
Bíróság neve: Egri Járásbíróság

Ügyszám: 9.P.20.064/2020/25-I

   

Az  Egri  Járásbíróság  a  dr.  Farkas  Ádám  kamarai  jogtanácsos  által  képviselt  Cessio
Követeléskezelő  Zrt. (1027 Budapest,  Tölgyfa  u.  28.)  felperesnek -  a  dr.  Kisházi  János
ügyvéd (3300 Eger, Fadrusz u. 20/B.) által képviselt Szalai Angelika (3240 Parád, Kistályai
u.  60.)  alperessel  szemben kölcsöntartozás  és  járulékai  megfizetése  iránt  indított  perében
meghozta a következő

  

  

  

Í T É L E T E T:

  

  

  

A bíróság a felperes keresetét elutasítja.

  

  

A bíróság kötelezi a felperest, hogy 15 napon belül fizessen meg az alperesnek 139.500
(százharminckilencezer-ötszáz) Ft perköltséget.

  

  

Az ítélet ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül az Egri Törvényszékhez címzett, de az
Egri Járásbíróságnál  3 példányban benyújtandó fellebbezésnek van helye.  Az elektronikus
kapcsolattartást  választó  vagy  erre  köteles  fél  fellebbezését  kizárólag  elektronikusan,  az
űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével terjesztheti elő.

  

  

A  másodfokú  bíróság  a  fellebbezést  tárgyaláson  kívül  bírálhatja  el,  ha  a  fellebbezés  a
perköltség viselésére vagy összegére vonatkozik, a fellebbezés csak az ítélet indoklása ellen
irányul,  azonban  a  fellebbező  fél  fellebbezésében,  az  ellenérdekű  fél  pedig  a  fellebbezés
kézhezvételétől számított 8 napon belül tárgyalás tartását kérheti.
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A másodfokú bíróság a fellebbezést tárgyaláson kívül bírálja el, ha a felek ezt a fellebbezési
határidő lejárta előtt közösen kérték.

  

  

I N D O K O L Á S

  

      

   

[1] A felperes jogelődje, a Budapest Autófinanszírozási Zrt. (a továbbiakban: felperesi jogelőd),
mint  hitelező  és  az  alperes  jogelődje  Sziklainé  Kurucz  Adrienn (a  továbbiakban:  alperesi
jogelőd)  2008.  július  3.  napján  BCMH08024972 szerződésszámú Hitelszerződést  kötöttek
Opel  (D)  Astra  GTC  1,6  Enjoy  típusú  gépjármű  finanszírozása  céljából.  Az  egyedi
hitelszerződésben  rögzítették,  ült,  hogy  a  szerződés  változó  kamatozása,  CHF  alapú,  fix
futamidejű, a szerződés éves induló ügyleti kamatlába 15,82%. A szerződés szerint a felperesi
jogelőd  2.900.000  Ft  bruttó  vételárú  személygépkocsi  finanszírozására  645.000  Ft  önrész
mellett 2.255.000 Ft összegű hitelt bocsátott alperesi jogelőd rendelkezésre 84 havi törlesztő
részlettel,  mely törlesztő részlet  havonta esedékes összege 44.560 Ft volt.  A THM induló
mértékét  18,24%-ban  határozták  meg.  Rögzítették,  hogy  a  szerződésben  és  annak
mellékleteiben nem szabályozott  feltételekben  a hitelező  üzletszabályzata  az irányadó.  Az
adós  egyúttal  a  szerződés  aláírásával  kijelentette,  hogy  az  Üzletszabályzatot  átvette,
megismerte és az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismerte el.

  

  

[2] A kölcsönszerződés részévé vált Üzletszabályzat 17.3. pontja szerint az ügyfél a szerződésben
foglaltakon  túlmenően  a  jelen  Üzletszabályzatban  meghatározott  esetekben  a  következő
költségek, díjak fizetésére kötelezhető: árfolyamkülönbözet a jelen Üzletszabályzat szerint. 

  

  

[3] A  Hitelszerződés  7.  pontja  szerint  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. A
Hitelszerződés  lejárat  előtti  megszűnése,  vagy  módosulása  esetén  a  teljes  hátralévő
tőketartozást érintő árfolyam-különbözet egy összegben esedékessé válik. Az Adós kijelenti,
hogy tudatában  van  a  deviza  alapú  finanszírozás  fokozott  kockázatának,  s  vállalja  ennek
következményeit.
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[4] Az  Üzletszabályzat  17.4.  pontja  szerint  pénztartozás  késedelmes  megfizetése  esetén  a
késedelmi kamat a Budapest Autó és az Ügyfél közötti szerződésben meghatározott fizetési
határidő,  vagy  fizetési  időszak  lejártát  követő  naptól  válik  esedékessé.  Ha  a  szerződés
másként  nem  rendelkezik,  pénztartozás  késedelmes  megfizetése  esetén  az  Ügyfelet  a
mindenkori jegybanki alapkamat kétszeres szorzatának megfelelő mértékű késedelmikamat-
fizetési kötelezettség terheli.

  

  

[5] Az  Üzletszabályzat  18.3.4.  pontja  szerint  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 nem csak 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 árfolyam-különbözet egyösszegben esedékessé
válik. 

