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A bíróság a BÁTOR Pénzügyi Zrt. (3525 Miskolc, Széchenyi István út 29. 4/6. szám alatti
székhelyű) felperesnek – a dr.  Gönczi  László (1027 Budapest,  Margit  krt.  54.  szám alatti
székhelyű) ügyvéd által képviselt Bélteki Zsolt  (2340 Kiskunlacháza, Kinizsi utca 63. szám
alatti lakos) alperes ellen kölcsön iránt indított perében meghozta a következő

Í T É L E T E T

A bíróság a felperes keresetét elutasítja. 

A bíróság kötelezi a felperest,  hogy 15 napon belül fizessen meg az alperesnek 161.830,-
(százhatvanegyezer-nyolcszázharminc forint) Ft perköltséget.

Az ítélet ellen a kézbesítésétől számított 15 nap alatt a Ráckevei Járásbíróságon, elektronikus
úton lehet fellebbezést benyújtani, a Budapest Környéki Törvényszéknek címezve.

Fellebbezésnek az elsőfokú eljárás szabályainak lényeges, az ügy érdemi elbírálására kiható
megsértésére  vagy  az  ügy  érdemi  elbírálásának  alapjául  szolgáló  jogszabály  téves
alkalmazására hivatkozással van helye. Ha a fellebbezés e hivatkozást nem tartalmazza, azt a
másodfokú bíróság hivatalból elutasítja, kivéve, ha a fellebbező megjelöli, hogy az elsőfokú
ítélet meghozatala előtti eljárás mely mozzanatát tartja jogszabálysértőnek, illetve azt, hogy az
ítélet álláspontja szerint mely jogát vagy jogos érdekét sérti.

I N D O K O L Á S

A bíróság az alperes személyes előadása, Bélteki Zsoltné, Török Zsolt és Muszka Tünde tanú,
a peres iratok és az előzményi 11.P.20.098/2017. számú ügyiratai alapján az alábbi tényállást
állapította meg:

A felperes jogelődje a Santander Consumer Finance Zrt. volt.

A felperes és a jogelődje pénzintézet, az alperes fogyasztó.

2007  szeptemberében  az  alperes  gépkocsit  kívánt  vásárolni,  ezért  a  felperesi  jogelőd
képviseletében eljáró Platina Car (2321 Szigetbecse, Makádi út 21. szám alatti székhelyű) Kft.
kereskedőnél 2007. szeptember 25. napján kölcsönigénylő lapot nyújtott be.

A kölcsönigénylő lapban foglaltak szerint  az IZZ-384 forgalmi rendszámú,  2004.  gyártási
évű,  WF0FXXWPDF3M20600  alvázszámú,  FXDB3M20600  motorszámú,  1.600.000.-Ft
vételárú, Ford Focus személygépkocsi megvásárlásához CHF alapú hitelt igényelt.

1



Ráckevei Járásbíróság
2.P.20.365/2019/45.

A gépkocsi  vételárából  az  alperes  által  fizetett  saját  erő  13%,  azaz  200.000.-Ft,  volt,  az
igényelt kölcsön összege 1.400.000.-Ft, 120 hónap futamidővel, havi esedékességgel, minden
hónap 15. napjáig.

A hiteligénylőlapban foglaltak szerint az alperes a  kölcsönigénylés aláírásával  kifejezetten
elismerte, hogy a kölcsönigénylés elválaszthatatlan mellékletét képező Általános tájékoztató
Santander  Consumer  Finance  Zrt.  ügyfelei  részére  című tájékoztató  levelet  átvette,  annak
tartalmát megismerte. Továbbá nyilatkozott, hogy az abban foglat hozzájáruló nyilatkozatot
megadottnak tekinti. 

A felperesi jogelőd részéről ügyintézőként a Platina CAR Kft. képviseletében Török Zsolt járt
el. 

A kölcsönigénylés során a felperesi jogelőd képviseletében eljáró autókereskedő, Török Zsolt,
az  igényelt  hitel  paraméterei  és  a  gépjármű  adatok  között  javítást  eszközölt,  a  gépjármű
vételárát 2.000.000.-Ft-ban, a kölcsön összegét 1.750.000.-Ft-ban, a saját erőt 250.000.-Ft-ban
jelölte  meg.  Az általa  elvégzett  javítást  a  kölcsönigénylő  lapban kézírással,  aláírásával  és
cégbélyegzővel ellátva végezte el. Majd ezt követően sor került, a javításnak megfelelően, a
kölcsönigénylő  lap  géppel  történő  kijavítására  is,  amely  megküldésre  került  a  felperesi
jogelőd részére, ahová 2007. október 8. napján érkezett meg.

A hiteligénylő lap kitöltése során az alperes részére átadásra került az Általános tájékoztató a
Santander Consumer Finance Zrt. ügyfelei részére megnevezésű okirat, amely Budapesten,
2006. február 1. napján kelt. Az Általános tájékoztató tartalmazza, hogy a felperesi jogelőd
felhívja az ügyfelei figyelmét arra, hogy a deviza alapon nyilvántartott kölcsönök esetében a
havi  törlesztőrészletek  nagysága  a  deviza  kamatlábak  és  az  árfolyamváltozások  miatt
változhat. Figyelembe véve gazdasági környezetünk változásait, valószínűsíthető, hogy az ön
havi  törlesztőrészlete,  illetve  a  hátralévő  tartozás  emelkedni  fog,  ezért  kérjük,  abban  az
esetben válassza a deviza alapú hitel konstrukciót, amennyiben a jövedelme vélelmezhetően
lépést  fog  tartani  a  várható  árfolyamváltozásokkal,  tekintettel  arra,  hogy  az
árfolyamváltozásból eredő minden kockázat önt terheli. 

