkor általában a képviselő azt mondja, hogy ezt nem ő
számolta ki, hanem egy általa felkért szakember, de nem is jó, mert van egy másik képlet valahonnan,
és kér határidőt, hogy azt a képletet majd szolgáltassa a bíróságnak, és szépen elkezd az ügy egy
masszává összeállni, ezt próbáljuk formálni, egyhamar nem biztos, hogy a végére fogunk járni az
elszámolással kapcsolatos vitáknak.
Szintén felvetődik, és egyre gyakoribb, amikor a felperes azt állítja, hogy nem tartozik a DH1 törvény
hatálya alá a szerződés, mert az adott szerződési feltételeket egyedileg megtárgyalták. Az egyedi
ügyekben kell állást foglalni, hogy a DH2 törvények hatálya alá tartozik-e a szerződés vagy sem. Nem
elvetendő álláspont azonban, legalábbis itt Pécsett ahhoz igazodunk, hogy ha a pénzügyi intézmény a
fogyasztóval elszámolt, és a fogyasztó nem vitatta az elszámolás kapcsán, hogy a DH törvények hatálya
alá tartozik, akkor nincs min vitatkozni, akkor a DH törvények hatálya alá tartoznak.
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http://pecsiitelotabla.birosag.hu/sites/default/files/field_attachment/devizahiteles_oktatas_vegleges_
2016.iv_.8_0.pdf
https://hitelesmozgalom.eoldal.hu/cikkek/az-allam-tervei/kegyelemdofesre-vagy----megmentesunkre---keszulnek-e-a-birok-.html

http://hitelsikerek.hu/wp-content/uploads/2016/08/Eml%C3%A9keztet%C5%91-CivlisztikaiKoll%C3%A9giumvezet%C5%91k-2015-november-9-10-2016.jan_.pdf
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Egy példa a szerződés meggyógyítására:
A bírósági gyakorlat – úgy tűnik – a kamat kérdésében e második álláspontot követi,
legalábbis erre utal, hogy a Civilisztikai Kollégiumvezetők 2015. november 9-10-én tartott
Országos Tanácskozása a kamat meghatározása tekintetében azt az elvi álláspontot
foglalta el, hogy „[a]z ügyleti kamatra vonatkozó kikötés hiánya esetén a szerződés a régi
Ptk. 217. §-ának (1) bekezdése, a régi Ptk. 218. §-ának (1) bekezdése alapján is, teljes
egészében érvénytelen. Tekintettel azonban arra, hogy a felek az ügyleti kamat mértéke
tekintetében vagy megegyeztek szóban vagy ráutaló magatartással, vagy azt diszpozitív
szabály rendezi, az érvénytelenség oka kiküszöbölhető az által, ha a kamat mértékét
írásban rögzítik; az érvényessé nyilvánítás a fogyasztó részére általában érdeksérelmet
nem okoz, ezért a bíróság érvényessé nyilváníthatja a szerződést akként, hogy az
érvényessé nyilvánított szerződésben kifejezetten meghatározza a kamatot. A késedelmi
kamatra vonatkozó rendelkezés – mivel az nem tartozik a szerződés lényeges tartalma
körébe, vagyis a szerződés annak hiányában is teljesíthető – csak részleges
érvénytelenséget okoz, ezért arra alkalmazható a 2/2014. PJE határozat 3. pontjában
meghatározott elv, vagyis a kikötés érvénytelensége miatt annak helyébe a diszpozitív
rendelkezés lép”. – 253. oldal
A szerző javaslata alapján teljesen kiiktatták az uniós fogyasztóvédelmi rendelkezéseket:
A régi Hpt. 210. §-ának (2) bekezdése úgy rendelkezett, hogy a pénzügyi és kiegészítő
pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződésben egyértelműen meg kell határozni a
kamatot, díjat és minden egyéb költséget vagy feltételt, ideértve a késedelmes teljesítés
jogkövetkezményeit és a szerződést biztosító mellékkötelezettségek érvényesítésének
módját, következményeit is.
Ez a szabályozás a fogyasztói hitelre vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és
közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló 1986. december 22-i 87/102/EGK tanácsi
irányelv 4. cikke (2)-(3) bekezdésének átültetéseként került bele – 2004. május 1-jei
hatállyal – a törvénybe. – 253. oldal
Ezt az egyértelműségi követelményt a bírósági gyakorlat a 6/2013. PJE határozat
indokolásának III.2.a) pontjára utalással, a kamatra mint lényeges szerződési feltételre a
kölcsönösszegre vonatkozó követelményeket megfelelően alkalmazandó érvelés alapján
pontosította: „[n]em szükséges …, hogy maga a kölcsönadott, folyósított összeg, illetve a
törlesztések összege tételesen szerepeljenek a szerződésben, hanem az is elégséges, ha
azok kiszámítható módon vannak meghatározva. Amennyiben a kölcsönadott deviza
összeg, a folyósított forint összeg, illetve a visszafizetendő forintban meghatározott
törlesztőrészletek egyértelműen kiszámíthatók a szerződés rendelkezései alapján, a deviza
alapú kölcsönszerződés nem ütközik a [régi] Ptk. 523. § (1) bekezdésébe”. – 254. oldal
A fogyasztóvédelmi jogszabály semmi különleges, semmi nehézséget okozó előírást nem tartalmazott a
bankok felé. Csak ilyen adatokat kellett volna például beleírni a szerződésbe:
A szerződés napján az ügyleti kamatláb 5,52%.
Az ügyleti kamatláb változó, 6 havonta értesítjük Önt, hogy a következő időszakban mennyi lesz az
ügyleti kamatláb.
A havi törlesztő részlet a szerződés napján 65.430 Ft.
Amennyiben nő az ügyleti kamatláb, nőni fog az Ön által fizetendő havi törlesztő részlet.
Ezt tartalmazza az alábbi táblázat az Ön szerződési adataival…. (stb….)
A bankok teljes mértékű felmentést kaptak a szerzőtől:
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A kúriai gyakorlat elfogadja, ha a kamat mértéke csak több okirat összevetésével
határozható meg… - 255. oldal
Atipikus megoldás az, ha nem egy vagy két okiratban, hanem átlátható módon három
okirat együttes tartalma alapján lehet a kamat pontos mértékét megállapítani, ahogy az
a perbeli esetben is történt. Az egyedi szerződés rögzítette a kamatfelár mértékét …, és a
kölcsön nyilvántartási pénznemeként a CHF-et jelölte meg. A szerződés elválaszthatatlan
részét képező üzletszabályzat tartalmazta, hogy CHF alapú kölcsönszerződés esetén a
kamatbázis a CHF LIBOR, és az is ott került egyértelműen meghatározásra, hogy a
kamatláb a kamatbázisból és a kamatfelárból áll. Az pedig, hogy a kamatra a háromhavi
CHF LIBOR az irányadó, az ugyancsak a szerződés elválaszthatatlan részét képező
harmadik okiratban, a hirdetményben került rögzítésre úgy, hogy ezt a tényt az
üzletszabályzat tartalmazta. – 255. oldal
Tényleg képtelen lett volna arra bármelyik bank is, hogy a szükséges és előírt szerződés alap-adatokat
beírja nagy, vastag betűkkel, kiemelten a szerződésbe???
Azért, hogy egyértelműen, vitatatlanul lássa-tudja a fogyasztó, hogy mi a szerződés tartalma?
Egy másik példa a meggyógyításra:
A Civilisztikai Kollégiumvezetők 2015. november 9-10-én tartott Országos Tanácskozása a
kamat meghatározása tekintetében azt az álláspontot foglalta el, hogy „[a] Hpt. 213. § (1)
bekezdés c.) pontja szerinti érvénytelenségi ok megállapításának az a jogkövetkezménye,
hogy a szerződésben fel nem tüntetett járulékok a fogyasztóval szemben nem
érvényesíthetők, késedelmi kamatként pedig a törvényes késedelmi kamat érvényesíthető;
az ügyleti kamatra vonatkozó rendelkezés hiánya esetén a szerződés érvényessé
nyilvánítható akként, hogy a kamat mértékét a bíróság állapítja meg a felek e körben
szóban vagy ráutaló magatartással megkötött megállapodása, ennek hiányában a régi
Ptk. 232. §-ának (3) bekezdése alapján”.
„Tekintettel azonban arra, hogy a felek az ügyleti kamat mértéke tekintetében vagy
megegyeztek szóban vagy ráutaló magatartással, vagy azt diszpozitív szabály rendezi, az
érvénytelenség oka kiküszöbölhető az által, ha a kamat mértékét írásban rögzítik; az
érvényessé nyilvánítás a fogyasztó részére általában érdeksérelmet nem okoz, ezért a
bíróság érvényessé nyilváníthatja a szerződést akként, hogy az érvényessé nyilvánított
szerződésben kifejezetten meghatározza a kamatot”. -256. oldal
Minden fogyasztóvédelemnek az a lényege, hogy úgy szorítsák rá a szolgáltatót, gyártót a jogszabályok
betartására, hogy szankciót helyeznek kilátásba. Olyan súlyos szankciót, mely arra kényszeríti, hogy
betartsa a fogyasztóvédelmi előírást. Ha nem így lenne általánosan, lehetne téglapor a pirospaprikában,
fagyásgátló a borban, zsizsik a rizsben, ártalmas adalékanyagok (színező, ízfokozó, emulgáló.. stb.) a
gyárakban, üzemekben előállított élelmiszerekben, ételekben, italokban….
Miért olyan lehetetlen, hogy banki termékek esetén is megköveteljék a bíróságok a fogyasztóvédelmi
szabályok betartását?
A fogyasztóvédelem alapjai hidegen hagyják a Kúriát is és a szerzőt is:
Az érvényessé nyilvánítás szempontjából a kiszámíthatóság objektíve értendő, az tehát
nem jelent akadályt, ha a fogyasztó a kamat százalékos mértékét – megfelelő
számítástechnikai eszközök, programok hiányában maga nem tudta volna kiszámolni.
Ugyanígy döntött a Kúria több más, hasonló ügyben. – 257. oldal
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Számos esetben előfordult, hogy a szerződésben százalékos mértékben megjelölt
kamatmérték tájékoztató jellegű volt, de a szerződés a Hirdetményre utalással
egyértelműen meghatározta a kamatot; ezt a megoldást a kúriai gyakorlat elfogadja,
éppúgy, mint azt, ha az ún. egyedi szerződésben, a tartozáselismerő nyilatkozatban vagy
a zálogszerződésben szerepelt az induló kamat mértéke, és ezt a szerződéssel együtt
értelmezve határozható meg a későbbi kamatmérték. – 258. oldal
Lényegében mind a fogyasztói, mind a nem-fogyasztói szerződéseknél ugyanazt a
jelentőséget tulajdonítja a részleges érvénytelenségnek: az érvénytelen kikötés nem vált
ki joghatást, a szerződés az érvénytelen rész nélküli tartalommal marad fenn, ennek
alapján kell megítélni, hogy az egész szerződés fennmaradhat-e. Fontos elvi szempont,
hogy a bíróság a részleges érvénytelenség orvoslása körében a szerződéses tartalomba
alakító módon nem nyúlhat bele. – 421. oldal

