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A Kaposvári Törvényszék mint másodfokú bíróság a

Iroda (ügyintéző dr. l

Jgyvédi

)

által képviselt Lombard Lízing Zrt. 6722 Szeged, Tisza Lajos krt. 85-87. szám alatti

székhelyű felperesnek - dr. Mándli Ádámné, dr. Pethő Annamária (9021 Győr, Árpád

út 31. II/2.) ügyvéd által képviselt

szám alatti lakos alperessel szemben kölcsön visszafizetése iránt a Kaposvári

Járásbíróságon folyamatban volt perben 6.P.21.118/2018/23/I1. számú ítélet ellen az

alperes által 24. sorszám alatt előterjesztett fellebbezés, valamint a felperes Pf.3.

sorszámú ellenkéreIme folytán eljárva meghozta az alábbi

ítéletet:

A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét megváltoztatja és a felperes keresetét

elutasítja.

Mentesíti az alperest a 215.000,- (kettőszáztizenötezer) Ft perköltség megfizetése alól.

Kötelezi a felperest, hogy 15 napon belül fizessen meg az alperesnek 220.000,

(kettőszázhúszezer) Ft összeljárási költséget.

Az ítélet ellen fellebbezésnek helye nincs.
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I n d o k o l á s

A felülbírálat alapjául szolgáló tényállás.

A felperes jogelődje a Lombard Finanszírozási Zrt. és az alperes 2007. június 18. napján

deviza alapú kölcsönszerződést kötött gépjármű finanszírozására. A szerződés szerint a

kölcsön összege 1.819.000,- Ft volt. A törlesztőrészletek számát 120 hónapban, a havi

törlesztés összegét 34.604,- Ft-ban határozták meg. A szerződés megállapította továbbá,

hogy  az  összes  törlesztőrészlet  összege  4.152.480,-  Ft.  A  szerződés  7.  pontjában

rögzítettek szerint a mértékadó devizanem svájci frank. A szerződés 2.,  3. pontjában

rögzítettek szerint a szerződés részét képezi a HIT/2006.05.31. számú Üzletszabályzat,

melyben foglaltakat megismerte és megértette az alperes.

A felek kockázatfeltáró nyilatkozatot nem írtak alá. Az Üzletszabályzat I/6., 15., 17.,

20.,  22.,  23.,  24.,  25.,  III/5.,  6.,  V/6.  pontja  tartalmazott  az  árfolyamkockázattal

kapcsolatban rendelkezéseket. Az I. pont alatt fogalommeghatározások történtek, a IV.

pont rögzítette a hitelező kötelezettségeit és jogait, a V. pont a kölcsönbevevő fizetési

kötelezettségeit határozta meg.

A  felperes  jogelődje  az  alperessel  a  Kúriának  a  pénzügyi  intézmények  fogyasztói

kölcsönszerződéseire  vonatkozó jogegységi  határozatával  kapcsolatos  egyes kérdések

rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban DH1 törvény) rögzített

elszámolás szerint szabályairól és egyéb rendelkezésekről szóló 2014. évi XL. törvény

(továbbiakban  DH2  törvény)  rendelkezései  szerint  elszámolt.  Az  elszámolás

felülvizsgált.

A felperes jogelődje az alperes fizetési kötelezettsége megszegése miatt 2015. augusztus

31. napján 2015. szeptember 23. napjára felmondta a szerződést.
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A felperes a módosított keresetében kérte a szerződés érvényessé nyilvánítását az rPtk.

237. § (2) bekezdésére figyelemmel akként, hogy az ügyleti kamat éves százalékban

kifejezett mértékét 20,36 %-ban határozza meg a bíróság. Kérte az alperest kötelezni

1.247.195,-  Ft  tőke,  6.072,-  Ft  késedelmi  kamat,  valamint  1.196.556,-  Ft-nak 2017.

december  15.  napjától  a  kifizetés  napjáig  járó  a  jegybanki  alapkamat  kétszeres

mértékével megegyező mértékű késedelmi kamat megfizetésére kötelezni.

Az  alperes  a  felperes  keresetének  elutasítását  kérte.  Hivatkozott  arra,  hogy  a  felek

közötti szerződés nem devizaszerződés, a kölcsönszerződés érvénytelen, mert az nem

tartalmazza a kamat meghatározását százalékos mértékben. Tisztességtelen a felperes

követelése a kintlévőségi eljárási díj és kamatkövetelés kapcsán, figyelemmel arra, hogy

megszűnt  szerződés  esetén  csak  a  törvényes  mértékű  kamatot  kérheti  a  felperes.