Muszka Tünde tanú az írásbeli tájékoztatóban foglaltakkal ellentétben azonban az alperest az
árfolyamváltozás mértékéről úgy tájékoztatta, hogy csupán havi 1.000-2.000,- Ft-tal változhat
az árfolyamváltozás miatt a törlesztő részlet összege, így a szóbeli tájékoztatás alapján, az
alperes alappal gondolhatta azt, hogy az árfolyamváltozás mértéke elhanyagolható. 

Az alperes részére szóban adott tájékoztatás alapján nem lehetett maradéktalanul tisztában az
árfolyamkockázat tényleges és lehetséges következményeivel, azaz, hogy az előre nem látható
és előre ki nem számítható többletköltséget, gyakorlatilag korlátlan kockázatviselést jelent a
számára, és annak valójában felső határa nincs.

Az árfolyamkockázati tájékoztatás ezért nem teszi lehetővé azt, hogy a fogyasztó az összes
releváns információk birtokában tudja értékelni  az árfolyamváltozásnak,  illetőleg  a  deviza
kamatlábak  változásának  a  pénzügyi  kötelezettségeire  gyakorolt  konkrét  gazdasági
következményeit. 

Nem  megállapíthatók  a  devizák  fogyasztó  számára  az  árfolyamkockázat  alapvető
közgazdasági  összefüggései.  Nem  szolgálnak  elegendő  információval  ahhoz,  hogy  a
fogyasztók tájékozott és megalapozott döntést hozhassanak arról, hogy a szerződéskötéskor
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kedvező  kamatfeltételek  ellenében,  felelősséggel  vállalják  az  árfolyamváltozásból  eredő
kockázat viselését. 

A hiteligénylő lapot, a kézzel javított hiteligénylő lapot és a géppel javított hiteligénylőlapot,
valamint az Általános tájékoztatót az alperes aláírásával ellátta,  az abban foglaltak szerint
átvette.

Ez követően a felperesi jogelőd, mint hitelező és az alperes, mint adós között Ráckevén, 2007.
szeptember  27.  napján  jött  létre,  7000068194  nyilvántartási  számon,  kölcsönszerződés
gépjármű vásárlásához, deviza alapon nyilvántartva. 

A szerződés  I./  pontjában  foglaltak  szerint  a  hitelező  az  adósnak  az  IZZ-384  forgalmi
rendszámú, 2004. február 20. napján forgalomba helyezett, 2.000.000.-Ft vételárú, Ford Focus
személygépkocsi megvásárlásához 1.750.000.-Ft forint hitelt nyújtott. A szerződés II. /pontja
szerint a folyósított kölcsönösszege után a felperesi jogelőd 0% egyszeri kezelési költséget
számít fel, 0.-Ft összegben. A III./ pontja szerint a kölcsönszerződés megkötésekor érvényes
induló kamatláb 17,96%/év. A IV/pontja alapján a kölcsön futam ideje 120 hónap. 

Az V. pontban abban állapodtak meg, hogy a kölcsön – szerződéskötéskor érvényes – induló
havi  törlesztőrészlete  a  szerződés  megkötésének  napján  érvényes  árfolyammal  kalkulálva,
31.709.-Ft, amelyben a Hirdetményben közzétett  díjak és az árfolyamtartalék növelnek. A
havi törlesztőrészletek összege a – folyósítás és a jelen szerződés aláírásának idejére esedékes
–  devizaárfolyam  változásai  függvényében  változik.  A törlesztések  fizetési  módja  postai
csekk. A havonta esedékes  törlesztőrészletek az aktuális  devizaárfolyam alapján árfolyam-
periódusokként – kerülnek meghatározásra. A kölcsön törlesztésének esedékessége: minden
hónap 15. napja.

A VI./ pont szerint a teljes futamidőre számított teljes hiteldíjmutató induló értéke (THM)
20,44%. 

A  VIII.  pontban  foglaltak  szerint  a  kölcsönszerződés  feltételeit  a  kölcsönszerződéshez
mellékelt  SZAFGJ06 jelölésű Szerződés Általános Feltételei  rendezik,  melynek hiánytalan
átvételét az adós a perbeli szerződés aláírásával elismerte. 

A kölcsön szerződés XII. pontjában foglaltak szerint az adós a kölcsönszerződés aláírásával
tudomásul vette az SZAFGJ06 jelölésű szerződés Általános feltételeiben foglaltakat, valamint
azt,  hogy  az  a  kölcsönszerződés  elválaszthatatlan  részét  képezi,  a  később  kiküldendő
törlesztési  tervvel  együtt,  amely  rögzíti  a  folyósítás  időpontját  a  törlesztőrészletek
esedékességének időpontját. A havonta esedékes forintban fizetendő törlesztőrészlet nagysága
árfolyam-periódusonként az aktuális forint/devizaárfolyam alapján kerül meghatározásra. Az
árfolyamváltozásból eredő kockázatot teljesmértékben az adós viseli. A kölcsönszerződést az
adós az aláírásával ellátta.

