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alperesnek.  Megítélése  szerint  az  alperestől  a  jóhiszeműség  és  tisztesség
követelményének,  az  együttműködési  kötelezettségnek  megfelelően  elvárható  volt,
hogy  a  nagy  összegű  és  hosszabb  távra  szóló  pénzügyi  ügylet  jellegéhez,  a  vállalt
kockázat mértékéhez igazodóan tájékozódjon a szerződés megkötése előtt. Az alperes
azonban nem tanúsított  elvárható gondosságot, nem kért a szerződéssel kapcsolatban
felvilágosítást sem a felperesi jogelődtől, sem a kereskedőtől. A BDT 2013.2289 számú
eseti  döntésre  hivatkozással  a  felperes  kiemelte,  hogy  a  pénzügyi  kötelmekben   az
átlagfogyasztó  által  nem feltétlenül  ismert  szakkifejezések  használata,  adott  esetben
matematikai formulák, képletek alkalmazása elkerülhetetlen, azok nem tisztességtelenek
önmagában azért, mert megértésük a szerződés elmélyültebb tanulmányozását, esetleg
szakember segítségének igénybevételét teszi szükségessé.
A felperes jelentőséget tulajdonított a Kúria 2/2014. PJE határozata 1. pontjához fűzött
indoklásnak,  mely  szerint  amennyiben  a  fogyasztó  a  Hpt.  203.  §-ának  megfelelő
kockázatfeltáró nyilatkozatot aláírta, akkor az ellenkező bizonyításig úgy kell tekinteni,
hogy az árfolyamkockázat korlátozás nélkül őt terhelő volta számára világos és érthető
volt, illetve annak kellett lennie. A nem megfelelő tájékoztatás tényét és azt, hogy ennek
következtében  a  szerződés  árfolyamkockázatra  vonatkozó  rendelkezése  nem  volt
világos és érthető, a fogyasztónak kell bizonyítania. Az állandó bírói gyakorlat szerint
nincs  a  pénzügyi  intézménynek  olyan  kötelezettsége,  hogy  az  árfolyamváltozás
kockázatáról  a  szerződéskötés  napját  megelőzően  tájékoztassa  a  fogyasztót.  Az
árfolyamváltozás kockázatát teljes mértékben az adósra hárító szerződéses kikötés nem
tisztességtelen önmagában azért, mert a kockázatfeltáró nyilatkozatot maga a szerződés
tartalmazza. Az elsőfokú bíróság ítéletének indokolásában utalt arra, hogy döntését a
EU Bírósága  által  hozott  C-51/17.  számú ítéletben foglaltakra  is  figyelemmel  hozta
meg,  mely  azonban olyan rendelkezést  nem tartalmazott,  amely  a  perbeli  szerződés
megítélése tekintetében korábban nem ismert iránymutatást fogalmazott volna meg. Ezt
követően  a  felperes  utalt  a  Fővárosi  Törvényszék  más  ügyben hozott  határozatában
foglalt, és a saját álláspontját alátámasztó indokokra.
Eljárásjogi  kifogásként  hivatkozott  arra,  hogy  amennyiben  a  bíróság  valamely
érvénytelenségi okot alaposnak talál, úgy a feleket nyilatkozattételre kell felhívnia az
érvénytelenség  jogkövetkezményének  levonása  körében,  melyet  az  elsőfokú  bíróság
elmulasztott.

Az alperes fellebbezési ellenkérelmet nem terjesztett elő.

A fellebbezés nem alapos.

Az elsőfokú bíróság a tényállást a bizonyítási eljárás eredményeként rendelkezésére álló
adatok  alapján  helyesen  állapította  meg,  érdemi  döntésével  és  annak  indokaival  a
másodfokú  bíróság  mindenben  egyetértett.  Ezért  az  indokolás  szükségtelen
megismétlése nélkül csupán visszautal ezen helyes indokokra.

A másodfokú bíróság a fellebbezésben felhozott indokokra figyelemmel emeli ki, hogy
az  elsőfokú  bíróság  helyesen  állapította  meg  az  alkalmazandó  uniós  és  hazai
jogszabályok  körét,  megalapozottan  helyezkedett  arra  az  álláspontra,  hogy  a
fogyasztókkal  kötött  szerződésekben  alkalmazott  tisztességtelen  feltételekről  szóló
1993.  április  5-i  93/13/EGK  tanácsi  irányelv  4.  cikk  (2)  bekezdése  közvetlenül
alkalmazható. Emellett helyesen tekintette irányadónak a Kúria 2/2014. és 6/2013. PJE
határozatának  és  az  EUB  nevezett  ítéleteinek  rendelkezéseit  is.  Ezek  helytálló
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értelmezésével állapította meg az árfolyamkockázattal kapcsolatos tájékoztatás körében
kialakult jogvita elbírálása során vizsgálandó szempontokat.

Az ehhez kapcsolódó fellebbezési indokok kapcsán emeli ki a másodfokú bíróság, hogy
az kétségtelen tény, miszerint a szerződéskötés idején hatályos, a hitelintézetekről és a
pénzügyi  vállalkozásokról  szóló  1996.  évi  CXII.  törvény  (Hpt.)  kockázatfeltáró
nyilatkozatot  szabályozó  203.  §  (4)-(6)  bekezdései  nem  terjedtek  ki  a  pénzügyi
lízingszerződésekre, ez azonban nem jelenti azt, hogy a pénzügyi szolgáltatónak deviza
alapú lízingszerződéses konstrukcióban annak lényeges,  jellegadó elemére vonatkozó
tájékoztatással a fogyasztót nem kellett ellátnia, hiszen ez az általános tájékoztatási és
együttműködési  kötelezettség  alapján  sem  volt  mellőzhető.  A kielégítő  tájékoztatás
tartalmát az elsőfokú bíróság által meghatározott jogszabályi környezet jelöli ki.