Kifogásában hivatkozott arra, hogy az árfolyamkockázatról szóló tájékoztatás hiányzott,

az  Üzletszabályzat  nem  vált  a  szerződés  részévé,  a  felperes  követelésének

összegszerűségét nem vezette le.

Az elsőfokú bíróság a 2007. június 18. napján létrejött  kölcsönszerződést érvényessé

nyilvánította akként, hogy az ügyleti kamat éves százalékban kifejezett mértékét 20,36

%-ban határozta meg. Kötelezte továbbá az alperest, hogy 15 napon belül fizessen meg

a felperes részére 1.253.267,- Ft-ot, valamint ezen összegből 1.196.556,- Ft után 2017.

december  15.  napjától  a  kifizetés  napjáig a  késedelemmel  érintett  naptári  félév első

napján  érvényes  jegybanki  alapkamat  kétszeres  mértékével  megegyező  mértékű

kamatot, valamint 215.000,- Ft perköltséget.

Az indokolás szerint a peres felek szerződése deviza alapú kölcsönszerződés, mert az

adós  tartozása  devizában  keletkezett,  a  kölcsön folyósítása  és  a  törlesztése  azonban

forintban történt.
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Megállapította  az  elsőfokú  bíróság,  hogy  a  felperes  kereseti  kérelme

összegszerűségének alátámasztására csatolta az alperes teljes folyószámla egyeztetőjét,

amelyből  jól  láthatóak  a  kiterhelés  és  jóváírás  összege,  időpontja,  azok  jogcímei,

könyvelésének dátuma, valamint az, hogy az aktuális egyenleg hogyan alakult.  Utalt

arra, hogy az alperes általánosságban vitatta ezt az elszámolást, de konkrétan kétségessé

nem tette.

Nem volt  vitás,  hogy  a  kölcsönszerződésben  az  induló  ügyleti  kamat  mértéke  éves

százalékos  formában  nem  került  meghatározásra.  Az  elsőfokú  bíróság  álláspontja

szerint az azonban kiszámítható volt, a kölcsönszerződésben ugyanis feltüntetésre került

az összes fizetendő törlesztőrészlet összege, így ezen összeg és a tőke különbözete az

ügyleti kamat összege, amely százalékos mértékben meghatározható. A szerződést ezért

az  rPtk.  237.  §  (2)  bekezdése  alapján  nyilvánította  érvényessé  az  ügyleti  kamat

mértékének meghatározásával. Utalt arra, hogy az induló kamat felülvizsgált elszámolás

során történő meghatározásával az érvénytelenség oka elhárult  és ezáltal  a szerződés

érvényessé  vált.  Megállapította  az  elsőfokú  bíróság,  hogy  a  kölcsönszerződés

aláírásával az Üzletszabályzat a kölcsönszerződés részévé vált, annak V/6. pontjában az

alperes vállalta a svájci frank és forint közötti árfolyamváltozásból eredő kockázatot.

Annak jelentősége, hogy az üzletkötő csak párezer forintos ingadozásról tett említést,

nem  volt,  viszont  az  üzletkötő  előadásából  az  egyértelmű  volt,  hogy  a  pénzügyi

intézmény  kockázatot  nem vállal.  Az  alperesnek  lehetősége  volt,  hogy  tájékoztatást

kérjen. A kintlévőségi eljárási díj az Üzletszabályzat 5., 7. pontja alapján felszámítható,

míg a késedelmi kamat mértékét az Üzletszabályzat VIII/2. pontja határozza meg.