A felperesi jogelőd és az alperes Ráckevén, 2007. szeptember 27. napján opciós szerződést
kötött a perbeli gépjármű vonatkozásában. 

Az  SZÁFGJ06  számú  szerződés  Általános  Feltételeinek  II.2.3./  pontja  szerint  a  teljes
hiteldíjmutató  az  a  belső  kamatláb,  amely  mellett  az  ügyfél  által  visszafizetendő  tőke  és
hiteldíj = az ügyfél által a hitel folyósításáig bezárólag a kölcsönnel kapcsolatban – a betéti
kamat az értékpapírok hozama és a teljes hiteldíjmutató számításáról és közzétételéről szóló
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41/1997. (III.5.) Kormányrendelet 8.§. (2) bekezdésében meghatározott kivételekkel - fizetett
összes költséggel csökkentett hitelösszeggel.  

A Santander  Consumer  Finance  Zrt  a  teljes  hiteldíjmutató  kiszámítására  vonatkozóan  a
következő képletet alkalmazza: H= E
 

H=∑k=1

m A k
(1+i ) t k

H: a hitel összege csökkentve a hitel felvételével összefüggő költségekkel 
Ak: A k-adik törlesztőrészlet összege, 
m: a törlesztőrészletek száma,
tk: a k-adik törlesztőrészlet években vagy töredékévekben kifejezett időpontja,
i: a THM századrésze

Az  Általános  Szerződési  Feltételek  III.3.1./  pontja  szerint  a  felek  a  kölcsönszerződésben
megállapodhatnak  a  törlesztőrészletek  esedékességének  időpontjáról,  ez  esetben  a
kölcsönszerződés  elválaszthatatlan  mellékletét  képező  törlesztési  terv,  kamatfizetést
tartalmazó fizetési  kötelezettséggel  kibővül.  A III.3.4./  pont  szerint  a  kölcsönügylet  során
felmerülő díjakat a Santander Consumer Finance Zrt. a Hirdetményében teszi közzé.

A IV.4.1./  pont  szerin  a  felperesi  jogelőd  által  folyósított  kölcsönösszeg  minden  esetben
megegyezik  a  kölcsönszerződésben  feltüntetett  forint  kölcsönösszeggel.  A kölcsönösszeg
folyósításakor  a  Hirdetményben  meghatározott  bank  teljesítést  megelőző  második
munkanapon jegyzett devizavételi árfolyamán kerül kiszámításra a kölcsönösszeg devizában
meghatározott  összege.  A  kölcsönösszeget  ezen  időpontól  kezdve  a  felperesi  jogelőd
devizában  tartja  nyilván.  Az  esedékes  törlesztőrészletek  összegét  a  felperesi  jogelőd  a
Hirdetményben meghatározott  bank a kalkulációt megelőző második munkanapon jegyzett
deviza  eladási  árfolyama figyelembevételével  számítja  ki  forintban.  A devizában  fennálló
esedékes  tartozás  forintösszege  a  jóváíráskor  a  jóvárírási  napot  megelőző  második  napi
árfolyammal újraszámításra kerül, a különbözet tekintetében a felperesi jogelőd az adóssal
elszámol.

A IV.4.2./  pont  szerint  késedelmi  kamat  felszámítására  abban  az  esetben  kerül  sor,  ha  a
teljesítés később történt az esedékességnél, és/vagy a forintban előírtnál alacsonyabb összeg
került  befizetésre.  A késedelmi  kamat  kiszámítására  a  forintban  kalkulált  lejárt  tartozás
figyelembevételével kerül sor. 

A IV.4.3./ pont szerint a felmondott hitelek devizaalapon válnak esedékessé.

A VIII. pontja szabályozza a kölcsönszerződés felmondását.

A VIII.8.1./ pont szerint a Santander Consumer Finance Zrt. jogosult a kölcsönszerződést – a
Ptk-ban szabályozott eseteken kívül – azonnali hatállyal felmondani, ha 
a./ az adós a kölcsönszerződésben vállalt bármely kötelezettségét megszegi, így különösen, ha
fizetési késedelemben esik.

A XII.12.4./  pont szerint a szerződésben nem szabályozott  kérdésekben a Ptk.,  a Hpt.,  az
Általános Szerződési Feltételek (Üzletszabályzat, valamint a Hirdetmények) az irányadóak.
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A felperesi jogelőd 2006. szeptember 22. napjától hatályos Üzletszabályzatának I.3.3./ pontja
szerint az üzletfél fizetési teljesítéseinek az esedékesség napjáig be kell érkeznie a Santander
Consumer Finance Zrt. pénzforgalmi számlájára.

A  II.1.2./  pont  szerint  a  Santander  Consumer  Finance  Zrt.  és  az  Üzletfél  az  üzleti
kapcsolataikban kölcsönösen együttműködve egymás érdekeit is figyelembe véve kötelesek
eljárni.

A II.1.3/pontja szerint az üzletfél késedelem nélkül köteles a valóságnak megfelelően, írásban
tájékoztatni  a  Santander  Consumer  Finance  Zrt-t  a  fennálló  kapcsolatuk  szempontjából
jelentős  körülményekről,  tényekről  (például  a  magánszemélyeknél  munkaviszony
megszűnése)  adatokról,  -  különösen az  üzletfél  azonosításához  szükséges  adatok  (például
levelezési cím stb.) – illetve azok változásáról.

