
DEVIZA ALAPÚ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS – A TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁS 

ELJÁRÁSJOGI KÖVETKEZMÉNYE  

 
Az egyoldalú kamat-, költség, díjemelés lehetőségét a pénzügyi intézmény számára 

lehetővé tevő szerződéses kikötés érvénytelensége tárgyában bírói döntés már nem 

hozható / 2014. évi XL. törvény (elszámolási törvény) 4.§ (1) bekezdése, 8.§ (1) bekezdés a) 

pontja, 18.§ (5) bekezdése, 29.§-a és 38.§-a , Pp. 251.§ (1) bekezdése,. 157.§ a)  pontja / . 

 

A felperes a keresetében az alperessel 2008. szeptember 8. napján megkötött „Hitel- és 

zálogszerződés MKB svájci frank magánhitelhez M. Életcél Lakás és Magánhitel 

program keretében” megnevezésű fogyasztói kölcsönszerződés 6.3. pontjában szereplő 

kikötés tisztességtelenségén alapuló érvénytelenségének megállapítását kérte a Ptk. 

209.§ és 209/A.§-ára hivatkozással.  

 

A kölcsönszerződés 6.3. pontja szerint: „A Bank – a bankszámlák vezetéséről, a 

betétgyűjtésről és a kapcsolódó szolgáltatásokról szóló Üzletszabályzatának 1.3. 

pontjában meghatározott okokból – jogosult a Hitelszerződés hatálya alatt a hiteldíjat, 

illetve annak bármely elemét, továbbá a késedelmi kamat mértékét módosítani. A 

hiteldíjnak az itt említett okból történt módosulása esetén azok összegét a Bank az 

esedékességet megelőző 15 napon belül közli a Hitelfelvevővel.” 

 

Az alperes az ellenkérelmében a kereset teljes elutasítását kérte. 

 

Az elsőfokú bíróság a fellebbezéssel támadott ítéletével a felperes keresetének helyt 

adott, és megállapította, hogy a perbeli kölcsönszerződés 6.3. pontjában foglalt, az 

alperes részére az egyoldalú kamat-, költség-, díjemelést lehetővé tevő kikötés 

érvénytelen.  

 

Az elsőfokú ítélet ellen az alperes terjesztett elő fellebbezést, amelyben az ítélet 

megváltoztatását, a felperes keresetének elutasítását kérte. 

 

A Győri Ítélőtábla a Pf.I.20.109/2014/2. számú végzésével a peres eljárást a 2014. évi 

XXXVIII. törvény (jogegységi törvény) 16.§-a alapján felfüggesztette. 

 

A felperes az eljárás felfüggesztésének tartama alatt, 2014. december 9. napján 

keresetpontosítás tárgyú beadványt terjesztett elő. 

 

A felperes a 2014. december 9. napján az ítélőtáblához benyújtott keresetpontosítás 

tárgyú beadványában az alábbiakat kérte: 

 

1. Állapítsa meg a bíróság azon szerződési feltételek érvénytelenségét, amelyek az 

árfolyamkockázat adós által történő viselésére vonatkoznak és hivatalból nyilvánítsa 

érvényessé a szerződést akként, hogy a hitel futamideje alatti árfolyam 

elmozdulásokból keletkező terhek, kötelezettségek a nemzetközi pénzpiacok és a 

forint helyzete változásától függően a szerződés megkötésének napja forint 

árfolyamának 25%-os mértékéig történő emeléséig adóst terhelik, míg a 25%-ot 

meghaladó árfolyamváltozásnak megfelelő terheket a pénzintézet köteles viselni. 

(felperesi beadvány 6. oldal) 

 

2. A hitel devizanemére irányadó nemzetközi pénzpiaci kamatok változására 

vonatkozó kikötés kapcsán kérte a szerződés érvényessé nyilvánítását akként, hogy a 



hitel futamideje alatti, az első kamatperiódust követő minden kamatperiódusnak első 

napján az adós által kamat, költség és díjösszeg fizetési kötelezettségei olyan arányban 

változnak az előző kamatperiódus első napján megállapított kamat, költség és 

díjösszeghez képest, mint amilyen arányban az előző kamatperiódus első napján a 

Magyar Nemzeti Bank árfolyam kimutatása szerinti HUF/CHF árfolyama változik a 

következő kamatperiódus első napján az MNB árfolyam kimutatása szerinti HUF/CHF 

árfolyamhoz képest azzal, hogy a kamatperiódusokon belül az adósokat terhelő kamat, 

költség és díjösszeg nem változtatható (felperesi beadvány 9. oldal). 