9. A bankkölcsön szerződés által tartozás vagy adósság keletkezik?
Az 1930-as évek elmélete:
„A pénztartozás értelme ugyanis az, hogy az adós annyi „pénz” szolgáltatására köteles,
amelynek értéke megegyezik pénzfajban meghatározott összeg mindenkori értékével. Az,
hogy az adós általában „pénz”-zel tartozik, nem azt jelenti, hogy az adós bármilyen
pénznem szolgáltatásával teljesítheti a kötelezettségét, mert a ténylegesen
szolgáltatandó pénznem meghatározására vannak szabályok, hanem azt, hogy e szabályok
alapján elvben bármely pénznem kerülhet abba a pozícióba, hogy tényleges
szolgáltatandó legyen. … a konkrét pénztartozás ilyen módon történő meghatározása
megtévesztő, mert azt a látszatot keltheti, mintha adott pénznemből adott mennyiség
szolgáltatására lenne köteles az adós, holott valójában csak az adott pénznem adott
mennyiségének értékével megegyező értékű pénz szolgáltatására köteles, a pénztartozás
teljesítésére vonatkozó szabályok által meghatározott pénznembe tartozó
pénzdarabokkal (illetve azok jelpénzeivel), hiszen ténylegesen „pénz” – ami egy elvont jogi
kategória – nem szolgáltatható.” – 16. oldal (csak az 512 oldalas változatban)
Azonban ezt a kérdést napjainkban már évtizedek óta jogszabály határozza meg:
A régi Ptk. 523. § (1) Kölcsönszerződés alapján a pénzintézet vagy más hitelező köteles meghatározott
pénzösszeget az adós rendelkezésére bocsátani, az adós pedig köteles a kölcsön összegét a szerződés
szerint visszafizetni.
A régi Hpt. 213. § (1) Semmis az a fogyasztási, lakossági kölcsönszerződés, amelyik nem tartalmazza
a) a szerződés tárgyát…
Egy kis kiegészítéssel már meg is kaptuk a bankkölcsön jogi fogalmát:
A régi Ptk. 523. § (2) Ha a hitelező pénzintézet, - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - az adós
kamat fizetésére köteles (bankkölcsön).
Teljesen egyértelmű és logikus az a gondolatmenet, hogy egy bankkölcsön esetén a
kölcsönszerződésben meghatározott pénzösszeg a szerződés tárgya, ezt az összeget kell az adós
rendelkezésére bocsátani és ezt az összeget kell az adósnak visszafizetni. Az a fogyasztók
gondolatmenete az egyedül elfogadható, ha olyan törvényi pontok születnek az Országgyűlésben,
melyek félremagyarázhatóak, kifacsarhatóak.
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Súlyos hiányossága az értekezésnek, hogy ezt a kérdést nem tisztázza. Nem világít rá arra, hogy milyen
szoros kapcsolat van
 a meghatározott pénzösszeg
 a rendelkezésre bocsátott összeg
 a visszafizetendő összeg és
 a szerződés tárgya között.
Ugyan szerepel több helyen is utalás a jogszabályra, de nem kerülnek kibontásra az összefüggések az
értekezésben:
A hatályos jogban a kölcsönszerződés nem a pénz átadásával jön létre, sőt, a
kölcsönszerződés alapján elegendő, ha az adós rendelkezési jogot szerez a kölcsönösszeg
felett, tényleges átadással megvalósuló tulajdon-átruházásra nincs is szükség, hiszen a
régi Ptk. 523. § (1) bekezdése szerint „kölcsönszerződés alapján a pénzintézet vagy más
hitelező köteles meghatározott pénzösszeget az adós rendelkezésére bocsátani”. – 121.
oldal
A szerző talál és ismertet olyan elméletet is mely szerint a pénzösszegnek nem is kell pénzösszegnek
lennie:
ZOLTÁN Ödön a régi Ptk. 523. §-át [korábbi 522. §-át] elemezve rögzíti: „a
kölcsönszerződés jellemzői: a) a hitelező a szerződés alapján köteles b) meghatározott
pénzösszeget c) az adós rendelkezésére bocsátani, d) az adós pedig köteles azt a szerződés
szerint visszafizetni”. – 127. oldal
ZOLTÁN a kölcsön közvetett tárgya vonatkozásában utal rá, hogy: „[a]mikor a törvény a
kölcsönszerződés alapján fennálló alapvető kötelezettségek megállapításánál a kölcsön
meghatározott pénzösszeget tekint, ezzel nem azt akarja kifejezésre juttatni, hogy
kölcsönszerződés csak pénzre vonatkozóan jöhet létre. … A kölcsön tárgya … nemcsak pénz
lehet, hanem bármely más helyettesíthető dolog is. … A dolgot éppen a
helyettesíthetősége avatja olyanná, hogy kölcsön tárgya lehessen.” – 127. oldal
ZOLTÁN Ödön: Kölcsönszerződés. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1972,
Aztán valahogy helyre billennek a dolgok ZOLTÁN megállapításai között is:
„A törvénynek … ebből a rendelkezésből következik, hogy – a pénzkölcsönt mint alaptípust
tartva szem előtt – az adós a kölcsön összegét köteles visszafizetni, tehát nem
ugyanazokat a pénzjegyeket, illetőleg pénzdarabokat, amelyeket kapott. Természetesen
abban az esetben, ha kamatkikötés is történt, az adós fizetési kötelezettsége nemcsak a
kölcsönösszeg, hanem ennél nagyobb összeg tekintetében áll fenn, … a »visszaadás« szó
használata nem egészen pontos, minthogy a kölcsönvevő nem ugyanazokat a dolgokat
adja vissza, amelyeket a kölcsönadótól kapott, hanem az eredetileg kapott dolgokat
rendszerint elhasználja s azokat ugyanolyan fajtájú és minőségű dolgokkal pótolja.” – 127.
oldal
A Kúra jogalkalmazó és nem jogalkotó. Amennyiben a jogalkotó által hozott jogszabályokat nem tudja
értelmezni, akkor nem 80-90 évvel ezelőtti jogelméleti munkákból kell ihletet meríteni (amikor még sem
Ptk., sem Hpt. nem létezett), hanem a jogalkotókat kell felkérni „szöveg pontosításra”. Itt is látok
feladatot az Igazságügyi bizottság, illetve az Országgyűlés számára.
A szerző nagyon gyorsan elfelejti a hatályos jogszabályt, azt, hogy a rendelkezésre bocsátott
pénzösszeget kell az adósnak visszafizetnie.
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Ha a tartozás tárgya szempontból vizsgáljuk a kötelmet, vagyis hogy mit köteles
ténylegesen teljesíteni a kötelezett, akkor a lerovó összeg az elsődleges, és a kirovó összeg
csak egy értékmérő. Ha a szerződési érdek szempontjából nézzük, akkor a kirovó összeg az
elsődleges, és a lerovó pénznem pusztán a teljesítés módja körébe tartozik. Ez utóbbi
indoka, hogy a tartozás keletkezésekor a kirovó összeg rögzül, és a lerovó pénznem, és az
abban kifejezett összeg – általában – nem bír jelentőséggel, már csak azért sem, mert a
gyakorlatban – a kötelem keletkezésének és teljesítéseinek körülményeiből adódóan – a
kirovó és lerovó pénznem azonos, ezért ez a kérdés fel sem merül. – 17. oldal (csak az 512
oldalas változatban)
Miként lehet a jogszabályokkal ellentétesen, a „tartozás tárgya szempontjából” vizsgálni a bankkölcsönt,
amikor a bankkölcsön nagyon pontosan meg van fogalmazva?!
Miért kell más szempontból vizsgálni a deviza alapó kölcsönt, mint bankkölcsön? Azért, mert a
bankkölcsön meghatározása alapján nem követelhet más pénzösszeget vissza a pénzintézet, mint amit
az adós rendelkezésére bocsátott.
Hogy kerül egyáltalán ide a tartozás?
Sem a Ptk. sem a Hpt. nem fogalmazza meg azt, hogy a kölcsön tartozás lenne.
A régi Ptk-ban „A pénztartozás. A kamat” fejezetnél:
231. § (1) Pénztartozást - ellenkező kikötés hiányában - a teljesítés helyén érvényben levő pénznemben
kell megfizetni.
(2) Más pénznemben vagy aranyban meghatározott tartozást a fizetés helyén és idején érvényben levő
árfolyam (ár) alapulvételével kell átszámítani.
232. § (1) A szerződéses kapcsolatokban - ha jogszabály kivételt nem tesz - kamat jár. Magánszemélyek
egymás közti szerződési viszonyában kamat csak kikötés esetében jár.
Az értékállóság miatt EUR-ban megkötött irodabérlet esetében, ha a bérlő nem fizet, akkor a
pénztartozása „más pénznemben”, devizában meghatározott lesz. A jogszabály szerint ezt kell forintban
- „a teljesítés helyén érvényben levő pénznemben” – megfizetni.
A régi Ptk. egyik fejezete „A kötelezett késedelme”
298. § A kötelezett késedelembe esik,
a) ha a szerződésben megállapított vagy a szolgáltatás rendeltetéséből kétségtelenül megállapítható
teljesítési idő eredménytelenül eltelt;
b) más esetekben, ha kötelezettségét a jogosult felszólítására nem teljesíti.
301. § (1) Pénztartozás esetében - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - a kötelezett a késedelembe
esés időpontjától kezdve akkor is köteles a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó
napon érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű kamatot fizetni, ha a tartozás egyébként
kamatmentes. A kamatfizetési kötelezettség akkor is beáll, ha a kötelezett késedelmét kimenti.
Az iroda bérlője köteles tehát kamatot is fizetni, ha késik a bérleti díj megfizetésével.
Tételezzük fel azt a helyzetet, hogy a bankkölcsön szerződés aláírásra kerül. A szerződés alapján a
banknak 10 napon belül rendelkezésre kell bocsátania 10 millió forintot. Azonban a bank nem tesz eleget
a fizetési kötelezettségének. A szerződött ügyfele ezért levélben értesíti a bankot, hogy fizetnie kell,
lejárt a határidő. A jogszabály szerint a késedelmes teljesítés miatt a banknak kamatot kell fizetnie. Ez
tehát a pénztartozás! Amikor egyik szerződéses fél nem fizeti ki a másikat határidőre. Lásd késedelmesen
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fizetett villany, gáz vagy telefon számla, szinte minden család nagyon jól tudja, hogy a következő havi
számlán már ott is van pár forint késedelmi kamat.
Mint minden szerződés esetén, bankkölcsön esetén is jogosultságok és kötelezettségek keletkeznek.
Régi Ptk. 198. § (1) A szerződésből kötelezettség keletkezik a szolgáltatás teljesítésére és jogosultság a
szolgáltatás követelésére.
201. § (1) A szerződéssel kikötött szolgáltatásért - ha a szerződésből vagy a körülményekből kifejezetten
más nem következik - ellenszolgáltatás jár.
Ha minden határidőre történik, nincs a szerződéseknél semmilyen tartozás. Van szolgáltatás és
ellenszolgáltatás és van kötelezett és jogosult. Ez igaz a bankkölcsönökre is.
A tartozásnak van egy nagyon fontos tulajdonsága. A jogérvényesítés érdekében a fizetésre
kötelezettnek, az adósnak el kell ismernie:
Régi Ptk. 242. § (1) A tartozás elismerése a tartozás jogcímét nem változtatja meg, de az elismerőt terheli
annak bizonyítása, hogy tartozása nem áll fenn, bírósági úton nem érvényesíthető, vagy a szerződés
érvénytelen.
(2) A tartozáselismerés a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal történik.
Az, hogy szerződés pillanatában van-e és kinek tartozása és a közjegyzők tényként okiratba foglalhattáke az adós deviza tartozását, egy külön elemzést igényel. Erre most nem térek ki, vannak a devizahiteles
küzdőtársaim között olyanok, akik ehhez a területhez jobban értenek, tapasztaltabbak. Az is alapos
vizsgálatot igényel, hogy a közjegyzőknek milyen szolgáltatást kellett nyújtani azért (a későbbi jogviták
megelőzése), hogy kikerülhető legyen végrehajtás során a bírósági út.