A II.2.1.8.1./  pont  szerint  tértivevénnyel  postára  adott  küldemények  esetén  a  kézbesítés
időpontja az üzletfél – illetve meghatalmazottja a helyettes átvevő vagy a közvetett kézbesítő
–  által  igazolhatóan  megtörtént  átvételi  időpont.  Amennyiben  az  üzletfél  részére
tértivevénnyel megküldött irat a Santander Consumer Finance Zrt-nek fel nem róható ok miatt
– „nem fogadja el”, -„nem kereste”, ”elköltözött” vagy ismeretlen” jelzéssel érkezik vissza, ez
esetben belföldi cím esetén a postai kézbesítés megkísérlésének napját követő 5. naptári nap
elteltével a hitelező jogosult úgy tekinteni, hogy a küldeményt az üzletfél megkapta, azaz a
kézbesítés megtörtént. 

A II.1.9. pont szerint a Santander Consumer Finance Zrt. a közleményekről az ügyfélforgalom
részére nyitva álló helyiségeiben történő kifüggesztése útján is értesítheti az üzletfeleit, abban
az  esetben,  ha  a  hirdetményben foglaltakat  az  üzletfelek  széleskörét  érintik.  Az általános
szerződési feltételeinek,  Üzletszabályzatának és Hirdetményének változásairól kifüggesztés
útján értesíti az üzletfeleit.

A II.4.8./  pont  szerint  a  felek  a  fizetési  kötelezettségük  késedelmes  teljesítése  esetén  –
alapkamat esetén az alapkamaton felül – késedelmi kamatot kötelesek fizetni.

A II.4.9./ pontja szerint a késedelmi kamat mindenkori mértékét a Hirdetmény tartalmazza, a
mindenkori Hirdetmény az Üzletszabályzat elválaszthatatlan mellékletét képezi.

A késedelmi kamat mértékének meghirdetése, kikötése hiányában a Ptk-ban meghatározott
törvényes kamatmérték az irányadó. 

A felperesi jogelőd 2007. január 2. napján kihirdetett és visszavonásig érvényes Hirdetménye
szerint CHF devizanemű, 120 hónap futamidejű szerződések esetében az ügyleti kamatláb évi
17,96%, a kezelési költség 0%, a THM évi 20,95%. Az egyéb díjak, az évenkénti egyszeri
egyenlegközlő  díja  750.-Ft,  az  egyenlegközlő  levéldíja  800.-Ft,  a  késedelmes  fizetéssel
kapcsolatos levelezés díja db/ként 600.-Ft, a havi zárlati díj mértéke 600.-Ft.

A Ráckevén, 2007. szeptember 27. napján kelt, Nyilatkozat Hirdetmény tudomásul vételéről
megnevezésű  okiratan  foglaltak  szerint  az  alperes  tudomásul  vette,  hogy  a
szerződésmódosítás díja, az ügyfél kérésére történtő szerződés bármilyen módosítás esetén,
egyszeri, a módosításkori fennálló tőketartozás összegére vetített 4,0% de legalább 25.000.-Ft.
Káresemény esetén a kárrendezésből származó összeg tőketörlesztésre fordításból származó
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szerződés  módosításának  díjának  egyszeri  összege  a  módosításkor  fennálló  tőketartozás
összegére vetített 2,0%, de legalább 12.000.-Ft, az előtörlesztési díj a kölcsön futamidő vége
előtti teljes visszafizetése esetén a fennálló tőketartozás összegére vetített 4,0%, de legalább
25.000.-Ft.

Az alperes a nyilatkozatot az aláírásával ellátta. 

A 2007. október  9.  napján kelt,  az  egyedi  kölcsönszerződés  részét  képező törlesztési  terv
szerint a kölcsön összege 11591.71 CHF, 1.750.000.-Ft, a futamidő 120 hónap, a folyósítási
árfolyam  1  CHF=150,97.-Ft,  a  kamatláb  17,96%,  a  havi  törlesztőrészlet  208.57  CHF,  a
törlesztési  árfolyam 152.03.-Ft.  A törlesztési  terv  tartalmazza  a  törlesztőrészletek  számát,
esedékességének dátumát, a törlesztőrészleteket összegét, a kamat, a tőke és a fennmaradó
tőketartozás összegét, valamint a fizetendő havi rendszeres díjat, a havi zárlati díjat, 600.-Ft-
összegben. Az induló törlesztőrészlet számítását: tőke + kamat 31.709.-Ft, havidíj  600.-Ft,
árfolyamtartalék 1.463.-Ft, kiértesített forint: 33.772.-Ft. 

A felperesi jogelőd a törlesztési tervben feltüntetett 1.750.000.-Ft -ot az autókereskedő részére
átutalta. Az alperes a törlesztési kötelezettségét 2007. november 13. napjával megkezdte. 

