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A járásbíróság a dr. Emődi Emese Csilla jogi előadó által képviselt CESSIO Követeléskezelő
Zrt. (1027  Budapest,  Törgyfa  u.  28  V.  em.  szám alatti  székhelyű)  felperesnek,  -  a  dr.
Nyulászi Márk (3525 Miskolc, Jókai utca 10-16. 1/129. szám alatti székhelyű) ügyvéd által
képviselt Csóri Péter (3533 Miskolc, Andrássy utca 59/a. 2/2. szám alatti lakos) I. rendű és
Csóri Péter Pálné (4032 Debrecen Pallagi út 9. szám alatti lakos)  II. rendű alperesekkel
szemben kölcsön megfizetése iránt indított perében meghozta az alábbi

ítéletet:

A járásbíróság felperes keresetét elutasítja. 

Kötelezi  a  bíróság felperest,  hogy fizessen  meg  az  alperesnek  15 (tizenöt)  napon  belül
125.493.- (egyszázhuszonötezer-négyszázkilencvenhárom) forint perköltséget.

Az ítélet ellen a kézbesítéstől számított 15 (tizenöt) napon belül a Miskolci Törvényszékhez
címzett, de a Miskolci Járásbíróságnál 4( négy)egyező példányban benyújtható fellebbezésnek
van helye. 

A másodfokú bíróság a fellebbezést tárgyaláson kívül bírálja el, kivéve, ha a felek bármelyike
tárgyalás tartását kéri, a bíróság azt indokoltnak tartja, vagy ha a tárgyaláson foganatosítható
bizonyítást  kell  lefolytatni.  A  fellebbező  félnek  a  tárgyalás  tartására  irányuló  kérelmét  a
fellebbezésében kell  előterjesztenie.  A fellebbező fél  ellenfele  a fellebbezés  kézbesítésétől
számított tizenöt napon belül tárgyalás tartását kérheti.

A felek kérelme alapján sem kell a másodfokú bíróságnak tárgyalást tartani, ha az elsőfokú
bíróság ítéletét a Pp. 379. és 380. §-ában meghatározott okból kell hatályon kívül helyezni, a
fellebbezés csak a perköltség viselésére vagy összegére, illetve a meg nem fizetett illeték vagy
az állam által  előlegezett  költség megfizetésére vonatkozik, a fellebbezés csak a teljesítési
határidővel  vagy  a  részletfizetés  engedélyezésével,  illetve  az  előzetes  végrehajthatósággal
kapcsolatos, ha csak az ítélet indokolása ellen irányul.

A fellebbezésnek a határozat végrehajtására halasztó hatálya van, kivéve, ha a törvény vagy
törvény alapján a bíróság másként rendelkezik.

Indokolás

A járásbíróság a dr. Szabó Zsolt Zoltán egri közjegyző által kibocsátott 33019/Ü/30849/2019.
számú fizetési meghagyás, alperesi ellentmondás, a felek személyes és írásbeli nyilatkozatai,
a kihallgatott Kiss Tamás és Újlaki László tanúvallomása és a per teljes iratanyaga alapján az
alábbi tényállást állapította meg: 

[1] I.  rendű  alperes,  mint  kérelmező  „hitelkérelem  és  áruvásárlási  kártya  szerződés
magánszemélyek részére” elnevezésű kérelmet nyújtott be a felperes jogelődjéhez, a Budapest
Autófinanszírozási  Zrt-hez  személygépkocsi  megvásárlására  vonatkozóan  2.337.250.-Ft
finanszírozott összegre, 2006.október 30.napján. 
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[2] A  „hitelkérelem  magánszemélyek  kezese  részére”  elnevezésű  okiratot  II.  rendű  alperes
kérelmezőként aláírta, ugyanezen napon. 

[3] A kérelmek  alapján  Miskolcon,  2006.  november  hó  3.  napján  a  felperes  jogelődje,  mint
hitelező,  valamint  I.  rendű  alperes,  mint  adós  között  hitelszerződés  megnevezéssel,  de
tartalma  szerint  kölcsönszerződés  jött  létre,  melynek  célja  a  Hyundai  Accent  1.4  Classic
típusú személygépkocsi I. rendű alperes, mint adós által történő megvásárlása volt. A szállító
a Borsod Autó Kft. volt.  A hitelösszeg vonatkozásában a szerződés 4. pontjában foglaltak
szerint a gépjármű jelenleg ismert bruttó vételárát  3.152.500.-Ft-ban jelölték meg, az adós
által  fizetendő  saját  részt  315.250.-Ft-ban,  a  hitel  összegét  a  két  összeg  különbözetében,
2.837.250.-Ft-ban állapították meg, a szerződés 1-4.pontjaiban foglaltak szerint. 

[4] Az 5. pont szerint a hitel futamideje 120 hónap volt. 

[5] A 6. pontban foglaltak szerint a kamatozás módja az ügyleti kamatláb: a szerződés változó
kamatozású, CHF alapú, változó futamidejű. 

[6] Az éves induló ügyleti kamatláb mértéke 10,17 %. Az ügyleti kamatláb változásának eseteit
és módját a mellékelt üzletszabályzat tartalmazza. 

[7] A szerződés  tekintetében a Budapest  Bank Nyrt.  bázis  árfolyama: a  Budapest Bank Nyrt.
számlakonverziós  vételi  árfolyam,  a  Budapest  Bank Nyrt.  aktuális  árfolyama:  a  Budapest
Bank Nyrt. számlakonverziós eladási árfolyam. A maximális futamidő 132 hónap. 

[8] A  7.  pont  szerint  a  hitel  visszafizetésére  az  I.  rendű  alperes  120  havi  törlesztőrészlet
megfizetésével  vállalta  teljesíteni.  A  havonta  esedékes  törlesztőrészlet  összege  37.756.-Ft
volt.  Deviza  alapú  finanszírozás  esetén  a  törlesztőrészletek  forintban  fizetendő  összege  a
devizanem árfolyam és kamat alakulásától függően változhat. Ennek jelentős kockázata abban
rejlik,  hogy  a  forint  leértékelődése  nemcsak  az  esedékes  törlesztőrészletek  növekedését
eredményezheti, de a teljes hátralévő tőketartozást is növeli.
 

[9] A  hitelszerződés  lejárat  előtti  megszűnése,  vagy  módosulása  esetén  a  teljes  hátralévő
tőketartozást érintő árfolyamkülönbözet egy összegben esedékessé válik.

 
[10] Az adós kijeleni, hogy tisztában van a deviza alapú finanszírozás fokozott kockázatával és

vállalja ennek következményeit. 

[11] A 9. pont szerint a THM indulómértéke 11,32 % volt, azzal, hogy a THM megváltozásának
feltételeit az üzletszabályzat rögzíti. A számításnál figyelembe vett árfolyam érvényességének
napja  2006.  október  26.  A  THM  meghatározása  az  aktuális  feltételek,  illetve  a  hatályos
jogszabályok  figyelembe  vételével  történik  és  a  feltételek  változása  esetén  a  mértéke
módosulhat. 

[12] A THM mutató értéke nem tükrözi a hitelárfolyam kockázatát. A THM mutató értéke nem
tükrözi a hitelkamat kockázatát. 
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[13] A szerződés 10. pontjában foglaltak szerint az adós a szerződés aláírásával vételi jogot enged
a  hitelezőnek  a  gépjármű  vonatkozásában.  A  vételi  jog  tartalmának  és  gyakorlásának
feltételeire vonatkozóan az üzletszabályzat rendelkezései az irányadók. 

[14] A 12. pont szerint a szerződésben és annak mellékleteiben nem szabályozott feltételekben a
hitelező üzletszabályzata az irányadó, az adós a jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy az
üzletszabályzatot  átvette,  megismerte  és  az  abban  foglaltakat  magára  nézve  kötelezőnek
ismeri el. 

[15] A szerződés az aláírásának napján lépett hatályba.

[16] A szerződést adósként I. rendű alperes, a hitelező helyett és nevében eljárva pedig a Borsod
Autó Kft. képviselője írta alá. Tanúként Kiss Tamás és Újlaki László, a Borsod Autó Kft.
alkalmazottjai írták alá a szerződést. 

[17] A  II.  rendű  alperes  a  2006.  október  hó  30.  napján  kelt  készfizető  kezességvállalási
nyilatkozatban foglaltak szerint kijelentette,  hogy az I. rendű alperes és a hitelezők között
létrejött  hitelszerződést  megismerte,  a hitelszerződés  alapján az adóst a következő fizetési
kötelezettségek terhelik: 4.53.720.-Ft. 

[18] Az  adós  kijelentette,  hogy  nyilatkozatával  feltétlenül  és  visszavonhatatlanul  készfizető
kezességet  vállal  az  adós  Budapest  Autófinanszírozási  Zrt.  felé  fennálló,  a  hivatkozott
szerződésből  eredő  tartozásának  mindenkor  esedékes  része  és  annak  járulékai  erejéig.  A
kezességvállalás a hivatkozott hitelszerződésből eredő kötelezettségek fennállásáig hatályos.

[19] A gépjármű birtokbaadására 2006. november 9-én került sor I.rendű alperes részére. 

[20] A felperes jogelődjének üzletszabályzata 17. pontja szerint az ügyfél a Budapest Autó által
nyújtott, illetve közvetített szolgáltatásokért kamatot, jutalékot, költséget, díjat tartozik fizetni,
melynek  mértékét  a  szerződések,  a  jelen  üzletszabályzat,  valamint  a  Budapest  Autó
mindenkor  érvényes  hirdetménye  tartalmazzák.  A Budapest  Autó  fenntartja  a  hirdetmény
egyoldalú  módosításának  jogát  azzal,  hogy  módosított  hirdetményét  az  ügyfélforgalom
számára nyitva álló helyiségében kifüggeszti,  illetve azt honlapján közzé teszi,  továbbá az
ügyfél kérésére egy példányt az ügyfél rendelkezésére bocsát. A hirdetmény módosítása estén,
annak  feltételei  a  hirdetmény  hatályba  lépésétől  a  folyamatban  lévő  szerződésekre  is
érvényesek.  

[21] A  14.7.  pont  szerint  pénztartozás  késedelmes  megfizetése  esetén  a  késedelmi  kamat  a
Budapest Autó és az ügyfél közötti szerződésben meghatározott fizetési határidő vagy fizetési
időszak lejáratát követő naptól válik esedékessé. 

[22] Ha a szerződés  másként  nem rendelkezik,  pénztartozás  késedelmes  megfizetése  esetén  az
ügyfelet  a  mindenkori  jegybanki  alapkamat  kétszeres  szorzatának  megfelelő  mértékű
késedelmi kamatfizetési kötelezettség terheli. 

[23] A 18.3. pont szerint változó kamatozású szerződés esetén a Budapest Autó jogosult az ügyleti
kamatláb mértékét megváltoztatni,  a jelen üzletszabályzat 17. pontjában foglaltak szerint. 

[24] A 18.3.1. pont szerint változó futamidejű szerződések esetén az ügyleti kamatláb változását
követően a Budapest Autó a szerződés futamidejét és az utolsó törlesztőrészlet nagyságát úgy
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módosítja,  hogy a törlesztőrészletek  összege – az utolsó kivételével  –  ne változzon és az
utolsó törlesztőrészlet összege az induló törlesztőrészlet összegét ne haladja meg. 

