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Bevezetés 
 
Devizahiteles téren a hazai lehetőségek nagyon sok mindent megpróbáltam már eddig, 
csekély sikerrel. Jelenleg még több perem van folyamatban, ám úgy látom a kialakított jogi 
környezet miatt a kívánt áttörést nem érhetem el. Mint uniós állampolgárnak, vannak 
bizonyos jogaim… a magyar államnak pedig lennének kötelezettségei. 2018-ban az MSZP 
szervezésének köszönhetően voltunk Brüsszelben, ám a megbeszéléseinknek nem lett akkor 
hatása.. Nem hozott semmi eredményt sajnos. 
 
Nemrég volt Kásler Árpád és Lázár Dénes meghallgatása az Európai Parlament Peticiós 
Bizottságában. Határozottan úgy tűnt nekem, hogy nem tudják az úniós képviselők, hogy 
miről is van szó igazán. Egyszerűen nem értik. Ez volt az , ami újabb cselekvésre késztetett. A 
benyújtott petíciót és nyolc mellékletét olvashatjátok. Ugyan csak négyet sikerült csatolnom, 
de majd hamarosan pótolom a többit is. 
 
Ez a kis könyv beszámol arról a két magyar devizahiteles petícióról is, melyek már lezárultak. 
Valamint a Bizottság honlapján lévő tájokoztatás alapján ismertetem Kásler Árpád és Lázár 
Dénes petíciójának kivonatát is. 
 
Várhatóan több hónap lesz, mire dönt a Bizottság arról, hogy befogadja-e a petíciómatt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

Petíció 
 
Tisztelt Dolors Montserrat Elnök Asszony! 

   Tisztelt PETI Titkárság! 

 

 

Az Európai Unió kiemelt fontosságot tulajdonít a fogyasztóvédelemnek. A 2008/48/EK 
irányelv szabályozza a szerződés szövegének, a 2005/29 irányelv pedig a szerződéskötés 
folyamatának tisztességességét. Ez a két irányelv együttesen tudja elérni, hogy a fogyasztó 
megalapozott döntést tudjon hozni.  

Tiszteségtelen az a magatartás, amikor valótlan tájékoztatást ad az eladó vagy valamilyen 
lényeges információt elhallgat. Mindezt azért teszi, hogy a szerződéskötést a fogyasztó 
tájékozottsága ne akadályozza. 

Az Európai Parlament képviselői előtt is jól ismert, hogy legnagyobb mértékben 
Magyarországon pusztított devizaalapú hitelezés. Az adósok úgy érzik, a bankok becsapták 
őket. Ennek vizsgálata kizárólag csak perekben lehetséges. Károsult fogyasztók tízezrei 
indítottak pereket.  

Magyarország alkotmánya, az Alaptörvény számunkra kedvező: 
„Magyarország független, demokratikus jogállam.” (B cikk) 
„Magyarország biztosítja a tisztességes gazdasági verseny feltételeit. Magyarország fellép az 
erőfölénnyel való visszaéléssel szemben, és védi a fogyasztók jogait.” (M cikk (2)) 
„Az Alaptörvény és a jogszabályok mindenkire kötelezőek.” (R cikk (2)) 
„Mindenkinek joga van ahhoz, hogy ügyeit a hatóságok részrehajlás nélkül, tisztességes 
módon és ésszerű határidőn belül intézzék. A hatóságok törvényben meghatározottak 
szerint kötelesek döntéseiket indokolni.” (XXIV. cikk (1)) 
„Mindenkinek joga van ahhoz, hogy az ellene emelt bármely vádat vagy valamely perben a 
jogait és kötelezettségeit törvény által felállított, független és pártatlan bíróság tisztességes 
és nyilvános tárgyaláson, ésszerű határidőn belül bírálja el.” (XXVIII cikk (1))  

A magyar kormány honlapja fontos demokratikus alapelveket fogalmaz meg: 
„Magyarország demokratikus elvek mentén működik, és ez tükröződik a hatalmi ágak 
egymáshoz való viszonyában is: a három legfőbb hatalmi ág (a törvényhozó, a végrehajtó 
hatalom, valamint az igazságszolgáltatás) egymástól függetlenül működik. A felosztás nem 
engedi, hogy bármelyik ág magához ragadja a hatalmat, és önkényesen alakítsa az ország és 
a benne élő állampolgárok életét, hiszen a hatalmi ágak azon túl, hogy függetlenül 
működnek egymástól kölcsönösen ellenőrzik egymás működését. Ezt hívják a fékek és 
egyensúlyok rendszerének.” 

Európa több országában is hatalmas sikert értek el 2000 és 2008 között a devizahitelek. 
Ennek oka az alacsony kamat (kamatláb) okozta alacsony törlesztőrészlet volt. A családok 
mindig összehasonlítják a törlesztőrészletet a család bevételével. El kell dönteniük: tudják-e 
fizetni éveken, évtizedeken keresztül a részleteket. Ismerniük kell, hogy milyen esetekben 
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nőhet meg a részlet valamint milyen mértékben nőhet meg a részlet. Milyen tartósan nőhet 
meg a részlet. Minden esetben a pénzintézet dönti el, hogy elfogadja-e az ügyfél 
hitelkérelmét. Nagyon sok család forint hitelre nem volt hitelképes, mivel nem volt akkora 
jövedelmük, hogy ebből ki tudták volna fizetni a magas törlesztést. Számukra egyetlen 
megoldásként a devizaalapú hitel maradt, ha kölcsönhöz kívántak jutni.  

Nem volt semmi gond egészen 2008 végéig. Ekkor sokat erősödtek a devizák (sokat gyengült 
a forint). Nagyon megemelkedtek a részletek. Az egész világon végig söpört a gazdasági 
válság. Az összefüggés nyilvánvalónak látszott: az érintett devizák (CHF, EUR, JPY) 
árfolyamemelkedését a válság okozza. Mindenki arra gondolt, amikor vége lesz a válságnak 
akkor újra a megszokott lesz a törlesztés összege. 

2011 végén a magyarországi helyzet rendkívül súlyossá vált. A pénzintézetek több tízezer 
jelzálogszerződést mondtak fel. Ez sok esetben azzal jár, hogy az adós elveszti lakását, 
otthonát. A kormány arra hivatkozva, hogy a pénzintézetek becsapták a fogyasztókat, 
kidolgozták a „kedvezményes árfolyamú végtörlesztés” lehetőségét biztosító törvényt.  

Ezt a törvényt 2012-ben a bankok megtámadták az Alkotmánybíróságon. Az eljárás 
végeztével az Alkotmánybíróság a határozatában megállapította a kialakult súlyos helyzet 
okaként:   
„a körülményeknek az ésszerűen előre nem látható és a normális változás kockázatán 
túlmenő alakulása”;  
„hangsúlyozottan egy nemzetközi válság következtében Magyarországon előállt jelentős, 
kivételes és súlyos helyzet”;  
„olyan előre nem látható körülmény volt, melynek bekövetkezésére megalapozottan 
számítani nem lehetett”. 
(3048/2013. (II. 28.) AB határozat - ügyszám IV/02487/2012) 

Van egy magyar közmondás: „Nem mind arany, ami fénylik”. Az Alkotmánybíróság kimondta, 
ami fénylik, az arany. A látszat néha csal, mondták az ókorban. Már tudjuk, az 
Alkotmánybíróságot megcsalta a látszat.  

Az Alkotmánybíróság kimondta 2013-ban:  a súlyos társadalmi helyzetet előidéző 
árfolyamemelkedést a 2008-as válság okozta. Egy látszatból, egy vélekedésből, egy 
észszerűnek tűnő magyarázatból lett olyan állítás az Alkotmánybíróság határozatában, mely 
semmilyen módon nem támadható meg. Sem bíróságon, sem máshogy. 

Így lett Magyarországon a mai napig „megkérdőjelezhetetlenül” közismert tény, hogy azért 
emelkedik a mai napig is pl. a CHF árfolyama, mert 13 évvel ezelőtt, 2008-ban pénzügyi 
válság volt. 

2013 végén, törvényelőkészítő szakaszban, a kormány kérdésekkel az Alkotmánybírósághoz 
fordult.  Beadványában megállapítja:  
„A devizaárfolyamok váratlan, nagymértékű változása és a devizaalapú kölcsönök 
törlesztőrészleteinek - részben ebből, részben más tényezőkből eredő - növekedése a 
társadalom széles rétegei számára okoz nehézséget, ami elengedhetetlenné teszi a 
devizahitelezésből adódó problémák végleges rendezését”,  
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„a körülményeknek az ésszerűen előre nem látható és a normális változás kockázatán 
túlmenő alakulása, az általa csak korlátozottan befolyásolható forint árfolyam gyengülése”;  
„a hitelintézetek a devizában történő hitelnyújtás legnagyobb kockázatának, az 
árfolyamváltozásnak minden veszélyét a hitelfelvevőkre hárították”;  
„a szerződéskötéskor nem látott olyan gazdasági és társadalmi változások zajlanak le, 
amelyek a felek valamelyikének érdekét lényegesen sértik, és amelyeknek tudatában a felek 
nem vagy más tartalommal kötöttek volna szerződést.” 
(Dr. Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter értelmező indítványa 
2013.11.28.) 

Napjaink szólása: „attól mert egy faluban sok a gyerek és sok a gólya, az még nem jelentheti 
azt, hogy a gyereket a gólya hozza”. A kormány szerint a gólya hozza a gyereket. 

Az Alkotmánybíróság a kormánynak küldött 2014 tavaszi határozatában ismerteti a kormány 
állításait, majd hivatkozott korábbi saját maga által hozott megállapítására:  „nemzetközi 
válságban Magyarországon előállt, jelentős, kivételes és súlyos helyzet…”  
(8/2014. (III. 20.) AB határozat - ügyszám X/01769/2013) 

A meghozott törvények kötelezték a pénzintézeteket arra, hogy újra számoljanak minden 
egyes szerződést, a tisztességtelennek minősített elemek nélkül, majd az így kiszámolt deviza 
összeget átszámolták forint összegre. Ezt hívjuk forintosításnak. 

A most folyó perek tárgya, hogy ki viselje a szerződéskötés és a forintosítás közti, 
árfolyamemelkedés okozta terhet. A CHF árfolyamok az alábbi események környékén: 
2007 tavaszán kötöttünk szerződést     152 
2008 ősze, a válság első hatása     166 
2011 ősze, a végtörlesztési törvény előterjesztése   214 
2012 eleje a bankok megtámadják a törvényt   244 
2015 eleje a forintosítás fordulónapja    282 
2021 tavasza, a petíció írásakor     328 

A pereskedő adósok úgy vélik, az árfolyamemelkedés előrelátható volt a szerződéseik 
megkötésekor. A pénzintézetek fontos információkat elhallgattak el előlük. A perekben 
elkezdték vizsgálni az un. árfolyamkockázat kérdését. Jogszabály írta elő, hogy az 
árfolyamkockázatról írásban kell az adóst tájékoztatni.  

