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Az alperes fizetési kötelezettségei a felmondás napjáig:
38.709 forint, 39.217 forint árfolyamváltozás végett felszámított összeg.
45.377 forint és 2 x 59.475 forint törlesztő részlet.
900 forint szerződéskezelési díj.
Összesen 243.153 forint.
A felmondás napján esedékes követelés:
2.443.328 forint és 41.772 forint árfolyamváltozás végett felszámított összeg.
900 forint szerződéskezelési díj.
945.450 forint lejárt törlesztő részlet,
2.650 forint késedelmi kamat,
46.956 forint kintlévőségi eljárás díja,
5.700 forint egyéb ügyviteli költség,
Összesen 3.729.909 forint.
Felmondás napját követő terhelések:
46.573 forint elszámolás értéknapjáig számított késedelmi kamat,
2 x 750 forint KHR-be történő bekerülés,
2.300 forint költségáthárítás,
Összesen 50.373 forint.
Az alperes tartozása az elszámolás értéknapján 3.780.282 forint.
Az elszámolás értéknapját követő terhelések:
119.130 forint, 235.116 forint, 552 forint és 55.786 forint késedelmi kamat,
2.300 forint költségáthárítás,
Összesen 412.884 forint.
Az alperes tartozása a fizetési meghagyás alapján 4.193.166 forint.

A felperes a követelésének a jogalapját az 1959. évi IV. törvény 198. §, 201. §, 318. § (1)
bekezdés, 319 § (1) és (2) bekezdés, 298. § és 523. §-ában jelölte meg.

A felperesi  képviselő  hivatkozása  szerint  a  perbeli  kölcsön az  alperesi  oldalon jelentkező
súlyos  szerződésszegés  következtében  szűnt  meg.  Ebből  kifolyólag  az  alperesnek  a
szerződésből eredő lejárt tartozását, illetve az Üzletszabályzat szerinti késedelmi kamatot meg
kell  fizetnie  az alperes  részére.  A szerződés  felmondására az alperes  a régi  Ptk.  298.  §-a
szerinti  szerződésszegése  miatt  került  sor,  a  szerződésszegése  folytán  keletkezett
többletköltséget, mint kárt a régi Ptk. 318. § (1) bekezdése és a szerződés elválaszthatatlan
részét képező Üzletszabályzat alapján a felperes az alperesre hárítja.

Az  alperes  az  ellenkérelmében  a  kereset  elutasítását  és  a  felperes  perköltségben  való
marasztalását kérte.

Az alperesi képviselő egyrészt a Pp. 199. § (2) bekezdés bd) pontja alapján érdemi védekezést
terjesztett elő, mert a keresettel érvényesített jog, a tényállás és a kereseti kérelem közötti
összefüggést cáfoló jogi érvelést terjesztett elő; továbbá a Pp. 199. § (2) bekezdés ba) pontja
alapján érvénytelenségi kifogást terjesztett  elő.  Az alperes elsődlegesen a szerződés teljes,
másodlagosan  pedig  annak  részleges  érvénytelenségére  hivatkozott,  azt  érvénytelenségi
kifogás útján érvényesítette.

A kifogás jogalapját az alperesi képviselő az Európai Unió működéséről szóló szerződés 169.,
267.,  288.  cikkeire,  a  fogyasztókkal  kötött  szerződésekben  alkalmazott  tisztességtelen
feltételekről szóló 93/13. EGK irányelvének 3-6. cikkeire, az Európai Unió Bíróságának C-
26/13, C-186/16, C-483/16, C-126/17, C-154/15 számú ítéleteire, továbbá a régi Ptk. 201. §
(1)  bekezdése,  a  209.  §  (1)  bekezdése,  az 523.  §  (1)  bekezdése,  a  685.  §  e)  pontja  és  a
hitelintézetekről  szóló  1996.  évi  CXII.  törvény (Hpt.)  210.  §  (2)  bekezdése,  a  213.  §  (1)
bekezdése, a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló
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2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) 3-8. §-ai, valamint a Kúria 2/2014. PJE számú határozatára
alapította.

