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A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN ! 

A Fővárosi ítélőtábla az Orosz V. Ügyvédi Iroda 
j által képviselt Pénzügyi Szervezetek Állami 

Felügyelete (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) I . rendű, dr. Szász Károly (1013 Budapest, 
Krisztina krt. 39.) I I . rendű felpereseknek, 

által képviselt New Chance Pénzügyi Szolgáltató Zrt. (1065 
Budapest, Hajós utca 30-32.) alperes ellen általános szerződési feltételek 
tisztességtelenségének megállapítása iránt indított perében, a Fővárosi Bíróság 2011. május 
18. napján meghozott, 15.G.40.802/2010/18. sorszámú ítélete ellen, az alperes részéről 19. 
sorszám alatt előterjesztett fellebbezés folytán, meghozta a következő 

í t é l e t e t : 

A Fővárosi ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét részben megváltoztatja, és az alperes 
fogyasztói szerződések megkötésénél alkalmazott Hitelezési Üzletszabályzata VII. 1.2. és 
VII.3.2. pontja; IV.5.4. pontjának rendkívüli előtörlesztés esetén az átvállalt 
árfolyamváltozás kockázatára tekintettel további költségként a tőketartozás 1,5%-ának, azaz 
egy egész öttized százalékának megfelelő összegű kockázati felár kerül felszámításra. Az 
előtörlesztésnél irányadó valutaátváltási árfolyam a 6-ára, illetve rendkívüli előtörlesztésnél 
a kérelemben jelzett időpontra a Bank Rt. által jegyzett CHF valuta eladási árfolyam" 
szövegrészlete; az ingatlant terhelő önálló zálogjogot alapító mintaszerződés 15. oldal 
hatodik bekezdése „Zálogkötelezett köteles az ingatlant az értékesítés céljából zálogjogosult 
részére", valamint „természetes és törvényes tartozékaival együtt, kiürített és kitakarított 
állapotban, valamint a jelen szerződés megkötésekor fennálló állagának megfelelő 
állapotban átadni." szövegrészlete; a kölcsönszerződés-minta 7.3. pontjának „A Hitelező 
azonnali hatályú felmondása esetén Adós és/vagy Biztosítéknyújtó a Hitelező kérésére az 
Ingatlant sértetlen, a szerződéskötéskori eredeti állapotnak megfelelő állagban, valamint 
kitakarított, szeméttől megtisztított, bentlakó személyektől és ingóságoktól kiürített üres 
állapotban át kell adnia a Hitelező vagy megbízottja részére" szövegrészlete; a 
kölcsönszerződés-minta 7.5. pontja (a) alpontjának „a jelen szerződésből eredő valamennyi 
még ki nem egyenlített, lejárt tőke- és kamattartozását, az esetleges", valamint „egyéb 
díjat." szövegrészlete; az alperes 2008. november 1. napjától hatályos Hirdetményének 
előtörlesztési díjra, rendkívüli előtörlesztési felárra, a felmondás díjára, a késedelmi 
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kamatra, a soron kívüli folyósítás kockázati felárára vonatkozó rendelkezései 
érvénytelenségének megállapítását mellőzi. 

Az alperes által közzéteendő közlemény tartalmát az alábbiak szerint változtatja meg: 

„Közlemény 

A Fővárosi ítélőtábla a 2011. november 29. napján kihirdetett 4.Pf.21.240/2011/7. számú 
jogerős ítéletével a New Chance Credit Pénzügyi Szolgáltató Zrt-vel szerződő valamennyi 
félre kiterjedő hatállyal megállapította a fogyasztói szerződések megkötésénél alkalmazott 
Hitelezési Üzletszabályzat IX.3.1. (b) alpontja érvénytelenségét, amely a hitelező egyoldalú 
elállását teszi lehetővé arra az esetre is, ha ,a kölcsönszerződés, illetve egy ezzel összefüggő 
szerződés a magyar jog szerint hatálytalan, semmis vagy megtámadható'. 
A kikötés azért érvénytelen, mert a feleknek a szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit a 
jóhiszeműség és tisztesség követelményének megsértésével egyoldalúan és indokolatlanul a 
fogyasztó hátrányára állapítja meg azáltal, hogy a hitel-jogviszony körén kívül eső 
szerződés érvénytelensége vagy hatálytalansága esetére teremt elállási lehetőséget a hitelező 
számára, illetve érthetetlen feltételt tartalmaz, mivel szerződés érvénytelensége, illetve 
hatálytalansága esetére teszi lehetővé az elállást. 

A jogerős ítélet megállapította az Üzletszabályzat IX.3.1. (d) alpontja fentiek szerinti 
érvénytelenségét, amely a hitelező egyoldalú elállását teszi lehetővé arra az esetre is, ha ,az 
ingatlan tulajdonjoga, illetve jogi helyzete a Hitelező megítélése szerint kétséges, vagy azzá 
válik'. 
A kikötés azért érvénytelen, mert a feleknek a szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit a 
jóhiszeműség és tisztesség követelményének megsértésével egyoldalúan és indokolatlanul a 
fogyasztó hátrányára állapítja meg azáltal, hogy az ingatlan tulajdonjogának vagy jogi 
helyzetének aggályossága tekintetében a felmondás lehetősége nem az ingatlan
nyilvántartási adatokhoz, hanem a hitelező megítéléséhez igazodik. 

A jogerős ítélet megállapította az Üzletszabályzat IX.4.2. pontjának (f) és (p) alpontjai 
fentiek szerinti érvénytelenségét, amelyek felmondási eseménynek minősítik, ha ,(0 az 
Adós és/vagy Biztosítéknyújtó bármely, a Kölcsönszerződésben és/vagy Üzletszabályzatban 
meghatározott tájékoztatási-, nyilatkozattételi vagy dokumentum-, illetve adatszolgáltatási 
kötelezettségének nem, vagy nem megfelelő időben és módon tesz eleget, vagy téves 
információt szolgáltat', illetve ,(p) az Adós bármely általa, mint hitelfelvevő, vagy mint 
kezes által fizetendő Adósságát, tartozását nem fizeti meg esedékességkor'. 
A jogerős ítélet megállapította a fogyasztói szerződések megkötésénél alkalmazott 
kölcsönszerződés-minta 7.1. pontja (a) alpontjának érvénytelenségét is, amely felmondási 
eseménynek minősíti azt is, ha ,az Adós a Kölcsönszerződésből fakadó valamely fizetési 
kötelezettségével késedelembe esik'. 
A kikötések azért érvénytelenek, mert a feleknek a szerződésből eredő jogait és 
kötelezettségeit a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megsértésével egyoldalúan 
és indokolatlanul a fogyasztó hátrányára állapítják meg azáltal, hogy jelentéktelen 
mulasztás, illetve fizetési késedelem esetére is a felmondás szigorú jogkövetkezményének 
alkalmazását teszik lehetővé. 



Fővárosi ítélőtábla 
4.PÍ.2L240/2011/7. 

3 

A jogerős ítélet megállapította az Üzletszabályzat LX.4.8. pont (b) alpontja ,Az Adós 
és/vagy a Biztosítéknyújtó az Önálló Zálogjogot alapító szerződés aláírásával lemond azon 
jogáról, hogy a zálogjog érvényesítése során befolyt vételár összegét vitassa.' 
szövegrészlete érvénytelenségét. 
A kikötés azért érvénytelen, mert a feleknek a szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit a 
jóhiszeműség és tisztesség követelményének megsértésével egyoldalúan és indokolatlanul a 
fogyasztó hátrányára állapítja meg azáltal, hogy részben mentesíti a hitelezőt az elszámolási 
kötelezettsége alól. 

A jogerős ítélet megállapította az Üzletszabályzat X.4.2. pontja érvénytelenségét, amely 
szerint ,Az Adós a Kölcsönszerződés aláírásával kifejezetten és visszavonhatatlanul lemond 
a Kölcsönszerződéssel és annak mellékletében csatolt szerződésekkel, nyilatkozatokkal 
kapcsolatban a Ptk. 236. §-a által biztosított jogáról.' 
A kikötés azért érvénytelen, mert a feleknek a szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit a 
jóhiszeműség és tisztesség követelményének megsértésével egyoldalúan és indokolatlanul a 
fogyasztó hátrányára állapítja meg azáltal, hogy a kikötés nem világos, mivel a benne 
felhívott jogszabály jogokat nem alapít, emellett a megtámadás jogának az említett 
jogszabály szerinti megnyílta előtt követeü meg fogyasztó jogról lemondó nyilatkozatát. 

