
AO0r{t{€r'JIUn1o # mh.
61Et{f{?0tilfiusAriiinrissal l4rra fl: s *'ali,

[ffi'B
SUtSF'fSf i{$€ntrfi-Yt r#mydr,tysgf,( \&s& rBudapest Kiirnyr{ki Tiirv6nysz6k

Gazdasiigi Koll6giuma
5.G.40.L4t/2019 17 . szdtm

A Budapest Kdrny6ki Tcirvql sz6k N6methi Gdbor J6nos 1-l-23 Budapest, lldltos utca
15.t8.t7 6l L rendii 6s

L rendii felpeleseknek -
6ltal k6pviselt OTP Bank Nyrt. (105.1 tsudapest,

Nddor utca 1-6,) alperes ellen
perdben meghozta az aldbbi

felt6tel tisztess6gtelens6g6nek megiillapftiisa iriint indftott

ITELETET

A bir6sdg megdllapitja, hogy az Ella Els6 Lakdshitel Kereskedelmi Bank Zdrtkoriien Miikdcl6
Rdszv6nEg@ilgarint hitelez6 tovdbb6 a felperesek mint ad6sok kozdtt 2007. november 21. napjdn
totre1cittfi'igysz6mridr,FodorMariettamintPint6rnddr.Kov6csIdakozjegyz6me]iet
miikcjd6 koziegyzS-helyettes 6ltal elk6szitett szerz5d6s 7.I. pontjdnak azon r6sze miszerint:
,,A hitelez6 jogosult a jelen szerz6ddst azonnali hatrillyal felmondani, ha az ad5s vagy a
ziiiogkotelezett a jelen okiratba foglalt szerz6d6sek alapjiin fenn6ll6 k6telezetts6g6t megszegi,
avagy az 6ket e jogviszonyokban jogszabdly vagy az iizletszabSlyzat, illet6leg hirdetmdny szerint
terhel6 valamelyik k6telezetts6giiknek nem tesznek eleget" - tisztess6gtelen, igy 6rv6nytelen.

Ezt meghalad6an a keresetet elutasftja.

A bfr6si{g kdtelezi az alperest, hogy fizessen meg a felperesnek 15 napon behil 66.000,-
(hatvanhatezer) f orint perkdlts6 get.

Az itdlet ellen a k6zbesit6st6l szdmitott 15 napon beliil fellebbez6snek van helye, melyet a Budapest
Korny6ki Torv6nyszdken elektonikus riton kell el6terjeszteni a F6vdror;i ftfl6triblShoz cimezve.

A bir6sdg tdjdkoztatja a feleket, hogy a jogi k6pviselet az itOt6triUta el5tti eljdrdsban kotelez5 az
it6let, valamint az iigy 6rdem6ben hozott v6gz6sek elleni fellebbez6st (csatlakoz6 fellebbez6st)
elSterjeszt6 f6l szi{m6ra. A jogi k6pvisel5 kdzremiikod6s n6lkiil eljrir6 f6l fellebbez6se hatdlytalan, a
bir6s6g a fellebbez6st hivatalb6l elutasitja.

A mdsodfokf bir6siig a fellebbez6st ti{rgyaliison kiviil biriilja el, ha a fellebbbzds csak a perkolts6g
visel6s6re vagy cisszegdre vonatkozik, a fellebbez6s csak a teljesitdsi hat6rid,6vel kapcsolatos vagy
csak az it6let indokoliisa ellen iriinyul illetve ha a felek ezt kr5rt6k.
A fellebbezS f6l azonban a fenti esetekben is k6rheti a fellebbez6s6ben a tdrgyalds tartdsiit.

Indokoliis

A bir6siig a iefolytatott bizonyitSsi eljiir6s alapjdn az aldbbi tt4nySlliist Sllapitotta meg,
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Az OTP Nyrt. jogel6dje Eila Bank Ztt. tovdbbdt\z urH l\yn. JogelodJe all blla tsank Zrt. tovfbbd a felperesek 2007. november 21. napjdn dr.
Fodor Marietta koziegyz6-helyettes .tott I tigyszdmon oniill6 ziilogjoggal biztositott
rdszben devizahitel kiv6lt6si c6hi kolcs onszeii6dEst kciicittek.

