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A felperes  2017.  március  23.  napján  fizetési  meghagyás  kibocsátását  kérte  az  alperessel
szemben.  Az  eljáró  közjegyző  11042/Ü/30312/2017/2.  számon  a  fizetési  meghagyást
kibocsátotta.
Az ellentmondás folytán perré alakult eljárásban a felperes keresetében kérte, hogy a bíróság
kötelezze az alperest 868.211 Ft tőke, és ennek 2016. február 26. napjától a kifizetés napjáig
járó, a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamatai,
valamint perköltség megfizetésére. A perköltségen belül az ügyvédi munkadíj megállapítását
mérlegeléssel, Áfával növelt összegben kérte. Kereseti követelését az 1959. évi IV. törvény
(Ptk.) 523. § (1) bekezdésére és 526. § (2) bekezdésére alapította.
Állítása  szerint  az  általa  csatolt  „Forint  és  deviza  alapon  nyújtott  forint  fogyasztási
kölcsönökre  vonatkozó  fogyasztási  kölcsön,  kölcsön-szerződés  és  üzletszabályzat”  és  az
annak elválaszthatatlan  részét  képező,  az  alperes  egyéni  adatait  és  a  kölcsönszerződés  fő
tárgyát tartalmazó  „Adatlap”, a „Törlesztési táblázat”, az „Opciós adásvételi szerződés”, a
„Gépjármű  átadás-átvételi  jegyzőkönyv”,  az  „Elszámolás  során  felmerülő  költségek”
együttesen alkotják  a  felek között  létrejött  kölcsönszerződést.  Az alperes  a szerződés  4.1.
pontja alapján arra vállalt kötelezettséget, hogy a törlesztőtábla alapján 120 hónapos futamidő
alatt visszafizeti a kölcsön kamatokkal növelt és árfolyam-korrekcióval kiigazított összegét,
melynek nem tett maradéktalanul eleget. A felülvizsgált elszámolás adatait figyelembe véve a
felperes fennálló tőketartozása 868.211 Ft. A késedelmi kamat mértékét a kölcsönszerződés
11.1. pontjára alapította. A késedelembe esés napját 2016. február 26. napában jelölte meg. A
kölcsönszerződés  12.2.  pontjára  figyelemmel  a  perbeli  esetben  a  felek  között  két  opciós
adásvételi szerződés jött létre. 