Az elsőfokú bíróság ítélete  ellen  az  alperes  terjesztett  elő  fellebbezést,  elsődlegesen

megváltoztatni kérte oly módon, hogy a bíróság a felperes keresetét teljes egészében

utasítsa el, míg másodlagosan az elsőfokú ítélet hatályon kívül helyezését és az elsőfokú

bíróság új eljárásra és új határozat hozatalára utasítását indítványozta.
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Fenntartotta azt az álláspontját, hogy a felperes nem csatolt olyan érdemben vizsgálható

kimutatást,  amelyből  kiderülne,  hogy  a  futamidő  kezdetétől  az  adós  befizetéseit  a

felperes hogyan számolta el,  a törlesztőrészleteken belül milyen volt  az rPtk. 293. §

szerinti  arány,  hogyan változott  a devizában nyilvántartott  tőketartozás.  A szerződés

nyilvánvalóan sérti az rHpt. 213. § (1) bekezdés c/ pontját. Arra figyelemmel, hogy a

semmisségre  csak  a  fogyasztó  érdekében  lehet  hivatkozni,  fenntartotta  azt  az

álláspontját,  hogy az érvényessé nyilvánításra nincs jogi lehetőség, ugyanis a hátrány

nem szüntethető meg. Az az érdeksérelem, hogy a fogyasztó nem lehetett tisztában a

kötelezettségvállalása  mértékével,  utólag  nem  orvosolható.  Az  árfolyamkockázat

körében  fenntartotta,  hogy  a  szerződés  valós  árfolyamkockázat  ismertetést  nem

tartalmazott,  arról tájékoztatást  nem kapott,  hogy a változásnak nincs felső határa és

hogy  az  árfolyamváltozás  következtében  a  kölcsön  részletei  és  a  tőke  összege  is

változhat. Utalt az Európai Bíróság C-51/17. számú határozatára.

A felperes ellenkérelmében az elsőfokú bíróság ítéletének helybenhagyását kérte, helyes

indokai alapján.

A fellebbezés alapos.

Az  elsőfokú  bíróság  a  tényállást  helyesen  állapította  meg,  abból  azonban  téves

jogkövetkeztetést vont le a következők szerint.

Az  elsőfokú  bíróság  helyesen  állapította  meg  a  6/2013.  számú  PJE  határozat

iránymutatása  alapján,  hogy  a  felperes  jogelődje  és  az  alperes  deviza  alapú

kölcsönszerződést kötött. A szerződés a tőketartozást és a részletet forintban határozta

meg, ugyanakkor a felek nyilatkozata szerint a mértékadó devizanem svájci frank volt.

Az  Üzletszabályzat  mint  általános  szerződési  feltétel  a  szerződés  részévé  vált,

figyelemmel arra, hogy az rPtk. 205/B § (1) bekezdésének megfelelően az alperes annak
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tartalmát megismerhette és megértette, azt a szerződés aláirásával elfogadta. E tény a

szerződés 2., 3. pontja kifejezetten tartalmazza.

A szerződés tartalmazza a törlesztőrészletek összegét, számát, a teljes visszafizetett

összeget, amely alapján az alperes az ügyleti kamat mértékével tisztában volt,

függetlenül attól, hogy az a százalékos mértéket nem tartalmazza. Az rHpt. 213. § (1)

bekezdés CI pontja kimondja a szerződés semmisségét az induló kamat százalékos

mértékének hiánya esetére. Egyéb rendelkezést azonban nem tartalmaz. Ezt nem lehet

akként értelmezni, hogy az rPtk. szabályait nem lehetne alkalmazni. Az alperes maga is

hivatkozott ellenkéreImében több rPtk. szabályra. Ebből kifolyólag nem volt elvi

akadálya az rPtk. 237. § (2) bekezdése alapján az érvénytelenség orvoslásának. A

perben azonban az alperes hivatkozott az árfolyammal kapcsolatos rendelkezés

tisztességtelenségére is.

A szerződés megkötésekor hatályos a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról

rendelkező 1996. évi CXII. törvény (továbbiakban rHpt.) 203. § (6) bekezdése szerint

ugyanis jelen ügyben a pénzügyi intézménynek fel kellett tárnia a szerződéses ügyletben

az ügyfelet érintő kockázatot, amelynek tudomásulvételét az ügyfél aláirásával igazolja.

A (7) bekezdés szerint ezen kockázatfeltáró nyilatkozatnak tartalmaznia kell devizahitel

nyújtására irányuló szerződés esetén az árfolyamkockázat ismertetését, valamint annak

hatását a törlesztőrészletre.

