
A támadott általános szerződési feltétel a megfogalmazásából eredően nem vagyoni, 

hanem egyéb körülmények változása esetére biztosítja, hogy az azt alkalmazó fél a saját 

belátása szerint ítélje meg, hogy a körülményváltozás veszélyezteti-e a kölcsön 

visszafizetését. Az "egyéb körülmény ", mint a felmondási jog gyakorlásának a 

szerződésben kikötött egyik lehetséges feltétele nem felel meg a által összefoglalt - a 

szerződés egyoldalú módosítását lehetővé tevő kikötés tisztességtelensége körében a bírói 

gyakorlat által kidolgozott, de részben az egyéb kikötések tisztességtelenségének 

vizsgálata során is irányadó - elveknek. Nem kellően meghatározott, sérti az egyértelmű 

és érthető megfogalmazás, az objektivitás és az átláthatóság követelményét. 

 

Alkalmazott jogszabályok: Ptk. 209/A. § (2) és  (5) bekezdése, 2/2012 (12.10.) PK vélemény 6. 

pontja 

 

Győri Ítélőtábla Pf.I.20.003/2019/3. szám 

 

A másodfokú eljárásban releváns tényállás szerint a II. r. alperes, mint adós, a felperes, mint 

adóstárs, valamint a I. r. alperes, mint hitelező között 2008. május hó 16. napján 

jelzálogkölcsön szerződés jött létre. E szerződés VII. pontjának 1. pontja szerint „A Bank a 

jelen kölcsönszerződést jogosult azonnali hatállyal felmondani 

- a Polgári Törvénykönyv 525. §-ában felsorolt bármely esetben, 

- ha az Adós és/vagy Adóstárs a jelen kölcsönszerződés bármely rendelkezését megszegi, 

ideértve különösen a kölcsönszerződésből eredő fizetési kötelezettségeinek nem- vagy 

késedelmes teljesítését, illetve a jelen kölcsönszerződésben előírt, adatainak megváltozásával 

kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségének nemteljesítését, 

- ha Adós vagy Adóstársa vagyoni helyzetében vagy egyéb körülményeiben olyan változás 

következik be, amely a Bank megítélése szerint veszélyeztetheti a Kölcsön visszafizetését, 

 ha az Ingatlan(ok) állapotában, állagában olyan jelentős változás vagy romlás következik be, 

amely a Bank megítélése szerint veszélyeztetheti a Banknak az Ingatlan(ok)ból, mint 

zálogtárgy(ak)ból való kielégítését, 

- ha az Ingatlan(ok)ra harmadik személy javára végrehajtási jogot jegyeztetnek be, 

- ha az Ingatlan(ok)ra vonatkozó zálogszerződésben megnevezett bármely zálogkötelezett a 

zálogszerződésben előírt bármely kötelezettségének nem tesz eleget, 

- ha az Adós, illetve az Ingatlan(ok) tulajdonosa az Ingatlan(ok)ra kötött 

vagyonbiztosítás(oka)t bármely ok miatt megszünteti, vagy Adós a díjfizetési 

kötelezettségének nem tesz eleget, 

- amennyiben Adós vagy Adóstárs bármely hitelintézettel, illetve a Bank érdekeltségi körébe 

tartozó X. Lízing Zrt.-vel, X. Autó Lízing Kft.-vel, a X. Ingatlan Zrt.-vel, a X. Agent Kft.-vel, 

a X. Befektetési Alapkezelő Zrt.-vel kötött bármely szerződését jelentős mértékben megszegi, 

tekintettel arra, hogy ez egyben a jelen kölcsönszerződés szempontjából is 

szerződésszegésnek minősül,  

- ha Adós Banknál vezetett forint bankszámlája bármely ok miatt megszüntetésre kerül.” 

 

A felperes módosított keresetében – egyéb rendelkezések mellett - a kölcsönszerződés 

VII.1.pont harmadik bekezdésének a semmisségét is kérte megállapítani a Ptk.) 209/A. § (2) 

bekezdésére, valamint a 18/1999. (II.5.) Kormányrendelet 1. § a) és b), továbbá 2. § f) 

pontjára hivatkozással. 