Az  alperes  a  kereset  elutasítását  és  a  felperes  perköltségben  marasztalását  kérte.  A
perköltségen belül az ügyvédi munkadíj megállapítását a vonatkozó IM rendelet alapján Áfa
nélküli  összegben  kérte  megállapítani.  Marasztalás  esetén  12  havi  részletfizetés
engedélyezését kérte.
Sérelmezte, hogy a felek között nincs írásban elkészített és aláírt egyedi szerződés. A felek
közötti  szerződés  tartalmát  7  db  okirat  együttese  tartalmazza,  az  alperesnek,  mint
fogyasztónak  több  okirat  együttes  értelmezéséből  kellett  volna  megértenie  a  szerződéses
feltételeket. Ez a szerződéskötési gyakorlat ellentétes a fogyasztóvédelmi elvekkel, mivel nem
tesz eleget az átláthatóság elvének, így a Hpt. 210. § (1) bekezdésébe ütközik. 
A keresettel szemben a Ptk. 205/A. § (1) bekezdésére, továbbá a Ptk. 209. § (1) bekezdésére,
(4) és (5) bekezdéseire, a Ptk. 205/B. § (2) bekezdésére és a Ptk. 209/A. § (2) bekezdéseire
hivatkozással  érvénytelenségi  kifogást  terjesztett  elő,  hivatkozással  arra,  hogy  a  perbeli
fogyasztási  kölcsönszerződés  árfolyamkockázattal  kapcsolatos,  a  Ptk.  209/C.  §-a  szerint
általános  szerződési  feltételnek  minősülő  rendelkezését  a  szerződés  megkötésekor  nem
tárgyalták  meg  egyedileg,  annak  lényegesebb  jellemzőit,  tényleges  gazdasági  hatását  a
felperes a szerződés megkötésekor nem ismertette az alperessel, azt az üzletszabályzat sem
tartalmazza  megfelelően,  így az  nem vált  a  szerződés  részévé.  Előadása  szerint  nem volt
szerződéses  akarata  CHF  felvételére,  forint  kölcsönt  szeretett  volna,  forintban  akart
törleszteni, fix, a jövedelme alapján vállalható összegű törlesztéssel. Hitelügyintézővel nem
tárgyalt,  a  kereskedő  ajánlotta  a  deviza  alapú  hitelt  annak  kedvezőbb  kamatozása  miatt,
azonban nem tájékoztatta  megfelelően  az  árfolyamkockázatról,  a  törlesztőrészlet  esetleges
emelkedését  maximum  10%-ban  jelölte  meg.  Nem  tárgyaltak  a  költségek  egyoldalú
módosításának lehetőségeiről,  arról,  hogy mi a jelentősége a CHF/HUF devizapárosnak,  a
kirovó-lerovó pénznemnek,  az árfolyamoknak,  nem kapott  tájékoztatást  arról sem, hogy a
devizahatás  miatt  folyamatos  törlesztés  mellett  is  növekszik  a  tőketartozás.  Salamon
Szabolcstól kérdéseire olyan választ kapott, amelyek alapján joggal hihette, hogy nem, vagy
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csak korlátozottan,  10%-os mértékben  érinti  az  árfolyamkockázat.  A felperes  által  csatolt
iratokban az árfolyamkockázat, mint fogalom nem szerepel, az kizárólag a honlapon található
meg,  azonban  az  alperes  a  szerződéskötéskor  nem  kapott  az  árfolyamkockázattal
kapcsolatosan tájékoztatást,  a csatolt  iratok árfolyam korrekcióról beszélnek, azokban meg
sem  jelenik  a  kockázat  szó,  ami  félrevezető.  A  kockázat  szó  átlagember  számára
figyelemfelhívó,  szemben egy olyan szakszóval,  mint az árfolyam korrekció.  Nem vitatta,
hogy a hivatkozott internetes oldal elérhető volt a szerződés megkötésének időpontjában az
alperes  számára,  azonban véleménye szerint  az alperes  annak elolvasása esetén sem tudta
volna  beazonosítani,  hogy  az  ott  szereplő  árfolyamkockázat  megegyezik  a  szerződésben
szereplő árfolyam korrekció szóval.  A szerződésben szerepelő tájékoztatás,  mely szerint a
futamidő alatt módosulhat a törlesztőrészletek összege, amelyekhez az árfolyam korrekció is
hozzácsapódik,  nem megfelelő tájékoztatás. A felperesnek olyan tájékoztatást  kellett  volna
adni, hogy az átváltási árfolyam mértéke és iránya hogyan és milyen gazdasági események
bekövetkezte  esetén  változhat  a  jövőben,  ezek  milyen  gyakorisággal  következhetnek  be,
valamint  arról is tájékoztatást  kellett  volna adnia,  hogy milyen trendeket  észlelt  elemzései
során   és  ebből  fakadóan  milyen  kockázatok  (tehernövekedés,  ennek  korlátlansága)
jelentkeznek a teljes tartozás és a havi törlesztőrészletek törlesztése kapcsán, amit a felperes
azonban  elmulasztott,  így a  Hpt.  203.§  (7)  bekezdés  a)  pontjában  rögzített  tájékoztatási
kötelezettségének nem tett eleget.