A szerz6ddsben az alperesi jogel6d arua vdllalt kotelezetts6get, hogy a szerz6d6sben meghatdrozott
feltdtelekkel az ad6sok r6sz6re 460 035 CHF osszegii svijci frink rlevizanemben nyilr,int.rtott
kcjlcsont nyrijt a szerz6d6sben megjel6lt ingatlanon alapitott cjn61l6 z1logjogfedezete mellett.

Az ad6sok kciteleztdk magukat az UNIoN Vienna Insurance Group Bi;rtosit6 Zrt-nel 6letbiztositiisi
szerz6d6s meglicitds6re, toviibb6 a k6lcscjn 6s a szerz6dds szerinti jdruldkok hitelez6 r6sz6re tort6n6
visszafizet6s6re. Nyilatkozte&, hogy tudomdsul veszik, hogy a bank a k6lcson cisszeg6b6l legfeljebb
61'950.000,- forintnak megfelel6 deviza dsszeget fo1y6sit. A kcjlcs6n els6 r6szletenet letla az
Argenta tlredit Zrt. fel6 fenndll6 142 696 CHF osszegii kolcsontartozds kiv6lt6sa. A szeri6d6s
tartalmazta hogy a felperersek kotelesek a mindenkori hatdlyos hirdetmdnyben megdllapitott,
kamatperL6dusonkdntiegyoldahian vdltoztathat6 mdrt6kii tigyleti kamatot fizeini, melynek indul6
n-rert6ke 4,B5oA, az 6ves tigyleti kamatldb futamid6 alatt fdl dves kamatperi6dusonk6lr vdltozik, 6s
kotelesek kezel6si kdlts6get fizetni, mely szint6n megviiltoztathat6 m6rt6kii, a szerz6d6s
megkdt6sek or l,9o/o. A THM, 6vi 7,160/o volt.

A-szerz6d6s 7' pontja a felmondds szabiilyait tartalmazza. A7.7. pont szerint a hitelez6 jogosult a
jelen szerz5d6st azonnali hatiillyal felmondani, ha az ad6s vagy zdlogkotelezett a ;eJen okiratba
foglalt szerz6d6sek alapjiin rtenn6ll6 kcjtelezetts6g6t megszegi, avagy ur, 6k.t az e jogviszonyokban
jogszabdly vagy az ti:zletszabdlyzat, illet6leg hirdetm6ny szerint tuitr.tO valamely
kotelezetts6griknek nem tesznek eleget.
Srilyos s:zerz6d6sszeg6snek min6srilnek a Polgdri Tdrv6nykonyv s2s. S-ban, valamint az
tizietszablilyzatban foglalt esetek, fgy ktiloncisen ha az ad6s a jelen szerz6d6sb6l ered6 b6rmely
fizetdsi kcltelezettsdg6t annal< esed6kess6g6t kovet6 30 napon behil nem teljesfti.

A szerz6d6s mdsodik r6sze cindll6 zillogjogot alapft6 rendelkez6sekr6l, harmadik r6sze
hitelkerets;zerz6d6sr6l sz6l.