10. devizahitel Magyarországon az 1920-as és 1930-as években
Mai füllel igencsak furcsán hatnak a lerovó és kirovó szavak. Ezek az 1920-as, 1930-as évekből
származnak. Ezen időszak előtt gyakran változott a fizetőeszköz, változtak a pénznemek. Így aztán
előfordulhatott, hogy a kölcsön vett pénz megszűnt és felváltotta egy másik.
….a magyar-osztrák pénzrendszer már átment egy alapvető változáson, amelynek
eredményeként a vertezüst-pénz helyett a papírpénz vált a valutává. 1858-ben készfizető
bankjegyeket vezettek be kényszerforgalommal, vagyis a bankjegyeket fizetéskor
ezüstpénz gyanánt kellett elfogadni, ugyanakkor a bankjegyért cserébe a bank köteles volt
bármikor megfelelő számú ezüstpénzt adni. 1859-ben azonban a bankot „ideiglenesen”
felmentették az ezüstpénzre váltás alól; erre tekintettel 1860-ban az papírváltópénzt
vezettek be. 1866-ban az újabb papírváltópénz bevezetése mellett kényszerforgalmú
államjegyeket is kibocsátottak, és a kisebb bankjegyeket államjeggyé nyilvánították.
1867-ben a kiegyezés kapcsán a kibocsátott államjegyeket „mindkét fél [értsd: az osztrák
és a magyar állam] közös jótállása alá” helyezték, egyben megszabták a kibocsátható
államjegyek mennyiségét. 1879-ben – amellett, hogy a bank ezüstre váltási
kötelezettségének felfüggesztését az államjegyek kényszerforgalmának fennálltáig
meghosszabbították – megszüntették a szabad ezüstveretést, vagyis a magánszemélyek
pénzveretési jogát (a kormányok továbbra is verethettek ezüstforintot). 1887-ben az
„ezüst rudak beváltása iránti” kötelezettséget is felfüggesztették addig, „amíg az
államjegyek kényszerforgalma meg nem szüntetik”. – 15. oldal
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Az Osztrák-Magyar Monarchia korszakában a pénzkibocsátás a közös ügyek közé
tartozott; a bankjegyeket az Osztrák-Magyar Bank bocsátotta ki. Már az első világháború
alatt jelentős mértékű infláció alakult ki, és a Monarchia felbomlását követően a közös
pénzrendszer is bomlásnak indult. Az Osztrák-Magyar Bank által 1900 után kibocsátott
korona-bankjegyeket (ún. kékpénzt) az utódállamokban felülbélyegzéssel kellett ellátni; a
Károlyi-kormány pedig Osztrák-Magyar Banktól kapott klisékkel új 25 és 200 koronás
bankjegyeket (ún. fehérpénzt), majd a Tanácsköztársaság alatt és után a Magyar
Postatakarékpénztár 10 és 20 koronás bankjegyeket bocsátott ki. A fehérpénzeket 1919
végén bevonták; a névértékük egyötödén váltották át, a kékpénzt 1924 elején vonták ki a
forgalomból. 1921. augusztus 1-jén megalakult Állami Jegyintézet által kibocsátott
korona-bankjegyek is hamar elértéktelenedtek. Az új valutát, a pengőt 1925-ben vezették
be, de az 1924-ben megalakult Magyar Nemzeti Bank a pengő-bankjegyeket ténylegesen
csak 1926-ban bocsátotta ki… - 48. oldal
Egyáltalán nincs benne a köztudatban, hogy ezekben az években is volt hazánkban deviza alapú
hitelezés!
Előnye az értekezésnek, hogy a szerző ezt a tényt részletesen ismerteti.
Az első világháborút követően a nagymértékű, rövid időn belül bekövetkező pénzromlás
az értékviszonyok rendkívüli eltolódását hozta: az idegen pénznemben meghatározott
tartozások koronában kifejezett összege aránytalanul megnőtt, míg a koronában
meghatározott tartozások értéke aránytalanul lecsökkent. Emiatt a hazai jogirodalomban
felmerült a külföldi pénznemben meghatározott tartozások átszámításának, majd a
koronában meghatározott tartozások felértékelésének kérdése. – 49. oldal
Hatalmas, évekig tartó jogvita alakult ki ennek a helyzetnek a megoldásáról, csak egy rövid példa az
értekezésből:
„…az az adós, aki késedelme folytán az árfolyam időközi emelkedése folytán a tartozásnak
az idegen pénznemben állandó összegét nagyobb korona-összeggel kénytelen teljesíteni,
ha az árfolyam történetesen alább szállott volna, alacsonyabb korona-összeggel
mentesülhetne kötelezettsége alól. Az idegen pénznemben kirótt tartozás összege,
változatlan maradt, az a fél, amelyikre nézve a kirovó összeg pénzneme idegen pénznem,
magára vette az árfolyam hullámzásában rejlő rizikót és azt viseli a lejáratig és az után is
fizetésig. Ha azonban … a késedelmi kártérítés szempontját alkalmazzuk, a késedelmi
kamatra utalással semmi esetre nem lehet elhárítani a késedelmes adósról az árfolyam
emelkedésének kockázatát. Mert a magánjog általános szabálya értelmében … a
késedelmes adós a hitelezőnek okozott kárt a késedelmi kamaton felül is megtéríteni
tartozik” – 50. oldal
A mi forintosítás szavunknak, azokban az években a valórizáció felelt meg:
„a valorizáció nem a rendes jog alkalmazása, nem a pénztartozás szabályaiból folyó
jogkövetkezmény, hanem kivételes jogsegély”, „[a] valorizáció … nem más, mint a bíró
viaskodása a valutajog igazságtalan eredményeivel és azoknak korrigálása a jog általános
alapeszméiből levont következtetések útján”, ezért „a bíró nem kerül magával
ellenmondásba, ha a felértékelésben bizonyos ponton megáll. Nem lehet a bíróval perelni,
hogy meddig engedi őt lelkiismerete elmenni a fennálló jog korrigálásában”.
44. oldal (csak az 512 oldalas változatban)
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„Hiszen a bírói gyakorlat ismeretében is, akkor, amidőn ezt a kérdést a napilapok is
állandóan feszegették, a felek és az ügyvédek is a bíróságoktól a készpénzkölcsönök
valorizációját mindinkább fokozódó számban és hévvel követelték.” - 62. oldal
Az egyes magánjogi pénztartozások átértékeléséről szóló 1928. évi XII. törvénycikk végül
törvényileg szabályozta a valorizáció kérdését. – 63. oldal
Jött az új pénz, a pengő. Felváltotta a koronát.
A pengőérték megállapításáról és az ezzel összefüggő rendelkezésekről szóló 1925. évi
XXXV. törvénycikk az elinflálódott korona helyébe a pengőt állította; 1927. január 1-jétől
kötelezővé tette a pengőben számolást, egyidejűleg a pengő-korona átváltási arányt
1:12.500 értékben határozta meg. – 60. oldal
A pengő különösen értéktartó valutának bizonyult a két világháború közti időszakban, és
árfolyama az 1930-as évek elején jelentősen nőtt a nyugati világ vezető valutáihoz, a
fonthoz, a dollárhoz és a svájci frankhoz képest. – 48. oldal
1927. január 1-jén
1 angol font 27,845 pengőt,
1 USA dollár 5,7200 pengőt,
1 svájci frank 1,1065 pengőt ért eladási árfolyamon;
1930 decemberében
1 angol font 27,77 pengőt,
1 USA dollár … pengőt,
1 svájci frank 1,1081 pengőt;
1932-ben
1 angol font 19,97 pengőt,
1 USA dollár 5,71 pengőt,
1 svájci frank 1,108 pengőt,
1939-ben
1 angol font 15,67 pengőt,
1 USA dollár 3,5447 pengőt,
1 svájci frank 0,7978 pengőt ért. – 49. oldal lábjegyzet
A pengő erősödése azért következett be, mert évek alatt, különböző ütemben megszűnt (szinte az egész
világon) az aranypénzrendszer.
A gazdasági világválság kísérőjelenségeként több vezető nyugati állam döntött úgy, hogy
pénzének az aranyhoz kötését megszünteti. Elsőként az angol törvényhozás 1931.
szeptember 21-én helyezte hatályon kívül a Bank of England aranyeladási kötelezettségét,
és ezzel letért az aranystandardról, aminek következtében a font nemzetközi árfolyama
jelentősen, kb. 25 %-kal visszaesett. Az angol példát követték a Commonwealth országai
(India, Kanada, Ausztrália, Új-Zéland, Dél-Afrika), a skandináv országok (Svédország,
Norvégia, Dánia, Finnország) és Portugália, vagyis az ún. fontblokk.
Az Amerikai Egyesült Államok Kongresszusa 1933. áprilisában felhatalmazást adott a
dollár aranytartalmának 50%-os csökkentésére, majd az 1933. május 26-án kelt és 1933.
június 5-én aláírt Gold Repeal Resolution visszamenőleges hatállyal jogellenessé
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nyilvánította az ún. aranyklauzulákat. Az 1934. január 30-ai Gold Reserve Act kimondta,
hogy „eddig a Federal Reserve Bankok kezén levő aranyra vonatkozó minden igény az
államra száll, és ennek őrizetébe kerül rudak alakjában; új aranypénzt többé nem vernek
és a régi érmék a forgalomból kivonatnak; magánegyén aranyat csak ipari célra tarthat,
de semmiféle fizető eszköz (currency) aranyra nem váltható át, s az Elnök állapítja meg
bizonyos mozgó határok közt a dollár aranyértékét”. Az amerikai példát nem sokkal
később követte Brazília és Argentína.
A leértékelések következő hullámában a korábban csak aranyblokként emlegetett
országok értékelték le jelentősen a valutájukat. A sort Franciaország nyitotta meg, amely
az 1936. szeptember 26-án hatályba lépett törvénnyel a frank aranytartalmát 25-33%
közötti mértékben csökkentette. A következő Svájc volt, amely 1936. szeptember 28-án
hatályba lépett törvényével megszüntette a bankjegyek aranyra váltását, egyben a svájci
frankot átlagosan 30%-kal értékelte le. Hollandia ugyan nem értékelte le valutáját, de
1936. szeptember 30-án törvényben megtiltotta az arany és aranyérmék kivitelét, ami a
holland forint árfolyamát jelentősen gyengítette. Olaszország 1936. október 5-én
elfogadott királyi törvényerejű rendelettel a lírát 41 %-kal értékelték le. Csehszlovákia
1936. október 9-én értékelte le a cseh koronát.
Ezeknek a döntéseknek a következtében külföldi valutában, tipikusan angol fontban,
amerikai dollárban vagy svájci frankban meghatározott követeléseknek a pengőértéke
jelentősen visszaesett… - 71. oldaltól
Most az volt a „megoldandó” probléma, hogy a pengő erősödésével egyre inkább kezdtek jól járni a
külföldi valutával szerződött adósok.
„És a hitelezők ilyen irányú eljárását nem indokolhatja más tendencia, mint az, hogy az
adós által elvállalt és bizonyára a hitelező részéről annak idején legjobbnak vélt »nemes«
valuta világpiaci helyzetében, beállott változás következményeit kármegosztás címén az
adósra kívánják hárítani, holott ebben az effektív valutában korábban eszközölt
kikötésben éppúgy benne foglaltatik a hitelezőnek a valuta ingadozása tekintetében
elvállalt rizikója is és semmiképpen sem méltányos, hogy a valuták ingadozásának az adós
mindig csak a hátrányait »élvezhesse«, legfőképpen pedig nem akkor, amikor az adósok a
hitelezőktől — dacára az effektív valutáról kiállított okiratoknak — csak igen minimális
részben vették fel a hitelt valóságos külföldi fizetési eszközben, és így azzal a bizonyos
külföldi fizetési eszközzel egyedül és kizárólag a hitelező játszott és még módja sem
lehetett az adósnak, hogy a külföldi valuta esetleges ingadozásának reánézve előnyös
fordulatot kihasználja. De a szerződések ilyen megengedett módosítása a legtágabb teret
nyújt arra, hogy a hitelezők egyedül és kizárólag az adósok veszélyére — ha közvetve is,
ezen keresztül a pengő veszélyére — valutajátékot űzzenek”. – 65. oldal
„Ezenkívül nem hagyható figyelmen kívül, hogy az idetartozó kölcsönügyletek eseteiben a
kölcsönadónak rendszerint sohasem volt birtokában effektív külföldi valuta, ilyent a
kölcsönvevő kezéhez sohasem kapott; a kölcsönadó Magyarországon él, tehát és
különösen a devizakorlátozó rendelkezések folytán csak pengőt használhat. Mindezekre
való tekintettel gazdasági szempontból nem méltányolható a hitelező az a követelése,
hogy effektív külföldi valuta szolgáltatása nélkül követelése kiegyenlíthető ne legyen.” –
66. oldal
Pontosan úgy, mint a XXI századi deviza alapú hiteleinknél: „külföldi valutát a kölcsönvevő kezéhez
sohasem kapott”.
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Nagy súllyal szerepelt a döntésekben a „jogalap nélküli gazdagodás”:
A külföldi pénz elértéktelenedéséből adódó következmények jogi kezelése azonban
kétségkívül jelen volt a jogászi gondolkodásban …: „…az effektivitás kérdéséhez tartozik,
hogy effektív arany-fontban való teljesítés mai angol fontban való teljesítéssel nem
egyenértékű. Az aranyfont effektivitás szempontjából nem azonos a papírfontnak
fogalmával. Ahogy a papírkorona nem azonos az aranykorona fogalmával, úgy a papírfont
sem lehet azonos az aranyfont fogalmával. …. A tiszta tényállás az, hogy a hitelező, ha
nem is effektív valutát adott adósnak, olyan pengő ellenértéket adott ennek, amely
ellenérték akkor a szabadforgalomban a valuták eladása esetén elérhető volt, illetőleg
amelyen valuták beszerezhetők voltak. A valutáris rizikó veszélyét ily esetekben
egyoldalúan a hitelezőre hárítani nemcsak jogellenes, hanem magában rejti ama
jogkövetkezményt, miszerint ennek következtében az adós jogalap nélkül gazdagodnék”.
– 73. oldal
„az ilyen hosszabb lejáratú kölcsönöknél, a pengő leromlott egy keveset, viszont az
értékállandóság szimbóluma, a dollár, leromlott nagyon sokat, elvesztette értékének cca
50 %-át. Mégpedig beállott ez az értékcsökkenés nem a dolgok természetes fejlődése
útján, hanem a külföldi állam tudatos törvényhozási és kormány hatósági intézkedése
folytán, amely magasabb célok elérése végett tudatosan csökkentette a dollár értékét. …
ebben a helyzetben igazságtalanul éri a hitelezőt az a joghátrány, hogy nem is a dollár
természetes visszafejlődése, hanem egy idegen állam törvényhozási vagy kormány
hatósági tudatos intézkedése folytán jóval kevesebb értéket kapjon vissza belföldi
adósától, aki a megtartott értékkel gazdagodik.” – 78. oldal
„Nem volna-e igazságos, hogy olyan esetekben, amidőn belföldön kötött és belföldön
teljesítendő ügyletről van szó, amikor továbbá úgy a hitelező, mint az adós is belföldi és
kétségtelenül megállapítható az, hogy az idegen valuta csak a nagyobb érték-állandóság
biztosítása céljából került bele az ügyletbe: viszont éppen az állandóságot ígérő valuta
romlott nagyobb mértékben, mint a belföldi valuta, a hitelezőnek valorizálási kísérlete ne
járjon azzal a hátránnyal, hogy a hitelező még kevesebbet kap, mint hogyha semmiféle
valorizációt sem kötött volna ki, hanem mondassék ki az az elv, hogy a hitelező ilyen
esetekben legalábbis azt a belföldi pénzértéket kapja meg, amelyet ő maga adott, illetve
amely minden valorizálási kikötés nélkül őt illetné”. – 78. oldal
A jogirodalmi kritikákra is tekintettel a Kúria megváltoztatta korábbi gyakorlatát.
1935 közepére már „[a] dollár és fontvalorizáció kérdésében is állandósultnak lehet
tekinteni a Kúria gyakorlatát. – 79. oldal
Mint napjainkban, közel 90 éve is a Kúria álláspontja volt a meghatározó a „deviza alapú hitelezés”
területén. A Kúria pedig akkor is és most is különböző jogelméletek hatására alakította, változtatta az
álláspontját. Az értekezés kiválóan mutatja be a különböző jogelméleteket, én pedig jelen
elemzésemben a hiányosságokat, ellentmondásokat próbálom felszínre hozni. A célom az, hogy az uniós
és hazai fogyasztóvédelmi jogszabályok maximális mértékben érvényesüljenek és ne iktassák ki a 80-90
évvel ezelőtti jogelméleti munkák. Mint tudjuk ezek az évtizedek nem éppen a fogyasztóvédelem
kiterjedésével kerültek be a történelemkönyvek lapjaira.
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11. devizahitel és fogyasztóvédelmi helyzet a 2000-es évek elején
A szerző tévesen ismerteti a korunk devizahitelének magyarországi megjelenését:
Maga a svájci frank alapú fogyasztói hitel konstrukciója egyébként nem magyar
találmány, annak megjelenését a kilátásba helyezett Euro-csatlakozással nem lehet
megmagyarázni; az az 1990-es évek közepén, Ausztriában jelent meg, először a Svájccal
határos területeken, és innen terjesztették el egész Ausztriában, majd a 2000-es években
– elsősorban az osztrák tulajdonú bankok – egész Közép-Európában. – 108. oldal
Teljesen elfelejti a szerző, hogy oldalakon keresztül számolt be a 90 évvel ezelőtti magyar deviza alapú
hitelezésről!
Az állampárti-szocialista-tervgazdálkodásos évtizedek után (újra) meg kellett teremteni a
devizahitelezés jogi lehetőségét:
A deviza alapú fogyasztói kölcsönszerződések megjelenése és elterjedése a 2000-es évekre
tehető. Sokak szerint ennek jogi előfeltételét jelentette a devizakorlátozások
megszüntetéséről, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2001. évi
XCIII. törvény 2002. január 1-jei hatálybalépése. E törvény 1. §-ának (3) bekezdése úgy
rendelkezett, hogy: „amennyiben törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik
devizabelföldiek belföldön és külföldön, devizakülföldiek belföldön devizával, valutával,
belföldi fizetőeszközzel, illetve belföldi pénznemre szóló követeléssel végzett jogügyletei
és cselekményei szabadon végezhetőek”; egyidejűleg 6. §-ával hatályon kívül helyezte a
devizáról szóló 1995. évi XCV. törvényt. – 107 oldal
A törvény általános indokolása rámutatott:
…A Magyar Nemzeti Bank 2001. május 3-án a Kormány egyetértésével döntött a forint
árfolyamsávjának kiszélesítéséről. Ez a lépés a devizakorlátozások lebontásának
felgyorsítását tette szükségessé. A szélesebb árfolyamsáv megnöveli ugyanis a
devizaárfolyamtól függő gazdasági tevékenységek kockázatát. A határidős piacok
hatékony működése viszont lehetőséget teremt arra, hogy az exportőrök széles
árfolyamsáv mellett is biztonsággal tervezhessék a szállításaik ellenértékeként kapott
összegek alakulását. Ezért jól működő, mély és sokszereplős határidős piac kialakulása
szükséges ahhoz, hogy a gazdaság szereplői hatékonyan tudják fedezni
árfolyamkockázatukat. Ehhez a hatályos devizajogszabályokban szereplő korlátozások
feloldására volt szükség, hogy a jelenleginél fejlettebb piac alakulhasson ki és e piacokon
a külföldiek részvételét is biztosítani lehessen. A Kormány 2001. június 5-ei ülésén döntött
a devizakorlátok teljes megszüntetéséről, a forint teljes konvertibilitásának
megteremtéséről. Ez érintette a belföldi és külföldi gazdasági és pénzügyi szereplőket,
szervezeteket, természetes személyeket. A teljes körű liberalizáció folytán - többek között
- megszűnt a devizahatósági engedély vagy bejelentési, a deviza/valuta hazahozatali
kötelezettség, szabaddá vált a külföldi deviza vagy forint bankszámlatartás, a külföldi,
belföldi fizetőeszköz kivitele. – 107. oldal lábjegyzet
Figyelmet érdemel a határidős piacok és az árfolyamkockázat fedezésének a kapcsolata. Azonban ezt a
kapcsolatot a szerző nem ismerteti. Arra sem tér ki, hogy elmaradt a hatékony és felkészült állami
pénzügyi fogyasztóvédelem kialakítása.
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Kimaradt teljes egészében a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) 2005 évi jelentése és a 2006-os
kormánybizottság munkájának értékelése
A GAZADSÁGI VERSENYHIVATAL JELENTÉSE A JELZÁLOGHITELEZÉS TÁRGYÁBAN FOLYTATOTT ÁGAZATI
VIZSGÁLATRÓL
https://www.gvh.hu/pfile/file?path=/dontesek/agazati_vizsgalatok_piacelemzesek/agazati_vizsgalato
k/print_4132_h.pdf&inline=true
Fogyasztóvédelmi szempontokból ezeknek sokkal nagyobb a jelentősége, mint az 1920-as, 1930-as
évekbeli jogelméleti fejtegetések boncolgatásának.
Információk a kormánybizottságról:
„1. A bizottság tagjai
Elnök: Dr. Várhegyi Éva, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Pénzügykutató Zrt. tudományos
főmunkatársa
Tagok: Dr. Dietz Gusztávné, az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület pénzügyi szolgáltatási
munkabizottságának elnöke
Dr. Király Júlia kandidátus, a Nemzetközi Bankárképző Központ Zrt. vezérigazgatója
Kovács Surd, a Gazdasági Versenyhivatal delegáltja
Horváth Henrik, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete delegáltja
2. A bizottság működésének célja
Magyarországon három tucat bank és több száz takarékszövetkezet nyújt szolgáltatásokat az
embereknek és a vállalkozóknak. Különböző kutatói műhelyekben folytatott, tudományos igényű
vizsgálatok azonban arra az eredményre jutottak, hogy a hazai bankpiacon egyes lakossági termékek
árazásában a fogyasztók számára hátrányos féloldalasság tapasztalható, ami a banki erőfölény
meglétére utal; a fogyasztói hitelek piacán pedig alacsony fokú verseny mutatható ki.
A Gazdasági Versenyhivatalban 2004-2005-ben lefolytatott, a jelzáloghitelek piacát áttekintő ágazati
vizsgálat arra az eredményre jutott, hogy bár a tapasztalt anomáliák nem indokolnak versenyfelügyeleti
eljárást, rámutatnak a fogyasztóvédelem szabályozási és intézményi feltételeinek gyengeségeire.”
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20060927/szakertoi-vizsgalobizottsagok-felallitasarol-dontott-akormany-jovo-heten-indul-a-munka-74158?page=2
Sajnos a devizahitelezést egyáltalán nem elemezte egyik vizsgálat sem. Az azonban, hogy pl. a
kamatemelésekkel visszaélnek a bankok, már 2005-ben világos volt, mégiscsak 2015-ben került sor a
forint kölcsönök esetében is az újraszámolásra.
A szerző megerősíti újra azt, hogy a bankkölcsönt tartozásként kell kezelni:
A valóságban a deviza alapú szerződések megkötését a Ptk. 231. §-a mindig is lehetővé
tette; annak eredeti (4) bekezdése – 1978. március 1-je előtt – csak annyiban korlátozta
azt, hogy kimondta „[p]énztartozás értékállandóságának biztosítására irányuló kikötés
alapján a tartozás keletkezésekor meghatározott összegtől eltérő összeg fizetésének csak
annyiban van helye, amennyiben a kikötött pénznemnek az aranyhoz viszonyított
törvényes árfolyama a pénztartozás keletkezése és teljesítése közötti időben
megváltozott”. – 107. oldal
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12. A szerző javaslatai a hazai szabályzás továbbfejlesztésére
A szerző a 2020-as értekezés megírása előtt, már 2017-ben kifejtette nézeteit az Acta Humana jogi
szakfolyóiratban.
„Sok peres fél (ha nem is mindegyik) azt várná el a bíróságtól, hogy az ő érdekeit jobban vegye
figyelembe a bíróság, a neki kedvezőtlen döntés ne legyen végleges, és a döntésnél a bíróság
teljeskörűen vegye figyelembe az ő személyes körülményeit. Könnyű belátni, hogy ezeknek az
igényeknek a bíróság nem tehet eleget; az ellenérdekű felek jogvitájában nem lehet mindkét félnek
egyoldalúan kedvezni, legfeljebb mindkét féllel egyenlő mértékben tisztességesen
eljárni.
A devizahiteles problematika bírósági kezelése kapcsán is felmerült az az igény (illetve vád), hogy a
bíróságok, illetve a Kúria valamelyik fél (fogyasztók, bankok) oldalára álljon (állt), és utaltak
társadalompolitikai vagy gazdaságpolitikai szempontból valóban fontos körülmények – mint például a
lakhatás biztosítása, a családok anyagi biztonsága, a bankrendszer vagy az államháztartás stabilitása –
figyelembevételének szükségességére vagy hiányára. A bíróságnak azonban nem az a feladata, hogy egy
jogvitában valamelyik fél oldalára álljon, és nem is az, hogy egyedi peres ügyekben rendszerszinten
jelentkező társadalompolitikai vagy gazdaságpolitikai problémákat oldjon meg.”
A devizaalapú kölcsön fogalmi elemei és konstrukció jogi megítélése a Kúria gyakorlatában
ACTA HUMANA - 2017/4. 71–88.
https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/actahumana/article/view/2056/1336
A szakdolgozatában a szerző jól láthatóan próbálja korrigálni az „egyenlő mértékben tisztességesen
eljárni” szellemiségben az a tevékenységet amit éveken keresztül a Kúrián a bankok javára elvégzett.
Azonban sajnos nem végzett teljeskörű korrekciót.
A szerző 2017-ben lábjegyzetben idézi:
„Napjaink rettenetesen pórul járt devizahitelesei tekintetében tehát megállapíthatjuk,
hogy a római jog egészen világos és egyértelmű álláspontja szerint a kölcsöntartozás
devizában (rendszerint svájci frankban vagy euróban) történő elszámolására vonatkozó
kikötés semmiképpen sem vonhatja maga után, hogy a hitelező által az adósnak
ténylegesen forintban kifizetett tőkeösszeg emelkedjék, amennyiben a felek a
tőketartozás mellett kamatot is kikötöttek. A tőkeösszeg ugyanis csak akkor
emelkedhetne, ha az erre vonatkozó megállapodás a felek között a kamatot pótolná, de
természetesen ekkor sem tartalmazhatna a megemelt tőkeösszeg tőkeuzsorát. A
ténylegesen folyósított tőkeösszeget tehát csak igen korlátozottan, 10-15%-kal
haladhatná meg. A devizában való elszámolásra vonatkozó szerződéses kikötés jelenleg
uralkodó értelmezése és az ennek megfelelő gyakorlat szerint azonban az adós
tőketartozása ennél jóval nagyobb mértékben emelkedhet – a forintnak a devizapiacon a
kérdéses devizával szemben bekövetkezett árfolyamgyengülése folytán –, annak ellenére,
hogy az adós szabályszerűen fizeti az esedékes törlesztőrészleteket a kamatokkal együtt,
netán már el is érték ezek a törlesztőrészletek a hitelező által neki ténylegesen folyósított
forintösszeget. Ez pedig tagadhatatlanul a tőkeuzsora kirívó esete.” Bessenyő (2014)
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A szerző 2017-ben is azzal a téves állításával utasította el a jogos észrevételt, amit jelen beadványban
cáfolok:
„A devizában történő kirovás mellett a kirovó pénznemben meghatározott, megfizetendő
tőkeösszeg
nem nagyobb, mint a folyósított; a szerző által felhozott római jogi példákban azonban a
kirovó
pénznemben meghatározott, megfizetendő tőkeösszeg volt nagyobb, mint a folyósított.
Ismét hangsúlyozni kell, hogy a római jog a kamat peresíthetőségét nem engedte meg.”
Mi köze van az egész kérdésnek ahhoz, hogy 2000 évvel ezelőtt a kamat perelhető volt-e vagy sem?
2017-ben a szerző már a kamatparitás elvéből eredő kamatelőny és árfolyam emelkedés
kiegyenlítéséről ír:
„A Kúria első érve arra utal, hogy a rendes árfolyamváltozás mellett a kamatelőny és az
árfolyamkockázatból fakadó többlet-teher hosszabb távon általában kiegyenlíti egymást
(kamatparitás elve), a második érve pedig összefügg a 6/2013. PJE határozat 3.
pontjához fűzött indokolás azon megállapításával, hogy a „2001–2008 közötti
időszakban a pénzügyi intézmények sem láthatták előre a jövőbeni árfolyamváltozásnak
sem a mértékét, sem az irányát”.
„A 6/2013. PJE határozat 3. pontjához fűzött indokolásban a Kúria – utalva a PSZÁF és az
MNB szakmai anyagaira – azt az álláspontot fogadta el, hogy „[a] tájékoztatási
kötelezettség nem terjedhetett ki az árfolyamváltozás várható irányára, előre nem
látható mértékére, a kockázat reális voltára, valószínűségére. […] a pénzügyi
intézménynek nem kellett arról nyilatkoznia, hogy a hosszabb távra
kötött szerződés ideje alatt mi lehet az árfolyamváltozás felső határa. Ilyen tartalmú
tájékoztatási kötelezettséget egyébként nem is lehetne teljesíteni, mert az árfolyam
emelkedésének, csökkenésének nincs pontosan előre látható, kiszámítható mértéke,
illetve korlátja, különösen hosszú időintervallum esetén”.
Azonban a szerző sem 2017-ben sem az értekezésében nem fejti ki, hogy a két állítás
homlokegyenest ellent mond egymásnak. Az is fájóan hiányzik, hogy a „rendes
árfolyamváltozás” kifejezés nincs kifejtve, arról pedig még csak utalás sincs, hogy az
adósokat milyen módon kellett volna tájékoztatni a „rendes árfolyamváltozásról” és
ennek a saját szerződésére vonatkozó fogyasztóra káros hatásáról.
A szerző 2017-ben még nem ismerte a „törlesztési karakterisztika” kifejezést és annak jelentőségét.
Vagyis a korábbi években főtanácsadóként úgy terjesztett elő és szavaztatott meg javaslatokat, hogy a
devizahitel alapvető, jellegadó tulajdonságával egyáltalán nem volt tisztában.
Az mindenképpen tiszteletet érdemel, hogy a szerző 2020-ban elég bátor volt ahhoz, hogy korábbi
hiányosságán javítson.
A PSZÁF szakmai anyagát már elemeztem, és kimutattam benne a félrevezetéseket, a csúsztatásokat és
a Kúria által félreértett megállapításokat. Az MNB szakmai anyagát sem az MNB sem pedig a Kúria nem
adja ki. Hiába perelte évekig a Kúriát Gömöri László, nem sikerült elérnie, hogy a Kúria sz MNB szakmai
anyagát nyilvánosságra hozza. Ugyan Gömöri László jogerősen pert nyert a Kúria ellen, azonban a Kúria
jogorvoslatért a Kúriához fordult, és minő meglepő ebben a perben már a Kúria a Kúriának adott igazat.
„Rendelkező rész
A Kúria a jogerős ítéletet részben hatályon kívül helyezi és az elsőfokú bíróság ítéletét részben
megváltoztatja és az alperest arra kötelezi, hogy a 6/2013. PJE határozatot eredményező jogegységi
eljárásban keletkezett alábbi közérdekű adatokat 15 napon belül küldje meg a felperesnek az általa
megadott ….. e-mail címre:
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A véleményadásra felkért szervezetek, továbbá a véleményt adó szervezetek nevét, azt, hogy hány és
milyen kérdésekben kért véleményt az alperes a jogegységi határozat meghozatalát megelőzően.
Egyebekben az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja és a jogerős ítéletet hatályában fenntartja.”
Kúria - 2016. december 14 - Pfv.IV.21.749/2016/9.
Gömöri László később nyert az Alkotmánybíróságon, azonban sajnos elhalálozott és az ügyét senki sem
vitte tovább.
Az alábbi gondolat nem került kifejtésre 2017-ben, az értekezésből pedig teljesen hiányzik:
„A fizetőképesség szempontjából ugyanis egyáltalán nem mindegy, hogy az
árfolyamváltozás az infláció hatására következik-e be, a jövedelemszint nominális vagy
reális növekedése mellett, egy gazdasági fejlettségbeli különbségből adódó folyamatos,
mérsékelt ütemű leértékelődési folyamat részeként vagy hirtelen, esetleg nem is a magyar
és az érintett deviza szerinti ország gazdaságát
érintő okokból következik be mindez.”
Nincs sajnos összekapcsolva a szerző által két gondolat, az hogy a „rendes árfolyamváltozás” pontosan
„az infláció hatására következik”. Ennek pedig egyenes következménye a „törlesztési karakterisztika”. Ez
utóbbit viszont az értekezés, ábrával kiegészítve nagyon pontosan ismertet.
Azonban azzal, hogy a szerző korrigálta korábbi hiányosságát, a Kúria 6/2013 PJE-ben megfogalmazott
és alaptalan és megtévesztő állítását nem teszi semmissé. A devizahiteles perekben eljáró bíróságoknak
most, 2022 elején is követniük kell a jogegységi határozatban leírtakat. Akkor is, ha minden devizahiteles
ügyek iránt érdeklődő tudja, hogy ezek az állítások hazugságok.
A szerző 2017-ben még nem ismerte a Bankszövetség 2006. januári tájékoztatóját, legalábbis említést
sem tesz róla. Az alábbi összegzést hozta:
„Azt a konstrukciót, amelyben a fogyasztó a forintkölcsönökre általában irányadó piaci
kamatszintnél alacsonyabb nominális kamat és ezzel összefüggésben alacsonyabb (kezdő)
törlesztőrészlet fejében a devizában történő elszámolásból fakadó árfolyamkockázatot
teljes mértékben, korlátlanul a fogyasztó viseli, nem ítélte önmagában érvénytelennek,
kivéve ha a fogyasztó a szerződéskötéskor nem volt tisztában az árfolyamkockázatból rá
háruló hátrányoknak, vagyis annak a valós lehetőségnek,
hogy a kölcsön futamideje alatt – az árfolyamok előre nem látható irányú és mértékű
változásából fakadóan – a törlesztés forintban meghatározott összege akár a
többszörösére is nőhet, ellensúlyozva vagy esetleg visszájára fordítva az alacsonyabb
nominális kamatból és kezdő törlesztőrészletből fakadó előnyöket.
A Kúria tehát abból indult ki, hogy az elvárhatóság elvének megfelelően eljáró, megfelelő
tájékoztatással ellátott átlagos fogyasztó érvényesen vállalhatott olyan szerződéses
kötelezettséget, hogy a devizaalapú elszámolásból eredő árfolyamkockázatot kizárólag és
korlátlanul maga viseli, a szerződésből rá háruló előnyök – elsősorban az alacsonyabb
nominális kamatszint és kezdő törlesztőrészlet fejében. A külső gazdasági hatásokból –
elsősorban a görög euróválságból – adódó rendkívüli devizapiaci mozgások azonban
alapot adhatnak a devizaalapú kölcsönszerződések módosítására…”
Megjelenik az, hogy az adós az árfolyamkockázatot az „alacsonyabb kezdő törlesztő részlet fejében”
vállalta, azonban a „kezdő” szó zárójelbe került, mintha ennek nem is lenne igazán jelentősége. Az
értekezésben szerencsére már a „törlesztési karakterisztika” a megfelelő igazságot ismerteti. A „kezdő
törlesztő részletből fakadó előny” megfogalmazás is akkor nyer igazán értelmet, ha ismerjük a törlesztési
karakterisztika ábráját.
Az pedig, hogy 2007-ben a szerző „külső hatásokkal”, a „görög euróválsággal” magyarázza a deviza
árfolyamok jelentős és tartós emelkedését, teljes mértékben elképesztő. Erre azonban maga a szerző is
rájött, mert az értekezésében már „trendek”-ről ír.
64