A Ptk.  209.  §  (1)  bekezdése  szerint,  ha  az  általános  szerződési  feltétel  tisztességtelen,  a
kikötést  a  sérelmet  szenvedő  fél  megtámadhatja.  A  Ptk.  209/A.  §-a  szerint  a  fogyasztói
szerződés tisztességtelen kikötését a fogyasztó megtámadhatja akkor is, ha az nem minősül
általános szerződési feltételnek.
A felperes a fogyasztóvédelmi előírások alapján csak olyan követeléseket érvényesíthet az
adóssal  szemben,  mint  pénzügyi  szolgáltató,  amelyekben a felek valóban megegyeztek  és
amelyekre nézve létrejött a Ptk. 205. § (1) és (2) bekezdés által megkövetelt akarategyezőség.
A felperesi szolgáltatás és az alperesi ellenszolgáltatás arányának ilyen mértékű aránytalan
eltolódása nem lehet a fogyasztó akarata, hiszen ilyen mértéket nem láthatott előre és erről
tájékoztatást sem kapott. A szerződés árfolyamkockázat viselésére vonatkozó része – mint a
szerződés  lényeges  tartalmát  érintő  [Ptk.  205/A.  § (2)  bekezdés] szabály  –  a  szerződéses
gyakorlattól  és  a  kölcsönszerződés  általános  szabályaitól  (Ptk.  523.  §)  lényegesen  eltérő
szabály, így csak akkor válhatott a felek jognyilatkozatának részévé, ha erre az adós figyelmét
külön felhívták  és azt  az adós kifejezetten  elfogadta  [Ptk.  205/B.  § (2) bekezdés].  Ennek
magában kell foglalnia azt is a fogyasztóvédelmi rendelkezések, a Hpt. 203. § (1) bekezdés és
a Ptk. 277. §-a alapján, hogy az adós részére azt el is magyarázták. Vagyis ezen feltételek
csak az áttárgyalással váltak volna a szerződés részévé, ennek hiányában nem. A 2/2011. Pk.
vélemény  2.  pontja  szerint  vélelem  szól  amellett,  hogy  a  fogyasztói  szerződésben  az
egyoldalúan, előre meghatározott,  illetve az általános szerződési feltételt  a felek egyedileg
nem tárgyalták  meg,  a felperes  ezt  a vélelmet  csak akkor tudja  sikeresen megdönteni,  ha
kétséget  kizáróan  bizonyítja  a  szerződéskötést  megelőzően  biztosította  annak  lehetőségét,
hogy az adott feltétel tartamát a fogyasztó befolyásolhassa és a fogyasztó e lehetőséggel nem
élve fogadta el a feltételt. Nem elegendő a vélelem megdöntéséhez, hogyha a rendelkezésre
álló bizonyítékok csak azt igazolják,  hogy a fogyasztó a szerződést,  illetőleg annak részét
képező feltételeket csupán azok tartalmát megismerve fogadta el. 
Szintén a felperesnek kell bizonyítania a tájékoztatás megtörténtét, és azt, hogy az a szerződés
részévé vált.
A  deviza  alapú  kölcsönszerződés  2004.  évben  atipikus,  a  fogyasztók  számára  ismeretlen
szerződéstípus volt,  eltért a szokásos szerződéses gyakorlattól,  így arra a Ptk. 205/B. § (2)
bekezdés volt irányadó. 
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Hivatkozott továbbá a 93/13/EGK irányelvre, annak 3. cikkére, 4. cikkének (2) bekezdésére,
6. cikkére, 8. cikkére, valamint a mellékletének i) pontjára, a 2005/29/EK irányelv 2. cikk h)
pontjára, az Európai Bíróság eseti döntései közül a C-453/10. számú ítélet 35. számú pontjára,
a C-397/11. számú ítélet 47. pontjára, a C-415/11. számú ítéletre, a C-26/13. számú ítéletére, a
C-618/10. számú ítéletre, a C-51/17- es ítéletre, a Kúria 2/20014.PJE határozatára a Fővárosi
Ítélőtábla  6.Pf.20.353/2013/4.  számú  határozatára,  valamint  az  5.Pf.21.882/2013/4.  számú
határozatára, a 2/2011. PK. vélemény 1. pontjára, az EBH 2011.2413. számú Kúriai esetei
döntése,  BDT.  2013.3013-ra,  a  Kúria  konzultációs  testületének  véleményére.  A  felperes
tájékoztatási kötelezettsége körében pedig a régi Ptk. 4. § (1) és (4) bekezdésére, az 5. § (1) és
(2) bekezdésére, a 205. § (3) bekezdésére, a Hpt. 203. § (1), (2) és (7) bekezdésére és a THM
rendelet 12. § g) pontjára, valamint 8. § (3) bekezdésére. 
Kiemelte,  hogy  a felperesi  kockázatfeltárás  fentiek  okán nem felel  meg a jelen  perben is
kötelezően  alkalmazandó  C-51/17.  számú  határozat  74.,  75.,  76.  és  78.  pontjában  foglalt
követelményeknek,  a  felperes  nem  hívta  fel  az  alperes  figyelmét  arra,  hogy  az
árfolyamváltozás,  a külföldi kamatlábak emelkedése és forint leértékelődése miatt  az adós
tartozása olyan mértékben is megnövekedhet, amely a számára fizetési nehézséget okozhat.