 

3. A 2/2014. számú PJE határozat 3. pontja alapján kérte, hogy a bíróság hivatalból 

rendelkezzen ítéletében arról, hogy a következő szerződési feltételek érvénytelenek 

(felperesi beadvány 11. oldal): 

 

 Kettős árfolyam alkalmazását előíró szerződési feltétel  

 A díjakról és költségekről rendelkező szerződési feltétel 

 Az elidegenítési és terhelési tilalmat előíró szerződési feltétel 

 A fedezet kiegészítését előíró szerződési feltétel  

 A közjegyzői tény tanúsítványra vonatkozó szerződési feltétel  

 Felmondási okokra vonatkozó szerződési feltétel  

 Késedelmi kamatra és hitelkeret-beállítási jutalékra vonatkozó szerződési 

feltétel 

 Az átütemezési díjra, valamint a végtörlesztési, szerződésmódosítási és 

szünetelési díjra vonatkozó szerződési feltétel 

 Fedezetkezelési díjra vonatkozó szerződési feltétel  

 Szerződésmódosítási díjra vonatkozó szerződési feltétel  

 Üzletszabályzat egyoldalú módosítását lehetővé tevő szerződési feltétel  

 

Az ítélőtábla a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire 

vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 

2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb 

rendelkezésekről szóló 2014. évi XL. törvény (elszámolási törvény) 38.§ (1) 

bekezdése alapján az eljárást tovább folytatta, és a fellebbezést a Pp. 256/A.§ (1) 

bekezdés a) pontja alapján tárgyaláson kívül bírálta el. 

 

I. 

 

Az elsőfokú bíróság ítélete érdemben nem bírálható felül, a Pp. 251.§ (1) bekezdése 

alkalmazásának van helye. 

 

Az ítélőtábla álláspontja szerint az egyoldalú kamat-, költség, díjemelés lehetőségét a 

pénzügyi intézmény számára lehetővé tevő szerződéses kikötés (kölcsönszerződés 6.3. 

pontja) érvénytelensége tárgyában bírói döntés már nem hozható. 

 

Az elsőfokú ítélet meghozatalát követően, 2014. július 19. napján hatályba lépett a 

2014. évi XXXVIII. törvény (jogegységi törvény).  

E törvény hatálya a 2004. május 1. napja és 2014. július 19. napja között fogyasztói 

kölcsönszerződésekre terjed ki.  

E törvény alkalmazásában fogyasztói kölcsönszerződésnek minősül többek között a 

pénzügyi intézmény és a fogyasztó között létrejött deviza alapú (devizában 

nyilvántartott vagy devizában nyújtott és forintban törlesztett) hitel- vagy 



kölcsönszerződés, ha annak részévé az árfolyamrés alkalmazását, illetve az egyoldalú 

kamatemelést, költségemelést, díjemelést lehetővé tevő kikötés vált. 

 

A perbeli kölcsönszerződés a jogegységi törvény, és az időközben hatályba lépett 

2014. évi XL. törvény (elszámolási törvény) hatálya alá tartozik, mert annak 

megkötésére a pénzügyi intézmény és a fogyasztó között 2008. szeptember 8. napján 

került sor, és a szerződés 6.3. pontja lehetővé tette a pénzügyi intézmény számára az 

egyoldalú kamat-, költség-, díjemelést. 

 

A jogegységi törvény 4.§ (1) bekezdése megdönthető vélelmet állított fel az egyoldalú 

szerződésmódosítás jogát tartalmazó szerződéses kikötés tisztességtelensége mellett. A 

vélelmet a pénzügyi intézmény a jogegységi törvény 6.§ (1) bekezdése szerinti perben 

dönthette meg. 