  

  

[6] Az Üzletszabályzat 27.1. pontja szerint a megszűnés esetei: a szerződés megszűnik a felek
ilyen értelmű közös írásbeli megegyezésével, vagy, ha a hatályba lépését követő 5 hónapon
belül  nem kerül  sor  hitelfolyósításra,  vagy  felmondása  esetén,  vagy,  amikor  az  ügyfél  a
szerződésben és annak mellékletében rögzített valamennyi kötelezettségének maradéktalanul
eleget tett, vagy a természetes személy ügyfél halálával. Az Ügyfél mindenkori tartozása az
esetlegesen felmerült jogi és egyéb költségekből úgy, mint vagyonvédelmi szolgáltatás díja,
szállítási  költség,  javítás,  eredetiségvizsgálat,  vizsgáztatás,  átírás,  gépjármű  okmányok,
biztosítás,  valamint  újra  értékesítés  költségei,  a  lejárt,  de  ki  nem  egyenlített  tartozások
helyszíni beszedésének költségei,  továbbá a már esedékessé vált  hátralékos tartozásaiból  a
még  el  nem  számolt  kamat  és  árfolyamkülönbözetből,  a  még  esedékessé  nem  vált
tőketartozásból,  továbbá  az  ügyfél  általi  részleges  előtörlesztés  esetén  módosítási  díjból,
illetve  az  ügyfél  általi  felmondás,  teljeskörű  előtörlesztés  esetén  rendkívüli  zárlati  díjból
tevődik össze.

  

  

[7] Az  Üzletszabályzat  27.2.  pontja  szerint  a  Budapest  Autó  jogosult  a  szerződést  azonnali
hatállyal felmondani a Polgári törvénykönyv 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.  Különösen,  ha  az  ügyfél
vagyoni helyzetének romlása veszélyezteti a törlesztés lehetőségét, vagy a Budapest Autót a
hitel  odaítélésénél  valótlan  tények  közlésével,  adatok  eltitkolásával,  vagy  más  módon
megtévesztette,  vagy  nem rendelkezik  az  előírt  biztosításokkal,  vagy  hibájából  biztosítási
fedezetlenség állt be, vagy bármely a gépjármű biztosításával kapcsolatos ügyben nem a jelen
üzletszabályzatban foglaltak szerint jár el, vagy üzemeltetői kötelezettségét nem teljesíti, vagy
a saját adataiban (név, cím, telefonszám, munkaviszony, adószám, stb.) a gépjármű adataiban
(forgalmi  rendszám,  alvázszám,  motorszám),  vagy  a  gépjármű  okmányának  (forgalmi
engedély,  törzskönyv,  stb.)  adataiban  beállt  változásairól  a  Budapest  Autót  nem  értesíti
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haladéktalanul, vagy a Budapest Autó, vagy a Budapest Bankcsoport bármely tagjával kötött
bármely szerződésben foglalt kötelezettségeit nem teljesíti. 

  

  

  

[8] Az alperesi jogelőd a gépjárművet 2008. július 4. napján átvette.

  

  

[9] Az alperesi jogelőd 2011. május 30. napján Gépjármű adásvételi szerződéssel értékesítette az
alperes részére a KKS-796 forgalmi rendszámú Opel Astra GTX 1.6 Enjoy típusú járművet. 

  

  

[10] Az alperes és a felperesi jogelőd 2011. május 30. napján kelt Szerződés Módosítás elnevezésű
okirattal  az  alperes  és  a  felperesi  jogelőd  közös  megegyezéssel  módosították  az  alperesi
jogelőd  és  a  felperesi  jogelőd  között  létrejött  BCM08024972  szerződésszámú  egyedi
Hitelszerződést oly módon, hogy az alperesi jogelőd, Sziklainé Kurucz Adrienn helyébe az
alperes, Szalai Angelika lépett. A Szerződés Módosítás 4. pontja szerint az alperes, mint adós
vállalja, hogy a Hitelszerződést változatlan tartalommal fenntartja, továbbá kijelenti, hogy a
hitelszerződésben foglaltakat magára nézve kötelezőnek elfogadja. A Szerződés Módosítás 5.
pontjában az alperes elismerte a felperesi jogelőd, mint Hitelező felé fennálló 1.006.320,- Ft
tőketartozást  és  annak  járulékos  költségeit,  mely  az  1.  pontban  meghatározott  gépjármű
vételár  hátraléka.  Az  alperes,  mint  adós  vállalta  továbbá,  hogy  a  vételárhátralékot  a
Hitelszerződés  rendelkezéseiben foglaltak szerint 2011.05.30-át  követően 66 havi törlesztő
részlet megfizetésével teljesíti, a havi törlesztő részlet induló összege 39.647 Ft, mely nem
tartalmazza a beépített casco biztosítás díját. 

  

[11] A Szerződés Módosítás 7. pontja értelmében a Hitelszerződés jelen módosítással nem érintett
rész változatlan tartalommal hatályában marad fenn.

  

  

[12] A felperesi jogelőd a 2014. évi XXXVIII. törvényben (a továbbiakban: deviza törvény) és a
2014. évi XL. törvényben (a továbbiakban: elszámolási  törvény) foglalt  kötelezettségeinek
eleget  téve 2015.  március  16.  napján  kiszámította  az általa  korábbiakban tisztességtelenül
felszámított  összeget  az  elszámolás  forduló  napjáig,  azaz  2015.  február  1.  napjáig,  mely
212.055,-  Ft-ot  jelentett,  így  az  alperes  nem  esedékes  tőketartozása  az  elszámolás
fordulónapját  követően  3.097.399,-  Ft  volt.  A  futamidő  alatt  az  alperes  által  teljesített
törlesztő részleteket az elszámolólevél tartalmazza. Az elszámolólevelet az alperes helyettes
átvevője, az alperes édesanyja Szalai Gáborné 2015. április 7. napján átvette.
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[13] Az alperes az elszámolási törvényben a meghatározott időn belül nem élt panasszal a felperesi
jogelőd felé  az elszámolással  szemben, így az elszámolási  törvény 38. § (6) bekezdés  a.)
pontja alapján az elszámolás felülvizsgáltnak minősült. 