A  legmagasabb szintű bíróság, a Kúria előírhatja a bíróságoknak, hogy miként döntsenek 
egy-egy kérdésben: 
„A Kúria … biztosítja a bíróságok jogalkalmazásának egységét, a bíróságokra kötelező 
jogegységi határozatot hoz.” (Alaptörvény 25. cikk (3)) 
A két alkotmánybírósági döntést ismertettem, a két eljárás között meghozott jogegységi 
határozat mondta ki:  
az adós „vállalja az árfolyamváltozás kockázatát, melynek iránya, mértéke előre nem látható, 
nem kiszámítható”;  
„a tájékoztatási kötelezettség nem terjedhetett ki az árfolyamváltozás várható irányára, 
előre nem látható mértékére, a kockázat reális voltára, valószínűségére” 
(6/2013 számú Polgári jogegységi határozat – 2013.12.16.) 
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Egy devizahiteles társunk, Gömöri László beperelte azért a Kúriát, hogy hozza nyilvánosságra 
a jogegységi eljárás során felhasznált szakmai anyagokat, tanulmányokat. A pert jogerősen 
megnyerte másodfokon, azonban a Kúria jogorvoslatért önmagához (!) fordult. Aztán 
megváltoztatva az ítéletet, úgy döntött, hogy a Kúriának nem kell kiadnia szakmai anyagot. 
Azt amit a Magyar Nemzeti Bank (MNB) készített! 

Ez az ügy megjárta az Alkotmánybíróságot és az Európai Emberi Jogi Bíróságot (EJEB) is. 
Részlet ez utóbbi anyagából: 
„A Kúria 2015. március 4.-én kelt válaszlevelében a közérdekű adatok kiadása iránti 
kérelmemet elutasította. Az adatkiadás megtagadásának indokaként a Kúria egyrészt a kért 
adatok döntés előkészítő jellegét hivatkozta, másrészt utalt arra a törvényi szabályzásra, 
hogy az adat kiadása esetlegesen veszélyeztetné az adatkezelő törvényes külső befolyástól 
mentes működését… Az elutasítás utalt arra is, hogy a döntés előkészítő iratok főszabály 
szerint 10 éves időtartamra titkossá minősítése alól a Kúria elnöke … tehet kivételt, jelen 
esetben azonban nem így döntött.” 
(EJEB – Kérelmezői űrlap - 2017.08.10.) 

A már idézett jogegységi határozat nagyon sok pontjában vitatható. Pl.:  
• Összekeveri az adósság (kölcsönszerződésből adódó banki követelés összeg) és a 
tartozás (nem teljesített fizetési kötelezettség) fogalmát;  
• Nem tesz különbséget a késedelmi kamat és a kölcsönszerződés ügyleti kamata 
között, majd az okozat következménye lesz az ok. 
• A hatályos törvények szerint a deviza elszámolású kölcsönök nem felelnek meg a 
jogszabálynak. Az adóstól ugyanis nem azt az összeget kérik visszafizetni, amit kapott. Azért, 
hogy ezt áthidalja a Kúria, az 1930-as évekből elővesz olyan fogalmakat, melyek akkor sem, 
és azóta sem voltak a magyar jogrend részei. Ez a „lerovó-kirovó elmélet”.   
• Teljes mértékben figyelmen kívül hagyja a Fővárosi Törvényszék azon álláspontját, 
mely szerint a deviza elszámolású kölcsönök forint kölcsönök. Kritika és mindenféle 
összehasonlító elemzés nélkül elfogadja a bankszektor azon álláspontját, hogy a deviza 
elszámolású kölcsönök mind devizahitelek. 
• Kimondja, hogy minden esetben devizaforrás van a devizahitelek mögött. 
• Minden devizahitelt egységesen úgy kezel, hogy a kölcsön lefutása devizában 
történik. Figyelmen kívül hagyja, hogy léteztek olyan szerződések, ahol a kölcsön lefutása 
forintban történik és a törlesztés forint összege kerül felszorzása árfolyam hányadossal. 
Illetve felmondás vagy pl. előtörlesztés során a banki forint-követelés kerül ugyancsak 
felszorzásra árfolyamhányadossal. Az árfolyamhányados: napi deviza árfolyam osztva a 
szerződésben szereplő árfolyammal.  
• Egészen hihetetlen módon a forintosítás során ezeket a forint adósság összegeket is 
forintosították, vagyis megemelték a bank követelését.  

Jelen petíciónak nem része a fenti kérdések valóságtartalmának a vizsgálata. Azért soroltam 
fel ezeket, hogy átfogó kép alakuljon ki a Bizottság előtt a magyarországi devizahiteles 
helyzetről.  
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A Kúria a 2014-ben meghozott jogegységi határozatában elvileg lehetővé tette, hogy pert 
nyerjenek a fogyasztók: 
„Előfordulhatott ugyanis, hogy a szerződés egyértelmű megfogalmazása, a megfelelő 
tartalmú kockázatfeltáró nyilatkozat ellenére a szerződéskötés során a pénzügyi 
intézménytől kapott tájékoztatás alapján a fogyasztó alappal gondolhatta úgy, hogy az általa 
viselendő árfolyamkockázat nem valós, annak nincs reális valószínűsége, vagy az bizonyos 
mértékben korlátozott (van egy maximuma). Ez a helyzet akkor, ha a fogyasztó az 
árfolyamváltozás várható alakulásáról, maximális mértékéről a pénzügyi intézménytől, annak 
képviselőjétől konkrét, hitelt érdemlőnek tűnő, később azonban tévesnek, valótlannak 
bizonyult tájékoztatást kapott. Ebben az esetben a szerződés a nem megfelelő (téves, 
félreérthető, nem egyértelmű) tájékoztatással érintett rendelkezése tisztességtelen, amely a 
szerződés részleges vagy teljes érvénytelenségét eredményezi.” 
(Kúria 2/2014 Polgári jogegységi határozat – 2014.06.16.) 

Ez nagyon összhangban van az uniós irányelvvel: a megtévesztő tevékenységgel és a 
megtévesztő mulasztással. Azonban a fogyasztó nem tud pert nyerni a bíróságon, mert a 
bírót köti a Kúria korábbi határozata: az árfolyammozgásnak sem az iránya, sem a mértéke 
nem határozható meg. 

Szerződéskötéskor a bankok azt állították, hogy, hogy „nem kell félni a devizahiteltől, 
bizonságos”. Megnyugtatták az embereket, hogy nem várható olyan árfolyammozgás, mely 
tartósan és jelentősen megemelné a törlesztést. Ugyanis, ha lesz is árfolyammozgás, azok a 
hosszú futamidő alatt kiegyenlítik egymást. Sőt, mondták, hosszú távon a forint 
árfolyamának az emelkedése várható. 

Sajnos akkor sem kerül kedvezőbb helyzetbe a fogyasztó, ha megnyer egy árfolyam 
kockázatról szóló pert. A Kúrián 2015. november 9-10 napjára összehívták a Civilisztikai 
Kollégiumvezetők Országos Értekezletét. Ekkor ismertettek egy tervet. Kidolgozták, hogy a 
devizahiteles pereket miként kell a bíróknak kezelni és milyen döntést, milyen indoklással 
kell meghozniuk.  Az értekezleten a jelenlévő bírókkal elfogadtatták a tervet.  Ezt követően a 
bírói vezetők bejárták az egész országot, hogy tájékoztassák a bírókat. 

A Pécsi Törvényszéken teljesen őszintén kimondták a bírók, hogy a kidolgozott megoldás 
„kegyelemdöfés” a pernyertes devizahiteles fogyasztónak. A bikaviadalon, a kifárasztott, 
félig kivéreztetett, erejét már elhagyó bikával egy szúrással végeznek. Ez a kegyelemdöfés. 
Azt a devizahitelest, aki évekig küzd a bíróságon, nagy nehezen pert nyer a bankja ellen, mert 
bizonytani tudja, hogy őt becsapta, megtévesztette, a végén szembesül a kegyetlen 
valósággal: a szerződését újraszámolják piaci forintkamattal. A bíró így ismertette ezt: 
„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.” 
„azok az adósok nyerhetnek, akiknek annak idején elfelejtették eléjük tenni a kockázatfeltáró 
nyilatkozatot”; „ténylegesen a folyósított forintban fog eladósodni az adósunk”;  
„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” 
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(A Pécsi Ítélőtábla és a Pécsi Törvényszék közös szervezésében 2016. április 8-án megtartott 
devizakonferencia) 

Petíciómat annak az ismertetésével kezdtem, hogy rengeteg család nem volt jogosult a 
forinthitelre, mert nem volt hozzá megfelelően magas jövedelme. Most pedig nyer a 
tiszteségtelen bank ellen és pont olyan elszámolást kap, amilyent semmiképpen sem akart. 
Ugye milyen találó kifejezés erre a kegyelemdöfés? 

Nemzeti fogyasztóvédelmi jogszabály határozza meg, hogy milyen adatokat kell tartalmaznia 
egy szerződésnek. Ha egy adat hiányos, a szerződés semmis. Erre a helyzetre a 
„meggyógyítást” dolgozták ki a Kúrián. A szerződéskötés után 8-10-12 évvel egyszerűen 
beleírják a hiányzó adatot a szerződésbe, mintha már elejétől fogva benne lett volna. Majd 
kimondja a bíróság, hogy az adós elvesztette a pert. Fizesse ki az államnak az illetéket, a 
banknak pedig az ügyvédi költséget. A bank pedig elégedetten megy haza a bíróságról: nem 
tartotta be a törvényt, mégsem érte semmi szankció, semmi hátrány. 

A devizaárfolyam a 2008-as válság elmúltával nem tért vissza a szerződéskötéskor lévő 
árfolyamához. A CHF árfolyama folyamatosan nőtt 150-180-240 aztán jött a 256 árfolyamú 
forintosítás 2015 elején, majd tovább nőtt az árfolyam 260-280-300-320. Teljesen világossá 
vált a devizahitel története iránt érdeklődők számára, hogy a „válság okozta a 
devizaárfolyamok emelkedést” állítás egyáltalán nem állja meg a helyét. Kell lennie 
valamilyen más indoknak is! Valamilyen gazdasági törvényszerűségnek kell lennie, ha ennyire 
egyértelmű a devizaárfolyam emelkedése évtizedek óta! 

A Kúria devizahiteles pereket vizsgáló Konzultációs Testülete kimondta, hogy kapcsolat van 
az infláció és a devizaárfolyam változása között. Néhány hónappal később ezt a testületet 
megszüntették, mert a működését jogszabály nem teszi lehetővé. 

A Kúria akkori Polgári Kollégiumi vezetője egy nekem küldött válaszlevelében azt írta, hogy 
minden család átélte a rendszerváltást követő magas inflációs időszakot, így mindenkinek 
tisztában kellett lennie az infláció  árfolyamra gyakorolt hatásáról. 

