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által képviselt
- a dr. Zugh Katalin Ügyvédi
Baross út 20. ll/212.) által képviselt
alperes ellen, kölcsönszerződésből
eredő tartozás megfizetése iránt indított perében meghozta az alábbi
í t é Ie t e t:
A bíróság a felperes keresetét elutasítja.
A bíróság kötelezi a felperest, hogy fizessen meg az alperesnek 15 napon belül 96.087,(kilencvenhatezer - nyolcvanhét) forint perköltséget.
'
Az ítélet ellen .a kézbesítéstől számított 15 napon belül jelen bíróságnál elektronikusan
benyújtott, ám a Fővárosi Törvényszékhez címzett fellebbezésnek van helye.
A másodfokú bíróság a fellebbezést tárgyaláson bírálja el, de a felek kérhetik a fellebbezés
tárgyaláson kívül történő elbírálását.
Ha a fellebbezés csak a kamatfizetésre, a perköltség viselésére vagy összegére, illetve a meg
nem fizetett illeték vagy állam által előlegezett költség megfizetésére vonatkozik, továbbá ha
a fellebbezés csak az előzetes végrehajthatósággal, a teljesítési. határidővel vagy a
részletfizetés engedélyezésével kapcsolatos, vagy ha a fellebbezés csak az ítélet indokolása
ellen irányul, vagy ha a felek ezt kérték, a másodfokú bíróság a feflebbezést tárgyaláson kívül
bírálhatja el, de a felek kérhetik a tárgyalás megtartását.
I n d o k o Iá s:
A bíróság a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi lll.
(l) bekezdésére alapítva, a peres felek vIUaU<lL;:,a,'
tanúk által elmondottak, valamint a perben csatolt okiratok (különösen a kölcsönkérelem, a
finanszírozási ajánlat, a kölcsönszerződéshez tartozó Adatlap, az Üzletszabályzat, a
Törlesztési Táblázat, az ügynöki szerződés, a felmondás, a felmondáshoz tartozó tértivevény,
a felülvizsgált elszámolás és alatt csatolt kimutatások) alapján az alábbi tényállást állapította
meg:
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A felperes mint finanszírozó és az alperes mint adós között 2007.
tartalmú CHF alapú szerződés jött létre FH felperes arra vállalt kötelezettséget, hogy egy
típusú
személygépkocsi megvásárlása 'céljából 2.873.756,- forintot bocsát alperes rendelkezésére.
A felperes ezen kötelezettségének eleget is tett.
Az alperes pedig arra vállalt kötelezettséget, hogy a felperes által finanszírozott 2.873.756,
forint összeget 120 havi, 34.795,- forint összegű részletekben fizeti vissza felperesnek.
A felek közötti szerződés elválaszthatatlan részét képező Adatlap az alábbiakat tartalmazta:
~ ,,2 c.)

A fogyasztási kölcsön kamat/ába: 7,95 % évente, amely a CHFLIBOR változásához képest
módosulhat.
Teljes hiteldfj mutató a szerződéskötéskor: 8,39 %
A szerződés megkötésekor érvényes árfolyam: 155,08 HUFICHF
A rendszeres havi törlesztéseket a Szerződés 2. számú mellékletét képező Törlesztési Táblázat
tartalmazza. "
,