Mindezekre hivatkozással álláspontja szerint a perbeli blankettaszerződés 1.1.1.2. pontja meg
nem  tárgyalt,  tisztességtelen  szerződési  feltétel,  mely  érvénytelenségi  ok  a  kötelem
érvénytelenségét  eredményei.  Az  érvénytelenség  jogkövetkezményeként  az
árfolyamkockázattal érintett költségek kiesnek a szerződésből, a HUF-CHF árfolyam és az
ügyleti kamat a szerződéskötés napján rögzül. Ennek megfelelően elszámolást csatolt, mely
szerint  a  szerződéskötéskori  MNB  árfolyammal  számolva  az  alperes  által  teljesített
befizetések  levonása  után  az  alperes  791.271  Ft  túlfizetésben  van,  míg  10%-os
árfolyamnövekedéssel számolva (folyósítási MNB árfolyam + annak 10%-a és a szerződés
szerinti ügyleti kamat) a túlfizetés mértéke 515.744 Ft.

Másodlagosan  arra  hivatkozott,  hogy  a  szerződés  nem  tartalmazza  a  Hpt-nek  megfelelő
módon  a  törlesztőrészletek  összegét  sem.  A  fizetendő  részletek  a  törlesztési  táblázatban
szerepelnek, az azonban nincs aláírva, emiatt nem tekinthető a szerződés részének, továbbá
abból  nem  lehet  megállapítani,  hogy  a  havi  árfolyam-korrekció  milyen  mutatók,  milyen
változása  alapján  kerül  felszámításra,  így  a  valóságban  fizetendő  törlesztőrészleteket  sem
lehetett előre tudni. Az üzletszabályzat 7.2. pontjában a törlesztőrészletek korrekciójáról esik
szó, arról azonban nem, hogy az árfolyamkorrekció pontosan hogyan, mi alapján, (devizában
vagy forintban meghatározott törlesztőrészlet), milyen egyéb értékek figyelembevétele mellett
történik,  illetőleg,  hogy  ez  hogyan  viszonyul  a  törlesztési  táblázatban  említett  157  Ft-os
korrekcióhoz.  Nem egyértelmű  az  alkalmazott  devizaárfolyam mértéke  sem.  A  szerződés
1.1.17.  pontja  szerint  a  devizaárfolyam  a  Raiffeisen  Bank  Rt.  által  az  adott  tárgynapra
vonatkozóan közzétett  hivatalos devizaeladási árfolyam. A vételi  és az eladási árfolyamok
konkrét  alkalmazását  a  kölcsönszerződés  részletesen  meghatározza.  A  vételi  árfolyamról
semmilyen  meghatározás  nincs  a  szerződésekben,  a  bank  honlapján  pedig  többféle
devizaárfolyam is  van.  Miután  a  szerződés  nem tartalmazza  világosan és  egyértelműen  a
törlesztőrészletek összegét a szerződés a Hpt. 213. § (1) bekezdés e) pontjába ütközés miatt
semmis.  A  törlesztési  táblázat  szerint  a  kamatfizetés  a  szerződéskötés  napjától  esedékes.
Tisztességtelen azonban olyan időre kamatot kérni, amely időpontban még nem rendelkezett
az alperes  a  kölcsönösszeggel,  a  csatolt  iratok  alapján  a  kölcsön folyósításának időpontja
pedig nem állapítható meg.
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218. § (1) bekezdésében írt feltétel megvalósult, a törlesztési terv az írásbeli szerződés részévé
vált. Ezzel az alperes megfelelő tájékoztatást kapott a törlesztőrészletekről és azok összegéről.
Utalt arra, hogy az árfolyamváltozás nem minősül költségnek, így azt a finanszírozónak nem
kellett előre megbecsülnie, azt nem is lehetett volna, a Hpt. 213. § (1) bekezdés e) pontjára
figyelemmel  pedig  irreleváns,  hogy  a  ténylegesen  teljesített  törlesztőrészletek  a
szerződéskötés  időpontjában  előre  nem  látható  árfolyamváltozásokra  tekintettel  utóbb
módosultak. A törlesztő részletek számítási módját a szerződés egyértelműen tartalmazza, így
az kellően meghatározott volt. 
Vitatta az alperes által csatolt elszámolást, utalva arra, hogy az nem felel meg a Civilisztikai
Kollégiumvezetők  2015.  november  9-10.  napján  készült  emlékeztetőjében  foglaltaknak.
Álláspontja szerint a tartozás összegének kimunkálása során mindenképpen figyelembe kell
venni az alperes által elismert 10%-os mértéket. 

Az  opciós  adásvételi  szerződéssel  kapcsolatban  kifejtette,  hogy  egy  új  opciós  adásvételi
szerződés megkötése minden tekintetben megfelel a jogszabály által támasztott feltételeknek,
nem minősül  jogszabály  ellenes  szerződési  kikötésnek tekintettel  arra,  hogy hogy a  felek
szándéka  nem  a  kölcsönszerződés  létrejöttekor  aláírt  opciós  adásvételi  szerződés
meghosszabbítására  irányult.  A  szerződés  12.2  rendelkezése  értelmében  az  új  opciós
szerződés alternatíva arra az esetre, ha egyéb biztosítékot az adós nem tud, vagy nem kíván
adni a finanszírozó részére. A felek ennek megfelelően nem egyszerre kötnek két egymást
követő  időszakra  vonatkozóan  opciós  adásvételi  szerződést,  hanem  közel  öt  év  elteltét
követően dönthet úgy az adós, hogy a szerződésben vállalt biztosíték adási kötelezettségét úgy
teljesíti,  hogy  új  opciós  adásvételi  szerződést  köt  a  felperessel,  de  lehetősége  van  egyéb
biztosíték adására is. 

A kereset  összegszerűségének megalapozottsága  körében csatolta  a  felmondást  követő,  az
alperesi befizetéseket tartalmazó elszámolását, mely alapján megállapítható, hogy az alperes
868.211 Ft összegű tartozása az alábbi elemekből tevődik össze:

1./  Lejárt  fizetési  határidejű  tartozás:  182.951  Ft,  mely  alátámasztására  csatolta  a
finanszírozási  szerződés  adatlapot,  valamint  a  felperesi  számításokhoz  alkalmazott
képleteket.

Az alperes az alábbi számlákat nem fizette meg határidőre:

Számlaszám Fizetési határidő Számla összege
SUMP-2015048804 2015.11.17. 46.158 Ft 
SUMP-2015051985 2015.12.17. 44.934 Ft 
SUMP-2015055836 2016.01.17. 46.664 Ft 
SUMP-2016018933 2016.02.17. 45.195 Ft 

A lezáró számláról szóló díjbekérőn szereplő 683.779 Ft az alábbi tételekből tevődik össze:

