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A Kecskeméti  Törvényszék  dr.  Rajzó-Angel  Henriett  kamarai  jogtanácsos  által  képviselt
REG-FINANCE ZRT. 1044 Budapest, Óradna u. 5. szám alatti székhelyű felperesnek,- dr.
Csitos  Eszter  ügyvéd  (6000  Kecskemét,  Klapka  u.  9-11.  II/43.)  által  képviselt
SCHMIDINGER PÉTER 6100  Kiskunfélegyháza,  Kossuth  u.  21-23.  III/56.  szám alatti
lakos  alperes  ellen  166.680  forint  és  járulékai  megfizetése  iránt  indított  perében  a
Kiskunfélegyházi Járásbíróság 2020. június 30. napján kelt 3.P.20.133/2020/10. számú ítélete
ellen a felperes által 11. sorszám alatt előterjesztett fellebbezése folytán – tárgyaláson kívül –
meghozta a következő

í t é l e t e t:

A törvényszék az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja.

Kötelezi az alperest, hogy 15 napon belül fizessen meg a felperes részére 20.000,- (Húszezer)
forint másodfokú perköltséget.

Az ítélet ellen fellebbezésnek nincs helye.

I n d o k o l á s

[1] Az  elsőfokú  bíróság  a  fellebbezéssel  támadott  ítéletében  a  keresetet  elutasította.
Indokolásában megállapította, hogy az alperes 2007. október 8. napján megrendelt 4.214.000
forint vételárért egy Chevrolet Lacetti SW 2.0 D-Platinum típusú gépjárművet. A gépjármű
vételárának  kiegyenlítése  érdekében  a  K&H  Autófinanszírozó  Zrt.-vel  –  a  felperes
jogelődjével – 2007. október 11. napján lízingszerződést kötött. Az alperes kezdő befizetése
425.396 forint, a teljes futamidő 84 hónap, a havi induló lízingdíj 57.376 forint, az összes
induló  kamat  991.020  forint  volt.  Az  elsőfokú  bíróság  megállapította,  hogy  az  egyedi
lízingszerződés mellett az üzletszabályzat általános része, az ÁSZF, a fizetési ütemezés, az
átadás-átvételi  jegyzőkönyv  és  az  adatvédelmi  ügyféltájékoztató  a  szerződés  mellékletét
képezi.  Megállapította  azt  is,  hogy  a  szerződés  5.3.  pontja  szerint  a  pénzügyi
lízingszerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a lízingbeadó üzletszabályzatának
általános  része,  az  ÁSZF  pénzügyi  lízingszerződés  személygépjárművekre  vonatkozó
rendelkezései, továbbá az adatvédelmi ügyféltájékoztató az irányadóak, melyek a szerződés
elválaszthatatlan részét képezik és melyek átvételét az alperes aláírásával elismerte. A fizetési
ütemezés szerint a devizanem CHF, a kötéskori árfolyam 146,89 forint/CHF volt. A referencia
kamatláb CHF LIBOR 3 hónapos értékét 2,81 % mértékben határozták meg. 

[2] Az alperes a megemelkedett lízingdíjakat nem tudta megfizetni, ezért a gépjárművet 2011.
szeptember 29. napján a K&H Lízingcsoport telephelyén leadta. 2011. szeptember 30. napján
a  K&H  Autófinanszírozó  Zrt.  a  lízingszerződést  azonnali  hatállyal  felmondta  és  a  teljes
tartozást, mely 3.379.259 forint volt, lejárttá tette. A gépjárművet 2014. november 16. napján
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1.420.000  forint  vételáron  értékesítette,  így  elszámolást  követően  az  alperes  tartozása
2.010.125 forint volt.  A K&H Bank Zrt. az alperessel szemben fennálló követelését 2016.
november 14. napján megkötött engedményezési szerződéssel a felperesre engedményezte. 