,,5. Jelen ADATLAP a Forint és deviza alapon nyújtott forint fogyasztási kölcsönre vonatkozó
fogyasztási kölcsön és üzletszabályzat elválaszthatatlan részét képezi. "
A felek közötti szerződés elválaszthatatlan részét képező "Forint és deviza alapon nyújtott
forint kölcsönre vonatkozó fogyasztási kölcsön és kölcsön - szerzödés" megnevezésű
Üzletszabályzat az alábbiakat tartalmazta:
,,1.1.1.2. Deviza alapon nyújtott forint kölcsön: az a devizabázison kamatozó forint
pénzösszeg, amelyet a Finanszírozó az Adós rendelkezésére bocsát, az Adós pedig köteles azt,
és annak kamatait az Adatlapon meghatározott deviza Kölc,sönszerződés szerinti 'árfolyama
alapján, valamint az árfolyam korrekciót forintban vissza-, illetve megfizetni. "
,,1.1.8. Adatlap: ajelen Kölcsönszerződés elválaszthatatlan mellékletét képező okirat, amely
tartalmazza a kölcsön/fogyasztás[ kölcsön egyedi feltételeit, a Felek és a Gépjármű részletes
meghatározását és adatait. "
,,1.1.17. Deviza árfolyam: a Raiffeisen Bank Rt. által az adott tárgynapra vonatkozóan
közzétett hivatalos deviza eladási árfolyam. A vételi és az eladási árfolyamok konkrét
alkalmazását a Kölcsönszerződés részletesen meghatározza. "
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„1.1.19. Irányadó Kamatláb: Az Irányadó Kamatláb forint alapú Kölcsönnél az egy hónapos
BUBOR, svájci frank alapú forint Kölcsönnél az egy hónapos CHFLIBOR, euró alapú forint
Kölcsönnél az egy hónapos EURIBOR, vagy az Adatlapon meghatározott egyéb irányadó
kamatláb.”
„1.1.20. Kamatszámítás: a jelen Kölcsönszerződéshez kapcsolódó pénzügyi számításokban
minden naptári hónap 30 (harminc) naposnak, míg a naptári év 360 (háromszázhatvan)
naposnak tekintendő.”
„1.1.22.3. Törlesztési Táblázat: az Adósnak a kölcsön részletekben történő megfizetésére
vonatkozó rendszeres tőke- és kamatfizetési kötelezettségeit tartalmazó azon kimutatás
(táblázat), amely - a Kötelező Érvényű Ajánlat alapját képező adatok valótlansága esetén megegyezik a Kötelező Érvényű Ajánlaton kidolgozott Törlesztési Táblázattal. Deviza alapon
nyújtott forint kölcsön esetén a tőke- és kamatfizetési kötelezettségeket a Finanszírozó
jogosult árfolyam korrekcióval módosítani.”
„1.1.22.4. Rendszeres számla vagy fizetési értesítő a deviza alapon nyújtott forint kölcsön
esetén: a Finanszírozó által az Adósnak a Törlesztési Táblázatban meghatározott
ütemezésnek megfelelően kibocsátott és megküldött számla vagy fizetési értesítő. Deviza
alapon nyújtott forint kölcsön esetén az esedékes számlát Finanszírozó a számla kibocsátását
megelőző 2. (második) banki munkanapon érvényes Deviza Eladási Árfolyamon kiszámított
rendszeres törlesztési kötelezettséggel állítja ki. A tényleges törlesztést annak
figyelembevételével állapítja meg a Finanszírozó, hogy a törlesztés ellenértéke mely
Értéknapon került jóváírásra Finanszírozza bankszámláján. Az árfolyamkülönbségből adódó
különbözetet - melyet Finanszírozó a jóváírás Értéknapján érvényes Deviza Eladási Árfolyam
alapján határoz meg - a Finanszírozza a bankszámláján történő jóváírást követő számlán írja
jóvá vagy terheli az Adósra. Finanszírozó a terhelést, vagy jóváírást jogosult bármely más
időpontban érvényesíteni, legkésőbb az utolsó rendszeres havi törlesztést követő 180. napig.”
„1.1.23. Teljes hiteldíj mutató (rövidítve: THM): a Hpt. 212. § - a által meghatározott és a
41/1997. (III. 5.) Korm. rendelet 8 - 11/C. § - aiban, valamint az 5 - 6. számú Mellékleteiben
foglaltak szerint kiszámított belső kamatláb, melynek pontos mértékét a szerződéskötéskori
adatok alapján az Adatlap tartalmazza. Az Adós a Kölcsönszerződés aláírásával elismeri,
hogy a Kölcsönszerződés aláírása előtt a THM rövidítés feltüntetésével két tizedes jegy
pontossággal a THM-et, a THM számításának módját és a THM számítás során figyelembe
nem vett esetlegesen felmerülő, egyéb költségeket (pl.: biztosítási díj) megismerte.”
„1.1.24. Teljes hiteldíj: az Adós által a kölcsönért fizetendő terhelés, amely tartalmazza a
kamatokat, folyósításai jutalékokat és minden egyéb - a kölcsön felhasználásával
kapcsolatban fizetendő - költséget.”
„1.1.26. Kamat: az Adós által a folyósított kölcsön után a finanszírozónak fizetendő ügyleti
és/vagy késedelmi kamat.
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Az ügyleti kamat számításának a módja:
Havi ügyleti kamat összege = tőke x 30 x ügyleti kamatláb/360
A késedelmi kamatláb mértéke a mindenkori jegybanki alapkamatláb kétszerese.”
„1.1.27. Tartozás: az Adósnak a Finanszírozó felé fennálló teljes tartozása. (így különösen a
tőke-, kamat és egyéb költségek, járulékok, valamint bármely más jogcímen fennálló fizetési
kötelezettségek, illetve deviza alapon nyújtott forint kölcsön esetén az árfolyamváltozásokból
eredő valamennyi korrekciós tétel és egyéb költségek is.)”
„2.2. A jelen Kölcsönszerződés és annak mellékletei a Finanszírozó és az Adós között létrejött
jogviszony feltételeit tartalmazzák, amelyek - amennyiben a Kölcsönszerződés után megkötött
szerződések ettől eltérően nem rendelkeznek - a Finanszírozóra és az Adósra is külön kikötés
nélkül kötelezőek.”
„4.21. Deviza alapú forint kölcsön esetében Adós köteles az árfolyamkockázatot viselni. Jelen
szerződés aláírásával Adós kijelenti, hogy a Finanszírozó az árfolyamkockázat tekintetében
Adóst teljeskörűen, a szerződéskötést megelőzően tájékoztatta, Adós a tájékoztatásban
foglaltakat megértette és elfogadta.”
„7.1. A kölcsön törlesztő részleteit és azok fizetés ütemezését a Felek a Kölcsönszerződés
elválaszthatatlan mellékletét képező törlesztési Táblázatban határozzák meg.”
„7.2. Az Adós a kölcsön törlesztő részleteit a Törlesztési Táblázatban foglalt - a teljes
futamidőre vonatkozó - törlesztési ütemezésnek megfelelően köteles megfizetni oly módon,
hogy az abban meghatározott összegek - a Deviza alapon nyújtott forint kölcsön esetén a
tőke- és kamat árfolyamkorrekcióval módosítva az esedékességének megfelelő Értéknapon,
illetve amennyiben az a nap a banki szünnapra esik az azt követő első banki munkanapon a
Finanszírozó bankszámláján jóváírásra kerüljenek.”
„.7.4. Deviza alapon nyújtott forint kölcsön esetén a Finanszírozó a tőke- és a kamat
árfolyamkorrekciót a fizetési ütemezésnek megfelelő gyakorisággal két lépésben - először a
számlázást megelőző 2. munkanapon érvényes Deviza Eladási Árfolyam alapján, majd az
Adós pénzügyi teljesítését követően a pénzügyi teljesítés napján érvényes Deviza Eladási
Árfolyamnak megfelelően - számolja el és azt a követő első számlában érvényesíti.”
„9.4. A Kölcsönszerződés megszűnésekor, illetve megszüntetésekor a Felek kölcsönösen
elszámolnak egymással. Az Adós az elszámolást követően fennmaradó teljes Tartozását
köteles a részére megküldött elszámolás kézhezvételét követő 8 (nyolc) munkanapon belül
kiegyenlíteni, kivéve, ha a Felek írásban másképp rendelkeznek. Amennyiben az elszámolás
eredményeként a Finanszírozónak áll fenn tartozása az Adós felé, azt 8 (nyolc) munkanapon
belül fizeti meg az Adós részére.”
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„10.1.9. A felek a Kölcsönszerződést rendes felmondás útján történő megszüntetésének
lehetőségét kizárják. A Kölcsönszerződést azonnal hatállyal kizárólag a Finanszírozó jogosult
a lejárati idő előtt felmondani. A Finanszírozó az azonnali hatályú felmondás jogával
különösen akkor élhet, ha:
•