Az alperes  hivatkozása  szerint  a  gépjárművet  magánhasználatra  vásárolta,  tehát  a  perbeli
kölcsönszerződést fogyasztói szerződésnek kell tekinteni.

Az  alperes  további  hivatkozása  szerint  a  perbeli  szerződésben  nem  szerepel  az
árfolyamkockázatról szóló tájékoztatás és olyan kikötés sem, miszerint az ilyen kockázatot az
alperes köteles viselni.

Az alperesi képviselő hivatkozása szerint a szerződés a Hpt. 213. § (1) bekezdés a), b) c), d)
és e) pontjaiba ütközik.

Az alperesi képviselő hivatkozása szerint a szerződés érvénytelen a Hpt. 213. § (1) bekezdés
a) és e) pontja alapján, mert egyrészről nem tudható még a folyósítás időpontja sem, nemhogy
teljesülne  azon  követelmény,  miszerint  a  fogyasztó  pontosan  átláthatta  a  szerződésben
rögzített  forint  összeg  alapján  lényegében  azt  a  költséget,  amelyet  alperes  követelésként
jelenleg  nyilvántart.  A törlesztő  részletek  kiszámításánál,  bár  a  szerződés  tartalmazza  a
törlesztő  részletek  összegét  forintban  kifejezve,  azonban  alperes  a  törlesztő  összeget  a
kimutatások szerint is megnövelte egyéb terhekkel, úgymint árfolyam-változásból eredő teher,
egyéb  költségek.  A feleknek  egyedileg  meg  kell  állapodniuk  arra  vonatkozóan,  hogy  a
törlesztő részletek hogyan és milyen okból változhatnak. Egy ilyen megállapodás hiánya nem
felel meg a Kúria 2/2012. (XII. 10) PK vélemény 6. pontjában foglaltaknak sem, hiszen ebben
az esetben a törlesztő részletek meghatározásakor sérülnek az abban foglalt egyértelmű és
érthető megfogalmazás, objektivitás, felmondhatóság elvei is.

A szerződés a Hpt. 210. § (2) bekezdése, valamint a Hpt. 213. § (1) bekezdés c) pontjába
ütközése, a kamat hiánya és pótlásának jogszerűtlensége:
A szerződés  tartalmazza  az  összes  visszafizetendő  részletet  5.709.600  forint  összegben,
azonban  önmagában  az  összes  visszafizetendő  összegben  való  megállapodásból  nem
következik  a  kamatban  való  megállapodás  is,  legfőképpen  nem tudható  a  kamat  konkrét
összege.  A szerződés  kamatot  összegszerűen  és  százalékos  mértékben  sem tartalmazza,  a
kamat  pedig  egyenlő  az  összes  visszafizetendő  teher  mínusz  a  tőke  összegével.  A
szerződésben nem szereplő kamat mértéke nem vezethető vissza sem a THM-ből, sem pedig a
visszafizetendő összegből.

A szerződés a Hpt. 213. § (1) bekezdés b) pontjába ütközik. A szerződésben szerepel a 15,16
%-os THM, mely teljességgel önmagában lévő érték, ugyanis a szerződésben kamatot, sem
egyéb költséget nem tartalmaz, és azt sem tudható, hogy azt milyen adatok alapulvételével
határozták meg.

A felperes tartozás-kimutatását az alperes vitatta, utalt arra, hogy az F/18. számú kimutatás
még  az  alperes  által  befizetett  összegeket  sem  tartalmazza,  nem  tudható  továbbá  az
árfolyamrés  és  egyoldalú  szerződés  módosítás  miatt  tisztességtelenül  felszámított  összeg
nagysága sem, mert azt a felperes nem volt hajlandó elvégezni az alperes részére, határidő
túllépésre hivatkozva.