Ezt a választ (kiegészítve néhány logikus kérdéssel) elküldtem az MNB-nek, a Gazdasági 
Versenyhivatalnak (GVH), az Igazságügyi Minisztériumnak és Rogán Antal kabinetfőnöknek.  
A válaszokból kiderült, hogy nem kívánnak ezzel az üggyel foglalkozni. Miként beszélhetünk 
így arról, hogy a hatalmi ágak ellenőrzik egymást? 

Azt, hogy nem a 2008-as válság tehet a devizák folyamatos emelkedéséről természetesen a 
bankrendszer magyarországi lobbiszervezete, a Magyar Bankszövetség is nagyon jól tudja.  

A főtitkárjuk 2015-ös tanulmányában világosan kifejti, hogy teljesen más a devizahitelek 
tulajdonsága, mint a forinthiteleké. Az infláció miatt a forint kölcsönök törlesztőrészlete 
egyre inkább veszít az értékéből, egyre könnyebb az évek múltával a család bevételéből 
ezeket megfizetni. Ezzel ellentétben a devizahiteleknél a törlesztőrészlet megőrzi az értékét. 
Példának hozza, hogy gyermekes családoknak lehet előnyös a devizaalapú hitel. A 
gyermeknevelés és iskoláztatás költségei miatt a család ekkor csak alacsony a törlesztést tud 
vállalni.  Amikor már a gyermekek felnőnek és önálló életet élnek, a kölcsönt felvevő szülők 
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már tudják fizetni a megnövekedett törlesztőrészleteket, hiszen nem kell a bevételeikből a 
gyermekekre költeni: 
„…amíg a forinthitel törlesztési terhe (a magasabb kamatszint miatt) az első időszakban 
relatíve magasabb, a végső időszakban (a fixált forint törlesztés elinflálódása miatt) viszont 
alacsonyabb. A devizahitel törlesztési terhe (az alacsonyabb kamatszint miatt) viszont 
alacsonyabb szintről indul, de a törlesztési időszak alatt a devizaalapú tőketartozás miatt 
(feltételezve, hogy az árfolyam-emelkedés pontosan megegyezik a bér- és az 
árszintnövekedéssel!) reálértéken változatlan marad.” 
„A devizahitel törlesztési karakterisztikája kedvezőbb a családok számára, hiszen az első 
időszakban, amikor a családalapítás történik, nem jelent elviselhetetlen terheket; igaz, a 
gyerekek kirepülése után is marad még törleszteni való” 
(Kovács Levente: A devizahitelek háttere - Hitelintézeti Szemle - 2013. tizenkettedik 
évfolyam 3. szám) 

Sajnálatos módon a kölcsönfelvevőknek ezt nem magyarázták el ilyen szemléletesen a 
bankok ügyfélszolgálatán. Ez mindenképpen megtévesztő mulasztásnak számít. 

Ismereteim szerint az első magyar devizahiteles petíciót M. J. küldte el még 2010-ben. 
Részlet a Bizottság válaszából:  
„A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatról szóló 2005/29 irányelv, amely kötelezi a 
kereskedőket, hogy a szakmai gondosság elvének megfelelően járjanak el (a tranzakció 
lezárása után is), és egyértelmű, értelmezhető módon és kellő időben jelenítsenek meg 
minden lényeges információt, amelyre a fogyasztónak szüksége lehet egy megalapozott 
döntés meghozatalához, beleértve az eladásra kínált szolgáltatás legfontosabb 
tulajdonságait és feltételeit is. Az irányelv 7. cikke értelmében a fogyasztóknak a 
devizahitelek sajátos jellemzőiről való tájékoztatásának elmulasztása – mint például a 
hitelhez kapcsolódó összes költség és díj ismertetésének elmulasztása – félrevezető 
mulasztásnak is minősülhet.” 
(Közlemény a képviselők részére - 1612/2010  számú petíció) 

Pontosan ez 7. cikk az, (valamint a 6. cikk is) amit nem lehet évek óta Magyarországon 
bíróságon érvényre juttatni. 

Mindkét hatóságnál, az MNB-nél és a GVH-nál fogyasztóvédelmi eljárást kezdeményeztem. 
Kértem, hogy az általam benyújtott dokumentumok és az ismertetett pénzügy-gazdasági 
összefüggések alapján indítsanak fogyasztóvédelmi vizsgálatot. Állapítsák meg a 2005/29 
irányelv  6. és 7. cikke alapján, hogy adott-e a bank megtévesztő tájékoztatást és 
elhallgatott-e lényeges információt.  

A kezdeményezéseimet elutasították. Nem kívántak ezzel a kérdéssel foglalkozni. Sajnos 
bíróságon keresztül sem sikerült elérnem, hogy ítélet kötelezze a hatóságokat arra, hogy 
elvégezzék azt a feladatot, amire létrehozták.  A Kúria a GVH-s perben úgy hozott ítéletet, 
hogy a járványhelyzetre tekintettel tárgyalást sem tartott. Kérdéseket nem tett fel, az 
álláspontjaimat figyelmen kívül hagyta.  

Három indokra hivatkozva mindkét fogyasztóvédelmi hatóság kibújt a vizsgálat alól. A 
legmegdöbbentőbb érv, hogy a „kellő valószínűség szintjén” nem tételezhető fel, hogy a 
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bankok megtévesztő tevékenységet folytattak. Az ügyleti döntéstől számítva eltelt az 
elévülési idő (azonban a törvény a megtévesztő tevékenység megszüntetésétől számolja az 
elévülést). Kivizsgáltak a 2011-ben benyújtott panaszom során mindent (nem volt része az 
akkori panaszomnak az, amit 2020-ban beadtam kivizsgálásra).  

Bízom benne, hogy látja a Bizottság, hogy Magyarországon teljesen mindegy, hogy egy uniós 
fogyasztóvédelmi szabály miként védi a fogyasztót.  A károsult, sok esetben kilakoltatás előtt 
álló fogyasztó sem bíróságon, sem fogyasztóvédelmi eljárásban nem tud tisztességes 
eljárásban részesülni. 

2015. júniusában megrendezésre került egy magas szinvonalú jogi állami egyetem által 
szervezett devizahiteles konferencia, ahol képviseltette magát több egyetem, a Kúria és a 
MNB is. Az MNB igazgatója előadásában akkor úgy fogalmazott, hogy azért nem voltak 
tisztában az árfolyamkockázattal a fogyasztók, mert nem magyarázták el nekik:  
„Miért is alakult ki a devizahitelezés? …Azért alakult ki, mert volt egy nagyon magas 
kamatkülönbözet a deviza és a forint kamatok között…”;  
„(Az ügyfelek) az árfolyamkockázatra két dolog miatt nem gondoltak, egyrészt nem 
gondoltak, mert nem volt elmagyarázva nekik… 
 …másik a forintnak az euróhoz, a svájci frankhoz viszonyított árfolyama stabil volt ebben a 
rendszerben 2008-ig, egy vízszintes vonalat látunk…”   
 (A Fogyasztói kölcsönszerződések érvénytelenségének egyes kérdései – konferencia – ELTE 
ÁJK Polgári Jogi Tanszék – 2015.07.01. – Nagy Márton MNB ügyvezető igazgató előadása) 

A peticióm célja, hogy végre megtudjuk több millióan azt, tisztességes bírósági és/vagy 
fogyasztóvédelmi eljárások által, hogy melyek azok az információk, amelyekkel a 
szerződéskötés előtt rendelkeznünk kellett volna. Mi az amire az MNB igazgatója 
gondolhatott? Mi az amit nem magyaráztak el nekünk? Mi volt az a valótlan állítás, amivel a 
bankok megtévesztették az embereket, és mi volt, amit elhallgattak?  

Végig gondolva az eltelt évek eseményeit, a koncepciós eljárás jut eszembe. Amikor megvan 
az elérendő cél, és mindent ahhoz igazítanak, hogy a célnak megfelelő ítélet szülessen. 

„Addig nyújtózkodj, ameddig a takaród ér”, figyelmeztet a közmondás. Elterjedt, hogy azért 
kerültek a devizahitelesek bajba, mert figyelmetlenek voltak, nem olvasták el a szerződés 
szövegét alaposan. Felelőtlenek voltak, mert nem vették figyelembe a kockázatokat. Ez 
alapvető része a koncepciónak. A törlesztőrészlet emelkedését az árfolyam emelkedése 
okozta, ez utóbbit pedig a 2008-as válság. Végül a koncepcióhoz tartozik, hogy a bankok 
végig minden jogszabályt betartottak, nekik is sok veszteségük keletkezett a 
devizahitelezésen. 

Ez az a koncepció halmaz, mely nem dőlhet meg. Ezért nem vizsgálhat a bíróság, a pénzügyi 
fogyasztóvédelem, az ügyészség fogyasztói beadványokat. Azért készültek jogegységi 
határozatok és kúriai útmutatók, hogy szűkítsék a bírók szabadságát, függetlenségét. 

A koncepciós eljárások a legsötétebb, legsúlyosabb 1950-es évekre voltak jellemzőek. Akkor 
a demokratikus „nyugati országoknak” (ahogy szüleink nevezték) nem volt lehetőségük lépni, 
mert itt voltak a szovjet csapatok, itt voltak a tankok. 
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Most viszont az Európai Uniónak nem csak van lehetősége lépni, hanem kötelessége is, 
hiszen uniós állampolgárokról és uniós irányelvek érvényesüléséről van szó. 

Kérem, hogy gyorsított, sürgősségi eljárással foglalkozzanak a beadványomban szereplő 
kérdésekkel, felvetésekkel! 

Kezdeményezem hogy  a 226. cikk alapján hozzanak létre ideiglenes vizsgálóbizottságot! 

Kérem, hogy a peticiómról tájékoztassák az Európai Bizottságot! 

Mivel szerteágazó és  több országot érintő ügyről van szó, javaslom, hogy vegyék igénybe a 
tematikus főosztályok munkáját, készíttessenek tanulmányokat és tájékoztatókat.  

Javaslom továbbá, hogy az Európai Parlament Kutatószolgálatát is vonják be a munkába! 

Javaslom, hogy végezzenek tényfeltáró látogatásokat magyarországi devizahiteles ügyeket 
vállaló ügyvédi irodáknál, devizahiteles érdekvédő tevékenységet folytató egyesületeknél, 
szervezeteknél, csoportoknál.  

Hozzájárulok peticióm teljes tartalmának a nyilvánosságra hozatalához és felkészültem a 
Bizottság előtti nyilvános meghallgatásomra. 

Bízom benne, hogy petícióm megfelel a formai és tartalmi követelményeknek és elindítják az 
általam kért és nagyon sok adóstársam által várt vizsgálatot.  

2021.04.12-én volt két magyar devizahiteles petíció kapcsán meghallgatás. Kásler Árpád 
0928/2018 számú és Lázár Dénes 1187/2020 számú petíciója más tartalmú, mint amit most 
benyújtok.  

Befejezésül tekintsük kicsit másként a devizahitelezésre.  A több mint egy év óta pusztító 
koronavírus mindannyiunkból kihozta az érdeklődést és kisebb-nagyobb mértékben 
„virológia szakértőt” csinált. 

