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A felperes módosított keresetében kérte, hogy a bíróság állapítsa meg az MBHC 07/037313.
számú kölcsönszerződés érvénytelenségét, az érvénytelen szerződést nyilvánítsa hatályossá, és
állapítsa meg a felperes tartozását 5.587.- Ft-ban a 2018. május 14-ig teljesített befizetések
figyelembevételével. Kereseti kérelme jogalapjául a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi III. tv.
(Ptk.) 205. § (3) bekezdésére, 209. § (1) és (4) bekezdésére, a 2/2014. PJE. határozatra, a Ptk.
209/A. § (2) bekezdésére, a Hpt. 203. § (6)-(7) bekezdésére hivatkozott.
Arra hivatkozott, hogy sem a kölcsönszerződés, sem pedig ÁSZF 7. pontja nem elégíti ki a pénzügyi
intézménytől elvárható tájékoztatással szembeni tartalmi követelményeket. A négy változót
tartalmazó matematikai képlet nem alkalmas arra, hogy az átlagosan tájékozott laikus fogyasztó
képes legyen megérteni a szerződésből eredő jelentős kockázatokat, különösen úgy, hogy össze kell
hasonlítania az egyedi szerződés vonatkozó rendelkezéseivel. Erre tekintettel a perbeli ÁSZF 7.
pontja és az egyedi szerződés első oldal utolsó bekezdése nem átlátható az árfolyam kockázat
tekintetében. Ezért a felperesi adósnak nem volt módja az árfolyam kockázat következményeit
értékelni a szerződés megkötésekor, vagy az előtt. A peres felek között létrejött kölcsönszerződéssel
kapcsolatos tárgyalások során, illetőleg magában a kölcsönszerződésben és az ÁSZF-ben a felperes
nem kapott olyan tartalmú tájékoztatást, amely alapján az árfolyam kockázat viselése és
következménye tekintetében felmérhette volna megalapozottan annak következményeit. Mivel a
tájékoztatás elmaradt, az adott rendelkezés számára nem volt világos és érthető, így ez
tisztességtelen.
A felperes továbbá a perbeli kölcsönszerződés kölcsönösszege meghatározásának
tisztességtelenségére is hivatkozott. Kifejtette, hogy a kölcsönösszeg nem került meghatározásra
kirovó pénznemben, és a szerződés adataiból nem is számítható ki a kirovó pénznemben. Ennek
okán a fogyasztó szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit a pénzügyi szolgáltató a
jóhiszeműség és tisztesség követelményének megsértésével egyoldalúan és indokolatlanul a
szerződési feltétel támasztójával szerződést kötő fél hátrányára állapította meg.
A felperes az alperes számítását a szerződés hatályossá nyilvánítása esetére elfogadta.
Az alperes a felperes módosított keresetének elutasítását és perköltségben marasztalását kérte.
Előadta, hogy a kölcsönszerződés megkötésében az alperes megbízottjaként az Auto Motor M7 Kft.
működött közre, mint az 1996. évi CXII. tv. (Hpt.) 2. melléklet I/12/B. pontja szerinti ügynök. Az
alperes az ügynökkel kötött együttműködési megállapodás keretében folyamatosan tájékoztatta az
ügynököt és munkatársait az egyes finanszírozási formákról és azok ügymenetéről, továbbá ellátta a
szükséges dokumentumokkal, írásbeli tájékoztatókkal. Az ügynök jogosult és köteles volt arra, hogy
az alperes valamennyi érvényben lévő finanszírozási formára vonatkozó aktuális finanszírozási
ajánlatát az ügyfelek számára jól láthatóan elhelyezze az ügyfélfogadásra kijelölt helyen, szóban az
ügyfelek figyelmébe ajánlja azokat, továbbá részletes tájékoztatást nyújtson a finanszírozási
formákról, valamint tájékoztassa az ügyfeleket a finanszírozás bonyolításáról.
A felperes több különböző szerződéses kölcsönkonstrukció közül – CHF, Euró és Forint alapú
kölcsönszerződés – választhatott. A CHF deviza alapú konstrukció esetében is további kétféle
lehetősége volt a felperesnek: vagy az ÁSZF 7. pontjában foglaltak szerint negyedévente fizeti az
árfolyam változásból is eredő törlesztőrészlet különbözeteket, vagy fix összegű törlesztőrészleteket
fizet, de a futamidő meghosszabbodik a törlesztőrészlet különbözetekkel.