Az alperes hivatkozása szerint a keresetlevélben rögzített követelésként felszámított szerződés
a kezelési díj,  kintlévőségi eljárási díj,  KHR-be történő bekerülés, költség-áthárítás, illetve
egyéb költségek a C-126/17. számú Európai Unió Bírósága döntése alapján tisztességtelenek.
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A felperes  által  hivatkozott  opciós  jogot  alapító,  adásvételi  szerződések,  mint  blanketta
szerződések a felek által nem kerültek aláírásra, így azok a szerződések aláírás és kölcsönös,
egybehangzó szándéknyilatkozat nélkül létre sem jöttek.

Az alperesi képviselő a jogalap vonatkozásában megtévesztésre, a régi Ptk. 234., 236. §-ára
hivatkozott.

Az  alperesi  képviselő  által  megjelölt  jogalap  szerint  az  árfolyamkockázattal  kapcsolatos
tájékoztatás  hiánya  miatt  a  szerződés  a  régi  Ptk.  209.  §  (1)  és  (3)  bekezdése  alapján
tisztességtelen, teljes érvénytelenséget pedig a 239. § (2) bekezdésére alapította.

Az alperes tényállítása szerint az alperes panasszal élt az elszámolás hiánya miatt a felperes
felé, a felperes elutasító válaszát követően az alperes a Pénzügyi Békéltető Testülethez nem
fordult.

A megtévesztés körében az alperes arra hivatkozott, hogy a szerződést azért kötötte meg, azért
írta  alá,  mert  azt  a  tájékoztatást  kapta,  és  az került  rögzítésre  a  szerződésben,  hogy a 96
hónapig fizetendő törlesztő részlet  59.475 forint  lesz.  Ezen szerződéses  ponttól  a  felperes
egyoldalúan eltért, azaz megtévesztette a törlesztő részlet és az összes visszafizetendő összeg
vonatkozásában az alperest.

A felperesi képviselő a válasziratában az alábbiakra hivatkozott:

A felperesi képviselő az érdemi ellenkérelem elutasítását és az alperes keresetének megfelelő
marasztalását kérte.

A felperesi képviselő álláspontja szerint az alperes nem minősül fogyasztónak, nem önálló
foglalkozás és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében tartott igényt a járműre. Az
alperes saját kezűleg írta alá a finanszírozási kérelem I-II-III. megnevezésű dokumentumokat,
melyben  a  gépjármű  kistehergépjárműként  azonosította.  Ugyanezen  adat  szerepel  a
Tájékoztató ajánlaton. Önmagában a Hirdetmény 8. pontja nem bizonyítja, hogy az alperes
magánszemélyként  szerepel  a  perbeli  szerződésben,  a  Hirdetményi  8.  pontja  általános
tájékoztatás,  mely  minősítésüktől  függetlenül,  valamennyi  szerződő  partnere  vonatkozó
információval  szolgál  a  becsatolandó  iratokra  vonatkozóan.  Ott  éppúgy  szerepel  a
magánszemély, mint az egyéni vállalkozó.

A felperes kereskedelmi gyakorlata nem tekinthető tisztességtelennek, megtévesztőnek vagy
agresszívnak.  Az  alperes  megkapta  a  szükséges  tájékoztatást,  birtokában  volt  azon
információknak, melyek ismerete szükséges volt a szerződéskötési döntés meghozatalához. A
felek között létrejött egyedi szerződés nem tartalmazott valótlan információt, és amennyiben
az alperes számára annak valamely pontja nem volt tisztázott a szerződéskötés pillanatában,
úgy minden lehetősége adott volt arra, hogy az eljáró, szakismerettel rendelkező ügyintézőnek
feltegye kérdéseit. Az alperes nem állt pszichés vagy fizikai nyomásgyakorlás alatt. Alperes
nagykorú,  cselekvőképes  személy,  aki  ügyei  viteléhez  kellő  belátási  képességgel  bír,  a
szerződést önszántából, saját akaratából kötötte meg felperessel, senki nem kényszerítette. Az
a tény, hogy a szerződéskötéskori akarata nem egyezik a jelenlegivel, mivel egy a felperesen
kívülálló  pénzpiaci  eseménysorozat  következtében -  mely  bekövetkezésének lehetőségével
alperes is tisztában volt arra vonatkozóan tájékoztatást kapott - fizetési terhei megnőttek, nem
szolgálhat alapul arra, hogy szabaduljon a szerződés végett őt terhelő kötelezettségei alól.