az Adós jelen kölcsönszerződéssel kapcsolatos - bármelyik fizetési tételre vonatkozó fizetési kötelezettségével 30 (harminc) naptári napot meghaladó késedelembe esik,
vagy bármely más, a Finanszírozóval kötött szerződésénél - bármelyik fizetési tételre
vonatkozó - fizetési kötelezettségével 30 (harminc) naptári napot meghaladó fizetési
késedelembe esik.”

„10.1.14. A Felek a Kölcsönszerződés rendes felmondás útján történő megszüntetésének
lehetőségét kizárják. A Kölcsönszerződést azonnali hatállyal kizárólag a Finanszírozó
jogosult a lejárati idő előtt felmondani. A Finanszírozó az azonnali hatályú felmondás
jogával különösen akkor élhet, ha:
•

Öt évet meghaladó futamidejű szerződések esetében a szerződéskötéskor létrejött
Opciós Szerződés finanszírozási futamidő végéig történő újrakötésétől az Adós
elzárkózik. (12.2.pont)

„11.1. Amennyiben az Adós a törlesztőrészletek vagy bármely, a Kölcsönhöz kapcsolódó díjat
vagy költséget esedékességkor nem fizet meg, akkor fizetési késedelembe esik. A késedelem
időtartamára a Finanszírozó késedelmi kamatot számít fel. A késedelmi kamatláb mértéke a
mindenkori jegybanki alapkamatláb kétszerese. A Finanszírozó jogosult a késedelmi kamat
utólagos érvényesítésére bármilyen ütemezésben.”
„16.6. A jelen Kölcsönszerződés a Mellékleteivel szerves egységet alkot, a Mellékletek a jelen
Kölcsönszerződés elválaszthatatlan részét képezik”
„16.8. Az Adós és a Kezes(ek), valamint a Finanszírozó kijelentik, hogy a jelen
Kölcsönszerződés tartalmát, annak aláírása előtt megismerték, feltételeit magukra nézve
kötelezően elfogadták és ennek tudatában írták alá jelen Kölcsönszerződést és annak
elválaszthatatlan Mellékleteit. A Felek kijelentik, hogy a Megállapodásból minden Fél 1 (egy)
- 1 (egy) eredeti példányt átvett.”
A felek közötti szerződés elválaszthatatlan részét képező Törlesztési Táblázat az alábbi
rendelkezéseket tartalmazta:
„Jelen ajánlatban/törlesztési táblázatban szereplő havi rendszeres törlesztések összegét,
beleértve a tőkét és kamatot, 2007. 11. 21.-i deviza vételi és eladási árfolyam különbsége
alapján további 211.- Ft havi korrekció terheli, mely a SUMMIT Pénzügyi Zrt.-től független
pénzpiaci változásokból eredően a futamidő alatt módosulhat az Üzletszabályzat
idevonatkozó részei szerint. Ezen korrekció a havi törlesztésekről szóló értesítőn az árfolyam
5

5_FinalpFINALP_anonim_303.312.2016. 42.ítélet (1)