Már tudjuk, a vírus nem más, mint egy molekulahalomba csomagolt információ, üzenet. Ez 
az üzenet kijátszva a sejt védelmi vonalát, olyan tevékenységre veszi rá a sejtet, amilyent az 
normál esetben nem végez (a sejt nem másol vírust). 

A devizahitel is egy információ, mely eljutva az egyénekhez olyan döntést hoznak meg, 
melyet különben nem tennének (aláírnak egy deviza elszámolású kölcsön- vagy 
lízingszerződést). 

Az élő szervezet észleli, hogy a sejtek pusztulnak, és elindítja a védekezési mechanizmust. 
Ennek hiányában sérülnek a szövetek, sérülnek a szervek (pl. tüdő, vese, az agy különböző 
részei). A sérült szervek nem látják el a feladatukat és ez súlyos betegséghez, az egyén 
halálához is vezethet. A védekező mechanizmus része, hogy a vírusokat, a hibás információk, 
üzenetek hordozóját megjelölik: ez veszélyes, el kell pusztítani. 

A családok megtévesztő információt kaptak a devizahitel tulajdonságáról. A társadalom 
védekező szervezeteinek -  a fogyasztóvédelemnek, és a bankfelügyeletnek - kellett volna 
felismerni, hogy megtévesztésről van szó. Sajnos mind nemzeti, mind uniós szinten elmaradt 
a védekező mechanizmus működése. Nem aktiválódott. 
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A devizaalapú hitelezést a 80-as években, londoni bankházak dolgozták ki. Az első általam 
ismert pusztítást az 1980-as évek közepén Ausztráliában végezte. Sajnos akkor vagy 
elmaradt, vagy nem lett közismertté téve a devizahitel veszélyessége. 

A koronavírus leküzdéséhez nemzetközi összefogásra van szükség. Ez szükséges  devizahitel 
esetében is. Ha a vizsgálat, majd a devizaalapú hitel megcímkézése nem történik meg, akkor 
néhány év vagy évtized múlva megjelenhet Dél-Amerikában, a Közel-Keleten, Afrikában vagy 
éppen Oroszországban. De megjelenhet Magyarországon is! Amint elkezd növekedni az 
infláció, élelmes osztrák bankok rámenős ügynökei megjelenhetnek az „olcsó” devizahitellel. 
A tájékoztatás során nem kell felhívni az érdeklődő figyelmét arra, hogy az infláció miatt 
árfolyamemelkedés várható, ennek figyelembevételével döntsön, mivel a Kúria kimondta, 
hogy az árfolyamváltozás iránya és mértéke nem határozható meg és erről nem kell a 
banknak tájékoztatni a fogyasztót. 

A szabad tőkemozgást nem lehet akadályozni, mert ellenkezik az EU alapértékeivel. Senki 
sem akadályozhatja meg, hogy magyarok bécsi bankfiókokban kössenek devizahitel 
szerződéseket. Vagy az interneten. 

Mint ahogy a vírus esetében vakcinára van szükség, ugyanúgy vakcinára van szükség a 
devizahitelek esetében. Fel kell készíteni az egész világon a helyi, az állami és a civil 
fogyasztóvédelmi szervezeteket. Legyenek résen, amint megjelenik a devizaalapú hitelezés. 

Sajnos olyan jelenleg a helyzet, mintha a vírust egyáltalán nem vizsgálná senki, semmilyen 
állami vagy magánintézet, laboratórium. Nem határoznák meg a tulajdonságait és így nem 
hoznának létre ellene vakcinákat. Ugye milyen elképzelhetetlen ez? Miért nyugszunk bele 
abba, hogy a devizaalapú hitelezés már több mint 10 éve nem került alapos kivizsgálásra? 

Miként lehet, hogy az Európai Unió több országában is pusztított a devizaalapú hitelezés? 
Miként lehet, hogy az uniós fogyasztóvédelmi irányelvek nem érték el a céljukat?  Miért nem 
tartottak az érintett pénzintézetek hatósági eljárásoktól, bírságoktól? Miért nem tartottak 
súlyos kártérítési igényektől? Mit ér az olyan szabályozás, amelynek nincs a bankokra nézve 
semmilyen visszatartó ereje?  

2021.04.12-én volt két magyar devizahiteles petícióró meghallgatása. Kásler Árpád 
0928/2018 számú és Lázár Dénes 1187/2020 számú peticiója más tartalmú, mint amit most 
benyújtok.  

A petíciómhoz csatolt mellékletek, dokumentumok segítenek értelmezni a leírtakat. 

Kérem, hogy a petíciómmal a jelentőségének megfelelő mélységben és intenzítással 
foglalkozzanak. Várom a vizsgálatot és a Bizottság lépéseit. 

Tisztelettel: 

Szabó József 

Magyarország 

Budapest….. 
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Feladó: <NOREPLY-PETIPORT@europarl.europa.eu> 
Date: 2021. ápr. 29., Cs, 22:41 
Subject: EP petíciós portál – A petíciós kérelem benyújtása megtörtént 
To: …. 
 

Kedves József! 
Köszönjük, hogy az Európai Parlament petíciós portálján keresztül új petíciót nyújtott be. 

Az Európai Parlament fel fogja dolgozni petícióját. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez 
hosszabb ideig is eltarthat, mivel a folyamat több szakaszból áll. A legtöbb esetben a Petíciós 

Bizottság titkársága elkészíti a petíció összefoglalását, és azt az Európai Unió valamennyi 
hivatalos nyelvére lefordítják. Amint a bizottság döntött petíciója elfogadhatóságáról, az 

összefoglaló megjelenik a petíciós portálon. A döntésről írásban értesítjük. 
------------------------------------------------------- 

Ezt az e-mailt az Európai Parlament petíciós portálja automatikusan küldte Önnek. 
 

 

 

 

Szabó József személyes érintettség 
 
Okleveles gépészmérnök vagyok, a Budapesti Műszaki Egyetemen végeztem 1985-ben. Az 
elmúlt évtizedek alatt jelentős részben gépek üzemeltetésével, hibák feltárásával 
foglalkoztam. Így nagy gyakorlat alakult ki bennem az összefüggések, kapcsolatok 
megismerésében. Mint minden mérnöknél, nálam is alapvető a számolási tudás. 
 
2007 tavaszán egy használt házrész megvásárlásához aláírtunk egy CHF elszámolású 
kölcsönszerződést. 2008-ban már leveleket írtam a banknak, mert szerződésellenesen 
emelte a kamatokat, nem jött ki sehogy a szerződésben szereplő THM. Aztán egyre több 
szerződési ponttal kapcsolatban merült fel, hogy jogszabályellenes, tisztességtelen valamint 
a bank szerződés teljesítése nem megfelelő.  
 
2011 őszén hosszas vívódás után pert indítottam a bank tisztességtelen szerződésének- 
és/vagy a szerződés létre nem jöttének megállapítása végett. A per azóta sem zárult le. Mivel 
a megemelkedett törlesztőrészleteket nem tudtuk fizetni, és a bank elzárkózott minden 
egyeztetéstől, a bank felmondta a szerződést. Pár év elteltével végrehajtást indított 
ellenünk, ezt perben támadtuk meg. Ez a per sincs még lezárva. A devizahiteles törvények a 
bankokkal újra számoltatták a szerződéseket. A jogszabályok csak nekünk, fogyasztóknak 
tették lehetővé, hogy ellenőrizzük az újra számolások helyességét, pontosságát. Jelenleg az 
ellenőrzéssel kapcsolatban két perem van folyamatban. 
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2011-ben hoztuk létre néhány sorstársammal a Hiteles Mozgalmat, melynek a vezetője 
vagyok. Több mint 10 éve nyomon követem a magyarországi fejleményeket. Észlelve a 
jogegységi határozatokban lévő valótlanságokat, csúsztatásokat, az uniós 
fogyasztóvédelemmel ellentétes álláspontokat, elsőként az Alkotmánybíróságon próbáltam 
elérni, hogy folytassanak vizsgálatokat. Ezt követően a Kúrián szerettem volna elérni, hogy 
rendezzen szakmai vitát a devizahitelezésről. Az Ügyészségnél is hiába kértem, hogy 
folytassanak vizsgálatot, majd kezdeményezzék a jogegységi határozatok felülvizsgálatát. 
Leveleztem a fogyasztóvédelmi hatóságokkal, a GVH-val, minisztériumokkal. A 
megfogalmazott kérdésekkel nem kíván senki foglalkozni. 
Egyik állami hivatalt, hatóságot sem érdekli, hogy mik a devizahitel jellegadó tulajdonságai. 
Ha nem ismerjük a tulajdonságot, azt sem tudjuk megállapítani, hogy ismertették-e velünk 
ezeket! Mást állítottak-e, mint a valóság (megtévesztő tevékenység), elhallgattak-e valamit 
(megtévesztő mullasztás)? Az MNB-t közérdekű adat kiadása érdekében pereltem. 
 
Az elkészült beadványok, tanulmányok és a válaszok megtalálhatók a honlapunkon. Illetve 
ezeket több könyvben is megjelentettem.  
 
Jelen petícióban kizárólag olyan eseteket fogok ismertetni, melyek illeszkednek a Petíciós 
Bizottság feladatkörébe. Egyáltalán nem arról van szó, hogy bármely perben lévő vitatott 
pontban kérném a Bizottság állásfoglalását. 
 
Miként a Petíciós Bizottság honlapján olvasható: 
„Az Ön petíciója lehetővé teszi az Európai Parlament számára, hogy Petíciós Bizottságának 
közreműködésével kézzelfogható, aktuális visszajelzést kapjon az európai jogszabályok 
végrehajtásáról, és felmérje, mennyiben képesek az európai intézmények választ adni az Ön 
által felvetett aggályokra. 
A Petíciós Bizottság célja, hogy válasszal szolgáljon minden petícióra, és ha lehetséges, nem 
jogi úton orvosolja a petíciók benyújtói által felvetett, az uniós tevékenységi területekkel 
kapcsolatos tárgyú aggodalmakat.” 
 
A petíciót magánszemélyként nyújtom be. Magyar állampolgárként az Európai Unió polgára 
vagyok. 
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GVH eljárás érdekében indított perünk 2020. szeptember 29-én ért véget a Kúrián. 
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(részlet) 
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Az Erste Bank által indított végrehajtás elleni perünk felfüggesztése 2018. január 19.-én. 

 

 

(részlet) 
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Az Erste Bank elleni perünk felfüggesztése 2014. július 29.-én. 