[3] A felperes keresetében azt kérte, hogy a bíróság az alperest lízingszerződés nem teljesítéséből
eredő pénztartozás jogcímén 166.680 forint és ennek 2016. november 9. napjától a kifizetés
napjáig  járó  jegybanki  alapkamat  kétszeresének  megfelelő  mértékű  késedelmi  kamata  és
perköltség  megfizetésére  kötelezze.  A keresetét  az  alperes  és  a  felperesi  jogelőd  között
megkötött  lízingszerződésre  alapította.  Állította,  hogy  az  engedményezés  időpontjában
1.958.073 forint összegű tőketartozása állt fenn az alperesnek, mely összegből a felperes jelen
perben 166.680 forintot kíván érvényesíteni. 

[4] Az  alperes  a  kereset  elutasítását  és  a  felperes  perköltségben  való  marasztalását  kérte.
Elsődlegesen alaki védekezést terjesztett elő, érdemi védekezésében érvénytelenségi kifogást
és a felmondás jogszerűségét is vitatta. Az alperes álláspontja szerint a szerződés semmilyen
tájékoztatást nem tartalmaz az árfolyamváltozás vagy kockázatviselés körében és a felperes
jogelődjének tájékoztatása e körben nem volt kielégítő, erre figyelemmel ez tisztességtelen. 

[5] Az  alperes  elsődleges  alaki  védekezése  kapcsán  az  elsőfokú  bíróság  az  alperes  eljárás
megszüntetése iránti kérelmét nem találta megalapozottnak, azt külön végzésben elutasította.
Megállapította, hogy a felperes jogelődje és alperes között fogyasztói szerződésnek minősülő
pénzügyi  lízingszerződés  jött  létre,  ugyanis  a  felek  a  lízingtárgyban  és  lízingdíjban
megállapodtak, mely a szerződés létrejöttéhez szükséges, de egyben elegendő is. A pénzügyi
lízingszerződésre,  mint  atipikus  szerződésre  a  régi  Hpt.  213.  §-ának  rendelkezései  nem
vonatkoznak. Megállapította, hogy a perben a feleknél eltérő tartalmú szerződéses példányok
voltak fellelhetők, így vitatott volt a szerződés tartalma körében az, hogy a szerződés deviza,
vagy forintalapú, és hány %-os a kamat,  esetleg 0 %-os kamattal  jött-e létre.  A perben a
felperes a követelése alapjaként olyan, a jogelődje által aláírt szerződést csatolt, mely szerint
az  első  lízingdíj  devizában  számított  összege,  az  eladáskori  árfolyam,  a  havi  lízingdíj
devizában  számított  összege  és  a  referencia  kamatláb  mértéke  javításra  került  ahhoz  a
példányhoz képest, amely az alperes birtokában volt és amelyet az irataihoz csatolt. Mindkét
szerződés  tartalmazta  az  alperes  aláírását.  Ennek  elbírálása  kapcsán  az  elsőfokú  bíróság
jelentőséget  tulajdonított  annak,  hogy  a  szerződést  kötő  felek  közül  a  felperes  jogelődje
általános  szerződési  feltételeket  alkalmazott,  mellyel  kapcsolatosan  az  alperes  aláírásával
elismerte,  hogy  ezeket  átvette  és  az  abban  foglaltakat  megismerte  és  tudomásul  vette.
Kifejtette,  hogy az  üzletszabályzat  átvételére,  megismerésére,  megértésére  és  elfogadására
vonatkozó  alperesi  nyilatkozat  nem a  felek  kölcsönös  és  egybehangzó akaratnyilatkozata,
hanem az alperes egyoldalú nyilatkozata volt, a szerződő felek számára nem határozott meg
sem  jogokat,  sem  kötelezettségeket,  így  ezen  kitétel  nem  tekinthető  általános  szerződési
feltételnek.  Nem  tulajdonított  jelentőséget  annak  sem,  hogy  az  alperesnek  az  okiratok
tartalmát elmagyarázták-e, mert ez nem szükséges ahhoz, hogy az iratok a szerződés részévé
váljanak, ehhez a régi Ptk. 205/B. § (1) bekezdése értelmében elegendő volt az, hogy annak
alkalmazója lehetővé tette, hogy a kérdéses iratokat az alperes megismerje. Kifejtette, hogy az
ÁSZF 9. pontja tartalmazza, hogy az alperes által fizetendő lízingdíj tőke és kamatrészből
tevődik össze, így az alperes a két ellentétes tartalmú, általa aláírt okirat alapján sem lehetett
alappal abban a hiszemben, hogy a rá irányadó referencia kamatláb mértéke 0 %. Az elsőfokú
bíróság  úgy  ítélte  meg,  hogy  a  két  ellentétes  tartalmú szerződésben  az  összegszerűségek
javítása a szerződés érdemét, lényeges elemeit nem érintette. Az, hogy a referencia kamatláb
javításra  került,  a  szerződés  egyéb  mellékleteiben  foglaltak  figyelembevételével  nem
jelentette azt, hogy a szerződés 0 %-os kamattal jött volna létre a felek között. 