5

Pesti Központi Kerületi Bíróság
Gazdasági Csoport
1027 Budapest, Varsányi Irén u. 38 - 40. szám
7.P.303.312/2016/42. szám
korrekcióval együtt szerepelni fog, minden esetben aktualizált értéken. Felhívjuk a figyelmét
arra, hogy amennyiben a rendszeres havi normál törlesztésektől eltérő összegű emelt befizetés
(tervezett előtörlesztés) beillesztését kérte a törlesztési ütemezésbe, akkor arra a fent jelzett
összegtől eltér a korrekció. A Teljes Hiteldíj Mutató értékébe a deviza eladási-vételi árfolyam
2007. 11. 21.- különbsége figyelembevételre került, mind a havi rendszeres törlesztésnél, mind
az emelt összegű előtörlesztésnél.”
Az alperes aztán a törlesztőrészletek megfizetésére vonatkozó kötelezettségét nem teljesítette
maradéktalanul, ugyanis 30 napos késedelembe esett, ezért a felperes jogosulttá vált 2015.
október 26. a felek közötti szerződés felmondására, amely alperes részére 2015. október 30.
napján került kézbesítésre.
Az alperesnek a felmondáskor fennálló tartozása 452.880,- forint volt.
Miután a per tárgyát képező szerződés a 2014. évi XXXVIII. tv. rendelkezései értelmében
fogyasztói kölcsönszerződésnek minősült, ezért a felperest a 2014. évi XL. tv.
rendelkezéseiben foglalt elszámolási kötelezettség terhelte.
A felperes ezen elszámolási kötelezettségének eleget is tett, a felperesi elszámolás pedig 2015.
május 6. napján alperes részére kézbesítésre is került.
A felperesi elszámolással kapcsolatban az alperes panasszal nem élt a Pénzügyi Békéltető
Testület felé.
----A felperes kereseti kérelmében 1.921.740,- forint és ezen összeg után 2015. október 28.
napjától kezdődően a kifizetés napjáig járó, a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeres
mértékének megfelelő késedelmi kamat és perköltség /57.652,- forint fizetési meghagyásos
eljárásban felmerült eljárási díj, 57.700,- forint peres eljárási illeték és a 32/2003. (VIII. 22.)
IM rendelet szerinti, Áfa tartalommal növelt ügyvédi munkadíj/ megfizetésére kérte kötelezni
az alperest.
A felperes a kereseti követelése jogalapjaként az 1959. évi IV. törvény 523. § (1)
bekezdésében és a felek közötti szerződésekben rögzítetteket jelölte meg.
Az alperes az érdemi ellenkérelmében a kereset elutasítását és felperesnek a perköltségben /
a 32/2003. (VIII. 22.) IM rendelet szerinti, Áfa tartalom nélküli ügyvédi munkadíjban / való
marasztalását kérte.
A kereset elutasítás körében elsőként arra hivatkozott, hogy az alábbi okok miatt létre sem jött
a szerződés:
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•

A felperes által kölcsönszerződésként hivatkozott adatlap és üzletszabályzat mint
szerződés nem tartalmazza a szerződéskötés körülményeit, azon tájékoztatást, hogy az
Általános Szerződési Feltételekben foglaltak is az alperes esetleges kötelezettségeit
tartalmazhatja és azt, hogy az Általános Szerződési Feltételek szerződés részévé
válásához az alperesnek kifejezett elfogadó nyilatkozatot kell tennie. Az
Üzletszabályzat éppen emiatt nem is vált a kölcsönszerződés részévé.

•

A kölcsönszerződést alperes nem írta alá, legalábbis a felperes nem tudott ilyen
példányt csatolni a szerződésnek.

•

A kölcsönszerződést felperes részéről olyan személy írta alá, aki képviseleti
jogosultsággal nem rendelkezett a felperes vonatkozásában, legalábbis ezen
jogosultsága nem nyert bizonyítást.

•

A kölcsönszerződésben nem állapítható meg a szerződés tárgya mint lényeges feltétel.

Álláspontja szerint továbbá a felek részvételével létrejött szerződés az alábbi okok miatt
semmis:
•

A kölcsönszerződés tárgya nincsen meghatározva, ugyanis a kölcsön összege nincsen
devizában feltüntetve és azon számítási mód, árfolyam sem került meghatározásra,
amely alapján devizában a kölcsön összege meghatározható volna. /1996. évi CXII. tv.
213. § (1) bekezdésének a.) pontja/



A kölcsönszerződés létrejöttét megelőzően az autókereskedésben dolgozó személy
semmilyen tájékoztatást nem adott az árfolyamkockázatról, annak veszélyeiről és arról
sem, hogy az árfolyamváltozásból eredő többlet költségeket az alperesnek kell
viselnie.



A kölcsönszerződésben nem egyértelmű és nem világos az árfolyamkockázatról szóló
tájékoztatás, így az nem felelt meg a jogszabályi rendelkezéseknek. Mindemellett az
árfolyamkockázatból eredő teher egyoldalúan alperesre történő telepítése
tisztességtelen.