[25] Amennyiben kamatváltozás  következtében  a  futamidő  elérte  a  maximális  futamidőt  és  az
utolsó  törlesztőrészlet  elérte  az  induló  törlesztőrészlet  nagyságát,  a  kamatemelkedés
mindaddig  a  hátralévő  törlesztőrészletek  változását  eredményezi,  ameddig  a  törlesztő
részletek összege az eredeti törlesztőrészlet összege alá nem csökkent. A szerződés aktuális
feltételeiről a havi fizetés értesítőben tájékoztatja a Budapest Autó az ügyfelet. 

[26] A 18.3.2. pont szerint a deviza alapú szerződések változó kamatozású szerződések. Az ügyfél
fizetési  kötelezettségei  forintban  teljesítendők.  Deviza  alapú  szerződés  esetén  a
törlesztőrészletekre Budapest Bank Rt. (továbbiakban: BB Rt.) által a szerződés devizanemére
meghirdetett  árfolyamok  módosulásának  függvényében  az  alábbiak  szerint  meghatározott
árfolyam  különbözet  –  a  futamidő  szerint  utolsóként  esedékessé  váló  törlesztőrészlet
kivételével – került érvényesítésre: 
               esedékes törlesztőrészlet összege x (aktuális árfolyam - bázis árfolyam)

bázis árfolyam

[27] Bázis árfolyam: a BB Rt. szerződésben meghatározott  árfolyam típusának a hitelfolyósítás
napját követő első banki napjának végén érvényben lévő árfolyama. 

[28] Aktuális  árfolyam:  a  BB.  Rt.  szerződésben  meghatározott  árfolyam  típusának  a
törlesztőrészlet esedékessége napjának végén érvényben lévő árfolyama. 

[29] Árfolyamkülönbözet elszámolása: a 18.3.3. szerint változó futamidejű deviza alapú szerződés
esetén  az  árfolyamkülönbözet  elszámolása  a  futamidő  változását  eredményezi.  Az
árfolyamkülönbözet az adott törlesztőrészlet tőke, majd kamattartalmát módosítja. 

[30] Változó  futamidejű  szerződések  esetén  az  árfolyamkülönbözet  elszámolását  követően  a
Budapest Autó a szerződés futamidejét és az utolsó törlesztőrészlet nagyságát úgy módosítja,
hogy  a  törlesztőrészletek  összege  –  az  utolsó  kivételével  –  ne  változzon  és  az  utolsó
törlesztőrészlet összege az induló törlesztőrészlet összegét ne haladja meg. 

[31] Amennyiben kamatváltozása következtében a futamidő elérte a maximális  futamidőt  és az
utolsó  törlesztőrészlet  összege  elérte  az  induló  törlesztőrészlet  nagyságát,  az
árfolyamkülönbözet  elszámolása  mindaddig  a  hátralévő  törlesztőrészletek  változását
eredményezi, ameddig a törlesztőrészletek összege az eredeti törlesztőrészlet összege alá nem
csökken. A hátralévő tőke, illetve esetleges kamattartozás árfolyamkülönbözete lejárat előtti
teljes  körű  előtörlesztés,  illetve  megszűnés  esetén  egy  összegben  esedékessé  válik  és  a
következőképpen határozható meg: 

                     hátralévő tartozás összege x (teljesítési árfolyam – bázis árfolyam)
bázis árfolyam 

[32] Teljesítési  árfolyam:  a  Budapest  Autó számláján  történt  jóváírás  napján érvényes  BB. Rt.
számlakonverziós eladási árfolyam. 

[33] A  18.3.4.  pont  szerint  deviza  alapú  finanszírozás  esetén  a  törlesztőrészletek  forintban
fizetendő összege a deviza árfolyamának és kamatának alakulásától függően változhat. Ennek
jelentős  kockázata  abban  rejlik,  hogy  a  forint  leértékelődése  nemcsak  az  esedékes



Miskolci Járásbíróság 5
35.P.21.763/2019/32. szám 

törlesztőrészletek növekedését eredményezi, de a teljes hátralévő tőketartozást is növeli.  A
hitelszerződés  lejárat  előtti  megszűnése  vagy  módosulása  esetén  a  teljes  hátralévő
tőketartozást érintő árfolyam- különbözet egy összegben esedékessé válik. 

[34] A 21. pont szerint a ügyfél a Budapest Autó által finanszírozott összeget és annak kamatait a
szerződésben  megállapított  törlesztőrészletekben  fizeti  meg  a  Budapest-Autónak,  a
szerződésben foglalt ütemezés szerint. A havi törlesztőrészletek a hitelfolyósítás napjától egy
hónapos törlesztési periódusonként esedékesek. 

[35] Az esedékességek napja – amennyiben a felek a szerződésben másként nem rendelkeznek –
minden  naptári  hónapban  az  a  nap,  amely  számánál  fogva  megegyezik  a  hitelfolyósítás
napjával, illetve amennyiben az adott hónapban nincs ilyen számú nap, úgy a hónap utolsó
napja (…). 

[36] A 27.1. pont szerint a szerződés megszűnik felmondás esetén (…). 

[37] A 27.2. pont szerint az ügyfél jogosult a szerződést a Budapest-Autóhoz intézett egyoldalú
írásbeli nyilatkozattal a következő törlesztőrészlet esedékességére felmondani. A Budapest-
Autó jogosult  a  szerződést azonnali  hatállyal  felmondani  a  Ptk.  525.§-ában meghatározott
esetekben, továbbá, ha az ügyfél a szerződésben és annak mellékleteiben foglalt  valamely
kötelezettségét a kitűzött határidőn belül részben vagy egészben nem teljesíti (…). 

[38] A szerződés felmondása esetén az ügyfél köteles valamennyi tartozását a Budapest-Autónak
egy összegben megfizetni. A szerződés felmondásával egyidejűleg a Budapest-Autó jogosult
a gépjárművet lízingszerződés esetén birtokba venni, illetve hitelszerződés esetén vételi jogát
gyakorolni. Ezzel egyidejűleg az ügyfél használati joga a gépjárműre megszűnik és az ügyfél
köteles a gépjárművet annak összes tartozékával és okmányával együtt a Budapest-Autó által
meghatározott  helyen és időben a Budapest-Autónak vagy az általa  megjelölt  személynek
átadni (…). 

[39] A felperes jogelődje az I. rendű alperesnek küldött, a 2013. november 4. napján kelt levelében
a  szerződést  azonnali  hatállyal  felmondta,  arra  tekintettel,  hogy I.rendű  alperes  a  fizetési
kötelezettségeinek a korábban kelt felszólítások ellenére nem tett eleget. Az I. rendű alperes
összes  tartozását  3.243.325.-Ft-ban  állapította  meg,  melynek  összege  késedelmi  kamattal
növelten 3.249.436.-Ft volt. 

[40] Felhívta  az  I.  rendű  alperest,  hogy  a  tartozást  2013.  november  14-ig  fizesse  meg.  A
felmondólevelet Leskó Tamásné vette át I. rendű alperes címén, 2013. november 7-én. 

[41] A felperes jogelődje a 2013. november 4-én kelt levelében II. rendű alperest felszólította, mint
készfizető kezest, hogy kötelezettségvállalása alapján a tartozást két napon belül teljesítse.
Mellékelte  az  I.  rendű  alpereshez  címzett  felmondólevelet.  Az  II.  rendű  alperes  2013.
november 7-én vette át a levelet. 

[42] A felperes jogelődje a 2015. március 16. napján kelt levélben az I. rendű alperest tájékoztatta,
hogy a 2014. évi XL. törvény (elszámolási törvény) alapján előírt elszámolási kötelezettségét
teljesítette,  ez  alapján  az  elszámolás  fordulónapjáig,  2015.  február  1-ig  megállapított
tisztességtelenül felszámított összeget 932.248.-Ft-ban jelölte meg azzal, hogy az összegről az
újraszámítás részletes levezetése mellékletből tájékozódhat. 
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[43] A  tartozásra  elszámolt  összegként  ugyancsak  932.248.-Ft-ot  jelölt  meg  azzal,  hogy  az
elszámolás  összegének  részletezése  alapján  úgy  módosult  a  tőketartozás  összege,  hogy  a
fogyasztói kölcsönszerződésből eredő lejárt tartozás 3.442.098.-Ft volt, a tartozásra elszámolt
összeg 932.248.-Ft, így az elszámolás fordulónapját követően a nyilvántartás devizanevében
2.509.850.-Ft a tartozása. 

[44] Az elszámolás során figyelembe vett, a szerződés megszűnésének időpontjában alkalmazott
tisztességes kamat mértéke 10,17 %. 

[45] A  szerződés  azonnali  hatályú  felmondására  vonatkozó  levélben  az  I.rendű  alperes  2013.
augusztus 27-i törlesztő díj kötelezettsége 34.023.-Ft, késedelmi kamattal együtt 34.494.-Ft, a
2013. szeptember 27-én esedékes törlesztőrészlet 32.819.-Ft, a 2013. október 27-én esedékes
törlesztődíj kamattal együtt 34.210.-Ft volt, - összesen 101.523.-ft - a 2013. november 4-én a
szerződés  azonnali  hatályú  felmondásának  időpontjában  fennálló  tőketartozás  összege
1.999.742.-Ft volt. 

[46] Erre rakódott rá a tört időszaki kamat 5.518.-Ft, a tőketartozás aktuális árfolyamkülönbözete
1.052.135.-Ft, a felszólítási költség 79.000.-Ft, a készpénzátutalási megbízás költsége 545.-Ft,
míg árfolyamkülönbözetként az augusztus 27-i díjra 17.077.-Ft, az augusztus hó 27-i díjra,
18.854.-Ft,  újabb  felszólítási  költségként  78.-Ft,  a  szeptember  27-i  díj
árfolyamkülönbözeteként  17.631.-Ft.,  október 27-i díj  árfolyamkülönbözeteként  17.017.-Ft,
felszólítási  költségként 471.-Ft, hiteles másolat  költségeként  1.801.-Ft, tört  időszaki  kamat
árfolyam különbözetként 2.906.-Ft, míg késedelmi kamatként 6.948.-Ft. Ez adta ki összesen a
3.243.325.-Ft összegű tartozást. 

[47] A  szerződés  újraszámított  adatai  szerint  összesen  201.201.-Ft  túlfizetést  tüntetett  fel  az
elszámolás 2013. november 4-ig, a szerződés megszűnéséig.

[48] A felperes jogelődje a 2019. március 1. napján kelt levelében értesítette az I., illetve II. rendű
alpereseket  külön küldeményben,  mint  adóst  és  mint  kezest,  hogy a fennálló  tőketartozás
összegét,  2.509.850.-forintot  és  járulékait,  különösen  a  mindenkori  jegybanki  alapkamat
kétszeres  szorzatának  megfelelő  késedelmi  kamatot  a  felperesre  engedményezte.  A
tulajdonjog átszállásának napja 2019. február 25. volt.

[49] Az I. rendű alperes 2019. március 6-án, a II. rendű alperes pedig 2019. április 4-én vette át a
küldeményt. 