A szerző éveken keresztül nem csak részt vett a Kúrián folyó munkában, hanem annak döntéseiben
meghatározó szerepet töltött be:
.Jelen dolgozat szerzője abban a szerencsés helyzetben van, hogy a Kúria
joggyakorlatának alakulását a Kúria Polgári Kollégiuma mellett dolgozó kúriai titkárként,
majd főtanácsadóként kezdettől fogva figyelemmel kísérhette, aktívan részt vehetett a
jogi megoldások kidolgozásával kapcsolatos belső szakmai vitákban, így közvetlen
ismeretekkel rendelkezik annak a dogmatikai érvrendszernek az elemeit illetően, amely a
Kúria jogi álláspontját alátámasztja. Természetesen a Kúria e tárgyban közzétett elvi
iránymutatásai mindenkor a gyakorlat igényeihez igazodó, a vitában résztvevő felek által
kialakított kompromisszumot tükröző szövegek, így azokban bizonyos dogmatikai érvek,
megközelítések nem tudnak a maguk teljességében és elvi tisztaságában megjelenni. – 2.
oldal
A dolgozat alapvetően két kérdéskört tesz vizsgálat tárgyává: (A) a vizsgált szerződések
jellegadó tartalmának érvényességét, illetve (B) az esetleges érvénytelenség esetén a
további jogkövetkezmények alkalmazhatóságát. – 3. oldal
A tapasztalati alapján a szerző szerint fontos feladat hárul az Országgyűlésre:
A deviza alapú kölcsönszerződésekkel kapcsolatos perek magyar tapasztalatai alapján
célszerű lenne a legfontosabb elveket a jövőre nézve tételes szabályokban rögzíteni. Így az
átláthatóság növelése érdekében célszerű volna jogszabályban rögzíteni legalább a
fogyasztói szerződések tekintetében az „egy szolgáltatás – egy ellenszolgáltatás”-elvet,
vagyis megtiltani a szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás indokolatlan megbontását.
Célszerű lenne kimondani, hogy a fogyasztói kölcsönszerződésben kamaton felül további
fizetési kötelezettség csak akkor köthető ki, ha az olyan, a szerződésben megjelölt, önálló
mellékszolgáltatást ellentételez, amelyet a hitelező vagy harmadik személy az ügylet
megkötése vagy teljesítése érdekében a fogyasztónak nyújt, vagy – a kölcsönszerződéssel
rendszerint vagy szükségképpen együttjáró mellékszolgáltatás esetén – arra tekintettel a
tipikus főszolgáltatást (a kamatot) arányosan csökkentik.
Egyébként is célszerű lenne a jogszabályban meghatározni az egyes költségtétel-típusok
(kamat, díj, költség, jutalék) fogalmát, és a szerződésekben megkövetelni ezek
következetes használatát, a szükséges mértékben szankcionálva e szabály megsértését,
akár az által, hogy a megtévesztő elnevezés használata folytán beálljon a
tisztességtelenség vélelme, vagy olyan módon, hogy ebben esetben a tisztességtelenséget
az adott költségtípusra vonatkozó szabályok szerint vizsgálná a bíróság. A költség esetén
a költség indokoltságát és tényleges felmerülést kellene vizsgálat tárgyává tenni, a jutalék
esetén azt, hogy a fogyasztó javára valamely harmadik személy által nyújtott szolgáltatás
közvetítésének díjáról van-e szó, a díj esetén pedig azt, hogy az ellentételezett
szolgáltatást valóban a fogyasztónak nyújtja-e a hitelező pénzügyi intézmény. – 505. oldal
Indokolt volna a jogkövetkezményeket is átgondolni: lehetőleg el kellene kerülni azt, hogy
a szerződések megdőljenek. Ennek értelmében a kötelező tartalmi elemek hiánya esetén
célszerű lenne átvenni azt a német megoldást, miszerint a kölcsönösszeg meghatározása
miatti érvénytelenséget a kölcsönösszeg folyósítása orvosolja (esetleg akként, hogy ha a
deviza alapú kirovás nem egyértelmű, akkor a kölcsönt forintban kiróttnak kell tekinteni),
míg a kamat és az egyéb fizetési kötelezettségek tekintetében azzal a következménnyel
járnak, hogy a kölcsönösszeg után csak a törvényes kamatmérték számítható fel.
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Abban az esetben, ha a jogkövetkezményekkel kapcsolatos uniós elvárások tisztázódnak,
célszerű lenne a kirovás érvénytelensége esetén alkalmazható jogkövetkezmények
törvényi rögzítése. Ezt annak idején a forintosítási törvény kodifikációja kapcsán már
jeleztem az igazságügyi tárcánál, de akkor ez elmaradt, mert a minisztériumnak az volt az
álláspontja, hogy jogszabállyal nem lehet a szerződések érvénytelenségét az
érvénytelenségi ok kiküszöbölésével – tehát jogszabályi szerződésmódosítás útján –
orvosolni. Ez azonban szerintünk alaptalan aggály, és nagyban növelné a jogbiztonságot,
ha ezeket a szerződéseket a jogszabály nyilvánítaná érvényessé, az általa meghatározott
tartalommal.
Az elszámolás tapasztalataiból okulva célszerű lenne a fogyasztói kölcsönszerződések
esetén előírni, hogy a bank a havi törlesztések elszámolása során a követeléseit és a
befolyt összegeket az egyes fizetési jogcímeket elkülönítve, a fizetési kötelezettségek
mértékét, a kiszámításuknál figyelembe vett adatokat konkrétan megjelölve tüntesse fel,
és ezeket az elszámolásokat a szerződés megszűnését követő öt évig őrizze meg. Számos
esetben fordult elő ugyanis, hogy a fogyasztó azért nem tudta az igényét pontosan
megjelölni, mert fogalma sem volt, hogy a bank milyen adatokkal számolt, sőt, sok
esetben a bankok sem tudták – a még folyó kölcsönöknél sem – a korábbi időpontban
fennálló paramétereket. – 506. oldal