 

 

 

 

 

 



21 
 

A „meggyógyítás” és a „kegyelemdöfés” valamint a piaci forintkamat kiszámítása 
 

 

(részlet a bevezetőből) 
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11. oldal (részlet) 

 

A fenti részletben: 

a 7. sorban a „meggyógyítjuk” 

a 19. sorban a „kegyelemdöfés” 
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15.16. oldal 

A fenti rész tartalmazza a piaci forint kamat kiszámításának a lépéseit. „Na, ugye milyen 
egyszerű”. 
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Nem kell félni a devizahiteltől 
 

 

 

(bevezetés) 
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2. oldal (részlet) 

Valós-e a félem? Hosszú távon a forint felértékelődik… 

 

 

 

6. oldal (részlet) 

…nyugodtan választhatják, mert a „hitel törlesztési terhét jelentősen és tartósan megnövelő 
árfolyammozgás valószínűleg nem lesz”. 
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Devizaárfolyamok 
 
A CHF árfolyama az MNB adatai alapján 
Saját szerkesztésű ábra és átlagok 30 nap adatából 
 
1959 szeptember Amikor megszülettem, akkor merev árfolyamok voltak. Az átlag 2,69 
 

 
 
 
 
1985 augusztus Amikor elkezdtem dolgozni.     Az átlag 21,1 
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1989 október a várva várt rendszerváltás, az Új Köztársaság kikiáltása.  Az átlag 36,5 
 

 
 
 
2001 augusztus törvény benyújtása – devizaliberáció    Az átlag 165 
A devizakorlátozások megszüntetéséről Varga Mihály pénzügyminiszter nyújtott be törvény 
javaslatot:  „jól működő, mély és sokszereplős határidős piac kialakulása szükséges ahhoz, 
hogy a gazdaság szereplői hatékonyan tudják fedezni árfolyamkockázatukat” – szerepel az 
indoklásban. A lakosság árfolyamkockázatáról nem esik említés. A fogyasztóvédelmet sem 
készítik fel…   
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2004 október a Budapesti Értéktözsde tájékoztatója    Az átlag 160 
10 évre előre számol CHF árfolyamot, az előrejelzés 2014 decemberére 256 Ft. 
 

 
 
 
 
 
2007. április 26. CHF elszámolású kölcsönszerződésünk aláírása   Az átlag 152 
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2008 szeptember a válság hatása kezd érződni     Az átlag 166 
 

 
 
 
 
 
2011.szeptember 16 a végtörlesztési törvény előterjesztése   Az átlag 214 
Rogán Antal, az Országgyűlés Gazdasági és informatikai bizottságának az elnöke egyéni 
képviselői indítványként benyújtotta a devizahitelesek kedvezményes végtörlesztésre 
lehetőséget biztosító törvényjavaslatot 
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2012.02.24. a bankok megtámadják a törvényt az Alkotmánybíróságon  Az átlag 244 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
2013.12.16.  a Kúria 6/2014 Polgári jogegységi döntése    Az átlag 244 
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2015.február 1.  a forintosítási fordulónap     Az átlag 282 
 
 

 
 
 
 
2021.04.29  jelen petíció írásakor      Az átlag 328 
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Az elmúlt 30 év CHF árfolyam változása 
 

 

 

Jól láthatóan van egy időszak, amikor épp nem emelkedett a CHF árfolyama. 

Ez a devizahitelezés időszaka. 

 

Ebben az időszakban is, és még napjainkban is, ezt stabil részt mutatják, mint kiindulási alap. 
Amikor a forint stabil volt. 

Mert ha a kiindulási alap fix, stabil, akkor valaminek történni kellett, hogy egyszer csak 
elkezdett emelkedni az árfolyam. Hát persze: a válság! 
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Magyar Bankszövetség tájékoztatója (2006.01.26.)  

 

 

1. oldal (részlet) 

 

 

2. oldal (részlet) 
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MNB – PSZÁF fogyasztóvédelmi tájékoztató 2008. július 

 

 

Raiffeisen árfolyamkockázati tájékoztató 
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ELTE konferencia 

Így már érthető, miért mondta 2015-ben Nagy Márton, hogy ez a vízszintes szakasz 
megtévesztő volt: 

 

 

5:30 tól: 

https://www.youtube.com/watch?v=dJADi2kSguo&ab_channel=jozefszabo 
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Koncepciós perek, eljárások 
 

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából: 

„A koncepciós per (vagy kirakatper) olyan per, melyet egy előre megtervezett (általában 
politikai) koncepció szerint folytatnak le. A koncepciós pereken belül megkülönböztethetünk 
konstruált pereket, amikor a vád hamis bizonyítékokon alapul. Másik fajtája a tendenciózus 
per. Ez esetben jogszabály- vagy törvénysértés történik, de általában a jogszabály vagy 
törvény kiforgatásával (az 1950-es években Magyarországon gyakran az 1946/VII. tc.[1] 
átértelmezésével), vagy amorális jogszabályok alkalmazásával. Ezeket a pereket szintén előre 
megtervezett politikai koncepció miatt indítják.” 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Koncepci%C3%B3s_per 
 

A koncepciós per természetesen szerepel az ebben az időszakban játszódó, világhírű, éveken 
át betiltott szatírában a Tanú c. filmben. 

THE WITNESS (A tanú) - Trailer 
https://www.youtube.com/watch?v=PVV_UCMu5Sw 
 

A bírósági tárgyalás előtt még utoljára átbeszélik a vallomást, amit jó előre betanítottak…: 
- Nem akarja még egyszer átnézni a vallomását Pelikán?  
- …. 
- Elnézést Virág elvtárs, ez az ítélet. 

 

Teljes szövegkörnyezetben: 

Tanú - Elnézést Virág elvtárs ez az ítélet.... 

https://www.youtube.com/watch?v=2N1gY5XqucM 
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Deviza elszámolású, devizaalapú 
 
Akik nem jártassak a magyar devizahiteles történetben, azok a devizahitel szó hallatán azt 
gondolhatják, hogy az adósok ténylegesen deviza összeget kaptak kölcsön a banktól. 
Azonban ez nem így van. A kölcsön tényleges számolásában van csak szerepe a devizának. Az 
adósok forint összeget kaptak és a törlesztéseket is forintban fizették. Jellemzően nem is volt 
deviza bankszámlájuk. 
A kormány álláspontja világos és egyértelmű: 
 

 
A kormány értelmező kérdései az Alkotmánybírósághoz 1769-0/2013 – 2013.11.28. 
3-4. oldal 
 
A kormány Alkotmánybíróságon kifejtett álláspontja szerint „a bank az ügyfél részére 
azonban devizát nem bocsát rendelkezésére, sem effektíve, sem átvitt, jelképes 
értelemben”. 
A kormány ugyanezt megfogalmazza másként is: „Devizához ezen ügylet keretei között az 
adós semmilyen módon és mértékben nem juthat, a hitelező kizárólag forintot bocsát 
rendelkezésre…” 
Ebből jött a következtetés, hogy (mivel nincs pénzváltás) „…az árfolyam-különbözet mögött 
valójában nincs banki szolgáltatás”. 
Így lett a vételi és eladási árfolyam tisztességtelen a banki számolás során. 
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Mivel a deviza csak a számolásban szerepel, a bankoknak nem kellett devizát sem 
beszerezniük, azt nem kellet átváltaniuk forintra. Mert ha lett volna valójában pénzváltás, 
akkor tisztességes lett volna a vételi és az eladási árfolyam. Ezt mindannyian megismerjük, 
amikor betérünk Berlinben, Budapesten vagy Varsóban egy pénzváltóhoz. 
 
 
 
A bankok álláspontja elég zavaros: 

 
Alkotmányjogi panasz – 2487-0/2012 
Melléklet – Áttekintés a végtörlesztési törvény alkalmazásával összefüggő pénzügyi 
közgazdasági környezetről – 2012.02.24. 
34. oldal 
 
A bankoknak ez az álláspontja valójában értelmezhetetlen: „azt át kell váltani forintra, 
mintha megvásárolná az ügyféltől”.  
 
A „kell” és a „mintha” teljesen ellentmondanak egymásnak! Bármelyikünknek akkor KELL a 
kezében lévő EUR-t átváltani forintra, ha pl. Budapesten forintért akar venni egy lángost a 
piacon. 1 EUR-t átváltunk 360 forintra és veszünk rajta egy lángost. A MINTHA azt jelenti, 
hogy nincs semmilyen pénzváltás, csak átszámolják a nyilvántartásban az EUR összeget forint 
összegre. Most van 1 EUR összegem valamilyen nyilvántartásban és átszámolom, hogy az 
360 forint a másik nyilvántartásban.  
Teljesen más tehát a PÉNZVÁLTÁS és más az ÁTSZÁMOLÁS 
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Az átszámolás kifejezhető a kiszámolás szóval is. Kiszámolom, hogy 1 EUR hány forintot ér. 
Aztán eldöntöm, hogy átváltom-e most, vagy várok vele holnapig, mert lehet, hogy akkor 
jobb lesz az árfolyam. Úgy vélem mindannyian voltunk már ilyen helyzetben, amikor 
nyaraltunk, vagy nyaralásra készültünk. 
 
Amennyiben a bankok ténylegesen szereztek be pl. CHF-et, akkor azt valójában át kell 
váltani. Azonban a bankok nem szereztek be sehogyan sem devizát, csak a számolásban 
használják. 
A bankok nem szereztek be devizát, az adósnak sem adtak devizát, így az adósoknak 
rendelkezésre adott összeg kizárólag forint összeg. Mint ahogyan a kormány is kifejtette az 
Alkotmánybíróság előtt. 
 
Ezt a kérdést sem lehet vitatni a bíróságon, bármennyire is ellentmondásos a helyzet, mivel a 
Kúria ebben a kérdésben is állást foglalt a jogegységi határozatában:   
„A deviza alapú kölcsön mögött - figyelemmel a pénzügyi intézményekre vonatkozó közjogi 
jellegű szabályokra - devizaforrás áll. Annak vizsgálata, hogy egy konkrét szerződés mögött 
van-e devizaforrás lehetetlen és egyben szükségtelen is a perekben.” 
„az átszámítás nem jelent pénzváltást, csupán a folyósított összegnek, illetve a törlesztett 
összegeknek a teljesítéskori árfolyam alapján történő kiszámítását.” 
Kúria 6/2013 számú Polgári Jogegységi határozat – 2013.12.16. 
 
A Kúria szerint a banknál ott van a deviza, beszerezte, hiszen „a kölcsön mögött devizaforrás 
áll”, azonban nem váltja át forintra, hanem csupán kiszámolja, hogy hány forintot ér. „Az 
átszámítás nem jelent pénzváltást” 
Ha nincs pénzváltás, akkor ugyan hogyan lesz forint, amit az adós számláján helyez el a bank? 
 
Nyilvánvalóan nem célja a petíciónak, hogy a Petíciós Bizottság eldöntse, hogy miként 
működik a pénzrendszer, a bankrendszer. Azonban jelen kezdeményezés arra terjed ki, hogy 
legyen lehetőség nyilvános, tisztességes bírói eljárás keretében, érvek és ellenérvek alapján, 
bizonyítékok mérlegelése után véglegesen tisztázni a helyzetet. 
 