[50] Az  I.rendű  alperes  2019.  február  25-én  fennálló  tartozása  2.509.850.-Ft  tőke,  valamint
222.977.-Ft késedelmi kamat tartozás volt. 

[51] A felperes jogelődje a 2014. január 28-án kelt levelében 3.297.711.-Ft megfizetésére, a 2016.
július  1-jén  kelt  levelében  2.509.850.-Ft  és  késedelmi  kamata,  összesen  2.614.995.-Ft
megfizetésére, majd a 2017. november 8. napján kelt levelében 2.675.768.-Ft megfizetésére
hívta fel az I.rendű alperest. 

[52] A küldeményeket  az  I.  rendű alperes  2014.  február  3-án,  2016.  július  8-án,  illetve  2017.
november 17-én vette át. 

[53] A felperes  jogelődje  a  II.  rendű  alperest  a  fenti  időpontokban  kelt  leveleiben  ugyancsak
felhívta a tartozások megfizetésére. 
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[54] A küldeményeket 2014. február 3-án, 2016. július 5. napján II.rendű alperes átvette, a 2017.
november  10.  napján  postára  adott  küldemény  „nem  kereste”  jelzéssel  érkezett  vissza  a
feladóhoz. 

[55] A II. rendű alperest  a Szerencsi Járásbíróság a 2017. szeptember 26. napján kelt  és 2017.
november  3.  napján  jogerőre  emelkedett  P.20.346/2017/13.  sorszámú  ítéletével
cselekvőképességet  teljesen  korlátozó  gondnokság  alá  helyezte  valamennyi  ügycsoport
tekintetében és egyúttal a választójog gyakorlásából is kizárta. 

[56] A  Borsod-Abaúj-Zemplén  Megyei  Kormányhivatal  Tokaji  Járási  Hivatala  BO-16/HA/49-
1/2018. számú határozata  alapján Csóri  Zsuzsannát  – II.rendű alperes  lányát  -  rendelte  ki
II.rendű alperes gondnokául. 

[57] rendű alperes a Debreceni Ezüst Nyár idősek Otthonának lakója. 

[58] A felperes kérelmére dr. Szabó Zsolt Zoltán egri közjegyző 33019/Ü/30.849/2019. szám alatt
bocsátott  ki  fizetési  meghagyást  az  alperesekkel  szemben  azzal,  hogy  egyetemlegesen
fizessenek meg 2.509.850.-Ft és járulékait,  valamint  75.296.-Ft eljárási  díjat  és 62.746.-Ft
kamarai jogtanácsosi díjat.

[59] A kérelem szabályszerű benyújtásának dátuma 2019. június 28. napja volt. 

[60] A  fizetési  meghagyással  szemben  az  alperesek  jogi  képviselőjük  útján  ellentmondást
terjesztettek elő azzal, hogy a követelést nem ismerik el. 

[61] Az alperesi ellentmondás folytán az eljárás perré alakult. 

[62] A perben felperes keresetet tartalmazó iratát előterjesztette. 

[63] Felperes  kérte,  hogy a  bíróság kötelezze  alpereseket,  hogy egyetemlegesen  fizessenek
meg 2.509.850.-Ft-ot és ezen összeg után a 2019. február 26. napjától a kifizetés napjáig
járó, a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével  megegyező mértékű késedelmi
kamatát, valamint 222.977.-Ft lejárt késedelmi kamatot és perköltségét. 

[64] A perköltség körében a becsatolt költségjegyzék alapján a peres eljárás illetékeként 150.591.-
Ft, míg jogi előadói munkadíj címén 125.492.-Ft megfizetésére kérte kötelezni alpereseket a
32/2003. (VIII.22.) IM számú rendelet 3.§ (2) bekezdés a) pontja alapján. 

[65] A felperes előadta, hogy I. rendű alperes a gépjárműkereskedő Borsod-Autó Kft-nél terjesztett
elő hitelkérelmet, mely alapján felperes jogelődje, a Budapest Autófinanszírozási Zrt., mint
hitelező, a Borsod-Autó Kft., mint szállító és I. rendű alperes között a Hyundai Accent 1.4.
Classic  típusú  gépjármű finanszírozása  tárgyában  2006.  november  3-án  gépjárművásárlási
kölcsönszerződés jött létre. A gépjármű vételára 3.152.500.-Ft volt, a saját erő 315.250.-Ft, a
hitel  teljes  összege  2.837.250.-Ft.  A  hitel  várható  futamideje  120  hónap,  maximális
futamideje 132 hónapban került megjelölésre. A törlesztőrészlet várható összege havi 37.756.-
Ft volt, az éves induló ügyleti kamatláb 10,17 %, míg a hitel devizaneme CHF. 

[66] A  szerződés  tekintetében  a  jogelőd  bázisárfolyama  a  jogelőd  számlakonverziós  vételi
árfolyama, a BB Nyrt. aktuális árfolyama, a BB Nyrt. számlakonverziós eladási árfolyama. A
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THM induló  mértéke  11,32 % volt.  A szerződés  változó  kamatozású,  svájci  frank alapú,
változó futamidejű volt. Az üzletszabályzat vonatkozó pontjai alapján az ügyleti kamat és a
THM mértéke változhatott. 

[67] Az  üzletszabályzat  17.3.  pontja  szerint  alakultak  a  díjak  és  költségek,  valamint  az
árfolyamkülönbözet.  Előadta,  hogy  I.  rendű  alperes  vételi  jogot  engedett  a  felperes
jogelődjének a gépjármű vonatkozásában, melyre vonatkozó szabályokat az üzletszabályzat
16. pontja tartalmazza. 

[68] Az I.  rendű alperes  a  szerződés  aláírásával  kijelentette,  hogy az  üzletszabályzatot  átvette,
megismerte, az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. A szerződésben nem
szabályozott kérdésekben az üzletszabályzat volt elsősorban irányadó. 

[69] Az I. rendű alperes szerződésben tájékoztatást kapott arról is, hogy deviza alapú finanszírozás
esetén  a  törlesztőrészletek  forintban  fizetendő  összege  a  devizanem  árfolyam  és  kamat
alakulásától  függően  változhat,  ennek  a  jelentős  kockázata  abban  rejlik,  hogy  a  forint
leértékelődése  nemcsak  az  esedékes  törlesztőrészletek  növekedését  eredményezheti,  de  a
teljes  hátralévő  tőketartozást  is  növeli.  A  hitelszerződés  lejárat  előtti  megszűnése  vagy
módosulása esetén a teljes hátralévő tőketartozást érintő árfolyamkülönbözet egy összegben
esedékessé vált. Az I. rendű alperes a szerződés aláírásával kijelentette, hogy tudatában van a
deviza alapú finanszírozás fokozott kockázatának és vállalja ennek következményeit. 

[70] A felperes jogelődje a hitel összegét folyósította. Hivatkozott az üzletszabályzat 17.4. pontja
alapján késedelmes fizetési kötelezettség teljesítése esetén a mindenkori jegybanki alapkamat
kétszeres  szorzatának  megfelelő  késedelmi  kamatfizetési  kötelezettség  terheli  az  I.  rendű
alperest.  Mellékelte  az átadás,  átvételi  jegyzőkönyvet  a  gépjármű birtokba adásáról  2006.
november 9. napján. 

[71] Előadta,  hogy a  II.  rendű alperes  nyilatkozatával  feltétlen  és  visszavonhatatlan  készfizető
kezességet vállalt I. rendű alperes felperesi jogelőd felé fennálló kölcsönszerződésből eredő
tartozásáért, a mindenkor esedékes része és járulékai erejéig. 

[72] Mivel az I. rendű alperes nem tett eleget a szerződésben rögzített fizetési kötelezettségének, a
felperes  jogelődje  azonnali  hatállyal  jogosult  volt  a  szerződést  felmondani,  amelyre  2013.
november hó 4. napján került sor. A felmondólevelet I. rendű alperes meghatalmazottja 2013.
november 7-én vette át. Az I. rendű alperes felmondáskori tartozása 3.243.325.-Ft volt. 

[73] A felperes  jogelődje  egyidejűleg  a  II.  rendű  alperesnek  is  megküldte  felmondólevelet  és
felszólította a kezesi kötelezettségvállalás alapján, hogy a fizetési kötelezettségének tegyen
eleget két napon belül. 

[74] rendű alperes 2013. november 7-én vette át a küldeményt. 

[75] Felperes előadta azt is, hogy jogelődje az elszámolási törvényben foglalt kötelezettségeinek
eleget  tett  2015.  március  16.  napján,  kiszámította  az  általa  korábbiakban  tisztességtelenül
felszámított  összeget,  amely az elszámolás  forduló napjáig,  2015. február 1-ig 932.248.-Ft
volt, így az alperesek lejárt tartozása az elszámolás fordulónapja után 2.509.850.-Ft volt. 

[76] Ezután  felperesi  jogelőd  többször  is  felszólította  I.  rendű alperest  a  tartozás  rendezésére,
hasonlóképpen II. rendű alperest is. A felszólító levelek mindkét alperesre vonatkozóan 2014.
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január 28-án, 2016. július 1-jén és 2017. november 8. napján keltek, I. rendű alperes 2014.
február 3-án, 2016. július 8-án, illetve helyettes átvevője 2017. november 17-én átvette. 

[77] A  II.  rendű  alperes  esetében  2014.  február  3-án,  2016.  július  5-én  kerültek  átvételre  a
küldemények, a 2017. november 10-i felszólító levél „nem kereste” jelzéssel érkezett vissza. 

[78] Becsatolta  a  jogelőd  által  készített  kalkulációt  alperesek  tartozásának  alakulásáról  a
felmondáskor és azt követően. Az engedményezéskor az alperesek tartozása 2.509.850.-Ft és
222.977.-Ft késedelmi kamat volt. 

[79] Előadta,  hogy  a  Budapest  Autófinanszírozási  Zrt.  2016.  január  2-ával  anyavállalatával  a
Budapest Bank Zrt-be olvadt be, amelyről feleket értesítette. 

[80] A felperes, mint engedményes és jogelődje, mint engedményező között 2019. február 25-én
jött  létre  engedményezési  szerződés  a  perbeli  követelésre.  Az engedményezési  értesítőt  I.
rendű alperes helyettes átvevője 2019. március 6-án, II. rendű alperes pedig 2019. április 5-én
átvette. 

[81] Jogelődje a kölcsöntartozásból, valamint a kapcsolódó költségekből álló követelést, minden
lejárt és jövőben esedékes járulékával együtt felperesre engedményezte. 

[82] A perbeli szerződés fogyasztói szerződésnek minősül, e körben hivatkozott a Kúria 2/2014.
PJE. határozatára, az elszámolási törvényre, a 2014. évi XXXVIII. törvényre, arra, hogy az
elszámolási  törvény  3.§-a  szerint  a  tisztességtelenül  felszámított  összegként  feltüntetett
összeget úgy kell tekinteni, mintha az adós ekkora összeget törlesztett volna. 

[83] Az ez alapján készített elszámolás kiküszöbölte a szerződések érvénytelenségét. Hivatkozott
arra, hogy I. rendű alperes panasszal nem élt a jogelőd felé az elszámolással szemben, így az
elszámolás felülvizsgáltnak minősül. 