A perben az nem volt vitás, hogy ilyen külön kockázatfeltáró nyilatkozat nem készült. A

Kúria 6/2013. PJE határozat íránymutatása szerint önmagában ez a deviza alapú

kölcsönszerződést nem teszi jogszabályba ütközővé. Annak megállapítása, hogy az

árfolyamkockázattal kapcsolatban történt-e tájékoztatás, illetve mi volt annak a

tartalma, az egész szerződéskötési folyamatot figyelembe kell venni. E folyamatban

résztvevő . tanú akként nyilatkozott, hogy az ügyfeleket arról tudták

tájékoztami: "van némi kockázat. .. lehet több és kevesebb is az összeg". AkolIábban
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kifejtetteknek  megfelelően  az  Üzletszabályzat  a  megismeréssel  és  elfogadással  a

szerződés  részévé  vált.  A  V/6.  pont  rendelkezése  szerint,  amennyiben  a

kölcsönszerződésben  megjelölt  mértékadó  devizanem nem magyar  forint,  a  kölcsön

deviza alapú szerződés, amely esetben a kölcsönbevevő vállalja a mértékadó devizanem

és a forint közötti árfolyamváltozásból eredő kockázatát. Árfolyamváltozás lehetéséges

mértéke EUR esetében a mindenkori intervenciós sáv nagysága alapján limitálható, míg

egyéb  devizák  esetében  további  kockázatot  jelent  az  adott  deviza  és  az  EUR

keresztárfolyamának változása.

A felperes ellenkérelmében arra hivatkozott, hogy ezen ponton kívül a I/6., 15., 16., 17.,

20., 22., 23., 24., 25.b.c és a IV/6. pont is tájékoztatást tartalmaz és ezek egybevetéséből

a fogyasztó megfelelő tájékoztatást kapott. A másodfokú bíróság ezért a Kúria 2/2014.

PJE határozatnak megfelelően vizsgálta,  hogy ez az adott  tájékoztatás az általánosan

tájékoztatott,  észszerűen figyelmes és körültekintő átlagos fogyasztó számára világos,

érthető volt-e.

Arra a tényre figyelemmel, hogy a tájékoztatásnál azt kell vizsgálni, hogy az észszerűen

figyelmes  és  körültekintően  átlagos  fogyasztó  miként  értelmezhette  a  szerződéses

rendelkezést,  nem  volt  jelentősége  annak,  hogy  az  alperes  sem  járt  el  kellő

körültekintéssel.

A  másodfokú  bíróság  megállapította,  hogy  az  V/6.  pontból  arra  egyértelmű

következtetés vonható, hogy az árfolyamkockázatot a felek a fogyasztóra telepítették.

Vizsgálni kell azonban azt is, hogy a szerződéses rendelkezésekből megállapítható-e,

hogy  az  árfolyamváltozásnak  nincs  felső  határa,  a  törlesztőrészlet  akár  jelentős

mértékben megemelkedhet, illetőleg kitűnik-e az, hogy az árfolyamváltozás lehetősége

valós. Ekörben a másodfokú bíróság megállapította, hogy az I. pontban a felperes által

hivatkozott további pontok az értelmező rendelkezések. Ezek közül kettő az, amely az

árfolyamváltozással  foglalkozik,  konkrétan  a  23.  pont,  amely  rögzíti  a  rendkívüli



A Kaposvári Törvényszék mint másodfokú bíróság

1.Pf.20.571/2019/6. szám

8

árfolyamesemény  fogalmát.  Eszerint  rendkívüli  árfolyameseménynek  minősül  az

árfolyam  szélsőséges  mértékű  (25  %-ot  meghaladó)  növekedése  a  mértékadó

árfolyamhoz  képest,  vagy  egyéb,  a  Magyar  Nemzeti  Bank  mint  jegybank  által

foganatosított rendkívüli intézkedés (például intervenciós sáv eltolása, egyéb pénzpiaci

szabályok  megváltozása,  amely  a  forint  árfolyamát  a  jövőben  szélsőségesen

befolyásolhatja). A fogalommeghatározáson túl mást nem tartalmaz.

A  25.  pont  az,  amely  rendelkezik  az  árfolyamváltozásról.  A  kamatváltozás  II.

(árfolyamváltozás)  fogalom  a  következő:  A  mértékadó  árfolyam  és  a  fizetési

esedékesség  napján  aktuális  deviza  eladási  árfolyam  változásának  függvényében  az

alábbi  képlet  szerint  meghatározott  kamatkülönbözet:  Kamatváltozás  II.  =  fizetési

kötelezettség  X  (fizetési  esedékesség  napján  aktuális  deviza  eladási  árfolyam  /

mértékadó  árfolyam)  –  1.  Egy  átlagosan  tájékozott  személy  részére  az  idézett

rendelkezés  teljesen  érthetetlen,  az  árfolyamváltozás  és  a  kamatváltozás  definícióját

mossa egybe.