A jogerős ítélet megállapította az Üzletszabályzat X.1.2. pontja .amennyiben bármilyen 
elnevezésű vagy tartalmú jogszabály vagy jegybanki rendelkezések megváltozása, 
bevezetése, ezek értelmezésében vagy alkalmazásában bekövetkezett változás' és ,a 
Hitelezőnél addicionális költségek merülnek fel a Kölcsönszerződéssel kapcsolatosan, akkor 
az Adós időről-időre, a Hitelező ez irányú kérésére haladéktalanul köteles megfizetni a 
Hitelező részére azt az összeget, amely a Hitelezőt, ilyen csökkentés, költség illetve 
megnövekedett költség kifizetése, illetve viselése folytán ért.' szövegrészletének 
érvénytelenségét. 
A kikötés azért érvénytelen, mert a feleknek a szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit a 
jóhiszeműség és tisztesség követelményének megsértésével egyoldalúan és indokolatlanul a 
fogyasztó hátrányára állapítja meg azáltal, hogy anélkül teszi lehetővé a hitelező számára a 
szerződés tartalmának megváltoztatását, hogy a fogyasztót megilletné az azonnali hatályú 
felmondás joga. 

A jogerős ítélet megállapította az Üzletszabályzat IV.7.9. pontja ,Adós nem jogosult a 
Hitelezőnek a Kölcsönszerződésből és az azzal összefüggő szerződésekből eredő 
követeléseivel szemben ellenköveteléseket felszámítani, vagy visszatartási és csökkentési 
jogokat érvényesíteni.' szövegrészletének érvénytelenségét. 

A kikötés azért érvénytelen, mert a feleknek a szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit a 
jóhiszeműség és tisztesség követelményének megsértésével egyoldalúan és indokolatlanul a 
fogyasztó hátrányára állapítja meg azáltal, hogy kizárja a fogyasztó lehetőségét arra, hogy 
szerződéses kötelezettségét beszámítással szüntesse meg. 

A jogerős ítélet megállapította az ingatlant terhelő önálló zálogjogot alapító szerződés-minta 
15. oldal hatodik bekezdésében foglalt kikötés ,a felmondó nyilatkozat vagy az erre irányuló 
írásbeli felszólítás kézhez vételétől számított 15 napon belül', valamint a hitelszerződés-
minta 7.3. pontjának ,a kölcsönszerződés megszűnésétől számított 5 naptári napon belül' 
szövegrészei érvénytelenségét. 
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A kikötések azért érvénytelenek, mert a feleknek a szerződésből eredő jogait és 
kötelezettségeit a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megsértésével egyoldalúan 
és indokolatlanul a fogyasztó hátrányára állapítják meg azáltal, hogy a 12/2003. (I. 30.) 
Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében megkövetelt 3 hónapos kiürítési határidőnél 
indokolatlanul tartalmaznak rövidebb határidőt. 

A jogerős ítélet megállapította a kölcsönszerződés-minta 7.4. pontja ,Adós és 
Biztosítéknyújtó a jelen Kölcsönszerződés aláírásával véglegesen és visszavonhatatlanul 
lemond a végrehajtási eljárás bármely okból való felfüggesztésének jogáról, amelyet részére 
a Polgári perrendtartás vagy más törvény lehetővé tesz.' szövegrészének érvénytelenségét. 
A kikötés azért érvénytelen, mert a feleknek a szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit a 
jóhiszeműség és tisztesség követelményének megsértésével egyoldalúan és indokolatlanul a 
fogyasztó hátrányára állapítja meg azáltal, hogy a fogyasztó joglemondó nyilatkozatát előre, 
már a végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem előerjesztésére irányuló jog megnyílta előtt 
tartalmazza. 

A jogerős ítélet megállapította a kölcsönszerződés-minta 5.5. pontja ,a vételi jog teljes 
futamidőre való meghosszabbításának az Adós és/vagy Biztosítéknyújtó érdekkörében 
felmerült bármely okból történő elmaradása esetén a Hitelező jogosult a Kölcsönszerződés 
azonnali hatályú felmondására' kikötése érvénytelenségét. 
A kikötés azért érvénytelen, mert a feleknek a szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit a 
jóhiszeműség és tisztesség követelményének megsértésével egyoldalúan és indokolatlanul a 
fogyasztó hátrányára állapítja meg azáltal, hogy arra az esetre is a felmondás lehetőségét 
biztosítja a hitelező számára, ha a fogyasztó jogszabály megkerülésére irányuló, ezáltal 
semmis nyilatkozat megtételét mulasztja el. 

A jogerős ítélet megállapította, hogy a kölcsönszerződés-minta ,a szerződés bármely nem 
szerződésszerű teljesítéssel való megszűnésekor, és a szerződés felmondásának 
visszavonásakor az adós a fennálló illetve a módosítással érintett tőketartozás százalékában 
módosítási díjat köteles fizetni' szövegű 4.3. pontja, továbbá a kölcsönszerződés-minta 7.5. 
pont (a) alpontja .módosítási vagy', továbbá ,A szerződés felmondásakor felszámított 
módosítási díj a felmondással esedékessé vált tőketartozás 6-10%-a, de minimum 250 000 
HUF, azaz Kettőszázötvenezer forint' szövegrésze érvénytelen. 
A kikötések azért érvénytelenek, mert a feleknek a szerződésből eredő jogait és 
kötelezettségeit a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megsértésével egyoldalúan 
és indokolatlanul a fogyasztó hátrányára állapítják meg azáltal, hogy szerződésmódosítási 
díj megfizetését írják elő arra az esetre is, amikor nem kerül sor a szerződés módosítására. 

A jogerős ítélet megállapította a kölcsönszerződés-minta 7.5. pont (h) és (i) alpontjai 
érvénytelenségét, melyek szerint ,(h) Amennyiben Adós felmondás esetén nem fizeti meg 
határidőre az egyösszegben esedékes tartozását és Hitelező a követelés kényszer 
értékesítésére illetve opciós joga gyakorlására kerül sor, a kényszerértékesítés különdíja a 
felmondással esedékessé vált összes tartozás 4%-a, azaz négy százaléka, de minimum 
300 000 Ft, azaz Háromszázezer forint', illetve ,(i) A Hitelező opciós vételi joga gyakorlása 
során felmerülő egyéb költségeket (vagyonbiztosítás, őrzés, értékbecslés, értékesítési 
megbízás díja, vagyonátruházási illeték, stb.)' szövegrészletének érvénytelenségét. 
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A kikötések azért érvénytelenek, mert a feleknek a szerződésből eredő jogait és 
kötelezettségeit a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megsértésével egyoldalúan 
és indokolatlanul a fogyasztó hátrányára állapítják meg azáltal, hogy anélkül terhelnek díjat 
a fogyasztóra, hogy ezzel szemben a hitelező szolgáltatást nyújtana, illetve olyan költségek 
megfizetésére kötelezik a fogyasztót, amelyek a megszerzett tulajdonjogból fakadóan a 
hitelezőt terhelik." 

Mellőzi az alperes perköltség fizetésére kötelezését, míg az általa térítendő kereseti illeték 
összegét 10 500 (t ízezer-ötszáz) forintra leszállítja, egyben megállapítja, hogy a le nem rótt 
további 10 500 (tízezer-ötszáz) forint kereseti illetéket az állam viseli. 

Egyebekben az elsőfokú bíróság ítéletét azzal a pontosítással hagyja helyben, hogy csak a 
fogyasztói szerződések megkötésénél alkalmazott üzletszabályzat és szerződés-minták 
vonatkozásában állapítja meg az érvénytelenséget; valamint helyesen az Üzletszabályzat 
IX.3.1. (b) és (d), továbbá 4.2. (f) és (p) pontjai, a kölcsönszerződés-minta 7.1. (a) pontja 
érvénytelen; továbbá az alkalmazástól eltiltásra vonatkozó keresetet elutasítottnak tekinti. 

Kimondja, hogy a felek a fellebbezési eljárásban felmerült perköltségeiket maguk viselik. 

Az ítélet ellen fellebbezésnek nincs helye. 