  

  

[14] A felperesi  jogelőd a  2015.  évi  CXLV. törvényben előírt  kötelezettségének  eleget  téve  a
Hitelszerződésből eredő devizában nyilvántartott tartozásának az MNB által 2015. augusztus
19.  napján  jegyzett  hivatalos  devizaárfolyamon  a  forintra  átváltását  elvégezte,  ennek
megfelelően a szerződést módosította. Megállapította, hogy az elengedett követelés összege a
devizában nyilvántartott még nem esedékes követelés alapján az alperes tartozás 288.281,- Ft-
tal  csökkent.  A  szerződés  forint  alapúvá  történő  átalakítását  és  a  követelés-elengedését
követően az alperes tartozása 2.721.472,- Ft volt. A forintosításról szóló értesítő levelet az
alperes helyettes átvevője, Szalai Gábor 2015. december 7. napján átvette. 

  

  

[15] Az alperes  a  szerződésben rögzített  fizetési  kötelezettségének a felperesi  jogelőd által  tett
fizetési  felszólítások  ellenére  nem tett  eleget,  ezért  a  felperesi  jogelőd  2016.  február  18.
napján kelt és az alperes részére 2016. február 26. napján kézbesített levelében a szerződést
azonnali  hatállyal  felmondta és felszólította a késedelmi kamatokkal növelt teljes tartozás,
azaz 2.792.664,- Ft-nak 2016. február 28. napjáig történő megfizetésére. 

  

  

[16] A Budapest Autófinanszírozási Zrt. 2016. január 2. napjával beolvadt a Budapest Bank Zrt-
be.  A felperesi  jogelőd  a  beolvadásról  az  ügyfeleket  nem tértivevényes  értesítő  levélben,
illetve az Üzletszabályzatával tájékoztatta.

  

  

[17] A  Budapest  Bank  Zrt.,  mint  engedményező  az  alperessel  szemben  fennálló  valamennyi
esedékes és lejárt követelését a felperesre engedményezte 2019. augusztus 8. napján, melynek
alapján az alperes tőketartozása összesen 2.790.088,- Ft volt. Az engedményezési értesítőt,
amely fizetésre való felszólítást is tartalmazott az alperes helyettes átvevője, Szalai Gáborné
2019. augusztus 29. napján átvette. 

  

  

[18] Az alperes az engedményezést követően felperes részére sem fizette meg a tartozást, ezért a
felperes fizetési meghagyásos eljárást kezdeményezett az alperessel szemben. Dr. Szabó Zsolt
Zoltán közjegyző 33019/Ü/31723/2019/2. szám alatt, 2019. december 18. napján 2.790.088,-
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Ft tőke és járulékai megfizetése végett fizetési meghagyást bocsátott ki az alperessel szemben.
Az alperesi ellentmondás folytán a fizetési meghagyásos eljárás peré alakult. 

  

  

[19] A bíróság a fenti tényállást a felperes keresetlevele, az általa becsatolt okiratok, az alperes
ellenkérelme, valamint az alperes személyes meghallgatása alapján állapította meg. 

  

  

[20] A  felperes  kereseti  kérelmében azt  kérte,  hogy  a  bíróság  kötelezze  az  alperest  a
kölcsönszerződésből  eredően  2.790.088  Ft  tőke  és  ezen  összeg  után  2019.  augusztus  8.
napjától  a  kifizetés  napjáig  járó,  a  15,82  % szerződéses  kamat  és  mindenkori  jegybanki
alapkamat kétszeresének összegével egyező mértékű késedelmi kamat,  továbbá 179.344 Ft
lejárt késedelmi kamat és perköltség megfizetésére. 

  

  

