
A FOGYASZTÓI MNŐSÉG VIZSGÁLATA – A  NEM FOGYASZTÓKÉNT KÖTÖTT 

SZERZŐDÉSI KIKÖTÉS TISZTESSÉGTELENSÉGÉRE TÖRTÉNŐ HIVATKOZÁS 

 

I.A kereskedelmi vagy szakmai céllal megkötött szerződések esetén a fogyasztókat 

megillető védelem nem jár, akkor sem, ha az ilyen tevékenység csak a jövőre nézve 

tervezett. 

 

II. A nem fogyasztóként kötött szerződést a felperes a szerint csupán megtámadhatta, 

azonban – figyelemmel az alperes elévülési kifogására –  az első teljesítéstől számított  

megtámadási határidőt elmulasztotta /rPtk. 209/A. § (1) bekezdése, 236. § (1) bekezdése, 

valamint (2) bekezdés c) pontja/. 

 

Az elsőfokú bíróság ítéletével a keresetet elutasította.  

Határozatának indokolásában rögzítette, hogy felperes 2008. augusztus 9-én 

magánszemélyként az U. Autóház Kft.-től írásban megrendelt egy KIA Sportage 

személygépkocsit 6.173.900,- Ft vételárért, melyből az önerő 1.234.780,- Ft, míg a hitel 

4.939.120,- Ft. A megrendelőlapon finanszírozóként a B. Autófinanszírozási Zrt.-t jelölte 

meg, s feltüntette azt is, hogy a gépjármű taxiként fog üzemelni. 

  

2008. augusztus 18-án felperes egyéni vállalkozóként nyújtott be hitelkérelmet a B. 

Autófinanszírozási Zrt.-hez az említett gépjármű vonatkozásában azzal, hogy a finanszírozott 

összeg 4.939.120,- Ft. A hitelkérelmen a felperes megjelölte egyéni vállalkozói engedélyének 

számát, adószámát, működése megkezdésének évét, valamint az általa nyújtott szolgáltatást. 

Kijelentette, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek; emellett vállalkozói 

igazolványát a hitelező rendelkezésére bocsátotta. 

 

2008. augusztus 18-án a B. Autófinanszírozási Zrt. hitelező, valamint az egyéni vállalkozó 

felperes, mint adós között a személygépkocsi megvásárlása kapcsán hitelszerződés jött létre. 

A szerződés értelmében az autó bruttó vételára 6.173.900,- Ft, a felperest terhelő saját rész 

1.234.780,- Ft, míg a hitel 4.939.120,- Ft. A hitel futamideje 120 hónap, a szerződés CHF 

alapú, változó kamatozású és futamidejű.  

A szerződés 7. pontja az alábbiak szerint rendelkezik: „Deviza alapú finanszírozás esetén a 

törlesztőrészletek forintban fizetendő összege a devizanem árfolyam és kamat alakulásától 

függően változhat. Ennek jelentős kockázata abban rejlik, hogy a forint leértékelődése 

nemcsak az esedékes törlesztőrészletek növekedését eredményezheti, de a teljes hátralévő 

tőketartozást is növeli. A hitelezőszerződés lejárat előtti megszűnése vagy módosulása esetén 

a teljes hátralévő tőketartozást érintő árfolyamkülönbözet egy összegben esedékessé válik. 

Adós kijelenti, hogy tudatában van a deviza alapú finanszírozás fokozott kockázatának és 

vállalja ennek következményeit.” 

A szerződésben és az annak mellékleteiben nem szabályozott feltételekben a hitelező 

Üzletszabályzata irányadó, amelyet az adós átvett, megismert, az abban foglaltakat magára 

nézve kötelezőnek ismerte el. 

 

2008. augusztus 21-én a B. Autófinanszírozási Zrt., valamint a felperes házastársa, F. B. 

között a hitelszerződés szerinti követelés biztosítására készfizető kezességvállalási 

megállapodás jött létre.  