Ezt követően azonban, 2007 decemberében, már nem tett eleget a fizetési kötelezettségének,
ezért  a  felperesi  jogelőd 2007.  december 31.  napján,  majd ezt  követően 2008.  január  30.
napján, 2008. június 25. napján, 2008. július 25. napján, 2008. szeptember 25. napján, 2008.
november 25. napján, 2009. február 25. napján, 2009. március 28. napján, 2009. április 28.
napján,  2009.  május  29.  napján,  2009.  június  29.  napján,  2009.  július  30.  napján,  2009.
szeptember 25. napján, 2009. október 26. napján, 2009. november 26. napján, 2009. december
28. napján, 2010. január 28. napján, 2010. március 25. napján, 2010. április 26. napján, 2010.
május  27.  napján,  2010.  június  28.  napján,  2010.  július  29.  napján,  2010.  augusztus  30.
napján, 2010. szeptember 30. napján, 2010. november 25. napján, 2010. december 27. napján,
2011. január 27. napján, 2011. február 28. napján, 2011. április 26. napján, 2011. május 27.
napján,  2011.  július  25.  napján,  2012.  január  12.  napján  felszólította  az  elmaradás
teljesítésére.
 
Ezt követően a felperesi jogelőd a Budapesten, 2012. január 16. napján, a felmondás előtti
utolsó  fizetési  felszólításban  hívta  fel  az  alperest  a  229.902.-Ft  összegű  tartozása
megfizetésére,  amelyet  a  felperes  házastársa  2012.  január  19.  napján  átvett,  az  abban
foglaltaknak azonban nem tettek eleget. 

A felperes  ezért  a  Budapesten,  2012.  február  15.  napján  kelt,  11242/felm.  iktatószámú
levelében a kölcsönszerződést azonnali hatállyal felmondta, és a teljes tartozás egyösszegben
esedékessé tette.

Az alperes fennálló teljes tartozása összesen 2.700.401.-Ft volt.

A felmondást az alperes a fia útján, 2012. február 20. napján átvette.

Ezt követően a Kiskunlacházán, 2012. július 17. napján kelt, átadás-átvételi jegyzőkönyvben
foglaltak szerint a perbeli gépkocsit az alperes átadta a felperesi jogelőd képviseletében eljáró
átvevő részére, aki átvette.
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A  perbeli  gépkocsiról  Budaörsön  2012.  július  26.  napján  Laczkó  Péter  okleveles
gépészmérnök  és  igazságügyi  műszaki  szakértő,  4/231/2012.  számon  készített  szakértői
véleményt. A szakértői vélemény 11., összegzés megnevezésű pontjában, a gépjármű forgalmi
értékét 315.220.-Ft -ban állapította meg.

A perbeli gépkocsiról a Kontroll Mobil Kft. (2040 Budaőrs, Margaréta utca 6. szám alatti
székhelyű) cég 2012. július 23. napján készített alvázazonosítást és teljeskörű értékelést, az
ügyintéző Laczkó Péter volt.

A felperesi  jogelőd a  Budapesten,  2012. július  30.  napján kelt,  606637/WEB iktatószámú
levelében tájékoztatta az alperest, hogy a igazságügyi gépjármű szakértő a gépjármű forgalmi
értékét  315.220.-Ft-ban  állapította  meg,  a  gépjármű  értékesítésére  347.000.-Ft  összegű
kikiállítási áron kerül sor, mely a sikertelen liciteket követően csökkenthető. 

Az alperes a tájékoztatólevelet 2012. augusztus 1. napján átvette.

Ezt követően a felperesi  jogelőd a Budapesten,  2012. augusztus 14. napján kelt  levelében
tájékoztatta az alperest  arról,  hogy a gépkocsit  a ZVER CAR Trade Kft.  (1141 Budapest,
Szugló utca 82.szám alatti székhelyű) vevő 456.000.-Ft vételáron megvásárolta. Az alperes a
tájékoztatást Budapesten, 2012. augusztus 14. napján átvette.

Ezt követően a felperesi jogelőd a Budapesten, 2012. szeptember 3. napján kelt elszámolásban
tájékoztatta az alperest arról, hogy a fennálló összes tartozása 2.555.767.-Ft, és felhívta annak
megfizetésére, melyhez szükséges postai készpénz átutalási megbízást is megküldte. 

Az alperes az elszámolást 2012. szeptember 5. napján átvette. Az abban foglaltaknak azonban
nem tett eleget.

A felperes ezért a korábbi jogi képviselője, a Magyar Ügyvédi Iroda útján, 2014. február 5.
napján felszólította a 4.663.365.-Ft összegű tartozása megfizetésére. 

Az alperes a felszólító levelet 2014. február 10. napján átvette, az abban foglaltaknak azonban
nem tett eleget.

A felperesi jogelőd a 2014. évi XL. törvényben foglalt elszámolási kötelezettségének 2015.
április  27.  napján  eleget  tett.  A tisztességtelenül  felszámított  összeget  1642.095 CHF-ben
állapította meg, az elszámolás fordulónapját követően CHF-ban nyilvántartott tartozását pedig
8.473.32 CHF-ben jelölte meg.

Az alperes  az  elszámolólevelet  2015.  április  28.  napján  átvette.  Az  abban foglaltak  ellen
panasszal nem élt. Az elszámolás ezért felülvizsgáltnak minősül. 

Ezt  követően  a  felperesi  jogelőd  elnevezése  2016.  október  6.  napjával  Casper  Consumer
Finance Zrt-re módosult. 