Felperes az előbbi verziót választotta. A felperes választási lehetőségeiből és a kiválasztás
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megtörténtéből következik, hogy a peres felek – kizárólagosan – az árfolyamváltozás miatti fizetési
kötelezettség változás elszámolásának alapjául szolgáló devizanem és devizakamat megválasztását,
és megfizetésének módját áttárgyalták, tehát áttárgyalták értelemszerűen az árfolyam kockázat
lehetőségét, annak valós jellegét is. Nem állította azonban, hogy az árfolyamkockázatra vonatkozó
szerződési feltételek egyedileg megtárgyaltak lettek volna. Az alperes az ÁSZF-ben és az egyedi
szerződésekben foglalt általános szerződési rendelkezéseket egyedileg nem tárgyalta meg a
felperessel. A felperes az ÁSZF elfogadására vonatkozó kifejezett nyilatkozatot tett. Állította, hogy
az alperes az egyedi szerződés részévé vált, és az egyedi szerződésben módosított ÁSZF 7/A.
pontjában foglalt szerződési kikötésekkel, valamint a felperesnek, mint kölcsönigénylőnek adott
tájékoztatással igazolja, hogy a felperes a kölcsönszerződés megkötését megelőzően megismerte és
megérthette az általa aláírt kölcsönszerződésnek azon feltételeit, hogy a törlesztőrészletek a CHF
árfolyam változásától függően felső korlát nélkül változhatnak, és az ezen változásból eredő fizetési
kötelezettségek kizárólagosan a felperest terhelik. A felperes az ÁSZF átvételét és annak megértését
a kölcsönszerződésben elismerte. Az egyedi kölcsönszerződés kiemelten tartalmazta, hogy a
kölcsönszerződés deviza alapú és változó kamatozású, az ÁSZF-ben szabályozott törlesztőrészlet
változás a CHF LIBOR és a CHF árfolyam változás függvénye, valamint kiemelten tartalmazta
egységes szerkezetben az ÁSZF módosított 7. pontjának rendelkezéseit. Az alperes hivatkozott a
Ptk. 4. § (1) és (4) bekezdésére és előadta, hogy a fogyasztóktól elvárható, hogy a vállalt kockázat
mértékéhez igazodóan tájékozódjon a szerződés megkötése előtt. A szerződési feltételeket
tartalmazó okiratot áttanulmányozza, ha a szerződésben olyan rendelkezéseket észlel, amelyeket
nem ért, magyarázatot igényeljen.
Az alperes álláspontja szerint a szerződéskötéskor hatályos Hpt. 203. §-a szerint az árfolyam
kockázatról való tájékoztatásnak nem kellett külön nyilatkozatban foglaltnak lennie. A tájékoztatás a
szerződéses okiratban önmagában is megtehető volt. Az alperes e tájékoztatási kötelezettségének az
egyedi kölcsönszerződésben és az ÁSZF 7. pontjában külön kockázatfeltáró nyilatkozatban való
tájékoztatás nélkül is eleget tett. Arra is hivatkozott, hogy az ÁSZF 7. pontja egyértelműen akként
szabályozott, hogy az árfolyamváltozásnak nincs olyan mértéke, amely esetében annak
következményét már ne a felperesnek kellene viselnie akként, hogy a törlesztőrészlet különbözet
megfizetése ne őt terhelné.
Az alperes arra is hivatkozott, hogy a szerződéskötés időpontjában használt írásos
tájékoztatóanyagok az ügyfelek rendelkezésére álltak úgy az ügyfélszolgálaton, mint a gépjármű
kereskedésben. A tájékoztató anyagból a vásárlók és hitelfelvevők részére megállapítható volt az
árfolyam kockázat.
Az érvénytelenség jogkövetkezménye körében kifejtette, hogy a kölcsönszerződés részleges
érvénytelensége miatt az egész szerződés érvényessége megdől, és a szerződés hatályossá
nyilvánításának van helye. A kölcsönszerződés hatályossá nyilvánítására a jogalap nélküli
gazdagodás jogcímen kerülhet sor, amelynek keretében meg kell teremteni a felek szolgáltatásainak
és ellenszolgáltatásainak az egyensúlyát. Az egyensúly fenntartása érdekében a felperes piaci kamat
(egyenértéki kamat) térítésére köteles az alperes javára. Számítása szerint a felperes tartozása az
utolsó befizetés napjára, 2016. 06. 17.-re számolva 5.589.- Ft.
A felperes keresete megalapozott.
A bíróság a tényállást a felek előadása és a becsatolt okiratok alapján állapította meg.
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A felek között a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. (Ptk.) 523. § (1) bekezdése szerinti
kölcsönszerződés jött létre, melynek alapján a pénzintézet, vagy más hitelező köteles meghatározott
pénzösszeget az adós rendelkezésére bocsátani, az adós pedig köteles a kölcsön összegét a
szerződés szerint visszafizetni.