[84] Követelése jogalapja tekintetében hivatkozott  a régi  Ptk. 523.§ (1) bekezdésére,  272.§ (1)
bekezdésére, 327.§ (1) bekezdésére, 329.§ (2) bekezdésére. 

[85] Becsatolta  a  kölcsönszerződést,  üzletszabályzatot,  hitelkérelmet,  átadás-átvételi
jegyzőkönyvet,  kezességi  nyilatkozatot,  felmondólevelet,  felszólítást  a  teljesítésre,  az
elszámolásra  vonatkozó  iratokat,  fizetési  felszólításokat  a  kapcsolódó  tértivevényekkel,
számlatörténetet, engedményezési értesítőt. 

[86] Felperes  az  alperes  ellenkérelmére  vonatkozó  válasziratában  hivatkozott  a  PKKB.
P.303.181/2017/38-II.  számú  ítéletére,  a  perbeli  szerződéssel  megegyező  szerződés
vonatkozásában  a  tekintetében,  hogy  a  bíróság  kifejtette,  hogy  a  szerződés  tárgya
meghatározásával kapcsolatban a jogelődje szerződése megfelelt a 6/2013. és az 1/2016. PJE.
határozatban támasztott követelményeknek, így a Hpt. 213.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti
semmisségi ok nem állt fenn. 

[87] Hivatkozott arra, hogy a szerződés 6. pontja a kölcsön jellegét változó kamatozású, változó
futamidejű,  deviza alapú kölcsönként határozza meg, megjelölte,  hogy a devizanem svájci
frank, a kölcsönösszeg 2.837.250.-Ft.



Miskolci Járásbíróság 10
35.P.21.763/2019/32. szám 

[88] A  szerződés  részévé  vált  az  üzletszabályzat  18.3.2.  pontja,  amely  alapján  a  szerződés
forintban  meghatározott  kölcsönösszegének  deviza  ellenértéke  a  kölcsön  folyósításának
napján kiszámítható volt, az pedig nem volt érvényességi követelmény, hogy a kölcsön deviza
ellenértéke a szerződéskötés napján legyen megállapítható, tehát a kölcsönszerződés tárgya
meghatározott volt. 

[89] Hivatkozott  arra, hogy az alperes árfolyamkockázatról szóló tájékoztatás hiányára alapított
érvénytelenségi  kifogása  nem  megalapozott,  e  körben  hivatkozott  a  kölcsönszerződés  7.
pontjának  rendelkezésére,  amely  szövegéből  az  átlagos  fogyasztó  számára  is  egyértelmű,
hogy  az  árfolyamkockázatnak  nincs  felső  határa,  a  forint  leértékelődése  a  hátralévő
tőketartozást  növeli  és  ennek  kockázata  korlátozás  nélkül  kizárólag  az  adóst  terheli.
Álláspontja  szerint  a  tájékoztatás  egyértelmű  és  kielégítő,  amely  alapján  az  alperes
megalapozott döntést hozhatott. 

[90] Hivatkozott a 6/2013. PJE 3. pontjában foglaltakra azzal, hogy a tájékoztatási kötelezettség a
7. pontban foglaltak szerint az árfolyamváltozás lehetőségére is kiterjed azzal,  hogy ez az
esedékes  törlesztőrészletek  és  a  teljes  tartozás  összegének  növekedését  eredményezheti.
Hivatkozott  a  6/2013.  PJE  határozat  indoklásában  foglaltakra  arra  vonatkozóan,  hogy  a
tájékoztatási kötelezettség az árfolyamváltozás várható irányára nem terjedhet ki, előre nem
látható mértékére,  a kockázat reális voltára,  valószínűségére. Ilyen tartalmú kötelezettséget
nem is lehetne teljesíteni. 

[91] Tájékoztatása  egyértelmű,  nemcsak  kikövetkeztetni  lehet  több  rendelkezés  együttes
értelmezésével  a  devizahitel  kockázatait.  A  tájékoztatási  kötelezettség  megsértésének
következménye  nem  az,  hogy  a  szerződés  semmis.  Az  álláspontja  alátámasztására
vonatkozóan  bírósági  ítéleteket  csatolt,  amelyeknek  hasonló  a  tartalmuk.  Azzal,  hogy  a
hivatkozott Kúriai jogegységi határozatok, illetve az általa hivatkozott és becsatolt bírósági
ítéletek szerint a szerződésben foglalt tájékoztatás tisztességtelensége nem merülhet fel, így ez
a szerződés érvénytelenségét nem eredményezheti. 

[92] A felmondás érvénytelensége körében azt adta elő, hogy a törlesztőrészletek meg nem fizetése
miatt  került  felmondásra  a  szerződés,  az  elszámolás  adatai  szerint  932.248.-Ft  volt  a
tisztességtelenül felszámított összeg. 

[93] Hivatkozott a Magyar Nemzeti Bank elnökének 54/2014. (XII.10.) számú MNB rendeletére,
mely  tartalmazza  a  pénzügyi  intézmények  fogyasztói  kölcsönszerződéseinek  érvénytelen
szerződéses kikötéseire tekintettel szükséges elszámolás módszertanának külön szabályairól
szóló rendelkezést, amely kimondja, hogy azon elszámolási időszakban, melyben az eredeti
fogyasztói kölcsönszerződés alapján a fogyasztó késedelembe esett, az átszámított fogyasztói
kölcsönt  is  késedelmesnek  kell  tekinteni,  függetlenül  az  esetleges  túlfizetéstől.  Ez  a
jogszabályi rendelkezés világosan kimondja, hogy utólagosan az elszámolási törvény szerint
felszámított  fogyasztói  követelés  nem  befolyásolja  az  adós  késedelembe  esését,  így  a
késedelmes teljesítés okán a szerződés felmondását sem. 

[94] E  körben  hivatkozott  a  III/01339/2016.  számú  alkotmánybírósági  határozatra,  amelyben
kimondta  az  Alkotmánybíróság,  hogy  e  rendelkezés  kizárólag  a  fogyasztói  követelés
összegének a pénzügyi elszámolási folyamat során történő meghatározására vonatkozik, nem
érinti  a  Kúriának  a  pénzügyi  intézmények  fogyasztói  kölcsönszerződéseire  vonatkozó
jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII.
törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyéb rendelkezésekről szóló 2014. évi XL.
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törvény  hatálya  alá  tartozó  fogyasztói  kölcsönszerződések  felmondása  jogszerűségének
megítélését. 

[95] Ezért  álláspontja  szerint  az elszámolás  alapján  meghatározott  tisztességtelenül  felszámított
összeg nem befolyásolja a felmondás jogszerűségét, ezért a jogelődje jogszerűen mondta fel a
szerződést. 

[96] A  követelés  összegszerűsége  körében  becsatolta  jogelődje  kimutatását,  amely  tételesen
tartalmazza az I. rendű alperes befizetéseit és azok elszámolásának alakulását tőke, kamat és
egyéb teljesítés szerinti megbontásban. Ezekből látszik, hogy a befizetésekből milyen összeg
került  a  tőkére,  kamatra  elszámolásra,  összesen  3.243.325.-Ft-ot  fizetett  be  az  adós.  Az
engedményezés időpontjában látható a kimutatás utolsó sorában, hogy a fennálló tartozás az
engedményezéskor felperes által megjelölt 2.509.850.-Ft tőke, 227.977.-Ft késedelmi kamat
volt, amely megegyezik a kereseti kérelemben érvényesíteni kívánt összeggel. 

[97] A felperes  az  I.  rendű alperes  személyes  meghallgatása  során előadottakra  észrevételezte,
hogy  előadása  szerint  annak  ellenére,  hogy  nem  volt  tisztában  az  árfolyamkockázat
fogalmával, arra nem kérdezett rá, csak aláírta a szerződést, számára az volt a fontos, hogy az
autót megszerezze és hogy havonta milyen összeget kell visszafizetni. E körben hivatkozott a
régi  Ptk.  4.§  (4)  bekezdésében  foglaltakra,  arra,  hogy  nem az  adott  helyzetben  általában
elvárható  módon  járt  el,  az  általánosan  tájékozott,  észszerűen  figyelmes  és  körültekintő
átlagos fogyasztónak sem tekinthető, mert csak aláírta a szerződést, az abban foglaltakat meg
sem próbálta érteni. 

[98] Azt nyilatkozta, hogy a lakásán is van svájci frank alapú hitel, amelyet nem sokkal hamarabb
vett fel, ebből arra következtethetünk, hogy az I. rendű alperes tisztában volt a deviza alapú
kölcsönök sajátosságaival, mert nem ez a perbeli hitel volt az első ilyen típusú jogügylete. 

[99] A felperes kérte az érdemi tárgyalások távollétében történő megtartását. 

[100] Alperesek  érdemi  ellenkérelmükben  jogi  képviselőjük  útján  felperes  keresetének
elutasítását, perköltségben marasztalását kérték. 

[101] A perköltség körében a becsatolt költségjegyzék alapján ügyvédi munkadíjként 125.493.-Ft-ra
tartott igényt a 32/2003. (VIII.22.) IM számú rendelet alapján, áfa nélkül. 

[102] Felperes  által  előadott  tényállást  elismerték,  nem  cáfolták,  az  azokból  levont  jogi
következtetéssel nem értettek egyet. 

[103] Az alperesek  hivatkoztak  arra,  hogy a  szerződés  érvénytelen,  annak  az  árfolyamkockázat
általa  való  viselésére  vonatkozó  szerződés  részei  tisztességtelenek,  ezáltal  fogyasztói
szerződés lévén érvénytelenek, ezért a kereset megalapozatlan. 

[104] E  körben  hivatkozott  a  Hpt.  213.§  (1)  bekezdés  a)  pontjában  foglaltakra  azzal,  hogy  a
szerződésnek az a kitétele, hogy a szerződés CHF alapú, tisztességtelen, azokra felperes jogot
nem alapíthat, ő maga nem marasztalható, lévén a szerződésben vállalt fizetési kötelezettségét
már  teljesítette.  Hivatkozott  a  2/2014.  PJE  határozatban  foglalt  árfolyamkockázat
tisztességtelenségére vonatkozó kitételre, a körben, hogy ha a pénzügyi intézménytől kapott
nem  megfelelő  tájékoztatás  vagy  a  tájékoztatás  elmaradása  folytán  a  fogyasztó  alappal
gondolhatta úgy, hogy az árfolyamkockázat nem valós, vagy őt csak korlátozott mértékben
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terheli, a szerződésnek az árfolyamkockázatra vonatkozó rendelkezése tisztességtelen, aminek
következtében a szerződés részlegesen vagy teljesen érvénytelen. 

[105] Hivatkozott arra is, hogy ha a szerződés egyértelmű megfogalmazása, a megfelelő tartalmú
kockázatfeltáró nyilatkozat ellenére a szerződéskötés során a pénzügyi intézménytől kapott
tájékoztatása  alapján  a  fogyasztó  alappal  gondolhatta  úgy,  hogy  az  általa  viselendő
árfolyamkockázat nem valós, annak nincs reális valószínűsége vagy az bizonyos mértékben
korlátozott.  Ebben  az  esetben  a  szerződés  a  nem  megfelelő  tájékoztatással  érintett
rendelkezése  tisztességtelen,  amely  a  szerződés  részleges  vagy  teljes  érvénytelenségét
eredményezi. 