13. A hitelről és zárszó
Kimaradt az elemzésből a kölcsön, a hitel alapvető szerepének ismertetése. Lakossági kölcsönök
esetében leginkább előrehozott vásárlásról van szó. Az adós többet szeretne költeni, mint amennyi
jövedelme (jellemzően munkabér) éppen van. Vállalva ezzel azt is, hogy később a jövedelmét nem tudja
elkölteni teljes egészében mert fizetnie kell a törlesztő részleteket. Valamint a kamatokat…
Nemzetgazdasági szinten ez azt jelenti, hogy „felpörög” a gazdaság a lakosság hitelfelvétele által, hiszen
a megvásárolni kívánt terméket le kell gyártani. A visszafizetés időszakában viszont fordított a helyzet,
kevesebb termékre van szükség. A lakosságnak kevesebb elkölthető pénze marad.
Lakáscélú hitelek esetében gyakran nem csak előrehozott vásárlásról van szó, hanem gazdasági
döntésről. Az adós mérlegeli, hogy lakást bérel, vagy hitel segítségével lakást vásárol magának.
Az un. monetáris politika szabályozza hogy olcsó hitelekkel pörgetik a gazdaságot, vagy magas
kamatokkal „hűtik” a túlhevült piacot, esetleg akadályozzák hogy „ingatlan buborék” (indokolatlan
mértékben felmenjenek az ingatlanok árai) alakuljon ki.
A hitel szó egyik hétköznapi jelentése, amikor valaki a sarki boltban, vagy a borozóban nem fizet, hanem
felírják egy papírra a vásárlást, a fogyasztást. Hitelbe vásárolt, hitelbe ivott. Az tudott ezzel a
lehetőséggel élni, aki hitelképes volt. Rendszeren fizette a papírra rögzített tételeket.
A hitel szó másik, kevésbé elterjedt jelentése a gazdasági életben mindennapos. A vásárló késve fizet.
Általános a 8-15-30 napos fizetési határidő. Ezekben az esetekben az eladó meghitelezi a vásárlót.
Természetesen ez komoly hitelképességi vizsgálattal jár. Új vagy nem megbízható vevő esetén a vásárlás
készpénzzel, vagy előre utalással történi.
Mindannyiunkat hiteleznek, csak épp nem használjuk ezt a kifejezést. Havonta fizetjük az elektromos
energia fogyasztásunkat, a víz és a gáz fogyasztásunkat. Ugyanígy az internet, a vezetékes és sok esetben
a mobil számlákat is.
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Ha nem fizetünk, akkor küldenek egy udvarias hangú fizetési felszólítást. Ezt követi majd egyre
keményebb felszólítás. A fizetés követeléséből akkor lesz tartozás, ha a követelést elismerjük.
Adósok nagy része ismeri a „MOKK levelet”.
„Több mint félmillió fizetési meghagyásos eljárás indul évente Magyarországon – főként
ki nem fizetett rezsiszámlák, parkolási bírságok és banki tartozások miatt –, miközben az
adósok kevesebb mint öt százaléka vitatja a követelést és mond ellent. Sokan át sem
veszik a fizetési meghagyást, amivel a tévhitekkel ellentétben nem ússzák meg az eljárást,
és heteken belül akár végrehajtás is indulhat ellenük. A Magyar Országos Közjegyzői
Kamara (MOKK) azt javasolja, hogy akinek fizetési meghagyást kézbesítenek,
mindenképpen reagáljon, ha valaki valóban tartozik, fizesse ki a tartozását, de ha nem
tudja, próbáljon egyezkedni hitelezőjével, ha pedig nem tartja jogosnak a követelést,
mondjon ellent.
….a fizetési meghagyás nem egy egyszerű fizetési felszólítás, hanem olyan hivatalos irat,
amelyre reagálni kell. Ha valaki nem veszi át, vagy nem reagál rá, akkor azt a jogszabályok
alapján úgy kell tekinteni, mintha elismerte volna a követelést, ezért néhány hét múlva
akár a bankszámláján lévő pénz egy részét is elviheti a végrehajtó.
Ha valaki fizetési meghagyást kap, a legfontosabb, hogy vegye át, mert csak így tud
határidőben – a kézhezvételtől számítva tizenöt napon belül – reagálni. Ha az iratot nem
veszi át, akkor a kézbesítés második megkísérlését követő ötödik munkanapon a
küldeményt a jogszabályok szerint kézbesítettnek kell tekinteni. Így ebben az esetben
jogerőre emelkedik a fizetési meghagyás, és ha az adós nem fizet, a jogosult végrehajtást
kezdeményezhet ellene.”
https://www.origo.hu/jog/20200902-origo-jog-magyar-orszagos-kozjegyzoi-kamarafizetesi-meghagyas-adosok.html
Végrehajtást ugyanis csak tartozás alapján lehet elismerni.
A bankkölcsönök esetében már a szerződéskötéssel egyidőben aláíratták az adóssal azt a közjegyzői
okiratot, mely szerint az adósnak tartozása van. Akkor, amikor még egy fillért sem kapott kölcsön, amikor
még a banknak volt fizetési kötelezettsége. Azonban jelen beadványnak nem tárgya a közjegyzői
tevékenység vizsgálata, viszont erre is sort kell keríteni a Parlament falai között: mi a szerepe egy
bankkölcsön esetében a közjegyzőnek? Van-e fogyasztóvédelmi szerepe?
A végrehajtás és a tartozás kifejezések összekapcsolódnak. Adósságot nem lehet végrehajtatni, csak
tartozást. A tartozás az, amit határidőre nem fizet meg a kötelezett…
A most leírtakon kívül még bőven van mit vizsgálnia a képviselőknek.
Egy nemrég készült összesítésem ezzel kapcsolatban:
https://mek.oszk.hu/22600/22658/22658.pdf
Az elmúlt években már több alkalommal jeleztem beadványokkal, elemzésekkel, hogy nem születnek
megalapozott és jogszerű döntések. Ezek többet is csatolok.
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A csatolt mellékletek listája
1. A kúria válasza – 2021.09.01.
2. Az MNB válasza – 2021.09.21.
3. A Legfőbb Ügyészség válasza 2021.12.16.
4. Levél a Kúria elnökének – 2016.01.30.
5. Válaszlevél a Kúria elnökéhez – 2017.02.17.
6. A Kúria elnökének válasza – 2017.04.12.
7. Levél a Kúria elnökének – 2018.09.25.