[6] Az elsőfokú bíróság az árfolyamkockázatról szóló tájékoztatás körében megállapította, hogy a
peres felek az írásbelitől eltérő tartalmú szóbeli tájékoztatást nem igazoltak. Kifejtette, hogy a
régi  Hpt.  203.  §  (6)  és  (7)  bekezdése  a  kölcsönszerződések  esetére  határozza  meg  a
tájékoztatás tartalmát és a Hpt.  ezen rendelkezései a lízingszerződésre nem alkalmazhatók
ugyan, de a  tájékoztatás tartalma körében iránymutatást  nyújtanak.  A tájékoztatás célja  az
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ügyleti  akarat  kialakításához  szükséges  információk  feltárása,  és  ebben  a  körben  a
lízingszerződésekre  is  irányadónak  tekintette  a  6/2013.  PJE  határozat  III.  pontjában
foglaltakat.  Tényként  állapította  meg,  hogy  a  perbeli  esetben  külön  kockázatfeltáró
nyilatkozat nem készült, de erre vonatkozó jogszabályi kötelezettsége a felperes jogelődjének
nem is volt. Kifejtette, hogy külön kockázatfeltáró nyilatkozat hiányában az egyedi szerződés
és az annak elválaszthatatlan részét képező üzletszabályzat általános rendelkezései, az ÁSZF
és a szerződéskötéskor a pénzügyi intézmény által a fogyasztónak adott tájékoztatás alapján
kell  vizsgálni,  hogy  az  ésszerűen  figyelmes  és  körültekintő,  átlagos  fogyasztó  számára
felismerhető volt-e az, hogy az esetlegesen bekövetkező árfolyamváltozás miatt a szerződés
ténylegesen  fennálló  kockázata  teljes  mértékben  őt  terheli,  annak  reá  nézve  kedvezőtlen
hatása  korlátlan,  melynek  következménye,  hogy  akár  jelentősen  is  megnövekedhetnek  a
fizetési  terhei.  Hivatkozott  az  elsőfokú  bíróság  az  Európai  Unió  Bírósága  által  C-26/13.
számú előzetes döntéshozatali eljárásban meghozott ítéletében foglaltakra. Eszerint úgy ítélte
meg,  hogy  nem  fogadható  el  a  pénzügyi  intézményt  terhelő  tájékoztatási  kötelezettség
teljesítéseként,  ha  a  fogyasztó  több,  külön  okiratban  szereplő  szerződési  feltétel  együttes
értelmezése,  vagy  több  rendelkezés  egybevetése  alapján  csak  kikövetkeztetni  tudja  az
árfolyamkockázat mibenlétét, fizetési kötelezettségére gyakorolt hatását. Megállapította, hogy
a  felperes  által  csatolt  több  ÁSZF  közül  a  figyelembe  venni  kért  lízing  gépjárművekre
vonatkozó  ÁSZF  sem  tartalmaz  tájékoztatást  az  árfolyamkockázat  mibenlétére,  annak  a
fogyasztó alperes fizetési kötelezettségére gyakorolt hatására vonatkozóan. Kifejtette, hogy a
felperes  jogelődjének  szerződéses  rendelkezései  és  az  ÁSZF  sem  hívták  fel  az  alperes
fogyasztó  figyelmét  az  ügyletben  rejlő  kockázatokra,  arra,  hogy  akár  a  forint  jelentős
árfolyamgyengülése  is  előfordulhat,  ami  a  fogyasztó  által  fizetendő  törlesztőrészleteket
jelentősen  megemelheti,  a  fogyasztót  gazdaságilag  nehéz  helyzetbe  hozhatja.  Erre
figyelemmel úgy ítélte meg, hogy a tájékoztatás nem felelt meg a 2/2014. PJE határozat 1.
pontjában  foglaltaknak,  illetve  az  Európai  Unió  Bíróság  joggyakorlata  által  kimunkált
követelményeknek, ezért tisztességtelen. Az alperes számára nem lehetett világos és érthető a
szerződési szándéka kialakításánál a szerződés megkötésével összefüggő kockázat és annak
lehetséges gazdasági hatása, illetve az, hogy mit jelent a devizában való elszámolás, ezért az
azt kikötő szerződési feltétel érvénytelen, mely a teljes szerződés érvénytelenségét okozza.
Kifejtette,  hogy jelen perben a felperes  keresete  marasztalásra  irányult  arra  hivatkozással,
hogy a jogelőde az alperessel érvényes szerződést kötött.  Az elsőfokú bíróság a szerződés
teljes érvénytelenségét eredményező érvénytelenségi kifogások egyikét alaposnak találta, így
a keresetet elutasította, tekintettel arra, hogy az érvénytelenség általános jogkövetkezménye,
hogy ilyen ügyletre nem lehet jogot alapítani.  Ezért  az elsőfokú bíróság nem vizsgálta az
alperes további hivatkozásait, így a felmondás jogszerűségét és a kereset összegszerűségének
megalapozottságát sem. 