[106] Ezen túlmenően hivatkozott az Európai Unió Bírósága által C-186/16. szám alatt meghozott
ítéletének  45.  pontjára,  amely  meghatározza,  hogy  a  szerződési  feltétel  mikor  világos  és
érthető. Az I.rendű alperes álláspontja szerint tájékoztatást kellett volna kapnia arról, hogy a
kölcsönt  ugyanazon  külföldi  pénznemben  kell  visszafizetni,  mint  amelyben
folyósították.Nemcsak  alaki  és  nyelvtani  szempontból,  hanem  a  konkrét  tartalom
vonatkozásában is érthetőnek kell lenni a fogyasztó számára abban az értelemben, hogy az
átlagosan tájékozott ésszerű figyelmes és körültekintő átlagos fogyasztó ne csupán azt legyen
képes  felismerni,  hogy  annak  a  devizának  az  árfolyama,  melyben  a  kölcsönszerződést
megkötötték, emelkedhet vagy csökkenhet, hanem értékelni kell tudni egy ilyen feltételnek a
pénzügyi kötelezettségeire gyakorolt, esetlegesen jelentős gazdasági következményeit is. 

[107] A szerződési feltétel tisztességtelen jellege az érintett szerződés megkötésének időpontjához
viszonyítva értékelendő, figyelemmel azokra a körülményekre, amelyekről az eladónak vagy
szolgáltatónak  a  szerződés  megkötésének  időpontjában  tudomása  lehetett  és  amelyek  az
említett szerződés későbbi teljesítésére kihathatnak. 

[108] A 93/13. irányelv 4. cikkét úgy kell értelmezni, hogy ez megköveteli a szerződési feltételek
világosságát és érthetőségét, a szerződés megkötésekor fennálló, a szerződés megkötésével
kapcsolatos  összes  körülményre,  valamint  a  szerződés  összes  többi  feltételére  hivatkozva
értékeljék,  azon  körülmény  ellenére  is,  hogy  a  feltételek  némelyikét  a  nemzeti  jogalkotó
tisztességtelennek nyilvánította, vagy ilyennek vélelmezte és ennek alapján azok semmisségét
állapította meg. 

[109] A  nemzeti  bíróságnak  a  felperesként  eljáró  fogyasztó  helyett  hivatalból  kell  figyelembe
vennie  valamely  szerződési  feltétel  adott  esetben  tisztességtelen  jellegét,  amennyiben
rendelkezésére állnak az ehhez szükséges jogi és ténybeli elemek. 

[110] Az  árfolyamkockázat  alperesre  telepítése  a  szerződés  főszolgáltatása,  ezen  feltétel  nélkül
felperes nem kötötte volna meg a szerződést, a szerződés ezen érvénytelen rész nélkül nem
teljesíthető. 

[111] Hivatkozott a Kúria Konzultációs Testülete 2014. április 10-i üléséről szóló emlékeztető 3. és
4.  pontjában  foglaltakra.  E  körben  megjelölt  szerződésben  nem arra  az  üzletszabályzatra
hivatkozott, amely jelen perben becsatolásra került. Ezt a felperes észrevételezte is, hogy a
HIT/2006.  (15.31.)  számú üzletszabályzat  nem az  ő  üzletszabályzata,  így  a  bíróság  ezt  a
hivatkozást figyelmen kívül hagyta. 
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[112] A felmondás érvénytelensége körében az alperesek arra hivatkoztak, hogy három törlesztő díj
meg nem fizetése miatt  került sor a szerződés felmondására, 34.023.-Ft, 32.577.-Ft, illetve
34.165.-Ft, összesen 100.765.-Ft elmaradás miatt. 

[113] Az  elszámolási  törvényben  foglaltak  szerint  932.248.-Ft  volt,  ami  tisztességtelenül  került
felszámításra a szerződésre. Ezen iratok egybevetésével megállapítható, hogy nem állt fenn
tartozása, sőt túlfizetése volt, ezért a felmondás nem tekinthető jogszerűnek, a követelés ezért
idő előtti. E körben a saját okfejtését erősítendő, becsatolta a Debreceni Ítélőtábla, Fővárosi
ítélőtábla, illetve a Kúria végzését, valamint a Szerencsi Járásbíróság egy ítéletét is. 

[114] A  követelés  összegszerűsége  kapcsán  kifogásolta,  hogy  a  tartozás  érthető,  részletes
levezetését  a  felperes  nem mellékelte  a  keresetéhez,  nem derül  ki,  hogy  az  alperesekkel
szemben miért  azt  az összegű követelést  érvényesíti,  amennyit.  A csatolt  mellékletek nem
bizonyítékok, csak felperes tényelőadásai. Becsatolta a Konzultációs Testület emlékeztetőjét,
illetve az általa hivatkozott ítéleteket. 

[115] A viszontválaszában  a  szerződés  tisztességtelensége  körében  ítéleteket  csatolt,  amelyek  a
felperesi  jogelőd  által  alkalmazott  szerződések  kockázat  feltárásának  hiányosságait,  így  a
szerződés  érvénytelenségét  állapították  meg.  A  felmondás  érvénytelensége  körében  pedig
hivatkozott arra, hogy a felperes jogszabállyal szemben idézi a 2014. évi XL. törvény 6.§ (2)
bekezdését. 

[116] Csatolta a Miskolci Törvényszék egy ítéletét,  amely úgy foglalt állást, hogy amennyiben a
felmondás  alapjául  szolgáló  hátralékos  tartozás  összegét  a  felmondás  időpontjában
megállapítható, a későbbi törvényi elszámolás során rögzített túlfizetés összege meghaladja,
úgy a felmondás jogszerűtlen. Ebben az esetben is ez áll fenn, a tartozás és a tisztességtelenül
felszámított  összeg  közötti  eltérés  megközelítőleg  kilencszeres,  ezért  az  arányosítás
szükségtelen.  Amennyiben  a  bíróság  felhívást  fogalmaz  meg  e  körben,  azt  vállalják
előterjeszteni. 

[117] Alperesnek  bizonyítási  indítványa  volt,  kérte  Kiss  Tamás  és  Ujlaki  László  tanúkénti
meghallgatását  a  szerződéskötés  körülményeire  nézve  a  devizakockázatokra  vonatkozó
tájékoztatás nyújtása körében. 

[118] Az I. rendű alperes személyes nyilatkozatát a 17. sorszámú jegyzőkönyv tartalmazza. Ebben
az I. rendű alperes hivatkozott arra, hogy a nagymamájának lett volna szüksége gépkocsira,
támogatás igénybevételével akarták volna megvásárolni, mivel ő maga volt fizetőképes, ezért
került sor arra, hogy az ő nevére vásárolták meg az autót. 

[119] A Borsos-Autó Kft-nél Miskolcon tudott olyan ajánlatot kapni, ami számára ár-érték arányban
és minden szempontból megfelelt, lényegében beugró nélkül tudta elhozni a gépkocsit. Arra,
hogy svájci  frank alapú a hitel,  felhívták a figyelmét,  azt  kérdezte, hogy minél hamarabb,
minél  kevesebb  pénzből  hogyan  lehetne  a  gépkocsit  megvásárolni,  ekkor  kapta  azt  a
tájékoztatást, hogy svájci frank alapú hitel segítségével. 

[120] A lakásán is van svájci frank alapú hitel, amit nem sokkal hamarabb vett fel a K&H Banktól,
mint ahogy az autót megvette.  Adtak kedvezményt is. A szerződést Ujlaki László és Kiss
Tamás írták alá. Kiss Tamással beszélt, arról volt szó, hogy az autót svájci frank alapú hitellel
tudja megvásárolni ebben a konstrukcióban, vagy így viszi el az autót, vagy nem. Maximális
futamidőben állapodtak meg. Azt a tájékoztatást kapta a törlesztőrészletről, hogy nem nagyon
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fog változni. Azt mondták, hogy jól megy a svájci frank, az üzlet jól beindul, jó pozícióban
lesz.  Ennek megörült,  mert  mikor  a  lakásvásárlásra  vette  fel  a  szabadfelhasználású  hitelt,
jelzálogjogot  is  alapítottak  az ingatlanra,  ott  sem mondták,  hogy kiszámíthatatlan  lenne  a
törlesztőrészletek alakulása. A forint alapú hitel 15.000.-Ft-tal drágább törlesztőrészlettel járt
volna. 

[121] Villamosvezetőként dolgozott akkor és most is, havi nettó jövedelme akkor 127.800.-Ft volt.
A törlesztőrészleteket  a nagymamája nyugdíjából  fizették megállapodás  alapján.  Megkapta
azt a tájékoztatást, hogy egyedül kevés, ahhoz, hogy az autót el tudja hozni, egy családtag
szükséges kezesnek, ezért vállalta az édesanyja a kezességet. Az édesanyja is megnézte az
autót, mindent megmutattak, kipróbáltak, hogy megfelelő lesz -e, az iratokkal mikor készen
voltak, aláírták, megbeszélték, hogy a futamidő a lehető leghosszabb legyen. Ezt követően
hamar értesítették,  hogy a hitelt  engedélyezték,  alá lehet írni a papírokat,  hamar zajlott  az
ügyintézés. Ezt a szót, hogy árfolyamkockázat,  lehet, hogy említették,  de a jelentését nem
mondták  el.  A  szerződésből  a  törlesztőrészletet,  futamidőt  elolvasta,  megpróbálták
elmagyarázni,  hogy  mit  tartalmaz  a  szerződés,  valamennyire  elmondták,  azt  is,  hogy  a
törzskönyv a banknál lesz, ha kifizeti, akkor fogja megkapni. 

[122] Az árfolyamkockázatról hallott, de hogy mit jelent, arról nem, ők inkább az autóról beszéltek,
mivel  az  autókereskedés  alkalmazottai  voltak.  Az  üzletszabályzatot  nagyjából  átfutották,
példányt kapott  belőle.  Azt mondták,  hogy nem mehet annyira fel,  jól  fog menni a svájci
frank, tovább a dolgot nem firtatták. Menet közben volt valamilyen emelkedés, ami nem volt
annyira számottevő. Szerinte az utolsó törlesztőrészlet már több, mint 50.000.-Ft volt, mikor
már a második részletet sem fizették meg, akkor már telefonáltak neki. A felmondólevelet
megkapta, nem sikerült különösebben egyeztetni. 

[123] Felperes keresete az alábbiak szerint nem megalapozott:   

[124] A  Polgári  Törvénykönyvről  szóló  2013.  évi  V.  törvény  hatályba  lépésével  összefüggő
átmeneti  és  felhatalmazó  rendelkezésekről  szóló  2013.  évi  CLXXVII.  (Ptké.)  50.§  (1)
bekezdése  alapján  a  járásbíróság  a  perre  a  Polgári  Törvénykönyvről  szóló  1959.  évi  IV.
törvény (régi Ptk.) rendelkezéseit alkalmazta. 

[125] A járásbíróság az eljárásban a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.)
eljárási szabályait alkalmazta. 

[126] 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. 

[127] A (2) bekezdés szerint, ha a hitelező a pénzintézet – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában
– az adós kamatfizetésére köteles (bankkölcsön). 