A felperes a módosított keresetében kérte, hogy a bíróság kötelezze az alperest 2.170.569.-Ft
tőketartozás és ennek a 2016. január 2. napjától (a forintosítást követő nap) kifizetés napjáig
évi 23,96%késedelmi kamata (17,96% ügyleti kamat és 6% késedelmi kamat), 2.075.925.Ft
felmondástól  2016.  január  1.  napjáig  felmerült  és  kiegyenlített  lejárt  késedelmi  kamat,
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valamint  a  perköltség  megfizetésére.  A keresete  jogalapjaként  a  Ptk.  523.§.  (1)  és  (2)
bekezdését jelölte meg.

Az  alperes  ellenkérelme  a  felperesi  kereset  elutasítására  és  a  perköltsége  megfizetésére
irányult.  Arra  hivatkozott,  hogy az  árfolyamkockázattal  kapcsolatban az  egyedi  szerződés
rendelkezést  nem  tartalmaz,  a  szerződés  általános  feltételei  elnevezésű  okiratban  írt
rendelkezés pedig tisztességtelen, a felperes által hivatkozott árfolyamkockázati tájékoztatót
nem  vette  át,  ilyet  nem  írt  alá.  Hivatkozott  arra  is,  hogy  a  felperes  árfolyamkockázati
tájékoztatója  nem  felel  meg  az  EUB-C-51/17.  számú  előzetes  döntésben  foglalt
kritériumoknak.  A felperes  kamatkövetelésével  kapcsolatban  előadta,  hogy  a  felmondást
követően a felperes ügyleti kamatra, nem csupán a késedelmi kamatra jogosult.

A felperes keresete az alábbiak szerint nem megalapozott:

A régi Ptk. 523. § (1) bekezdése szerint kölcsönszerződés 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 (2) bekezdés alapján,  ha a
hitelező pénzintézet, - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - az adós kamat fizetésére
köteles (bankkölcsön). 

A felperes a követelése jogalapját és összegét a rendelkezésére álló okirati bizonyítékokkal
kívánta igazolni. 

Az alperes vitatta a szerződés érvényességét, arra hivatkozva, hogy az a szerződés fő tárgyát
érintő árfolyamkockázati tájékoztatást nem tartalmaz, külön árfolyamkockázati tájékoztatót,
pedig nem vett, és nem írt alá. 

A felperes ezzel szemben arra hivatkozott, hogy a szerződéskötéskor hatályos Hpt.203. §. (6)
és  (7)  bekezdése  értelmében  az  árfolyamkockázatról  a  fogyasztó  figyelmét  külön
kockázatfeltáró nyilatkozatban kell felhívni, ennek megtörténtét a kölcsönigénylés elnevezésű
okirat igazolja.

E  szerint  az  alperes  az  aláírásával  kifejezetten  elismerte,  hogy  a  kölcsönigénylése
elválaszthatatlan mellékletét képező „Általános Tájékoztató a Santander Consumert Finance
Zrt. ügyfelei részére„ elnevezésű tájékoztató levelet átvette, annak tartalmát megismerte.

Tényállítása bizonyítéként a kölcsönigénylést és az Általános Tájékoztatót előterjesztette.

A bíróság a Ráckevén, 2007. szeptember 25. napján kelt kölcsönigénylésben foglaltak alapján
megállapította,  hogy az adós az kölcsönigénylés  aláírásával  kifejezetten elismerte,  hogy a
kölcsönigénylés  elválaszthatatlan  mellékletét  képező  Általános  Tájékoztató  a  Santander
Consumer  Finance  Zrt.  ügyfelei  részére  című  tájékoztatólevelet  átvette,  annak  tartalmát
megismerte.  Továbbá  nyilatkozta,  hogy  az  abban  foglalt  hozzájáruló  nyilatkozatot
megadottnak tekinti, a nyilatkozatát az aláírásával ellátta.

Ekként az a tény, hogy az alperes az Általános Tájékoztatót a hiteligénylés napján átvette,
megállapítható,  az  Általános  Tájékoztatóban  foglaltak  szerint  pedig  a  felperesi  jogelőd
felhívta az alperes figyelmét arra, hogy a devizaalapon nyilvántartott kölcsönök esetében a
havi  törlesztőrészletek  nagysága,  a  deviza  kamatlábak  és  az  árfolyamváltozások  miatt
változhat: „Figyelembevéve gazdasági környezetünk változásait valószínűsíthető, hogy a havi
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törlesztőrészletei illetve a hátralévő tartozás emelkedni fog, ezért kérte, hogy abban az esetben
válassza a devizaalapú hitel konstrukciót, amennyiben a jövedelme vélelmezhetően lépést fog
tartani a várható árfolyamváltozásokkal, tekintettel arra, hogy az árfolyamváltozásokból eredő
minden kockázat az adóst terheli.”

Figyelemmel  arra,  hogy  az  árfolyamkockázati  tájékoztatás  a  szerződés  megkötését
megelőzően került sor az alperesi adósnak kellő idő állt rendelkezésére ahhoz, hogy az abban
foglaltakat megismerje, és azokat mérlegelve megalapozott döntést hozhasson arról, hogy az
árfolyamkockázatból  adódó  őt  a  teljes  futamidő  alatt  terhelő,  akár  jelentős  mértékű,
árfolyamkockázatot  vállalja,  mivel  a  kölcsönszerződés  megkötésére  az  árfolyamkockázati
tájékoztatást követően, Ráckevén, 2007. szeptember 27. napján került sor.