A felperes a kölcsönszerződés létrejöttét megelőzően nem vizsgálta az alperes
hitelképességét. /1996. évi CXII. tv. 78. § (1) bekezdése/



A kölcsönszerződésben nem került meghatározásra a THM mértéke és az sem, hogy
ezen THM mértékének a megállapítása során mely költségek, milyen összegben nem
kerültek felszámításra. /1996. évi CXII. tv. 213. § (1) bekezdésének b.) pontja/



A kölcsönszerződésben nem került meghatározásra minden a szerződéssel kapcsolatos
költség, így az sem állapítható meg, hogy milyen napi árfolyamon, milyen devizával,
7
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tehát vételi vagy eladási devizával számolt a felperes. /1996. évi CXII. tv. 213. § (1)
bekezdésének c.) pontja/


A törlesztő részletek nem kerültek rögzítésre és meghatározásra devizában. Nem tudni
itt sem, hogy eladási vagy vételi devizával és egyáltalán mikori árfolyammal kellene
számolnia felperesnek. /1996. évi CXII. tv. 213. § (1) bekezdésének e.) pontja/



A kölcsönszerződés részét képező Üzletszabályzat 10.1.14. pontja tisztességtelen, mert
azonnali hatályú felmondás lehetőségét biztosítja a felperesnek, ha az adós öt évtől
hosszabb futamidejű finanszírozási ügylet esetén az első öt év után nem köt az alperes
új opciós szerződést.
-----

A felperes keresete megalapozatlan.
A bíróságnak az alperesi érdemi ellenkérelemre tekintettel elsőként azt kellett vizsgálnia, hogy
a felek közötti szerződéses jogviszony tartalmát pontosan mely okiratok határozzák meg
és így a felek között milyen jellegű a jogviszony, ugyanis ezt követően áll csak módjában a
szerződés létezésével, majd pedig érvényesen történő létrejöttével kapcsolatban
megállapításokat tennie. Emellett mindennek azért is van jelentősége, hiszen ezt követően tud
a bíróság megállapítást tenni azzal kapcsolatban is, hogy van - e egyáltalán
árfolyamkockázatról szóló tájékoztatás és a felperes által megjelölt árfolyamkockázatról szóló
tájékoztatás megfelel - e a jogszabályi rendelkezésekben foglalt árfolyamkockázatról szóló
tájékoztatásnak vagy sem.
A bíróság rögzíti, hogy az alperes részéről elismerésre került az, hogy az Adatlap és az
Üzletszabályzat általa kerültek aláírásra. Mindezt a bíróság azért hangsúlyozza, hiszen az
alperes külön felhívásra került arra, hogy milyen következményei vannak annak, hogyha a
felperesi tényállítások vitatás nélkül maradnak. /Pp. 163. § (2) bekezdése/. Lényeges továbbá
az is, hogy a felek közötti szerződés részét képező Adatlap 5. pontja és az Üzletszabályzat
1.1.8., 2.2., 7.1., 16.6. és 16.8. pontjai egyértelműen rendezik a szerződés tartalmát. Nagyon
lényeges az is, hogy az 1959. évi IV. tv. 205/B. § (1) bekezdése az Általános Szerződési
Feltételek szerződéssé válásának a feltételeként a megismerhetővé tételt tette, amely
megvalósult, hiszen az alperes maga ismerte el, hogy az Üzletszabályzatot végigolvasta.
Az alperes vitatásának elmaradása és a szerződés hivatkozott rendelkezéseinek együttes
értelmezése tehát ezen körben azt eredményezte, hogy a bíróság azt állapította meg a
szerződés felsorolt rendelkezései és a Pp. 163. § (2) bekezdése alapján, hogy a
Kölcsönkérelem, a Finanszírozási Adatlap, az Adatlap, a Törlesztési Táblázat és az
Üzletszabályzat képezik a felek közötti szerződéses jogviszonyok tartalmát.

8
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A bíróság emellett hangsúlyozza, hogy az kölcsönszerződés létrejöttét nem csupán eredeti
okirat bizonyíthatja, ráadásul az alperes elismerte a fénymásolaton szereplő aláírások tényét,
amely ugyancsak a szerződés létrejöttét bizonyítja.
A bíróságnak miután rendelkezésére állt valamennyi, a jogviszony tartalmát megállapító
releváns okirat, állást kellett foglalnia a jogviszony jellegére, valamint magára a
létrejöttére vagy létre nem jöttére is.
Ezen körben elsőként azt kellett vizsgálnia a bíróságnak, hogy a per tárgyát képező
szerződések vonatkozásában valóban fellelhető - e akarati hiba vagy sem. A bíróság rögzíti,
hogy ennek vizsgálata azért elsődleges, ugyanis az alperes által hivatkozott képviseleti jog
hiánya akarati hiba volna, amelynek az esetleges léte a szerződések létrejötte körében
vizsgálandó.
Ezen körben a bíróság nem osztott az alperes álláspontját.
Ennek az indoka pedig az, hogy amennyiben a kölcsönszerződés a szerződés aláírásakor a
felperes nevében aláíró személyeknek nem lett volna felperes vonatkozásában képviseleti
jogosultságuk, akkor is az akarati hiba az álképviseletre vonatkozó 1959. évi IV. tv. 221. § (1)
bekezdésének rendelkezéseit figyelembe véve orvoslásra került azzal, hogy a felperes az adós
rendelkezésére bocsátotta a kölcsön összegét. Mindemellett a per tárgyát képező
kölcsönszerződés az 1959. évi IV. tv. 484. § és 485. § rendelkezései szerinti is létrejött, hiszen
a kölcsön összegének a folyósításával kialakult az akarategyezőség a felek között. A bíróság
továbbá hangsúlyozza azt is, hogy a felperes által csatolt ügynöki szerződés tartalma
ugyancsak a képviseleti jogosultság szerződéskötéskori létét bizonyítja.
A bíróság emellett rögzíti, hogy a kölcsön összege mint a szerződés tárgya a kölcsönszerződés
lényeges elemének tekintendő, így annak esetleges hiánya valóban a szerződés létre nem jöttét
eredményezné.
Mindezen körben sem osztotta azonban a bíróság az alperesi álláspontot.
Ennek az egyik indoka pedig az, hogy a szerződésekben meghatározásra került, hogy pontosan
milyen részösszegek képezik magát a kölcsön tárgyát, ráadásul a Törlesztési Táblázat teljesen
egyértelműen rögzíti, hogy milyen határidőre, milyen összegű részleteket kell alperesnek
teljesítenie. Emellett az alperes saját maga is elismerte, hogy tisztában volt a szerződés deviza
jellegével, tehát azzal, hogy ez egy CHF alapú szerződésről, mégpedig kölcsönszerződésről
van szó. Az alperes maga mondta el, hogy már több ilyen jellegű szerződést kötött, annak
jellegével is tisztában volt, tehát, hogy a felperes által a részére rendelkezésre bocsátott
összeget kamatokkal és költségekkel növelten kell visszafizetnie havi rendszerességgel.