I n d o k o l á s 

A felperesek közérdekű keresetükben az alperes által a fogyasztói szerződések közjegyzői 
okirati formában történő megkötésénél alkalmazott kölcsönszerződés-minta (továbbiakban 
kölcsönszerződés-minta), az ingatlant terhelő önálló zálogjogot és vételi jogot alapító 
szerződés-minta egyes kikötései, továbbá a Hitelezési Üzletszabályzat (továbbiakban 
Üzletszabályzat) egyes részei érvénytelenségének megállapítását, az alperesnek ezek 
alkalmazásától történő eltiltását, továbbá közlemény közzétételére kötelezését kérték. 

Az alperes ellenkérelmében a kereset elutasítását kérte. Kétségbe vonta az I . r. felperes 
perbeli legitimációját, továbbá tagadta a támadott feltételek tisztességtelenségét. 

Az elsőfokú bíróság fellebbezéssel támadott ítéletével megállapította, hogy az alperes 2007. 
március 30. napjától hatályos Üzletszabályzatának X. 3.1. (b) pontja, 3.1 (d) pontja, a 4.2. 
(f) pontja, a 4.2. (p) pontja, a 7.1. (a) pontjának „adós kölcsönszerződésből fakadó valamely 
fizetési kötelezettségével késedelembe esik,, kikötése a LX. 4.8. (b) pontjának „adós és/vagy 
biztosítéknyújtó az önálló zálogjogot alapító szerződés aláírásával lemond azon jogáról, 
hogy a zálogjog érvényesítése során befolyt vételár összegét vitassa" kikötése, a X. 4.2. 
pontja, a X. 1.2. pontjának „amennyiben bármilyen elnevezésű, vagy tartalmú jogszabály 
megváltozása, bevezetése, ezek értelmezésében vagy alkalmazásában bekövetkezett 
változás, a hitelezőnél addicionális költségek merülnek fel az adós időről-időre a hitelező ez 
irányú kérésére haladéktalanul köteles megfizetni a hitelező részére azt az összeget, amely a 
hitelezőt, az ilyen költség, illetve megnövekedett költség kifizetése, illetve viselése folytán 
ért." kikötése, a IV. 7.9. pontjának „adós nem jogosult a hitelezőnek a kölcsönszerződésből 
és az azzal összefüggő szerződésekből eredő követeléseivel szemben, ellenköveteléseket 
felszámítani, vagy visszatartási és csökkentései jogokat érvényesíteni" kikötése, a VII. 1.2. 
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pontja, a VJJ. 3.2. pontja, a IV. 5.4. pontjának „rendkívüli előtörlesztés esetén az átvállalt 
árfolyamváltozás kockázatára tekintettel további költségként a tőketartozás 1,5 %-ának, 
azaz egy egész öt tized százalékának megfelelő összegű kockázati felár kerül felszámításra. 
Az előtörlesztésnél irányadó valutaátváltási árfolyam a hatodára, illetve rendkívüli 
előtörlesztésnél a kérelemben jelzett időpontra a Bank Rt. által jegyzett CHF valuta eladási 
árfolyam" kikötése, az ingatlant terhelő önálló zálogjogot alapító mintaszerződés 15. 
oldalának 6. bekezdése: „Zálogkötelezett köteles az ingatlant az értékesítés céljából 
Zálogjogosult részére a felmondó nyilatkozat, vagy az erre irányuló írásbeli felszólítás 
kézhezvételétől számított 15 napon belül természetes és törvényes tartozékaival együtt, 
kiürített és kitakarított állapotban, valamint a jelen szerződés megkötésekor fennálló 
állagának megfelelő állapotban átadni" kikötése az alperes által szerződéskötésekénél 
alkalmazott közjegyzői okiratban foglalt kölcsönszerződés-minta 7.3. pontja, a 7.4. pontja, 
az 5.5. ponjának „a vételi jog teljes futamirőre való meghosszabbításának az adósok és/vagy 
biztosítéknyújtó érdekkörében felmerült bármely okból történő elmaradása esetén a hitelező 
jogosult a kölcsönszerződés azonnali hatályú felmondására" kikötésre, a 4.3. pontjának „a 
szerződés bármely nem szerződésszerű teljesítéssel való megszűnésekor és a szerződés 
felmondásának visszavonásakor az adós a fennálló, illetve a módosítással érintett 
tőketartozás százalékában módosítási díjat köteles fizetni" kikötése, a 7.5. pontjának (a), (h), 
és (i) alpontjai, továbbá az alperesek 2008. november 01. napjától érvényes hirdetményének 
az előtörlesztési díjra, a rendkívüli előtörlesztési felárára, a felmondás díjára, a késedelmi 
kamatra, a soron kívüli folyósítás kockázati felárra, továbbá a kölcsönszerződés 7.5. (h) 
pontjában a kényszerértékesítés külön díjára vonatkozó rendelkezései az alperessel szerződő 
valamennyi félre kiterjedő hatállyal érvénytelenek. Kötelezte továbbá az alperest, hogy 15 
napon belül saját költségén egy országos napilapban, és a Hitelintézeti Szemle című 
szakmai lap két egymást követő számában, továbbá az internetes honlapján 15 napon belül 
tegye közzé a bíróság által meghatározott közlemény szövegét. Kötelezte alperest, hogy 15 
napon belül fizessen meg a felperesnek 125.000 forint perköltséget, valamint az Állam 
javára külön felhívásra 21.000 forint kereseti illetéket. 