[21] Az  alperes  ellenkérelmében a  kereset  elutasítását  és  a  felperes  perköltségben  való
marasztalását kérte. Az alperesi álláspont szerint a felek között létrejött szerződés érvénytelen,
így a felperesi követelés megalapozatlan. Álláspontja szerint a kölcsönszerződésben foglalt
árfolyamkockázati  tájékoztató  az  rHpt.  203.  §  (6)-(7)  bekezdésében  foglaltaknak  ugyan
megfelel, mert feltárja a szerződéses ügyletben az ügyfelet érintő kockázatot, tartalmazza az
árfolyamkockázat  ismertetését,  valamint  annak  hatását  a  törlesztőrészletekre,  de  mivel  a
perbeli hitelszerződés fogyasztói szerződésnek minősül, ezért az árfolyamkockázatról szóló
tájékoztatónak  meg  kell  felelnie  a  93/13/EGK  irányelv  4.  cikk  (2)  bekezdésében  foglalt
világos  és  érthető  megfogalmazás  követelményének  is.  Ezen követelmény  arra  kötelezi  a
pénzügyi  intézményeket,  hogy  elegendő  tájékoztatást  nyújtsanak  a  kölcsönvevő  számára
ahhoz, hogy az utóbbiak tájékozott és megalapozott döntéseket hozhassanak. E tekintetben ez
a  követelmény  magában  foglalja,  hogy  az  átlagosan  tájékozott,  észszerűen  figyelmes  és
körültekintő  átlagos  fogyasztó  ne  csupán  azt  legyen  képes  felismerni,  hogy  a  nemzeti
fizetőeszköz a kölcsön nyilvántartásbavétele szerinti devizához képest leértékelődhet, hanem
értékelni kell tudnia egy ilyen feltételnek a pénzügyi kötelezettségére gyakorolt – esetlegesen
jelentős-  gazdasági  következményeit  is.  Az  alperes  ellenkérelmében  kifejtette,  hogy
álláspontja szerint a perbeli szerződésben rögzített tájékoztatás a fenti követelménynek nem
felel meg, mert nem tartalmazza azt, hogy a kedvezőtlen árfolyamváltozás az adóst terhelő
pénzügyi  kötelezettséget  jelentős  mértékben  megnövelheti,  ekként  az  adós  a  vállalása
gazdasági következményeit felmérni nem tudta. Az alperes hivatkozott arra, hogy a szerződési
feltétel világossága szövegérthetőséget jelent, míg az érthetőség lényege, hogy a fogyasztónak
a kikötés hatásaival, következményeivel tisztában kell lennie, vagyis a megadott kritériumok
alapján  előre  kell,  hogy  lássa,  milyen  okból,  hogyan,  milyen  mértékben  módosulnak  a
szerződésben  meghatározott  kötelezettségei.  Az  alperes  álláspontja  szerint  az
árfolyamkockázatra vonatkozó tájékoztatást tartalmazó feltétel az átlagos fogyasztó számára
nem  volt  világos  és  nem  volt  érthető,  ezért  a  rPrtk.  209.  §  (4)  bekezdése  értelmében
tisztességtelennek minősül, így az rPtk. 209/A. § (2) bekezdése alapján semmis.
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[22] Az alperes álláspontja  szerint  a szerződés 7. pontja,  - ami megegyezik az Üzletszabályzat
18.3.4. pontjában foglaltakkal - alapján nem állapítható meg, hogy a felperesi jogelőd felhívta
az  alperesi  jogelőd  figyelmét  arra,  hogy  a  forint  gyengülése  esetén  korlátlan  mértékben
emelkedhet  a  fizetési  kötelezettsége,  ezért  nem  állapítható  meg  az  sem,  hogy  az
árfolyamkockázat  alperesre  terhelése  és  annak  mértéke,  tartalma  tekintetében  a  felperesi
jogelőd megfelelő tájékoztatást nyújtott.

  

  

[23] Alperesi álláspont szerint a felperesi jogelőd az Uniós jogba ütközően nem tárta fel a deviza
hitelezésben  rejlő  kockázatokat,  mert  nem adott  az  árfolyamkockázat  ismertetése  körében
alaki és nyelvtani szempontból, valamint a konkrét tartalom vonatkozásában is érthető, olyan
tájékoztatást az alperesnek, amely alkalmas volt arra, hogy az átlagosan tájékozott, észszerűen
figyelmes és körültekintő átlagos fogyasztó nem csupán azt legyen képes felismerni, hogy a
HUF a CHF-hez képest leértékelődhet, hanem értékelhesse egy ilyen feltételnek a pénzügyi
kötelezettségeire gyakorolt gazdasági következményeit is.

  

  

[24] Az alperes hivatkozott továbbá arra, hogy álláspontja szerint a szerződés a jóhiszeműség és
tisztesség  követelményének  nem  felel  meg,  valamint  az  rPtk.  205.  §  (3)  bekezdésében
szabályozott együttműködési és tájékoztatási kötelezettség megsértésének kell tekinteni azt,
hogy  a  felperesi  jogelőd  nem  adott  az  EUB  határozatainak  megfelelő  tájékoztatást  az
alperesnek  az  árfolyamkockázatról  és  így  nem  tárta  fel  a  devizahitelezésben  rejlő
kockázatokat.

  

  

[25] Az alperes hivatkozott arra, hogy a szerződés az rHpt. 213. § (1) bekezdés e) pontjába ütközés
miatt is érvénytelen. 

  

  

[26] A felperes keresete nem alapos. 

  

  

[27] A  bíróság  a  szerződéskötés  időpontjára  figyelemmel  az  akkor  hatályos  Polgári
törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (rPtk.) rendelkezéseit tekintette irányadónak a
felek között jogvita elbírálása során. 
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[28] A felek között nem képezte vita tárgyát az a tény, hogy a felperesi jogelőd és az alperesi
jogelőd között kölcsönszerződés jött létre, annak tartalmát teljes bizonyító erejű magánokirat
tartalmazza.  A  felperesi  jogelőd  és  az  alperes  az  egyedi  hitelszerződést  2011.  május  30.
napján  módosították  akként,  hogy  az  alperesi  jogelőd  helyébe  az  alperes  lépett,  majd  a
felperesi jogelőd a kölcsönszerződést 2016. február 8. napján felmondta annak nem teljesítése
okán. A felek között nem volt vitatott az sem, hogy a felperesi jogelőd a hitelszerződésből
eredő teljes követelését 2019. augusztus 8. napjával a felperesre engedményezte.