9
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A bíróság a fent kifejtett indokok alapján tehát azt állapította meg, hogy alperes és felperes
között érvényes, az 1959. évi IV. tv. 523. § (2) bekezdése szerinti kölcsönszerződés jött létre
2007. szeptember 22. napján.
A

bíróság

aionban
nem osztotta felperesnek azt az álláspontját,
mely szerint a
az Üzletszabályzat 2007. november 30. napján történő aláírásával jött volna
létre. Ennek egyik indoka az, hogy a felperes által csatolt okirati bizonyítékok mindezen
felperesi állítást cáfolják. A másik indok az, hogy a felperes által előadottakat, mely szerint l
alkalommal történt
részéről okiratok aláírásra, a felperes által indítványozott
sem tudták megerősíteni. Továbbá ezen
tanúk nem erősítették meg a felperes azon álláspontját sem, mely szerint az eltérő dátumokat a
számítógépes rendszer generálta, de ténylegesen egy és ugyanazon időpontban lett aláírva
alperes által mind az Adatlap, mind pedig az Üzletszabályzat. A felperes által meghallgatni
kívánt tanúk mindazonáltal
a szerződéskötés
körülményeivel
kapcsolatban semmilyen
releváns információval nem rendelkeztek,
így a 'szerződés létrejöttének
időpont j ával
kapcsolatos bizonyítás sikertelenségét a bíróságnak felperes terhére kellett értékelnie .:

kölcsönszerzödés

A bíróságnak ezt követően az alperes érdemi ellenkérelmére
megjelölt semmiségiokokat kellett vizsgálnia.

tekintettel az általuk

A bíróság az alperesnek az 1996. évi eXIT. tv. 213. § (l) bekezdésének a.) pontjában rögzített
semmiségi okkal kapcsolatban előadott álláspontját nem osztotta.

Az 1959. évi IV: tv. 205. § (2) bekezdésében, az 523. § (1) bekezdésében és az 1996. évi
eXIT. tv. 210. § (1) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve a bíróságnak azt kellett
vizsgálni, hogy írásban rögzítésre került - e az a pénzösszeg, amelyet a felperes rendelkezésére .
bocsátott alperesnek és ezen összeg visszafizetésének a feltételei meghatározásra kerültek - e
vagy sem. Ezen körben a bíróság visszautal a szerződés létrejötte körében a szerzödés
tárgyának meghatározottságával
kapcsolatban kifejtett álláspontjára annak megismétlését

