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A felperes hivatkozott továbbá arra is, hogy a felperesi jogelőd 2011. december 1. napján 

készítette el a szerződés előzetes elszámolását. Felperesi jogelőd a gépjárművet birtokba vette, 

majd 2012. január 20. napján kereskedelmi forgalomban értékesítette. Az 1.700.000,- forint 

vételárat – az ÁSZF 11.4 pontja alapján - a felperes jóváírta az alperes tartozásából oly módon, 

hogy azt a tartozásból levonta, míg az ÁSZF 11.1. pontja és a Kondíciós Lista alapján a 

688.086,- forint összegű javítási költséget a tartozás összegéhez hozzászámította. Eszerint 

2012. január 20-án az egyenleg 2.393.728,- forint volt. 

A felperes állította, hogy a felperesi jogelőd az alperessel szembeni perbeli szerződésből eredő 

követelését 2017. július 11. napján felperesre engedményezte. 

 

Az alperesi ellenkérelem körében a felperes előadta, hogy a felperesi jogelőd és az alperes 

egymással mind a szerződés címében, mind annak tartalma alapján pénzügyi lízingszerződést 

kötöttek 2009.04.27. napján. Felperesi álláspont szerint a pénzügyi lízing nem sorolható sem a 

fogyasztási kölcsön, sem a lakossági kölcsön fogalmába. A felperes hivatkozott arra, hogy 

polgári jogi szempontból a pénzügyi lízingszerződés lényeges tartalmi eleme a lízingtárgy, 

melyet a lízingbeadó a lízingbe vevő részére használatba ad és ennek ellenszolgáltatásaként a 

lízingbe vevő lízingdíj fizetésére köteles. A felperes állította, hogy a lízingszerződés jellegéből 

adódóan a polgári jogi értelemben vett kamat a szerződésnek nem tartalmi eleme, ezért a 

kamatmeghatározás hiánya a visszterhes szerződések esetén nem teszi a szerződést létre nem 

jött megállapodássá. Felperesi álláspont szerint figyelemmel a 6/2013. PJE jogegységi 

határozatra egyértelműen megállapítható, hogy az alperes a Hpt. 213. § (1) bekezdésében 

foglaltakra alaptalanul hivatkozik, mivel a Hpt. 213. §-ának rendelkezései pénzügyi 

lízingszerződésekre nem vonatkoznak. A felperes továbbá állította azt is, hogy a Hpt. csak a 

devizahitel nyújtására irányuló szerződés esetén írta elő a kockázatfeltáró nyilatkozatot, 

pénzügyi lízingszerződés esetén ez azonban nem volt kötelező. A felperes továbbá hivatkozott 

arra is, hogy a lízingszerződés jellegéből adódóan a polgári jogi értelemben vett kamat a 

szerződésnek nem tartalmi eleme, ezért a kamatmeghatározás hiánya nem teszi a perbeli 

szerződést létre nem jött megállapodássá vagy semmissé. A felperes továbbá állította, hogy a 

fizetési ütemezés attól függetlenül részét képezi a szerződésnek, hogy a szerződéshez képest 

későbbi időpontban kelt. A felperes hivatkozott arra, hogy lízingszerződés esetén polgári jogi 

szempontból a lényeges tartalmi elem a lízingtárgy, melyet a lízingbeadó a lízingbe vevő részére 

használatba ad és ennek ellenszolgáltatásként a lízingbe vevő lízingdíj fizetésére köteles. A 

felperes pedig állította, hogy a lízingszerződés tárgyát képező lízingdíjat a lízingszerződés és a 

fizetési ütemezés egyértelműen tartalmazza. A felperes állította azt is, hogy a lízingdíj tőke és 

kamatmegbontása alapján egyértelmű, hogy a lízingdíj tőkerésze a finanszírozott összegnek 

felel meg. A forintban meghatározott finanszírozott összeg, egyszerű matematikai művelet 

elvégzésével megállapíthatóan, a folyósításkori árfolyam (188,52 HUF/CHF) alapján 

13.261,19 CHF-nek felel meg. A felperesi álláspont szerint az alperes alaptalanul hivatkozik 

arra, hogy a folyósítási időpontot tartalmaznia kellett volna a szerződésnek és ezért a szerződés 

a Hpt. 210. § (2) bekezdése és a Ptk. 217. § (2) bekezdése alapján semmis. A törlesztő részlet 

valótlanságával kapcsolatos alperesi érvelés körében a felperes előadta, hogy meg lehet 

állapítani a szerződés létrejöttét, ha a felek a szerződést akárcsak részben is teljesítették, vagy 

egyébként olyan magatartást tanúsítottak, amelyből arra lehet következtetni, hogy a szerződést 

létrejöttnek tekintették. Az alperes 2009-2011. között folyamatosan teljesítette fizetési 

kötelezettségét, illetve a DH2. törvény szerinti elszámolás felülvizsgáltnak minősült, ebből 

következően az alperes kifejezetten olyan magatartást tanúsított, amely a szerződés létrejöttét 

bizonyította. A felperes állította, hogy a Hpt. 47. § (1) bekezdése jelen ügyben nem irányadó, 

mivel a felperesi jogelőd pénzügyi vállalkozás, nem hitelintézet és az alakiság megsértése azért 

sem állapítható meg, mivel a felperesi jogelőd ráutaló magatartással egyértelműen elfogadta, 
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jóváhagyta a képviseletében eljárt személyek eljárását. A felperes állította továbbá, hogy a 

keresetlevélhez csatolt fizetési ütemezés, felmondó levél, elszámolás, számlák, kondíciós lista 

megnevezésű iratokkal és a részletes jogcímenkénti fizetési kötelezettséget és az alperes 

fizetéseit tartalmazó táblázatos kimutatással megfelelően eleget tett az összegszerűség 

vonatkozásában rá háruló bizonyítási kötelezettségének. 

 

Az árfolyamváltozásról szóló tájékoztatással kapcsolatban a felperes arra hivatkozott, hogy az 

ÁSZF 14. pontja a deviza alapú finanszírozásra vonatkozó eltérő szabályokat határozza meg. A 

lízingbeadó a folyósításkori árfolyam figyelembe vételével határozta meg az ÁSZF 14.2.1 

pontjának megfelelően az árfolyamkülönbözetet. A felperes a 2/2014. PJE határozatra 

hivatkozással állította, hogy pénzügyi lízingszerződés esetén a felperesi jogelődnek nem kellett 

tájékoztatást nyújtania az ügyfelet érintő kockázatról, mindazonáltal a jogszabályi környezettől 

függetlenül a felperesi jogelőd az ÁSZF 14. pontjában teljes körű tájékoztatást nyújtott az 

alperes részére a devizaszerződések árfolyamváltozásának kockázatairól. A felperes előadta, 

hogy a felek közötti szerződés megkötésekor, 2009. évben nem volt előre látható, hogy a forint 

olyan mérvű gyengülése következik be, amelynek eredményeként az alperes fizetési 

kötelezettsége drasztikusan megemelkedik. Miután a felperesi jogelőd hitelező maga sem 

láthatta előre a forint/deviza árfolyam utóbb bekövetkezett drasztikus változását, arról a 

szerződéskötéskor tájékoztatást sem adhatott az alperesnek. Felperesi álláspont szerint az 

alperes nem tanúsított elvárható gondosságot, eszébe sem jutott, hogy a szerződéssel 

kapcsolatban bármilyen felvilágosítást kérjen a felperesi jogelődtől vagy a felperesi jogelőd 

közvetítőjétől (kereskedőtől). A felperes hivatkozott a BDT2013.2289 számú döntésre, mely 

szerint 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 Kúria 2/2014. PJE határozat 1. pontjára hivatkozással a felperes állította, hogy 

amennyiben a fogyasztó a Hpt. 203. §-ának megfelelő kockázatfeltáró nyilatkozatot aláírta, 

akkor azt – ellenkező bizonyításáig – 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. A 

felperes a BDT2016.3457 számú döntésre hivatkozással állította, hogy 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. A felperes állította, hogy az árfolyamváltozás okaival, mértékével, irányával 

kapcsolatban ettől részletesebb tájékoztatást a felperesi jogelődnek nem kellett adnia. 

 

Az alperes ellenkérelmében a követelés jogalapját és összegszerűségét vitatva kérte a kereset 

elutasítását. Az alperes arra hivatkozott, hogy a szerződéskötéskor információs hátrányban volt. 

Az alperes szándéka még eshetőlegesen sem irányult deviza alapú kölcsönszerződés 

megkötésére, pláne nem devizapárokkal (CHF/HUF) való kereskedésre, és az ehhez 

kapcsolódó befektetési jogviszonyra. Az alperes szándéka kifejezetten forintkölcsön 

igénylésére irányult. Az alperes állította, hogy a szerződés eleje utal arra, hogy a szerződés 

devizaneme svájci frank, CHF-ben azonban a finanszírozott összeg nincs meghatározva, a havi 

törlesztő részlet sem került CHF összegben meghatározásra, és a meghatározáshoz szükséges 

konkrét árfolyam sem került rögzítésre, nincs meghatározva továbbá az esetleges kezelési 



Pesti Központi Kerületi Bíróság 

17.P.88.828/2018/15. 