 

2008. augusztus 22-én a hitelező engedélyezte, hogy a felperes KIA Sportage gépjárművet 

taxizásra használja. 
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A szerződés alapján az adós először 2008. szeptember 22-én törlesztett 53.884,- Ft-ot. 

 

A hitelező a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződésére vonatkozó 

jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. 

törvény (a továbbiakban: DH1 törvény), valamint a Kúriának a pénzügyi intézmények 

fogyasztói kölcsönszerződésére vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes 

kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól 

és egyes egyéb rendelkezésekről szóló 2014. évi XL. törvény (a továbbiakban: DH2 törvény) 

alapján a felperessel kötött szerződést érintően nem számolt el.  

 

A B. Autófinanszírozási Zrt. 2017. január 1-jén az alperesbe olvadt be.  

 

 

A felperes kereseti kérelmében kölcsönszerződés érvénytelenségének megállapítását, az 

érvénytelen szerződésnek a határozathozatalig terjedő időre hatályossá nyilvánítását kérte 

úgy, hogy tőketartozása 577.720,- Ft; a bíróság rendelkezését kérte továbbá, hogy ezt az 

összeget a szerződésben írt időpontokban, a még hátralévő futamidőben legyen köteles 

megfizetni 21.451,- Ft havi törlesztőrészlet mellett. Véleménye szerint a szerződés 7. pontja a 

régi Ptk. 209. és 209/A. §-ai szerint tisztességtelen, ugyanis a valós kockázatot az alperes 

jogelődje nem tárta fel, a szerződési feltételek pedig nem világosak; mindezen okok az egész 

szerződés érvénytelenségéhez vezetnek. 

A felperes hangsúlyozta, hogy a szerződést fogyasztóként kötötte, ő a gépjármű tényleges 

tulajdonosa és azt saját célra használja. A hatósági jelzés alapján a gépkocsi nem sárga 

rendszámú, tehát nem taxi, és nem is haszongépjármű, bár személyszállítással foglalkozó 

egyéni vállalkozó, az adott gépkocsit saját célra használja. Ez kitűnik a hatósági 

nyilvántartásból, a rendszámból, valamint a forgalmi engedély adataiból. Tény, hogy a 

gépjármű megvásárlásakor azzal is számolt, a gépkocsit a jövőben akár taxiként is tudja 

használni, azonban ez a szerződés fogyasztói jellegét nem érinti. Az autó egyébként városi 

terepjáró, amelyet nem szokás taxiként használni. 

Figyelemmel arra, hogy az alperes jogelődje vele a DH2 törvény alapján nem számolt el, 

kérte az árfolyamrésre és az egyoldalú szerződésmódosításra vonatkozó szerződési feltételek 

hivatalbóli értékelését.  

 

Az alperes a kereset elutasítását kérte. Álláspontja szerint a felperes nem fogyasztóként 

szerződött, így a szerződés nem fogyasztói szerződés. A terepjárót nyilvánvalóan a 

vállalkozási tevékenységével összefüggő, illetve a vállalkozás érdekében kifejtett használat 

céljából vásárolta. A kereskedelmi vagy szakmai céllal megkötött szerződések esetén a 

fogyasztókat megillető védelem nem jár, akkor sem, ha az ilyen tevékenység csak a jövőre 

nézve tervezett. Az alperes a „fogyasztó” definíciót érintően utalt a régi Ptk. 685. § d) 

pontjára, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (a 

továbbiakban: régi Hpt.) 2. melléklet III.4. pontjára, valamint a DH1 törvény 2. § 1. pontjára 

és a DH2 törvény 2. § 2. pontjára. 

Megjegyezte ugyanakkor, hogy a szerződés szerinti kockázatfeltáró nyilatkozat megfelel a 

hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (régi Hpt.) 203. 

§ (6) és (7) bekezdéseinek; e kikötés az átlagosan tájékozott fogyasztó számára világos és 

érhető. 

 

 

Az elsőfokú bíróság felhívta a régi Ptk. 209. § (1)-(3) bekezdéseit, 209/A. § (1) és (2) 

bekezdéseit, a régi Ptk. 685. § d) és e) pontjait, valamint a Legfelsőbb Bíróságnak a 
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fogyasztói szerződés érvényességével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 2/2011. PK 

véleménye 1. pontját, és abból indult ki, hogy a szerződés fogyasztói jellegnek bizonyítása a 

felperest terhelte. 