Kamattörlesztés rendkívüli lezárás miatt 317 Ft. 
A felperes a szerződést a 2016. február 25. napjára zárta le. Ez az összeg az utolsó számla
fizetési határideje (2016. február 17.) és a felmondás napja (2016. február 25.) közötti időre a
fennálló tőketartozás összegére számolt ügyleti kamat, melynek mértékét a kölcsönszerződé
mellékletét  képező szerződési  adatlap  2.  pont  c)  alpontja  tartalmazza.  A lezárás  napján  a
fennálló tőketartozás összege 351.373 Ft, az ügyleti kamat mértéke 4,059% volt, az utolsó
számla  fizetési  határideje,  valamint  a  lezárás  dátuma  között  eltelt  napok  száma  8.
[(351.373×1.360] × 8 = 317
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Tőke kölcsön árfolyam korrekció 306.812 Ft. 
A  szerződés  lezárásakor  351.373  Ft  tőketartozás  állt  fenn.  A  tőketartozás  árfolyam
korrekciója  megegyezik  a  szerződés  megkötésekor  hatályos  árfolyam.  149,66  HUF/CHF
szerint  számított  tőketartozás  és  a  díjszámításkor,  vagyis  a  felmondás  napját  megelőző
második munkanapon érvényes árfolyam (MNB közép árfolyama), 280,34 HUF/CHF szerint
számított tőketartozás különbözetével.
Az árfolyam korrekció összegét az Alperes a Szerződés 7.2 pontja értelmében köteles fizetni. 
Kamat árfolyam korrekció: 277 Ft. 
Ez az összeg az első pontban meghatározott ügyleti kamat árfolyam korrekciója, amelynek
kiszámítási módja megegyezik a tőke kölcsön árfolyam korrekciójának kiszámításával. 

Értesítés tőketörlesztésről: 351.373 Ft. Mely összeg a még ki nem számlázott tőketartozás, a
törlesztési  tábla  szerint  2016.02.1.8-tól  2017.05.17-ig  ki  nem számlázott  tőketartozás
összege,  alperes  tartozása  a  kölcsönszerződés  felmondásával egy  összegben
esedékessé vált.

Szerződés lezárási díj: 25.000 Ft, amelyet felperes a Kölcsönszerződés 10.7. pontja alapján
jogosult követelni, amelynek mértékét az Adatlap 2. d) pontja tartalmazza.
Késedelmi kamat 1.481Ft.
A  késedelmi  kamatok  a  felmondást  megelőzően  kiállított,  az  alperes  által  késedelemben
teljesített számlák után a kölcsönszerződés 11.1. pontja alapján felszámított összegek együttes
értéke. A Szerződés 11.1. pontja alapján a késedelmi kamat mértéke a mindenkor jegybanki
alapkamat kétszerese, melynek igazolására kimutatást csatolt

A felperes keresete nem megalapozott.

A bíróság a lefolytatott bizonyítási eljárás, így a felperes által csatolt okirati bizonyítékok (a
kölcsönszerződés  és  üzletszabályzat,  a  szerződés  egyedi  részét  tartalmazó  adatlap,  a
törlesztési táblázat, az opciós adásvételi szerződés, a gépjármű átadás-átvételi jegyzőkönyv,
az  elszámolás  során  felmerülő  költségek  és  azok  mértékét  tartalmazó  melléklet)  alapján
megállapította, hogy a felek által sem vitatottan a felperesi jogelőd és az alperes között CHF
alapú fogyasztási kölcsönszerződés jött létre. A szerződés 16.8. pontjában külön rögzítésre
került,  hogy  az  alperes  a  szerződés  tartalmát,  annak  aláírása  előtt  megismerte,  feltételeit
magára nézve kötelezőnek elfogadta. Az alperes maga is elismerte, hogy a szerződés egyedi
részét  a  szerződés  megkötését  megelőzően az üzletkötővel  átbeszélték,  azokat  az  Adatlap
maga  is  érthetően  és  világosan  tartalmazta.  Nem  vitásan  a  perbeli  kötelmet  több  okirat
szabályozza, azonban az alperes által aláírt üzletszabályzat 16.6. pontja egyértelműen rögzíti,
hogy a kölcsönszerződés szerves egységet alkot a mellékletekkel,  azok a kölcsönszerződés
részét képezik. A 16.8. pontban külön is szerepel, hogy az adós a kölcsönszerződést és annak
részét  képező  mellékleteket  megismerte,  magára  nézve  kötelezőnek  elfogadta,  azok  egy
példányát átvette. Az alperesnek általa sem vitatottan a szerződés aláírása előtt lehetősége volt
a szerződés átolvasására, megismerésére.
Mindezekből  megállapítható,  hogy  az  üzletszabályzattal  egységes  szerkezetbe  foglalt
kölcsönszerződés,  valamint  mellékletei  szerves  egységet  alkotnak,  ezek  együttes  tartalma
határozza meg a felek között létrejött szerződés tartalmát. Önmagában az, hogy a szerződés
tartalma, így a szerződés egyedi része, a törlesztő részletek és azok számításának módja, az
árfolyamkorrekcióval kapcsolatos tájékoztatás, a kamat, a költségek, a késedelmes teljesítés
jogkövetkezményei és a szerződést biztosító mellékkötelezettségek érvényesítésének módja és
következményei külön-külön okiratokban szerepelnek nem alapozza meg  a szerződés 1996.
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hiszen a gazdasági helyzet változását nem tudta előre megjósolni. Tájékoztató anyagra, annak
tartalmára nem emlékezett. Hangsúlyozta, hogy ő kereskedő volt, így alapvetően a gépkocsi
tulajdonságairól tudott tájékoztatást adni.

Fentiek alapján, az ellentétes nyilatkozatokra figyelemmel, az volt megállapítható, hogy az
alperes a szerződés megkötését megelőzően szóban nem kapott tájékoztatást  a szerződésből
eredő  fizetési  kötelezettségek  devizában  való  elszámolásával  kapcsolatban,  amiből  az
következik, hogy az alperes erről csak az írásba foglalt szerződésből kaphatott ismereteket.