 - 6 - 
 

költség, a szerződéskötéskori THM, az ügyleti kamat és nincs rendelkezés arra nézve, hogy a 

felperesi jogelőd milyen tételeket kalkulált a THM-ben, továbbá nincs meghatározva azon 

feltételek köre, ami alapján a hiteldíj megváltoztatható, valamint nincs olyan dokumentum, 

mely szerint az árfolyamkockázatról, annak kihatásairól, esetleges alakulásáról a felperesi 

jogelőd az alperes részére mikor és milyen tájékoztatást adott. Az alperes a Hpt. 213. § (1) 

bekezdése alapján állította, hogy a fogyasztási, lakossági kölcsönszerződés semmisségét kell 

megállapítani, ha a szerződés a diszpozícióban írt tartalmi elemekkel nem rendelkezik. Az 

alperes állította, hogy a hitel jogviszony elsődlegesen nem jött létre, másodlagosan érvényesen 

nem jött létre elsődlegesen a tisztességtelenségből, másodlagosan a Hpt. 210. § és 213. § (1) 

bekezdéséből fakadó semmisség okán. 

Alperesi álláspont szerint a perben érintett szerződés nem tartalmazza írásban a szerződés 

lényeges feltételeit. A Hpt. 2. sz. melléklete 1.11.d) pontja alapján a szerződéskötés idején 

hatályos fogalommeghatározásból következik, hogy a pénzügyi lízingszerződés alapján 

fizetendő lízingdíj tőke- és kamat részből áll, vagyis a fentiek alapján a pénzügyi 

lízingszerződésnek tartalmaznia kell az ügyleti kamatot, mint a szerződés lényeges tartalmi 

elemét. A felek között létrejött perbeli szerződés a pénzügyi lízingre irányadó ügyleti kamatot 

nem tartalmazza, csak a forintban kifejezett törlesztőrészleteket. Az utóbb megküldött és az 

iratok között is szereplő „Átutalási utalványok megküldése” nevű dokumentum tartalmaz egy 

„kölcsön kamata” megjelölésű adatot, mely 17,7740%, ugyanakkor felperes nem adta indokát 

annak, hogy ezen kamat hogyan is vezethető le, megfelel-e a valóságnak. Továbbá az alperes 

hangsúlyozta, hogy ezen irat nem a szerződéssel együtt kelt, annak nem lehet így része és azt a 

felek sem írták alá. 

Az alperes hivatkozott továbbá arra is, hogy az egyedi lízingszerződés egyáltalán semmilyen 

utalást nem tartalmaz a svájci frankban történő elszámolásra, nem rögzíti CHF-ben sem a 

finanszírozott összeget, sem a törlesztő részletet, és arra sem ad támpontot, hogy ezeket a 

forintban meghatározott összegeket milyen módon kellene svájci frankra átszámítani. A 

felperes által hivatkozott ÁSZF, és annak releváns 14.1 pontja sem tartalmazza egyértelműen 

ezen számítási módot. Mindezekre tekintettel alperesi álláspont szerint a deviza alapú szerződés 

elszámolásának, így teljesítésének szabályait sem az egyedi szerződés, sem az ÁSZF nem 

tartalmazza. Az alperes állította továbbá, hogy a szerződés a folyósítás időpontját nem rögzíti, 

valamint a felek által aláírt egyéb irat sem tartalmazza azt, így nem minősül a Hpt. 210. § (2) 

bekezdése értelmében egyértelműen meghatározottnak, lényeges tartalmi elem nincs írásban 

rögzítve, ezért álláspontja szerint az alakiság megsértése miatt a szerződés a Ptk. 217. § (2) 

bekezdése alapján semmis. 

Az alperes állította továbbá, hogy a szerződés – de más okirat sem – határozza meg a devizában 

a kölcsöntartozás összegét, azonban a felek a tartozás „nyilvántartását” devizában képzelték el, 

ebből pedig az is következik, hogy a szerződő felek a devizában kifejezett törlesztőrészletek 

összegét sem tudták a szerződésben meghatározni, illetve az szintén nem állapítható meg, 

vezethető le egyértelműen a szerződés rendelkezéseiből, hiszen a törlesztőrészletek összegének 

pontos meghatározása a tartozás összegének meghatározását feltételezi. A havi törlesztő részlet 

CHF-ben történő meghatározásának hiánya miatt meghatározhatatlan a havi törlesztés mértéke. 

Mindezek alapján az alperes állította, hogy a felperesi jogelőd megsértette a Hpt. 210. § (1) és 

(2) bekezdését, amely miatt a szerződés ugyanezen jogszabályhely alapján semmis. A felperesi 

jogelőd továbbá megsértette a Hpt. 213. § (1) bekezdését, amely miatt a szerződés a Ptk. 200. 

§ (2) bekezdése és 217. § (1) bekezdése alapján semmis. Továbbá állította, hogy a deviza 

alapban (deviza nyilvántartásban), a deviza elszámolásban, mint a szerződés teljesítése 

elszámolásának módját tartalmazó rendelkezésekben, és mint a szerződés lényeges elemeiben 

történő konszenzus hiánya miatt a szerződés nem jött létre, mivel nem felel meg a Ptk. 205-

205/B. §-ainak. A szerződéből fakadó kötelmek így létre nem jöttnek minősülnek. 
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Az alperes állította, hogy nem tudja, hogy a felperesi jogelőd nevében aláíró személyeknek 

volt-e aláírási jogosultsága, így erre alapzva állította, hogy a szerződés nem jött létre írásban. 

Az alperes a felperesi kereset összegszerűségét is vitatta annak kidolgozatlansága, 

bizonyítatlansága okán. 

Alperes ellenkérelmében hivatkozott továbbá a C-38/17, a C-51/17, a C-26/13 számú előzetes 

döntéshozatali eljárásokra, valamint a 93/2013 EK Irányelv 4. cikke (2) bekezdésében és 5. 

cikkében foglaltakra. 

 

A kereset az alábbiak szerint alaptalan. 

 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti 

és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény (Ptké.) 50. § (1) bekezdése 

szerint ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a Ptk. hatálybalépésekor fennálló kötelmekkel 

kapcsolatos, a Ptk. hatálybalépését követően keletkezett tényekre, megtett jognyilatkozatokra - 

ideértve az e tények, illetve jognyilatkozatok által keletkeztetett újabb kötelmeket is – a Ptk. 

hatálybalépése előtt hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. Ennek alapján a 

bíróság a keresetet a szerződéskötéskor hatályos, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi 

IV. törvény (a továbbiakban: rPtk.) szabályai szerint bírálta el. 

 

Az alperes védekezésére tekintettel a rPp. 164. § (1) bekezdése alapján a felperesnek kellett 

bizonyítania, hogy a felperesi jogelőd és az alperes között lízingszerződés jött létre a felperes 

által állított tartalommal, valamint - tekintettel arra, hogy kockázatfeltáró írásbeli nyilatkozat 

hiányzott -, hogy a felperes és az alperes között 2009. április 27. napján kelt OL-01-LS-

0842C/09 számú egyedi lízingszerződés kötését megelőzően a felperes részéről kockázatfeltáró 

nyilatkozatra ténylegesen sor került, a rPtk. 205. § (3) bekezdése szerint a szerződéskötést 

megelőző együttműködési és tájékoztatási kötelezettségét teljesítette. Továbbá, a rPp. 164. § 

(1) bekezdése, valamint a Kúria 2/2014. PJE határozata III.1. pontja értelmében a felperesnek 

kellett bizonyítania, hogy a felperes és az alperes között 2009. április 27. napján kötött 

lízingszerződés megkötését megelőzően, illetve a szerződéskötéskor az árfolyamkockázatról 

szóló tájékoztatása a magyar és az uniós jognak megfelelt. A felperesnek kellett bizonyítania 

azt is, hogy az alperes a fizetési kötelezettségének nem szerződésszerűen tett eleget, melynek 

következtében a szerződést felmondta és az hatályosult. 

 

A szerződés létrejötte 

 

Alaptalanul hivatkozott az alperes arra, hogy a lízingszerződés nem jött létre. 

 

A perbeli pénzügyi lízingszerződés megkötése idején a rPtk. -ban nem szabályozott atipikus 

szerződés volt, mely a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. tv. 

(Hpt.) 3. § (1) bekezdés c) pontja szerint pénzügyi szolgáltatásnak minősül. Az ilyen típusú 

szerződéseket a Hpt. 210. § (1) bekezdése alapján írásban köthették meg a felek érvényesen. 