Ne maradjon fenn továbbra is az a helyzet, hogy a Kúria homályos és ellentmondásos 
megfogalmazásai kötik a perekben eljáró bíróságokat. 
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Levélváltás a GVH-val, az MNB-vel és … 
 
Feladó: Hitelesmozgalom <hitelesmozgalom@gmail.com> 
Date: 2019. aug. 27., K, 20:53 
Subject: kérdések a legújabb devizahiteles fejleményekkel kapcsolatban 
To: <matolcsy.gyorgy.titkarsag@mnb.hu>, <ugyfelszolgalat@gvh.hu>, Lakossagi Kapcsolatok 
<lakossag@im.gov.hu>, <mk@mk.gov.hu> 

 
 
Tisztelt Dr. Matolcsy György MNB elnök úr! 
      Tisztelt Dr. Juhász Miklós GVH elnök úr! 
            Tisztelt Rogán Antal Miniszterelnöki Kabinetfőnök úr! 
                   Tisztelt Dr. Varga Judit Igazságügyi Miniszter asszony! 
 
 
Amikor nyilvánosságra hozta a Kúria a devizahiteles Konzultációs Testület döntését, egyből 
levélben fordultunk további információkért a Kúriához. A Konzultációs Testület alábbi 
megállapítása ragadta meg a figyelmünket: 
"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." 
(A Kúria devizahiteles pereket vizsgáló Konzultációs Testülete állást foglalt az 
árfolyamkockázatra vonatkozó szerződési kikötések tisztességtelenségéről – 2019.04.10 és 
Devizahiteles ügyek: A tisztességtelen tájékoztatás jogkövetkezményeit tárgyalta meg a Kúria 
Konzultációs Testülete – 2019. 06.20). 
 
 Dr. Wellmann György a Kúria Polgári Kollégiumának vezetőjének, a Konzultációs Testület 
elnökének, a levelünkre küldött válaszából egy rövid részlet (a teljes választ csatoljuk jelen 
levelünkhöz): 
„.. felvetendő kérdés valójában nem az, hogy a fogyasztók a forint inflációjának 
törlesztőrészletre gyakorolt lehetséges hatását felismerhették-e, hanem az, hogy a deviza-
árfolyamok inflációs hatásokon túlmutató elmozdulásának lehetőségével tisztában voltak-e.” 
Akik „devizaalapú szerződéseket kötöttek, nagykorú, felelősen gondolkodó személyként az 
infláció jelenségét ismerték”. 
 
 Az idézett megállapítás teljes összhangban van a Corvinus Egyetemen végzett kutatás 
legfőbb megállapításával: 
„Az a deviza, amelyiknek magasabb a kamata, várhatóan leértékelődik a másikkal szemben. 
Ebből következik, hogy a fedezetlen kamatparitás teljesülése esetén mindegy, hogy melyik 
devizában veszünk fel hitelt, vagy helyezünk el betétet, amit a kamaton megnyerünk 
(elveszítünk), pontosan megegyezik azzal, amit az árfolyamon elveszítünk (megnyerünk).” 
(Dr. Dömötör Barbara: A magyar „Big Short” a devizahitelek elterjedésének racionális és 
irracionális okai.  - Devizahitelezés Magyarországon – A devizahitelezés jogi és közgazdasági 
elemzése - ISBN 978-963-503-774-2 - A könyv kiadója a Budapesti Corvinus Egyetem). 
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Néhány kérdést szeretnénk feltenni. 
  
Ismert-e Ön és a munkatársai előtt, hogy: 
1.1 A forint és a svájci frank inflációjának a különbsége a forint gyengülését eredményezi a 
svájci frankkal szemben. 
1.2. A magasabb kamatszintű forint várhatóan leértékelődik az alacsonyabb kamatszintű 
svájci frankkal szemben. 
1.3 A törlesztő részlet időbeli alakulását tekintve, amit az adós megnyer az alacsony deviza 
kamaton, azt várhatóan elveszti a kölcsön futamideje alatt a forint árfolyamának a 
gyengülésén. 
1.4 A Magyar Bankszövetség 2006. januári lakossági tájékoztatója azt tartalmazza, hogy nem 
kell félni a devizahiteltől, a lakosság nyugodt lehet, mert a jelentős és tartós árfolyam 
emelkedés nem várható. 
 
 Az uniós és hazai fogyasztóvédelmi irányelvek, jogszabályok alapján egyetértenek-e azzal, 
hogy: 
2.1 Az adósoknak saját maguktól kellett volna felismerniük az említett gazdasági 
törvényszerűségeket és ezek hatását a devizahiteles szerződésükre. 
2.2 A bankoknak és pénzintézeteknek a szerződéskötés során nem kellett ismertetniük a 
fogyasztókkal az említett gazdasági törvényszerűségeket és nem kellett elmagyarázni a 
gazdasági törvényszerűség hatását a havi törlesztő részletre és az adósság forintban 
kifejezett összegére. 
  
3.0 
Szükségesnek tartják-e a Kúria Jogegységi határozatának felülvizsgálatát, mivel a 
Konzultációs Testület és Dr. Wellmann György állítása, valamint a Corvinus Egyetem 
tanulmánya (és számos pénzügyi, gazdasági tankönyv, elemzés) ellentétes az alábbi kúriai 
megállapításokkal: 
„A deviza alapú kölcsönszerződések megkötésére azért került sor, mert az adós célja az volt, 
hogy a forint kölcsönszerződések esetén irányadó kamatnál alacsonyabb kamat mellett 
jusson kölcsönhöz. Erre csak úgy volt lehetőség, ha devizában adósodik el, ami egyben azt 
jelenti, hogy vállalja az árfolyamváltozás kockázatát, melynek iránya, mértéke előre nem 
látható, nem kiszámítható.” 
„A tájékoztatási kötelezettség nem terjedhetett ki az árfolyamváltozás várható irányára, 
előre nem látható mértékére, a kockázat reális voltára, valószínűségére.” 
 
 Végül az utolsó kérdések: 
4.1 Egyetértenek-e azzal az állítással, hogy a devizaárfolyamok a 2008-as pénzügyi-gazdasági 
válság miatt emelkedtek meg jelentősen. (A svájci frank árfolyama most már duplája annak, 
mint a devizahitelezés legintenzívebb időszakában volt.) 
4.2 Senki sem látta előre 2008 előtt, hogy a devizaárfolyamok emelkedése várható. 
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4.3 Egyetértenek-e azzal a megállapítással, hogy a bankok becsapták és megtévesztették a 
devizahiteles családokat, vállalkozásokat. 
 
Amennyiben valamelyik kérdést nem sikerült egyértelműen megfogalmaznunk, kérjük, 
tegyék lehetővé, hogy azt személyes találkozó keretében kifejthessük, átfogalmazhassuk. 
 
 Várjuk válaszukat, tisztelettel: 
 
---------------------------------------------------------- 
Szabó József 
Hiteles Mozgalom ügyvezető 
Arany Liliom Alapítvány 
 
 
Hitelesmozgalom <hitelesmozgalom@gmail.com> ezt írta 
 (időpont: 2019. okt. 19., Szo, 8:58): 

 
Tisztelt Dr. Matolcsy György MNB elnök úr! 
            Tisztelt Rogán Antal Miniszterelnöki Kabinetfőnök úr! 
 
Feltehetőleg a nyáron küldött levelünk valahol elkeveredett és ezért nem kaptunk a 2019. 
augusztus 27.-én feltett kérdéseinkre választ. 
 
A levelünket és kérdéseinket ezennel újra elküldjük, kérjük, hogy 30 napon belül 
válaszoljanak. 
 
Szeretnénk jelezni, hogy a GVH és az IM már válaszlevelet küldött. 
 
Tisztelettel: 
 
---------------------------------------------------------- 
Szabó József 
Hiteles Mozgalom ügyvezető 
Arany Liliom Alapítvány 
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ÜGYFÉLKAPCSOLATI INFORMÁCIÓS KÖZPONT 

  

Iktatószám: 444248-15/2019 

  

Tisztelt Szabó József! 

 A Magyar Nemzeti Bankhoz (MNB) a Hiteles Mozgalom Arany Liliom Alapítvány 
képviseletében küldött, az MNB mellett a Gazdasági Versenyhivatalnak, a Miniszterelnöki 
Kabinetirodának és az Igazságügyi Minisztériumnak címzett megkeresésére az alábbiakról 
tájékoztatjuk. 

 A devizahitelezés legmagasabb intenzitásának idejében (2007-2010) hatályban volt, a 
hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (továbbiakban: 
régi Hpt.) a 2005. január 1. napját követően kötött devizahitel nyújtására irányuló 
szerződések esetében megkövetelte az árfolyamkockázat, valamint annak a 
törlesztőrészletre gyakorolt hatása ismertetését, melynek elvárt formája a kockázatfeltáró 
nyilatkozat volt. 

Ahogyan arról az MNB 7679-2/2019. iktatószámú válaszlevelében tájékoztatta a Hiteles 
Mozgalmat, a PSZÁF 34265/2010. számon témavizsgálatot folytatott, amelynek célja a deviza 
alapú lakossági jelzálog- és gépjárműhitelek törlesztőrészletei változását okozó egyoldalú 
szerződésmódosítások felmérése a vizsgált időszak vonatkozásában, illetve annak vizsgálata, 
hogy mely tényezők (alkalmazott árfolyamok, a hitelterhet meghatározó egyéb elemek), 
milyen módon befolyásolták a törlesztőrészletek alakulását. A vizsgálat keretében a PSZÁF 
ellenőrizte az ügyféltájékoztatás jogszabályoknak való megfelelését, különös tekintettel a 
régi Hpt. XXIX. fejezetének rendelkezéseire. 

Tájékoztatjuk, hogy a hatályos eljárásjogi rendelkezések értelmében az időmúlásra 
tekintettel a szóban forgó időszakban létrejött devizaalapú hitelszerződések megkötésekor 
nyújtott tájékoztatás MNB által lefolytatható közigazgatási eljárás keretében történő 
vizsgálatára és felügyeleti intézkedés alkalmazására nincs lehetőség. 

Annak megállapítására, hogy adott fogyasztó a hitelező pénzügyi intézménytől kapott 
tájékoztatás, illetve egyéb forrásból származó információk alapján milyen mértékű 
árfolyamváltozásra számíthatott, illetve felmérhette-e, hogy az árfolyamváltozásnak milyen 
hatása lesz a szerződéséből eredő követelés, valamint a törlesztőrészlet összegére, és 
mindezeknek milyen hatása van a szerződés érvényességére, az ügy összes körülményeinek 
vizsgálatával, a bíróság jogosult. Ahogy arra a Kúria is rámutatott az Európai Unió 
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Bíróságának egyik ítélete kapcsán megjelent közleményében, az árfolyamkockázat viselésére 
vonatkozó szerződési feltételek tisztességtelensége a konkrét, egyedi ügyben bíróság által 
vizsgálható. Az ügy összes körülményeinek vizsgálatával, az adott ügyben eljáró bíróságnak 
kell megállapítania, hogy a fogyasztó megfelelő időben és tartalommal kapott-e 
tájékoztatást az árfolyamkockázat viselésére vonatkozó szerződési feltétel gazdasági 
következményeiről. Felhívjuk figyelmét, hogy a Kúria jogegységi határozatai a rendes 
bíróságokra kötelező erővel bírnak. 