A felek szerződése fogyasztói szerződés, amely a DH törvények hatálya alá tartozik.
A felperes a szerződés érvénytelenségét állította tisztességtelenségre hivatkozással.
A Ptk. szerződéskötéskor hatályos 209. § (1) bekezdése szerint tisztességtelen az általános
szerződési feltétel, ill. 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 (2) bekezdés szerint 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.
Az (5) bekezdés szerint a tisztességtelen szerződési feltételekre vonatkozó rendelkezések nem
alkalmazhatók a főszolgáltatást megállapító, ill. a szolgáltatás és az ellenszolgáltatás arányát
meghatározó szerződési kikötésekre.
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 hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. tv. (Hpt.) 203. § (6)
bekezdése szerint olyan lakossági ügyféllel kötött szerződés esetén, amely devizahitel nyújtására
irányul, ill. 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 2/2014. PJE. 1. pontja szerint a deviza alapú fogyasztói kölcsönszerződés azon rendelkezése,
amely szerint az árfolyam kockázatot -a kedvező kamatmérték ellenében- korlátozás nélkül a
fogyasztó viseli, a főszolgáltatás körébe tartozó szerződéses rendelkezés, amelynek a
tisztességtelensége fő szabályként 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 árfolyam kockázatra vonatkozó rendelkezése
tisztességtelen, aminek következtében a szerződés részlegesen, vagy teljesen érvénytelen.
A bíróságnak vizsgálnia kellett, hogy az árfolyamkockázat felperes általi korlátlan viselése világos,
érthető szerződési feltétel volt-e.
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A Ptk. 205. § (3) bekezdésében foglalt együttműködési kötelezettséget a Hpt. 203. §-a konkretizálja
a pénzügyi intézmény kockázatfeltáró kötelezettségében. Ennek tudomásulvételét a fogyasztónak
aláírásával igazolnia kell.
A perbeli szerződés vonatkozásában az alperes azt állította, hogy az alperes a Hpt. 203. § (6)
bekezdésében meghatározott kötelezettségének oly módon tett eleget, hogy az általános szerződési
feltételek 7. pontjában az árfolyamváltozással kapcsolatos szerződési feltételeket rögzítette, amely
feltételek világosak és érthetőek voltak, ennek alapján a fogyasztó tájékoztatása megtörtént,
tekintettel arra, hogy az általános szerződési feltételeknek a szerződés részévé válását és annak
megértését a felperes az aláírásával elismerte.
A felperes az általános szerződési feltételeknek a szerződés részévé válását nem vitatta, az ÁSZF a
szerződés része.
Az Általános Szerződési Feltételek 7. pontja a törlesztőrészletek módosulásának feltételeit és
módját részletesen, érthetően tartalmazza. Ugyanakkor e szerződéses rendelkezés nem tér ki a
devizahitel ügyfelet érintő kockázatára, tehát az árfolyamváltozás ránézve esetleges hátrányos
gazdasági következményeire. Önmagában tehát a szerződés e pontja nem alkalmas annak
bizonyítására, hogy az alperes a kockázatfeltárási kötelezettségének eleget tett.
Az alperes által hivatkozott az a tény, hogy az alperes ügynöke az együttműködési szerződésük
alapján köteles volt az alperesi tájékoztató anyagot az ügyfelek rendelkezésére bocsátani, nem
bizonyítja azt, hogy a perbeli szerződéskötés alkalmával e kötelezettségének az ügynök eleget tett,
az alperesi tájékoztató anyagok, így az alperes által 8/A/7. alatt csatolt „Tájékoztató a gépjármű
finanszírozási szerződésekből adódható kockázatokról” megnevezésű tájékoztató, valamint a 8/A/8.
alatti tájékoztató felperes rendelkezésére bocsátása ténylegesen meg is történt. Mivel ezek az iratok
a keletkezésük időpontjára vonatkozó adatot nem tartalmaznak, azt sem bizonyított, hogy ezek a
tájékoztató anyagok a szerződéskötéskor már léteztek, illetve a szerződéskötés időpontjában
rendelkezésre álló tájékoztatók a becsatolt okiratokéval egyező tartalommal bírtak. A 8/A/9. alatt
becsatolt „Tájékoztató gépjármű finanszírozási ajánlat” megnevezésű okirat tartalmazza ugyan az
ajánlati szerződést készítő program verziószámát, amiből megállapítható, hogy a szerződéskötéskor
már létező verzió volt, és ez az ajánlat utal a gépjármű finanszírozási tájékoztatóra, valamint
tartalmaz figyelemfelhívást a CHF finanszírozásra tekintettel a törlesztőrészletek változása
vonatkozásában, azonban ez az irat a felperes aláírását nem tartalmazza, így nem bizonyítja azt,
hogy a felperesnek ez átadásra került, így annak tartalmát megismerhette. Az alperes tájékoztatási
kötelezettségét nem pótolja az sem, hogy az alperes által állítottan a szerződéskötést megelőző
években különböző folyóiratokban és egyéb sajtótermékekben cikkek jelentek meg a deviza alapú
hitelekkel kapcsolatban.