Az elsőfokú bíróság ítéletében az I . rendű felperes legitimációjával kapcsolatos alperesi 
kifogást azért nem találta alaposnak, mert az I . r. felperes mint országos hatáskörű szerv a 
Ptk. 209/B. §-a, valamint az 1978. évi II. tvr. (Ptké. II.) 5. § b) pontja értelmében jelen 
ügyben perbeli legitimációval rendelkezik. Alaptalannak találta a bíróság az alperesnek a 
perbeli szerződések megtámadására biztosított jogszabályi határidő elkésettségére alapított 
kifogását is, figyelemmel a Ptk. 209/A. § (2) bekezdésére, amely a 93/13/EGK. tanácsi 
irányelvvel összhangban írja elő a fogyasztói jogviszonyokban a tisztességtelen feltétel 
semmisséggel történő szankcionálását, ezért azok megtámadására külön nincs szükség. 
Mindezekre figyelemmel a keresetet érdemben bírálta el. 
Az elsőfokú bíróság az Üzletszabályzat IX. 31. (b) pontjába foglalt általános szerződési 
feltételt azért minősítette tisztességtelennek, mert az nem határozza meg egyértelműen, 
hogy konkrétan mely szerződések függenek össze a felek által megkötött 
kölcsönszerződéssel, amelyek érvénytelenségétől teszi függővé a peres felek által megkötött 
szerződésektől az alperes egyoldalú elállását. Ez a feltétel a jelentéktelen, a szerződés 
teljesítését nem veszélyeztető kötelezettség esetére is megteremti a jogviszony 
felszámolásának lehetőségét az alperes számára, amit aránytalanul súlyos 
jogkövetkezménynek minősített. 
Az Üzletszabályzat IX. 31. (d) pontjában meghatározott feltételt a 18/1999. (II. 5.) Korm. 
rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 1. § (1) bekezdés a) pontja értelmében azért 
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találta tisztességtelennek az elsőfokú bíróság, mert az alperest egyoldalúan jogosítja fel arra, 
hogy állást foglaljon az ingatlan tulajdonjoga, illetve jogi helyzete kérdésében. 
Az Üzletszabályzat IX.4.2. (f) pontjában meghatározott általános szerződési feltételt -
miszerint az adós és/vagy biztosítéknyújtó bármely kölcsönszerződésben és/vagy 
Üzletszabályzatban meghatározott tájékoztatási, nyilatkozattételi vagy dokumentum, illetve 
adatszolgáltatási kötelezettségének nem, vagy nem megfelelő időben és módon tesz eleget, 
vagy téves információt szolgáltat - a Kormányrendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja alapján 
nem minősítette tisztességtelennek, mivel ez a rendelkezés nem az általános szerződési 
feltétel egyoldalú értelmezésére vonatkozó felhatalmazás. A rendelkezést azonban az 
elsőfokú bíróság tisztességtelennek minősítette azért, mert akár jelentéktelen, a szerződés 
teljesítését nem veszélyeztető kötelezettségszegések esetére is megteremti a jogviszony 
felszámolásának egyoldalú lehetőségét az alperes számára, amely aránytalanul súlyos 
jogkövetkezmény. 
Az ítélet szerint az Üzletszabályzat IX.4.2. (p) pontjában megfogalmazott rendelkezés azért 
tisztességtelen, mert nem határozza meg, hogy a fogyasztónak pontosan milyen adósságáról, 
tartozásáról van szó. így akár jelentéktelen, a szerződés teljesítését nem veszélyeztető 
kötelezettségszegések esetére is megteremti az egyoldalú felmondás lehetőségét az alperes 
számára. 
Az alperes által alkalmazott kölcsönszerződés-minta 7.1. pontja tisztességtelenségét azért 
látta fennállni az elsőfokú bíróság, mert akár a jelentéktelen, a szerződés teljesítését nem 
veszélyeztető kötelezettségszegés esetére is megteremti az egyoldalú felmondást az alperes 
részére. 
Az ítélet a kölcsönszerződés-minta 7.3. pontjában megjelölt szerződési feltételt a 
Kormányrendelet 2. § a) pontja alapján minősítette tisztességtelennek, mivel ésszerűtlenül 
rövid határidőt - 5 naptári napot - ír elő a fogyasztó részére az ingatlan hitelező részére 
történő átadására. 
A kölcsönszerződés-minta 7.4. pontjában megfogalmazott feltétel tisztességtelenségét azért 
állapította meg az ítélet, mert a szerződés megkötésekor még nem létező jogról való 
lemondást ír elő a szerződés feltételévé úgy, hogy a jövőben bekövetkező bizonytalan 
eseményre vonatkozóan, még a lemondást megalapozó jogi helyzet beállta előtt köti ki előre 
a fogyasztói jogról való lemondást; tehát a kikötés a Ptk. 236. § (2) bekezdés c) pontja a Ptk. 
207. § (4) bekezdése illetve az 1/1983. GKT-PKT szerint mint jogszabályba ütköző 
tisztességtelen. 
Az Üzletszabályzat X.4.2. és IX.4.8. b) pontját az első fokú bíróság azért minősítette 
tisztességtelennek, mivel a megtámadási határidő megnyílta előtt kívánják meg a 
fogyasztótól a megtámadási jogról való lemondásra vonatkozó nyilatkozatot. 
Az első fokú ítélet szerint a vételi jog alapításáról szóló szerződés-minta 2. pontjában és a 
kölcsönszerződés-minta 5. pontjában megfogalmazott feltétel azért tisztességtelen, mert 
jogszabály megkerülése útján gondoskodik a kölcsönszerződés biztosítékáról: egy újabb 
vételi jog alapítására vonatkozó, tehát a Ptk. 375. § (4) bekezdése folytán irányadó, Ptk. 
374. § (2) bekezdésébe írt hátrányos jogkövetkezmény, a semmisség elkerülését célozza. 
Ezáltal nem egyeztethető össze a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeivel. 
Az elsőfokú bíróság úgy foglalt állást, hogy az Üzletszabályzat VII. 1.2. pontjában 
megfogalmazott általános szerződési feltétel azért tisztességtelen, mert nem veszi 
figyelembe az időközben elvégzett értéknövelő beruházást, így az opciós vételár nem 
igazodik a vagyontárgy megemelkedett értékéhez. 
Az Üzletszabályzat VII.3. pontjában, valamint a kölcsönszerződés-minta 5.1. pontjában 
meghatározott feltételt a Kormányrendelet 1. § f) pontjába ütközőnek tekintette, mert elzárja 
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a fogyasztót attól, hogy az általa megfizetett kaució felhasználásával a szerződéses 
kötelezettségeit beszámítás útján szüntesse meg. 
Az Üzletszabályzat IV.5.4. pontjának kikötését azért találta az ítélet tisztességtelennek, mert 
az előtörlesztés a hitelszerződést nem módosítja, mivel az sem a szerződés tartalmát, sem a 
kötelezettségvállalás jogcímét nem változtatja meg, így az alperes számára egyoldalú, 
tisztességtelen előnyt jelent, hogy a hátralévő tartozás mértékéhez viszonyított 
szerződésmódosítási díjat számít fel. 
Az Üzletszabályzat X.1.2. pontját a Kormányrendelet 2. § d) pontja alapján találta 
tisztességtelennek, mivel az alperes részéről történő egyoldalú szerződésmódosítással 
szemben nem teszik lehetővé a fogyasztó részére a szerződéstől azonnali hatállyal történő 
elállás vagy felmondás lehetőségét. 
A kölcsönszerződés-minta 4.3. pontjában megfogalmazott általános szerződési feltétel az 
elsőfokú bíróság megítélése szerint a Ptk. 227. § (2) bekezdésébe ütközik, ezért 
tisztességtelen, mivel már egy megszűnt szerződés esetén szerződésmódosítási díj fizetésére 
kötelezi a fogyasztót. Ebből kifolyólag kölcsönszerződés-minta 7.5. pontjának a), h) és i) 
alpontjaiba foglalt, továbbá a fenti pontba foglalt feltétellel kapcsolatos, az alperes 2008. 
november 1. napjától érvényes Hirdetménye szerint megállapított előtörlesztési díj, a 
rendkívüli előtörlesztési felárra, a felmondás díjára, a késedelmi kamatra, a soron kívül 
folyósítás kockázati felárra, továbbá a kölcsönszerződés 7. h) pontjában a 
kényszerértékesítés külön díjára vonatkozó rendelkezéseit tisztességtelennek találta. 
Az ingatlant terhelő önálló zálogjogot alapító közjegyzői okiratba foglalt szerződés-minta 
15. oldalának utolsó 6. bekezdésében megfogalmazott általános szerződési feltételeket 
jogszabályba, a 12/2003. (I. 30.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésébe ütközőként 
minősítette tisztességtelennek, mivel a birtokba bocsátás teljesítésére nem biztosítja a 
rendelet szerinti 3 hónapos határidőt az adós részére. 

Az elsőfokú ítélet ellen az alperes fellebbezéssel élt, melyben elsődlegesen annak 
megváltoztatásával a kereset elutasítását kérte, másodlagosan az ítélet hatályon kívül 
helyezését indítványozta. Kérelme indokául előadta, hogy a felperesek által kiadott hatósági 
engedély, valamint az általuk jóváhagyott Hitelezési Üzletszabályzat alapján nyújtott 
különböző hiteltermékeket természetes és jogi személyek részére. Hivatkozása szerint a 
felperesek a hatósági eljárás keretében megismerték a támadott Üzletszabályzatot, azonban 
az ellen az engedélyezési eljárásban kifogással nem éltek. A 2009-2010. években a 
felperesek által lefolytatott hatósági vizsgálatot követően a felperesek határozatának eleget 
téve az Üzletszabályzatát átdolgozta. A hatósági ellenőrzés a jelen perben támadott 
Üzletszabályzat további elemeit nem vitatta, így bízott abban, hogy a felpereseknek a jelen 
szabályzattal kapcsolatban kifogásuk nincs. Megítélése szerint mindebből, valamint a Ptk. 4. 
§ (1) bekezdéséből az következik, hogy a felperesek által hatósági határozattal jóváhagyott 
általános szerződési feltételek vonatkozásában több év elteltével - közérdekűség hiányában -
eredményes polgári per nem indítható. 
Az alperes a Ptk. 209. § (1) bekezdésében foglaltakkal kapcsolatban kiemelte, hogy a vele 
szerződő feleknek a szerződést megelőzően lehetőségük van mind a szerződések, mind a 
Hitelezői Üzletszabályzat tartalmának megismerésére, az egyes feltételek értelmezésénél 
tőle segítséget kérhetnek. Amennyiben a szerződésekben foglalt szabályokkal nem értenek 
egyet, lehetőségük van a szerződéskötéstől elállni. Kiemelte, hogy a szerződés aláírását 
megelőzően, illetve a szerződés aláírásakor ezidáig egy ügyfél sem jelezte, hogy a 
szerződésekben rögzítettekkel nem értene egyet, annak módosítását kérné. Rámutatott, hogy 
minden egyes hitel esetén közjegyzői okiratba foglaltatja a hitelező jogviszonyát szabályozó 
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szerződést; a közjegyző pedig a közokiratba foglalás előtt részletes tájékoztatást nyújt a 
szerződő feleknek a szerződés tartalmáról, az őket megillető jogokról és kötelezettségekről. 
Mindezekre figyelemmel szerinte minden kétséget kizáró módon megállapítható: az 
adósokkal valamennyi általános szerződési feltételt megtárgyalt, azokra vonatkozóan 
részletes tájékoztatást nyújtott, mind szóban, mind írásban, ezért a felperesek által 
hivatkozott jogalap, a tisztességtelen általános szerződési feltételek alkalmazása 
megalapozatlan. 
Az alperes fenntartotta az elsőfokú bíróság előtt kifejtett álláspontját, miszerint a közérdekű 
kereset előterjesztésének joga az országos hatáskörű szerv vezetőjét illeti meg, nem pedig 
magát az országos hatáskörű szervet. E körben hivatkozott az 1978. évi II . tvr. 5. § b) 
pontjára, valamint a 2006. évi I I . tv. 10. §-ára, illetve az ahhoz fűzött indokolásra. A 
fentiekre tekintettel az elsőfokú bíróságnak a pert a Pp. 158. §. (1) és a Pp. 157. § a) pontja 
alapján meg kellett volna szüntetnie utalással a Pp. 130. § (1) bekezdésére. 
Álláspontja szerint dr. Szász Károly II . rendű felperes mint az I . r. felperes vezetője a felek 
közötti peres eljárásba a Pp. 3. §-a, valamint 64. § (3) bekezdése alapján, figyelemmel arra, 
hogy a kereseti kérelmet nem az arra jogosult személy nyújtotta be, nem léphet be. 
Megítélése szerint az elsőfokú bíróság megszegte a Pp. 213. § (1) bekezdésében foglalt 
kötelezettségét: a felperesek másodlagos kereseti kérelme, valamint a II . r. felperes 
perbelépési nyilatkozata tárgyában nem rendelkezett. 