  

  

[29] Az rPkt.  205.  §  (1)  bekezdése értelmében  a  szerződés  a  felek  akaratának  kölcsönös  és
egybehangzó kifejezésével jön létre.

  

[30] A  (2)  bekezdés szerint  a  szerződés  létrejöttéhez  a  feleknek  a  lényeges,  valamint  a
bármelyikük által lényegesnek minősített kérdésekben való megállapodása szükséges. Nem
kell a feleknek megállapodniuk olyan kérdésekben, amelyeket jogszabály rendez.

  

[31] A  (3)  bekezdés alapján  a  felek  a  szerződés  megkötésénél  együttműködni  kötelesek,  és
figyelemmel  kell  lenniük  egymás  jogos  érdekeire.  A  szerződéskötést  megelőzően  is
tájékoztatniuk kell egymást a megkötendő szerződést érintő minden lényeges körülményről.

  

  

[32] A szerződésmódosítás szerinti felek között a szerződés létrejött tekintettel a Ptk. 205. § (2)
bekezdésében foglaltakra, mert a felek a lényeges, valamint a bármelyikük által lényegesnek
minősített kérdésekben megállapodtak egymással. 

  

  

[33] Az rPtk.  523.  §  (1)  bekezdése szerint  kölcsönszerződés  alapján  a  pénzintézet  vagy más
hitelező köteles meghatározott pénzösszeget az adós rendelkezésére bocsátani, az adós pedig
köteled a kölcsön összegét a szerződés szerint visszafizetni. 

  

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

  

  

[35] A szerződést kötő felperesi jogelőd és alperesi jogelőd megállapodtak a kölcsön összegében,
valamint  az  ügyleti  kamat  mértékében,  szabadon  rögzítették  a  kölcsöntartozás  kirovó
pénznemét  idegen  pénznemben.  A  felek  között  deviza  alapú  kölcsönszerződés  jött  létre,
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ugyanakkor a hitelező a kölcsönt forintban volt köteles folyósítani, az adós pedig forintban
volt  köteles  azt  törleszteni,  tehát  mind  a  hitelező,  mind  az  adós  a  devizában  kirótt
pénztartozást forintban volt köteles teljesíteni, amely megoldás a Ptk. 231. § (1) bekezdésében
tételesen is rögzített főszabálynak megfelelő volt.

  

  

[36] A Ptk. 231. § (1) bekezdés szerint pénztartozást – ellenkező kikötés hiányában – a teljesítés
helyén érvényben lévő pénznemben kell megfizetni. 

  

  

[37] A felek között kölcsönös és egybehangzó akarat keletkezett az ügyleti kamat tekintetében is.
Kétséget  kizáróan  megállapítható,  hogy  a  hitelező  felperesi  jogelőd  nem  ingyenesen,
ellenszolgáltatás  nélkül  bocsátotta  a  pénzösszeget  az  adós,  azaz  az  alperesi  jogelőd
rendelkezésére, az adós a futamidő lejártával nemcsak a kölcsön tőkeösszegét volt köteles a
hitelezőnek  visszafizetni,  hanem  mindamellett  az  ügyleti  kamat  mértékét  is,  amely
kétségtelenül megállapítható 15,82%-os mértékben a kölcsönszerződés egyedi részéből.

  

  

[38] A szerződő felek valamennyi lényeges kérdésben megállapodtak, amely ahhoz volt szükséges,
hogy a kölcsönszerződés a Ptk. 205. § (1) bekezdése alapján létrejöjjön. Az árfolyamkockázat
mindebből  következően  nem a  szerződés  lényeges  elemét  jelentő  költség  vagy  nyereség,
hanem a pénztartozás idegen pénznemben történő meghatározásának a következménye.

  

  

[39] Az alperesi ellenkérelemmel szemben a felperes akként nyilatkozott, hogy a hitelszerződés és
az  ahhoz  kapcsolódó  üzletszabályzat  egyértelműen  megfogalmazza  azt,  hogy  az
árfolyamkockázatot a kölcsönbe vevőnek kell viselnie. Álláspontja szerint a kölcsönbe vevő
alperesi  jogelőd  a  szükséges  tájékoztatást  megkapta,  ily  módon  az  árfolyamkockázat
tisztességtelensége  nem állapítható  meg.  A felperesi  jogelőd a  szerződéskötéskor  hatályos
jogszabályok által előírt tájékoztatási kötelezettségének eleget tett, a Hitelszerződés 7. pontja
és az Üzletszabályzat 18.3.4. pontjában foglaltak szerint. Felperes hivatkozott arra, hogy az
Üzletszabályzat a 18.3.2. pontja tartalmazza azt a számítási módot, amely lehetőséget ad az
alperesnek  a  törlesztő  részletek  kiszámítására,  a  törlesztő  részletek  esedékességét  az
Üzletszabályzat 21. pontja határozza meg, az egyedi szerződés pedig tartalmazza a futamidő
összegét,  ennélfogva nem állapítható meg a szerződés érvénytelensége az rHpt. 213. § (1)
bekezdés e) pontja alapján. 
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[40] Az  rHpt.  213.  §  (1)  bekezdése  e)  pontja szerint  semmis  az  a  fogyasztási  lakossági
kölcsönszerződés, amelyik nem tartalmazza a törlesztőrészletek számát, összegét, a törlesztési
időpontokat. 