A hitelkeretszerz6dds qlepidn a hitelez6 19 .660,- forint hitelkeretet tart rendelkezesre az cjn6ll6
zdlogjog fedezet 6s aElllsziimri iorint hitelelszdmoldsi szdmldra drkezbj6vdirdsok
fedezete mellett. Az ad6s kcjtelezi figdG hitel, az abb6l ig6nybe vett l<rilcson ds azok e szerz6d6s
szerinti jdruldkai hitelez6 rdsz6re tcjrt6n6 megfizet6sdre. A hitelkeret triztositdsiinak oka, hogy az
ad6s a kdzjegyz6i okirat I. r6sz6be foglaltan kolcscjnszerz6cl6st kcjt a bankkal, rnely ,r.ri3d6,
alapjiin delvizaalaprh kolcscjrr tcjrleszt6r6szeinek megfizet6se a hitelelszdmoldsi sz6ml6n keresztill
tortdnik. A hitelkeret, c(!lja, hogy a kolcscjn torleszt6 rdszletei forintosszeg6nek az
drfolyammozgdsb6l ad6d6 esetleges vdltozdsai eset6n a devizaalapri kolcson kdsedelmes
torlesztds6t az ad6s a hitelkeret ig6nybev6tel6vel elkeriilje. Ad6s tudomiisul veszi, hogy a hitelkeret
kizdr6lag a kdlcson tcjrleszlt6rdszleteinek megfizetdsdre haszn6lhat6 fel, 6s nem fordithat6 a
kolcsdnhcjz kapcsol6d6 egydb dijak megfizet6s6re. A hitelt a bank a hitelelszdrnoliisi sz6mldhoz
kapcsol6d'va biztositja, tartjaL rendelkez6sre. A hitelkeret biztositdsdnak kezd6 id6pontja a kolcscjn
els6 r6szlete foly6sit6sdnak id6pontja, a v6gs6 id6pontja egyben a hitelkeretiel ig6nybe verr
kolcsonosr;zegek lejdratdnak id6pontja megegyezik a kdlcson lejiiratdval. A hitelkeretL6t-ig6nybe
vett resz utdn az ad6s tigyletl kamatot koteles fizetni. Az igdnybe nem vett r6sz utdn vdltoziathat6
mdrt6kii lendelkez6sre tartdsj. iutaldkot kdteles mesfizetni.

A felperes m1dositott keresettdben annak megdllapitdsdt k6rte, hogy a szerz6dds I.7,1-. pontjiinak
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azon rendelkezése miszerint a hitelező jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha
az adós vagy a zálogkötelezett a jelen okiratba foglalt szerződések alapján fennálló kötelezettségét
megszegi,  avagy  az  őket  e  jogviszonyokban  jogszabály  vagy  az  üzletszabályzat,  illetőleg
hirdetmény szerint  terhelő  valamelyik  kötelezettségüknek nem tesznek eleget”  továbbá „Súlyos
szerződésszegésnek  minősülnek  a  Polgári  Törvénykönyv  525.  §-ban,  valamint  az
üzletszabályzatban foglalt  esetek,  így különösen ha az adós a jelen szerződésből eredő bármely
fizetési kötelezettségét annak esedékességét követő 30 napon belül nem teljesíti.§” – tisztességtelen,
így semmis. 

Ennek  indokául  előadta,  hogy  a  felek  szerződése  a  fizetési  késedelem esetére  a  Ptk.-tól  eltérő
felmondási  okot  tartalmaz,  amennyiben  valamely  szerződéses  kötelezettség  megsértése  esetére
biztosít azonnali hatályú felmondási jogot. A felek a szerződésben a Ptk. diszpozitív rendelkezései
alapján, attól eltérően szabályozták a fizetési kötelezettség megszegésén alapuló felmondási okot. 

A felmondási ok tisztességtelenségének vizsgálatát a 93/13/EGK irányelv harmonizálása folytán a
Ptk.  tisztességtelen szerződési  feltételekre vonatkozó szabályai  uniós joggal  való összhangja,  az
uniós  jog  elsőbbsége,  és  az  Európai  Bíróság  (EUB)  ítélkezési  gyakorlatára  tekintettel  kell
alkalmazni.  Az EUB előzetes  döntéshozatali  eljárásban kifejtett  álláspontja  ugyanis  a  tagállami
bíróság számára kötelező jelleggel magyarázza és pontosítja az uniós jog jelentését és terjedelmét
úgy, ahogy azt annak hatályba lépésétől kezdődően értelmezni és alkalmazni kellett volna (C-92/U
„RWE Vertnek” ítélet 58. pont). A C-415/11 „Aziz” ügyben hozott ítélet 68. – 69. pontjai alapján
annak  megállapításához,  hogy  valamely  feltétel  a  felek  szerződésből  eredő  jogaiban  és
kötelezettségeiben jelentős egyenlőtlenséget idéz-e elő a fogyasztók kárára, különösen a nemzeti
jognak  a  felek  megállapodása  hiányában  irányadó  szabályait  kell  figyelembe  venni.  Az  ilyen
egyenlőtlenség csak akkor nem sérti a jóhiszeműség követelményeit, ha méltányos eljárás esetén
észszerűen elvárható lett volna, hogy a fogyasztó egyedi megtárgyalást követően is elfogadja az
adott feltételt. Hivatkozott rá, hogy ez rögzül a BDT2017.3629 számon közzétett egyedi ítéletben is.