 

Jelen esetben a lízingszerződés írásba foglalása megtörtént. 

 

A rPtk. 205. § (1) bekezdése szerint a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó 

kifejezésével jön létre. A rPtk. 205. § (2) bekezdése alapján a szerződés létrejöttéhez a feleknek 

a lényeges, valamint a bármelyikük által lényegesnek minősített kérdésekben való 

megállapodása szükséges. Nem kell a feleknek megállapodniuk olyan kérdésekben, amelyeket 

jogszabály rendez. 
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A perbeli lízingszerződés egyedi része és az általános szerződési feltételek alapján a bíróság 

megállapította, hogy a lényeges tartalmi elemekben a felek megállapodtak. A pénzügyi 

lízingszerződés létrejöttéhez szükséges és egyben elegendő, ha a felek megállapodása a 

lízingtárgyra és a lízingdíjra kiterjed, ez pedig a jelen esetben megtörtént, a felek szerződése 

tartalmazza mind a lízingtárgy pontos megjelölését, mind az alperes által fizetendő lízingdíj 

pontos meghatározását. Továbbá, az alperes a lízingtárgyat használta, a lízingdíjakat egy ideig 

fizette, ezért nem lehet évekkel később megalapozottan arra hivatkozni – az alperes által 

megjelölt okok alapján -, hogy a szerződés lényeges tartalmi részek hiányában létre sem jött a 

felek között. 

 

Az alperesi állítás szerint a szerződés létre nem jöttét eredményezi, hogy a lízingszerződést nem 

két cégjegyzési joggal rendelkező igazgatósági tag vagy ügyvezető írta alá. 

 

Ezen alperesi állítás alaptalan figyelemmel arra, hogy az alperes által hivatkozott Gt. a 

képviseleti jogkör szempontjából nem minősül lex speciálisnak, a Ptk. ügyviteli képviseleti 

szabályait kizáró jogszabálynak, mivel a Gt. szervezeti törvényes képviseletre, a Ptk. pedig 

ügyleti képviseletre vonatkozó rendelkezéseit egymás mellett és kiegészítőleg kell alkalmazni.  

Ha és amennyiben a szerződés megkötése során megsértésre kerültek a régi Hpt. 47. §-ában 

foglalt alaki követelmények, azok aláírására nem a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelőn 

került sor, akkor is a szerződést a felperesi jogelőd részéről aláíró személy azonban ennek 

megfelelően a régi Ptk. 221. §-ának (1) bekezdése szerinti álképviselőként járt el a szerződés 

megkötésekor. Az álképviselő eljárását a fél utólag is jóváhagyhatja és ilyen esetben a szerződés 

érvényesen létrejön. A szerződésben foglaltak jóváhagyása a felperesi jogelőd részéről - ráutaló 

magatartással - már akkor megtörtént, amikor a finanszírozás összegét szerződésszerűen 

folyósította a szállítónak, azaz a maga részéről a szerződésben foglaltakat teljesítette. A 

teljesítést pedig az alperes is elfogadta, a lízingdíjakat egy ideig fizette, szerződéses 

kötelezettségét tehát maga is teljesítette, így ez okból sem volt a szerződés létre nem jötte 

megállapítható. 

 

A kamat feltüntetése 

 

A perbeli szerződés megkötéskor hatályos rHpt. 210. § (2) bekezdése értelmében a pénzügyi és 

kiegészítő pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződésben egyértelműen meg kellett határozni a 

kamatot. 

 

A jelen bíróság elfogadja a lízingdíj kamatrészével összefüggésben a Kúria BH2017.125. számú 

eseti döntésében kifejtett jogi álláspontot, mely szerint a pénzügyi lízingszerződés lényeges 

tartalmi elemének, a lízingdíjnak részét képező kamatrész a jogi tartalmát tekintve nem azonos 

a kölcsönszerződés vagy a betétszerződés alapján az adós által a kölcsönnyújtónak vagy a 

betételhelyezőnek nyújtott kamattal. A Kúria kifejtette, hogy a Hpt. 2. számú melléklete I/11. 

pontja a pénzügyi lízing fogalmát tartalmazza. Eszerint pénzügyi lízing az a tevékenység, 

amelynek során a lízingbeadó egy ingatlan vagy ingó dolog tulajdonjogát, illetve valamely 

vagyoni értékű jogot a lízingbevevő megbízása szerint abból a célból szerez meg, hogy azt a 

lízingbevevő határozott idejű használatába adja azzal, hogy az a lízingbevevő könyveiben kerül 

kimutatásra. A használatba adással a lízingbevevő egyéb jogok és kötelezettségek mellett 

jogosultságot szerez arra, hogy a szerződésben kikötött időtartam lejártával a lízingdíj teljes 

tőketörlesztő és kamattörlesztő részének, valamint ha a szerződésben ilyen szerepel, a kikötött 

maradványérték megfizetésével a dolgon ő vagy az általa megjelölt személy tulajdonjogot 
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szerezzen. A felek a szerződésben rögzítik a lízingdíj tőkerészét - amely a lízingbe adott 

vagyontárgy, vagyoni értékű jog szerződés szerinti árával azonos -, valamint kamatrészét és a 

törlesztésének ütemezését. 

 

Az idézett fogalmi meghatározásból következik, hogy a lízingdíj részét képező kamatrész nem 

azonos a Hpt. 2. számú melléklete III/7. pontjában rögzített kamattal. Az ugyanis az adós által 

a kölcsönnyújtónak (betételhelyezőnek) az elfogadott betét vagy az igénybe vett kölcsön 

használatáért, kockázatáért fizetendő, a betét- vagy kölcsönösszeg százalékában meghatározott, 

időarányosan térítendő (elszámolandó) pénzösszeg vagy egyéb hozadék. A lízingdíj kamatrésze 

ezzel szemben - bár nem vitásan van a szerződésnek kölcsön eleme is - a dolog kikötött időig 

tartó használatának, illetve maradványérték meghatározása esetén azzal együtt, a tulajdonjog 

átengedésének ellenértéke. 

 

Mindebből következik, hogy a Hpt. 210. § (2) bekezdése, annak kamatmeghatározására 

vonatkozó rendelkezése pénzügyi lízingszerződés esetén megfelelően alkalmazandó. A Hpt. 

210. § (2) bekezdéséből nem következik, hogy a kamatrészt %-osan kellett volna rögzíteni. Az 

egyértelmű meghatározottság követelményével nem ellentétes, hogy a szerződés alapján a 

kamatrész változhat a referenciakamat változásának függvényében. (BH2017.125. 20.,21.,22. 

pontok). 

 

A perbeli esetben az egyedi szerződés pénzügyi adataiból, az ÁSZF 1.9. pontjában a kamat 

meghatározása, a I.12. pontjának referencia kamatlábra, továbbá a 14.4 pontjának a lízingdíjak 

referencia kamatláb változásától függő lízingbeadó általi megváltoztathatóságára vonatkozó 

rendelkezéseiből kitűnik, hogy a perbeli esetben a felperes a lízingdíj meghatározásakor 

kamatelemet is kalkulált, mégpedig az ÁSZF 1.12 pontja szerint a 3 hónapos CHF Libor indexet 

határozta meg referencia kamatlábként, mely a fent kifejtettek szerint azonban nem azonos a 

kölcsönszerződés vagy a betétszerződés alapján az adós által a kölcsönnyújtónak vagy a 

betételhelyezőnek nyújtott kamattal, és az egyértelmű meghatározottság követelményével nem 

ellentétes, valamint megfelel az EUB C-126/17. számú döntésben foglaltaknak. 

 

Miután nem ütközik a rHpt-be a felperes által alkalmazott konstrukció, a jelen perben az alperes 

által hivatkozott, a rPtk. 200. § (2) bekezdésébe ütköző érvénytelenség sem állapítható meg, 

különös tekintettel arra, hogy a Hpt. 210. § -a nem mondja ki a szerződés érvénytelenségét arra 

az esetre, ha a szerződés nem felel meg az említett jogszabályhelynek, melyre a felperes 

helyesen hivatkozott. A rPtk. 200. § (2) bekezdése szerint az a szerződés semmis, amely 

jogszabályba ütközik, kivéve ha ahhoz a jogszabály más jogkövetkezményt fűz. A következetes 

bírói gyakorlat szerint a más jogági szabályokat sértő szerződés a polgári jog szempontjából 

akkor érvénytelen, ha más jogági törvény kifejezetten rögzíti, hogy az adott jogi norma 

megsértése egyúttal a szerződés érvénytelenségét is okozza, vagy, ha ez a törvény 

értelmezéséből, az összes körülményből nyilvánvaló módon megállapítható (BDT2018.37., 

eBDT2006.1450, eBDT2009.97). 