A felperesi képviselő hivatkozása szerint az egyedi kölcsönszerződésben rögzítettek alapján a
mértékadó devizanem CHF, ami egyértelműen utal arra, hogy nem forint, hanem devizaalapú
szerződés  kötésére  került  sor.  Az  Üzletszabályzat  pontjainak  együttes  értelmezése
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eredményeként pedig egyértelmű lehetett az alperes számára, hogy az árfolyamváltozásból
eredő kockázat fennáll, illetőleg, hogy a kedvezőtlen irányú változás kockázata őt terheli. Az
egyedi  szerződésben  ugyanis  a  felek  meghatározták  a  mértékadó  devizanemet,  míg  az
Üzletszabályzatban rögzítésre került a mértékadó devizanem fogalma, a mértékadó árfolyam,
az árfolyamváltozás kiszámításának képlete és alkalmazásának a feltételei is. Utóbbi kifejezi,
a fogyasztó fizetési  kötelezettségének a devizaalapú kölcsön lényegéből fakadó változását,
nevezetesen, ha a kölcsön nyilvántartási devizanemének a forinthoz viszonyított árfolyama
változik, ez maga után vonja a fogyasztó fizetési kötelezettségének változását is, vagyis, hogy
a  fogyasztónak  kell  viselnie  árfolyamkockázatot.  A  Kamatváltozás  II.  szövegéből
egyértelműen  megállapítható,  hogy  az  ténylegesen  az  adós  fizetési  kötelezettségének
árfolyamváltozásból adódó módosulását szabályozza, amire a Kamatváltozás II. szövegrész
után a zárójelben szereplő árfolyamváltozás kifejezés is utal. E rendelkezés egyértelműen és
átláthatóan tartalmazza,  hogy az  adósnak a  mértékadó árfolyam és  a  fizetési  esedékesség
napján aktuális  deviza eladási  árfolyam változásának függvényében árfolyamváltozást  kell
fizetnie,  amelynek  nincs  felső  határa.  Erre  utal  az  Üzletszabályzatban  meghatározott
rendkívüli árfolyam esemény fogalma, mely nem hagy kétséget a fogyasztóban a felől, hogy
az  árfolyam  szélsőséges  mértékben  is  változhat.  Az  Üzletszabályzat  és  a  Hirdetmény  a
szerződés  elválaszthatatlan  részét  képezik.  Ezen dokumentumok tartalmazzák a  szükséges
tájékoztatást az árfolyamkockázat vonatkozásában.
Az  egyedi  szerződésben  a  felek  meghatározták  a  mértékadó  devizanemet,  az
Üzletszabályzatban pedig rögzítésre  került  a  mértékadó devizanem fogalma (I.  fejezet  17.
pont), a mértékadó árfolyam (I. fejezet 24. pont), az árfolyamváltozás kiszámításának képlete
(I. fejezet 25.b.) és alkalmazásának feltételei is.

A felperesi képviselő arra is hivatkozott, hogy az Üzletszabályzat ténylegesen fizikai egységet
alkot, a szerződések ún. leporelló szerkezetű lapokon kapcsolódnak egymáshoz, így az egyik
megismerése a másik nélkül gyakorlatilag lehetetlen.