 A Kúria közleménye honlapján itt érhető el https://kuria-birosag.hu/hu/sajto/kuria-
kozlemenye-az-europai-birosag-devizahiteles-pereket-erinto-dontesevel-kapcsolatban    

 Egyebekben tájékoztatjuk, hogy az MNB által közzétett, a devizahitelezéssel kapcsolatos 
szakmai cikkek az MNB honlapján itt 
megtekinthetők: https://www.mnb.hu/kiadvanyok/szakmai-cikkek/devizahitel 

A Kúria Jogegységi döntéseivel kapcsolatos felvetésére tájékoztatjuk, hogy 
azok felülvizsgálatára vonatkozó javaslatával a Kúriához fordulhat. 

 Bízunk benne, hogy tájékoztatásunkkal segítségére lehettünk. 

 Üdvözlettel: 

Ügyfélkapcsolati Információs Központ 

2019.12.02. 
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Feladó: Hitelesmozgalom <hitelesmozgalom@gmail.com> 
Date: 2019. okt. 20., V, 11:03 
Subject: Re: FW: kérdések a legújabb devizahiteles fejleményekkel kapcsolatban 
To: Lakossagi Kapcsolatok <lakossag@im.gov.hu> 
 

Tisztelt Dr. Varga Judit Igazságügyi Miniszter asszony! 
       Tisztelt Igazságügyi Minisztérium! 
             Tisztelt Környi László Éva kabinetfőnök asszony! 
  
  
Megkaptuk 2019. szeptember 19.-én írt válaszlevelüket. 
  
Úgy vélem nem képezi köztünk vita tárgyát az, hogy súlyos társadalmi katasztrófa alakult ki a 
bankok felelőtlen devizahitelezése miatt hazánkban. A probléma sajnálatos módon a mai 
napig nincs teljeskörűen rendezve, bizonyíték erre, hogy a Kúria elnökének tanácsadó 
testülete folyamatosan dolgozik és készít elemzéseket; bizonyíték hogy még sok 
devizahiteles ügy van a Curián (Európai Unió Bírósága); bizonyíték a több ezer (még mindig) 
folyamatban lévő hazai devizahiteles per; bizonyíték a több százezer súlyos veszélyben lévő 
család, kilátástalan jövő előtt álló család. 
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Egyáltalán nem arra irányult a levelünk, hogy minősítsék az IM a Kúria döntését! 

 Idézem a feltett kérdéseinket: 

 Ismert-e Ön és a munkatársai előtt, hogy: 
1.1 A forint és a svájci frank inflációjának a különbsége a forint gyengülését eredményezi a 
svájci frankkal szemben. 
1.2. A magasabb kamatszintű forint várhatóan leértékelődik az alacsonyabb kamatszintű 
svájci frankkal szemben. 
1.3 A törlesztő részlet időbeli alakulását tekintve, amit az adós megnyer az alacsony deviza 
kamaton, azt várhatóan elveszti a kölcsön futamideje alatt a forint árfolyamának a 
gyengülésén. 
1.4 A Magyar Bankszövetség 2006. januári lakossági tájékoztatója azt tartalmazza, hogy 
nem kell félni a devizahiteltől, a lakosság nyugodt lehet, mert a jelentős és tartós árfolyam 
emelkedés nem várható. 

 Az uniós és hazai fogyasztóvédelmi irányelvek, jogszabályok alapján egyetértenek-e azzal, 
hogy: 

2.1 Az adósoknak saját maguktól kellett volna felismerniük az említett gazdasági 
törvényszerűségeket és ezek hatását a devizahiteles szerződésükre. 
2.2 A bankoknak és pénzintézeteknek a szerződéskötés során nem kellett ismertetniük a 
fogyasztókkal az említett gazdasági törvényszerűségeket és nem kellett elmagyarázni a 
gazdasági törvényszerűség hatását a havi törlesztő részletre és az adósság forintban 
kifejezett összegére. 

 3.0 
Szükségesnek tartják-e a Kúria Jogegységi határozatának felülvizsgálatát, mivel a 
Konzultációs Testület és Dr. Wellmann György állítása, valamint a Corvinus Egyetem 
tanulmánya (és számos pénzügyi, gazdasági tankönyv, elemzés) ellentétes az alábbi kúriai 
megállapításokkal: 
„A deviza alapú kölcsönszerződések megkötésére azért került sor, mert az adós célja az volt, 
hogy a forint kölcsönszerződések esetén irányadó kamatnál alacsonyabb kamat mellett 
jusson kölcsönhöz. Erre csak úgy volt lehetőség, ha devizában adósodik el, ami egyben azt 
jelenti, hogy vállalja az árfolyamváltozás kockázatát, melynek iránya, mértéke előre nem 
látható, nem kiszámítható.”  
„A tájékoztatási kötelezettség nem terjedhetett ki az árfolyamváltozás várható irányára, 
előre nem látható mértékére, a kockázat reális voltára, valószínűségére.” 

 Végül az utolsó kérdések: 
4.1 Egyetértenek-e azzal az állítással, hogy a deviza árfolyamok a 2008-as pénzügyi-
gazdasági válság miatt emelkedtek meg jelentősen. (A svájci frank árfolyama most már 
duplája annak, mint a devizahitelezés legintenzívebb időszakában volt.) 
4.2 Senki sem látta előre 2008 előtt, hogy a deviza árfolyamok emelkedése várható. 
4.3 Egyetértenek-e azzal a megállapítással, hogy a bankok becsapták és megtévesztették a 
devizahiteles családokat, vállalkozásokat. 
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 Az „Ön és munkatársai alatt” nem a Kúria bíróit, nem a devizahiteles ügyekben eljáró 
bíróságok bíróit kell érteni, hanem az Igazságügyi Minisztérium vezetését, a miniszterét, az 
államtitkárjait és a felelős vezetőket. 

 A fentiek miatt a válaszuk elfogadhatatlan: 
„… az Igazságügyi Minisztérium se nem minősítheti a Kúria bármely döntését, se nem adhat 
állásfoglalást a Kúria vagy más bíróság döntésével kapcsolatban.” 

Nem azért elfogadhatatlan, mert nem igaz, hanem azért, mert nem a feltett kérdésekre 
válaszoltak! 

Levelünkkel azt kívántuk elérni, hogy az IM ismerje fel végre: van teendője! 

Kérjük, tegyék lehetővé, hogy személyes megbeszélés során fejtsük ki az álláspontunkat. 

Kérjük ismételten, válaszoljanak a feltett kérdésekre és sorolják fel az IM milyen lépések 
megtételét tervezi a becsapott és megtévesztett fogyasztók érdekében. 

   

Várjuk válaszukat, tisztelettel: 

 
---------------------------------------------------------- 
Szabó József 
Hiteles Mozgalom ügyvezető 
Arany Liliom Alapítvány 
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Rogán Antal kabinetfőnök nem válaszolt. 
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Az infláció hatása a törlesztő részletre – a Kúria válasza 
 

 

 

(részletek) 
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Ez a válasz gyökeresen ellentétes a Kúria 6/2013 PJE állításával, miszerint az 
árfolyamváltozásnak sem az iránya, sem a mértéke nem határozható meg. A válasz alapján a 
kockázat a „deviza-árfolyamok inflációs hatásokon túlmutató elmozdulásának lehetősége”. 
Az infláció okozta forintgyengülés tehát egyértelmű, „felelősen gondolkodó személyként 
ismerni kellett” mindenkinek. 

 

A Kúria ezekre a kérdésekre küldte a fenti választ: 

Feladó: Hitelesmozgalom <hitelesmozgalom@gmail.com> 
Date: 2019. júl. 25., Cs, 21:45 
Subject: válasz - 2019.EI.I.H.22/11 
To: <kuria@kuria.birosag.hu>, <Elnok@kuria.birosag.hu> 
Cc: <Elnokhelyettes@kuria.birosag.hu>, Kis Roxana <KisR@kuria.birosag.hu>, Wellmann György dr. 
<WellmannGy@kuria.birosag.hu>, Vezekényi Ursula dr. <VezekenyiU@kuria.birosag.hu> 
 

           Tisztelt Darák Péter Elnök úr! 
 
 
Hivatkozva a 2019.07.18.-i válaszlevelére (2019.EI.I.H.22/11), szeretnénk érdeklődni, hogy 
kik pontosan a konzultációs testület tagjai? 
Újságcikk szerint a testületet Ön hozta létre: 
"Darák Péter, a Kúria elnöke 2016-ban hozta létre a kúriai és alsóbb fokú bírákból álló 
testületet, aminek az a feladata, hogy az érvénytelenségi perekkel kapcsolatban az alsóbb 
fokú bíróságokon kialakult elvi jellegű problémák megoldásához adjon útmutatást."  
https://www.magyarhirlap.hu/belfold/20190621-kuria-konnyithet-a-devizahitelesek-
terhein-a-konzultacios-testulet-allasfoglalasa 
 
Egy másik Testület tagjai ismertek: 
Az „új Polgári Törvénykönyv” elnöki tanácsadó testületet a Kúria elnöke az új törvény 
hatálybalépését követően hívta életre abból a célból, hogy a jogtudomány és a joggyakorlat 
résztvevői együttesen kísérhessék figyelemmel a családjogot és társasági jogot is magában 
foglaló kódex gyakorlati érvényesülését. A testületet dr. Menyhárd Attila, az ELTE 
tanszékvezető egyetemi tanára vezeti, és havi rendszerességgel ülésezik. Tagjai: dr. 
Leszkoven László, dr. Faludi Gábor, dr. Lábady Tamás, dr. Fézer Tamás, dr. Nochta Tibor, dr. 
Szeibert Orsolya, dr. Kemenes István, dr. Goldea Zsuzsanna, dr. Wellmann György, dr. Anka 
Tibor, dr. Kovács Kázmér, dr. Kőrös András, dr. Döme Attila, dr. Dzsula Marianna, dr. Csűri 
Éva." 
https://kuria-birosag.hu/ptk  
 
Bízunk benne, hogy a devizahiteles testület tagjait is megismerhetjük. 
 
Miért nem készültek idén olyan részletes "emlékeztetők", mint pl. 2016.június 8.án, 
szeptember 28.-án és november 9.-én? 
https://kuria-birosag.hu/sites/default/files/konz_testulet/2016._junius_8.pdf   
https://kuria-birosag.hu/sites/default/files/konz_testulet/2016._szeptember_28.pdf  
https://kuria-birosag.hu/sites/default/files/konz_testulet/2016._november_9.pdf  
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A nagyjából három éves munkája alatt ez a Testület kért-e szakmai állásfoglalást 
devizahiteles ügyben külső szervezetektől (pl. MNB, ELTE, GVH, Ügyészség, EUB, Magyar 
Bankszövetség stb...)? 
 