 

Megítélése szerint ebben a körben elsődlegesen a szerződéskötés kapcsán keletkezett iratokat 

kell értékelni. A megrendelőlapon a felperes feltüntette, hogy a gépkocsit taxizásra kívánja 

használni. A törvényszék jelentőséget tulajdonított az „Egyéni vállalkozók hitelkérelme” 

megnevezésű iratnak, amely az egyéni vállalkozó adós adatain kívül a KIA Sportage 

megvásárlásával kapcsolatos hitelszerződésben írt adatokat is rögzíti, valamint a 

hitelszerződésnek, amelyben a felperes adatai között egyéni vállalkozói adószámát is 

feltüntette. Ezek az iratok arra utalnak, hogy a szerződéskötéskor a felperes a gépjárművet 

egyéni vállalkozóként, szakmai tevékenységi körén belül vásárolta, amihez szervesen 

illeszkedik az alperes jogelődjének a gépkocsi taxiként történő üzemeltetéséhez hozzájáruló 

nyilatkozata.  

Mindehhez képest nincs jelentősége annak, hogy a szerződéskötés után a felperes a gépkocsit 

mire és hogyan használta, miként annak sem, hogy a forgalmi engedély milyen hatósági 

bejegyzéseket tartalmaz. 

 

A fentiekből következően a törvényszék úgy foglalt állást, hogy a támadott szerződés nem 

fogyasztói szerződés, ezért annak relatív semmisségére a felperes a régi Ptk. 209/A. § (2) 

bekezdése szerint nem hivatkozhat. A szerződést a felperes a régi Ptk. 209/A. § (1) bekezdése 

szerint csupán megtámadhatja, azonban – figyelemmel az alperes elévülési kifogására – a régi 

Ptk. 236. § (1) bekezdése, valamint (2) bekezdés c) pontja szerint az első teljesítéstől 

számított egy évben meghatározott megtámadási határidőt elmulasztotta, ugyanis a szerződés 

7. pontjának tisztességtelenségére először 2016. június 8-án hivatkozott. 

 

Az elsőfokú bíróság a régi Pp. 78. § (1) bekezdése alapján kötelezte a pervesztes felperest az 

alperesnek ügyvédi munkadíjból álló perköltség, valamint az államnak az illetékfeljegyzési 

jog folytán le nem rótt 296.350,- Ft kereseti illeték megfizetésére. 

 

 

Az ítélet ellen a felperes fellebbezett, annak hatályon kívül helyezését és az elsőfokú 

bíróságnak a per újabb tárgyalására és újabb határozat hozatalára utasítását kérte. Kiemelte: a 

KIA Sportage típusú személygépkocsit személyfuvarozásra nem használja, azt személyi 

használatra tartja fenn. A gépjármű nem taxi, ami hatósági bizonyítványokkal igazolható. Ez 

kitűnik a járműkísérő lapból és a forgalmi engedélyből – mint közokiratokból – is, melyek az 

újonnan vásárolt személygépkocsi forgalomba helyezésekor kapott fehér rendszámot tüntetik 

fel. A hatóságtól a 2012. augusztus 25-ei, a 2014. augusztus 27-ei és a 2016. június 27-ei 

műszaki vizsgát követően is az eredeti rendszámot kapta vissza.  

Mivel tehát az okiratok és a személygépkocsiról készített fényképfelvételek alapján 

megállapítható, hogy a gépjármű nem taxi, hanem személyes célokat szolgál, a szerződés 

fogyasztói jellegére is következtetést lehet vonni.  

 

Az alperes az elsőfokú bíróság ítéletének helybenhagyását kérte; annak indokaival egyetértett. 

Hangsúlyozta, hogy a szerződés jellegének minősítéséhez a szerződéskötés időpontjában 

fennállt körülményeket kell vizsgálni. