
A Kaposvári Járásbíróság
ítélete

Az ügy száma: 4.P.20.128/2020/18-II. szám

Eljáró tanács: Dr. Fellai-Markovics Róbert

Felperes: Cessio Zrt.
(1027 Budapest, Tölgyfa u. 28.)

Képviselője: Dr. Balga Bianka jogi előadó

I.r. alperes: Szemesi Jánosné 
(7400 Kaposvár, Kölcsey u. 44.)
személyesen eljáró

II.r. alperes: Szemesi János
(7400 Kaposvár, Kölcsey u. 44.)

Képviselőjük: Dr. Csuka Ügyvédi Iroda
(7400 Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 25.)

A per tárgya: deviza alapú kölcsöntartozás és járulékai megfizetése

R e n d e l k e z ő  r é s z

A bíróság a felperes keresetét elutasítja.

Kötelezi a felperest, hogy fizessen meg az alpereseknek egyetemleges teljesítéssel 15 napon
belül 200.000,- (kettőszázezer) Ft perköltséget.

Az ítélet ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül, írásban, 3 példányban a Kaposvári
Járásbíróságnál  benyújtandó  fellebbezésnek  van  helye.  Az  elektronikus  kapcsolattartásra
köteles fél  a fellebbezését is elektronikus úton köteles előterjeszteni az Országos Bírósági
Hivatal kézbesítési rendszerén keresztül, az OBH által rendszeresített nyomtatványon. Ennek
elmulasztása  esetén,  illetve  amennyiben  a  fellebbezés  elektronikus  úton,  de  nem  az  E-
ügyintézési  törvényben  és  végrehajtási  rendeleteiben  meghatározott  módon  kerül
előterjesztésre, az elektronikus úton kapcsolatot tartó fellebbezését a bíróság visszautasítja. 
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A bíróság tájékoztatja a feleket, hogy a másodfokú bíróság a fellebbezést tárgyaláson kívül
bírálja el, kivéve, ha felek bármelyike tárgyalás tartását kéri, a bíróság azt indokoltnak tartja,
vagy 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 15 napon belül tárgyalás tartását kérheti. 

A felek kérelme alapján sem kell 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,  a
fellebbezés csak az ítélet indokolása ellen irányul.

I n d o k o l á s

[1] A  bíróság  a  felperes  és  alperesek  előadásából,  a  csatolt  iratokból  (kölcsönszerződés,
Üzletszabályzat,  felmondólevél  és  annak  tértivevénye,  készfizető  kezesi  szerződés,
engedményezési  szerződés,  elszámolólevél)  és tanúvallomások alapján az alábbi  tényállást
állapította meg:

[2] A felperes és alperesek között deviza alapú kölcsönszerződés jött létre. I.r. alperes a Kampf és
Társa  Kft.  gépjárműkereskedéstől  Peugeot  107  típusú  gépjárművet  kívánt  vásárolni.  E
tárgyban  2007.  október  1.  napján  gépjárművásárlási  kölcsönszerződés  jött  létre  a
gépjárműkereskedő által közvetített Budapest Autófinanszírozási Zrt., mint hitelező, a szállító
és I.r. alperes között. 

[3] A szerződés szerint a 2.295.000,- Ft vételárat az I.r.  alperes 394.000,- Ft saját  erő mellett
1.900.000,- Ft kölcsönből fedezte. A kölcsön visszafizetésének futamidejét 120 hónapban, az
ügyleti kamatlábat 7,06%-ban határozta meg, míg a várható törlesztőrészletet 22.115,- Ft-ban.
A hitel devizaneme svájci frankban lett megállapítva. A szerződés 6. pontja szerint a jogelőd
bázisárfolyama a jogelőd számlakonverziós vételi  árfolyama,  a  jogelőd aktuális  árfolyama
pedig a jogelőd számlakonverziós eladási árfolyama volt. A szerződés 9. pontja rögzítette a
THM  mértékét  7,89%-ban.  A  szerződés  változó  kamatozású  svájci  frank  alapú  és  fix
futamidejű  volt.  A THM-ben  foglalt  egyéb  díjak  az  Üzletszabályzat  17.3.  pontja  szerint
alakultak, valamint ugyanígy az árfolyamkülönbözet. Az I.r. alperes a szerződés aláírásával
vételi jogot engedett a felperesi jogelődnek a gépjármű vonatkozásában. Ezen jog tartalmára
és gyakorlásának feltételeire az Üzletszabályzat tartalmazott szabályokat (16. pont). A vételi
jog biztosítására elidegenítési és terhelési tilalmat kötöttek ki a felek. Öt éven át illette meg a
szerződéskötéstől számítva a vételi jog a felperesi jogelődöt. 