A perbeli kölcsönszerződés egy, a szerződő felek által aláírt — kizárólag általános szerződési
feltételeket tartalmazó — Üzletszabályzatból,  a felek adatait,  a kölcsön összegét és egyedi
paramétereit rögzítő adatlapból, valamint a törlesztési ütemezést rögzítő törlesztési táblázatból
és a költségeket tartalmazó mellékletből állt. A Ptk. 205/B. § (1) bekezdése értelmében az
általános szerződési  feltételek a jogviszony részévé váltak,  e körben a  bíróság az alperesi
érvelést nem találta megalapozottnak. A szerződési feltételeket a felperes, mint pénzkölcsön
nyújtásával üzletszerűen foglalkozó vállalkozás előre meghatározta, azok egyedileg meg nem
tárgyaltnak tekintendőek. 
A felperes alaptalanul  hivatkozott  arra,  hogy a  felperesi  társaság  nem hitelintézet,  hanem
pénzügyi vállalkozás, így a Hpt. 203. § (6) bekezdése rá nem volt irányadó, figyelemmel arra,
hogy  a  Hpt.  4.  §  és  6.  §  alapján  pénzügyi  intézménynek  tekinthető,  a  Hpt.  203.  §  (6)
bekezdése  pedig  a  pénzügyi  intézményekre,  így  a  felperesre  is  vonatkozott.  Téves  az  a
felperesi  értelmezés is, hogy fenti  jogszabályhely a perbeli  jogviszonyra nem vonatkozott,
figyelemmel arra, hogy a jogszabály szövege nem együttes feltételt ír elő, hanem az egyrészt
az  ingatlanra  kikötött  vételi  jogot  tartalmazó,  másrészt  a  devizahitel  nyújtására  irányuló
szerződések esetén is alkalmazandó és a jogalkotói célt tekintve annak sem volt jelentősége,
hogy deviza alapú, vagy deviza szerződésről van szó. 
A Ptk. szerződéskötéskor hatályos 209/A. § (2) bekezdése alapján a fogyasztói szerződésben
az általános szerződési feltételként a szerződés részévé váló, továbbá a fogyasztóval szerződő
fél  által  egyoldalúan,  előre  meghatározott  és  egyedileg  meg  nem  tárgyalt  tisztességtelen
kikötés  semmis.  A  semmisségre  csak  a  fogyasztó  érdekében  lehet  hivatkozni.  A
tisztességtelenség fogalmát a Ptk. 209.§ (l) bekezdése rögzíti; mely szerint tisztességtelen az
általános szerződési feltétel, illetőleg a fogyasztói szerződésben egyedileg meg nem tárgyalt
szerződési  feltétel,  ha  a  feleknek  a  szerződésből  eredő  jogait  és  kötelezettségeit  a
jóhiszeműség és tisztesség követelményeinek megsértésével egyoldalúan és indokolatlanul a
szerződési feltétel támasztójával szerződéskötő fél hátrányára állapítja meg. A Ptk. 209.§ (2)
bekezdése kimondja, hogy 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 tisztességtelen szerződési feltételekre vonatkozó rendelkezések a Ptk. 209.§ (4) bekezdése
szerint  nem  alkalmazhatók  a  főszolgáltatást  megállapító,  illetve  a  szolgáltatás  és  az
ellenszolgáltatás arányát meghatározó szerződési kikötésekre.
A  szerződési  feltételek  tisztességtelenségére  vonatkozó  Ptk.-beli  rendelkezések  a
fogyasztókkal  kötött  szerződésekben  alkalmazott  tisztességtelen  feltételekről  szóló  1993.
április  5-i  93/13/EGK tanácsi  irányelven  (a  továbbiakban:  Irányelv)  alapulnak,  ezért  azok
értelmezésénél  az Irányelv és az Európai Unió Bíróságának (a továbbiakban:  EUB) annak
alapján folytatott ítélkezési gyakorlata nem hagyható figyelmen kívül.
A  devizaalapú  elszámolás  kikötése  a  főszolgáltatás  körébe  tartozik.  A  2/2014.  Polgári
jogegységi határozat rögzítette, a pénztartozás devizában való meghatározásáról rendelkező
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szerződési  kikötés  tisztességtelensége  csak  korlátozottan  vizsgálható,  mivel  az  a
főszolgáltatás jellegadó sajátosságát határozza meg. Az ilyen kikötésnek is meg kell felelnie
ugyanakkor a világosság és érthetőség követelményének. Az árfolyamkockázatot az adósra
telepítő szerződési kikötés tisztességtelensége csak akkor vizsgálható és állapítható meg, ha
az a fogyasztó számára nem volt világos és érthető.
A C-26/13 számú Kásler ítélet hangsúlyozza azt is, hogy a szerződési feltétel átláthatóságának
követelményét kiterjesztően kell értelmezni. Nem elég tehát a kikötés nyelvtani értelmezése,
hanem a releváns tények összességét kell értékelni: ide tartozik a szerződéskötést megelőzően
a  fogyasztónak  nyújtott  tájékoztatás  és  figyelembe  kell  venni  a  szerződésre  vonatkozóan
közzétett  reklámot  és  tájékoztatást;  értékelni  kell  továbbá,  hogy  a  szerződés  mennyire
átláthatóan mutatja be az adott rendelkezést, annak hatását, a többi szerződési kikötéssel való
együtthatását.
Az EUB a 93/13 irányelv 4. cikkének (2) bekezdése értelmezése tárgyában hozott C-51/17.
számú ítéletében (3. pont) — a bíróságokra kötelező érvényű — iránymutatás szerint: „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.
A fogyasztó, az EUB által kialakított definíció szerint, nem a konkrét szerződő fél, hanem az
általánosan  tájékozott,  észszerűen  figyelmes  és  körültekintő  átlagos  fogyasztó.  Ezen
zsinórmérce szerint kell vizsgálni a kikötés átláthatóságát,  és állást  foglalni arról, hogy az
átlag fogyasztónak mennyiben állt módjában értékelni az adott rendelkezésből számára eredő
gazdasági következményeket.
A szerződő feleket általánosan, a Ptk. 205.§ (4) bekezdése alapján, terhelő kötelezettség, hogy
a  szerződés  megkötésénél  együttműködjenek,  és  figyelemmel  legyenek  egymás  jogos
érdekeire.  A  szerződéskötést  megelőzően  is  tájékoztatniuk  kell  egymást  a  megkötendő
szerződést érintő minden lényeges körülményről.
Tekintettel  a  blankettaszerződések  megkötése  során  már  önmagában  abból  eredő
egyensúlyeltolódásra, hogy a szerződési feltételeket egyoldalúan az egyik fél határozza meg,
ezt a felet szigorúbb tájékoztatási kötelezettség terheli, mint általában. Az egyedileg meg nem
tárgyalt  kikötés  jellegéből,  súlyából,  tartalmi  összetettségéből  is  következik,  hogy
átláthatósága  érdekében  az  azt  alkalmazó  vállalkozásnak,  függetlenül  minden  egyéb
törvényben előírt tájékoztatási kötelezettségtől, a kikötés tisztességessége érdekében - mit kell
tennie: elég-e önmagában a világos és érthető megfogalmazás, vagy azt, annak hatását el is
kell  a  szerződés  tartalmi  kontextusában  magyaráznia  a  fogyasztónak,  azaz  az  elvárható
tájékoztatás tartalma a kikötéstől függően változó.
Egyes,  a  fogyasztó  számára  fokozottabb  kockázattal  járó,  szerződések  esetén  azonban  a
törvény,  szintén  fogyasztóvédelmi  célzattal,  külön  tájékoztatási  kötelezettséget  is  előír  a
pénzügyi  intézmények  számára.  A  Hpt.  kógens  fogyasztóvédelmi  rendelkezései  ennek
megfelelően a pénzügyi intézmények számára további tájékoztatási kötelezettséget írnak elő:
a Hpt. 203.§ (l) szerint, a pénzügyi intézmény egyértelműen és közérthetően köteles ügyfeleit,
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illetve jövőbeni ügyfeleit a pénzügyi intézmény által nyújtott szolgáltatások igénybevételének
feltételeiről, valamint e feltételek módosulásáról tájékoztatni.