 

Az árfolyamemelkedés viselése 

 

Alapos volt az alperes álláspontja arra vonatkozóan, hogy az alperes nem kapott megfelelő 

tájékoztatást az árfolyamkockázatról, ezért a lízingszerződésnek az árfolyamkockázat 

korlátlanul a lízingbevevő általi viselését előíró rendelkezései tisztességtelenek, ebből 

következően érvénytelenek. 
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Elsődlegesen azt kellett megállapítani, hogy a perbeli szerződés mely rendelkezései határozzák 

meg az árfolyam-különbözetből eredő fizetési kötelezettséget és azok egyedileg meg nem 

tárgyalt feltételek-e. 

 

A perbeli lízingszerződés nem vitásan fogyasztói szerződés. Tény, hogy a pénzügyi 

lízingszerződésekre is alkalmazandóak a 2011. évi CLXI. tv. (Bszi.) 25. §-a, valamint az 

Alaptörvény 25. cikk 3. bekezdése folytán a bíróságokra nézve kötelező érvényű, a Kúria 

2/2014. PJE határozatában, valamint a 6/2013. PJE határozatában kifejtettek. 

 

A Kúria 2/2014. Polgári jogegységi határozata 1. pontja értelmében a deviza alapú fogyasztói 

kölcsönszerződés azon rendelkezése, amely szerint az árfolyamkockázatot - a kedvezőbb 

kamatmérték ellenében - korlátozás nélkül a fogyasztó viseli, a főszolgáltatás körébe tartozó 

szerződéses rendelkezés, amelynek a tisztességtelensége főszabályként nem vizsgálható. E 

rendelkezés tisztességtelensége csak akkor vizsgálható és állapítható meg, ha az általánosan 

tájékozott, ésszerűen figyelmes és körültekintő átlagos fogyasztó (a továbbiakban: fogyasztó) 

számára annak tartalma a szerződéskötéskor - figyelemmel a szerződés szövegére, valamint a 

pénzügyi intézménytől kapott tájékoztatásra is - nem volt világos, nem volt érthető. Ha a 

pénzügyi intézménytől kapott nem megfelelő tájékoztatás vagy a tájékoztatás elmaradása 

folytán a fogyasztó alappal gondolhatta úgy, hogy az árfolyamkockázat nem valós, vagy az őt 

csak korlátozott mértékben terheli, a szerződésnek az árfolyamkockázatra vonatkozó 

rendelkezése tisztességtelen, aminek következtében a szerződés részlegesen, vagy teljesen 

érvénytelen. 

 

A Kúria a 6/2013. PJE határozata 1-3. pontjaiban rögzítette, hogy 1. A deviza alapú hitel-, 

kölcsön és pénzügyi lízingszerződések (a továbbiakban: deviza alapú kölcsönszerződések) 

devizaszerződések. A felek a hitelezőnek és az adósnak a kölcsönszerződésből fakadó 

pénztartozását egyaránt devizában határozták meg (kirovó pénznem), és azt mindkét fél 

forintban volt köteles teljesíteni (lerovó pénznem). E szerződéstípusnál az adós az adott 

időszakban irányadó forintkölcsönnél kedvezőbb kamatmérték mellett devizában adósodott el, 

amiből következően ő viseli az árfolyamváltozás hatásait: a forint gyengülése az adós fizetési 

terhének növekedését, erősödése pedig a csökkenését eredményezi. 2. A deviza alapú 

kölcsönszerződés mint szerződéstípus önmagában amiatt, hogy a kedvezőbb kamatmérték 

ellenében az árfolyamkockázat az adósnál jelentkezik, nem ütközik jogszabályba, nem ütközik 

nyilvánvalóan a jóerkölcsbe, nem uzsorás szerződés, nem irányul lehetetlen szolgáltatásra és 

nem színlelt szerződés. A szerződési terheknek a szerződés megkötését követő - előre nem 

látható - egyoldalú eltolódása az érvénytelenség körében nem értékelhető, tekintettel arra, hogy 

az érvénytelenségi oknak a szerződés megkötésekor kell fennállnia. 3. A pénzügyi intézményt 

a jogszabály alapján terhelő tájékoztatási kötelezettségnek ki kellett terjednie az 

árfolyamváltozás lehetőségére, és arra, hogy annak milyen hatása van a törlesztőrészletekre. A 

tájékoztatási kötelezettség nem terjedhetett ki az árfolyamváltozás mértékére. 

 

A fentiek alapján helyesen érvelt a felperes azzal, hogy a tájékoztatási kötelezettség nem 

terjedhetett ki az árfolyamváltozás várható irányára, előre nem látható mértékére, a kockázat 

reális voltára, valószínűségére, a pénzügyi intézménynek nem kellett arról nyilatkoznia, hogy 

a hosszabb távra kötött szerződés ideje alatt mi lehet az árfolyamváltozás felső határa. 

 

A Kúria hangsúlyozta azt is, hogy a tájékoztatási kötelezettség megsértéséhez (nem, vagy nem 

a jogszabályoknak megfelelő teljesítéséhez) sem a Ptk., sem a Hpt. nem fűzi a semmisség 

jogkövetkezményét, így maga a megkötött szerződés emiatt nem jogszabályba ütköző. 
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A fogyasztókkal kötött szerződésben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, 1993. 

április 5-i 93/13/EGK tanácsi irányelv (a továbbiakban: 93/13/EGK irányelv) 5. cikke 

értelmében olyan szerződések esetében, amelyekben a fogyasztónak ajánlott valamennyi 

feltétel, vagy a feltételek némelyike írásban szerepel, ezeknek a feltételeknek világosnak és 

érthetőnek kell lenniük. A Ptk. 209. § - a 2009. május. 22-től hatályos (5) bekezdése ezt a 

rendelkezést ültette át a magyar jogba azzal, hogy rögzítette, az általános szerződési feltétel 

nem világos vagy nem érthető volta is megalapozhatja a feltétel tisztességtelenségét. A rPtk. e 

rendelkezése a szerződéskötés időpontjára tekintettel a perbeli esetben nem volt alkalmazható, 

ezért a bíróság a szerződéskötéskor hatályos 93/13/EGK irányelvet alkalmazta. 

 

A 93/13/EGK irányelv 3. cikk (1) bekezdése kimondja, egyedileg meg nem tárgyalt szerződési 

feltétel abban az esetben tekintendő tisztességtelen feltételnek, ha a jóhiszeműség 

követelményével ellentétben a felek szerződésből eredő jogaiban és kötelezettségeiben jelentős 

egyenlőtlenséget idéz elő a fogyasztó kárára. 

A 93/13/EGK irányelv 3. cikk (2) bekezdése szerint egy szerződési feltétel minden olyan esetben 

egyedileg meg nem tárgyalt feltételnek tekintendő, ha azt már előzetesen megfogalmazták, és 

ezért a fogyasztó nem tudta annak tartalmát befolyásolni, különösen az előzetesen kidolgozott 

szabványszerződések esetében. 

A 93/13/EGK irányelv 4. cikk (2) bekezdése értelmében a feltételek tisztességtelen jellegének 

megítélése nem vonatkozik sem a szerződés elsődleges tárgyának a meghatározására, sem pedig 

az ár vagy díjazás megfelelésére az ellenértékként szállított áruval vagy nyújtott szolgáltatással, 

amennyiben ezek a feltételek világosak és érthetőek. 

A 93/13/EGK irányelv 5. cikk alapján olyan szerződések esetében, amelyekben a fogyasztónak 

ajánlott valamennyi feltétel vagy a feltételek némelyike írásban szerepel, ezeknek a feltételeknek 

világosnak és érthetőnek kell lenniük. Ha egy feltétel értelme kétséges, akkor a fogyasztó 

számára legkedvezőbb értelmezés az irányadó. Ez az értelmezési szabály nem alkalmazandó a 

7. cikk (2) bekezdésében említett eljárások vonatkozásában. 

 

Az Európai Unió Bírósága a C-51/17. számú ítéletében kifejtette, hogy az árfolyamkockázat 

kérdésére vonatkozó és az e jogszabály-módosításokkal nem érintett szerződési feltételeket 

illetően a Bíróság ítélkezési gyakorlatából következik, hogy az ilyen feltételek a 93/13 irányelv 

4. cikke (2) bekezdésének hatálya alá tartoznak, és csak akkor mentesülnek a tisztességtelen 

jellegükre vonatkozó vizsgálat alól, ha az illetékes nemzeti bíróság eseti vizsgálat alapján arra 

a megállapításra jut, hogy az eladók vagy szolgáltatók azokat világosan és érthetően 

fogalmazták meg (2017. szeptember 20-i Andriciuc és társai ítélet, C-186/16, EU:C:2017:703, 

43. pont; 2018. szeptember 20-i Ilyés és társa ítélet, C-51/17, ECLI:EU:C:2018:750, 68. pont). 