A Magyar Elektronikus Könyvtárban elérhető összesítések, dokumentum gyűjtemények
Javasoltam a Kúriának, hogy az észlelt PSZÁF megtévesztések miatt értékelje át a jogegységi
határozatok megállapításait, a Magyar Nemzeti Banknál, majd a Legfőbb Ügyészségnél kértem, hogy
kezdeményezzék a Kúriánál a jogegységi határozatok felülvizsgálatát:
A PSZÁF alaposan félrevezette 2013-ban a Kúriát - értékelés 2021-ben
https://mek.oszk.hu/22300/22368/
Az MNB-nél és a GVH-nál kezdeményeztem, hogy vizsgálják ki, milyen módon tévesztették meg a
devizahitelezés során a fogyasztókat:
DEVIZAHITEL – A megtévesztés esetei
https://mek.oszk.hu/19100/19109/
DEVIZAHITEL – A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) felelőssége
https://mek.oszk.hu/21900/21936/

Az Ügyészségnél kezdeményeztem 2016-ban vizsgálatokat:
DEVIZAHITEL – Tisztelt Ügyészség…
https://mek.oszk.hu/18300/18357/
Ez a könyv is elérhető a nagyobb könyvesboltok polcain.

A Kúria figyelmét felhívtam a jogegységi határozatokvalótlan állításaira:
DEVIZAHITEL – A Kúria valótlan állításai
https://mek.oszk.hu/18300/18356/

Négy éve készítettem összesítést a parlamenti képviselő jelöltek számára:
DEVIZAHITEL – Kézikönyv képviselőknek
https://mek.oszk.hu/18300/18360/
Ez a könyv elérhető a nagyobb könyvesboltok polcain.
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Összegeztem a parlamenti pártok devizahiteles álláspontjait, megoldási javaslatait:
DEVIZAHITEL – A Parlamenti pártok tervei 2022 előtt
https://mek.oszk.hu/22600/22658/22658.pdf

Az észlelt devizahiteles jogállamisági hiányosságok miatt az Európai Parlamenthez fordultam:
DEVIZAHITEL – Petíció az Európai Parlamenthez
https://mek.oszk.hu/22000/22032/
DEVIZAHITEL – Újabb két petíció az Európai Parlamenthez
https://mek.oszk.hu/22100/22122/
Additions to the (non-) enforcement of EU consumer protection directives in cases of "foreign
currency denominated borrowings" related procedures in Hungary
https://mek.oszk.hu/22100/22145/

Összegeztem az Adóskamara dokumentumait:
DEVIZAHITEL – Adóskamara dokumentumok 2018.Q1-Q2
https://mek.oszk.hu/18500/18504/

Társszerzője vagyok egy nemzetközi devizahiteles kötetnek:
Devizahitel? Tanulmányok, esszék vitairatok a „speciális banki termékről”
Devizahitel – adós és érdekvédő civil szemszögéből
A 105 oldaltól a 129. oldalig
https://mek.oszk.hu/19100/19119/

A devizahiteles törvények keletkezésekor készítettem az első elemzésem:
DEVIZAHITEL – Hol az (i)gazság?
https://mek.oszk.hu/18300/18355/
Ez a könyv elérhető a nagyobb könyvesboltok polcain.

Budapest, 2022. január 30.

Szabó József
Arany Liliom Alapítvány kuratóriumi tag
Hiteles Mozgalom munkaszervezet ügyvezető
https://hitelesmozgalom.eoldal.hu/
hitelesmozgalom@gmail.com
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Tisztelt Kúria!
Tisztelt Dr. Darák Péter elnök úr!
Ahhoz, hogy a devizahitelek árfolyamkockázatával kellő mélységében tudjunk foglalkozni,
érdemes megismerkedni a DH törvények meghozatala előtti években történtekkel is.
Hasonlóan, mint most 2018 őszén, a C-51/17 sz. ügy ítéletének meghozatalát követően, hét
évvel ezelőtt, 2011 ősze is a remény időszaka volt.