A  Hpt.  203.§  (6)  bekezdése  pedig  kimondja,  hogy  az  olyan,  lakossági  ügyféllel  kötött
szerződés  esetén,  amely  devizahitel  nyújtására  irányul,  illetőleg  ingatlanra  kikötött  vételi
jogot tartalmaz, a pénzügyi intézménynek fel kell tárnia a szerződéses ügyletben az ügyfelet
érintő  kockázatot,  amelynek  tudomásulvételét  az  ügyfél  aláírásával  igazolja.  A
kockázatfeltáró  nyilatkozatnak,  a  Hpt.  203§  (7)  bekezdés  a)  pontja  szerint  -  devizahitel
nyújtására  irányuló  szerződés  esetén  tartalmaznia  kell  az  árfolyamkockázat  ismertetését,
valamint annak hatását a törlesztőrészletre.
A  fentiekből  következően  a  devizában  való  elszámolást  kikötő  szerződési  feltétellel  járó
kockázatokat,  azok  gazdasági  következményeit  az  alperes  számára  külön  kifejezetten  fel
kellett  tárni,  el  kellett  magyarázni.  Tekintettel  arra,  hogy  a  bizonyítás  eredményeként
megállapíthatóan  a  felperes  sem  külön  kockázatfeltáró  nyilatkozatban,  sem  szóban  nem
tájékoztatta  az alperest  a  CHF-ben való eladósodás  kockázatairól,  a  bíróság azt  vizsgálta,
hogy  az  írásba  foglalt  szerződés  és  az  annak  részévé  vált  általános  szerződési  feltételek
érintett kikötései az árfolyamváltozásból eredő kockázat viselésével kapcsolatosan az átlagos
fogyasztó mércéjén mérve világos és érthető tájékoztatást nyújtottak-e.
A felperes által e körben megjelölt szerződési feltételek alapján az volt megállapítható, hogy
az alperes a szerződés elolvasásával megtudhatta, hogy köteles az árfolyamkockázatot viselni
a devizaalapú forintkölcsön esetében (Üzletszabályzat 4.21.). Az ÁSZF 7.4. pontja tartalmazta
az  alperes  által  fizetendő  törlesztőrészletek  összegének  kiszámítási  módját,  azt,  hogy  az
„árfolyam-korrekciót” a hitelező hogyan érvényesíti a fogyasztóval szemben.
Az  érintett  szerződési  kikötések  együttes  figyelembevétele  és  értelmezése  alapján  nem
állapítható  meg  ugyanakkor  olyan  kifejezett  tájékoztatás,  amely  tartalmazta  volna  az
árfolyamkockázat  mibenlétét  és  törlesztőrészletekre  gyakorolt  hatását.  A törlesztőrészletek
kiszámítási  módjának átlagos  fogyasztó számára bonyolult  meghatározása  még nem jelent
egyértelmű tájékoztatást  az árfolyamváltozás  lényegéről,  az  azt  befolyásoló tényezőkről,  a
kedvezőtlen változásának korlátlanságáról. Az árfolyamváltozás kockázatának viselésére és a
pénzintézet által nyújtott tájékoztatás tényközlésére vonatkozó szerződési kikötésekből nem
következik  az,  hogy a  felperes  valóban  világosan és  érthetően  tájékoztatta  az  alperest  az
árfolyamváltozás kockázatának valódi tartalmáról. Abból tehát, hogy kölcsönszerződés részét
képező  üzletszabályzat  -  elszórtan  és  az  átlagfogyasztó  számára  nehezen  érthetően  —
használja az árfolyamváltozás/árfolyam-korrekció kifejezést,  még nem következik az, hogy
annak  mibenlétét,  rá  nézve  lehetséges  következményeit  abból  fel  lehet  ismerni.  A  külön
elhelyezett  és  laikus  számára  nem  nyilvánvaló  fogalommeghatározások  a  fizetési
kötelezettségek  meghatározásának  szabályaival  nehezen  értelmezhetőek;  a  4.21.  pont,  a
törlesztési táblázat, valamint a felperes internetes oldalán szereplő tájékoztatás pedig valóban
megemlíti  az árfolyamváltozásból  eredő kockázatot,  és hogy az az adóst terheli,  de ennél
többet nem mond.
Mindebből  az  árfolyamváltozás  lényege,  az  azt  befolyásoló  tényezők,  az  alakulásának
kiszámíthatatlansága és korlátlansága, továbbá annak a felperes fizetési kötelezettségére való
hatása nem olvasható ki, ezért a tájékoztatási kötelezettség teljesítése szempontjából annak
nincs  meghatározó  jelentősége,  hogy  az  egyedi  kölcsönszerződés  aláírásával  a  felperes  a
szerződési feltételek megismerését elismerte. Fentiek okán nem volt jelentősége annak sem,
hogy az alperes akképpen nyilatkozott, hogy maximum 10%-os, vagyis korlátozott mértékű
változásra számított a szerződés megkötésekor.
Mindezekre figyelemmel a bíróság megállapította, hogy a felperes a Hpt. 203. (7) bekezdés a)
pontjában rögzített  tájékoztatási  kötelezettségének sem tett  eleget,  mert  nem ismertette  az
árfolyamkockázatot, és annak hatásait a törlesztőrészletre. Az árfolyamváltozás kockázatára
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való tájékoztatás  hiányában az  alperes  számára  nem volt  világos  és  érthető,  hogy milyen
következménye  volt  ránézve  annak,  hogy  a  főszolgáltatás  meghatározása  körében  a
kölcsöntartozás összegét nem forint kirovó pénznemben határozták meg. 

