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A Hpt. 210.§ (1) bekezdése értelmében a pénzügyi intézmény pénzügyi és kiegészítő
pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződést csak írásban, vagy minősített elektronikus
aláírással ellátott elektronikus okirat formájában köthet, az írásban kötött szerződés egy
eredeti példányát a pénzügyi intézmény köteles az ügyfélnek átadni.
A Ptk. 209. § (1) bekezdése értelmében, ha az általános szerződési feltétel tisztességtelen, a
kikötést a sérelmet szenvedő fél megtámadhatja.
A Ptk. 209/A. § (2) bekezdése szerint a fogyasztói szerződésben az általános szerződési
feltételként a szerződés részévé váló, továbbá a fogyasztóval szerződő fél által egyoldalúan,
előre meghatározott és egyedileg meg nem tárgyalt tisztességtelen kikötés semmis. A
semmisségre csak a fogyasztó érdekében lehet hivatkozni.
A Hpt.213.§ (1) bekezdés a) és e) pontjában foglalt követelményeknek a deviza alapú
lakossági fogyasztási kölcsönszerződés megfelel, ha
- az írásbeli szerződés, és annak részét képező Általános Szerződési Feltételek a kölcsön
összegét forintban határozzák meg, amennyiben az így meghatározott kölcsönösszeg
devizában kifejezett értéke pontosan kiszámítható, az átszámítás szerződésben rögzített
későbbi időpontjában, ennek hiányában a folyósításkor, az akkor irányadó árfolyam
figyelembe vételével, illetve
- a törlesztőrészletek számát, összegét, törlesztési időpontokat kiszámíthatóan tartalmazza. (a
Kúria 1/2016. polgári jogegységi határozata)
A 2/2014. Polgári jogegység (Pje.) 1. pontjában (2) bekezdése értelmében az
árfolyamkockázat tisztességtelensége csak akkor vizsgálható és állapítható meg, ha az
általánosan tájékozott, észszerűen figyelmes és körültekintő átlagos fogyasztó számára annak
tartalma a szerződéskötéskor – figyelemmel annak szövegére, valamint pénzügyi
intézménytől kapott tájékoztatására is – nem volt világos, nem volt érthető.
A Hpt.210.§ (2) bekezdése értelmében a pénzügyi és kiegészítő pénzügyi szolgáltatásra
irányuló szerződésben egyértelműen meg kell határozni a kamatot, a díjat és minden egyéb
költséget és feltételt.”
A bíróság az alperesi érvénytelenségi kifogásra figyelemmel vizsgálta a kölcsönszerződés
érvényességét, így különösen az árfolyamkockázatról való tájékoztatás, illetőleg a kamat
mértékének feltüntetésére vonatkozó hivatkozást.
A felek deviza alapú kölcsönszerződést kötöttek.
Tiltó jogszabályi rendelkezés hiányában nincs akadálya annak, hogy a felek lényeges
rendelkezéseiket is a szerződés részét képező üzletszabályzatban rendezzék. A pénzügyi
intézmények által kötött kölcsönszerződések jellemzője, hogy a kölcsönszerződés egyrészt
egyedileg megtárgyalt, másrészt egyedileg meg nem tárgyalt részekből áll. A szerződés részét
képezik a szerződés tételes rendelkezései folytán az ott megjelölt Általános Szerződési
Feltételek, például az Üzletszabályzat és a Hirdetmény.
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A Hpt-ben meghatározott tartalmi követelményeknek, így a Hpt.213.§ (1) bekezdésében
meghatározottaknak is a szerződésben, illetőleg annak részét képező Általános Szerződési
Feltételekben együttesen kell szerepelni. A szerződés egyenrangú részét képezi az általános
rendelkezéseket tartalmazó Üzletszabályzat, amelynek tanulmányozása, ismerete ugyanúgy
elvárható az együttműködési kötelezettség körében az átlagos fogyasztótól, mint az egyedi
kölcsönszerződés tanulmányozása.
Az egyedi kölcsönszerződés ezután meghatározza a szerződés deviza alapú jellegét akként,
hogy a mértékadó devizaelemet CHF-ben tüntette fel, és rögzítette a kölcsönvevő által az
Üzletszabályzat alapján választott árfolyamváltozás II. elszámolás módját. A szerződés
részletes tartalmát, így a szerződés deviza alapú jellegével együtt járó részletes szabályokat
pedig a szerződés részét képező Üzletszabályzat állapította meg.
Az alperes hivatkozott az árfolyamkockázattal kapcsolatos, az árfolyamkockázatra vonatkozó
rendelkezés tisztességtelenségére. Az alperes által hivatkozott C51-17. ítélet azt írja elő, hogy
a pénzügyi intézmények elegendő tájékoztatást kell, hogy nyújtsanak a kölcsönfelvevők
számára, a tájékozott és megalapozott döntés meghozatalához, amelynek ki kell terjednie
legalább a kölcsönfelvevő lakóhelye szerinti tagállam fizetőeszköze súlyos leértékelődésének
és a külföldi kamatlábak emelkedésének, a törlesztőrészletre gyakorolt hatására.
