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A kereseti kérelem nem alapos. 

A felperes  kereseti  kérelmét  egy  deviza  alapú  kölcsönszerződésre  alapította.  Az  I.  rendű
alperes érdemi védekezése két lényeges érvénytelenségi okra hivatkozott.  Egyik az ügyleti
kamat hiánya volt, a másik tisztességtelen szerződési feltétel, az árfolyam kockázatról való
tájékoztatás hiánya miatt. 

A  bíróságnak  a  kamat  hiánya  miatt  valóban,  elsősorban  az  érvénytelenségi  ok
kiküszöbölésére, így a kamat szerződés részévé tételére kellett volna törekednie, azonban az
szakértői  bizonyítást  is  igényelt  volna,  így  a  bíróság  elsőként  az  alperes  által  hivatkozott
második  érvénytelenségi  okot  vizsgálta  meg.  Ugyanis  a  bíróság  álláspontja  az  volt,  ha  a
szerződés  érvénytelensége  megáll  a  tisztességtelenség  miatt,  úgy  a  bíróság  ezt  az
érvénytelenségi okot nem tudná kiküszöbölni. 

Hpt.  203. § (4) Fogyasztónak minősülő ügyféllel kötendő, devizahitel nyújtására irányuló,
illetőleg ingatlanra kikötött vételi jogot tartalmazó szerződés esetén a pénzügyi intézménynek
fel  kell  tárnia  a  szerződéses  ügyletben  az  ügyfelet  érintő  kockázatot,  amelynek
tudomásulvételét az ügyfél aláírásával igazolja.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott kockázatfeltáró nyilatkozatnak tartalmaznia kell
a)  devizahitel  nyújtására  irányuló  szerződés  esetén  az  árfolyamkockázat  ismertetését,

valamint annak hatását a törlesztő részletre,
b) ingatlanra kikötött vételi jogot tartalmazó szerződés esetén a vételi jog érvényesítésének

módját és következményeit, a vételár megállapításának, az ügyfél értesítésének és a pénzügyi
intézmény elszámolásának módját, valamint azt, hogy biztosítanak-e az ügyfélnek haladékot,
mely időszakban az ügyfél értékesítheti az ingatlant, és ha igen, a haladék időtartamát.

Ptk.  209.  §  (1)  Tisztességtelen  az  általános  szerződési  feltétel,  illetve  a  fogyasztói
szerződésben egyedileg meg nem tárgyalt  szerződési feltétel,  ha a feleknek a szerződésből
eredő jogait és kötelezettségeit a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megsértésével
egyoldalúan  és  indokolatlanul  a  szerződési  feltétel  támasztójával  szerződést  kötő  fél
hátrányára állapítja meg.

(2) A feltétel tisztességtelen voltának megállapításakor vizsgálni kell a szerződéskötéskor
fennálló minden olyan körülményt, amely a szerződés megkötésére vezetett, továbbá a kikötött
szolgáltatás  természetét,  az  érintett  feltételnek  a  szerződés  más  feltételeivel  vagy  más
szerződésekkel való kapcsolatát.

(3)  Külön  jogszabály  meghatározhatja  azokat  a  feltételeket,  amelyek  a  fogyasztói
szerződésben  tisztességtelennek  minősülnek,  vagy  amelyeket  az  ellenkező  bizonyításáig
tisztességtelennek kell tekinteni.

(4) A tisztességtelen szerződési feltételekre vonatkozó rendelkezések nem alkalmazhatók a
főszolgáltatást megállapító, illetve a szolgáltatás és az ellenszolgáltatás arányát meghatározó
szerződési kikötésekre.

Ptk. 209/A. § (1) Az általános szerződési feltételként a szerződés részévé váló tisztességtelen
kikötést a sérelmet szenvedett fél megtámadhatja.

(2) Fogyasztói szerződésben az általános szerződési feltételként a szerződés részévé váló,
továbbá a fogyasztóval szerződő fél által egyoldalúan, előre meghatározott és egyedileg meg
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nem tárgyalt tisztességtelen kikötés semmis. A semmisségre csak a fogyasztó érdekében lehet
hivatkozni.

A bíróság  a  felek  indítványára  két  tanút  is  meghallgatott  az  árfolyam  kockázatról  való
tájékoztatás körében. Az egyik tanú, a Suzuki Karzol alkalmazásában álló gépkocsi értékesítő
volt, aki a szerződést a felperes képviseletében aláírta. Még ő maga is úgy nyilatkozott, hogy
nem adott  megfelelő  szóbeli  tájékoztatást  az  árfolyam kockázatról.  Bár  a  konkrét  esetre
visszaemlékezni nem tudott, csak általánosságban tudott nyilatkozni. 

A  konkrét  esetre  azonban  emlékezett  az  alperes  lánya,  aki  elkísérte  édesanyját  a
szerződéskötésre és ő elmondta, hogy semmiféle tájékoztatást nem kaptak. 

A felperes okirati  bizonyítékot sem tudott  csatolni annak bizonyítására,  hogy az árfolyam
kockázatra való tájékoztatásnak eleget tett. A kölcsönszerződésből, illetőleg annak Általános
Szerződési Feltételei-ből teljes egészében hiányzik az árfolyam kockázatról való tájékoztatás.
Az  rögzítésre  került  az  általános  szerződési  feltételek  között,  hogy  a  „kamatváltozás  II.
(árfolyamváltozás)” milyen módon kerül meghatározásra, azonban ez a matematikai képlet
nem minősül  tájékoztatásnak az árfolyam kockázatról.  A képletből nem derül ki,  hogy az
alperes  a  szerződéskötéskor  megkapta-e azt  a  tájékoztatást,  hogy az árfolyam változásnak
milyen veszélyei vannak, milyen hatása lehet az egyes törlesztő részletekre.

Figyelemmel  arra,  hogy  az  I.  rendű  alperes  nem kapta  meg  a  megfelelő  tájékoztatást  az
árfolyam  kockázatról,  sőt  valójában  semmilyen  tájékoztatást  nem  kapott  az  árfolyam
kockázatról, ezért a szerződés azon része, hogy ez egy devizában nyilvántartott, de forintban
folyósított és forintban is törlesztendő kölcsönszerződés, tisztességtelen és ezért semmis. 

Semmis  szerződésre  nem  lehet  követelést  alapítani,  ezért  a  bíróság  a  kereseti  kérelmet
elutasította. 

A II. rendű alperesnek, mint kezesnek abban az esetben áll  fenn tartozása, ha az I.  rendű
alperesnek egy érvényes szerződésen alapuló tartozása lenne. Mivel az I. rendű alperes által
kötött kölcsönszerződés érvénytelen, így a kezességet vállaló II. rendű alperes sem köteles
helyt  állni,  mivel  a  kezessel  szemben  sem  lehet  érvénytelen  szerződésből  követelést
érvényesíteni.

A bíróság  a  pervesztes  felperest  kötelezte  a  pernyertes  I.  rendű  alperes  perköltségének
megfizetésére,  melyet  a  bíróság  az  I.  rendű  alperes  által  benyújtott  költségjegyzékkel
egyezően állapított meg 185.000.- Ft-ban. 
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