  

  

[41] Az rPtk. 200. § (1) bekezdés szerint a szerződés tartalmát a felek szabadon állapíthatják meg.
A szerződésekre vonatkozó rendelkezésektől egyező akarattal eltérhetnek, ha jogszabály az
eltérést nem tiltja.

  

[42] A (2) bekezdés szerint semmis az a szerződés, amely jogszabályba ütközik, vagy amelyet
jogszabály megkerülésével  kötöttek,  kivéve,  ha ahhoz a jogszabály más jogkövetkezményt
főz. Semmis a szerződés akkor is, ha nyilvánvalóan a jóerkölcsbe ütközik. 

  

  

[43] A  Hitelintézetekről  és  pénzügyi  vállalkozásokról  szóló  1996.  évi  CXII.  törvény  (a
továbbiakban:  rHpt.)  203.  §  (6)  bekezdése alapján  olyan  lakossági  ügyféllel  kötött
szerződés  esetén,  amely  deviza  hitel  nyújtására  irányul,  a  pénzügyi  intézménynek  fel  kell
tárnia a szerződéses ügyletben az ügyfelet érintő kockázatot, amelynek tudomásul vételét az
ügyfél aláírásával igazolja. 

  

[44] A  (7)  bekezdés  a)  pontja értelmében  a  (6)  bekezdésben  meghatározott  kockázatfeltáró
nyilatkozatnak  tartalmaznia  kell  a  devizahitel  nyújtására  irányuló  szerződés  esetén  az
árfolyamkockázat ismertetését, valamint annak hatását a törlesztőrészletekre. 

  

  

  

  

[45] A 2011. május 30. napján kelt teljes bizonyító erejű Szerződés Módosítás tanúsága szerint az
alperes az eredeti hitelszerződésben szereplő adós helyébe lépett és ezzel egyúttal vállalta,
hogy a hitelszerződést változatlan tartalommal fenntartja, továbbá, hogy a hitelszerződésben
foglaltakat  magára  nézve  kötelezőnek  elfogadja.  A  teljes  bizonyító  erejű  magánokiratban
foglaltakkal ellentétben az alperes személyes meghallgatása során úgy nyilatkozott, hogy az
alperesi jogelőd és a felperesi jogelőd között létrejött eredeti Hitelszerződést nem kapta meg,
illetve nem emlékszik arra, hogy az abban foglaltakat megismerte volna. Emellett nem volt
tudomása arról,  hogy az egy svájci  frank alapú hitel.  Határozottan és következetesen úgy
nyilatkozott,  hogy a nevezett gépjárművet internetes hirdetési oldalon találta, a hirdetésben
kizárólag annyi szerepelt,  hogy 66 havi fix törlesztő részlettel  kell  megfizetni  a gépjármű
vételárát,  a havi törlesztő részletek összege 39.647 Ft. Az alperes előadta, hogy a törlesztő
részletek  összege  2012.  év második  felében a  39.647 Ft-os  törlesztő  összegről  jelentősen
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megemelkedett.  A  törlesztő  részlet  megemelkedésére  figyelemmel  kérelmére  a  felperesi
jogelőd tájékoztatta őt arról, hogy az alperesi jogelőd által a gépjármű megvásárlására felvett
szerződés deviza alapú és a deviza alapúságból következik a havi törlesztő részlet összegének
megemelkedése.  Előadta,  hogy  a  korábbi  törlesztő  részlet  összege  olyan  mértékben
megemelkedett, hogy 2015 nyara után már nem tudta azokat fizetni. 

  

  

[46] A  rendelkezésre  álló  iratokból  kétséget  kizáróan  megállapítást  nyert,  hogy  az  egyedi
Hitelszerződést az alperesi jogelőd írta alá, a Hitelszerződéshez kapcsolódó Üzletszabályzatot
az alperesi  jogelőd átvette,  megismerte  és az abban foglaltakat  magára nézve kötelezőnek
ismerte el. 

  

  

[47] A Szerződés Módosítással az alperesi jogelőd helyébe lépő alperes azonban azt állította, hogy
sem az eredeti Hitelszerződést, sem az ahhoz kapcsolódó Üzletszabályzatot nem vette át, az
abban  foglaltakat  nem  ismerte  meg.  Mindezekből  kifolyólag  a  felperesnek  kellett
bizonyítania, hogy a felperesi jogelőd lehetőséget biztosított az alperesnek a Hitelszerződés
tartalmának megismerésére, valamint az ahhoz kapcsolódó Üzletszabályzatot átadta az alperes
részére,  illetve  lehetővé  tette  az  abban  foglaltak  szerződési  feltételek  megismerésére.
Mindezekből  kifolyólag  tehát  a  felperesnek  kellett  bizonyítania,  hogy  az  alperes  a
hitelszerződéshez  kapcsolódó  árfolyamváltozásból  eredő  kockázatról  a  tájékoztatást
megkapta, és a szerződéshez kapcsolódó Üzletszabályzatot megismerte, és mindezek ellenére
alappal gondolhatta azt, hogy az árfolyamváltozásból eredő kockázat viselése nem őt terheli.