mellőzvén.
A bíróság az alperesnek az 1996. évi eXIT. tv. 213. § (l) bekezdésének b.), c.) pont jaiban
rögzített semmiségi oko kkal kapcsolatban előadott álláspont jait nem osztotta.
Ennek az indoka pedig az, hogy az alperesnek az egyoldalú kamat-, költség-, illetve díjemelés
lehetőségével,
valamint
árfolyamrés
kifogásolásával
kapcsolatban
előterjesztett
érvénytelenség i kifogásai azért nem lehetnek eredményesek, ugyanis a 2014. évi XL. tv. 3. §
(1) és (2) bekezdései, a 4. § (1) bekezdése, a 6. § (1) bekezdése és a 8. § (l) bekezdése, tehát a
felülvizsgált elszámolás ezen érvénytelenségi okokat orvosolta.
\
Emellett lényeges az is, hogy az alperes nem jelölte meg, hogy milyen költségek nincsenek
feltüntetve a szerződésekben, amelyeket a felperes vele szemben érvényesíteni kíván.
10
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Lényeges azonban, hogy a szerződés részét képező Adatlapon megjelölésre került a THM
mértéke, valamint a kölcsön kamatlábának a mértéke is, amelyek fogalmát mindazonáltal az
Üzletszabályzat fogalommeghatározásai is egyértelműsítenek. Az Üzletszabályzat emellett az
ügyleti kamat számításának a módját is egyértelműen rögzíti, amelyből az ügyleti kamat
mértéke megállapítható. Emellett a késedelmi kamat mértéke és a felmerülésének az esete is
egyértelműen megállapítható a szerződésből. /Üzletszabályzat 1.1.20., 1.1.23., 1.1.26., 11.1/
A törlesztőrészletek szerződésben történő meg nem határozhatóságával kapcsolatban /1996.
évi CXII. tv. 213. § (1) bekezdésének e.) pontja/ ugyancsak nem osztotta a bíróság az alperes
álláspontját.
Ennek az indok az, hogy az Adatlapból pontosan meghatározható a törlesztőrészletek száma
(120 db), a csatolt Törlesztési Táblázat pedig egyértelműen rögzíti a törlesztőrészletek
összegét és azok esedékességének az időpontjait is. Emellett az Üzletszabályzat 1.1.22.3.
pontja egyértelműen rögzíti, hogy az árfolyamkorrekció okán a törlesztő részletek összege
módosulhat.
A bíróságnak ezt követően az árfolyamkockázatról szóló tájékoztatással kapcsolatban
kellett megállapításokat tennie.
Ezen körben a bíróság előzetesen utal arra, hogy a felperes felhívásra került, hogy jelölje meg,
mely szerződéses rendelkezések jelentik az árfolyamkockázatról szóló tájékoztatási
kötelezettségnek történő teljesítését álláspontja szerint és mindezen felhívásra hivatkozott a
felperes a kölcsönszerződés elválaszthatatlan részét képező Üzletszabályzat 1.1.1.2., 1.1.17.,
1.1.22.3., 1.1.22.4., 1.1.27., 4.21., 7.2. és 7.4. pontjaira, valamint Törlesztési Táblázatban
szereplő tájékoztatásokra.
Miután tisztázottá vált, hogy mely szerződéses rendelkezéseket kell a bíróságnak vizsgálat alá
vonni, azzal kapcsolatban kellett kialakítania az álláspontját, hogy ezen szerződéses
rendelkezések - az 1959. évi IV. tv. 203. (6) - (7) bekezdéseire figyelemmel - tartalmilag
megfelelnek - e a 2/2014. PJE határozatban, valamint az Európai Unió Bírósága előtt C 186/16. szám alatti határozatban foglaltaknak. Ezen körben kíván hivatkozni a bíróság arra,
hogy mindezen jogszabályi rendelkezések alapján az árfolyamkockázattal kapcsolatos
tájékoztatásból az alábbiaknak kell együttesen kitűnnie:
•

Az árfolyamváltozás hatására a törlesztőrészlet összege korlátozás nélkül (akár
többszörösére is) megemelkedhet.

•

Az árfolyamváltozás iránya és mértéke előre nem állapítható meg, annak nincs felső
határa.
A fenti árfolyamváltozás lehetősége valós, vagyis a hitel futamideje alatt is
bekövetkezhet.

•

11
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•

A kölcsönt ugyanabban a külföldi pénznemben kell visszafizetni, mint amelyben
folyósították, nemcsak alaki és nyelvtani szempontból, hanem a konkrét tartalom
vonatkozásában is érthetőnek kell lennie a fogyasztó számára, abban az értelemben,
hogy az általánosan tájékozott, észszerűen figyelmes és körültekintő, átlagos fogyasztó
ne csupán azt legyen képes felismerni, hogy annak a devizának az árfolyama,
amelyben a kölcsönszerződést megkötötték, emelkedhet vagy csökkenhet, hanem
értékelni kell tudnia egy ilyen feltételnek a pénzügyi kötelezettségeire gyakorolt esetlegesen jelentős - gazdasági következményeit is. Az ehhez szükséges vizsgálatokat
a nemzeti bíróságnak kell lefolytatnia.

A bíróság álláspontja szerint a felperes által megjelölt szerződéses rendelkezésekből az ugyan
kiderül, hogy az árfolyamváltozás okán nőhet vagy csökkenhet is a törlesztőrészletek összege,
de a növekedés mértékére, akár korlátlan voltára még utalás sincs. Lényeges, hogy a felperes
által megjelölt számítások olyan átláthatatlan képleteket tartalmaznak, amelyekből egyáltalán
nem várható el egy átlagos fogyasztótól, hogy akár a szerződéskötés időpontjában ezen képlet
segítségével akár minta számításokat végezzen egy adott árfolyam használatával, hogy
realizódjon, tudatosuljon benne a változás jellege, mértéke. Éppen ezért a képletek sorának
felsorolása, halmozása mellett akkor tett volna eleget a felperes a tájékoztatási
kötelezettségének, ha egyértelműen rögzíti, hogy az árfolyamváltozást tőle teljesen független
pénzügyi folyamatok befolyásolják, amelyek akár azt is eredményezhetik, hogy a törlesztő
részletek összege növekedhet jelentős mértékben is akár. Ilyen bizonytalan, tehát felperestől
független tényezőről a szerződésben egyáltalán nem esik szó, így az alperes alappal
gondolhatta azt, hogy az általa viselendő árfolyamkockázat nem valós, annak nincs reális
valószínűsége.
Miután az alperes nem kapta meg a hivatkozott jogszabályi rendelkezésekben elvárt minimum
tájékoztatást az árfolyamkockázattal és annak viselésével kapcsolatban, ezért a szerződés
deviza jellege megszűnt, az alperes pedig a szerződéskötés időpontjában fennálló árfolyamtól
eltérő árfolyam megfizetésére, így az árfolyamkockázat viselésére nem kötelezhető, vagyis az
árfolyamkockázat viselésére vonatkozó szerződési kikötés teljes egészében érvénytelen.
Miután pedig az árfolyamkockázat viselésére vonatkozó rendelkezés a szerződéses
főszolgáltatás körébe tartozik, annak tisztességtelensége a szerződés egészének
érvénytelenségét eredményezi.
Emellett a bíróság hangsúlyozza azt is, mely szerint az 1996. évi CXII. tv. 203. § (6) - (7)
bekezdéseiben, valamint a 210. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések értelmében az
árfolyamkockázatról szóló tájékoztatást a felperesnek a szerződéskötés időpontjában, írásban
kellett megadnia alperes részére. A bíróság álláspontja szerint a csatolt Adatlap és az
Üzletszabályzat eltérő dátuma azt bizonyítja, hogy a felperes nem a szerződéskötés
időpontjában, hanem ezt követő 8. napon adta meg azt a tájékoztatását mindezen
körülményekről, amely tartalmát tekintve sem felel meg a hivatkozott jogszabályi
rendelkezéseknek. Tehát ha meg is felelt volna a felperesi tájékoztatás a jogszabályban
rögzített minimum feltételeknek, akkor is a szerződés érvénytelen volna, hiszen a szerződés
12
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létrejöttekor megtörtént