A  felperesi  hivatkozás  szerint  az  alperes  a  szerződés  megkötésekor  havi  fix  árfolyam
elszámolási konstrukciót választott, ezen termék alapvetően olyan devizaalapú finanszírozás,
ahol a kamat ingadozástól függetlenül garantálja a felperesi társaság, hogy az ügyfél minden
hónapban ugyanolyan összegű törlesztő részletet fizet. Azonban fontos megjegyezni, hogy a
pénzpiacon bekövetkezett  kamatemelések  és  csökkenések,  -  melyekre  a  felperesnek nincs
ráhatása  -  természetesen  erre  a  konstrukcióra  is  kihatással  vannak.  A  kamatváltozás
elszámolása futamidőt  változtatja  meg, az árfolyamváltozás elszámolása a futamidő végén
történik  meg,  amennyiben  annak  lejárta  előtt  nem  következett  be  rendkívüli
árfolyamesemény. Amennyiben az ügyfélre nézve kedvezőtlen árfolyamváltozás történik, úgy
a  felhalmozott  árfolyam-különbözetet  és  annak  kamatát  (1  hónapos  bankközi  referencia-
kamatláb (BUBOR) +4%) részletekben kell megfizetni. Ekkor a futamidő annyi hónappal fog
meghosszabbodni,  ahány hónap alatt  az ügyfél a felhalmozódott  árfolyam-különbözetet  és
annak kamatát részletekben úgy tudja megfizetni, hogy a törlesztő részletek összege nem lesz
nagyobb, mint a szerződés futamideje alatt fizetett egyes törlesztő részletek.

A felperesi képviselő hivatkozása szerint a szerződés tartalmazza a kölcsön összegét és az
alperes által fizetendő összeget, mely utóbbi magasabb az előbbinél, ebből következtethető,
hogy az ügyleti kamat fizetési kötelezettségben is megállapodtak. A kamat mértéke és annak
kiszámítási módja is meg van határozva a szerződésben.

A felperesi  képviselő  hivatkozott  arra,  hogy  a  szerződés  első  oldalán  az  alperes  írásban
elismerte  és  kijelentette,  hogy  a  szerződést  és  annak  részét  képező  Üzletszabályzatot
megismerte,  az  abban  foglaltakat  megértette,  és  magára  nézve  kötelezőnek  ismerte  el.  A
kamatfizetési  kötelezettsége  az  Üzletszabályzat  IV.  fejezet  4.  5.  pontjára  vonatkozik,  a
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Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

A felperes  a  fizetési  meghagyás  iránti  kérelmét  a  közjegyzőnél  2018.  július  18.  napján
terjesztette elő, ezért a jelen eljárásban a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. tv.
(Pp.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

A bíróság először azon kérdést vizsgálta, hogy az alperest a perbeli jogügylet vonatkozásában
fogyasztónak kell-e tekinteni:

A Ptk. 685. § d) pontja szerint fogyasztó: a gazdasági vagy szakmai tevékenység körén kívül
eső célból szerződést kötő személy.

Az e) pont szerint fogyasztói szerződés: az a szerződés, amely fogyasztó és olyan személy
között jön létre, aki (amely) a szerződést gazdasági vagy szakmai tevékenysége körében köti;
a  törvény  jótállásra  és  kellékszavatosságra  vonatkozó  szabályai  alkalmazásában  az  a
szerződés minősül fogyasztói szerződésnek, amelynek tárgya ingó dolog, kivéve a villamos
energiát,  a  -  tartályban,  palackban  vagy  egyéb  módon  korlátozott  mennyiségben  vagy
meghatározott űrtartalommal ki nem szerelt - vizet és gázt, továbbá a végrehajtási eljárás vagy
más hatósági intézkedés folytán eladott dolgot, valamint az olyan árverésen eladott használt
dolgot, amelyen a fogyasztó személyesen részt vehet (fogyasztási cikk).

Azon körülménynek, hogy a perbeli szerződésben az alperest fogyasztónak kell-e tekinteni,
tehát  az  alperes  a  gazdasági  (üzleti)  szakmai  tevékenységén  kívül  eső  célból  kötötte-e  a
szerződést,  a  Ptk.  209/A.  §  szempontjából  van  jelentősége,  ha  a  jogvita  tárgya  valamely
általános  szerződési  feltétel  tisztességtelensége,  ezzel  összefüggésben  az,  hogy  a
tisztességtelen kikötés semmis vagy megtámadható. A fogyasztói jelleget hangsúlyozottan a
szerződéskötés  időpontjára  vetítve  kell  vizsgálni  oly  módon,  hogy a  szerződés  fogyasztói
jellegének  megítélése  tekintetében  a  szerződés  rendelkezéseinek,  illetve  a  szerződéskötés
folyamata  során  a  szerződés  megkötésig  a  felek  által  ismertté  vált  körülményeknek  van
jelentősége.