Mióta ismert a Kúria előtt, hogy "a forint és a svájci frank inflációjának különbségéből 
adódóan az árfolyamok elcsúszhatnak"? 
 
Milyen kutatás, vizsgálat alapján tételezi fel a Testület, hogy ezt a rendkívül fontos 
információt "egy átlagos fogyasztónak" saját magától illet volna "mindenképpen felismernie" 
a szerződéskötés előtt/alatt (vagyis legalább 2001-től ismerni kellett...). 
 
Ön szerint ezt a rendkívül fontos információt nem a bankoknak kellett volna átadni a 
törvényileg előírt tájékoztatás keretében a fogyasztóknak azért, hogy ők felelős döntést 
tudjanak hozni?   
 
A 2013-ban, az MNB-től kapott állásfoglalás tartalmazza-e, hogy "a forint és a svájci frank 
inflációjának különbségéből adódóan az árfolyamok elcsúszhatnak"? Felismerte-e ezt a 
törvényszerűséget az MNB? 
 
Ismert Ön előtt, hogy 2004. őszén a Budapesti Értéktőzsde 10 évre előre kiszámolta az 
"árfolyam elcsúszás" irányát és mértékét? 
 
Ezernyi kérdés vár még tisztázásra ebben a szőrnyű, rengeteg tragédiát, szenvedést okozó 
devizahiteles történetben. Jó lenne a lehető leghamarabb lezárni tisztességesen, igazságosan 
az egészet... 
 
Jó pihenést kívánunk Önnek és a Kúria minden munkatársának a nyári szünetre. 
 
 
Várjuk válaszát, üdvözlettel: 
 
 
---------------------------------------------------------- 
Szabó József 
Hiteles Mozgalom ügyvezető 
Arany Liliom Alapítvány 
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Jakus Mariann petíciója 
 

Ismereteim szerint Jakus Mariann fordult első alkalommal, még 2010-ben petícióval 
devizahiteles ügyben a Petíciós Bizottsághoz, 
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A Bizottság honlapján nem találtam meg ezt a petíciót. 
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Kerékgyártó Katalin petíciója 
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A Bizottság honlapján nem találtam meg ezt a petíciót. 

 
 

 
Kásler Árpád petíciója 

A. K. magyar állampolgár által benyújtott 0928/2018. számú, 10 000 aláírást tartalmazó 
petíció a magyarországi devizahitelek állítólagos tisztességtelen szerződési feltételeiről 

A petíció összefoglalása  
A petíció benyújtója kifogásolja, hogy a fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott 
tisztességtelen feltételekről szóló 93/13/EGK irányelvet nem ültették át megfelelően a 
magyar jogba. A petíció benyújtója szerint nagyon sok magyar vett fel devizaalapú 
jelzáloghitelt, azonban nem tudták visszafizetni a havi törlesztőrészleteiket, mivel a bankok a 
hitel felvételekor alkalmazottól eltérő átváltási árfolyamot alkalmaztak a kölcsön 
visszafizetésekor. A petíció benyújtója azt állítja, hogy ez lehetővé tette a bankok számára a 
szerződések visszaélésszerű felmondását, több százezer magyart téve földönfutóvá, ami 
súlyos lelki stresszhez vezetett az érintettek körében. Miután mind az Európai Unió Bírósága, 
mind a magyar legfelsőbb bíróság (Kúria) tisztességtelennek ítélte az ilyen szerződési 
feltételeket, a magyar jogszabályokat 2014-ben módosították. A petíció benyújtója azonban 
azt állítja, hogy ez nem orvosolta azoknak az adósoknak a problémáját, akiknek a szerződését 
már jogellenesen megszüntették, és akiket jelenleg tömeges kilakoltatások fenyegetnek. 

Ez a petíció még nem zárult le, folyamatban van. A Bizottság honlapjáról származik a fenti 
tájékoztatás. 
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Lázár Dénes – PITEE petíciója 

Lázár Dénes magyar állampolgár által a Pénzügyi Ismeretterjesztő és Érdek-képviseleti 
Egyesület (PITEE) nevében benyújtott 1187/2020. számú petíció a devizahitelek tekintetében 
a fogyasztóvédelmi jogokat megsértő magyar bankokról. 

A petíció összefoglalása  
A petíció benyújtója arra kéri az Európai Parlamentet, hogy fogadjon el állásfoglalást, 
amelyben sürgeti a magyar hatóságokat, hogy a jogállamiság megsértése nélkül oldják meg a 
fogyasztói adósságok terén fennálló válságot. Azt állítja, hogy a magyar bankok 2004 májusa 
és 2014 júliusa között rendszeresen megsértették az 1996. évi CXII. törvényben 
meghatározott kulcsfontosságú fogyasztóvédelmi rendelkezéseket, ez pedig több mint 1,1 
millió hitelszerződést érintett. Véleménye szerint a bankok eltitkolták és manipulálták a 
valutaátszámítás költségeit, manipulálták a kamatlábat, félrevezető tájékoztatást adtak a 
tényleges teljeshiteldíj-mutatóról, és nem tájékoztatták megfelelően a fogyasztókat az 
árfolyam-ingadozás kockázatáról. A magyar hatóságok továbbá tartózkodnak a hitelekkel 
kapcsolatos hatályos magyar fogyasztóvédelmi törvény (1996. évi CXII. törvény) 
alkalmazásától, mivel e szabályok alkalmazása veszélyeztetheti a bankrendszer stabilitását. A 
petíció benyújtója azt állítja, hogy a magyar fogyasztóvédelmi szabályok állami hatóságok 
általi alkalmazásának hiánya a tisztességtelen kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 
2005/29/EK irányelv megsértésének minősülhet, és általában a jogállamiság megsértésének 
tekinthető. 

Ez a petíció még nem zárult le, folyamatban van. A Bizottság honlapjáról származik a fenti 
tájékoztatás. 

 

 

Az Európai Parlament Petíciós Bizottsága 
 

Részletek a honlapjukról. 

A Szerződések és az Alapjogi Charta garantálják az Európai Unió valamennyi polgára és 
lakosa számára azt a jogot, hogy az Európai Unió tevékenységi körébe tartozó és őt 
közvetlenül érintő ügyekben egyénileg vagy másokkal együtt petíciót nyújtsanak be a 
Parlamenthez. 

a beérkezett petíciók révén segítséget nyújt az uniós jog gyakorlati alkalmazása során 
felmerülő problémák bejelentésében és orvoslásában. 

https://www.europarl.europa.eu/committees/hu/peti/about 
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Az Ön petíciója lehetővé teszi az Európai Parlament számára, hogy Petíciós Bizottságának 
közreműködésével kézzelfogható, aktuális visszajelzést kapjon az európai jogszabályok 
végrehajtásáról, és felmérje, mennyiben képesek az európai intézmények választ adni az Ön 
által felvetett aggályokra. 

A Petíciós Bizottság célja, hogy válasszal szolgáljon minden petícióra, és ha lehetséges, nem 
jogi úton orvosolja a petíciók benyújtói által felvetett, az uniós tevékenységi területekkel 
kapcsolatos tárgyú aggodalmakat. 

https://www.europarl.europa.eu/petitions/hu/home 

 

A Petíciós Bizottságnak nincs magyar tagja. 

 

 

Zárszó és ajánló 
 

2018-ban voltunk Brüsszelben. Ugyan az út sikeresnek tűnt, azonban nem lett semmi érdemi 
hatása. 
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Brüsszel - Quaestor és devizahitel - sajtótájékoztató 1/3 
https://www.youtube.com/watch?v=PgPqcfn406s 
 
Brüsszel - Quaestor és devizahitel - sajtótájékoztató 2/3 
https://www.youtube.com/watch?v=STh1y0RMXy4 
 
Brüsszel - Quaestor és devizahitel - sajtótájékoztató 3/3 
https://www.youtube.com/watch?v=AsAANGmYM1I 
 
Bízom benne, hogy ez a kezdeményezés sikeres lesz és az Európai Parlament súlyának 
megfelelően fog foglalkozni azzal, amit leírtam illetve amit Kásler Árpád és Lázár Dénes 
benyújtott. 
 
 
A Kúria figyelmét több alkalommal felhívtam arra, hogy valótlanságokat állít a 
devizahitelezéssel kapcsolatban. Ezt két könyvben jelentettem meg: 
 
DEVIZAHITEL – A Kúria valótlan állításai 
https://mek.oszk.hu/18300/18356/ 
https://mek.oszk.hu/18300/18356/18356.pdf 
 
DEVIZAHITEL – A megtévesztés esetei 
https://mek.oszk.hu/19100/19109/ 
https://mek.oszk.hu/19100/19109/19109.pdf 
 
 
 
A Megtévesztés esetei volt az MNB és a GVH fogyasztóvédelmi szerveknél indított eljárások 
anyag. A GVH perben több új dokumentum és összefüggés merült fel. Ez szintén egy 
könyvből ismerhető meg. 
 
DEVIZAHITEL - A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) felelőssége 
https://mek.oszk.hu/21900/21936/ 
https://mek.oszk.hu/21900/21936/21936.pdf 
 
 
 
Korábban már felhívtam az Ügyészség figyelmét is a devizahitelezés jogsértéseire. Az alábbi 
könyvből megismerhető: 
 
DEVIZAHITEL – Tisztelt Ügyészség… 
https://mek.oszk.hu/18300/18357/ 
https://mek.oszk.hu/18300/18357/18357.pdf 
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A politikusok, és az érdeklődők számára egy rövid összesítésben foglaltam össze, hogy 
képben legyenek: 
 
DEVIZAHITEL – Kézikönyv képviselőknek 
https://mek.oszk.hu/18300/18360/ 
https://mek.oszk.hu/18300/18360/18360.pdf 
 
 
 
Nem csak a problémákat tártuk fel, hanem megoldási javasaltokat is kidolgoztunk az 
Adóskamarában együttműködő érdekvédőkkel. Ez a könyv konkrét törvényjavaslatot is 
tartalmaz: 
 
DEVIZAHITEL – Adóskamara dokumentumok 2018.Q1-Q2 
https://mek.oszk.hu/18500/18504/ 
https://mek.oszk.hu/18500/18504/18504.pdf 
 
 
 
 
Az első devizahiteles könyvem 2014 őszéig foglalja össze a történteket: 
 
DEVIZAHITEL – Hol az (i)gazság? 
https://mek.oszk.hu/18300/18355/ 
http://mek.oszk.hu/18300/18355/18355.pdf 
 
 
 
Született egy nemzetközi szerzőgárda által készült devizahiteles könyv is. Megtiszteltetés 
volt, hogy közre adhattam benne a tanulmányomat (melyet a GVH perhez is becsatoltam) 
Devizahitel – adós és érdekvédő civil szemszögéből  
A 105 oldaltól a 129. oldalig 
 
Devizahitel? Tanulmányok, esszék vitairatok a „speciális banki termékről” 
https://mek.oszk.hu/19100/19119/ 
http://mek.oszk.hu/19100/19119/19119.pdf 
 