[128] A  bíróság  a  becsatolt  megnevezése  szerint  hitelszerződés,  de  tartalma  alapján
kölcsönszerződés alapján állapította meg tényként, hogy a felperes jogelődje, mint hitelező, I.
rendű  alperes,  mint  adós,  valamint  a  Borsod-Autó  Kft.,  mint  szállító  között  jött  létre
kölcsönszerződés, melyben a felperes jogelődje egy Hyundai Accent 1.4. Classic típusú, a
szerződésben meghatározott alváz- és motorszámú személygépkocsi megvásárlásához nyújtott
2.837.250.-Ft összegű kölcsönt, 120 havi futamidőre, változó kamatozással.
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[129] A  régi  Ptk.  272.§  (1)  bekezdése  szerint  kezességi  szerződéssel  a  kezes  arra  vállal
kötelezettséget, hogy amennyiben a kötelezett nem teljesít, maga fog helyette a jogosultnak
teljesíteni. 

[130] A (2) bekezdés szerint kezességet csak írásban lehet érvényesen vállalni.

[131] A Ptk. 273.§ (1) bekezdése szerint a kezes kötelezettsége ahhoz a kötelezettséghez igazodik,
amelyért  kezességet  vállalt;  érvényesítheti  azokat  a  kifogásokat,  amelyet  a  kötelezett
érvényesíthet a jogosulttal szemben. 

[132] A régi Ptk. 274.§ (2) bekezdés a) pontja szerint a kezes nem követelheti, hogy a jogosult a
követelést  először a kötelezettől  hajtsa be (készfizető kezesség),  ha a felek így állapodtak
meg. 

[133] A  bíróság  a  perben  tényként  állapította  meg  a  becsatolt  készfizető  kezességvállalási
nyilatkozat  alapján,  hogy  2006.  október  30-án  a  II.  rendű  alperes  az  I.  rendű  alperes
hitelszerződésből  eredő  tartozásáért  feltétlen  és  visszavonhatatlan  készfizető  kezességet
vállalt.

[134] A bíróság tényként állapította meg a becsatolt  azonnali  hatályú felmondás alapján,  hogy a
felperes jogelődje a 2013. november 4. napján kelt levelében a szerződést azonnali hatállyal
felmondta. Ezzel a tartozás megfizetése egyösszegben vált esedékessé.

[135] A bíróság tényként állapította meg a felmondás tartalma alapján, hogy a 2013. augusztus hó
27., szeptember 27., illetve október 27-i törlesztőrészletek összege 101.523.-Ft forint a három
hónapra.  A  tőketartozás  összege  a  felmondáskor  1.999.742.-Ft  volt.  Az  elmaradt  díjak
árfolyamkülönbözete összesen 99.585.-Ft volt.

[136] A Ptk.  328.§ (1) bekezdése szerint  a  jogosult  követelését  szerződéssel  másra átruházhatja
(engedményezés). 

[137] A (3)  bekezdés  szerint  az  engedményezésről  a  kötelezettet  értesíteni  kell,  a  kötelezett  az
értesítésig jogosult az engedményezőnek teljesíteni. 

[138] A (4) bekezdés szerint, ha a kötelezettet az engedményező értesíti,  a kötelezett az értesítés
után csak az új jogosultnak (engedményes) teljesíthet; az engedményestől származó értesítés
esetén  a  kötelezett  követelheti  az  engedményezés  megtörténtének  igazolását.  Ennek
hiányában csak a saját veszélyére teljesíthet annak, aki engedményesként fellépett. 

[139] A Ptk. 329.§ (1) bekezdése szerint engedményezéssel az engedményes a régi jogosult helyébe
lép és ászállnak rá a követelést biztosító zálogjogból és kezességből eredő jogok is. 

[140] A  (2)  bekezdés  szerint  a  kötelezettnek  az  engedményezésről  való  értesítése  az  elévülést
megszakítja. 

[141] A  (3)  bekezdés  szerint  a  kötelezett  az  engedményessel  szemben  érvényesítheti  azokat  a
kifogásokat és beszámíthatja azokat az ellenköveteléseket is, amelyek az engedményezővel
szemben az értesítéskor már fennállt jogalapon keletkeztek. 
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[142] A  bíróság  a  perben  tényként  állapította  meg,  hogy  a  felperes  jogelődje  felperesre
engedményezett 2019. február 25. napjával, mint tulajdonjog átszállás napjával 2.509.850.-Ft
tőketartozást és járulékait. A felperes jogelődje értesítette erről mind I. rendű, mind II. rendű
alpereseket, amely küldeményt mindkét alperes átvette. 

[143] A bíróság tényként állapította meg, hogy a felperes jogelődje 2013. november 4. napján kelt
levelében a szerződést azonnali hatállyal felmondta a becsatolt levél alapján. 

[144] A bíróság tényként állapította meg a felmondólevél alapján, hogy a szerződés 27.2. pontja
alapján azonnali hatállyal került felmondásra a hitelszerződés, mert a fizetési kötelezettségét I.
rendű alperes határidőben nem teljesítette, így a szabályzat alapján valamennyi tartozás egy
összegben  esedékessé  vált.  Az  I.  rendű  alperes  tartozása  a  felmondás  időpontjában
3.249.436.-Ft  volt  összesen,  amelyet  I.  rendű alperes  nem fizetett  meg,  II.  rendű alperesi
készfizető kezes szintén nem fizetett meg. 

[145] A bíróság tényként állapította meg a levél tartalma alapján, hogy a 2013. augusztus hó 27.,
szeptember 27., illetve október 27-i törlesztőrészletek elmaradása összesen 101.523.-Ft forint
a három hónapra.  A tőketartozás  összege a felmondáskor  1.999.742.-Ft volt.  Az elmaradt
díjak árfolyamkülönbözete összesen 73.485.-Ft volt. Ennek figyelembevételével az elmaradt
tartozás 
175.008.-Ft volt.

[146] A perben a bíróság tényként állapította meg, a becsatolt,  erre vonatkozó irat alapján, hogy
megtörtént az elszámolási törvény alapján a felek közötti elszámolás, amellyel szemben az I.
rendű alperes panasszal nem élt, a tisztességtelenül felszámított összeg 932.248.-Ft volt, 2015.
február 1. napjáig az elszámolás fordulónapjáig megállapítottan. 

[147] A bíróság tényként állapította meg az elszámoláshoz csatolt hiteltörténeti kimutatás melléklet,
illetve  újraszámítás  részletes  levezetése  melléklete  alapján,  hogy  201.201.-Ft  túlfizetése
keletkezett  az  I.  rendű  alperesnek  az  újraszámítás  kapcsán  2006.  december  9-től  2013.
november 4-ig, a szerződés felmondásának időpontjáig. 

[148] Az alperesek ellentmondásukban nem vitatták, elfogadták a felperes által előadott tényállást,
ezért a járásbíróság a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) 266.§ (1)
bekezdése alapján felperes által előadott tényállást valósnak fogadta el és a tényállási részben
foglaltak szerint ezt rögzítette. 

[149] A perben a  Pp.  265.§ (1)  bekezdése  alapján  a  felperesnek kellett  bizonyítania  követelése
jogalapját,  összegszerűségét,  míg az alperesnek kellett  azt  bizonyítania,  hogy az okiratban
rögzítettekkel ellentétben az árfolyamkockázatról nem kapott megfelelő tájékoztatást, illetve
azt is, hogy az általa hivatkozottak szerint a felmondás a szerződés vonatkozásában nem volt
érvényes,  mert  a  felmondás  időpontjában,  2013.  november  4-én  nem állt  fenn  tartozása,
figyelemmel az elszámolási törvényben rögzített tisztességtelenül felszámított összegre. 

[150] Az alperes e körben kérte Kiss Tamás és Ujlaki László tanúkénti meghallgatását. 

[151] A bíróság Ujlaki László tanúvallomását aggály- és ellentmondásmentesként értékelte, aki a
szerződéskötés  idején,  2006-ban ügyintéző  volt,  I.  rendű alperes  úgy nyilatkozott,  hogy a
szerződés részleteit nem a tanúval beszélték meg, hanem Kiss Tamással. 
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[152] A tanú emlékezett az I. rendű alperesre, mert kiderült, hogy versenybíró volt és őt is érdeklik
a  versenysportok,  de  arra  nem  emlékezett,  hogy  az  autó  adásvételekor  milyen  feladatot
végzett.  Általánosságban nyilatkozott  arra,  hogy több bankkal  dolgoztak ebben az időben,
amíg  értékesítő  volt,  több  bank  hitelét  is  értékesítették,  hiteltáblázata  volt  a  bankoknak,
amelyen  a  havi  törlesztőrészleteket  meg  lehetett  nézni.  A  feltételekről  tájékoztatták  az
ügyfeleket. 2008-ig a svájci frank alapú hitel volt a legjobb, hiába ez volt a legkedvezőbb, de
havi díjban legnagyobb változása volt. Tudták, hogy ez változhat, változott is, mert a bankból
mindig küldték a táblázatokat, ezen látták a változást. Az ügyfeleket tájékoztatták, hogy úgy
vegyék fel a svájci frank alapú hitelt, hogy kockázatos, ha nő a törlesztőrészlet, akkor is ki
tudják fizetni.  Erről a tájékoztatást  kötelező volt  megadni,  lelkiismeretesen tájékoztatni.  A
forint-hitelnek magasabb volt a törlesztőrészlete. A tájékoztatást megadták arról, ha a forint
romlik, a törlesztőrészlet összege emelkedni fog. Az ügyfeleknek a lehetősége megvolt arra,
hogy a szerződést elolvassák, de sokszor nem éltek ezzel. 

[153] A bíróság Kiss Tamás tanúvallomását is aggály- és ellentmondásmentesként értékelte. 2006.
április 4-től dolgozik az akkori Borsodi Autójavítónál, most Borsod-Autó Kft-nél, értékesítő
volt, jelenleg értékesítési vezető. Emlékezett az I. rendű alperesre, gépkocsijának rendszámára
is, mert ezeket meg tudja jegyezni. Nyilatkozott arra, hogy több bankkal voltak kapcsolatban,
a törvényben előírt tájékoztatás elhangzott, bár nem emlékszik arra, hogy az mi volt, svájci
frankban,  euróban,  forintban  lehetett  hitelt  felvenni,  biztos  volt  benne,  hogy  a  deviza
kockázatról esett szó, arról, hogy a svájci frank változhat, illetve a forint árfolyama is, ennek
megfelelően a havi díj is és a tőketartozás is változhat. 

[154] Most már csak fix törlesztőrészlettel rendelkező forinthitelek vannak, a mai napig is elhangzik
a változó kamatozású hitelek felvételekor, hogy ez milyen kockázatot rejt magában. Bár úgy
nyilatkozott,  hogy mindig elmondja,  hogy ha árfolyamkockázatról  esik szó,  hogy a svájci
frank  változása  esetén  nőhet  a  törlesztőrészlet.  Biztos  volt  benne,  hogy  adott  erről
tájékoztatást,  hogy a havi díj  nőhet. Nem emlékezett,  hogy zajlott,  hogy felismerhette-e I.
rendű alperes, hogy az árfolyamkockázat csak őt terheli, ügyletenként nem emlékezett, hogy
ki, hogy fogadta vagy érette meg ezeket a dolgokat. Az ügyfeleknek mindig van lehetőségük a
szerződést átolvasni.