A IV/6. pont arra utal, hogy az esedékessé vált törlesztőrészletekre jutó kamatváltozás

II.  a  hitelező  utólag  terheli  ki,  amennyiben  a  még  ki  nem  terhelt  valamennyi

kamatváltozás II. összege legalább a hirdetményben meghatározott mértéket eléri.

A meghallgatott tanú azt is elmondta, „arra azonban senki nem számított, hogy ilyen

szinten megnövekszik a törlesztőrészlet, különös tekintettel arra, hogy az előző 5 évben

a svájci frank fix árfolyamúnak tűnt”. Amennyiben a szerződés kötésében közreműködő

személy sem számolt kamatváltozással, értelemszerűen tájékoztatást sem adhatott arról,

hogy  az  árfolyamváltozás  bekövetkezhet.  Ezen  tájékoztató  és  az  Üzletszabályzat

árfolyamkockázattal kapcsolatos rendelkezéseinek nehezen érthető vagy egyáltalán nem

értelmezhető  rendelkezése  arra  nem  utalt,  hogy  a  törlesztőrészlet  akár  jelentős

mértékben is  megemelkedhet,  hogy az árfolyamváltozásnak nincs felsőhatára,  illetve

arra, hogy az árfolyamváltozás lehetősége valós. A fentiekre figyelemmel a másodfokú
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bíróság  megállapította,  hogy  az  árfolyamkockázattal  kapcsolatos  rendelkezés

tisztességtelen  és semmis az rPtk.  209. § (1),  (2),  (3),  (4) bekezdés  és  209/A § (2)

bekezdés alapján.

Az rPp. 215. §-a állapítja meg a bírósági döntés keretét. Eszerint a döntés nem terjedhet

túl a kereseti kérelmen, illetve az ellenkérelmen; ez a szabály a főkövetelés járulékaira

is  kiterjed.  Az  alperes  viszontkeresetet  nem  terjesztett  elő,  ellenkérelme  a  kereset

elutasítására  irányult,  a  felperes  pedig  a  szerződés  teljesítéseként  kérte  az  alperest

kötelezni,  illetőleg az induló kamat százalékos mértékének meghatározásával  kérte a

szerződést érvényessé nyilvánítani. Ebből következik, hogy az érvénytelenségnek csak

azt  a  jogkövetkezményét  alkalmazhatja  a  másodfokú  bíróság,  mely  szerint  az  ilyen

ügyletre nem lehet jogot alapítani, az egyéb következmények alkalmazásának akadálya

van.

Arra  a  tényre  figyelemmel,  hogy  az  árfolyamkockázattal  kapcsolatos  rendelkezés

tisztességtelen  és  a  további  jogkövetkezményekről  a  bíróság  erre  irányuló  kérelem

hiányában  nem  dönthet,  a  kamat  meghatározása  pedig  a  deviza  alapú  szerződésre

vonatkozott, a másodfokú bíróság a Pp. 253. § (2) bekezdés alapján az elsőfokú bíróság

ítéletét  megváltoztatta  és  a  felperes  keresetét  elutasította.  A  megváltoztatásra

figyelemmel  az alperes  lett  a  pernyertes,  ezért  a  másodfokú bíróság mentesítette  az

alperest  a felperes javára fizetendő perköltség összege alól és a Pp. 239. §-a szerint

alkalmazandó Pp. 78. § (1) bekezdése alapján a felperest  kötelezte az alperes javára

összeljárási  költség  megfizetésére.  Annak  összegét  a  másodfokú  bíróság  a  bírósági

eljárásban  megállapítható  ügyvédi  költségekről  rendelkező  32/2003.  (VIII.22.)  IM

rendelet 3. § (2) bekezdés a/ pontja és (5) bekezdése alapján határozta meg.

Kaposvár, 2019. szeptember 17.
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dr. Pálinkás András sk.      dr. Böröcz Ibolya sk.              dr. Bejczi Arnold sk.

   a tanács elnöke előadó bíró bíró