Rogán Antal törvényjavaslata – 2011. szeptember
A kedvezményes árfolyamú végtörlesztésről szóló törvénytervezet Rogán Antal nyújtotta be a
Parlament elnökének 2011. szeptember 16.-án, pénteken (T/4144).
Részlet az indoklásból:
„A Javaslat átmeneti időre lehetővé teszi, hogy az ingatlannal fedezett fogyasztóval kötött
deviza alapú hitelek rögzített árfolyamon teljes előtörlesztésre (végtörlesztésre) kerüljenek.”
„A javaslat lehetőséget biztosít arra, hogy a fogyasztóval kötött lakóingatlannal fedezett deviza
alapú kölcsön végtörlesztését a hiteladós svájci frank esetében 180 HUF/CHF, euró esetében
250 HUF/EUR, japán jen estében 200 HUF/10JPY árfolyamon teljesítse. Az erre vonatkozó
igénybejelentés végső határidejét is meghatározza a Javaslat…”
http://www.parlament.hu/irom39/04144/04144.pdf
A törvényjavaslat a Hitelintézeti törvényt egészítené ki a 200/B§-al. Részlet:
„az árfolyam alkalmazására a pénzügyi intézmény abban az esetben köteles, ha
b, a kölcsönszerződést a pénzügyi intézmény … nem mondta fel.
c, a végtörlesztésre vonatkozó igénybejelentését a hitelfelvevő 2011. december 30. napjáig a
végtörlesztéssel érintett deviza alapú kölcsönt nyújtó pénzügyi intézmény részére benyújtja…
http://www.parlament.hu/irom39/04144/04144.pdf
Három nappal később, 2019. szeptember 19.-én, hétfőn a Parlament rendelkezett a
törvényjavaslat gyorsított megtárgyalásáról, aznap volt a vita és el is fogadták a
törvényjavaslatot.
A kedvezményes árfolyamú végtörlesztésről szóló parlamenti vitában elhangzott:
„Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Természetesen az első kérdés, ami felmerül az
emberben, hogy milyen szükség van ezekre a törvényjavaslatokra. Szerintem a válasz evidens és
egyértelmű: azokat az embereket, akik annak idején a devizahitel felvételének a
lehetőségével éltek, kevés kivétellel, de gyakorlatilag megtévesztették és becsapták;
megtévesztették és becsapták abban az értelemben, hogy messze nem voltak tisztában a
devizahitelek felvételének minden kockázatával. De még ha azzal tisztában is lettek volna,
minden valószínűség szerint senki nem hívta fel a figyelmüket arra, hogy azok a szerződéses
konstrukciók, amelyeket aláírhattak akkoriban - és nem volt más választásuk mást aláírni -,
gyakorlatilag minden egyes kockázatot kivétel nélkül az ügyfélre hárítanak.
Valószínűleg arra sem hívta fel senki külön egyébként a hitelfelvevők figyelmét, hogy
mindezeken túlmenően nem elegendő az, hogy a devizahiteleknek magukban óriási
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árfolyamkockázatuk van, nem elegendő az, hogy minden kockázatot a hitelt nyújtók, tehát a
bankok és a pénzintézetek a hitelfelvevők, azaz a magyar családok számára hárítanak át,
ezenkívül ráadásul az akkoriban aláírt szerződésekkel ezt egyoldalú szerződésmódosítás
keretében is megtehették a magyar bankok. Tisztelt képviselőtársaim, ez bizonyos értelemben
Európában is egyedülálló. Ily módon, ekkora kockázatot egyoldalú szerződésmódosítással,
minden kockázati elem áthárításával, azt gondolom, nincs olyan európai uniós tagállam, ahol
ezt a hitelezési gyakorlatot folytatni lehetett volna.”
„Azok, akik élnek az árfolyamgát lehetőségével, kiszámítható törlesztőrészletet kapnak,
pontosan kiszámíthatják, hogy egyébként mennyit kell fizetni januárban, mennyit decemberben,
hogyan alakul éven belül és a következő három évben a törlesztőrészlet nagysága. Ez azonban
nem jelenti azt, hogy pontosan azért, mert a hitelt felvevők túlnyomó részét megtévesztették
és becsapták, ne kellene megnyitni a lehetőséget az előtt, hogy ebből az előnytelen
szerződésből, ebből az előnytelen konstrukcióból a hitelfelvevő kiléphessen; természetesen
úgy, hogy a kockázat egy részét önnönmaga vállalja.
Tisztelt Képviselőtársaim! Azt gondolom, hogy az a törvényjavaslat, ami előttünk fekszik,
pontosan erről szól. A kedvezményes végtörlesztés lehetősége biztosítja azt, hogy a kockázat
egy részét a hitelfelvevő vállalja, más részét a bank vállalja, és ezzel egyébként ki tud lépni a
szerződő fél ebből a konstrukcióból 180 forintos svájcifrank-árfolyam, 250 forintos euró
árfolyam, illetve 2 forintos jenárfolyam mellett. Az a törvényjavaslat, ami elénk került, pontosan
ezt írja körbe.”
„Ugye azokról beszélünk, akik devizahitelt vettek fel, akármilyen felhasználásra, lévén, hogy
ez lehetett lakáscélú vagy akár szabad felhasználású devizahitel is, viszont annak fedezetét
lakóingatlanon telepített jelzálog biztosítja; ez több mint egymillió család, több mint egymillió
ember Magyarországon. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy ez a kör élhet az előbbiekben említett
végtörlesztés lehetőségével. Azt is tudnunk kell, hogy ezen belül több mint 80 százaléka ezeknek
a hiteleknek alapvetően 10 millió forint alatti hitel. Azt is tudnunk kell, hogy a maradék 20
százalék nagy része is egyébként a 10 és 30 millió forint közötti kategóriába esik, és 30 millió
fölött gyakorlatilag körülbelül 38-40 ezer magyar családnak van egyébként devizaalapú
jelzáloghitele.
Tudniuk kell, hogy az elmúlt hetekben - természetesen a bejelentés óta és a miniszterelnök úr
által megerősített bejelentés óta - több olyan orgánum is volt, amelyik elvégzett ezzel
kapcsolatban spontán közvélemény-kutatásokat az érintett hitelfelvevők között. Ebből
egyértelműen az derül ki, hogy a hitelfelvevők jelentős részben megpróbálnak élni a
végtörlesztés lehetőségével, és ugyanezekből a számokból - akár ha a portfolio.hu-ra utalok az is egyértelműen kiderül, hogy itt nincs különbség aközött, hogy valaki mekkora összegű
hitelt vett fel. Aki kis összegű hitelt vett fel, az is megpróbálja mozgósítani a családi
erőforrásokat, vagy megpróbál forinthitelhez jutni annak érdekében, hogy ebből a számára
kétségkívül nagy kockázatot jelentő és rendkívül előnytelen szerződésből ki tudjon lépni.
Azt gondolom, hogy ezek között éppúgy lesznek kisemberek, mint nem kisemberek. Minden
kétséget kizáróan a magyar társadalom előbb említett széles rétegéből, tehát az egymillió
családból sokan próbálnak meg majd élni a végtörlesztés lehetőségével.”
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„..én azt gondolom, hogy ez a törvényjavaslat Magyarországon minden család számára nyit
egy lehetőséget. Ezzel a lehetőséggel ők élhetnek, ők dönthetik el, hogy megfelelő-e számukra
ez a konstrukció, a forinthitelre való áttérés, vagy éppen a családi erőforrások mozgósításával
a végtörlesztés.”
„…a kérelem benyújtásától számított 60 napon belül mind a bank köteles a végtörlesztést
előkészíteni, illetve a hitelt felvevő, a végtörleszteni szándékozó is 60 napon belül köteles a
hitel törlesztését elvégezni.”
„Külön parlamenti vizsgálatnak kell azt tisztáznia, hogy kik és milyen felelősséggel
rendelkeznek azért, hogy Magyarországon nem léptették életbe azokat a korlátozó
intézkedéseket, amelyek Lengyelországban, Csehországban, Szlovákiában, de akár még
Horvátországban is léteztek és működtek. Ezt a felelősséget nem itt és most kell tisztázni, erre
van külön fórum, én azt gondolom.”
(Parlamenti jegyzőkönyv – Rogán Antal a napirendi pont előadója- 2011.09.19.)
Szatmáry Kristóf nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár:
„Azt gondolom, hogy a javaslat támogathatóságát mi sem bizonyítja jobban, mint hogy ezen
javaslat ellen bizonyos körök részéről igen heves támadások, igen heves reakciók érkeztek. Ez
pontosan azt jelzi, hogy ez a javaslat sért bizonyos érdekeket. Sért olyan érdekeket, amelyek az
előző időszakban extraprofitra tettek szert a magyar háztartásokkal, a magyar családokkal
szemben.
Azt gondolom, hogy ez a javaslat azért is támogatandó, mert vannak ennek a javaslatnak
nyertesei, és vannak vesztesei. Ennek a javaslatnak egyértelműen nyertese lehet az a több
tízezer, több százezer magyar család, amelyik ki tud kerülni ezáltal a devizában való
eladósodottság és a törlesztőrészletek csapdájából. Ezért is, ahogy képviselőtársunk mondta,
kérjük a parlamentet, hogy támogassa a javaslatot.
Babák Mihály a számvevőszéki és költségvetési bizottság előadója:
„Kérdés volt a bizottság ülésén, hogy a kormány számolt-e kockázattal. Igen, számolt, és vállalta
a kormány a kockázatot az emberek érdekében és képviseletében, a bankokkal szemben,
amelyek rossz és hibás terméket értékesítettek irányukba.”
Simon Gábor (MSZP – Fogyasztóvédelmi bizottság elnöke):
„Aztán fölvetődött kérdésként az is, és szeretném, ha figyelembe vennék, hogy azokkal a bajba
jutott devizahitelesekkel, akik nem tudnak végtörleszteni, mi lesz. Mi fog velük történni?
Nekik hogyan kívánnak segíteni? Hogyan fognak azoknak a családoknak támogatást nyújtani,
akik az anyagi kondíciójukon, anyagi erejükön alapulva nem tudják ezt a támogatást igénybe
venni?
Aztán mi történik azokkal a hitelesekkel, akiknek a hitele ma már nagyobb értéket képvisel,
mint amennyi az ellenértékben meglévő ingatlan értéke? Ők mit fognak tenni, ők hogyan
fognak tudni ilyen kormányzati javaslatokkal élni, ezekből a kedvezményekből részesülni?”
„Aztán mi van azokkal, akik, tegyük fel, át akarják váltani a devizahitelüket forinthitellé, de nem
találnak olyan bankot, ami egyébként ezt számukra biztosítani akarja? Velük mi fog történni?
Hogyan nyújtanak számukra támogatást? Biztosan ismerik az idevágó számokat, hogy 300 ezer
olyan család van, ami az elmúlt időszakban, az elmúlt egy évben fizetésképtelenné vált. Ennek
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közel a fele ma már 90 napon túli tartozást halmozott fel. Ezeknek a családoknak nincsen annyi
anyagi ereje, nincsen olyan megtakarítása sem a családnak, sem a család környezetében élő
ismerősöknek, barátoknak
vagy távolabbi rokonoknak - mert elhangzott a bizottsági ülésen, hogy ezt így kell megoldani -,
hogy ezt a végtörlesztést megtegyék. Velük mi fog történni?”
„A bizottsági ülésen több képviselő elmondta, ő látja a szegényebb családoknál, hogy mennyire
örülnek ennek a javaslatnak, mennyire úgy érzik, hogy ez az ő életüket meg fogja változtatni.
Biztosak ebben, hogy ez így lesz? Biztosan úgy gondolják, hogy a magyar családok többsége, az
az egymillió család mind-mind rendelkezik azzal a lehetőséggel, hogy éljen ezzel az
előterjesztéssel? Legyen néhány tízezer, aki ezzel élni tud majd. És a többiekkel mi lesz? A többi
900 ezerrel, 800 ezerrel, vagy amennyit akarnak, azokkal mi lesz?
„Azt szeretném önöktől kérni, hogy legyenek belátóak és méltányosak azok iránt is, akik nem
a felső középosztályhoz tartoznak, hanem itt élő szegényebb sorsú családok. Tessék rajtuk is
segíteni! Tessék ezen előterjesztések mellett olyan javaslatokat is behozni, ami segít a
devizahitelesek más csoportjain is!”
Tóth Csaba (MSZP):
„A devizában eladósodott emberek megsegítésére szükség van jó javaslatokra, azonban ez a
javaslat nem nyújt átfogó segítséget a devizahitelesek problémáinak megoldására, csak
azoknak segítség, akik egyébként is tudják fizetni a részleteiket, azok a családok vissza tudják
fizetni a rögzített árfolyamon a tartozásukat, ők valóban jól járnak. Ezzel a legjobb, a leginkább
fizetőképes adósok kerülnek ki a rendszerből.
De mi lesz azzal a mintegy 300 ezer családdal, aki fizetésképtelenné vált az utóbbi egy évben?
Ezek fele már több mint 90 napon túl nem fizető adós, másik részüknek 1-2 hónap elmaradása
van, nekik nincs megtakarításuk, hogy abból előtörlesszenek, ha lenne, fizetnék a havi
részleteket is. Vagy nem tudnak majd hitelt felvenni, hiszen megváltoztak a jövedelmi
viszonyaik, vagy az ingatlan fedezetértéke már nem nyújt kellő fedezetet a hitelfelvételhez,
már nem éri el a fennálló tőketartozást, és valószínű, hogy a bankok alacsonyabb fedezetértéket
állapítanak meg, mint ami a devizahitel volt.
Számukra egyetlen módja van, hogy igénybe vegyék ezt a lehetőséget, hogy kiszállnak a hitellel
terhelt ingatlanból, s az eladásból finanszírozzák a végtörlesztést. Ebben a helyzetben kérdés,
hogy a bank partner lesz-e ebben, hiszen egy késedelembe esett adós csak a bankkal
együttműködve tud értékesítésbe kezdeni, ettől kezdve pedig csak a bank hozzáállásán múlik,
hogy az árfolyam különbözetből adódó veszteséget választja, hogy csökkentse a nem fizető
adósoknál jelentkező kockázatot, vagy hagyja bedőlni, így az ingatlant később már önállóan
értékesítheti.”
Volner János (Jobbik)
„Először is le kell szögezni, az, hogy végtörlesztési lehetőséget kínálnak, amely lehetőséget a
kormány csak rövid időre nyit meg a hitelfelvevők előtt, csupán a leggazdagabb embereknek
segít, azoknak, akiknek van annyi pénzük, hogy egy összegben ki tudják fizetni a tartozásuk
teljes összegét. Az átlagos anyagi helyzetű embereken, de főleg azokon, akik a legnagyobb
bajban vannak, akiknek a legnagyobb problémát a havi törlesztőrészletek befizetése okozza, ez
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a javaslat egy jottányit sem javít a helyzetükön, semmilyen megoldást nem kínálnak az ő
részükre, marad továbbra is számukra a kilátástalanság. Nincs tehát másról szó, mint hogy a
kormány folytatja a szokásos gazdaságpolitikai logikáját, ennek megfelelően továbbra is létre
szeretne hozni egy nyertes választói réteget, ezeket aztán kedvezményezi, s hogy, hogy nem,
ezek pont a magas jövedelmű emberek, számukra juttat ismét pluszpénzeket ilyen módon is.
Amikor megkérdezték Lázár Jánost, a Fidesz frakcióvezetőjét, hogy vajon hány embert érinthet
kedvező módon ez a javaslat, akkor frakcióvezető úr úgy fogalmazott, hogy van 1,3 millió
devizahiteles, és a kormány számításai, becslései szerint ez a javaslat csupán 200-300 ezer
hiteles számára nyújthat alternatívát. Rogán elnök úr ma a gazdasági bizottság ülésén úgy
gondolta, hogy az 1,3 millió devizahiteles közül valahol 15-50 százalék között van azok aránya,
akik ezt a kedvezményt majd igénybe tudják venni.”
„A törvényjavaslat azzal sem foglalkozik, hogy az előbb említett, szociálisan éppen a
devizahitelek miatt leszakadó rétegek kérdését megoldja. Ezeknek a problémájára meg sem
próbál megoldási javaslatot találni a kormány.”
„Semmi egyébről nincs szó, mint hogy a szerencsétlen, pórul járt devizahitelesek vérét szívják
a bankok. Ezeknek az embereknek emelkedik meg a törlesztőrészletük, rájuk terhelik át ezeket
a költségeket, a bankok pedig gyakorlatilag nullszaldósan működnek. A kormány elégedetten
dörzsöli a kezét, hiszen ő nem az embereket adóztatja meg, hanem a bankokat, igaz, hogy
aztán hagyja, hogy a bankok beszedjék az emberektől ezt a pénzt ilyen etikátlan eszközökkel
is.”
A vita és a szavazás végén az elnök:
„Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 277 igen szavazattal, 9 nem ellenében, 30 tartózkodás
mellett elfogadta.”
A törvényt a Köztársasági elnök 2011. szeptember 26.-án aláírta és aznap a Magyar Közlönyben
kihirdették:
2011. évi CXXI. törvény az otthonvédelemmel összefüggő egyes törvények módosításáról
https://mkogy.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100121.TV
2011 végén a devizaadós családok százezrei bíztak abban, hogy gyorsan és végérvényesen
kiszabadulhatnak a devizahitelezés gyilkos csapdájából.
Az ellenzéki képviselők (most már nagyon is jól tudjuk, hogy teljesen megalapozott) észrevételei
nem jutottak el az érintettekhez, a leginkább bajban lévőkhöz. Minden devizahiteles
bizakodását megalapozta a kormánypropaganda, a miniszterelnök és vezető politikusok sajtó
nyilatkozatai. Pl:
Orbán Viktor: a devizahiteleseken segíteni kell
Dabas, 2011. szeptember 23., péntek (MTI) - A devizahiteleseknek segíteni kell, mert az nem
megy, hogy egy országban egymillió embert becsapjanak - jelentette ki Orbán Viktor
kormányfő pénteken Dabason, egy városfejlesztési beruházás átadási ünnepségén.
„A miniszterelnök kifejtette: az nem tartható, hogy az emberek éveken át fizetik
törlesztőrészleteiket, majd kiderül, hogy többel tartoznak, mint az indulásnál. "Világossá kell
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tenni, hogy Magyarország nem gyarmata senkinek sem" - szögezte le. "Amit nem lehet
megcsinálni Bécsben, Berlinben, Párizsban, vagy éppen Brüsszelben, az a magyarokkal szemben
sem engedhető meg" - hangsúlyozta.
Orbán Viktor arról is szólt, hogy Európa nagy bajban van, és - mint mondta - ha becsukjuk a
szemünket, az nem változtat a tényeken. Európán csődhullám söpör végig. Az a kérdés, hogy mi
magyarok képesek vagyunk e ettől a csődhullámtól megmenteni magunkat. "Ha nem fizetjük
vissza az ország államadósságát, akkor holtunk napjáig másoknak fogunk dolgozni." Amikor
1990- ben belevágtunk a rendszerváltásba, akkor mindannyiunknak elegünk volt abból, hogy
hiába dolgoztunk, nem vagy csak nagy nehezen juthattunk előre. Mint mondta: a rendszerváltás
után 20 évvel, még mindig nem értük el a munka eredményeként a gyors előremenetelt.”
„A bankok tisztában vannak azzal, hogy helytelenül jártak el, amikor rátukmálták ügyfeleikre a
devizás hiteleket. Mondjuk ki nyíltan: egyszerű profitérdekből becsapták a magyar
embereket.”
(Varga Mihály Miniszterelnökséget vezető államtitkár – 2011.09.26)
http://valasz.hu/uzlet/nem-kar-ket-harom-bankert-41579/
Csányi Sándor: a devizahitelek átváltása miatt elszabadulhatnak a kamatok
Budapest, 2011. szeptember 27., kedd (MTI) - Csányi Sándor OTP elnök-vezérigazgatója
szerint, ha teljesül a kormány szándéka, és legyőzi a bankokat, akkor a magyar kormány legyőzi
saját magát.
Elszabadulnak a kamatok, forint árfolyama jelentősen gyengülni fog, aki devizában marad,
annak ez még nagyobb teher lesz. Aki átmegy forinthitelbe vagy már ilyen adóssága van,
annak nő a kamata - idézte a Privátbankár internetes hírportál az OTP vezetőjének a budapesti
Corvinus Egyetemen tartott hétfői előadását. Ám ha a devizahiteleket csak nagyon kevesen
váltják át, akkor nem lesz nagyobb megrázkódtatás - tette hozzá az elnök-vezérigazgató.
„Csányi Sándor a rendezvényen beszélt arról, hogy a hazai piacra bejövő külföldi bankok nem
rendelkeztek megfelelő forintlikviditással, az addig kissé pangó adósságpiacot célozták meg,
ahol bőven volt üzleti potenciál. A forinthitelek kamatai magasak voltak, a külföldi bankoknak
nem maradt más bejárat a piacra, mint a devizahitelezés. Tíz évvel ezelőtt az MKB indult el
ezen a vonalon úttörőként euró alapú hiteleivel, 2004-ben pedig a CIB és a KH indult a CHF alapú
hitelekkel, de az OTP ekkor még mindig nem kapcsolódott be ebbe - emlékezett vissza Csányi.
Csányi azt is felvetette, hogy a bajban lévő adósok nagy része nem az árfolyamok miatt van
bajban, hanem azért, mert nincs munkája, ám erről mindenki hallgat.”
A kormány szerint alapvető érdek az ország devizakitettségének csökkentése
Budapest, 2011. október 5., szerda (MTI) - Magyarország alapvető érdeke, hogy az ország
devizakitettségéből származó jelentős pénzügyi hátrányok már a közeljövőben megszűnjenek,
továbbá a közel egymillió család életét alapjaiban befolyásoló devizahitel-válságot
megfelelően kezelje - hangsúlyozza a kormányszóvivői iroda szerdai közleménye, amelyben a
nemzetközi hitelminősítő intézetek a magyar bankrendszerre vonatkozó vizsgálatáraira
reagálnak
„A kormány a magyar állam érdekében, továbbá az állampolgárok iránt érzett felelősség teljes
tudatában támogatta az Országgyűlés azon döntését, amely az ingatlanfedezetű devizaalapú
hitelek rögzített árfolyamon egy összegben történő visszafizetését tette
lehetővé a bajba jutott adósok számára - áll a közleményben.”
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Kósa Lajos: cél, hogy fél éven belül megoldódjon a devizahitelesek problémája
Budapest, 2011. október 25., kedd (MTI) - A kormány célja, hogy fél éven belül megoldódjon a
devizahitelesek problémája - jelentette ki Kósa Lajos, a Fidesz alelnöke kedden a TV2 Mokka
című műsorában.
„Kósa Lajos úgy fogalmazott: kinyilvánított szándékunk, hogy fél évben belül megpróbáljuk
magunk mögött tudni a lakáscélú devizaalapú hitelekkel kapcsolatos problémát. Mint
megjegyezte, a többi között "nem jó az", hogy a devizahitel-probléma gazdaságpolitikailag
megköti a kormány kezét.”
Matolcsy: a jövő év végén már ne terheljék a devizahitelek a családokat
Budapest, 2011. október 26., szerda (MTI) - Matolcsy György azt szeretné elérni, hogy a jövő
év végén már ne terheljék a devizahitelek a családokat - ezt a csütörtökön megjelenő Heti
Válasznak adott interjújában mondta a nemzetgazdasági miniszter.
„A nemzetgazdasági miniszter szerint a kormány további lépéseket tervez annak érdekében,
hogy a közel ötezer milliárd forintra rúgó lakossági devizahitel-állományból minél többet
szeleteljen le. Matolcsy György szerint ugyanis minden "épelméjű gazdasági szereplő", így a
vezető bankárok is pontosan tudják, hogy "ezt a mérgező, idegen testet, mint amit a
devizahitelállomány jelent a magyar bankrendszerben, ki kell venni a gazdaságból".
„…az Orbán-kabinet előbb a családokat, ezt követően pedig a vállalkozásokat és az
önkormányzatokat is szeretné tehermentesíteni a devizahitelek árfolyamkockázata alól.”