Mindezek alapján a bíróság azt állapította meg, hogy a szerződés szövegéből nem volt egyértelműen
felismerhető az „átlagos fogyasztó” mércéjén keresztül megítélt konkrét felperesi fogyasztó
számára, hogy az árfolyam kockázat valós, az korlátozás nélkül kizárólag őt terheli, és hogy az
árfolyam ránézve kedvezőtlen változásának nincs felső határa. Erre tekintettel az ÁSZF 7. pontjának
tisztességtelensége a Ptk. 209. §-a alapján megállapítható.
A Ptk. 239. § (1) bekezdése szerint a szerződés részbeni érvénytelensége esetén az egész szerződés
csak akkor dől meg, ha a felek azt az érvénytelen rész nélkül nem kötötték volna meg. Jogszabály
ettől eltérően rendelkezhet.
A (2) bekezdés szerint fogyasztói szerződés részbeni érvénytelenség esetén csak akkor dől meg, ha a
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szerződés az érvénytelen rész nélkül nem teljesíthető.
A felek közt létrejött deviza alapú kölcsönszerződésnek az ÁSZF 7. pontjának tisztességtelensége
miatti részleges érvénytelenségére tekintettel a Ptk. 239. § (2) bekezdésére figyelemmel az egész
szerződés érvényessége megdőlt.
A Ptk. 237. § (1) bekezdése szerint érvénytelen szerződés esetén a szerződéskötés előtt fennállott
helyzetet kell visszaállítani. A (2) bekezdés szerint ha a szerződéskötés előtt fennállott helyzetet nem
lehet visszaállítani, a bíróság a szerződést a határozathozatalig terjedő időre hatályossá
nyilvánítja. (…) Ezekben az esetekben rendelkezni kell az esetleg ellenszolgáltatás nélkül maradó
szolgáltatás visszatérítéséről.
A felperes és az alperes a felperes tartozásának összegét a szerződés hatályossá nyilvánításának
esetére a 2016. 06. 17-i teljesített befizetések figyelembevételével egyezően 5.589.- Ft-ban
határozták meg. Ezért ezt a bíróság a Pp. 163. § (2) bekezdése alapján elfogadta.
Mindezek alapján a bíróság a rendelkező rész szerint határozott.
Tekintettel arra, hogy a felperesnek az elsődlegesen meghatározott érvénytelenségi okra történt
hivatkozása alapos volt, és a bíróság a szerződés érvénytelenségét erre tekintettel megállapította,
nem volt szükséges a felperes további érvénytelenségi okra történő hivatkozásának vizsgálata.
Ugyanakkor megjegyzi a bíróság, hogy a kölcsön összegének meghatározását nem teszi
tisztességtelenné, hogy a kölcsön összege a szerződésben forintban került meghatározásra,
tekintettel arra, hogy nem alapos a felperesnek az a hivatkozása, hogy a kölcsön összege a kirovó
pénznemben a szerződés adataiból nem számítható ki. Az ÁSZF módosított 7. pontjának szövegéből
kitűnik, hogy a bázis árfolyam a kölcsönszerződés napját megelőző munkanapon érvényes CHF
OTP deviza vételi árfolyam.
Az alperes pervesztes, ezért a Pp. 78. §-a alapján köteles a felperes perköltségét megfizetni, ami a
bírósági eljárásban megállapítható ügyvédi költségekről szóló 32/2003. VIII. 22. IM. r. 3. § (2)
bekezdés a) pontja alapján megállapított ügyvédi munkadíj, amely az általános forgalmi adót is
magában foglalja, valamint a felperes által a fizetési meghagyásos eljárásban lerótt 5.000.- Ft
eljárási díj.
A felperes teljes személyes költségmentessége folytán le nem rótt 10.000.- Ft illetéket az alperes a
6/1986. VI. 26. IM. r. – a költségmentesség alkalmazásáról a bírósági eljárásban 13. § (2) bekezdése
alapján köteles megfizetni.
A jogorvoslati jogosultság a Pp. 233. §-án alapul.
Budapest, 2018. június 27.
dr. Tamás Klára s. k.
bíró