A felperesek fellebbezési ellenkérelmükben az elsőfokú bíróság ítéletének helybenhagyását 
kérték. Hangsúlyozták, hogy közigazgatási hatósági jogkörben eljárva nem volt törvényes 
lehetőségük a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 
(továbbiakban Hpt.) rendelkezései szerint az általános szerződési feltételeket tartalmazó 
Üzletszabályzat tételes vizsgálatára és a vizsgálat eredményeként további intézkedés 
megtételére. Hangsúlyozták, hogy a Hpt. rendelkezéseiből következően az Üzletszabályzat 
vonatkozásában csupán javaslattételi joggal rendelkeztek, amely hatósági úton nem 
kényszeríthető ki. Kiemelték, hogy az engedélyezési eljárásban az általános szerződési 
feltételeket is tartalmazó Üzletszabályzatot - ilyen jellegű hatósági jogkör hiányában - nem 
hagyták jóvá. Rámutattak, hogy hatósági jogkörben eljárva az Üzletszabályzat 
vonatkozásában csak azoknak a szabályoknak a meglétét vizsgálták és vizsgálhatták, 
amelyeket az irányadó közigazgatási normákat tartalmazó Hpt. számukra előírt, az 
Üzletszabályzatban rögzített szerződési feltételek érvényességét kizárólag a bíróság 
vizsgálhatja. 
Hivatkoztak arra is, hogy az I . rendű felperest a Ptk. 209/B. § (2) bekezdése egyértelműen 
felhatalmazza perindításra. A II . rendű felperes perben állására pedig a Pp. 64. § (3) 
bekezdése lehetőséget biztosít. 

A fellebbezés részben alapos. 

Az elsőfokú bíróság a tényállást a jogvita elbírálásához szükséges mértékben helyesen 
állapította meg, az abból levont jogi következtetéseivel azonban a Fővárosi ítélőtábla nem 
teljes mértékben ért egyet. 

Az alperes alaptalanul sérelmezte fellebbezésében az I . rendű felperes perbeli 
legitimációjának hiányát, ebben a tekintetben az elsőfokú bíróság helyesen foglalt állást. A 
másodfokú bíróság álláspontja szerint az I . rendű felperesnek a keresetindítási joga a Ptk. 
209/B. § (1) bekezdése alapján fennáll. Rámutat a Fővárosi ítélőtábla, hogy a bírói 
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gyakorlat annak ellenére, hogy a Ptké. I I . 5. § a) pontja szerint az ügyész jogosult 
keresetindításra, nem látja akadályát az ügyészség mint szervezet által előterjesztett 
közérdekű keresetek érdemi tárgyalásának, éppen abból kiindulva, hogy nem valamely 
természetes személy (akár ügyész, akár miniszter, az országos hatáskörű szervezet vagy 
központi hivatal vezetője), hanem a Ptk. 209/B. § (1) bekezdése alapján maga a szervezet 
kérheti a fogyasztói szerződés részévé váló tisztességtelen kikötés érvénytelenségének 
megállapítását. Mindezekre figyelemmel az I . rendű felperes keresetindítási jogának hiánya 
miatt nem volt lehetőség a per megszüntetésére a Pp. 157. § a) pontja alapján a Pp. 130. § 
(1) bekezdés g) pontjára figyelemmel. 

Hangsúlyozza a Fővárosi ítélőtábla, hogy a I I . rendű felperes nem természetes személyként, 
hanem mint az I . rendű felperes elnöke lépett fel a perben. Ezért név szerinti megjelölése 
szükségtelen, hiszen megbízatása megszűnése esetén nem következne be a perbeli 
jogutódlás, ugyanis az I . rendű alperes elnöke a Ptké.II. 5. § b) pontja alapján rendelkezik a 
közérdekű kereset előterjesztéséhez megkövetelt felhatalmazással. Rámutat az ítélőtábla, 
hogy az I . rendű felperes jelen ügyben eljáró jogi képviselőjének általános .meghatalmazását 
a I I . rendű alperes mint az I . rendű alperes elnöke adta. 

Az elsőfokú bíróságnak a I I . rendű felperes perbe lépésére tekintettel nem kellett alakszerű 
határozatot hoznia, csupán a felperesek között I I . rendű felperesként kellett számon tartania, 
mivel a I I . rendű felperes nem az I . rendű felperes jogutódjaként, hanem a Pp. 51. § b) 
pontja szerinti pertársaként lépett perbe. A bíróságnak pedig csak a jogutódlás, illetve a 
perből való elbocsátás kérdésében kell alakszerű határozatot hoznia a Pp. 62. § (2) 
bekezdése és a Pp. 65. §-a alkalmazásával. 

Az alperes fellebbezésében arra is hivatkozott, hogy az elsőfokú bíróság megszegte a Pp. 
213. § (1) bekezdésében foglaltakat, miszerint a döntésének ki kell terjednie a perben 
érvényesített valamennyi kereseti kérelemre, így a felpereseknek az új Psztv. alapján 
előterjesztett másodlagos kereseti kérelmére, valamint a I I . rendű felperes perbelépés 
tárgyában előterjesztett nyilatkozatára. Az I . és I I . rendű felperesek azonos tartalmú kereseti 
kérelmet terjesztettek elő. Mivel az elsőfokú bíróság az elsődleges keresetüknek 
maradéktalanul helyt adott, a felperesek keresetét teljes mértékben elbírálta. így 
másodlagosan az új Psztv. rendelkezéseivel alátámasztott kérelmük tárgyában határoznia 
már nem kellett. Nem volt szükség külön, a felperesek keresetének történő helyt adásra 
irányuló rendelkezés meghozatalára sem, mivel a rendelkező rész tartalmából ez egyébként 
is következik. így az egyes felperesek keresetét a rendelkező részben nem kellett külön 
említeni. 

Az általános szerződési feltételek tisztességtelensége megállapításának nem képezi 
akadályát az, hogy azokat az alkalmazójuk részletesen megismertette a vele szerződő 
felekkel, akik azokat kifogás nélkül elfogadták. A Ptk. 205/B. § (1) bekezdése értelmében 
az utóbbi körülménynek abban a körben van jelentősége, hogy a feltételek a felek 
szerződésének részévé válnak. 

A Ptk. 205/A. § (1) és (3) bekezdése értelmében az a szerződési feltétel minősül általános 
szerződési feltételnek, amelyet az egyik fél több szerződés megkötése céljából egyoldalúan, 
a másik fél közreműködése nélkül előre meghatároz, és amelyet a felek egyedileg nem 
tárgyaltak meg. Az általános szerződési feltételnek minősítés szempontjából közömbös a 
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szerződési feltételek terjedelme, formája, rögzítésének módja, és az a körülmény, hogy a 
feltételek a szerződési okiratba szerkesztve vagy attól elválasztva jelennek meg. 