A  kölcsönszerződés  I.7.1.  pontjában  szereplő  a  azonnali  hatályú  felmondási  ok  a  fogyasztó
jogszabályból következő jogaihoz és kötelezettségeihez képest kedvezőtlenebb jogi helyzetbe hozza
a fogyasztót, mert míg a feltétel valamely szerződési kötelezettség megsértéséhez fűz felmondási
okot,  addig a Ptk.  csak súlyos szerződésszegés esetén teszi a felmondást lehetővé. A szerződési
feltétel tehát egyensúlytalan, mert a fogyasztóra nézve a Ptk.-hoz képest szigorúbb felmondási okot
fogalmaz meg.  A feltétel  kapcsán a jóhiszeműség és tisztesség elvének sérelme megállapítható,
ugyanis ilyen tartalmú megállapodást a kötelezett egyedi megtárgyalás esetén nyilvánvalóan nem
kötött volna. 

Hivatkozott rá, hogy az EUB C-537/12 és C-I.16/13 számú egyesített ügyeiben hozott ítélete is
akként értelmezte a 93/13/EGK irányelv melléklete 1. pontjának g) alpontját, hogy a felmondásra
vonatkozó feltétel tisztességtelen jellegének értékelése során annak kell jelentőséget tulajdonítani,
hogy a felmondási ok lényeges kötelezettség nemteljesítéséhez valamint a futamidőhöz és a tartozás
összegéhez  képest  súlyos  szerződésszegéshez kapcsolódik-e,  továbbá megnehezíti-e  a  fogyasztó
bírói igényérvényesítéshez fűződő jogait,  illetve a nemzeti  jog hatékony eszközöket biztosít-e a
fogyasztó számára a felmondás jogkövetkezményeinek orvoslására. Az ítéletből az is levezethető,
hogy a felmondást a hitelező részéről fizetési felszólításnak kell megelőznie, amely teljesítésével a
fogyasztó  a  felmondás jogkövetkezményeit  el  tudja  hárítani.  Utalt  rá,  hogy a perbeli  szerződés
ennek  a  feltételnek  nem  tesz  eleget,  hiszen  a  felmondást  a  hitelező  bármilyen  csekély
szerződésszegés  esetén  megelőző  felszólítás  nélkül  is  felmondhatja,  és  mivel  a  szerződést
közokiratba foglalták, ezért a felmondás azzal a jogkövetkezménnyel jár, hogy a közjegyzői okirat
záradékolásával  a  teljes  követelés  közvetlenül  végrehajthatóvá  válik.  Ez  pedig  megnehezíti  a
fogyasztó bírói védelemhez való jogának gyakorlását, mert neki kell felperesi pozícióban minden
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bizonyítási teher mellett a jogait érvényesíteni. 

Hivatkozott a Ptk. 209. § (1) és (4) bekezdésére, a 209/A. § (2) bekezdésére, továbbá a 18/1999. (II.
5.)  Kormányrendelet  1.  §  (1)  bekezdésének  i)  pontjában  foglaltakra  is.  Előadta,  hogy  mivel  a
megjelölt tisztességtelen feltétel részleges érvénytelenséget okoz, ezért a 2014. évi XL. törvény 37.
§ rendelkezéseit  nem kell  alkalmazni,  mert  a rendelkezés semmissége nem eredményez a felek
közötti elszámolási viszonyban változást. 

Az alperes  ellenkérelmében a  kereset  elutasítását  és a felperes perköltségben való marasztalását
kérte.  Előadta,  hogy  az  azonnali  hatályú  felmondási  joga  30  napos  késedelem  esetére  nem
tisztességtelen.  Utalt  a  BDT2011.2571  eseti  döntés  II.  pontjára,  mely  kimondja,  hogy  a
kölcsönszerződés  egyoldalú  azonnali  megszüntetése  csak  súlyos  szerződésszegés,  a  hitel
visszafizetésének  tényleges,  valós  veszélyeztetettsége  esetén  alkalmazandó.  Az  ettől  eltérő
bármilyen enyhébb megítélésű fizetési késedelem vagy más egyéb enyhébb szerződésszegés esetére
kikötött felmondási jog tisztességtelen, érvénytelen. 