 

Az általános szerződési feltétel fogalmát a szerződéskötéskor hatályos, a rPtk. 205/A. § (1) 

bekezdése határozza meg, mely szerint általános szerződési feltételnek minősül az a szerződési 

feltétel, amelyet az egyik fél több szerződés megkötése céljából egyoldalúan, a másik fél 

közreműködése nélkül előre meghatároz, és amelyet a felek egyedileg nem tárgyaltak meg. 

 

A perbeli lízingszerződés esetében az ÁSZF tartalmazza az 1.9. pontjában a kamat 

meghatározását, a I.12. pontjában referencia kamatláb meghatározását, továbbá a 14. pont 

tartalmazza a deviza finanszírozás esetén irányadó rendelkezéseket, azok a 93/13 EGK irányelv 

3. cikk (2) bekezdése és a rPtk. 205/A. § (1) bekezdése szerint általános szerződési 

feltételeknek, illetve fogyasztói szerződésben egyedileg meg nem tárgyalt feltételnek 

minősülnek. Az ÁSZF e rendelkezései az árfolyamkülönbözet számítási módjára vonatkozóan 
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tartalmazzák, hogy a Lízingbevevő a futamidő elején meghatározott fizetési terv alapján köteles 

az esedékes törlesztő részleteket megfizetni. Lízingbeadó a Kondíciós Listában meghatározott 

gyakorisággal egy elszámoló levelet küld, melyben kiterhelésre/jóváírásra kerül az adott 

időszaki törlesztő részletek esedékességekor érvényes deviza eladási árfolyamok és a 

folyósításkor érvényesített deviza vételi árfolyam közötti árfolyamváltozás alapján forintban 

számított árfolyam különbözet, amennyiben annak mértéke a Kondíciós Listában 

meghatározott mértéket meghaladja.  Amennyiben az árfolyam különbözet mértéke nem éri el 

ezt az összeghatárt, az nem kerül elszámolásra, hanem a további hónapokban kalkulált árfolyam 

különbözettel  összeadódik. A halmozott árfolyam különbözet a limit elérése esetén, az adott 

időszak végén kerül elszámolásra. Amikor a forint gyengül a svájci frankkal szemben, akkor az 

árfolyamváltozás hatására a különbözetet be kell fizetni. Amikor viszont a forint erősödik a 

svájci frankkal szemben, akkor az árfolyam különbözet jóváírásra kerül az ügyfél felé. A 

futamidő végén az utolsó részlet esedékességét követően az előző időszaki elszámolás után 

esedékes részletekhez kapcsolódó árfolyamváltozás azonnal elszámolásra kerül. Az ÁSZF 

14.6. pontja értelmében a Lízingbevevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy az árfolyam 

változásának kockázatát a Lízingbevevő viseli, ennek megfelelően a Lízingbevevő kifejezetten 

tudomásul veszi és elismeri, hogy a magyar forintban meghatározott törlesztő részletek a 

HUF/CHF árfolyamok változásának megfelelően változnak. 

Mindezeknek következik, hogy a perbeli esetben a lízingbevevővel az árfolyamváltozás 

elszámolása a futamidő során folyamatosan, aktuálisan történik és ebből következően az 

árfolyamváltozás maga után vonja a lízingbevevő fizetési kötelezettségének a változását is. Az 

egyedi szerződés egyéb rendelkezései alapján magára nézve kötelezőnek ismerte el, hogy az 

ÁSZF 14.6 pontja értelmében a felperes az alperesre kiterheli az árfolyam változásának 

kockázatát. 

 

A bíróságnak az érvénytelenségi kifogások elbírálása körében azt kellett elsődlegesen 

megállapítania, hogy a fenti szerződéses rendelkezések tisztességtelensége és emiatt 

érvénytelensége vizsgálható-e, amennyiben igen, azok tisztességtelenek és emiatt 

érvénytelenek-e. 

 

Az Európai Unió Bírósága a C-51/17. számú ítélete 3. pontja szerint úgy határozott, hogy a 

93/13/EGK irányalev 4. cikkének (2) bekezdését akként kell értelmezni, hogy az a 

követelmény, amely szerint a szerződési feltételeket világosan és érthetően kell megfogalmazni, 

arra kötelezi a pénzügyi intézményeket, hogy elegendő tájékoztatást nyújtsanak a 

kölcsönfelvevők számára ahhoz, hogy ez utóbbiak tájékozott és megalapozott döntéseket 

hozhassanak. E tekintetben e követelmény magában foglalja, hogy az árfolyamkockázattal 

kapcsolatos feltételnek nemcsak alaki és nyelvtani szempontból, hanem a konkrét tartalom 

vonatkozásában is érthetőnek kell lennie a fogyasztó számára, abban az értelemben, hogy az 

általánosan tájékozott, észszerűen figyelmes és körültekintő, átlagos fogyasztó ne csupán azt 

legyen képes felismerni, hogy a nemzeti fizetőeszköz a kölcsön nyilvántartásba vétele szerinti 

devizához képest leértékelődhet, hanem értékelni kell tudnia egy ilyen feltételnek a pénzügyi 

kötelezettségeire gyakorolt – esetlegesen jelentős – gazdasági 

következményeit is. (2018. szeptember 20-i Ilyés és társa ítélet, C-51/17, 

ECLI:EU:C:2018:750, 78. pont). 

 

Mindezek értelmében a bíróságnak először azt kellett vizsgálnia, hogy az alperes kapott-e 

tájékoztatást az árfolyamkockázatról, amennyiben igen, az megfelelő volt-e. 
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A perbeli esetben külön kockázatfeltáró nyilatkozat nem készült, a felperesnek ez nem is volt 

kötelezettsége, mert a szerződéskötéskor hatályos, a hitelintézetekről és pénzügyi 

vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (rHpt.) kockázatfeltáró nyilatkozatról 

rendelkező 203. § (6) és (7) bekezdése a pénzügyi lízingszerződésre nem vonatkozik. A 

felperest a rPtk. 205. § (3) bekezdése alapján a szerződéskötést megelőző együttműködési és 

tájékoztatási kötelezettsége teljesítése körében terhelte a lízingszerződés kötését megelőzően 

kockázatfeltárás az alperes irányába. E kockázatfeltárásnak meg kellett felelnie mind a magyar, 

mind az uniós jognak, így a fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen 

feltételekről szóló, 1993. április 5-i 93/13/EGK tanácsi irányelvet értelmező EUB ítéletekben 

foglaltaknak, mivel az uniós jogot csak az EUB értelmezheti, a nemzeti bíróság ezen 

értelmezéstől nem térhet el. 

 

Az Európai Unió Bírósága a C-26/13. sz. ítéletében hangsúlyozta, hogy a 93/13/EGK irányelv 

5. cikkel kapcsolatban a Bíróság már kimondta, hogy a fogyasztó számára alapvető 

jelentőséggel bír az, hogy a szerződéskötést megelőzően a szerződési feltételeket és a 

szerződéskötés következményeit megismerhesse. Többek között ezen ismeret alapján dönti el 

a fogyasztó, hogy az eladó vagy a szolgáltató által előzetesen meghatározott feltételeket 

elfogadva szerződéses kapcsolatra lép-e vele (lásd: RWE Vertrieb ítélet, EU:C:2013:180, 44. 

pont).(2014. április 30-i Kásler és Káslerné Rábai ítélet, C-26/13, EU:C:2014:282, 70. pont). 

 

Az Európai Unió Bírósága a C-186/16. számú ítéletében rögzítette, hogy a nemzeti bíróságnak 

a szerződéskötést övező körülmények összességének figyelembevételekor meg kell vizsgálnia, 

hogy a szóban forgó ügyben tájékoztatták-e a fogyasztót a kötelezettségvállalását esetlegesen 

befolyásoló valamennyi olyan tényezőről, amely révén felmérheti különösen az általa felvett 

hitel teljes költségét. E vizsgálat során meghatározó szerepe van egyrészt annak, hogy a 

feltételek világosak és érthetőek-e ahhoz, hogy azok révén az átlagos – azaz a szokásosan 

tájékozott, észszerűen figyelmes és körültekintő – fogyasztó felmérje e költséget, másrészt 

annak a körülménynek, hogy a hitelszerződés nem tesz említést az e szerződés tárgyát képező 

áruk és szolgáltatások jellegénél fogva elengedhetetlennek tekintett információkról. A Bíróság 

állandó ítélkezési gyakorlata értelmében a fogyasztó számára alapvető jelentőséggel bír az, 

hogy a szerződéskötést megelőzően a szerződési feltételeket és a szerződéskötés 

következményeit megismerhesse. Többek között ezek ismerete alapján dönti el a fogyasztó, 

hogy az eladó vagy szolgáltató által előzetesen meghatározott feltételeknek elkötelezi-e magát 

(2017. szeptember 20-i Andriciuc és társai ítélet, C-186/16, EU:C:2017:703, 47. és 48. pont és 

az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat). 