  

  

[48] A felperes a Szerződés Módosítás 5. pontjában foglaltakra hivatkozva kijelentette, hogy az
alperes az egyedi Hitelszerződés tartalmát meg kellett, hogy ismerje, ugyanis azt aláírásával
igazoltan a Szerződés Módosítás elnevezésű okiratban elismerte. A Szerződés Módosítás 5.
pontjában megjelölésre  került,  hogy a szerződés változó kamatozású,  CHF alapú, melyből
kifolyólag az alperesnek már a kérelem kitöltésekor is tisztában kellett lennie azzal, hogy a
perbeli kölcsönszerződés deviza alapú. Mindezek alátámasztására becsatolta továbbá a 2011.
május  26.  napján  kelt  Hitelkérelem  és  Hitelkártya  Szerződés  Magánszemélyek  részére
elnevezésű  okiratot,  mellyen ügyfélként  Szalai  Angelika alperes  szerepel,  eladóként  pedig
alperesi  jogelőd  Sziklainé  Kurucz  Adrienn  szerepel.  Ezen  Hitelkérelem  és  Hitelkártya
Szerződés  Magánszemélyek  részére  okiratban  az  került  rögzítésre,  hogy  a  finanszírozás
feltétele  a  CHF  devizanem  és  fix  kamatozású,  a  finanszírozott  összeg  3.280.000  Ft.
Kérelmezőként  az  alperes  saját  kezű  aláírásával  ellátta.  Ezen  okiratban  az  ügyfél,  mint
kérelmező  kijelenti,  hogy  az  általa  közölt  adatok  a  valóságnak  megfelelnek,  valamint  a
Budapest Autó üzletszabályzatát és a Budapest Bank Nyrt. Hitelkártya Általános Szerződési
Feltételeit és Üzletszabályzatát tudomásuk veszi és elfogadja. 
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[49] A bíróság a rendelkezésre álló iratokból arra az álláspontra jutott,  hogy az alperes a 2008.
július  3.  napján  kelt  hitelszerződés  tartalmát  megismerte,  valamint  az  ahhoz  kapcsolódó
üzletszabályzat  tartalmának megismerésének lehetőséget  kapott,  ezt  támasztja  alá  az általa
saját  kezű aláírásával ellátott  2011. május 30. napján kelt  teljes bizonyító erejű Szerződés
Módosítás, valamint az annak hátoldalán lévő nyilatkozat.

  

  

[50] A  bíróság  álláspontja  szerint  a  perbeli  kölcsönszerződés  tartalmazta  a  Hpt.  213.  §  (1)
bekezdés  e)  pontja  szerinti  tartalmi  elemet,  abból  megállapítható  a  84  hónap  futamidő,
valamint a törlesztő részlet 44 560 Ft összege. A törlesztő részletek összege kiszámíthatónak
tekinthető,  ha  a  szerződés  rögzíti  legalább  azokat  az  adatokat,  és  azt  a  számítási  módot,
amelyek  alapján  a  törlesztő  részlet  összege  az  átszámítás  szerződésben  rögzített  későbbi
időpontjában,  ennek  hiányában  az  egyes  törlesztő  részletek  esedékességekor  pontosan
meghatározható.  Figyelemmel  a  Kúria  1/2016.  PJE  határozatában  foglaltakra  a  törlesztő
részletek összegének kiszámításához szükséges képletet és a kiszámítás módját a szerződés
részévé vált Üzletszabályzat 18.3.2. pontja tartalmazta. 

  

  

[51] A Ptk.  2009.  május  22-től  hatályos  módosítása nyomán az  rPtk.  209.  §  új  (4)  bekezdése
szerint az általános szerződési feltétel és a fogyasztói szerződésben rögzített egyedileg nem
tárgyalt  szerződési feltétel  tisztességtelenségét önmagában az is megalapozza,  ha a feltétel
nem világos,  vagy  nem érhető.  Az  árfolyamváltozás  kockázatának  fogyasztóra  telepítését
eredményező  szerződési  kikötés  esetén  a  vizsgálat  tárgya  tehát  a  szerződéses  kikötés
átláthatósága képezhette. 

  

  

[52] Az Európai Unió Bírósága irányelv 4. cikk (2) bekezdésével kapcsolat értelmezése: C-26/13.
számú ítélet (2) pontja értelmében úgy kell értelmezni, hogy azon követelménye 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 átláthatóan kell  lennie  az érintett  feltételben
meghatározott külföldi pénznem átváltási mechanizmusának konkrét működését, valamint az
e  mechanizmus  és  a  kölcsönfolyósításra  vonatkozó  többi  feltételben  előírt  mechanizmus
közötti viszonyt oly módon, hogy a fogyasztónak módjában álljon egyértelműen és érthető
szempontok alapján értékelni a számára ebből adódó gazdasági következményeket. 

  

  

[53] Az Európai Unió Bíróságának C-51/17. számú ügyben született ítélet 3. pontja értelmében a
szerződési feltétel átláthatósága arra kötelezi a pénzintézeteket, hogy elegendő tájékoztatást
nyújtsanak a kölcsönt felvevők számára ahhoz, hogy az utóbbiak tájékozott és megalapozott
döntéseket  hozhassanak.  E  tekintetben  e  követelmény  magában  foglalja,  hogy  az
árfolyamkockázattal kapcsolatos feltételek nemcsak alaki és nyelvtani szempontból, hanem a



Egri Járásbíróság 13
9.P.20.064/2020/25/I

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
ilyen  feltételnek  a  pénzügyi  kötelezettségére  gyakorolt  esetleges  jelentős  gazdasági
következményeit  is.  Ezen  értelmezést  erősítette  meg az  Európai  Unió  bírósága  C-186/16.
számú ítélet 2. pontjában is.