[4] I.r.  alperes  a  szerződés  aláírásával  kijelentette,  hogy  az  Üzletszabályzatot  átvette,  azt
megismerte,  és az abban foglaltakat  magára nézve kötelezőnek ismerte el.  A szerződés  7.
pontjában kapott tájékoztatást arról az I.r. alperes, hogy a deviza alapú finanszírozás esetén a
törlesztőrészletek  forintban  fizetendő  összege  a  deviza  árfolyam  és  kamat  alakulásától
függően változhat. Ennek jelentős kockázata abban rejlik, hogy a forint leértékelődése nem
csak  az  esedékes  törlesztőrészletek  növekedését  eredményezheti,  de  a  teljes  hátralévő
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tőketartozást is növeli. A hitelszerződés lejárat előtti megszűnése vagy módosulása esetén a
teljes hátralévő tőketartozást érintő árfolyamkülönbözet egy összegben esedékessé vált.  I.r.
alperes a szerződés aláírásával kijelentette, hogy tudatában van a deviza alapú finanszírozás
fokozott kockázatának, és vállalja ennek következményeit. 

[5] A gépjármű birtokba adása 2007. október 1. napján megtörtént. 

[6] A II.r.  alperes  készfizető  kezességet  vállalt  I.r.  alperes  felperesi  jogelőd  felé  fennálló,  a
kölcsönszerződésből eredő tartozásért, mindenkor esedékes része és annak járulékai erejéig. 

[7] Az  I.r.  alperes  nem  tett  eleget  a  szerződésben  rögzített  fizetési  kötelezettségének,  így  a
felperes  jogelődje  2015.  július  27.  napján  azonnali  hatállyal  a  szerződést  felmondta.  A
felmondólevelet az I.r. alperes 2015. augusztus 4. napján vette át. Egyben felszólította II.r.
alperest is, fizetési kötelezettségének tegyen eleget. 

[8] A DH2.  tv.  szerint  az  elszámolási  kötelezettségének  a  felperes  jogelődje  eleget  tett,  a
szerződés elszámolt. Az elszámolásról szóló levelet az I.r. alperes 2015. április 7. napján vette
át. 

[9] A Budapest Bank Zrt. az alperesekkel szembeni követelését 2019. augusztus 8. napján kelt
engedményezési szerződéssel a felperes részére értékesítette, az engedményezésre került. Az
engedményezési értesítő „nem kereste” jelzéssel érkezett vissza az alperesektől felpereshez. 

[10] Tekintettel arra, hogy alperesek a fizetési kötelezettségüknek nem tettek eleget, a felperes a
keresetében kérte,  a  bíróság kötelezze az  alpereseket  egyetemlegesen 2.437.783,-  Ft  tőke,
ezen összeg után 2019. augusztus 8. napjától a kifizetés napjáig járó, a szerződéses kamat
(7,06%) és a mindekori jegybanki alapkamat kétszeresének összegével megegyező mértékű
késedelmi kamat, továbbá 194.730,- Ft lejárt késedelmi kamat és perköltség megfizetésére a
régi Ptk. 523. § (1) bekezdésében foglaltak alapján. A II.r. alperessel szemben pedig a régi
Ptk. 272. § (1) bekezdésében foglaltakra hivatkozott. 