 

A világos és érthető megfogalmazás követelményével kapcsolatban az Európai Unió Bírósága 

a C-186/16. számú ítéletének 2. pontjában úgy határozott, hogy a 93/13 irányelv 4. cikkének 

(2) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy a szerződési feltétel világos és érthető 

megfogalmazásának követelménye azt jelenti, hogy a hitelszerződések esetén a pénzügyi 

intézményeknek elegendő tájékoztatást kell nyújtaniuk a kölcsönfelvevők számára ahhoz, hogy 

ez utóbbiak tájékozott és megalapozott döntéseket hozhassanak. E tekintetben ez a követelmény 

magában foglalja, hogy annak a feltételnek, amely szerint a kölcsönt ugyanabban a külföldi 

pénznemben kell visszafizetni, mint amelyben folyósították, nemcsak alaki és nyelvtani 

szempontból, hanem a konkrét tartalom vonatkozásában is érthetőnek kell lennie a fogyasztó 

számára, abban az értelemben, hogy az általánosan tájékozott, észszerűen figyelmes és 

körültekintő, átlagos fogyasztó ne csupán azt legyen képes felismerni, hogy annak a devizának 

az árfolyama, amelyben a kölcsönszerződést megkötötték, emelkedhet vagy csökkenhet, hanem 

értékelni kell tudnia egy ilyen feltételnek a pénzügyi kötelezettségeire gyakorolt – esetlegesen 



Pesti Központi Kerületi Bíróság 

17.P.88.828/2018/15. 

 - 14 - 
 

jelentős – gazdasági következményeit is. Az ehhez szükséges vizsgálatokat a nemzeti 

bíróságnak kell lefolytatnia. (2017. szeptember 20-i Andriciuc és társai ítélet, C-186/16, 

EU:C:2017:703, 51. pont). 

 

Az Európai Unió Bírósága a 2018. február 22-i C-126/17. számú végzése szerint a 93/13/EGK 

tanácsi irányelv 4. cikkének (2) bekezdését és 5. cikkét akként kell értelmezni, hogy a fogyasztó 

és a pénzügyi intézmény által valamely tagállamban megkötött kölcsönszerződésben foglalt 

feltételek akkor felelnek meg annak a követelménynek, amely szerint a szerződési feltételeket 

a fenti rendelkezések értelmében világosan és érthetően kell megfogalmazni, ha az e fogyasztó 

rendelkezésére bocsátandó, kirovó pénznemként devizában kifejezett, a lerovó pénznemhez 

képest meghatározott pénzösszeg világosan feltüntetésre kerül. Amennyiben ezen összeg 

meghatározása a folyósítás időpontjában érvényes árfolyamtól függ, az említett követelmény 

előírja, hogy a ténylegesen kölcsönadott összeg számítási módszerei, valamint az alkalmazandó 

árfolyam átlátható legyen, vagyis a szokásosan tájékozott, észszerűen figyelmes és körültekintő 

átlagos fogyasztó pontos és érthető szempontok alapján értékelhesse az e szerződésből eredően 

őt érintő gazdasági következményeket, köztük különösen a kölcsönének teljes költségét. (2018. 

február 22-i Erste Bank Hungary Zrt.- Czakó Orsolya végzés, C-126/17.,ECLI:EU:C:2018:107, 

35. pont.) 

 

Az Európai Unió Bírósága a C-51/17. számú ítéletében úgy határozott, hogy a 93/13 irányelv 

4. cikkének (2) bekezdését akként kell értelmezni, hogy az a követelmény, amely szerint a 

szerződési feltételeket világosan és érthetően kell megfogalmazni, arra kötelezi a pénzügyi 

intézményeket, hogy elegendő tájékoztatást nyújtsanak a kölcsönfelvevők számára ahhoz, hogy 

ez utóbbiak tájékozott és megalapozott döntéseket hozhassanak. E tekintetben e követelmény 

magában foglalja, hogy az árfolyamkockázattal kapcsolatos feltételnek nemcsak alaki és 

nyelvtani szempontból, hanem a konkrét tartalom vonatkozásában is érthetőnek kell lennie a 

fogyasztó számára, abban az értelemben, hogy az általánosan tájékozott, észszerűen figyelmes 

és körültekintő, átlagos fogyasztó ne csupán azt legyen képes felismerni, hogy a nemzeti 

fizetőeszköz a kölcsön nyilvántartásba vétele szerinti devizához képest leértékelődhet, hanem 

értékelni kell tudnia egy ilyen feltételnek a pénzügyi kötelezettségeire gyakorolt – esetlegesen 

jelentős – gazdasági következményeit is. (2018. szeptember 20-i Ilyés és társa ítélet, C-51/17, 

ECLI:EU:C:2018:750, a határozat 3. pontja). Az Európai Unió Bírósága a C-51/17.számú 

ítéletében azt is hangsúlyozta, hogy mint azt a 93/13 irányelv huszadik preambulumbekezdése 

is kiemeli, a fogyasztó számára ténylegesen lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a szerződés 

összes feltételét megismerhesse. A szerződési feltételekről és a szerződéskötés 

következményeiről a szerződés megkötése előtt időben nyújtott tájékoztatás ugyanis alapvető 

jelentőségű a fogyasztó számára annak eldöntéséhez, hogy szándékában áll-e az eladó vagy a 

szolgáltató által előzetesen meghatározott feltételeket elfogadva az eladóval vagy a 

szolgáltatóval szerződéses kapcsolatba lépni (lásd ebben az értelemben: 2014. április 30-i 

Kásler és Káslerné Rábai ítélet, C-26/13, EU:C:2014:282, 70. pont, valamint az ott hivatkozott 

ítélkezési gyakorlat). (2018. szeptember 20-i Ilyés és társa ítélet, C-51/17, 

ECLI:EU:C:2018:750, 76. pont). 

 

A Kúria a 6/2013. PJE határozat 2/f. pontjában foglaltak szerint megállapította azt is, a 

fogyasztói szerződésekben alkalmazott általános szerződési feltételek és egyedileg meg nem 

tárgyalt szerződési feltételek tisztességtelenségének a megítélése, amelyre vonatkozó 

rendelkezések (Ptk. 209. §, 209/A. §,209/B. §) részben uniós irányelvek átültetése folytán 

kerültek a magyar jogrendszerbe, és így alkalmazásuk az uniós szabályok értelmezését is 

igénylik. Ez pedig – kétség esetén – az Európai Unió működéséről szóló szerződés 267. cikk 
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(3) bekezdése értelmében az Európai Unió Bíróságának a kizárólagos hatáskörébe tartozik. 

(6/2013. PJE határozat 2/f. pontja). 

 

Az Európai Unió Bírósága a fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen 

feltételekről szóló93/13/EGK irányelv egyes rendelkezéseinek értelmezésével állást foglalt 

abban a kérdésben, hogy az árfolyamkockázatra vonatkozó szerződési feltétel vonatkozásában 

a 93/13/EGK irányelv 4. cikk (2) bekezdését hogyan kell értelmezni, illetve az 

árfolyakockázatról szóló tájékoztatásnak mire kellett kiterjednie ahhoz, hogy az 

árfolyamkockázat kérdésére vonatkozó szerződési feltételek a világos és érthető 

megfogalmazás, az átláthatóság követelményének megfeleljenek. 

 

Az árfolyamkockázatról szóló tájékoztatás nem megfelelő voltára az alperes már a 2016. 

október 27. napján előterjesztett ellenkérelmében hivatkozott. A bíróság a 2019. január 9. 

napján tartott tárgyaláson hozott /11-III. sorszámú végzésében tájékoztatta a peres feleket arról, 

hogy a rPp. 164. § (1) bekezdése szerint a felperesnek kell bizonyítania – tekintettel arra, hogy 

kockázatfeltáró írásbeli nyilatkozat hiányzik - hogy a felperesi jogelőd és az alperes között 

létrejött egyedi lízingszerződés kötését megelőzően a felperes részéről kockázatfeltáró 

nyilatkozatra ténylegesen sor került, a rPtk. 205. § (3) bekezdése szerint a szerződéskötést 

megelőző együttműködési és tájékoztatási kötelezettségét teljesítette. A felperes a 

jegyzőkönyvet 2019. január 15. napján letöltötte. Továbbá, az Európai Unió Bírósága a C- 

186/16. számú ítéletét 2017. szeptember 20. napján, a C-51/17. sz. ítéletét 2018. szeptember 

20-án tette közzé a bárki számára hozzáférhető https://curia.europa.eu/ weboldalon, így a 

felperesnek a közzététel, illetve a bíróság bizonyítási kötelezettségről szóló 11. sorszámú 

jegyzőkönyv letöltésének időpontjától kezdődően lehetősége lett volna az árfolyamkockázatról 

esetlegesen adott tájékoztatása bizonyítására indítványt tenni. 