  

  

[54] Jelen perben tehát azt kellett vizsgálnia a bíróságnak, hogy a felperes jogelődje által nyújtott
tájékoztatásból  egyértelműen  felismerhető  volt-e  az  átlagos  fogyasztói  mércén  megítélt
konkrét fogyasztó számára, hogy az árfolyamkockázat korlátozás nélkül kizárólag őt terheli és
az  árfolyam reá  nézve  kedvezőtlen  változásának  nincs  felső  határa,  figyelemmel  a  Kúria
2/2014. PJE határozat 1. pontjához fűzött indokolásra is. 

  

  

[55] Mindezekből  kifolyólag  tehát  nem  fogadható  el  átláthatónak  a  szerződési  kikötés,  ha  a
fogyasztó  több  külön  okiratban  szereplő  szerződési  feltétel  együttes  értelmezése,  több
rendelkezés egybevetése alapján csak kikövetkeztetni tudja az árfolyamkockázat mibenlétét,
fizetési  kötelezettségére  gyakorolt  hatását,  amelyből  a  szerződési  feltételek  összetett,  nem
áttekinthető szerkezeti kialakítása miatt az árfolyamkockázattal kapcsolatos összefüggéseket
az eltérő helyen lévő kikötések felkutatásával és értelmezésével magának kell megkísérelnie,
azonosítani és felismernie. 

  

  

[56] A  felperes  a  tájékoztatás  átláthatósága  körében  hivatkozott  az  Üzletszabályzat  18.3.4.
pontjára, amelyben egyértelművé tették a szerződő felek, hogy mivel a mértékadó devizanem
nem magyar forint, a kölcsönszerződés deviza alapú szerződésnek minősül, amely esetében az
adós vállalja  az  árfolyamváltozásból  eredő kockázatot.  Ezen mondatból  tehát  a  fogyasztó
számára világossá válhatott az, hogy az árfolyamkockázatot nem a hitelező, hanem az adós
viseli,  az  árfolyamváltozásból  eredő  kockázatra  az  Üzletszabályzat  ezen  pontja  utal
kifejezetten,  azonban  ez  sem  rögzíti  annak  konkrét  tartalmát,  tehát  azt,  hogy  az
árfolyamváltozásnak a forint idegen pénznemhez képesti leértékelődésének milyen, az adós
pénzügyi kötelezettségét is jelentősen érintő gazdasági következményei lehetnek. Külön csak
arra hívta fel a fogyasztó figyelmét, hogy további kockázatot jelent az adott deviza, tehát jelen
esetben a CHF változása.

  

  

[57] A  bíróság  álláspontja  szerint  az  árfolyamváltozásból  eredő  kockázat  konkrét  lényegét,
mibenlétét, fizetési kötelezettségre gyakorolt hatását, továbbá azt, hogy a kockázat fizetésének
nincs felső határa az Üzletszabályzat több különböző helyen nem áttekinthető szerkezetben
szereplő,  számos  esetben  egyébként  is  homályos  megfogalmazása,  a  szerződéses  kikötés
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együttes értelmezése és egybevetése alapján az adós legfeljebb csak kikövetkeztetni  tudta.
Ebből  következően  az  adós  főszolgáltatását  meghatározó  szerződési  kikötés  nem  volt
átlátható.  A főszolgáltatás körébe tartozó szerződési kikötés érvénytelenségére tekintettel  a
szerződés  nem  teljesíthető  a  Ptk.  239.  §  (2)  bekezdése  értelmében.  Az  érvénytelenség
általános jogkövetkezménye az, hogy ilyen ügyletre nem lehet jogot alapítani, vagyis a felek
által célzott joghatások nem érhetőek el. (Kúria 1/2010. PK. vélemény 2. pontja.)

  

[58] A szerződés érvénytelenségének egyetlen hivatalból  figyelembe veendő jogkövetkezménye
tehát csak az lehetett, hogy megszűnt az adós kötelezettsége a szerződés alapján a szolgáltatás
teljesítésére, míg a hitelezőnek a szerződés alapján a jogosultsága a szolgáltatás követelésére.
A felperes kereseti  kérelmében a Ptk. 237. § (2) bekezdés alapján a szerződés érvényessé
nyilvánítását  kizárólag  a  Hpt.  213.  §  (1)  bekezdés  c)  pontja  szerinti  érvénytelenségi  ok
esetében  a  Ptk.  237.  §  (2)  bekezdése  szerinti  jogkövetkezmény  konkrét  tartalmának
meghatározásával kérte. 

  

  

[59] A Kúria 6/2013. PJE határozatában rámutatott arra, hogy a pénzügyi intézmény a jogszabály
alapján  terhelő  tájékoztatási  kötelezettségének  ki  kell  terjednie  az  árfolyamváltozás
lehetőségére és arra, hogy annak milyen hatása van a törlesztő részletekre.  A tájékoztatási
kötelezettség nem terjedhet ki az árfolyamváltozás mértékére. 

  

  

[60] A felperes pervesztes lett, ezért a bíróság a Pp. 83. § (1) bekezdés alapján a felperest kötelezte
az  alperes  javára  perköltség  megfizetésére,  mely  az  alperesi  jogi  képviselőnek  a  csatolt
költségjegyzéken felszámított 32/2003. (VIII.22.) IM 3. § (2) bekezdés a) pontja alapján a
pertárgy értékhez viszonyított összege. 

  

      

Eger, 2020. december 03.

                      Dr. Murányiné dr. Perbíró Andrea s.k.
                    bíró