[11] Az  alperesek  kérték  a  kereset  elutasítását.  Hivatkoztak  arra,  hogy  a  devizaárfolyam  a
szerződés  lényeges  eleme,  így  ezen  kérdésben  való  megállapodás  szükséges  a  szerződés
létrejöttéhez.  Álláspontja  szerint  az  autókereskedés  részéről  eljáró  személy  nem  nyújtott
érdemi tájékoztatást számos lényegi, tartalmi elemre nézve, így ennek tartalmával nem voltak
tisztában.  A szerződéskötéskor  kizárólag  a  kereskedés  alkalmazottjával  tárgyaltak.  Ő nem
mondott semmit a devizaalap jelentőségéről és valós működéséről, az árfolyamkockázatról.
Állították,  hogy  kifejezett  kérdésükre  a  kereskedő  arról  tájékoztatta  őket,  ha  kifizetik  a
megjelölt  havi  törlesztőrészleteket  a  120 hónap  alatt,  akkor  teljesítik  minden  szerződéses
kötelezettségüket. Sem a szóban kapott, sem az iratokban lévő árfolyamkockázati tájékoztatás
nem felel meg a C-51/17. számú EUB határozatnak. Külön kockázatfeltáró nyilatkozat sem
készült.  Hivatkozott  a  vételi  és  eladási  árfolyam  alkalmazása  (árfolyamrés)
tisztességtelenségére.  Arra,  hogy  a  szerződés  nem  minősülhet  CHF  alapúnak,  mivel  a
szerződés  kizárólag  HUF  megjelölést  és  HUF  összegeket  tartalmaz.   Nem  kellően
meghatározott a kölcsön összege, mint szerződés tárgya, mivel nem tünteti fel a szerződés
annak CHF összegét. A havi törlesztőösszeg CHF összege sincs meghatározva. Álláspontja
szerint  nem meghatározott  az ügyleti  kamat,  mivel  nem tünteti  fel  a  kölcsönszerződés  az
ügyleti kamat teljes futamidőre kiszámolt értékét. Álláspontja szerint a feltüntetett THM nem
valós,  hibás érték: a  különböző költségek, díjak összege nincs feltüntetve a  szerződésben.
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Vitatta  a  keresetet  összegszerűségében  is,  hivatkozva  arra,  hogy  a  felperes  által
megszerkesztett  kimutatás  nem  alkalmas  a  törvény  előírása  szerinti  ellenőrzésre  az
összegszerűség vonatkozásában. 

[12] A felperes keresete nem megalapozott. 

[13] A Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti
és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 1. § a) pontja alapján
jelen ügyben a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (rPtk.) rendelkezéseit kell
alkalmazni. 

[14] Az  rPtk.  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. Az rPtk. 272. § (1) bekezdése
szerint a kezesi szerződéssel a kezes arra vállal kötelezettséget, hogy amennyiben a kötelezett
nem teljesít, maga fog helyette a jogosultnak teljesíteni. 

[15] A szerződés megkötésekor hatályos hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról rendelkező
1996. évi CXII. törvény (rHpt.) 203. § (6) bekezdése szerint pénzügyi intézménynek fel kell
tárnia a szerződéses ügyletben az ügyfelet érintő kockázatot,  melynek tudomásulvételét  az
ügyfél  aláírásával  igazolja.  A  (7)  bekezdés  szerint  ezen  kockázatfeltáró  nyilatkozatnak
tartalmaznia  kell  devizahitel  nyújtására  irányuló  szerződés  esetén  az  árfolyamkockázat
ismertetését, valamint annak hatását a törlesztőrészletre. 

[16] Az  rPtk.  209.  §  (1),  (2),  (3)  és  (4)  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
tisztesség követelményének megsértésével egyoldalúan és indokolatlanul a szerződési feltétel
támasztójával  szerződést  kötő  hátrányára  állapítja  meg.  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.  Külön
jogszabály  meghatározhatja  azokat  a  feltételeket,  amelyek  a  fogyasztói  szerződésben
tisztességtelennek minősülnek, vagy amelyeket az ellenkező bizonyításig tisztességtelennek
kell tekinteni. Az általános szerződési feltétel és a fogyasztói szerződésben egyedileg meg
nem  tárgyalt  feltétel  tisztességtelenségét  önmagában  az  is  megalapozza,  ha  feltétel  nem
világos vagy nem érthető. 

[17] Az rHpt.  213.§ (1) bekezdés szerint  semmis az a  fogyasztási,  lakossági  kölcsönszerződés,
amelyik nem tartalmazza a szerződés tárgyát (a) pont), az éves, százalékban kifejezett teljes
hiteldíjmutatót,  a hiteldíjmutató számítása során figyelembe nem vett  egyéb – esetleges –
költségek meghatározását és összegét, vagy ha az ilyen költségek pontosan nem határozhatók
meg, az ezekre vonatkozó becslést  (b) pont),   a szerződéssel kapcsolatos összes költséget,
ideértve  a  kamatokat,  járulékokat,  valamint  ezek  éves,  százalékban  kifejezett  értékét  (c)
pont), a törlesztő részletek számát, összegét, a törlesztési időpontokat (e) pont).