Maga az alperes hivatkozott arra fellebbezésében, hogy egyetlen ügyfele sem kért az 
általános szerződési feltételek vonatkozásában egyeztetést, illetve előadta azt is, hogy 
amennyiben a kikötésekkel nem értettek volna egyet, a szerződéskötéstől való tartózkodás 
lehetősége állt volna rendelkezésükre. Ez az alperesi előadás önmagában is bizonyítja, hogy 
az általános szerződési feltételek egyedileg megtárgyalásra nem kerültek, azok 
kialakításában a fogyasztók nem vehettek részt, ezáltal a keresettel kifogásolt kikötések a 
Ptk. 205/A. § (1) bekezdése szerinti általános szerződési feltételeknek minősülnek. 
Hangsúlyozza a másodfokú bíróság, hogy a szerződésből fakadó jogok és kötelezettségek, 
így az általános szerződési feltételek részletes ismertetése a Ptk. 205. § (3) bekezdésén 
alapuló együttműködési kötelezettség része. Ennek teljesítése nem helyettesíti a kikötések 
általános szerződési feltétellé minősítése szempontjából jelentőséggel bíró megtárgyalást: 
azt, hogy az alperessel szerződő félnek a feltételek meghatározásában, alakításában aktív 
szerepe legyen. Ez utóbbi hiányában ugyanis általános szerződési feltételekről van szó, azok 
megjelenítési formájától, elhelyezésétől függetlenül. 

Nem helytálló az alperes hivatkozása, miszerint az I . rendű felperes megszegte a Ptk. 4. § 
(1) bekezdésében foglalt kötelezettségét, amikor az I . rendű felperes által 2009-2010. évben 
lefolytatott hatósági vizsgálatot követően - mely kötelezte az alperest, hogy 
Üzletszabályzatát a hatósági határozatnak megfelelően dolgozza át - a jelen közérdekű 
keresetet terjesztette elő. Az alperesi tevékenység engedélyezése időpontjában hatályos Hpt. 
rendelkezései szerint az alperesnek be kellett nyújtania a folytatni kívánt tevékenységre 
vonatkozó, az általános szerződési feltételeket is tartalmazó egy vagy több 
Üzletszabályzatot [18. § (2) bekezdés e) pontja], az Üzletszabályzat minimális kötelező 
tartalmát pedig a Hpt. 209. § a)-f) pontjai tartalmazták, míg az üzletszabályra vonatkozó 
egyéb rendelkezéseket a Hpt. 210. és 211. §-ai fogalmazták meg. Mindezekből következik, 
hogy az I . rendű felperesnek az általános szerződési feltételekkel, illetőleg azok részletes 
tartalmával kapcsolatban nem volt önálló engedélyezési hatásköre, azt felügyeleti jogkörben 
jóváhagynia nem kellett, csupán közigazgatási jogkörben eljárva, az általános szerződési 
feltételeket is tartalmazó Üzletszabályzat meglétét volt jogosult vizsgálni. Tény, hogy az I . 
rendű felperes a 2010. február 15-én kelt PC-I/B-2/2010. számú határozatának 3. pontjában 
javasolta, hogy az alperes az Üzletszabályzatát az indokolás 6., 8. és 10. pontjának 
megfelelően dolgozza át. Az első fokú eljárásban az alperes 6/A/4. szám alatt csatolta a 
2010. március 31-től hatályos Üzletszabályzatát, azonban abból nem állapítható meg, hogy 
a jelen keresettel támadott rendelkezések vonatkozásában az új Üzletszabályzatban 
módosítás történt. Az alperes nem bizonyította azt sem, hogy a kifogásolt feltételeket a 
kölcsönszerződés-mintákban is módosította. Megjegyzi az ítélőtábla, hogy a módosítás is 
csupán azt eredményezhette volna, hogy a kifogásolt feltételek tisztességtelensége a 
módosítást követő időszakra nem lett volna megállapítható, de a módosítást megelőző 
kikötések tisztességtelenségét, illetve érvénytelenségük megállapítását nem befolyásolta 
volna. 

Az elsőfokú bíróság helyesen jutott arra a következtetésre, hogy az Üzletszabályzat 
LX.3.1.(b) alpontja - amely a hitelező egyoldalú elállását teszi lehetővé arra az esetre is, ha a 
kölcsönszerződés illetve egy ezzel összefüggő szerződés a magyar jog szerint hatálytalan, 
semmis vagy megtámadható - érvénytelen, ugyanis a hitel jogviszony körén kívül eső 
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szerződés érvénytelensége vagy hatálytalansága esetére teremt elállási lehetőséget a hitelező 
számára. A rendelkezés érthetetlen feltételt is tartalmaz, mivel a szerződés érvénytelensége 
illetve hatálytalansága esetén nincs lehetőség a szerződéstől történő elállásra. A szerződés 
érvénytelensége esetén a szerződés hatályát a jövőre nézve megszüntető felmondás [Ptk. 
321. § (1) bekezdés] kizárt, mivel az érvénytelen szerződés hatályossága fogalmilag kizárt, 
leszámítva a Ptk. 237. § (2) bekezdésében írt esetet. A hatálytalan szerződés felmondása 
pedig szükségtelen. Mindez által a kikötés nem csupán a Ptk. 209. § (1) bekezdése, hanem 
(4) bekezdése alapján is tisztességtelen. 

Osztja a másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság azon álláspontját is, hogy az 
Üzletszabályzat IX.3.1.(d) pontja, miszerint a hitelező egyoldalúan elállhat a szerződéstől, 
ha az ingatlan tulajdonjoga illetve jogi helyzete a hitelező megítélése szerint kétséges vagy 
azzá válik érvénytelen, mert a feleknek a szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit a 
jóhiszeműség és tisztesség követelményének megsértésével egyoldalúan és indokolatlanul a 
fogyasztó hátrányára állapítja meg azáltal, hogy az ingatlan tulajdonjogának vagy jogi 
helyzetének aggályossága tekintetében a felmondás lehetősége nem az ingatlan
nyilvántartási adatokhoz, hanem a hitelező megítéléséhez igazodik. Ez olyan rendelkezés, 
amely megfosztja a fogyasztót a felmondás megalapozottsága vitatása lehetőségétől, az 
alperes szubjektív megítélésével szemben nem tenné vizsgálhatóvá a tulajdonjog tényleges 
kétességét. Emiatt a kikötés a Ptk. 209. § (1) bekezdése alapján tisztességtelen. 

Az Üzletszabályzat IX.4.2. pont (f) és (p) alpontja, valamint a fogyasztói szerződések 
megkötésénél alkalmazott kölcsönszerződés-minta 7.1. pont (a) alpontja tekintetében is 
helytálló az elsőfokú bíróság ítélete. A Ptk. 525. § (1) bekezdés e) pontja a 
kölcsönszerződés felmondását csak súlyos szerződésszegés esetére teszi lehetővé a hitelező 
számára. A felek egyező akarattal e diszpozitív rendelkezéstől ugyan eltérhetnek, azonban a 
Ptk. 209. § (1) bekezdésére figyelemmel az Üzletszabályzat és a kölcsönszerződés-minta 
fenti szabályait kifogásoló kereseti kérelem alapján vizsgálni kellett, hogy az abban foglalt 
eltérés a felek szerződésből származó jogai és kötelezettségei között megkövetelt egyensúlyt 
megbontják-e a fogyasztó hátrányára. A támadott rendelkezésekből az következik, hogy 
bármely jelentéktelen mulasztás, illetve akár kisebb összegű és jelentéktelen időtartamú 
fizetési késedelem is megalapozhatja a hitelező felmondási jogát. Az azonnali hatályú 
felmondás az adós számára súlyos joghátrányt jelent, mivel az a teljes tartozást esedékessé 
teszi. A jóhiszeműség és tisztesség követelményével kizárólag az egyeztethető össze, ha 
ilyen súlyos jogkövetkezményt csak súlyos szerződésszegés válthat ki. így a támadott 
kikötések a Ptk. 209. § (1) bekezdése alapján tisztességtelennek minősülnek. 