[7] Az elsőfokú bíróság határozata ellen a felperes terjesztett elő fellebbezést és kérte, hogy a
törvényszék az elsőfokú bíróság ítéletét  a Pp. 369. § (3) bekezdés c) pontja,  a 371. § (1)
bekezdés  b)  pontja  alapján  változtassa  meg akként,  hogy kötelezze  az  alperest  a  kereseti
kérelemnek megfelelően. Másodlagosan kérte, hogy a törvényszék az ítéletet a Pp. 369. § (3)
bekezdés c) és d) pontja alapján, valamint 371. § (1) bekezdés b) pontja alapján helyezze
hatályon kívül és utasítsa az eljárás ismételt lefolytatására és új határozat hozatalára, valamint
a  másodfokú  eljárás  során  felmerült  perköltség  viselésére.  Arra  hivatkozott,  hogy  a
tájékoztatási  kötelezettsége nem terjedhetett  ki  az árfolyamváltozás várható irányára,  előre
nem látható mértékére, a kockázat reális voltára, valószínűségére. A pénzügyi intézménynek
nem kellett arról nyilatkoznia, hogy a hosszabb távra kötött szerződés ideje alatt mi lehet az
árfolyamváltozás  felső  határa,  ezáltal  a  felperesi  jogelőd  által  megadott  tájékoztatás  a
jogszabályi követelményeknek megfelelt. A felperes által csatolt ÁSZF 9.2. pontja, valamint
8.1. és 8.2. pontja meghatározza azokat a kockázatokat,  amelyek az ügyletben rejlenek és
hogy  ezt  a  kockázatot  az  ügyfél  köteles  viselni.  Tehát  a  felperesi  jogelőd  által  nyújtott
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tájékoztatás kiterjedt arra,  hogy az ügylet az árfolyamváltozás kockázatával jár,  melyet az
ügyfél köteles viselni. Állította, hogy a fogyasztótól elvárható, hogy a szerződést aláírás előtt
alaposan áttanulmányozza és ha annak valamely rendelkezése nem érthető számára,  akkor
ezzel kapcsolatosan tájékoztatást kérjen. Hivatkozott arra is, hogy a 2/2014. PJE határozat
alapján  a  fogyasztónak  kell  bizonyítania  azt,  hogy  a  szerződés  időpontjában  nem  volt
megfelelő a tájékoztatás. Kifejtette, hogy a szerződés lényegéhez tartozik, hogy a szerződés
megkötésekor  a  szerződéssel  elérni  kívánt  előnyök  érdekében  mindkét  fél  önként
többletkockázatot vállal. Ennek fejében számíthat arra, hogy a másik felet is terheli ugyanez a
kötelezettség. Általában a saját helyzetének objektív nehezüléséből eredő következményeket a
már  megkötött  szerződések  keretei  közt  egyik  fél  sem háríthatja  a  másikra,  a  pacta  sum
servanda  elvéből  következik,  hogy  egyik  fél  sem  jogosult  a  megkötött  szerződést
megszüntetni,  vagy  azt  egyoldalúan  módosítani.  Kifejtette,  hogy  a  Hpt.  a  fogyasztói
kölcsönszerződések esetén az egyoldalú szerződésmódosítás jogát elismeri, de azt korlátozza
is,  mivel  kizárólag  a  kamat,  költség  és  díj  tekintetében  teszi  lehetővé  fogyasztói
kölcsönszerződés esetén az egyoldalú szerződésmódosítást,  ezért  arra hivatkozott,  hogy az
egyoldalú  szerződésmódosítás  jogát  a  Hpt.  elismeri,  önmagában  az  egyoldalú
szerződésmódosítási  jogosultság  kikötése  tisztességtelennek  nem  minősülhet,  ilyen  címen
támadni, sem azt vizsgálni nem lehet a Ptk. 209. § (6) bekezdése alapján. Kifejtette, hogy a
kölcsönszerződés  megkötése  során  a  fogyasztónak  is  a  jóhiszeműség  és  tisztesség
követelményének, az együttműködési kötelezettségnek megfelelően úgy kell eljárnia, ahogy
az az adott helyzetben általában elvárható. Elvárható a fogyasztótól, hogy a rendszerint nagy
összegű  és  hosszabb  távra  szóló  ügylet  jellegéhez,  nagyságrendjéhez,  a  vállalt  kockázat
mértékéhez  igazodóan tájékozódjon a  szerződés  megkötése előtt.  A szerződési  feltételeket
tartalmazó okiratot át kell tanulmányoznia és ha olyan rendelkezést észlel, amelyet nem ért,
megfelelő  magyarázatot  igényelhet.  Álláspontja  szerint  az  alperes  megfelelő  tájékoztatást
kapott, egyebet nem is kaphatott. Emellett az ügyintéző az alperes saját nyilatkozata szerint
arról  tájékoztatta,  hogy  5-10  %  mértékű  is  lehet  ez  a  változás,  ami  negatív  irányba  is
eltolódhat és így írta alá a szerződést, hogy akár 20-30 %-os emelkedés is ebbe belefér. 