[18] A Pp. 223. § (3) bekezdése értelmében a tárgyalást elmulasztó fél tekintetében a 190. § (2)
bekezdésének rendelkezéseit az érdemi tárgyalásra alkalmazni kell. Ezeket a rendelkezéseket
kell alkalmazni a tárgyaláson lefolytatott bizonyítási cselekményekre is. 
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[19] A Pp.  190.  §  (2)  bekezdése  szerint,  ha  a  perfelvételi  tárgyalás  a  jelenlévő  fél  kérelmére
megtartásra kerül, az a) pontban foglaltak szerint úgy kell tekinteni, hogy a mulasztó fél a
megjelent fél tárgyalást megelőzően vagy tárgyaláson előterjesztett tényállítását, jogállítását,
illetve bizonyítékát nem vitatja, a c) pont szerint mulasztó féllel közöltnek kell tekinteni a
tárgyaláson jelenlévő fél nyilatkozatát. 

[20] Ennél  fogva  a  bíróság  úgy  tekintette,  hogy  a  2020.  szeptember  16.  napján  megtartott
tárgyalást elmulasztó felperes az ott elhangzott tanúvallomásban foglaltakat nem vitatja. 

I.

[21] A bíróság elsőként azt vizsgálta, hogy kapott-e, és megfelelő tájékoztatást kapott-e az I.r. és
II.r. alperes az árfolyamkockázatról. 

[22] A felperes hivatkozott arra, hogy a jogelődje és az I.r. alperes között létrejött hitelszerződés
tartalmazza  az  árfolyamkockázatról  szóló  tájékoztatást,  mely  szerint  deviza  alapú
finanszírozás esetén a törlesztőrészleten forintban fizetendő összege a devizanem árfolyam és
kamat alakulásától függően változhat. A szerződés tartalmazza, hogy ennek kockázata jelentős
és  abban  rejlik,  hogy  a  forint  leértékelődése  nem  csak  az  esedékes  törlesztőrészlet
növekedését eredményezheti, de a teljes hátralévő tőketartozást is növeli. Aláírásával az adós
kijelentette,  hogy  tudatában  van  a  deviza  alapú  finanszírozás  fokozott  kockázatának,  és
vállalja ennek következményeit. 

[23] A Kúria 6/2013. PJE. határozat iránymutatása szerint külön kockázatfeltáró nyilatkozat hiánya
a kölcsönszerződést nem teszi  jogszabályba ütközővé. Azt kellett  a bíróságnak vizsgálnia,
hogy  az  árfolyamkockázattal  kapcsolatban  történt-e  bármilyen  tájékoztatás  az  alperesek
részére,  ennek mi volt  a  tartalma,  és ezt  kellett  összehasonlítani  az egész szerződéskötési
folyamattal. 

[24] A bíróság tanúként hallgatta meg Kampf Ferencet és Kampfné Szalai Gabriella Erzsébetet.
Kampfné  Szalai  Gabriella  Erzsébet  tanúvallomásában  elmondta,  hogy  ő  is  foglalkozott
kölcsönök  értékesítésével,  kölcsönszerződés  aláírásával  a  gépjárművet  értékesítő
kereskedőnél. Elmondta azt, hogy a per tárgyát képező szerződés megkötésének idejében az
ügyfeleket arról tájékoztatták, hogy maximum 10%-ot mozdulhat el a svájci frank magyar
forinthoz viszonyított árfolyama. Ezt az információt a bankároktól hallották és közvetítették
az  ügyfelek  felé  (18.  sorszámú jegyzőkönyv 4.  oldal,  3.  bekezdés).  Elmondta,  hogy nem
tudták  annak idején,  hogy mi  az  a  devizahitel.  Annyit  tudtak,  hogy lehet  változás,  de  az
maximum 10%-os lehet. 

[25] A  bíróság  megállapította,  hogy  a  szerződéskötési  folyamatban  részt  vevő  üzletkötő  a
szerzősében  foglalt  tájékoztatástól  eltérően  adott  tájékoztatást  a  devizanemek  közötti
különbözet  várható  alakulásáról.  A fogyasztók  számára  ezáltal  nem  volt  világos,  hogy  a
változás jelentős mértékű lehet, és ennek valós veszélye fennáll. A tájékoztatás körében azt
kell  vizsgálni,  hogy  az  észszerűen  figyelmes  és  körültekintő  átlagos  fogyasztó  miként
értelmezhette  a  szerződéses  rendelkezést  és  a  kereskedőtől  kapott  tájékoztatást.  E  körben
nincs jelentősége annak, ha az alperes sem járt el kellő körültekintéssel. 
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[26] A  kereskedés  által  adott  szerződéstől  eltérő  tájékoztatás,  és  azok  egymással  történő
összevetése nem tekinthető az átlagos fogyasztó számára világosnak és érthetőnek. Ezáltal a
bíróság  az  rPtk.  209.  §  (1),  (2),  (3),  (4)  bekezdése  alapján  megállapította,  hogy  az
árfolyamkockázattal kapcsolatos rendelkezés tisztességtelen és semmis. 