A kölcsönszerződés-minta 7.3. pontja azért tisztességtelen, mivel az adós részére - a 
12/2003. (I. 30.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében megkövetelt legalább három hónapos 
kiürítési határidővel ellentétben a kölcsönszerződés megszűnésétől számítva 5 napos 
határidőt szabott az ingatlan kiürítésére, illetve annak a szerződéskori eredeti állapotnak 
megfelelő állagban, üres állapotban történő átadására. Az önálló zálogjogot alapító 
szerződés-minta 15. oldalának 6. bekezdésében foglalt kikötés is indokolatlanul rövid 
határidőt - 15 napot - tartalmaz. E körben csupán a kiürítési határidő ütközik jogszabályba, 
és ezért tisztességtelen a Ptk. 207. § (4) bekezdése szerint. A másodfokú bíróság kizárólag a 
határidő mértékét tekintette tisztességtelennek. A kiürítési kötelezettséget, illetve a birtokba 
adás módjának meghatározását nem ítélte olyannak, mint amely a jóhiszeműség és 
tisztesség követelményének megsértésével egyoldalúan és indokolatlanul megbontaná a 
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fogyasztó hátrányára a felek szerződésből eredő jogai és kötelezettségei közötti egyensúlyt. 
Ezért az ítélőtábla ez utóbbiak érvénytelenségének megállapítását a Ptk. 209. § (1) 
bekezdése és a 209/B § (1) bekezdése alapján mellőzte. 

A Fővárosi ítélőtábla egyetért az elsőfokú bíróságnak a kölcsönszerződés-minta 7.4. 
pontjával kapcsolatban kifejtett álláspontjával, kiemelve, hogy a fogyasztótól tisztességtelen 
előre megkövetelni olyan jognyilatkozat megadását, amellyel egy esetleg később megnyíló 
jogának gyakorlásáról a végrehajtás felfüggesztésének a törvényben biztosított 
lehetőségének bekövetkezése előtt mond le. 

Az Üzletszabályzat IV. fejezet 7.9. pontjával az alperes a fogyasztónak a beszámítási 
lehetőségét zárja ki annak kimondásával, hogy a fogyasztó nem jogosult ellenkövetelést 
felszámítani, visszatartási és csökkentési jogot érvényesíteni. E kikötés a Kormányrendelet 
1. § f) pontjára figyelemmel a Ptk. 209. § (1) bekezdése alapján tisztességtelen. 

Az Üzletszabályzat X. fejezet 4.2. pontja, melyben az adós lemond a kölcsönszerződés és 
annak mellékletében csatolt szerződésekkel, nyilatkozatokkal kapcsolatban a Ptk. 236. íj
ában biztosított jogáról, két okból is érvénytelen. Egyrészt a Ptk. 209. § (4) bekezdése 
alapján, mivel a kikötés nem világos, a Ptk. 236. §-a ugyanis semmilyen jogról nem 
rendelkezik, csupán a megtámadási határidőket szabályozza. A kikötés másrészt az okból is 
érvénytelen a Ptk. 209. § (1) bekezdése alapján, hogy a megtámadás jogának a Ptk. 236. §-a 
szerinti megnyílta előtt követeü meg a fogyasztó jogról lemondó nyilatkozatát. 

Helyesen állapította meg az elsőfokú bíróság az Üzletszabályzat IX.4.8. (b) pontjának 
érvénytelenségét. A fogyasztó a zálogtárgy értékesítése során befolyt vételár összegének 
vitatásáról már a zálogjogot alapító szerződés aláírásával egyidejű, előre történő 
lemondásával mentesíti a hitelezőt az elszámolási kötelezettsége alól abban a körben, hogy 
a biztosítékul szolgáló vagyontárgy értékarányos vételáron került-e értékesítésre. Ez nem 
egyeztethető össze a jóhiszeműség és tisztesség követelményével, mivel megbontja a felek 
jogai és kötelezettségei közötti egyensúlyt, ezáltal a kikötés a Ptk. 209. § (1) bekezdése 
alapján tisztességtelen. 

A kölcsönszerződés-minta 5.5. pontja érvénytelensége tekintetében egyetértett a másodfokú 
bíróság az elsőfokú bíróság álláspontjával. A Ptk. 345. § (4) bekezdése folytán irányadó Ptk. 
374. § (2) bekezdése értelmében vételi jogot legfeljebb 5 évre lehet kikötni. Ez a 
rendelkezés nem tiltja a vétel jog egymást követő többszöri kikötését, sem pedig azt, hogy a 
több vételi jog együttes időtartama meghaladja a Ptk. 374. § (2) bekezdése szerinti 5 éves 
időtartamot. Mindebből az következik, hogy nem tilos a feleknek a korábban alapított vételi 
jog megszűnését követő olyan újabb vételi jogra irányuló megállapodása, hogy a két vagy 
több vételi jog együttes időtartama meghaladja az 5 éves időtartamot. Az azonban, hogy az 
újabb vételi jog alapítására előre kötelezettséget vállaljon a kötelezett, az említett 
rendelkezés megkerülésére irányul, ezáltal a Ptk. 200. § (2) bekezdése alapján semmis. A 
keresettel kifogásolt kikötés ilyen semmis, tehát joghatás kiváltására alkalmatlan nyilatkozat 
elmulasztásához fűz felmondási lehetőséget az alperes számára, ami a Ptk. 209. § (1) 
bekezdése alapján tisztességtelen. 

Nem osztotta az ítélőtábla az elsőfokú bíróság álláspontját az Üzletszabályzat VII. 1.2. 
pontja vonatkozásában. A vételi jog a Ptk. 99. § (2) bekezdése értelmében a tartozékokra a 
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sérelmezett kikötés mellőzése esetén is kiterjedne. Az felperes által hiányolt - a vételárnak a 
beruházások értéknövelő hatását is figyelembe vevő újbóli meghatározására vonatkozó -
rendelkezés azonban nem iktatható be az Üzletszabályzatba, figyelemmel arra, hogy a 
bíróságnak erre jogszabályi felhatalmazása nincs. Az Üzletszabályzat e kikötése a Ptk. 99. § 
(2) bekezdésének megfelelő rendelkezést tartalmaz, így a Ptk. 209. § - 2009. május 21. 
napjáig hatályos - (5) bekezdése, illetve - 2009. május 22. napjától hatályos - (6) bekezdése 
alapján nem minősülhet tisztességtelennek. Ezért ebben a tekintetben a másodfokú bíróság 
az elsőfokú bíróság ítéletét megváltoztatta, a keresetet elutasította. 

Az Üzletszabályzat VII.3.2. pontjába foglalt rendelkezést is alaptalanul minősítette az első 
fokú ítélet érvénytelennek. A feltétel az óvadéknak a Ptk. 274. § (1) bekezdésébe foglalt 
rendelkezéseivel egyező szabályozást tartalmaz, így a Ptk. 209. § (5), illetve (6) bekezdése 
értelmében nem minősülhet tisztességtelennek. Ebben a tekintetben a másodfokú bíróság az 
elsőfokú bíróság ítéletét megváltoztatta, és a keresetet elutasította. 

Az Üzletszabályzat IV.5.4. pontja vonatkozásában az elsőfokú bíróság által elfoglalt 
álláspont nem helytálló. A kockázati felár 1,5%-os mértéke nem támadható költségnek 
tekintendő. A Ptk. 209. § - 2009. május 21. napjáig hatályos - (4) bekezdése, illetve - 2009. 
május 22. napjától hatályos - (5) bekezdése kizárja a tisztességtelen szerződési feltételekre 
vonatkozó rendelkezések alkalmazását nemcsak a főszolgáltatást megállapító, hanem -
ilyen megkötés nélkül a szolgáltatás és az ellenszolgáltatás arányát meghatározó szerződési 
kikötésekre. Az utóbb hatályba lépett rendelkezés ehhez azt a feltételt is szabta, hogy 
azoknak egyébként világosaknak és érthetőknek kell lenniük. A 93/13/EGK irányelv 4. 
cikkének (2) bekezdése még a Ptk. szabályozásánál is egyértelműbb rendelkezést tartalmaz. 
Eszerint a feltételek tisztességtelen jellegének megítélése nem vonatkozik sem a szerződés 
elsődleges tárgyának a meghatározására, sem pedig az ár vagy díjazás megfelelésére az 
ellenértékként szállított áruval vagy nyújtott szolgáltatással, amennyiben ezek a feltételek 
világosak és érthetőek. A két tartalmilag megegyező szabály - egymást erősítve - nem teszi 
lehetővé bármely, a fogyasztói jogviszony keretében nyújtott, akár fő-, akár 
mellékszolgáltatás és az annak ellenértékeként felszámított díj egyenértékűsége tekintetében 
a kikötés tisztességtelenségének érdemi vizsgálatát. Erre figyelemmel, a keresettel 
sérelmezett kikötés tisztességtelensége nem vizsgálható érdemben a Ptk. 209. § (4), illetve 
(5) bekezdése alapján, ezért abban a kérdésben a bíróságnak nem is kell állást foglalnia, 
hogy a kikötés a jóhiszeműség és tisztesség követelményével összeegyeztethető-e. 