A perbeli kölcsönszerződés célja nem vitásan a tényállásban körülírt Ford Transit gépjármű
megvásárlása volt. Az alperes szerződéskötés folyamata során a saját személye és a szerződés
céljáról  a  felperest  a  Finanszírozási  kérelem  I.  és  Finanszírozási  kérelem  III.  elnevezés
okiratban tájékoztatta. A Finanszírozási kérelem I. adatai alapján megállapítható, hogy azt  az
alperes  magánszemélyként  nem  vállalkozóként  írta  alá,  mert  vállalkozói  tevékenységre
vonatkozóan  abban  semmilyen  adat  nem szerepel.  Az alperes  a  személyes  meghallgatása
során előadta, hogy nem is volt egyéni vállalkozó, hanem a Finanszírozási kérelem I. adatai
szerint, mint alkalmazott dolgozott az Avillant Kft.-nél. Az alperes a személyes meghallgatása
során arról is nyilatkozott, hogy a megvásárolni szándékozott gépjárművet még alkalmazotti
munkavégzéséhez sem kívánta felhasználni,  mert  lakásához a munkahelye közel  van,  oda
kerékpárral  jár,  a  telephelyről  külső  helyszínekre  sem  kellett  elmennie.  A Finanszírozási
kérelem  I.  elnevezésű  okiratban  a  munkahelyi  adatokra  az  alperes  teljesítőképességének
vizsgálata szempontjából került feltüntetésre, abban arra vonatkozóan semmilyen adatközlés
nem olvasható, hogy az alperes a megvásárolni szándékozott gépjárművet vállalkozási célra
kívánja  megszerezni.  A  Finanszírozási  kérelem  III.  a  Ford  Transit  gépjárművet
tehergépkocsiként tünteti fel, nem személygépkocsiként, tartalmazza továbbá annak műszaki
adatait. Az alperes a személyes meghallgatása során a 21. számú tárgyalási jegyzőkönyvben
foglaltak  szerint  körülírta  a  perbeli  kölcsönszerződéssel  megvásárolt  gépjárművet,  mely
szerint az autónak nincs raktere, három sorban vannak az ülések, összesen 9. A csomagtér
annyi, hogy a harmadik sor ülés mögött van kb. 60 cm hely. A hátsó ajtó két oldalra nyílik, a
második és harmadik sorban egy oldalsó tolóajtón keresztül lehet beülni. Az alperes arra is
utalt,  hogy  a  gépjárműre  biztosítást,  mint  személyautóra  kötött.  A felperesi  képviselő  a
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gépjármű ilyetén  leírását  maga is  elfogadta,  személyes  tapasztalatai  alapján.  Az alperes  a
személyes meghallgatása során részletesen nyilatkozott arról, hogy a gépjárművet méreténél
fogva azért  választotta  ki,  mert  ő  a  családban,  rokonságban az  a  személy,  aki  egyrészt  a
csípőprotézis  műtét  előtt  álló  édesanyját  szállítja,  másrészt  a  nagy  család  szállításáról  is
gondoskodik függetlenül attól, hogy húgának és lánya apósának is van autója. „Amikor az
egész családot viszem, akkor a húgom nem fog külön jönni az autójával, akkor őt is viszem
magammal.”

A bíróság  álláspontja  szerint  annak  van  jelentősége,  hogy  a  felperessel  szerződést  kötő
természetes  személy  a  gépjárművet,  mely  egyébként  személyek  szállítására  alkalmas
kizárólag, nem a gazdasági tevékenysége folytatásához vásárolta, nem is ilyen célra használja,
ezért a perbeli kölcsönszerződést fogyasztói szerződésnek kell tekinteni. A bíróság álláspontja
szerint önmagában azon körülmény, hogy a felperes az alperessel a DH1, illetve DH2 törvény
alapján nem számolt el, ennek csak abból a szempontból van jelentősége, hogy az alperes az
elszámolással  kapcsolatos  igényét  a  perben  már  nem  érvényesítheti,  hiszen  ez  speciális
érvénytelenségi  okok  jogkövetkezményeit  a  DH2  törvény  rendezte,  figyelemmel  a  DH1
törvény 3. § (5) bekezdésére és a 4. § (3) bekezdésére.