[8] Az alperes fellebbezési ellenkérelmében az elsőfokú bíróság határozatának helybenhagyását
és másodfokú eljárás során felmerült költségeinek megfizetésére kötelezését kérte azzal, hogy
áfa  fizetésére  nem  köteles.  Kifejtette,  hogy  az  elsőfokú  bíróság  a  döntését  a  felajánlott
bizonyítékok és az ítéletben rögzített jogszabályi rendelkezések és kialakult bírói gyakorlat,
valamint  Európai  Unió  Bíróságának  döntései  alapján  hozta  meg,  amely  a  gyakorlatnak
egyértelműen megfelelt. Hivatkozott arra, hogy a DH1. törvény a 4. § (1) bekezdésében az
egyoldalú szerződésmódosítást tisztességtelennek minősítette, amelynek ellentétét a felperesi
jogelőd érdemben nem tudta igazolni a bíróság előtt. Nem terjesztett elő a felperes hatályossá
nyilvánítással  vagy  érvényessé  nyilvánítással  kapcsolatos  keresetváltoztatást,  tehát  erre
vonatkozóan kereseti kérelme nem volt. A másodfokú bíróság a fellebbezés korlátai között
köteles eljárni, így a felperes korlátozott árfolyamkockázat viselésére vonatkozó igényét nem
bírálhatja el kereseti kérelem hiányában. Jelezte, hogy a bíróság a felperes kereshetőségi joga
körében  nem hozott  döntést,  pedig  jelen  ügyben  hangsúlyos  szerepe  van  annak,  hogy  a
szerződés  lízingszerződés  és  az  alperes  a  gépjárművet  önként  visszaadta  a  felperesi
jogelődnek. Ebben a körben a BH.45.2020. számú döntésre hivatkozott. Állította, hogy a fenti
bírósági határozatból kiderül, hogy lízingszerződés esetén a kereseti követelés jogalapja csak
és kizárólag a kártérítés lehet, azonban kártérítés esetén csak a felperesi jogelőd és alperes
állhatna szemben egymással, felperesnek ebben a tekintetben kereshetőségi joga nincsen. 