tudta

a felperes bizonyítani, az okirati
a felperes által meghallgatni
sem tudták cáfolni.

Lényeges hangsúlyozni, hogy a bíróság
tájékoztatta a felperest arról, hogy az
árfolyamkockázatról szóló
tájékoztatás nem felel meg a jogszabályi feltételekben
foglaltaknak, ugyanis. nem tartalmazza azon minimum feltételeket sem, amelyet a külön
kifejtett jogszabályi rendelkezések megkövetelnek és lehetőséget biztosított felperesnek az
összegszerűség módosítására, ám a felperes sem a szerződés érvényessé, sem a hatályossá
nyilvánítását nem kérte a szerződés teljes érvénytelenségének a kiküszöbölése érdekében,
valamint az keresete összegszerűségét sem módosította.

A bíróságnak így nem állt módjában az érvénytelenség kiküszöbölése a kereseti kérelemhez .
kötöttség elvének okán.
Mindezek okán a bíróság a felperes keresetét már jogalapját illetően alaptalannak találta,
amely kizárta az összegszerűség érdemi vizsgálatát.
A bíróság utal továbbá arra, hogy az alperes által hivatkozott hitelképesség vizsgálatának
esetleges elmaradása sem eredményezte volna a szerződés teljes vagy egy részének is az
érvénytelenségét, hiszen
kifejezett jogszabályi
rendelkezés
az érvénytelenség
jogkövetkezményét ezen esetre nem rögzíti.
Emellett a bíróság nem osztotta alperes álláspontját a felek közötti szerződés elválaszthatatlan
részét képező Üzletszabályzat 10.1.14. pontja: tisztességtelenségével kapcsolatban. Ennek az
indoka az; hogy egy szerződéses rendelkezés tisztességtelenségének a vizsgálata nem
történhet oly módon, hogy egy szerződéses rendelkezést egészen egyszerűen kiemelünk a
szerződés rendszeréből és önmagában, a szerződés többi részeitől elkülönítetten arról egészen
egyszerűen megállapításokat tegyünk annak tisztességtelenségével kapcsolatban. Az 1959. évi
IV. tv. 209. § (2) bekezdése is egyértelműen fogalmaz akkor, amikor rögzíti, hogy a
tisztességtelenségét egy adott szerződéses feltételnek oly módon kell és lehet is vizsgálni,
hogy feltárjuk a felek azon akaratát, amely a szerződés egészének a megkötéséhez vezette
őket. A szerződés rendelkezése alapján pedig egyértelműen az állapítható meg, hogy az
alperes tisztában volt, tisztában kellett lennie a szerződés létrejöttének időpontjában ezen
szerződéses rendelkezéssel, hiszen saját maga mondta, hogy végig olvasta az
Üzletszabályzatot is, ám olyan tényállítás nem került megfogalmazásra, hogy ezen
rendelkezést ott az alperes kifogásolta vagy sérelmezte volna. Ezen szerződéses akaratot
figyelembe véve a bíróság a szerződés létrejöttekor nem látott megállapíthatónak olyan a felek
jogai
és kötelezettségei közötti
egyenlőtlenséget, amely a tisztességtelenség
megállapíthatóságának az előfeltétele lett volna.
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A felperes pervesztes lett.
A felperesi pervesztességre tekintettel a bíróság az alperes részére a bírósági eljárásban
megállapítható ügyvédi költségekről szóló 32/2003. (VIII. 22.) IM rendelet 3. § (2) bekezdés
a.) pontjában rögzített Áfa tartalom nélküli 96.087.- forint ügyvédi munkadíjat állapított meg,
melyet az alperes részére a felperesnek kell megfizetnie a Pp. 78. § (1) bekezdése alapján.
A perköltség megfizetésével kapcsolatos teljesítési határidő a Pp. 217.§ (1) és (6) bekezdésein
alapul.
A határozat elleni fellebbezési jogosultság a Pp. 233. § (1) bekezdésén és a 234. § (1) - (3)
bekezdésein alapul.
Budapest, 2018. május 31.
dr. Boda Gábor János s.k.
bíró
Az ítélet írásba foglalásának az időpontja: 2018. június 15.
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