Rögzítette, hogy a kölcsönszerződés I.17.1. pontja az azonnali hatályú felmondási jog rögzítését
követően a régi Ptk.  525. § rendelkezéseire is hivatkozva részletesen meghatározza az azonnali
hatályú  felmondást  megalapozó  indokokat.  Itt  említi  azokat  a  felmondási  okokat,  amelyek  az
alperest  az  adós  CHF  kölcsönszerződésből  eredő  bármely  fizetési  kötelezettségének  –  annak
esedékességétől számított 30 napon túl történő – elmulasztása esetén illetik meg. Ezen felmondási
ok  tehát  csak  névlegesen  minősül  azonnali  hatályú  felmondási  oknak,  hiszen  csak  az  adósi
kötelezettségszegést követő 30 nappal érvényesíthető az alperes részéről. 

Hivatkozott  rá, hogy a hitelkeretszerződés éppen azt a célt szolgálta,  hogy amennyiben az adós
átmeneti  fizetési  nehézséggel  küszködik,  a  hitelkeret  terhére  akár  többhavi  fizetést  is  lehet
teljesíteni, így nem juthat olyan helyzetbe, hogy kisebb, csekélyebb összegű elmaradás esetén a
szerződést felmondják. 

Utalt  rá, hogy kifejezetten szabályozva van, hogy súlyos szerződésszegésnek mi minősül,  így a
szerződésből eredő bármely fizetési kötelezettség annak esedékességét követő 30 napon belüli nem
teljesítése, tehát az adósnak így többszörös biztosítéka van. Egyrészt a hitelkeretből kielégíthető a
hitelezőnek az esedékességekor a követelése, másrészt pedig a fizetési késedelmet követő 30 nap
után mondhat csak fel. 

 Az alperes és a felperes is kérte a perköltsége megállapítását az IM rendelet szerint. 

A kereseti kérelem alapos. 

Az 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről  Ptk. 525. § (1) bekezdése alapján a hitelező
azonnali hatállyal felmondhatja a kölcsönt, ha

e) az adós más súlyos szerződésszegést követett el.

A (2) bekezdés szerint, ha a hitelező pénzintézet, az (1) bekezdésben meghatározott eseteken kívül
azonnali hatállyal felmondhatja a kölcsönt, ha

a) az adós hitelképtelenné válik,
b)  az adós a pénzintézetet  a  kölcsön összegének megállapításánál  valótlan  tények közlésével,

adatok  eltitkolásával  vagy  más  módon  megtévesztette,  amennyiben  ez  a  kölcsön  összegének  a
megállapítását befolyásolta;
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c)  az  adós  a  kölcsön  fedezetével,  biztosítékával  vagy  céljának  megvalósulásával  kapcsolatos

vizsgálatot  -  figyelmeztetés  ellenére  -  akadályozza,  ideértve  azt  az esetet  is,  ha a  szerződésben
vállalt vagy jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettségét megszegi.

A Ptk.  209.  §  (1)  bekezdése  alapján  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 2009. május 22-től hatályba lépett 209. § (4) bekezdés szerint az általános szerződési feltétel és a
fogyasztói szerződésben egyedileg meg nem tárgyalt feltétel tisztességtelenségét önmagában az is
megalapozza, ha a feltétel nem világos vagy nem érthető.

A 209/A. § (2) bekezdése 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 18/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a fogyasztóval kötött szerződésben tisztességtelennek minősülő
feltételekről 1. §. (1) bek.  i) pontja szerint  a fogyasztói szerződésben tisztességtelennek minősül
különösen az a szerződési feltétel, amely kizárja vagy korlátozza a fogyasztó jogszabályon vagy a
felek közötti megállapodáson alapuló igényérvényesítési lehetőségeit, kivéve, ha azt egyben más,
jogszabályban meghatározott vitarendezési móddal helyettesíti.

A bíróság rögzíti, hogy a régi Ptk. 525. § (1) bekezdés e) pontja kizárólag súlyos szerződésszegés
esetére engedi az azonnali hatályú felmondást. A Ptk. szabályai diszpozitívak, vagyis a felek ettől
eltérhetnek közös megegyezéssel. 