Mindebből következően a Ptk. 209§ (1) bekezdése alapján a kölcsönszerződés CHF-ben való
elszámolást kikötő szerződési feltétele tisztességtelen, ekként semmis.

Tekintettel arra, hogy a tisztességtelen feltételek kihagyásával a szerződés nem teljesíthető,
ezért a Ptk. 239.§ (2) bekezdése alapján a teljes szerződés érvénytelen.

Az érvénytelenség elsődleges jogkövetkezményeként a szerződés teljesítését a felperes nem
követelheti, ezért a bíróság a keresetet elutasította. 

A  felperes  ugyanakkor  külön  perben  kérheti  az  érvénytelenség  valamely  további
jogkövetkezményének alkalmazásával a felek közötti pénzmozgások elszámolását.

A bíróság a Pp.78. § (1) bekezdése alapján a pervesztes felperest kötelezte az alperes javára a
32/2003.  (VIII.22.)  IM  rendelet  3.  §  (2)  bekezdés  a)  pontja  alapján  43.410  Ft ügyvédi
munkadíj megfizetésére Áfa nélküli összegben.

Az ítélet elleni fellebbezési jog a Pp. 233. § (1) bekezdésén és a Pp. 234. § (1) bekezdésén
alapul.

Budapest, 2019. szeptember 13.

dr. Mohos Mariann s. k.
     bíró