A kölcsönszerződés XII. pontja tartalmazza továbbá azt is, hogy a havonta esedékes, forintban
fizetendő törlesztőrészlet nagysága árfolyamperiódusonként, az aktuális forint/devizaárfolyam
alapján kerül meghatározásra. Az árfolyamváltozásból eredő kockázatot teljes mértékben az
adós viseli.

Mindezeket  figyelembe  véve  megállapítható  volt,  hogy  a  szerződéskötést  megelőzően  a
felperesi jogelőd az alperest a szerződéskötés idején hatályos Hpt. 203.§-ában foglaltaknak
megfelelően, külön kockázatfeltáró nyilatkozatban tájékoztatta. Megállapítható volt továbbá
az  is,  hogy  a  szerződés  XII.  pontja  szintén  tartalmaz  rendelkezést  arról,  hogy  az
árfolyamkockázatból eredő következményeket az adósnak kell teljes mértékben viselnie, ezért
a bíróság ezt az alperesi hivatkozást nem találta megalapozottnak. 

Az alperes hivatkozott továbbá arra is, hogy a felperesi jogelőd árfolyamkockázatról szóló
tájékoztatása nem volt  megfelelő tartalmú, az nem volt  világos és nem volt  egyértelmű a
számára,  nem  felelt  meg  az  EUB-C-51/17.  számú  előzetes  döntésében  foglalt  tartalmi
kritériumoknak sem.

Az  felperesi  jogelőd  a  szerződéskötést  megelőzően,  2007.  szeptember  25.  napján,  olyan
írásbeli tájékoztatást adott az alperesnek, amely megfelelt az akkor hatályos Hpt. 203.§. (6) és
(7)  bekezdésében  foglaltaknak,  mert  ismerteti  az  árfolyamkockázatot  és  annak  a
törlesztőrészletekre gyakorolt hatását. 

A  Hpt.  203.§.  rendelkezésein  nem  túlmutatva,  fogalmazta  a  Kúria  a  2/2014.  PJE
határozatában  az  árfolyamkockázat  viselésére  vonatkozó  tájékoztatással  szemben  azt  az
elvárást,  hogy  az  átlagos  fogyasztó  szemén  keresztül,  konkrét  és  a  fogyasztó  számára
felismerhető legyen az, hogy az árfolyamkockázat korlátozás nélkül, kizárólag őt terheli, és az
árfolyam ránézve kedvezőtlen változásnak nincs felső határa.

A C-51/17 előzetes  döntéshozatali  eljárásban  az  EUB ítélete  sem fogalmazott  meg olyan
többletkövetelményt, hogy a hitelintézetnek a tájékoztatás során bármely konkrét adatot, vagy
számítást  közölnie  kellene  a  fogyasztóval.  A  tájékoztatásból  az  árfolyamkockázata
minbenlétének és gazdasági következményeinek kell felismerhetőnek lennie.

A Kúria Elnöke által felállított Konzultációs Testület a 2018. október 10. napján megtartott
ülésen úgy foglalt állást, hogy a C-51/17 számú ügyben hozott ítélet megerősíti a Kúria eddigi
gyakorlatát.

A  C-51/17.számú  ítélet  4.  kérdésre  adott  válasza  rögzíti,  hogy  a  szerződési  feltételek
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világosságát  és  érthetőségét  a  szerződés  megkötésekor  fennálló  összes  körülmény
értékelésével  kell  megállapítani,  az  estelegesen hiányos,  és így nem világos,  nem érthető,
ezért tisztességtelen szerződéses feltételek tisztességtelensége is csak akkor állapítható meg,
ha az a fogyasztó hátrányára eredményez egyensúlytalanságot.

Ezt  az  egyensúlytalanság  azonban  csak  a  szerződés  megkötésének  időpontjára  nézve
vizsgálható,  ugyanakkor  a  szerződés  megkötésekor  az  árfolyamkockázatot  a  fogyasztóra
telepítő rendelkezésén egyensúlytalanságot a fogyasztó hátrányára nem eredményezett, hiszen
abban az időpontban nem lehetett látni, hogy az árfolyamváltozásból eredő következmények a
fogyasztóra nézve hátrányosak, vagy előnyösek lesznek-e.

A  perbeli  kölcsönszerződést  XI.  pontja  egyértelműen  tartalmazza,  hogy  az
árfolyamváltozásból eredő kockázatot teljes mértékben az adós viseli. E rendelkezés alapján
az átlagos fogyasztó, azaz az alperes számára egyértelműnek kellett volna lennie, hogy az
árfolyamváltozás hatására a havi fizetési kötelezettsége korlátozás nélkül megemelkedhet, az
árfolyamváltozás iránya és mértéke előre nem állapítható meg, annak nincs felső határa, és az
árfolyamváltozás lehetősége valós. 

Annak is nyilvánvalónak kellett  lennie,  az alperes számára,  hogy a havi törlesztőrészletek
összege a kölcsön futamideje alatt a devizaárfolyam függvényében változik.

Az alperes azt állította, hogy ekkora mértékű árfolyamváltozásra senki nem tájékoztatta. E
vonatkozásban tanúbizonyítással élt, melynek során bíróság tanúként hallgatta meg az alperes
házastársát Bélteki Zsoltnét és a szerződéskötés során eljárt Török Zsoltot és Muszka Tündét. 