A szerződés I.7.1. pontja általános szerződési feltételt tartalmaz, melyet az alperes előre, több ügyfél
részére határozott meg. Az a felek között egyedi megtárgyalásra nem került,  ezt az alperes sem
vitatta. 

A fogyasztókkal kötött szerződésben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, 1993. április 5-i
93/13/EGK  tanácsi  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. § 2009. május. 22-től hatályos
új  (4)  bekezdése  ezt  a  rendelkezést  ülteti  át  a  magyar  jogba  azzal,  hogy  rögzíti:  az  általános
szerződési  feltétel  nem  világos  vagy  nem  érthető  volta  is  megalapozhatja  a  feltétel
tisztességtelenségét.  Az Európai Unió Bírósága arra kötelezi a nemzeti bíróságokat,
hogy  a  nemzeti  jogszabályokat  magánszemélyek  közötti  viták  esetén  is
lehetőség  szerint  a  szóban  forgó  irányelvi  rendelkezés  betűjének  és
szelleméhez  legközelebb  álló  módon  értelmezze  annak  érdekében,  hogy  az
irányelvben  rögzített  cél  megvalósulhasson,  és  az  EUMSz.  288.  cikkének
sérelme minimális legyen. A nemzeti bíróság a közvetlen hatállyal bíró irányelvi
rendelkezést  köteles  alkalmazni  még  az  egyértelmű,  világos  nemzeti
jogszabállyal szemben is (Debreceni Ítélőtábla Pf.II.20.443/2016/4.).

A bíróság a szerződés 7.1. pontjának vizsgálata körében arra a megállapításra jutott, hogy ennek
szabályozása nem felel meg a Ptk. 209. § (4) bekezdésében előírt világos és érthető megfogalmazás
követelményének. 
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A 7.1. pont első mondatában szereplő ”avagy„ szófordulat az összetett mondat első tagmondatát
pontosítja. A szinonimaszótár meghatározása szerint az „avagy” kifejezés helyett azonos értelemben
használható  az:  azaz,  szóval,  vagyis,  egyszóval,  másként  szavak.  Ennek  megfelelően  tehát  az
„avagy” után következő – az őket e jogviszonyban jogszabály, vagy az üzletszabályzat, illetőleg
hirdetmény szerint terhelő  valamelyik kötelezettségnek nem tesz eleget - mondatrész az összetett
mondat első tagmondatát – a hitelező jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha
az adós a jelen okiratba foglalt szerződések alapján fennálló kötelezettségét megszegi - fejti ki.

A  kikötés  nyelvtani  értelmezésével  arra  a  következtetésre  lehet  csak  jutni,  hogy  bármely
szerződéses rendelkezés megszegése a szerződés azonnali hatályú felmondását teszi lehetővé.

Ezt követően határozza meg a szerződés a súlyos szerződésszegés eseteit, utalva a Ptk. 525. §-ára,
illetve  kiegészítve  még  más  esetekkel.  Ezek  között  szerepel:  ha  az  adós  a  szerződésből  eredő
bármely fizetési kötelezettségét annak esedékességét követő 30 napon belül nem teljesíti.

A súlyos szerződésszegés a Ptk. alapján a felmondásra okot ad. Az alperes azonban az általános
szerződési feltételként a 7.1. pont első mondatában bármely kötelezettségszegést teszi meg azonnali
hatályú  felmondási  oknak,  és  nem  pedig  az  utána  következő  bekezdésben  szereplő  „súlyos”
szerződésszegést. 

Ez a szabályozás nem világos, mert a fogyasztóban alappal kelt kétséget afelől, hogy a hitelező csak
a  második  mondatban  említett  „súlyos”  szerződésszegés  esetén,  vagy  az  első  mondatban  írt
valamely (bármely) szerződésszegés esetén alkalmazhatja az azonnali hatályú felmondást – így a
209.  §  (4)  bekezdése  szerint  önmagában  tisztességtelen.  Ezen  túlmenően  a  feltétel  a  Ptk.
szabályainál  a  fogyasztóra  nézve  szigorúbb  rendelkezést  tartalmaz,  és  ezáltal  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 bíróság ezzel kapcsolatosan az alperes érvelését nem tudta elfogadni, mert az a körülmény, hogy
a valamely (bármely) szerződéses rendelkezés megsértésének kimondását követően körülírja, hogy
mi  számít  súlyos  szerződésszegésnek,  nem  változtat  azon,  hogy  nemcsak  ezen  súlyos
szerződésszegés esetére, hanem bármelyik, szerződésből fakadó kötelezettség megszegésére kötötte
ki magának az azonnali hatályú felmondási jogot. 