Az Üzletszabályzat IV.5.4. pontja a 6-ai értéknapon való előtörlesztésre jogosultságról is 
rendelkezik. Ezzel egybevetve a 6-ára, illetve a rendkívüli előterjesztésnél az árfolyamot 
meghatározó rendelkezés értelmezhető és nem tisztességtelen. Éppen ez az utóbbi 
rendelkezés biztosítja azt, hogy előre meghatározott időpontban irányadó árfolyam és nem a 
hitelező által önkényesen kijelölt árfolyam legyen az elszámolás alapja. 

Ezért e rendelkezések vonatkozásában a másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét 
megváltoztatta, és a keresetet elutasította. 

Az Üzletszabályzat X.1.2. pontja tekintetében az elsőfokú bíróság helyesen foglalt állást. Ez 
a rendelkezés tartalmilag a szerződés egyoldalú módosítására ad az alperesnek lehetőséget, 
azonban a fogyasztó részére egyidejűleg nem biztosítja az elállás jogát. Az itt meghatározott 
fizetési kötelezettség a szerződésben előre meghatározott költségeken, díjakon felüli 
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többletre irányul, ebből következően az ezek megfizetésére vonatkozó egyoldalú hitelezői 
felhívás a szerződés tartalmát egyoldalúan módosítja. Ez a fogyasztót megillető azonnali 
felmondás lehetőségének biztosítása nélkül tisztességtelen. Ezért ez a feltétel a 
Kormányrendelet 2. § d) pontjának második fordulata értelmében a Ptk. 209. § (1) 
bekezdése szerint tisztességtelennek minősül. 

Az elsőfokú bíróság helyes következtetésre jutott a kölcsönszerződés-minta 4.3. pontja 
tekintetében. A kifogásolt rendelkezés értelmében a szerződés nem szerződésszerű 
teljesítéssel való megszűnéskor, illetve a felmondás visszavonásakor az adós 
szerződésmódosítási díjat köteles fizetni. Kiemeli a másodfokú bíróság, hogy ezekben az 
esetekben nem kerül sor szerződésmódosításra, ezért indokolatlan a szerződésmódosítási díj 
megfizetése. Mindezekre figyelemmel a kikötés érvénytelen, mert a feleknek a szerződésből 
eredő jogait és kötelezettségeit a jóhiszeműség és tisztesség követelményeinek 
megsértésével egyoldalúan és indokolatlanul a fogyasztó hátrányára állapítja meg. 

A kölcsönszerződés-minta 7.5. a) pontja szerint az adós - a szerződésben rögzített feltételek 
fennállása esetében - köteles megfizetni a még ki nem egyenlített lejárt tőke- és 
kamattartozását, az esetleges módosítási vagy egyéb díjat, a szerződés felmondásakor 
felszámított módosítási díj a felmondással esedékessé vált tőketartozás 6-10%-a, minimum 
250 000 Ft. A másodfokú bíróság álláspontja szerint ebből a rendelkezésből csupán a 
módosítási, illetve a felmondáskor felszámított módosítási díj szövegrész tisztességtelen, 
figyelemmel arra, hogy a fent kifejtettek szerint ebben az esetben a szerződés módosításáról 
nincs szó. A kikötésnek a ki nem egyenlített lejárt tőke- és kamattartozás, valamint és az 
egyéb díjak megfizetését előíró rendelkezése azonban elengedhetetlen a feleknek a 
szerződésből eredő jogai és kötelezettségei között fennálló egyensúly fenntartásához. Ezért 
ez utóbbi körben az ítélőtábla a keresetet Ptk. 209. § (1) bekezdése alapján elutasította. 
A módosítási díj összegére vonatkozó rendelkezés tisztességtelensége a Ptk. 2009. május 
21. napjáig hatályban volt 209. § (4) bekezdése alapján nem vizsgálható. Ennek ellenére a 
2009. évi XXXI. törvénnyel módosított szövegű (5) bekezdésre, és a korábbi időszakra is 
irányadó 93/13/EGK irányelv 4. cikkének (2) bekezdésére figyelemmel alkalmazása 
kezdetétől azért találta az ítélőtábla is tisztességtelennek e kikötést, mert a kölcsönszerződés 
4.3. pontjának érvénytelensége következtében nem világos, illetve érthető olyan díjtétel 
meghatározása, amely szolgáltatásról az Üzletszabályzat és a kölcsönszerződés nem 
rendelkezik. Ezáltal a díjtételt meghatározó rendelkezés osztja a kölcsönszerződés 4.3. 
pontjának jogi sorsát. 

A kölcsönszerződés 7.5. h) pontja szerint a kényszerintézkedés díját az adós köteles 
megfizetni, a kényszerintézkedés díja a felmondással esedékessé vált összes tartozás 4%-a, 
de legalább 300 000 Ft. A másodfokú bíróság ezen szerződéses pont vonatkozásában az 
elsőfokú bíróság által kifejtett indokokkal nem értett egyet. Ez a kikötés azért tekinthető 
tisztességtelennek, mert az alperes már nem a fogyasztó részére nyújt szolgáltatást e körben, 
így ennek ellenértékeként díj javára nem számítható fel. Hasonló módon nem számítható fel 
díj a 7.5. i) pontja alapján. Ezen rendelkezések anélkül terhelnek díjat a fogyasztóra, hogy 
ezzel szemben a hitelező szolgáltatást nyújtott volna, illetve olyan költségek megfizetésére 
kötelezik a fogyasztót, amelyek a megszerzett tulajdonjogból fakadóan már a hitelezőt 
terhelik. Ezáltal a díjak, költségek megtérítésének előírása a jóhiszeműség és tisztesség 
követelményének megsértésével egyoldalúan és indokolatlanul állapítja meg a feleknek a 
szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit a fogyasztó hátrányára. 
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A hirdetményben kifogásolt díjak, költségek tisztességtelensége a Ptk. 209. § - 2009. május 
21. napjáig hatályos - (4) bekezdése, illetve - 2009. május 22. napjától hatályos - (5) 
bekezdése alapján a már fentebb kifejtettek értelmében nem vizsgálható. 

Észlelte a másodfokú bíróság, hogy az első fokú ítélet rendelkező része elírási hibákat 
tartalmaz, az Üzletszabályzat IX. pontját X. pontként került feltüntetésre, míg a 
kölcsönszerződés-minta 7.1. (a) pontja helyett az Üzletszabályzat megfelelő jelű pontjaként 
került megjelölésre. Ezeket az ítélőtábla pontosította. 
Észlelte továbbá azt is, hogy az alkalmazástól történő eltiltás tekintetében nem tartalmazott 
rendelkezést az ítélet. Mivel az elsőfokú bíróság nem tiltotta el az alperest az érvénytelen 
rendelkezések jövőbeni alkalmazásától, és erre a Ptk. 209/B. § (1), (2), valamint (3) 
bekezdésének egybevetése alapján jogszabályi lehetőség sincs, mivel a keresettel érintett 
kikötések fogyasztói szerződések megkötésénél már nem vitásan alkalmazásra kerültek, az 
ítélőtábla e körben a keresetet az első fokú bíróság által elutasítottnak tekintette. 

A kifejtettekre tekintettel a másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét a Pp. 253. § (2) 
bekezdése alapján a rendelkező részben írtak szerint részben megváltoztatta. 

A pervesztesség, pernyertesség arányára figyelemmel a másodfokú bíróság az első és 
másodfokú perköltség viselése tárgyában a Pp. 81. § (1) bekezdése alapján határozott. 

Budapest, 2011. november 29. ^ , 
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előadó bíró 
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