Tévesen hivatkozott a felperes arra, hogy a pénzügyi lízingszerződésekre nem terjed ki
a  6/2013.  és  a  2/2014.  Polgári  jogegységi  határozatok  tárgyi  hatálya.  A felperes
szövegkörnyezetéből kiragadott indokolásrészt citált állításának alátámasztására,  ezzel
szemben azonban mindkét jogegységi határozat egyértelműen és kifejezetten a deviza
deviza  alapú  hitel-  és  kölcsönszerződések  mellett  a  pénzügyi  lízingszerződésekre  is
vonatkoztatja megállapításait.

Az elsőfokú bíróság helytállóan foglalt állást a feleket terhelő  bizonyítási kötelezettség
körében  is,  hiszen  kockázatfeltáró  nyilatkozat  nem  vitásan  nem  kapcsolódott  a
szerződéshez, a 2/2014. PJE határozat értelmében pedig kizárólag aláírt kockázatfeltáró
nyilatkozat esetében hárul annak bizonyítása a fogyasztóra, hogy az árfolyamkockázatra
vonatkozó szerződéses rendelkezés nem világos, nem érthető, illetve a tájékoztatás nem
megfelelő.

A  másodfokú  bíróság  álláspontja  szerint  önmagában  az,  hogy  a  lízingszerződés
tartalmazza azokat  az előírásokat,  amelyek mentén az árfolyam- és kamatváltozások
hatásai megjelennek majd a törlesztőrészlet mértékében, nem jelenti azt, hogy a

lízingbeadó  eleget  tesz  a  devizaügylet  kockázataira  vonatkozó  tájékoztatási
kötelezettségének. A minimális tájékoztatás követelményének akkor felel meg a hitelező
(lízingbeadó)  közlése,  ha  abból  kitűnik,  hogy  az  árfolyamváltozás  hatására  a
törlesztőrészlet  összege korlátozás  nélkül  (akár  többszörösére is)  megemelkedhet,  az
árfolyamváltozás iránya és mértéke előre nem állapítható meg, annak nincs felső határa,
az  ilyen  árfolyamváltozás  lehetősége  valós,  vagyis  a  hitel  futamideje  alatt  is
bekövetkezhet.  (Emlékeztető  a  DH  törvények  hatálya  alá  tartozó  szerződések
érvénytelenségével  kapcsolatos  perekkel  foglalkozó  konzultációs  testület  2016.
szeptember 28. napján tartott üléséről)

A perbeli szerződésből ezzel szemben mindössze annyi derül ki a fogyasztó számára,
hogy a törlesztőrészletek összege változhat az árfolyammozgás függvényében, mely a
kielégítő  tájékoztatás  követelményét  akkor  sem  teljesíti,  ha  abból  az  általánosan
tájékozott,  észszerűen  figyelmes  és  körültekintő  fogyasztó  formállogikai  úton
következtethet az árfolyamváltozás őt érintő lényeges hatásaira, mert a tájékoztatásnak
kifejezettnek és direktnek kell lennie. A másodfokú bíróság külön is hangsúlyozza, hogy
nincs jogszabályi alapja a felperes azon érvelésének, miszerint amennyiben az ÁSZF
14.  pontja  alapján  a  fogyasztónak  kétségei  merültek  fel  az  árfolyamkockázattal
összefüggésben, úgy a tőle elvárható gondosság mellett tudakozódnia kellett volna a
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szerződés  fogyasztót  érintő  gazdasági  következményeiről,  illetőleg  további
magyarázatot kellett  volna kérnie, hiszen ez a felperesi  jogelődöt külön kérés nélkül
terhelte, ahogyan az a fentiekben kifejtésre került.

Ezért a másodfokú bíróság egyetértett az elsőfokú bíróság azon jogkövetkeztetésével,
hogy az ÁSZF 14. pontjában foglaltak a minimális tájékoztatásnak nem felelnek meg,
tehát az árfolyamváltozás következményeinek fogyasztóra hárítása tisztességtelen, mely
a teljes lízingszerződést érvénytelenné teszi.

A  felperes  fellebbezésében  foglalt  eljárási  kifogásával  kapcsolatban  a  másodfokú
bíróság  azt  hangsúlyozza,  hogy  az  alperes  érvénytelenségi  kifogást  terjesztett  elő  a
perben, tehát a tisztességtelenség tényét a bíróság nem hivatalból észlelte. Ennél fogva
nem merült fel a semmisségi ok hivatalbóli észlelése kapcsán követendő eljárásról szóló
1/2005. (VI.15.) PK véleményben az eljáró bírósággal szemben megfogalmazott eljárási
többletkötelezettség.

A másodfokú bíróság így az elsőfokú bíróság ítéletét helyes indokaira visszautalással
hagyta helyben a Pp. 253. § (2) bekezdése és 254. § (3) bekezdése szerint.

A  fellebbezés  sikertelen  volt,  az  alperesnek  azonban  a  másodfokú  eljárásban
felszámítható költsége nem merült fel, így e körben határozni nem kellett.

Budapest, 2019. szeptember 11.

Gubacsiné dr. Tamás Andrea s.k.   dr. Bakos Judit Ágnes s.k.   dr. Gáspár Miklós s.k.
           a tanács elnöke                             előadó bíró                             bíró