Az érvénytelenségi perekben felmerülő egyes eljárásjogi kérdésekről szóló 2/2010.(VI.28.)
PK  vélemény  6.a)  pontja  alapján  a  bíróság  a  Ptk.  209.  §  (2)  bekezdése  alapján  az
árfolyamkockázatról szóló tájékoztatást, mint semmiségi okot vizsgálta az alábbiak szerint:

A Ptk. 205. §-ának (3) bekezdése értelmében a felek a szerződés megkötésével együttműködni
kötelesek, és tájékoztatniuk kell egymást a megkötendő szerződést érintő minden lényeges
körülményről. Ezt az általános együttműködési és tájékoztatási kötelezettséget fogyasztónak
minősülő ügyféllel kötendő devizahitel nyújtására irányuló szerződés esetén – ide nem értve a
pénzügyi  lízingszerződést  –  a  régi  Hpt.  203.  §-a  akként  konkretizálja,  hogy  a  pénzügyi
intézmény-nek fel kell tárnia a szerződéses ügyletben az ügyfelet érintő kockázatot, amelynek
tudomásul vételét az ügyfél aláírásával igazolja.

A Ptk. 209. § (1) bekezdése szerint 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.

Az (5) bekezdés szerint a tisztességtelen szerződési feltételekre vonatkozó rendelkezések nem
alkalmazhatók  a  főszolgáltatást  megállapító,  illetve  a  szolgáltatás  és  az  ellenszolgáltatás
arányát meghatározó szerződési kikötésekre, ha azok egyébként világosak és érthetőek.

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

A  (2)  bekezdés  szerint  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 régi Hpt. 203. § (6) bekezdése szerint 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.
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A  (7)  bekezdés  a)  pontja  szerint  a  (6)  bekezdésben  meghatározott  kockázatfeltáró
nyilatkozatnak  tartalmaznia  kell  devizahitel  nyújtására  irányuló  szerződés  esetén  az
árfolyamkockázat ismertetését, valamint annak hatását a törlesztő részletre.

A 2/2014.  PJE 1.  pontja  alapján,  ha  a  fogyasztó  árfolyamkockázat  valós  tartalmáról  nem
kapott világos és érthető tájékoztatást, vagy olyan tartalmú tájékoztatást kapott, amelyből nem
volt  világos  a  kockázat  korlátlansága  és  realitása,  az  árfolyamkockázat  telepítése  teljes
egészében  tisztességtelen,  vagyis  a  fogyasztó  –  a  93/13  EGK  irányelv  6.  cikkének  első
bekezdése alapján – egyáltalán nem kötelezhető az árfolyamkockázat viselésére.
A tájékoztatásból ki kell tűnnie,
1.  az  árfolyamváltozás  hatására  a  törlesztőrészlet  összege  korlátozás  nélkül  (akár
többszörösére is megemelkedhet;
2. az árfolyamváltozás iránya és mértéke előre nem állapítható meg, annak nincs felső határa;
3. a fenti árfolyamváltozás lehetősége valós, vagyis a hitel futamideje alatt is bekövetkezhet;

A fentiekre tekintettel a tisztességtelenség megállapításának az alapja az, hogy az általánosan
tájékozott, ésszerűen figyelmes és körültekintő átlagos fogyasztó a kapott tájékoztatás alapján
nem láthatta át azt reális lehetősége áll fenn annak, hogy az árfolyamváltozásának hatására az
általa  teljesítendő  szolgáltatás  mértéke  a  hitel  futamideje  alatt  akár  korlátlanul  is
megnövekedhet, vagyis úgy vállalta az ügylet jellegéből eredő árfolyamkockázatot, hogy nem
volt tisztában annak valós tartalmával.