A bíróság  utal  a  felperes  által  is  felhozott  BDT2017.3629  számon  közzétett  egyedi  ítélet  II.
pontjára,  miszerint  a  fogyasztó  kárára  megmutatkozó  jelentős  egyenlőtlenséget  a  pénzügyi
intézmény az általa megfogalmazott általános szerződési feltétellel akkor idézi elő a jóhiszeműség
követelményével ellentétesen, ha a sérelmes kikötést az átlagos, észszerűen eljáró fogyasztó egyedi
tárgyalás esetén nyilvánvalóan nem fogadta volna el. A kikötés olyan szigorítást tartalmaz a Ptk.
szabályaihoz  képest,  amikor  a  súlyos  szerződésszegés  helyett  bármely  szerződésszegést  tesz
azonnali  hatályú felmondási oknak, és ekként  azonnali  hatályú felmondással  szankcionálhatóvá,
amelyet  az  átlagos,  észszerűen  eljáró  fogyasztó  egyedi  megtárgyalás  esetén  nyilvánvalóan nem
fogadna el, hiszen az a legkisebb kötelezettség megszegése esetén is felmondással szankcionálná a
kötelezettségszegő magatartást. 

Az alperes azon védekezése, hogy ő a felmondást csak súlyos szerződésszegés esetén alkalmazza,
azért  nem  releváns,  mert  a  szerződési  feltétel  tisztességtelenségének  megítélését  a  szerződés
megkötésének  időpontjában  kell  vizsgálni,  és  hogy  aztán  az  a  későbbiekben  ténylegesen
alkalmazásra került-e, az érvénytelenség megítélésének a szempontjából közömbös. 
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Utal a bíróság továbbá az alperes által hivatkozott BDT2011.2571 eseti döntés II. pontjára, amely
szintén azt támasztja alá, hogy a bankkölcsön szerződés egyoldalú, azonnali megszüntetése csak
súlyos  szerződésszegés,  a  hitel  visszafizetésének  tényleges,  valós  veszélyeztetettsége  esetén
alkalmazandó. Az ettől eltérő, bármilyen enyhébb megítélésű fizetési késedelem vagy más egyéb
szerződésszegés esetére kikötött felmondási jog tisztességtelen, érvénytelen. 

A szerződéses kikötés a fenti BDT tükrében is tisztességtelen, mert annak megszövegezése, mely a
mondat  első  részében  semmilyen  megszorítást  nem tartalmaz,  éppen  a  fentieket  valósítja  meg,
amikor a fogyasztó érdekeivel ellentétesen bármely kisebb jelentőségű szerződésszegést is olyan
súlyos szankcióval, mint az azonnali hatályú felmondás büntet. 

Mindezek  miatt  a  szerződéses  feltétel  tisztességtelen,  így  a  bíróság  annak  semmisségét
megállapította. 

Ezen túlmenően a bíróság a felperes keresetét elutasította, mert a súlyos szerződésszegés eseteit
körülíró második bekezdés önmagában nem tartalmaz tisztességtelen kitételt, az világos és érthető
az átlagos fogyasztó számára is.

A perben  az  alperes  nagyrészt  pervesztes  lett,  így  a  Pp.  78.§-a  alapján  köteles  megfizetni  a
felperesek perköltségét, mely az általuk lerótt 36.000,- forint eljárási illetékből és a 32/2003. (VIII.
22.) IM rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontja alapján megállapított 5% mértékű ügyvédi munkadíjból
áll.

Az ítélet elleni fellebbezési jog a Pp. 233. §-án alapul. 

Budapest, 2019. november 21.

Hargitainé dr. Iharos Ágnes sk.
bíró