Kifejtette, hogy a szerződési kitétel szerint az adós vagyoni helyzetében, vagy egyéb 

körülményeiben való változás meghatározása csak és kizárólagosan az I. r. alperes szubjektív 

megítélésétől függ. Ismeretlenek azok a szempontok, ami alapján vizsgálja az I. r. alperes az 

adósi oldal vagyoni helyzetét, illetőleg milyen egyéb körülményeket vizsgál. Az sem világos 



  

és egyértelmű, hogy ezeket ki végzi, milyen módszer alapján és azon szempontok sem 

ismertek, hogy az I. r. alperes milyen körülményt, illetőleg helyzetet tekint olyannak, amely 

megítélése szerint a kölcsön visszafizetésének veszélyeztetettségét mutatná.  

 

Az I. r. alperes a kereseti kérelmek elutasítását és a felperes perköltségben való marasztalását 

kérte. A kölcsönszerződés VII.1. pontjának 3. bekezdésével összefüggésben hivatkozott arra, 

hogy a szerződéses kikötések a Ptk. 525. § (1) bekezdésében foglalt hitelezői oldali azonnali 

hatályú felmondási okoknak megfelelően kerültek megfogalmazásra, így a régi Ptk. 209. § (5) 

bekezdése alapján a szerződési kikötés tisztességtelensége nem állapítható meg. 

 

A törvényszék a fellebbezéssel támadott ítéletében megállapította, hogy a felperes és a II. r. 

alperes, mint adósok, és az I. r. alperes, mint hitelező között 2008. május hó 16. napján 

létrejött „Jelzálog kölcsönszerződés” megnevezésű szerződés VII.1. pont harmadik francia 

bekezdésében szereplő általános szerződési kikötésben foglalt „vagy egyéb körülményeiben” 

fordulat tisztességtelen, ezért érvénytelen.  

Ezt meghaladóan a keresetet elutasította. 

Kötelezte a felperest, hogy 15 napon belül fizessen meg az I. r. alperesnek 10.000,- Ft 

perköltséget. 

 

Határozata indokolásában a kölcsönszerződés VII.1. pontjának harmadik francia 

bekezdésében írott kikötéssel összefüggésben kiemelte, hogy a szerződés VII. pontja a 

kölcsönszerződés felmondásával kapcsolatos szabályokat tartalmazza. 

Annak első francia bekezdése szerint a kölcsönszerződést jogosult azonnali hatállyal 

felmondani a bank a Ptk. 525. §-ában felsorolt bármely esetben, azaz a szerződés 

megszövegezéséből kifolyólag az e jogszabályhelyben foglalt azonnali hatályú felmondási 

okokat a szerződés részévé tették az ügyletkötők. 

A fentiekből az következik, hogy ezen szerződési pont további alpontjaiban szabályozottak 

nem vonhatók a régi Ptk. 525. §-ában foglaltak hatálya alá, hanem attól eltérő azonnali 

hatályú felmondási okoknak tekintendők. 

A VII.1. pont harmadik francia bekezdésében írt kitétel I. fordulata lényegét tekintve 

megfeleltethető a régi Ptk. 525. § (1) bekezdés d) pont I. fordulatában foglalt szabályozásnak, 

ugyanakkor e szerződési pont második fordulata ahhoz köti az azonnali hatályú felmondás 

jogát, ha és amennyiben az adós, vagy adóstárs egyéb, azaz nyilvánvalóan nem a vagyoni 

helyzetére vonatkozó körülményeiben áll be olyan változás, amely a bank megítélése szerint 

veszélyezteti a kölcsön visszafizetését. 

Nyilvánvalóan döntő jelentősége van egy adott kölcsönjogviszony tekintetében azon 

körülményeknek, amelyek befolyással bírnak az adósokat terhelő kölcsön visszafizetési 

kötelezettség szempontjából. 

Ugyanakkor az e szerződési rendelkezésben lévő „egyéb körülmény” kitétel semmivel sem 

specifikált, sem e szerződési pontban, sem a szerződés más rendelkezéseiben, az 

nyilvánvalóan az e szerződési pont első fordulatára is figyelemmel nem a vagyoni helyzetre 

vonatkoztatható, így meghatározhatatlan, hogy mely egyéb körülmények azok, amelyek a 

kölcsön visszafizetését veszélyeztetnék. 