Amennyiben a pénzügyi intézmény a jogegységi törvény 8.§ (1) bekezdés a) pontja 

szerinti határidőben nem indított a vélelem megdöntése iránt pert, vagy a bíróság a 

keresetét jogerősen elutasította, a vélelem megdönthetetlenné vált, a szerződéses 

kikötés semmisnek tekintendő. 

 

A Fővárosi Ítélőtábla a 7.Pf.21.365/2014/6. számú jogerős ítéletével az alperes által a 

Magyar Állammal szemben a vélelem megdöntése iránt indított perében a keresetet 

jogerősen elutasította. 

 

A jogegységi törvény 6.§ (1) bekezdése szerinti pert az Alkotmánybíróság 34/2014. 

(XI. 14.) AB határozata és a 2/2015. (II. 2.) AB határozata szerint speciális közérdekű 

pernek minősítette, amely perben hozott jogerős ítélet személyi hatálya erga omnes 

hatályú: valamennyi olyan egyedi szerződést érint, amelynek olyan, 2004. május 1. és 

2014. július 19. napja között bármely időpontban alkalmazott általános szerződési 

feltétel vált vagy egyedileg meg nem tárgyalt szerződési feltétel vált részévé, amely 

tekintetében a pénzügyi intézmény nem tudta megdönteni az egyoldalú kamat-, díj-, 

költségemelést lehetővé tevő szerződési kikötés tisztességtelenségével kapcsolatos 

törvényi vélelmet. 

 

Mindezekből következik, hogy a felperes által a kereset tárgyává tett szerződési 

kikötés érvénytelensége a továbbiakban nem vitatható, e kérdésben bírói döntés a 

hivatkozott speciális közérdekű perben hozott jogerős ítéletre tekintettel már nem 

hozható (ítélt dolog).  

 

A felperes kérelme az érvénytelenség jogkövetkezményeinek körében – az elszámolási 

törvény 37.§ (1) bekezdése szerinti hiánypótlási felhívás esetén – csak a szerződéses 

kikötés miatti túlfizetés visszakövetelésére irányulhatna. 

Az érvénytelenség fenti jogkövetkezményének levonása azonban már megtörtént, a 

peres felek közötti elszámolás rendelkezésre áll, az felülvizsgáltnak tekintendő, a 

felülvizsgált elszámolás eredményének további vitatását pedig az elszámolási törvény 

18.§ (5) bekezdése, 29.§-a és 38.§-a kizárja. (bírói úton nem érvényesítő) 

 

Emiatt a felperes részére az érvénytelenség jogkövetkezményeinek mikénti levonása 

érdekében hiánypótlást kiadni nem kellett. 

 



A Pp. 157.§ a) pontja alapján a bíróság a pert megszünteti, ha a keresetlevelet már a 

130.§ (1) bekezdésének a)-h) pontja alapján idézés kibocsátása nélkül el kellett volna 

utasítani. 

A Pp. 130.§ (1) bekezdés d) pontja alapján a bíróság a keresetlevelet idézés 

kibocsátása nélkül elutasítja, ha megállapítható, hogy a felek között ugyanabból a 

ténybeli alapból származó ugyanazon jog iránt – akár ugyanazon bíróság, akár más 

bíróság előtt – a per már folyamatban van (128.§), vagy annak tárgyában már 

jogerősen ítéletet hoztak (229.§). 

A Pp. 130.§ (1) bekezdés f) pontja alapján a bíróság a keresetlevelet idézés kibocsátása 

nélkül elutasítja, ha megállapítható, hogy a felperes követelése időelőtti, vagy – az 

elévülés esetét ide nem értve – bírói úton nem érvényesíthető. 

 

A Pp. 158.§ (1) bekezdése alapján a bíróság a 157.§ a), b) vagy g) pontja esetében a 

pert az eljárás bármely szakaszában hivatalból megszüntetni köteles. 

 

Mindezekre tekintettel az ítélőtábla a Pp. 251.§ (1) bekezdése alapján, a Pp. 157.§ a) 

pontjára, valamint a Pp. 130.§ (1) bekezdés d) és f) pontjára figyelemmel a pert 

megszüntette, és az elsőfokú bíróság ítéletét a perköltségviselésre is kiterjedően 

hatályon kívül helyezte. 