[9] A fellebbezés nem megalapozott az alábbiak szerint. 

[10] Az elsőfokú bíróság a tényállást megfelelően feltárta, amelyet a törvényszék is irányadónak
tekintett a felülbírálat során. Az ily módon helyesen megállapított tényállásból a jogszabályok



6.Pf.21.485/2020/4. szám
5

helyes  alkalmazásával  helytálló  jogi  következtetést  vont  le,  amelyet  a  törvényszék  is
elfogadott és azt megismételni nem kívánja. 

[11] A fellebbezés tartalma alapján az alábbiakra utal. A fellebbezés tulajdonképpen arra irányul,
hogy az árfolyamkockázat körében a felperes jogelődje megfelelő tájékoztatással látta el az
alperest  az  ügylet  megkötése  során.  A felperes  ebben  a  körben  az  általános  szerződési
feltételek rendelkezéseire hivatkozott és arra, hogy a fogyasztótól elvárható, hogy hosszútávú
ügylet  megkötését  megelőzően  az  iratokat  áttanulmányozza  és  adott  esetben  megfelelő
magyarázatot kérjen a felmerülő kérdéseire.

[12] A törvényszék a rendelkezésre álló iratokból megállapította, hogy a pénzügyi lízingszerződés
gépjárművekre  elnevezésű  okirat  „devizanem:  CHF”  megjelölést  tartalmazza,  illetve
tartalmazza  az  első  lízingdíj  összegét  és  devizanemét,  a  deviza  elfogadáskori  árfolyamát,
valamint a referencia kamatlábnál is CHF LIBOR-ra utal. Az általános szerződési feltételek
9.1. pontjának táblázatos rendelkezése utal arra, hogy a szállítói számla pénzneme lehet HUF,
de deviza is. Kifejti, hogy a lízingdíjak tőkeösszegének a lízing pénznemében megállapított
értéke megváltozásával egyidejűleg a lízingdíjak összege is ismételten megállapításra kerül. A
tőkeösszeg és ezzel egyidejűleg a lízingdíjak összegének fentiek szerinti megváltozásáról a
lízingbe  adó  a  szállítói  számla  kiegyenlítését  követően  haladéktalanul  írásban  értesíti  a
lízingbe vevőt. Ha a lízingszerződés a lízingdíjat devizában állapítja meg, annak megfizetése
a  felek  ettől  eltérő,  a  lízingszerződésben  foglalt  megállapodásának  hiányában  forintban
történik. A deviza forintra történő átváltása az esedékesség napját megelőző hónap 12. napjára
a K&H Bank Zrt. által az adott devizanemben jegyzett deviza egy eladási árfolyam alapján az
alábbi  képlet  szerint  megállapított  árfolyammal  történik.  Az  árfolyamváltozásból  eredő
kockázatot a lízingbe vevő köteles viselni az általános szerződési feltételek 9.1. pontjának
utolsó mondata szerint. Egyéb árfolyamkockázatról szóló rendelkezést az általános szerződési
feltételek nem tartalmaznak. 