Mindezek miatt a szerződési kitétel a felek szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit a 

jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megsértésével indokolatlanul és egyoldalúan a 

szerződési feltétel támasztójával szerződést kötő fél, jelen esetben a felperes hátrányára 

állapítja meg, s miután a szerződés VII.1. pont első francia bekezdéséből kifolyólag 

nyilvánvalóan a támadott szerződési rendelkezés nem a régi Ptk. 525. §-ában foglalt 

szabályozásnak felel meg, így annak tisztességtelensége vizsgálható, és annak 

tisztességtelenségét a bíróság a régi Ptk. 209. § (1) bekezdése, semmisségét a 209/A. § (2) 



  

bekezdése alapján megállapította. 

 

Az I.r. alperes fellebbezésében az ítélet keresetnek részben helyt adó rendelkezésének 

megváltoztatását, a kereset teljes elutasítását kérte. Az elsőfokú eljárásban kifejtett jogi 

álláspontját fenntartva hangsúlyozta, hogy az elsőfokú bíróság ítéletében érvénytelennek 

minősített rendelkezés arra az esetre biztosított felmondási jogot az alperesnek, ha az adós 

vagyoni helyzetében vagy egyéb körülményeiben olyan változás következik be, amely az 

alperes megítélése szerint veszélyezteti a kölcsön visszafizetését. A Ptk. irányadó 

rendelkezései alapján sem csak az adós vagyoni helyzetének romlása, hanem egyéb 

körülmények bekövetkezése esetén is jogosult a hitelező a kölcsönszerződés felmondására. A 

felmondási jog gyakorlása minden esetben a jogosult egyoldalú döntésén, jogértelmezésén 

alapul, melyet a másik fél vitathat. Nyilvánvalóan lényeges az a körülmény, hogy az adós 

képes legyen visszafizetni a tartozását, így amennyiben az anyagi és egyéb körülményei ezt 

veszélyeztetik, akkor a felmondási jog kikötése nem minősülhet tisztességtelennek, a Ptk. 

alapján is megilleti az I.r. alperest az a jog, hogy nem szerződésszerű felperesi teljesítés esetén 

felmondással éljen. 

A törvényszék figyelmen kívül hagyta a felmondás gyakorlásának a rendelkezésben 

meghatározott további feltételét, mely szerint a felperes egyéb körülményeiben bekövetkező 

változásnak veszélyeztetnie kell a kölcsön visszafizetését. 

Kifejtette, hogy a Ptk. 525. § (1) és (2) bekezdése a kölcsönszerződés felmondására az adós 

vagyoni helyzetének romlásán kívül számos más, az adós egyéb körülményeiben 

bekövetkezett változás esetén is lehetőséget biztosít. A vitatott kikötés tehát a Ptk-ban 

foglaltaknak megfelelően került megfogalmazásra, így a Ptk. 209. § (5) bekezdése alapján a 

kikötés tisztességtelensége nem állapítható meg. 

Utalt arra is, hogy az I.r. alperes kizárólag a szerződésben foglalt esetekben élhet felmondási 

jogával, ellentétben az adóssal, aki bármikor, bármilyen indokból felmondhatja a szerződést. 

A felmondás körében tehát az adós bír többlet-jogosultsággal az alperessel szemben. 

 

A felperes a fellebbezésre nem terjesztett elő ellenkérelmet.  

 

Az ítélőtábla mindenekelőtt kiemeli, hogy a keresetet részben elutasító első fokú ítéleti 

rendelkezéseket a felek fellebbezéssel nem támadták, azok a Pp. 228. § (4) bekezdése alapján 

jogerőre emelkedtek, így a másodfokú eljárás tárgyát kizárólag a keresetnek részben helyt adó 

– az I.r. alperes által fellebbezéssel támadott – ítéleti rendelkezés felülbírálata képezte. Ennek 

során – a Pp. 256/A. § (1) bekezdés f) pontja alapján tárgyaláson kívül eljárva – 

megállapította, hogy az I.r. alperes fellebbezése az alábbiak szerint nem alapos. 