 

Az elszámolási törvény 40.§ (3) bekezdése alapján a per 39.§ szerinti megszüntetése 

esetén viseli a peres eljárás illetékét az állam. A konkrét esetben a per megszüntetésére 

nem az elszámolási törvény 39.§-a adott alapot, tekintettel a jelen ügy specialitására, 

azaz arra, hogy az elszámolási törvény 37.§ (1) bekezdése szerinti hiánypótlási 

felhívás kiadására nem volt szükség. Az illeték- és költségviselés vonatkozásában 

azonban nem indokolt a különbségtétel azokhoz – a felfüggesztés után folytatódó -  

perekhez képest, amelyekben a 37.§ (1) bekezdése szerinti hiánypótlási felhívás 

kiadásának van helye, ezért jelen esetben is megfelelően alkalmazandó az elszámolási 

törvény 40.§ (3) bekezdése 

A perköltségről viseléséről a fentiek miatt az ítélőtábla az elszámolási törvény 40.§ (3) 

bekezdésének megfelelő alkalmazásával határozott, és megállapította, hogy a felmerült 

költségeiket a felek maguk viselik, míg a 36.000,- Ft elsőfokú-, és a 48.000,- Ft 

másodfokú eljárási illetéket az állam viseli. Az elszámolási törvény 40.§ (4) bekezdése 

alapján megállapította, hogy a felperes részére 36.000,- Ft elsőfokú, míg az alperes 

részére 48.000,- Ft fellebbezési illeték hivatalbóli visszatérítésének van helye. Ezzel 

összefüggésben az ítélőtábla az Itv. 81.§ (2) bekezdése alapján határozott a végzés 

illetékhivatal részére történő megküldéséről. 

 

II. 

 

A felperes 2014. december 9. napján előterjesztett keresetpontosítása vonatkozásában 

az ítélőtábla az alábbiakat emeli ki. 

 

Az elsőfokú eljárásban a felperes megállapítás iránt terjesztett elő keresetet, míg a 

keresetpontosítás tárgyú beadványának I. pontjában részben új, az elsőfokú eljárásban 

elő nem terjesztett, s így nem vizsgált ténybeli alap (árfolyamkockázat felperes általi 

viselése) mellett kérte az érvénytelenség jogkövetkezményeként a szerződés általa 

meghatározott tartalommal történő érvényessé nyilvánítását (felperesi beadvány 6. 

oldal). A keresetpontosítás II. pontjában a kamatváltozással összefüggésben a 

szerződés egészének érvénytelenségét állítva jogkövetkezményként a szerződés 



érvényessé nyilvánítását kérte az alperes által alkalmazott egyoldalú hiteldíj 

módosítások helyett az egyes kamatperiódusok időpontjában irányadó HUF/CHF 

árfolyamváltozás arányában (felperesi beadvány 9. oldal). A keresetpontosítás II. 

pontja az elszámolási törvény által felölelt érvénytelenségi jogkövetkezményt 

(elszámolás) követően bírói úton már nem érvényesíthető (elszámolási törvény 18.§ 

(5), 29.§, Pp. 130.§ (1) bekezdés f) pont 2. fordulat), míg a III. pontban előterjesztett 

keresetmódosítás az I. pontban foglaltakhoz hasonlóan az elsőfokú eljárásban nem 

érvényesített ténybeli alapon előterjesztett, a szerződési feltételek 

tisztességtelenségének megállapítására vonatkozó igény. 

 

A fentiek miatt a felperes által 2014. december 9. napján előterjesztett 

keresetpontosítás tárgyú beadvány figyelembevételére a másodfokú eljárásban nem 

volt lehetőség. A Pp. 247.§ (1) bekezdése értelmében a másodfokú eljárásban a 

keresetet megváltoztatni nem lehet.  

 

A per megszüntetésének oka a másodfokú eljárás során merült fel. Ezért a végzés ellen 

a Pp. 233/A.§-a alapján, figyelemmel az 1/2006. KPJE határozatban és a 2/2008. (V. 

19.) PK vélemény VI. pontjában kifejtettekre fellebbezésnek van helye. 
 

 

 
Győri Ítélőtábla Pf.I.20.110/2016/2. szám 

 

 
 