A bankszektornak azonban más elképzelései voltak.
A bankszektor lobbi szervezete 2011. november 17.-i levelében egyrészt „figyelmezteti” a
kormányt, másrészt megoldást is javasol:
„A. A végtörlesztés a legrászorultabb, fizetési nehézségekkel küzdő adósoknak nem nyújt
megoldást, így nem fékezi a hitelállomány romlását. A bankadóval és romló hitelportfólióval
terhelt bankszektor számára a végtörlesztés számításaink szerint 2011 végéig várhatóan
mintegy 305 milliárd forint egyszeri veszteséget jelent, mely a banki összesített szavatoló tőke
12%-a, a gyengülő tőkehelyzet a bankok hitelezési képességét tovább rontja, romlanak a
foglalkoztatás és a beruházások növekedésének esélyei.
Amennyiben a Kormány nem mond le a rögzített árfolyamon történő végtörlesztés
alkalmazásáról, és a deviza lakosság jelzálog-hitelállomány meghatározó részét e megoldás felé
tereli, a fentebb feltárt fiskális, rendszerstabilitási és recessziós hatások kezelhetetlenné
válnának, 2012-ben számításaink szerint a GDP 5%-kot meghaladó mértékben csökkenne, a
bankszektor lényegében elvesztené tőkéjét, az államháztartás bevételei mintegy 660 milliárd
forinttal csökkennének, az államadósság finanszírozása lehetetlenné válna.”
„… a bankrendszer hajlandó hozzájárulni a gazdasági helyzet miatt fizetési nehézségekkel küzdő
adósok rendezéséhez, jelentékeny tehervállalással, hiszen mint a későbbiekben látható a teljes
javaslatcsomag banki költségvállalása meghaladja a 450 milliárd forintot.”
Javaslat a végtörlesztés fennálló kockázatainak csökkentésére.
„…a banki közösség kéri, hogy:
a, A Kormány deklarálja, hogy 2011. december 30-a után nem él a rögzített árfolyamon történő
végtörlesztés jogi eszközével, sem más, hatásában hasonló szabályozási eszközzel. A 2011.
december végéig tartó időszakban pedig tartózkodik a végtörlesztést ösztönző
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kommunikációtól és minden olyan lépéstől mely a végtörlesztés okozta jelenlegi nyomást
erősíti.
b, A Korány kezdeményezze a Hitelintézeti törvény olyan irányú módosítását, mely szerint a
végtörlesztéshez adott banki hiteleknek eleget kell tenniük a körültekintő hitelezés feltételeinek.
Tegye továbbá lehetővé jogszabály-módosítással, hogy a végtörlesztést bejelentő ügyfelek
esetén a végtörlesztési igény visszautasítható legyen 2011. december 30 után, amennyiben a
bejelentett végtörlesztési igényhez az ügyfél nem tudja csatolni más bank hiteligérvényét, vagy
a végtörlesztéshez szükséges pénzeszköz fedezetet 2012. január 15-ig.
B. javaslat a 90 napnál hosszabb késedelembe esett, devizában nyilvántartott jelzálog
hiteladósok helyzetének enyhítésére
B1. Javaslatunk valamennyi problémás adósra:
a, Valamennyi problémás adós kedvezményes árfolyamon forintra válthatja tartozását úgy,
hogy a konverzióhoz a Nagyar Nemzeti Bank 265 HUF/EUR árfolyamon biztosít eurót – ez
megegyezik az MNB EUR tartalékainak átlagos bekerülési árával – a bankok pedig vállalják,
hogy további 15% árfolyamengedménynel járulnak hozzá e konverzióhoz. (Egy CHF adós
esetében ez azt jelentené, hogy a követelését a bank … 183 HUF/CHF árfolyamon váltaná át,
mely a jelenlegi HUF/CHF szinthez képest 30%-os árfolyamengedmény….
b. A kedvezményes árfolyamon való konverzió automatikus lenne…”
„A konverzióval az ügyfél lakóingatlanának hitellel való terheltsége 25%-kal csökken, az
otthonvédelem meghirdetett célja csaknem 130 ezer háztartás esetében azonnal érvényesül.”

Leginkább az osztrák bankok voltak érintettek. Így aztán minden
befolyásukat bevetették
Az osztrák külügyminiszter az osztrák bankokat félti a magyar devizahitelesek ügyében
Brüsszel, 2011. szeptember 12., hétfő (MTI) - Brüsszeli értesülések szerint Michael Spindelegger
osztrák külügyminiszter úgy véli, hogy Ausztria bankjait "létükben fenyegeti" a magyar
devizahitelesek gondjainak megoldására kidolgozott magyar kormányzati elképzelés.
„A magyarországi devizahitel-állományban - idézték osztrák médiaforrások a Brüsszelben
tartózkodó Spindeleggert - az osztrák bankok mintegy hat milliárd euró erejéig érintettek. Az a
magyar bejelentés, hogy e hiteleket kedvezményesen lehetne visszafizetni, a bécsi diplomácia
irányítója szerint nagyon érzékenyen érintené az osztrák bankokat.
Spindelegger közölte, hogy az ügyben elfoglalt osztrák álláspontot tudomására is hozta magyar
hivatali partnerének, Martonyi Jánosnak. Mindketten az EU-országok miniszteri
tanácskozásán tartózkodnak Brüsszelben. A tagországok külügy-, illetve európai ügyi
minisztereinek részvételével tartott tanácsülésen elsősorban uniós költségvetési kérdéseket
vitattak meg.
Osztrák médiaforrások szerint Spindelegger úgy ítéli meg: a devizahitelesek gondjainak
megoldására kidolgozott magyar elképzelések sértik azokat az alapokat, amelyekre az EU épül,
így azt az elvet, hogy a magángazdaságban megkötött szerződéseket be kell tartani. Budapest
eljárásával "túl sok porcelán törne, és európai jogi szempontból ez tarthatatlan" – idézték
Brüsszelben az osztrák külügyminisztert.
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Értesülések szerint osztrák részről felvetették, hogy az Európai Bizottságnak, az unió fő
végrehajtó szervének szükség esetén lépnie kellene, és hogy az ügyben az Európai Bírósághoz
lehetne fordulni.
Az osztrák külügyminiszter állítólag felszólította Werner Faymann kancellárt, hogy beszéljen az
ügyről Orbán Viktor magyar kormányfővel.”
Osztrák-magyar levélváltás a devizahitelek végtörlesztésének ügyében
Budapest, 2011. szeptember 20., kedd (MTI) - A nemzetgazdasági tárca az MTI megkeresésére
kedden nem kívánta kommentálni a devizahitelek végtörlesztése ügyében folytatott
osztrákmagyar levélváltásról a sajtóban megjelent információkat.
„Matolcsy György miniszter angol nyelvű levelét, amelyet az osztrák gazdasági miniszternek írt
a devizahitelesek végtörlesztésének ügyében, az index.hu tette közzé hétfőn.
Az Index birtokába került levélmásolat szerint Matolcsy György hangsúlyozza: fontos megérteni,
hogy Magyarországon csaknem egymillió embert érint a devizában való eladósodottság.
Hozzáfűzte: a kormány becslései szerint - mivel csak 2011 végéig lehet bejelenteni az igényeket
– a devizahitelesek körülbelül 10 százaléka tud majd élni a végtörlesztés lehetőségével. Matolcsy
György levelében rögzíti: ezenkívül csak azok a devizahitelesek választhatják a végtörlesztés
lehetőségét, akik a rögzített árfolyamnál alacsonyabb devizaárfolyamon vették fel
jelzáloghitelüket.”
"Ellentétben azzal, amire Ön a levelében utal, a magyar kormány döntése nem irányul a teljes
devizahitel-állomány fix árfolyamon történő átváltására. A döntés inkább lehetőséget teremt a
háztartásoknak arra, hogy kilépjenek egy olyan helyzetből, amelyben napi megélhetésüket
fenyegeti az árfolyamok szélsőséges ingadozása" - fogalmaz a nemzetgazdasági miniszter.
Hozzátette: ezenkívül - szintén ellentétben azzal, amit osztrák kollégájának levele tartalmaz - a
döntés nem kötelezi a bankokat arra, hogy forintban nyújtott kölcsönöket ajánljanak azoknak a
háztartásoknak, amelyek a fix árfolyamon kívánják visszafizetni devizaadósságukat, ez ugyanis
az egyes bankok autonóm döntése marad.
A bejelentett intézkedések végrehajtása várhatóan fontos lépés lesz a magyar gazdaság talán
legjelentősebb makrogazdasági kockázatának, a háztartási szektor fedezetlen devizahitelek
miatt fennálló kitettségének mérséklése felé, így hozzájárul majd a pénzügyi stabilitás
megerősítéséhez - tette hozzá a portál birtokába került levél szerint a nemzetgazdasági
miniszter.
Matolcsy György a levélben hangsúlyozza, hogy a döntés semmiképpen sem a külföldi tulajdonú
bankok ellen irányul, az a teljes magyar bankszektorra érvényes. A magyar tárcavezető azzal
zárja levelét, hogy ha osztrák kollégája igényli, kész a további
részletekről egyeztetni.
Az osztrák pénzügyminiszter, Maria Fekter lapértesülések szerint korábban levélben tiltakozott
a devizahitelek rögzített árfolyamon való törlesztésére kidolgozott magyar kormányzati javaslat
ellen.
Fekter szerint a lépés "hatalmas és azonnali veszteségekhez" vezet az egész magyar
bankrendszerben és "veszélyezteti Kelet- és Közép-Európa egészének pénzügyi stabilitását".”
Az osztrák pénzügyminiszter úgy vélekedett, hogy "a tervezett intézkedések a jogbiztonság
olyan mértékű sérülését jelentik, amelyre eddig egyetlen EU-tagországban sem volt példa".
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Maria Fekter szerint az intézkedés piacgazdaságban elfogadhatatlan gyakorlat, és "nem felel
meg a várakozásoknak, amelyeket egy befektető egy működő piacgazdasággal és
demokráciával szemben támaszthat".
Egyértelmű, hogy nem volt az Orbán kormány célja 2011 szeptemberében, hogy minden
devizahitelest kimentsenek a bankok csapdájából!
Ez csak belföldre szóló, hamis állítás volt!

Az, hogy mi történt 2012 elején, már a történelmünk része!
Leginkább a jobb anyagi helyzettel rendelkezők tudtak élni a kedvezményes árfolyamú
végtörlesztés lehetőségével.
Azokat, akik forintkölcsönt kívántak felvenni azért, hogy megszabaduljanak a devizahitelezés
csapdájából, a bankok minden eszközzel akadályoztak a kölcsönfelvételben. Ezt igazolja a GVH
bank kartell vizsgálata és a rengeteg PSZÁF bírság.
Az MNB a deviza tartalékot megtartotta magának, és a forintosításig 800 milliárd forint árfolyam
nyereséget ért el.
A „problémás adósok” jelentős része napjainkban veszítik el otthonukat és szükség esetén
rohamrendőrökkel lakoltatják ki őket.
Több tízezren már az elmúlt években elvesztették otthonukat, családok ezrei menekültek
külföldre és sajnos sokan önkezükkel vetettek véget kilátástalan életüknek.

Perek ezrei várhatóak 2018 őszétől
A C-51/17 ügy ítéletét követően a felfüggesztett pereken kívül várhatóan több ezer új per is
indul arra hivatkozva, hogy a bankok nem adtak megfelelő tájékoztatást arról, hogy miként fog
alakulni várhatóan az idők múlásával a törlesztő részlet forint összege és miként fog alakulni az
adósság (kölcsön tőke összeg) forint összege. Adatokkal, tényekkel kell bizonyítani egyesével a
banki károsult adósoknak a perekben milyen módon csapták be őket a bankok, milyen módon
lettek megtévesztve.
Azt kell bizonygatniuk majd a perekben, amit az Országgyűlés már 7 évvel ezelőtt kimondott és
törvény is született rá!
Azoknak kell perelniük, akik 7 éve kimaradtak a „megoldásból”, azoknak, akik végrehajtás alatt
állnak, akik esetleg már korábban, évekkel, hónapokkal ezelőtt elvesztették otthonukat.
Azoknak, akik túl vannak a kilakoltatáson, a rendőri erőszakon, vagy épp rettegve várják, hogy
mikor csönget a végrehajtó, háta mögött a rendőr osztagokkal.
Emberek, magyar állampolgárok tizezreiről, százezreiről van szó!
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A Kúria felelőssége hatalmas!
Másfél éve készítettem egy összeállítást a Kúria valótlan állításairól. Ezt elpostáztam akkor
Önöknek. Már az interneten is elérhető:
http://mek.oszk.hu/18300/18356/18356.pdf
A 83. oldalon olvasható a bankrendszer legnagyobb megtévesztése!
„A hosszabb lejáratú hitelt felvenni szándékozók nyugodtan választhatják a pénzintézetek által
kínált devizaalapú hitelkonstrukciókat is; a hitel futamideje alatt a hitel törlesztési terhét
jelentősen és tartósan megnövelő árfolyammozgás valószínűleg nem lesz.”
Egyértelműen arra kellett számítani a devizahitelezés időszakában (2001-2008), azóta is és
napjainkban is, hogy a forint gyengülni fog a CHF-kal, az EUR-ral és minden olyan devizával
szemben, melynek a kamatszintje a forinténál alacsonyabb.
Lett volna idő bőven egyeztetni, vitázni a megismertetett valótlanságokról, hamis állításokról.
A Kúria elnöke a párbeszéd helyett először a Jogász Egyletet bízta meg egy devizahiteles
konferencia megszervezésével, majd az Acta Humana devizahiteles könyve került előtérbe, ahol
a nézeteinket ütköztetni tudjuk. Egyikből sem lett semmi. Ez azonban semmiképpen sem
tekinthető megoldásnak – a problémákat, a valótlanságokat rendezni kell. Nincs lehetőség
tovább halogatni az elkerülhetetlent.
Nagyon sajnálatos, hogy a szeptember 20.-i levelemre még csak nem is válaszoltak.

Tisztelettel:
Szabó József
Hiteles Mozgalom ügyvezető
Arany Liliom Alapítvány

Budapest, 2018. szeptember 25.
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