Bélteki Zsoltné tanú arról nyilatkozott, hogy Török Zsolt autókereskedő rögtön a Santandert
javasolta, azt mondta, hogy ott nem emelkedik a törlesztőrészlet, csak 1.000.—Ft-2.000.FT-os
emelkedés lehet, azt mondta, itt a legalacsonyabb a törlesztőrészlet összege, azt nem mondta,
hogy  ennek  mi  az  oka.  Egyoldalas  szerződést  kaptak,  ezt  átolvasták,  az  V.  ponttal
kapcsolatban rákérdeztek,  hogy mit  jelent  az,  hogy változni  fog  a  törlesztőrészlet.  Erre  a
Török Zsolt azt mondta, hogy nem fog mozogni, 1000.-2000.-Ft-os változást eredményezhet.

Török Zsolt tanú vallomása alapján volt megállapítható, hogy az írásbeli tájékoztatáson kívül
az  ügyfelek  részére  adott  szóban  adott  tájékoztatás  csupán  arra  tért  ki,  hogy  változhat  a
törlesztő részlet és a visszafizetendő összeg, azonban azt már megmondani nem tudta, milyen
tartalmú felvilágosítást kellett adniuk a fogyasztók részére. 

Muszka  Tünde  tanú  vallomása  alapján  volt  megállapítható,  hogy  mondhatta  azt  az
árfolyamváltozás  mértékéről,  hogy  csupán  havi  1.000-2.000,-  Ft-tal  változhat  az
árfolyamváltozás miatt a törlesztő részlet összege, mivel abban az időben még fel sem merült
az, hogy ennél magasabb összegben változhat. 

A tanúk egybehangzó vallomása alapján volt  tényként megállapítható az,  hogy a felperesi
jogelőd írásban adott árfolyamkockázati tájékoztatás tartalma ugyan megfelelő volt, azonban
tekintettel  a  szóbeli  tájékoztatásra,  az  alperes  alappal  gondolhatta  azt,  hogy  az
árfolyamváltozás mértéke elhanyagolható. 

A  bíróság  álláspontja  szerint  erre  tekintettel  az  alperes  részére  szóban  adott  tájékoztatás
alapján nem lehetett  maradéktalanul tisztában az árfolyamkockázat  tényleges és lehetséges
következményeivel,  azaz,  hogy  az  előre  nem  látható  és  előre  ki  nem  számítható
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többletköltséget, gyakorlatilag korlátlan kockázatviselést jelent a számára, és annak valójában
felső határa nincs.

Az árfolyamkockázati tájékoztatás ezért nem teszi lehetővé azt, hogy a fogyasztó az összes
releváns információk birtokában tudja értékelni  az árfolyamváltozásnak,  illetőleg  a  deviza
kamatlábak  változásának  a  pénzügyi  kötelezettségeire  gyakorolt  konkrét  gazdasági
következményeit. 

Nem  megállapíthatók  a  devizák  fogyasztó  számára  az  árfolyamkockázat  alapvető
közgazdasági  összefüggései.  Nem  szolgálnak  elegendő  információval  ahhoz,  hogy  a
fogyasztók tájékozott és megalapozott döntést hozhassanak arról, hogy a szerződéskötéskor
kedvező  kamatfeltételek  ellenében,  felelősséggel  vállalják  az  árfolyamváltozásból  eredő
kockázat viselését.

A Ptk. 209.§. (1) bekezdése értelmében tisztességtelen az általános 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 árfolyamkockázatot a fogyasztóra telepítő rendelkezés a fő szolgáltatás körébe tartozik, és
mint  nem világos,  nem érthető kikötés  tisztességtelensége  a  Ptk.  209.§.  (4) bekezdésének
figyelembevételével érdemben vizsgálható.

A perbeli szerződéses kikötés igen súlyos, a futamidő alatt bekövetkezhető, mértékében előre
nem látható,  akár  nagyon jelentős  árfolyamváltozás  kockázatának  viselését  anélkül  terheli
kizárólag a fogyasztóra,  hogy a szerződés lehetőséget biztosítana a fogyasztói szerződéses
kötelezettségek arányának a szerződéskötéskor előre nem látható mértékű jelentős eltolódása
elkerülésére hatásainak mérséklésére.

Mindezekre figyelemmel a bíróság egyetértett az alperes azon jogkövetkeztetésével, hogy az
árfolyamkockázatot a fogyasztóra telepítő rendelkezés a Ptk. 209. §. (1) bekezdése szerint
tisztességtelen,  ekként  a  Ptk.  209/A.§.  (2)  bekezdés  értelmében  semmis,  a  fő  szolgáltatás
körébe  tartozó  rendelkezés  semmissége  pedig  az  egész  szerződés  érvénytelenségét,  erre
tekintettel pedig a kereset elutasítását vonja maga után.

A bíróság a pervesztes felperest a Pp. 78.§-a (1) és (2) bekezdése alapján kötelezte az alperes
a perrel  kapcsolatos  forint  összegű perköltsége viselésére,  amely az  108.528,-  Ft  ügyvédi
munkadíjból és a 29.302,- Ft Áfából, és a 24.000,- Ft tanúdíjból tevődött össze.

A bíróság az ügyvédi munkadíjról a 32/2003. (VIII. .22.) IM. rendelet 3.§. (2) bekezdésének
a./pontja alapján határozott. 

Ráckeve, 2020. november 23. napja

dr. Szikszai Anett sk.
bíró
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