Az  árfolyamkockázat  viselésére  vonatkozó  rendelkezés  a  szerződéses  főszolgáltatást
meghatározó  szerződéses  kikötés,  ezért  annak  érvénytelensége  a  szerződés  egészének
érvénytelenségét  eredményezi,  ebben  az  esetben  lényegében  azt  állapítja  meg,  hogy  a
fogyasztó az árfolyamkockázat viselésére egyáltalán nem kötelezhető.

A bizonyítási  teher  akként  alakul,  hogy  az  árfolyamkockázat  valós  tartalmára  vonatkozó,
konkrét  és  egyedi  tájékoztatás  megtörténtét  és  tartalmát  a  pénzügyi  intézménynek  kell
bizonyítani.
A pénzügyi intézmény által csatolt, a fogyasztó által aláírt és a tájékoztatás lényeges tartalmát
is  rögzíti  kockázatfeltáró  nyilatkozattal  szemben a  fogyasztót  terheli  annak a  bizonyítása,
hogy a tájékoztatást nem kapta meg, annak tartalma eltért a nyilatkozatban foglaltaktól, illetve
a  kiegészítő  tájékoztatásra  tekintettel  alappal  gondolhatta  úgy,  hogy  az  általa  viselendő
árfolyamkockázat nem valós, annak nincs reális valószínűsége, vagy az bizonyos mértékben
korlátozott.

A felperesi  képviselő  tényállítása szerint  a  felperes  az alperest  az  árfolyamkockázatról  az
Üzletszabályzat I.17., 24. és 25.b.) pontja alapján tájékoztatta, a felperes további tájékoztatást
nem adott. A felperes ezen tényállítását bizonyította is, hiszen a keresetlevél mellékleteként F/
7.  számon  a  HIT/2006.05.31.  Üzletszabályzat  gépjármű  hitelezési  tevékenységre  című
okiratot  előterjesztette.  A felperes  által  hivatkozott,  I.17.,  24.  és  25.b.)  pontokban  foglalt
szerződési feltételeket a bíróság a tényállásban foglaltak szerint rögzítette.

Az nyilvánvaló, hogy a perbeli szerződés deviza alapú szerződés, a kirovó és lerovó pénznem
különbözésége miatt szükségképpen árfolyamkockázat felmerül. A bíróság álláspontja szerint
a  felperes  az  általa  állított,  az  Üzletszabályzat  I.17.,  24.  és  25.b.)  pontjaiban  foglalt
rendelkezések nem felelnek meg a fentiekben írt tájékoztatási kötelezettség kritériumainak.
Az egyedi szerződés a mértékadó devizanemet svájci frankban, CHF-ben határozta meg. Az
Üzletszabályzat  „Mértékadó  árfolyam”  fogalma  önmagában  csak  azt  rögzítette,  hogy  az
egyedi kölcsönszerződés létrejötte napján milyen módon rögzítik a mértékadó árfolyamot a
felek. Az egyedi szerződésben arra vonatkozó rendelkezés, mely a kockázatvállalás konkrét
tartalmát, az árfolyamváltozás lehetőségére vonatkozóan tájékoztatást egyáltalán nem adott. A





19.P.21.230/2018/22.szám 12

foglaltakra.  A jogkövetkezményre vonatkozó határozott  kérelem hiányában a bíróság arról
nem határozott.

Minderre figyelemmel a bíróság a rendelkező részben foglaltak szerint határozott,  mivel a
szerződés teljesen érvénytelen, az alperes érvénytelenségi kifogását érvényesítette és egyik fél
sem kérte az érvénytelenség jogkövetkezményének a elvonását

A perben  az  alperes  lett  a  pernyertes,  a  16.  számú  költségjegyzék  szerinti,  az  ügyvédi
munkadíjat magába foglaló perköltségről a bíróság a Pp. 78. § (1) bekezdése és a 32/2003.
(VIII.22.) IM rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontja alapján határozott.

Az ítélet elleni fellebbezésről szóló tájékoztatás a Pp. 220. §, illetve 256/A. § szerint történt.

Kecskemét, 2019. december 10.

Dr.
Salamon Enikő s. k.
         bíró