[13] Az Európai Unió Bírósága a C-51/17. számú előzetes döntéshozatali eljárásban meghozott
határozatában,  valamint  a  C-26/13.  számú  előzetes  döntéshozatali  eljárásban  meghozott
határozatában  meghatározta  azokat  a  szempontokat,  amelyeket  a  nemzeti  bíróságnak  a
tájékoztatás tisztességessége körében vizsgálnia kell. A c-26/13. számú döntés értelmében a
93/13 irányelv 4. cikkének (2) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy azon követelmény alatt,
amely szerint a szerződési feltételnek világosnak és érthetőnek kell lennie, nem kizárólag azt
kell  érteni,  hogy  az  érintett  feltételnek  nyelvtani  szempontból  kell  érthetőnek  lennie  a
fogyasztó számára, hanem azt is, hogy a szerződésnek átlátható jelleggel fel kell tüntetnie az
érintett  feltételben  meghatározott  külföldi  pénznem  átváltási  mechanizmusának  konkrét
működését, valamint az e mechanizmus és a kölcsön folyósítására vonatkozó többi feltételben
előírt  mechanizmus  közötti  viszonyt  oly  módon,  hogy  a  fogyasztónak  módjában  álljon
egyértelmű  és  érthető  szempontok  alapján  értékelni  a  számára  ebből  eredő  gazdasági
következményeket.

[14] Ezt erősíti meg a c-51/17. számú döntés is, mely szerint a 93/13 irányelv 4. cikkének (2)
bekezdését  akként  kell  értelmezni,  hogy  az  a  követelmény,  amely  szerint  a  szerződési
feltételeket  világosan  és  érthetően  kell  megfogalmazni,  arra  kötelezi  a  pénzügyi
intézményeket,  hogy  elegendő  tájékoztatást  nyújtsanak  a  kölcsönfelvevők  számára  ahhoz,
hogy  ez  utóbbiak  tájékozott  és  megalapozott  döntéseket  hozhassanak.  E  tekintetben  e
követelmény magában foglalja, hogy az árfolyamkockázattal kapcsolatos feltételnek nemcsak
alaki és nyelvtani szempontból, hanem a konkrét tartalom vonatkozásában is érthetőnek kell
lennie a fogyasztó számára, abban az értelemben, hogy az általánosan tájékozott, észszerűen
figyelmes és körültekintő, átlagos fogyasztó ne csupán azt legyen képes felismerni, hogy a
nemzeti  fizetőeszköz  a  kölcsön  nyilvántartásba  vétele  szerinti  devizához  képest
leértékelődhet, hanem értékelni kell tudnia egy ilyen feltételnek a pénzügyi kötelezettségeire
gyakorolt – esetlegesen jelentős – gazdasági következményeit is.

[15] A Kúria  ebben  a  körben  kiadott  jogegységi  határozatai,  valamint  az  árfolyamkockázatról
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szóló  tájékoztatás  körében  kialakult  bírói  gyakorlat  az  Európai  Unió  által  fentiek  szerint
meghatározott  követelményeknek  mindenben  megfelelt.  Eszerint  az  árfolyamkockázatról
szóló  tájékoztatás  akkor  tekinthető  tisztességesnek,  azaz  érthetőnek  és  világosnak,
amennyiben az tartalmazza, hogy az ügyletben kockázat rejlik, amelynek nincsen felső határa,
tehát  az  árfolyam  változása  bármilyen  irányban  és  mértékben  bekövetkezhet,  továbbá  a
tájékoztatás utal arra is, hogy nemcsak a külföldi pénznem változásából eredő hatások azok,
amelyek negatívan befolyásolhatják a fogyasztó fizetési kötelezettségét, hanem a nemzetközi
pénzpiaci  kamatláb  változása  is  hatást  gyakorolhat  a  törlesztőrészletre  és  a  kettő,  tehát  a
nemzetközi pénznem, illetve a pénzpiaci kamatláb változásának együttes, kummulatív hatása
is megjelenik a törlesztőrészletben, amelynek a gazdasági következménye tulajdonképpen az,
hogy a törlesztőrészlet, illetve az ügyfél által fizetendő összeg jelentősen megnövekedhet. 