A bíróság álláspontja szerint az Üzletszabályzat egyértelműen tartalmazza az adós
árfolyamváltozásból eredő fizetési kötelezettségét. Az Üzletszabályzat szerint a megfelelően
számított árfolyamváltozást a hitelező utólag kiterheli legkésőbb a szerződés megszűnésekor,
amely kiterhelés megfogalmazása az átlagos fogyasztó számára is érthetően azt jelenti, hogy
ezen összeget az adósnak kell megfizetnie. A szerződés szerint a kamatszámlák megfizetésére
is kötelezettséget vállal az adós. Az Üzletszabályzat csupán ezen adós által megfizetendő
árfolyamváltozás kiszámításának képletét rögzíti.
A bíróság álláspontja szerint, az átlagos fogyasztó számára egyértelműen megállapítható,
hogy a fizetési kötelezettsége változik, amennyiben a kölcsön nyilvántartási devizanemének
CHF-hez viszonyított árfolyama módosul, az ebből eredő kockázatot pedig neki kell viselni.
Az Üzletszabályzatnak sem ezen rendelkezése, sem más rendelkezése nem utal arra, hogy az
adós által viselendő kockázatot bármilyen tekintetben is korlátozni kellene.
Fentiekre figyelemmel a bíróság az alperesnek a szerződés tisztességtelenségére vonatkozó
hivatkozását, illetőleg érvénytelenségét erre tekintettel nem állapította meg.
A bíróság a szerződésben a kamat feltüntetésének hiányára történő alperesi érvénytelenség
kapcsán az alábbiakat állapította meg:
A felek szerződése nem tartalmazza a kamat százalékos mértékét. A bíróság nem értett egyet
a felperes azon álláspontjával, hogy a kamat mértéke jelen esetben nem más, mint az összes
fizetési kötelezettség, a kölcsön összegével (tőke csökkentve), figyelemmel az ÜSZ.I/11.
pontjára, mely szerint a törlesztőrészlet a tőkét és a kamatot tartalmazza.
Hivatkozott arra a felperes, hogy amennyiben nem szerepelne kamat a szerződésben, akkor az
alperesnek kizárólag a tőkét kellett volna visszafizetnie. Álláspontja szerint meghatározható a
kamat éves százalékos mértéke. Az alperes szerint a kamat mértéke 18,68 %.
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A Pp.391/A.§ (1) bekezdése szerint a felperes keresetét az alperes érdemi ellenkérelme
előadása után csak egy ízben, az első tárgyaláson változtathatja meg. Ezen időpont után a
felperes – az I. fokú ítélet hozatalát megelőző tárgyalás berekesztéséig – az alperes
hozzájárulásával változtatja meg a keresetét. Az alperes a felperesi keresetváltoztatáshoz nem
járult hozzá.
A bíróság álláspontja szerint a felperes 2019. január 11. napján 17. sorszám alatt előterjesztett
nyilatkozata keresetmódosítás, amely a korábban megjelölt kötelezésen túl a szerződés
érvényessé nyilvánítására vonatkozik. Az alperes a keresetmódosításhoz nem járult hozzá.
A bíróság megállapította, hogy a szerződés nem tartalmazza a kamat éves százalékos
mértékét. Erre figyelemmel, mivel a felperesnek keresetmódosítása ennek előterjesztésekor
már az alperes hozzájárulása nélkül nem volt módja, a bíróság más jogkövetkezményt, mint a
felperesi kereset elutasítását nem alkalmazhatott.
A Ptk.239. §-a értelmében a szerződés részbeni érvénytelensége esetén az egész szerződés
csak akkor dől meg, ha a felek azt az érvénytelen rész nélkül nem kötötték volna meg. A
jogszabály ettől eltérően rendelkezhet.

A bíróság álláspontja szerint a Ptk.205.§ (1) (2) bekezdésére figyelemmel a kölcsönszerződés
a felek között létrejött. A kölcsönszerződésből az ügyleti kamat mértéke hiányzik. A
Hpt.213.§ (1) bekezdéséhez fűződő szándéka szerint nem a szerződés létre nem jöttét, hanem
annak érvénytelenségét okozza. Mivel azonban a felperes másodlagos kereseti kérelme
előterjesztésére, így a szerződés érvénytelenségének megállapítására, vagy érvényessé
nyilvánítására nem volt mód, a bíróság a felperes keresetét elutasította.
A felperes pervesztes lett, erre figyelemmel a Pp. 78.§ (1) bek. alapján és a bíróság a 32/2003.
IM rendelet 3.§ (2) bekezdés a) pontja alapján kötelezte a felperest az alperes perköltségének mely az ügyvédi munkadíjra vonatkozott – megfizetésére.
Eger, 2019. október 31.
Szegediné dr. Hegyi Erika sk
bíró
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