[155] Az I. rendű alperes nyilatkozata kapcsán hivatkozott arra, hogy az biztos nem hangzott el,
hogy csak svájci frankban lehet hitelt felvenni, a forint hitel kamata magasabb volt. Arról,
hogy az árfolyamváltozásnál a törlesztőrészlet követi az árfolyamváltozást, biztosan volt szó. 

[156] Utóbb I.  rendű  alperes  úgy módosította  nyilatkozatát,  hogy lehet,  hogy elmondták,  hogy
emelkedhet a törlesztőrészlet, ha az árfolyam változik, bizonytalan volt ebben, hogy megkapta
-e a tájékoztatást. 

[157] A bíróság  álláspontja  szerint  a  hitelszerződés  8.  pontjában egyértelműen  rögzítésre  kerül,
hogy a szerződés változó kamatozású, CHF alapú, változó futamidejű,  rögzítésre került  az
induló  ügyleti  kamatláb  mértéke,  az,  hogy  a  változásának  esetei  és  módja  az
üzletszabályzatban  van,  az,  hogy  a  szerződés  tekintetében  a  Budapest  Bank  Nyrt.  Bázis
árfolyama:  a  BB  Nyrt.  számlakonverziós  vételi  árfolyama,  míg  az  aktuális  árfolyam  a
számlakonverziós eladási árfolyam, szintén rögzítésre került. 

[158] A 7. pontban egyértelműen és világosan rögzítette a felperes jogelődje,  hogy deviza alapú
finanszírozás esetén a törlesztőrészletek forintban fizetendő összege a devizanem árfolyam és
kamat alakulásától függően változhat. Ennek jelentős kockázata abban rejlik, hogy a forint
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leértékelődése  nemcsak  az  esedékes  törlesztőrészletek  növekedését  eredményezheti,  de  a
teljes hátralévő tőketartozást is növeli. 

[159] A  hitelszerződés  lejárat  előtti  megszűnése  vagy  módosulása  esetén  a  teljes  hátralévő
tőketartozás érintő árfolyamkülönbözet egy összegben esedékessé válik. Az adós kijelentette,
hogy  tisztában  van  a  deviza  alapú  finanszírozás  fokozott  kockázatával  és  vállalja  ennek
következményeit. 

[160] Az I. rendű alperes nem vitatta, hogy a szerződéskötéskor az üzletszabályzatot kézhez vette. 

[161] Az üzletszabályzat  egyértelműen rögzíti  18.3.  pontjában a  változó kamatozású  szerződést,
18.3.1. pontjában a törlesztőrészletek változását, változás kamatozás esetén mind a fix-, mind
a  változó  futamidejű  szerződések  esetén.  Külön rögzíti  a  18.3.2.  pontban  a  deviza  alapú
szerződések vonatkozásában, hogy azok változó kamatozásúak. Azt is, hogy az ügyfél fizetési
kötelezettségei  forintban  teljesítendők.  Meghatározza  az  árfolyamkülönbözet  számításának
módját mind a bázis, mind az aktuális árfolyam fogalmát, annak meghatározási módját, az
árfolyamkülönbözet  elszámolására  vonatkozó  szabályokat.  Az  üzletszabályzat  18.3.3.  a
változó  futamidejű  deviza  alapú  szerződés  esetén  az  árfolyamkülönbözet  elszámolása
vonatkozásában rögzíti, hogy a futamidő változását eredményezheti. 

[162] Az üzletszabályzat 18.3.4. pontja szintén rögzíti,  hogy deviza alapú finanszírozás esetén a
törlesztőrészletek  forintban  fizetendő  összege  a  devizanem  árfolyamának  és  kamatának
alakulásától  függően  változhat.  Szintén  rögzíti,  hogy  deviza  alapú  finanszírozás  esetén  a
törlesztőrészletek  forintban  fizetendő  összege  a  devizanem  árfolyamának  és  a  kamatának
alakulásától  függően  változhat.  Ennek  jelentős  kockázata  abban  rejlik,  hogy  a  forint
leértékelődése nemcsak az esedékes törlesztőrészletek növekedését eredményezi, de a teljes
hátralévő tőketartozást is növeli. A hitelszerződés lejárat előtti megszűnése vagy módosulása
esetén a teljes hátralévő tőketartozást érintő árfolyamkülönbözet egy összegben esedékessé
válik. 

[163] Ez  az  üzletszabályzatban  megjelenő  szabályozás  teljes  mértékben,  szó  szerint  egyezően
megtalálható a hitelszerződés 7. pontjában. 

[164] A bíróság az I.  rendű alperes személyes nyilatkozata alapján állapította meg tényként (17.
sorszámú jegyzőkönyv), hogy a szerződésből a törlesztőrészletet, hitelösszeget és a futamidőt
olvasta el, amikor aláírta. Elmagyarázták neki, hogy mit tartalmaz a szerződés. Ez önmagában
azt jelenti, mivel a szerződés az árfolyamkockázatra vonatkozó tájékoztatást is tartalmazza,
hogy megkapta a tájékoztatást. 

[165] Nem fogadható el az a nyilatkozata, hogy bár hallott az árfolyamkockázatról, azt említették
részére, de szerinte a jelentését nem mondták el,  mert  amennyiben elolvassa a szerződést,
illetve az üzletszabályzatot, erről tudomása lehetett volna. 

[166] A tanúk által  előadottakból ilyen idő távlatában is az a következtetés vonható le, hogy az
I.rendű alperes megkapta az árfolyamkockázatra vonatkozó tájékoztatást.

[167] A Kúria Konzultációs Testületének 2019. április 10-i üléséről készült emlékeztető is rögzíti,
hogy  a  2/2014.  PJE.  számú  jogegységi  határozat  1.  pontja  változatlanul  irányadó.  A
szerződésben  egyértelműen  megfogalmazásra  került,  nemcsak  egyes  részeiből
kikövetkeztethető az árfolyamkockázat,  illetve annak viselésére vonatkozó szabályozás, azt
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mind maga a hitelszerződés, maga az üzletszabályzat egyértelműen tartalmazza, világosan és
érthetően.

[168] A  perben  az  nem  merült  fel,  hogy  ne  lett  volna  elegendő  idő  a  szerződés,  illetve  a
szerződéssel egyidejűleg megkapott üzletszabályzat áttanulmányozására. 

[169] A hitelszerződés, illetve az üzletszabályzat megfogalmazása nem volt félreérthető, nem volt
homályos és bonyolult sem, nem kifogásolható. 

[170] A régi Ptk. 209.§ (1) bekezdése szerint tisztességtelen az általános szerződési feltétel, illetve a
fogyasztói  szerződésben  egyedileg  meg  nem tárgyalt  szerződési  feltétel,  ha  a  feleknek  a
szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit a jóhiszeműség és tisztességi követelményének
megsértésével egyoldalúan és indokolatlanul a szerződési feltétel támasztójával a szerződést
kötő fél hátrányára állapítja meg.

[171] 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. 

[172] A régi Ptk. 209/A.§ (1) bekezdése szerint, - melyet a 2006. március 1-től követően kötött
szerződésekre kell alkalmazni - az általános szerződési feltételként a szerződés részévé váló
tisztességtelen kikötést a sérelmet szenvedett fél megtámadhatja. 

[173] A  (2)  bekezdés  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. 

[174] A  régi  Ptk.  205.§  (1)  bekezdése  szerint  a  szerződés  a  felek  akaratának  kölcsönös  és
egybehangzó kifejezésével jön létre. 

[175] A  régi  Ptk.  205/A.§  (1)  bekezdése  szerint  általános  szerződési  feltételnek  minősül  az  a
szerződési feltétel,  amelyet az egyik fél  több szerződés megkötése céljából egyoldalúan,  a
másik  fél  közreműködése  nélkül  előre  meghatároz  és  amelyet  a  felek  egyedileg  nem
tárgyaltak meg. 

[176] A  2/2014.  PJE.  rendelkező  részének  1.  pontja  szerint  a  deviza  alapú  fogyasztói
kölcsönszerződés  azon  rendelkezése,  mely  szerint  az  árfolyamkockázatot  –  a  kedvezőbb
kamatmérték ellenében – korlátozás nélkül a fogyasztó viseli, a főszolgáltatás körébe tartozó
szerződéses  rendelkezés,  amelynek a tisztességtelensége  főszabályként  nem vizsgálható.  E
rendelkezés tisztességtelensége csak akkor vizsgálható és állapítható meg, ha az általánosan
tájékozott, ésszerűen figyelmes és körültekintő átlagos fogyasztó számára, annak tartalma a
szerződéskötéskor – figyelemmel a szerződés szövegére, valamint a pénzügyi intézménytől
kapott tájékoztatásra – nem volt világos, nem volt érthető. 

[177] Ha a pénzügyi intézménytől kapott nem megfelelő tájékoztatás vagy a tájékoztatás elmaradása
folytán a fogyasztó alappal gondolhatta úgy, hogy az árfolyamkockázat nem valós vagy őt
csak  korlátozott  mértékben  terheli,  a  szerződésnek  az  árfolyamkockázatra  vonatkozó
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rendelkezése  tisztességtelen,  aminek  következtében  a  szerződés  részlegesen  vagy  teljesen
érvénytelen. 

[178] A  6/2013.  PJE.  3.  pontja  szerint  a  pénzügyi  intézményt  a  jogszabály  alapján  terhelő
tájékoztatási kötelezettségnek ki kell terjednie az árfolyamváltozás lehetőségére és arra, hogy
annak milyen hatása van a törlesztőrészletre. A tájékoztatási kötelezettség nem terjedhet ki az
árfolyamváltozás mértékére. 

[179] A deviza alapú kölcsönszerződések esetében a felek között információs egyensúlyhiány állt
fenn, ezt ellensúlyozandó a Hpt. 203.§-a speciális többlettájékoztatási kötelezettséget írt elő a
pénzügyi intézmények számára. Az e jogszabályi rendelkezés alapján előírt, az ügyfél által
aláírt  kockázatfeltáró  nyilatkozatnak  tartalmaznia  kell  az  árfolyamkockázat  ismertetését,
valamint  annak hatását  a  törlesztőrészletre.  A tájékoztatásnak  tehát  ki  kellett  terjednie  az
árfolyamváltozás lehetőségére és arra, hogy annak milyen hatása van a törlesztőrészletre. A
tájékoztatási  kötelezettség  ugyanakkor  az  árfolyamváltozás  irányára,  előre  nem  látható
mértékére, a kockázat reális voltára nem terjedhetett ki. 

[180] Az  Európai  Bíróság  C-51/17.  számú,  C-186/16.  számú  ítélete  megfogalmazza,  hogy  a
szerződési  feltétel  világos  és  érthető  megfogalmazására  vonatkozó követelményt  úgy kell
érteni, hogy az azt is előírja,  hogy a szerződés átláthatóan tüntesse fel azon mechanizmus
konkrét  működését  is,  melyre  az  érintett  feltétel  utal,  valamint  adott  esetben  az  e
mechanizmus és a többi feltételben előírt mechanizmusok közötti viszonyt oly módon, hogy a
fogyasztó pontos és érthető szempontok alapján értékelhesse a számára ebből eredő gazdasági
következményeket. 