[16] Nem megfelelő az a tájékoztatás, amikor a pénzügyi intézmény az erről szóló rendelkezéseket
a  szerződésben  több  helyütt  úgy  helyezi  el,  hogy  az  ügyfélnek  azokat  összeolvasva,
együttesen  értelmezve  kell  az  ügyletben  rejlő  kockázatot  felismernie  és  felmérnie.  Jelen
esetben  azonban  az  egyedi  szerződés  és  a  hozzá  tartozó  általános  szerződési  feltételek
rendelkezései nem egy helyen, hanem több részletben utalnak arra, hogy az ügylet deviza
alapú.  Emellett  a  szerződés  nem tartalmazza,  hogy az  ügyletben  árfolyamkockázat  rejlik,
ennek nincs felső határa,  illetve a kummulatív  és a törlesztőrészletre gyakorolt  hatás sem
ismerhető fel benne. Mindezek alapján az elsőfokú bíróság helytállóan foglalt állást abban a
tekintetben, hogy a felperes jogelődje által alkalmazott árfolyamkockázatról szóló tájékoztatás
nem felel meg az ebben a körben kialakult gyakorlatnak és európai uniós követelményeknek
és  ezért  ez  a  teljes  szerződés  érvénytelenségét  eredményezi,  amelynek  általános
jogkövetkezményeként a kereset elutasításra kellett hogy sor kerüljön. 

[17] Az alperes fellebbezési ellenkérelmében állította, hogy az elsőfokú bíróság nem foglalt állást
a  felperes  perbeli  legitimációjával  kapcsolatban.  A törvényszék  nem  osztotta  ezt  a  jogi
érvelést, mert az elsőfokú bíróság azzal, hogy a keresetet nem a perbeli legitimáció hiánya
miatt  utasította  el,  állást  foglalt  a  kérdésben,  hiszen  azt  fennállónak  látva  a  szerződés
érvényességét vizsgálta. A törvényszék megjegyzi, hogy pénzügyi lízingszerződés esetében az
elsőfokú bíróság által kifejtett jogi levezetést mindenben helytállónak tekinti, tehát a pénzügyi
lízingszerződések esetében annak ellenére, hogy az ügyfél a lízingtárgyat visszaszolgáltatja a
lízingbeadó  részére,  a  felek  között  egy  elszámolási  kötelezettség  keletkezik  az  elmaradt
lízingdíjak  vonatkozásában,  amelyet  a  lízingbeadó  érvényesíthet  a  lízingszerződés
rendelkezései alapján. Jelen perben a felperes, mint a felperes, mint engedményes lépett fel a
lízingbeadót megillető követelések érvényesítése iránt, amelynek nem volt jogi akadálya és
annak sem, hogy jogcímként a lízingszerződésből eredő kötelezettségek megfizetésére kérje
kötelezni az alperest. 

[18] Mindezek alapján a törvényszék az elsőfokú bíróság ítéletét a Polgári perrendtartásról szóló
2016. évi CXXX. törvény 383. § (2) bekezdése alapján helybenhagyta. 

[19] A fellebbezési illetéket a felperes lerótta és eredménytelen fellebbezése folytán azt viselni is
köteles.  A Pp.  82.  §-a  alapján  kötelezte  a  felperest  arra,  hogy  fizessen  meg  az  alperest
képviselő  jogi  képviselő  részére  20.000  forint  másodfokú  perköltséget  az  általa  csatolt
költségjegyzék alapján.

Kecskemét, 2020. december 1.

Dr. Bicskei Ferenc Dr. Andrási-Borsi Ágnes Dr. Bulla László
a tanács elnöke előadó bíró bíró
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