A Kúria 6/2013. PJE határozata alapján helyesen érvelt a felperes azzal, hogy a tájékoztatási 

kötelezettség nem terjedhetett ki az árfolyamváltozás várható irányára, előre nem látható 

mértékére, a kockázat reális voltára, valószínűségére, a pénzügyi intézménynek nem kellett 

arról nyilatkoznia, hogy a hosszabb távra kötött szerződés ideje alatt mi lehet az 

árfolyamváltozás felső határa, továbbá arra is, hogy a tájékoztatási kötelezettség megsértéséhez 

(nem, vagy nem a jogszabályoknak megfelelő teljesítéséhez) sem a Ptk., sem a Hpt. nem fűzi a 

semmisség jogkövetkezményét, így maga a megkötött szerződés emiatt nem jogszabályba 

ütköző. 

 

A 2/2012. (XII.10.) PK vélemény 6) pontja meghatározza, hogy különösen mely esetekben 

tisztességtelen az egyoldalú szerződésmódosításra vonatkozó olyan kikötés, amely a 

fogyasztóval szerződő pénzügyi intézmény számára a fogyasztó hátrányára indokoltan és 

egyoldalú előnyt nyújt. A PK vélemény egyoldalú szerződésmódosításra vonatkozó 

szabályokat tartalmaz, azonban elviekben fogalmazza meg az érthető megfogalmazás elvét, a 

tételes meghatározás elvét, az objektivitás elvét, a ténylegesség és arányosság elvét, az 

átláthatóság elvét, a felmondhatóság elvét és szimmetria elvét. Mindezen elveknek való 

megfelelőség vizsgálata indokolt az árfolyamkockázatról szóló tájékoztatás körében a 2/2014. 

PJE határozat 2) pontja alapján. 

 

A bíróság osztotta az alperesi érvelésben foglaltakat atekintetben, hogy a 2/2014. PJE határozat 

1. pontjában és az ahhoz fűzött indokolásban foglaltakra is figyelemmel az árfolyamkockázatra 

vonatkozó tájékoztatás akkor tekinthető megfelelőnek, a jóhiszeműség és tisztesség 

követelményét kielégítőnek, ha annak alapján az átlagos fogyasztó mércéjén keresztül megítélt 

konkrét fogyasztó számára egyértelműen felismerhető, hogy az árfolyam rá nézve 
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kedvezőtlenül is változhat, az ilyen árfolyamváltozás lehetősége valós, a kölcsön futamideje 

alatt is bekövetkezhet, annak nincs felső határa, az ebből eredő kockázat kizárólag őt terheli. 

 

A perbeli esetben azonban a megfelelő tájékoztatás teljesen hiányzott. A lízingszerződés egyedi 

része és az általános szerződési feltételek sem tartalmaznak a fenti kritériumoknak megfelelő 

tájékoztatást az árfolyamkockázatról, ezért a bíróság az alperesi érveléssel egyezően 

megállapította, hogy a felperes nem adott tényleges tájékoztatást az alperesnek az 

árfolyamkockázatról, mely mulasztással a felperes megsértette a rPtk. 205. § (3) bekezdésében 

előírt együttműködési és tájékoztatási kötelezettségét. 

 

A bíróság megállapította, hogy a felperes jogelődje az uniós jogba ütközően nem tárta fel a 

deviza alapú lízingszerződésben rejlő kockázatokat, mert nem adott az árfolyamkockázat 

ismertetése körében alaki és nyelvtani szempontból, valamint a konkrét tartalom 

vonatkozásában is érthető olyan tájékoztatást az alperesnek, mely alkalmas volt arra, hogy az 

általánosan tájékozott, észszerűen figyelmes és körültekintő, átlagos fogyasztó ne csupán azt 

legyen képes felismerni, hogy a forint a svájci frankhoz képest leértékelődhet, hanem 

értékelhesse egy ilyen feltételnek a pénzügyi kötelezettségeire gyakorolt – esetlegesen jelentős 

– gazdasági következményeit is (2018. szeptember 20-i Ilyés és társa ítélet, C-51/17, 

ECLI:EU:C:2018:750, 75. pont); a felperes nem tájékoztatta az alperest a 

kötelezettségvállalását esetlegesen befolyásoló valamennyi olyan tényezőről, amely révén 

felmérheti különösen az általa fizetendő lízingdíjjal felmerülő teljes költséget (2017. 

szeptember 20-i Andriciuc és társai ítélet, C-186/16, ECLI:EU:C:2017:703, 47. pont); nem 

történt meg a kockázatfeltárás a szerződés megkötése előtt időben (2018. szeptember 20-i Ilyés 

és társa ítélet, C-51/17, ECLI:EU:C:2018:750, 76. pont); a kockázatfeltárás nem tüntette fel 

átláthatóan az árfolyamváltozás mechanizmusának konkrét működését, valamint az e 

mechanizmus és a többi szerződéses feltételben előírt mechanizmus közötti viszonyt, oly 

módon, hogy az általánosan tájékozott, észszerűen figyelmes és körültekintő, átlagos fogyasztó 

pontos és érthető szempontok alapján értékelhesse a számára ebből eredő gazdasági 

következményeket (2017. szeptember 20-i Andriciuc és társai ítélet, C-186/16, 

ECLI:EU:C:2017:703, 45. pont); a tájékoztatás nem terjedt ki a forint súlyos leértékelődésének 

és a külföldi kamatlábak emelkedésének a törlesztőrészletekre gyakorolt hatására (2017. 

szeptember 20-i Andriciuc és társai ítélet, C-186/16, ECLI:EU:C:2017:703, 49. pont); a 

felperes nem adott világos tájékoztatást az alperesnek arról, hogy a devizaalapú lízingszerződés 

aláírásával bizonyos mértékű árfolyamkockázatot vállal, amely gazdaságilag nehezen 

viselhetővé válhat, amennyiben a forint leértékelődik; továbbá nem hívta fel a figyelmet az 

átváltási árfolyam lehetséges változásaira és a devizában felvett kölcsönnel összefüggő 

kockázatokra, valamint, nem bocsátotta az alperes rendelkezésére az ahhoz szükséges 

valamennyi releváns információt, hogy felmérhesse az árfolyamkockázat viselésének a 

pénzügyi kötelezettségeikre gyakorolt gazdasági következményeit (2017. szeptember 20-i 

Andriciuc és társai ítélet, C-186/16, ECLI: EU:C:2017:703, 50. pont). 

 

Abból következően, hogy a felperes jogelődje a fent kifejtettek szerint elmulasztotta a 

tájékoztatási kötelezettségét, az árfolyamváltozás viselésére, annak megfizetésére vonatkozó, 

az ÁSZF 14. pontjában írt egyedileg meg nem tárgyalt szerződési feltételek megfogalmazása 

az általánosan tájékozott, észszerűen figyelmes és körültekintő, átlagos fogyasztó számára nem 

világos és nem érthető, mert nem szolgál tájékoztatással az árfolyamkockázatról, ezért e 

feltételek tisztességtelensége vizsgálható volt a 93/13/EGK irányelv 4. cikk (2) bekezdése 

alapján. 
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A szerződéskötéskor hatályos rPtk. 209. § (1) bekezdése kimondja, 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. 

 

A rPtk. 209. § (2) bekezdése értelmében 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. 

 

A fenti jogszabályhelyek alapján tisztességtelennek a szerződés tartalmát jelentő jogok 

gyakorlására és kötelezettségek teljesítésére vonatkozó szerződési feltétel minősülhet. A 

szerződés meghatározott személyek között - azok kölcsönös és egybehangzó 

akaratnyilatkozatával - keletkező jogviszony, amelyből kötelezettség származik meghatározott 

szolgáltatás teljesítésére s jogosultság annak követelésére [1959-es Ptk. 198. § (1) bekezdés, 

205. § (1) bekezdés]. E fogalommeghatározásból következően szerződéses feltételnek a 

szerződés tartalmát jelentő jogok gyakorlására és kötelezettségek teljesítésére vonatkozó 

szerződési kitétel minősül. A perbeli szerződés árfolyamváltozás viselésének lízingbevevő 

általi viselésének kötelezettségét tartalmazó feltételei az árfolyamváltozás viselésére, annak 

megfizetésére vonatkozó ÁSZF 14. pontja. 

 

A rPtk. 4. § (1) bekezdése alapján a polgári jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése 

során a felek a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megfelelően, kölcsönösen 

együttműködve kötelesek eljárni. 