[181] Az alperesek képviselője hivatkozott  a 93/13. irányelv 4. cikk 2. bekezdésének, 3. cikk 1.
bekezdésének, illetve 4. cikknek az értelmezésére vonatkozó rendelkezésére, illetve 6. cikk 1.
bekezdés és 7. cikk 1. bekezdésének értelmezésére (11. beadvány 3., 4. oldal). 

[182] A bíróság álláspontja szerint a már fentebb hivatkozott  tényállásban idézettek és a fentiek
alapján  az állapítható  meg,  hogy az I.  rendű alperes  mikor  a  szerződést  megkötötte,  nem
gondolhatta azt alappal, hogy az általa viselendő árfolyamkockázat nem valós, annak nincs
reális  valószínűsége  vagy bizonyos  mértékben  korlátozott.  Azt  sem gondolhatta,  hogy  az
árfolyam  rá  nézve  kedvezőtlen  változásának  nincs  felső  határa.  Azt  sem,  hogy  az
árfolyamkockázat  bizonyos  mértékben  korlátozott,  hogy  lenne  egy  maximuma.  Ilyen
tájékoztatás a tanúvallomások alapján megállapíthatóan nem hangzott el.Az I.rendű alperes
csak arra hivatkozott, hogy nem kapott az árfolyamkockázatra vonatkozó tájékoztatást.

[183] A  szerződési  feltétel  világosan  és  érthetően  került  megfogalmazása,  tartalmazza,  hogy  a
kölcsönt forintban kell  visszafizetni,  amennyiben az I.  rendű átolvasta  volna a szerződést,
illetve  az  üzletszabályzatot,  minimális  körültekintéssel  járt  volna  el,  annak  egyértelmű
megfogalmazása  alapján  felismerhette,  hogy  a  svájci  frank  árfolyama  emelkedhet  vagy
csökkenhet  és  azt  is  értékelhette,  hogy  milyen  gazdasági  következménye  van  ennek  a
pénzügyi kötelezettségére. Egyértelműen  az, hogy a törlesztőrészlet nőhet vagy csökkenhet,
illetve  a  hátralévő  futamidő  növekedhet.  Ez  alapján  nyilvánvalóan  mérlegelhette,  hogy  a
szerződéses kötelezettséget tudja-e vállalni,  anyagi helyzete lehetővé teszi-e az esetlegesen
magasabb összegű törlesztőrészlet megfizetését.

[184] A felperes jogelődjének tájékoztatása megfelel az Európai Bíróság C-51/17. számú ügyében
hozott határozatában foglaltaknak is, alkalmas arra, hogy abból a fogyasztó felismerje a forint
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svájci  frankhoz  képesti  leértékelődésének  lehetőségét,  alkalmas  arra,  hogy  a  fogyasztó
értékelni tudja ezen körülmény bekövetkezése esetén a pénzügyi kötelezettségére gyakorolt
hatásait.  A  szerződés  megkötésének  időpontjában  még  nem  lehetett  azt  tudni,  hogy  az
árfolyamváltozásnak  milyen  lesz  a  jövőbeni  iránya,  csak  a  múltbéli  tapasztalatok  voltak
ismertek. 

[185] Az  I.rendű  alperes  egyebekben  kijelentette  a  szerződés  szerint,  hogy  tisztában  van  a
devizaalapú finanszírozás fokozott kockázatával, vállalja ennek következményeit.

[186] Ennek ellenkezőjét nem bizonyította a perben. Nem bizonyította, hogy az árfolyamkockázatra
vonatkozó tájékoztatást  mind szóban, mind írásban nem kapta meg, illetve,  hogy a kapott
tájékoztatás ne lett volna valós.

[187] A régi Ptk. 4.§ (4) bekezdése szerint, ha ez a törvény szigorúbb követelményt nem támaszt, a
polgári  jogi  viszonyokban úgy kell  eljárni,  ahogy az  az  adott  helyzetben  elvárható.  Saját
felróható magatartására előnyök szerzése végett senki nem hivatkozhat. Aki maga sem úgy
járt  el,  ahogy  az  az  adott  helyzetben  elvárható,  a  másik  fél  felróható  magatartására
hivatkozhat. 

[188] Mivel az I.rendű alperes elismerte, hogy a szerződést nem tanulmányozta át, mielőtt aláírta,
erre lett volna lehetősége, ezen felróható magatartására nem hivatkozhat.

[189] Az alperesek hivatkoztak arra is, hogy a felmondás érvénytelen volt, mert annak időpontjában
nem  állt  fenn  tartozásuk,  a  szerződésre  tisztességtelenül  felszámított  összeg  figyelembe
vételével. 

[190] A szerződés felmondására a már fentebb hivatkozott régi Ptk. 525.§ (1) bekezdése alapján
került sor. 

[191] A  DH.2. törvény alapján a pénzügyi intézmények túlfizetésként voltak kötelesek elszámolni a
fogyasztó által tisztességtelen kikötés ellenére történt teljesítéseket. 

[192] A  felmondás  oka  a  felek  által  sem  vitatottan  az  volt,  hogy  három  törlesztőrészlet
megfizetésével késedelembe esett az I. rendű alperes, amelyek összege az árfolyamkülönbözet
nélkül 101.523.-Ft volt. 

[193] A bíróság a perben tényként állapította meg a felülvizsgáltnak minősülő elszámoláshoz csatolt
újraszámolt  kimutatás  alapján,  hogy  a  szerződés  felmondásának  időpontjában  az  I.  rendű
alperesnek  201.201.-Ft  összegű  túlfizetése  keletkezett,  ezért  egyértelműen  megállapítható,
hogy az  I.  rendű  alperesnek  a  felmondás  időpontjában  nem volt  a  felmondásra  okot  adó
szerződésszegést megalapozó tartozása. 

[194] A  felmondás  a  szerződésben  kikötött  vagy  a  törvényben  meghatározott  felmondási  ok
fennállta hiányában érvénytelen, mert a felmondás joga a feltételek hiányában nem illeti meg
a szerződő felet. 

[195] Ebből kifolyólag, ha az elszámolás alapján a felmondási ok megdől, akkor a kölcsönszerződés
a  felmondás  érvénytelensége  miatt  nem  szűnik  meg.  Ezt  állapította  meg  a  Civilisztikai
Kollégiumvezetők  2015.  november  9-től  10.  napján  tartott  országos  értekezletéről  készült
emlékeztető III.1. pontja. 
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[196] A rendelkezésre álló adatokból egyértelműen megállapítható, hogy túlfizetése volt I. rendű
alperesnek  a  felmondás  időpontjában,  amely  a  tisztességtelenül  felszámított  összeget
jelentősen meghaladta, így I. rendű alperes nem esett késedelembe. Felmondási jog hiányában
a felmondás érvénytelen. 

[197] A felperesnek a bíróság azt a hivatkozását nem fogadta el,  hogy a Magyar Nemzeti  Bank
Elnökének  54/2014.  (XII.10.)  számú MNB rendelete  tartalmazza  a  6.§  (2)  bekezdésében,
hogy azon elszámolási időszakban, amelyben az eredeti fogyasztói kölcsönszerződés alapján a
fogyasztó  késedelembe  esett,  az  átszámított  fogyasztói  kölcsönt  is  késedelmesnek  kell
tekinteni, függetlenül az esetleges túlfizetéstől. 

[198] Az  Alkotmánybíróság  IV/1385/2019.  ügyszámú  alkotmányjogi  panasz  alapján  indult
eljárásában annak indokolási részében is kimondja,  hogy az Alkotmánybíróság a pénzügyi
intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseinek érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel
szükséges elszámolás  módszertanának különös szabályairól  szóló 54/2014. (XII.10.) MNB
rendelet  6.§  (2)  bekezdésének  alkalmazásával  összefüggésben  az  alaptörvény  B.  cikk  (1)
bekezdéséből, T. cikk (3) bekezdéséből és 41. cikk (5) bekezdéséből származó alkotmányos
követelményként  állapítja  meg,  hogy  e  rendelkezés  kizárólag  a  fogyasztói  követelés
összegének a pénzügyi elszámolási folyamat során történő meghatározására vonatkozik. 

[199] A  rendelkezés  nem  érinti  azonban  a  Kúriának  a  pénzügyi  intézmények  fogyasztói
kölcsönszerződéseire  vonatkozó  jogegységi  határozatával  kapcsolatos  egyes  kérdések
rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyéb
rendelkezésekről  szóló  2014.  évi  XL.  törvény  hatálya  alá  tartozó  fogyasztói
kölcsönszerződések felmondása jogszerűségének megítélését. 

[200] Tehát a felperesi hivatkozás e körben nem releváns. 

[201] A felperes  bank  deviza  alapú  kölcsönszerződésből  eredő,  alperesek  által  vitatott  kereseti
követelésének alátámasztására a felülvizsgált elszámolás nem szolgálhat. Az elszámolásnak
az adósok tartozására vonatkozó adatai nem kötik a perben eljáró bíróságokat. Kizárólag a
pénzügyi intézmény által a fogyasztó terhére a különnemű árfolyamok, valamint az egyoldalú
kamat-, költség- és díjemelés alkalmazásával tisztességtelenül felszámított és így az adósok
által túlfizetett összeg az, ami további jogvita tárgyát már nem képezheti. (BH.2018.282. eseti
döntés)

[202] Az  I.  rendű  alperesnek  a  felmondás  alapjául  szolgáló  hátralékos  tartozása  összegét  a
felmondás  időpontjában  megállapítható,  a  későbbi  törvényi  elszámolás  során  rögzített
túlfizetés  összege  meghaladta,  ezért  a  felmondás  jogszerűtlen.  Ezért  a  felmondásra
jogszabályba  ütköző  módon  került  sor,  emiatt  érvénytelen  a  felmondás  és  a  szerződés
megszűnését eredményező joghatás kiváltására nem alkalmas. 

[203] Ezért  a  felek  közt  létrejött  szerződés  nem szűnt  meg a felmondással,  a  felmondással  egy
összegben lejárt tartozás  alperesekkel szemben nem érvényesíthető. 

[204] A fentiekre tekintettel határozott a bíróság a rendelkező részben foglaltak szerint. 

[205] A  perben  a  felperes  pervesztes,  alperesek  pernyertesek  lettek,  ezért  kötelezte  a  bíróság
pervesztes  felperest  az  alperesek  perköltségének  megfizetésére  a  Pp.  83.§  (1)  bekezdése
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alapján,  a Pp. 81.§-ában foglaltaknak megfelelően felszámított  perköltség vonatkozásában,
melyet a 32/2003. (VIII.22.) IM számú rendelet 3.§ (2) bekezdés a) pontja alapján állapított
meg a pertárgyértékre  figyelemmel, 125.493.-Ft összegben, mely Áfa-t nem tartalmaz. 

[206] Az ítélet elleni fellebbezési jog a Pp. 365.§ (2) bekezdés a) pontján alapul. 
  
Miskolc, 2020. december 10. 

dr. Kovács Edina
bíró