[27] Az 1/2010. (VI. 28.) PK. vélemény alapján pedig semmis szerződésre jogot alapítani nem
lehet. 

[28] A fentieknél fogva a bíróság a felperes keresetét elutasította. 

II.

[29] A  bíróság  az  alperes  érdemi  ellenkérelmének  további  hivatkozásaival  kapcsolatban  az
alábbiakat állapítja meg:

[30] A felek megállapodtak a szerződésekben abban,  hogy a devizaárfolyam változásból  eredő
többletköltséget  a  fogyasztók  viselik.  Ez  kifejezetten  szerepel  a  szerződésben  (8.  pont  3.
felsorolási pont). 

[31] Az árfolyamrésre hivatkozni az elszámolást követően már nem lehet (BH2018.282.).

[32] Nem attól  CHF alapú egy szerződés,  hogy melyik pénznemben van megjelölve a kölcsön
összege,  hanem miként  rendelkeznek erről  a  felek  a  szerződésben.  A szerződés  6.  pontja
rögzíti, hogy CHF alapú a szerződés.

[33] Nem ütközik az rHpt. 213.§ (1) bekezdés a) pontjába a szerződés azzal, hogy csak forintban
van meghatározva a kölcsön összege. Az 1/2016. PJE szerint megfelel a szerződés a fenti
pontnak,  ha  kiszámítható  devizában  a  kölcsön  összege.  A  szerződés  tartalmazza  az
alkalmazott árfolyam meghatározását annak dátumának megjelölésével. Ezáltal kiszámítható
a deviza összeg is.

[34] A fenti pontban foglaltak irányadóak a törlesztőrészletre is.

[35] Az ügyleti kamat a szerződésben szerepel. Egyrészt megjelöli annak induló értékét (6. pont),
másrészt azt is tartalmazza, hogy az változó és a változás eseteit és módját az üzletszabályzat
tartalmazza (ÜSZ 17.1. pont). Az üzletszabályzat pedig a szerződés részévé vált az alperes
erre  irányuló  szerződésben  foglalt  kijelentésével  (12.  pont),  valamint  azt  a  meghallgatott
tanúk is megerősítették (18.sz jegyzőkönyv). Mivel nem lehet előre látni a szerződéskötéskor,
hogy miként  alakulnak a  jövőben –  főleg  120 hónap távlatában  –  az  irányadó pénzpiaci
kamatok, így nem volt  elvárható a felperestől,  hogy előrevetítse annak várható alakulását.
Viszont  az  egyoldalú  kamatváltozásból  származó,  tisztességtelenül  felszámított  költség
elszámolásra került.

[36] A felperes a követelés összegszerűségét követhetően levezette a 10. sz. beadványához csatolt
táblázatban, feltüntetve a törlesztéseket, az időpontokat és az alkalmazott devizaárfolyamot is,
valamint azt is, hogy a befizetés mire lett elszámolva.

[37] A  THM  körében  tett  alperesi  kifogás  azonban  megalapozott.  Felperes  17.  számú
beadványában  csatolta  a  szerződéskötéskor  alkalmazott,  a  Hirdetményben  található  egyéb
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költségeket, azonban a szerződés 8. pontja szerint ezek közül néhányat (casco-mentesség díja)
nem  alkalmazott.  Nem  világos,  hogy  végülis  mely  tételek  és  hogyan  épültek  be  a
szerződésben  meghatározott  THM-be,  a  svájci  frankhoz  kötött  ügyleti  kamathoz  miként
épültek  be  a  forintban  meghatározott  egyéb  költségek,  és  ezek  együtt  hogyan adják  ki  a
szerződés szerinti 7.89% mértékű THM-t.

[38] Tekintettel arra, hogy a felperes lett a pervesztes, így a bíróság a Pp. 82. § (1) bekezdése
alapján  kötelezte  perköltség  megfizetésére,  mely  ügyvédi  munkadíjat  foglal  magában  a
32/2003.  (VIII.  22.)  IM.  rendelet  2.  §  (1)  bekezdés  a)  pontja  alapján.  Az  alperesek  jogi
képviselője  felszámítást  tartalmazó  költségjegyzéket  és  a  megbízási  díjat  tartalmazó
megbízási szerződést csatolt az érdemi ellenkérelemhez. 

Kaposvár, 2020. szeptember 16. 

Dr. Fellai-Markovics Róbert s.k.
bíró