 

Az elsőfokú bíróság a beszerzett peradatokat okszerűen, logikai ellentmondástól mentesen, a 

maguk összességében értékelve helyes tényállást állapított meg, az annak alapján – a 

megfellebbezett ítéleti rendelkezés körében - levont jogi következtetésével és indokaival az 

ítélőtábla egyetértett.  

A törvényszék ítéletében kifejtett helyes indokok szükségtelen megismétlését mellőzve a 

fellebbezésben foglaltakra tekintettel az alábbiakat emeli ki. Helyesen állapította meg az 

elsőfokú bíróság, hogy a fellebbezési eljárás tárgyát képező szerződéses kikötés "egyéb 

körülmények "alatt nem a Ptk. 525. §-ában foglalt felmondási okokra vonatkoztatható, hiszen 

azokra a VII. 1. pont első francia bekezdése a jogszabályhely megjelölésével külön utalást 

tartalmaz. Nem helytálló tehát az I.r. alperesnek az az érvelése, hogy a kikötésnek a 

jogszabályi rendelkezéssel való egyezősége megállapítható lenne. Erre figyelemmel a Ptk. 

209. § (5) bekezdése sem képezi akadályát a perbeli esetben a kikötés tisztességtelensége 

érdemi vizsgálatának.  



  

A rendelkezés a megfogalmazásából eredően nem vagyoni, hanem egyéb körülmények 

változása esetére biztosítja, hogy az I.r. alperes a saját belátása szerint ítélje meg, hogy a 

körülményváltozás veszélyezteti-e a kölcsön visszafizetését. Az "egyéb körülmény ", mint a 

felmondási jog gyakorlásának a szerződésben kikötött egyik lehetséges feltétele nem felel 

meg a 2/2012 (12.10.) PK vélemény 6. pontja által összefoglalt - a szerződés egyoldalú 

módosítását lehetővé tevő kikötés tisztességtelensége körében a bírói gyakorlat által 

kidolgozott, de részben az egyéb kikötések tisztességtelenségének vizsgálata során is irányadó 

- elveknek. Nem kellően meghatározott, sérti az egyértelmű és érthető megfogalmazás, az 

objektivitás és az átláthatóság követelményét. 

 

A Ptk.209.§ (2) bekezdése alapján, illetve az EUB által (a C-415/11.sz. ún. Aziz ítéletben) 

kidolgozott, „tisztességtelenségi teszt”  keretében az vizsgálandó, hogy a kikötés kiejtésével 

mi lett volna (mennyiben kedvezőbb, illetve hátrányosabb a fogyasztóra nézve) az irányadó 

jogszabályi rendelkezések alapján a szerződés tartalma; az esetleges eltérés ellentétes-e a 

jóhiszeműség követelményével, olyan tartalmú-e az eltérés, amit egyedi megtárgyalás esetén 

a fogyasztó valószínűsíthetően nem fogadott volna el; a kikötés előidézhet-e a fogyasztó 

oldalán tényleges és jelentős hátrányt, azt a nemzeti jog szabályai nem orvosolják-e. 

Az elsőfokú bíróság által tisztességtelennek minősített kikötés a jogszabályi rendelkezésen túl 

további felmondási jogot biztosít a bank részére, azaz a fogyasztó hátrányára kiszélesíti a 

pénzintézet felmondási jogosultságát. A jogszabály tartalmához képest a fogyasztónak 

hátrányos, lényeges és jelentős eltérést tartalmazó kikötést tesz a szerződés részévé. A kikötés 

alkalmas a felek közti egyensúly fogyasztó hátrányára való megbontására.  

 

A fentiekre tekintettel az ítélőtábla egyetértett a törvényszék azon jogi álláspontjával, hogy a 

fellebbezési eljárás tárgyát képező szerződéses kikötés tisztességtelen, tehát a Ptk. 209/A. § 

(2) bekezdése értelmében semmis. Erre figyelemmel az ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét 

a Pp. 253. § (2) bekezdése alapján helybenhagyta.  

 


