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Kövér László úr részére
az Országgyűlés elnöke

Budapest

Tisztelt Elnök Úr!

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (H. 24.) OGY határozat 2. melléklet
43. pontjában foglaltak megvalósulása érdekében - DL Trócsányi László miniszter úr
megbízásából - mellékelten megküldöm Mesterházy Attila (MSZP) országgyűlési képviselő
.. Tártént-e kormányzati vizsgálat arra vonatkozóan, hogv a szlovén bíróság döntésének lehet 
e bármilyen hatása a magyar perekre nézve?" című, K/1544. számú írásbeli választ igénylő
kérdésére adott válaszomat.

Budapest, 2018. október 5.

Tisztelettel:
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Mesterházy Attila képviselő úr részére
Magyar Országgyűlés

Iktatószám: VII-PF/ID/76/2/2018

Budapest

Tisztelt Képviselő Úr!

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42. § (9) bekezdésében foglaltak
alapján írásbeli választ igénylő ., Történt-e kormányzati vizsgálat arra vonatkozóan, hogy a 
szlovén bíróság döntésének lehet-e bármilyen hatása a magyar perekre nézve? "című, K/1544.
számú kérdésére- Dr. Trócsányi László miniszter úr megbízásából- az alábbi tájékoztatást
adom.

A devizahitel szerződések kötésével és azok esetleges érvénytelenségével kapcsolatos európai
fejlemények méltán tartanak számot közérdeklődésre, különös tekintettel Magyarországon,
ahol az ilyen típusú hitelkihelyezések volumene igen jelentős volt, de az egyes országok
jogalkalmazási eredményei között nem feltétlenül indokolt párhuzamot vonni.

Tekintettel arra, hogy a magyar viszonyokat illetően sem beszélhetünk homogén
szerződéskötési gyakorlatról, feltehetően a szomszédos országokban is eltérő általános
szerződési feltételek alkalmazásával került sor a devizahitelek kihelyezésére és az
árfolyamkockázat kezelésére. Így az a kérdés, hogy a szlovén belső jog alapján hozott döntés
befolyásolhatja-e a magyar perek kimenetelét, aligha állítható, hiszen a szlovén jogalkalmazás
a magyar bírósági gyakorlatra közvetlenül nem hat ki.

Ami lényeges, és amire a magyar jogalkotásnak és jogalkalmazásnak elsődlegesen
figyelemmel kell lennie, az a magyar joggyakorlat alakulása és alakítása - többek között - az
Európai Unió Bíróság előzetes döntéshozatali ügyekben hozott iránymutatásai által.

Az Európai Unió Bírósága legutóbb 2018. szeptember 20-án hozott ítéletet abban a magyar
vonatkozású devizahiteles ügyben, amely a Fővárosi Ítélőtábla kezdeményezésére került az
uniós bírósági fórum elé, és amelynek középpontjában az árfolyamkockázat fogyasztó általi
viselésével kapcsolatos általános szerződési feltétel tisztességtelenségének vizsgálatára
vonatkozó lehetőség állt.

Annak szempontjait, hogy mi minősül világosan és érthetően megfogalmazott, az
árfolyamkockázatra vonatkozó szerződési feltételnek, a C-186/16. számú - román
vonatkozású-Andriciuc-ügyben határozta meg az uniós bíróság még 2017-ben.
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A 2018. szeptember 20-án született, C-51/17. sz. OTP Bank Nyrt, és OTP Faktoring Z1i.
(Ilyés és Kiss) ügyben az Európai Unió Bírósága kimondta, hogy devizahiteles törvények által
eszközölt módosítások ellenére a szerződés eredeti, egyedileg meg nem tárgyalt szerződési
feltételei vizsgálhatóak az 93/13 Irányelvnek való megfelelés szempontjából. A devizahiteles
törvények vonatkozó rendelkezései mögött ugyanis nem volt olyan szándék, hogy a szerződés
megkötése és a forintra váltás időpontja közötti időszakra a jogalkotó rendezze az
árfolyamkockázat kérdését Az árfolyamkockázatra vonatkozó - a jogszabály-módosításokkal
nem érintett -- szerződési feltétel az Irányelv hatálya alá tartozik, és csak akkor nem kell a
tisztességtelenségüket vizsgálni, ha a nemzeti bíróság megállapítja, hogy azokat világosan és
érthetően fogalmazták meg.

A világos és érthető megfogalmazás követelménye alapján a pénzügyi intézmény arra köteles,
hogy elegendő tájékoztatást nyújtson a kölcsönfelvevők számára a tájékozott és megalapozott
döntéshozatalhoz. Az árfolyamkockázattal kapcsolatos feltételnek így nemcsak alaki és
nyelvtani szempontból, hanem a konkrét tartalom vonatkozásában is érthetőnek kell lennie a
fogyasztó számára. Így az általánosan tájékozott, észszerűen figyelmes és körültekintő,
átlagos fogyasztónak nem csak a nemzeti fizetőeszköz esetleges leértékelődését, hanem a
pénzügyi kötelezettségeire gyakorolt - esetlegesen jelentős - gazdasági következményeket is
tudnia kell értékelni. E tekintetben tehát az ítélet az Andriciuc-űgyben hozott döntéshez
képest jelentős újdonságot nem hozott.

Az ítélet alapján ugyanakkor a nemzeti bíróság feladata, hogy figyelembe vegye különösen
azt, hogy a kölcsönszerződés tartalmaz-e kockázatfeltáró nyilatkozatot, amit együtt kell
értelmezni az e szerződés megkötését megelőzően szolgáltatott esetleges további
tájékoztatással. Ez utóbbi tekintetében például a konkrét ügyben a rendelkezésre álló
adatokból kitűnt, hogy a kölcsönfelvevők kaptak többek között olyan iratot, amely az
árfolyamkockázattal kapcsolatos további tájékoztatást tartalmazott, és amelyben konkrét
számítási példák szerepeltek az abban az esetben fönnálló kockázatra vonatkozóan, ha a forint
a svájci frankhoz képest leértékelődik.

Összességében tehát a nemzeti bíróság feladata, hogy a konkrét, egyedi ügyben az
árfolvamkockázatról való tájékoztatás meztörténtét és minőségét értékelje. e tekintetben a,., - . . ,__, . . ...,.., -- ~ 
külföldi nemzeti bírósági ítéletek a magyar jogalkalmazást nem befolyásolhatják. Nem
hagyható ugyanis figyelmen kívül, hogy az egyes országok belső jogrendszeréből fakadó
különbségek sem teszik lehetővé, hogy egyértelmű következtetéseket vonjunk le valamely
külföldi bírósági ítéletből a magyar jogalkalmazási gyakorlatra vonatkozóan.
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