 

A bíróság álláspontja szerint a jóhiszeműség és tisztesség követelményének nem felel meg, 

valamint a rPtk. 205. § (3) bekezdésében szabályozott együttműködési és tájékoztatási 

kötelezettségét megsértésének kell tekinteni azt, hogy a felperes jogelődje nem adott az Európai 

Unió Bírósága fent ismertetett határozatainak megfelelő tájékoztatást az alperesnek az 

árfolyamkockázatról, és így nem tárta fel a deviza alapú lízingszerződésben rejlő kockázatokat. 

 

A rPtk. nem tartalmazza a tisztességtelenség pontos meghatározását, azt ugyanis csak egy 

rendkívül rugalmatlan szabályozás lenne képes normatív módon szabályozni. A rPtk. 209. §-a 

azokat az elemeket tartalmazza, amelyeket a feleknek és a bíróságnak figyelembe kell venni a 

szerződési feltétel tisztességtelenségének vizsgálatakor. 

 

A tisztességtelenség vizsgálata körében a bíróság alkalmazta az Európai Unió Bírósága C-

186/16. számú ítéletében foglaltakat, melynek a határozat 3. pontjában rögzített rendelkezése 

szerint a 93/13 irányelv 3. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy egy szerződési 

feltétel tisztességtelen jellege az érintett szerződés megkötésének időpontjához viszonyítva 

értékelendő, figyelemmel mindazon körülményekre, amelyekről az eladónak vagy 

szolgáltatónak a szerződés megkötésének időpontjában tudomása lehetett, és amelyek az 

említett szerződés későbbi teljesítésére kihathattak. A kérdést előterjesztő bíróság feladata, 

hogy az alapeljárás valamennyi körülményére, és különösen az eladónak vagy szolgáltatónak, 

a jelen esetben a banknak a lehetséges árfolyam-ingadozásokkal és a külföldi pénznemben 

folyósított kölcsönben rejlő kockázatokkal kapcsolatos szakértelmére és ismereteire tekintettel 

megvizsgálja, hogy fennáll-e az említett rendelkezés értelmében vett jelentős egyenlőtlenség. 

(2017. szeptember 20-i Andriciuc és társai ítélet, C-186/16, EU:C:2017:703). 
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Az árfolyamváltozásnak teljes mértékben a lízingbevevőre terhelését tartalmazó szerződési 

feltételeknek az Európai Unió Bírósága C-51/17. számú és az ott hivatkozott C-186/16. számú 

ítélete alapján nemcsak alaki és nyelvtani szempontból, hanem a konkrét tartalom 

vonatkozásában is érthetőnek kellett lennie az alperes számára, abban az értelemben, hogy az 

általánosan tájékozott, észszerűen figyelmes és körültekintő, átlagos fogyasztó ne csupán azt 

legyen képes felismerni, hogy a forint a svájci frankhoz képest leértékelődhet, hanem értékelni 

kellett tudnia egy ilyen feltételnek a pénzügyi kötelezettségeire gyakorolt – esetlegesen jelentős 

– gazdasági következményeit is. 

 

A perbeli esetben a felperesi jogelőd az alperesnek akkor biztosította volna a lehetőséget arra, 

hogy a szerződés összes feltételét megismerhesse, ha a szerződési feltételekről és a 

szerződéskötés következményeiről a szerződés megkötése előtt időben, a jelen esetben a 

szerződéskötés napját, azaz 2009. április 27-ét megelőzően tájékoztatást adott volna az 

árfolyamváltozás kockázatáról. E tájékoztatás elmulasztása ellentétes a jóhiszeműség 

követelményével és a felek szerződésből eredő jogaiban és kötelezettségeiben jelentős 

egyenlőtlenséget idézett elő az alperes kárára, mivel a felperesi jogelőd a lehetséges árfolyam-

ingadozásokkal és az általa kidolgozott kamatszámításból eredő kamatváltozásban rejlő 

kockázatokkal kapcsolatos szakértelme és ismeretei ellenére nem adott tájékoztatást az 

árfolyam-ingadozásnak a lízingdíjakra gyakorolt hatásáról az alperesnek, ezért fennáll a 

93/13/EGK irányelv 3. cikk (1) bekezdése értelmében vett jelentős egyenlőtlenség. 

 

A tisztességtelenség vizsgálata körében a bíróság alkalmazta az Európai Unió Bírósága C-

186/16. számú ítéletét, melynek rendelkezése szerint a 93/13 irányelv 3. cikkének (1) 

bekezdését úgy kell értelmezni, hogy egy szerződési feltétel tisztességtelen jellege az érintett 

szerződés megkötésének időpontjához viszonyítva értékelendő, figyelemmel mindazon 

körülményekre, amelyekről az eladónak vagy szolgáltatónak a szerződés megkötésének 

időpontjában tudomása lehetett, és amelyek az említett szerződés későbbi teljesítésére 

kihathattak. A kérdést előterjesztő bíróság feladata, hogy az alapeljárás valamennyi 

körülményére, és különösen az eladónak vagy szolgáltatónak, a jelen esetben a banknak a 

lehetséges árfolyam-ingadozásokkal és a külföldi pénznemben folyósított kölcsönben rejlő 

kockázatokkal kapcsolatos szakértelmére és ismereteire tekintettel megvizsgálja, hogy fennáll-

e az említett rendelkezés értelmében vett jelentős egyenlőtlenség. 

 

A bíróság a szerződéskötéskor hatályos rPtk. 209. § (2) bekezdése és a 93/13/EGK tanácsi 

irányelv 5. cikk első mondata alapján – miszerint olyan szerződések esetében, amelyekben a 

fogyasztónak ajánlott valamennyi feltétel vagy a feltételek némelyike írásban szerepel, ezeknek 

a feltételeknek világosnak és érthetőnek kell lenniük - megállapította, hogy az 

árfolyamkockázatról szóló tájékoztatás elmaradása következtében a lízingszerződés azon 

pontjai, amely szerződési feltételek alapján az alperest árfolyam-különbözetből eredő fizetési 

kötelezettség terheli, a feleknek a szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit a jóhiszeműség 

és tisztesség követelményének megsértésével egyoldalúan és indokolatlanul az alperes 

hátrányára állapítják meg, valamint a jóhiszeműség követelményével ellentétben a felek 

szerződésből eredő jogaiban és kötelezettségeiben jelentős egyenlőtlenséget idéznek elő az  

alperes kárára azzal, hogy az árfolyamváltozást az alperesre terhelte ki. 

 

Egyebekben maga a felperes hivatkozott arra, hogy amennyiben az alperes a matematikai 

képletet - mivel azt a szerződés szükségszerűen tartalmazza – értelmezni nem tudja, igénybe 

vehet esetlegesen szakértői közreműködést. Az árfolyam kockázatról szóló tájékoztatás 
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azonban semmi esetre sem bírhat olyan tartalommal, amely a szerződés elolvasása és 

értelmezése után az általánosan tájékozott fogyasztó számára szakértő igénybevételét 

szükségeltetné annak megértéséhez. 

 

Mindezek alapján a perbeli lízingszerződésnek az árfolyamváltozás viselésére, annak 

megfizetésére vonatkozó, egyedileg meg nem tárgyalt szerződési feltételek a rPtk. 209. § (1) 

bekezdése alapján tisztességtelenek és a rPtk. 209/A. § (2) bekezdése szerint semmisek. A 

szerződés ezen rendelkezése tehát a Ptk. 209. § (1) bekezdése alapján tisztességtelen, melynek 

jogkövetkezménye a szerződés érvénytelensége, mivel e szerződéstípus jellegadó sajátossága a 

szerződést jellemző szolgáltatást határozza meg. E rendelkezés nélkül a teljes szerződés nem 

teljesíthető. E hiányosság eredményezte az egész szerződés érvénytelenségét. 

 

Mindezek okán a kereset elutasítandó volt. Figyelemmel arra, hogy fentiek okán a kereset 

elutasítandó volt, az alperes további érvénytelenségi kifogásainak vizsgálata szükségtelen volt. 

 

A fentiekre tekintettel a bíróság a keresetet elutasította. 

 

A per tárgyának értéke 1.675.610,- forint volt. A rPp. 78. § (1) bekezdése alapján a pervesztes 

felperes köteles megfizetni az alperesnek a bírósági eljárásban megállapítható ügyvédi 

költségekről szóló 32/2003. (VIII.22.) IM rendelet 3. § (2) bekezdésének a) pontja szerint 

számított ügyvédi munkadíjból álló 83.780,- forint perköltséget tekintettel arra, hogy az alperes 

ugyan megbízási szerződés alapján kérte a munkadíj összegének megállapítását, azonban az 

ügyvédi megbízási szerződés csatolására a tárgyalás berekesztésig sem került sor. 

 

Az ítélet elleni fellebbezési jog a rPp. 233. § (1) bekezdésén alapul. 

 

Budapest, 2019. március 20. 

 

 

 

     dr. Koleszár Nikolett sk. 

     bíró 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

     

        


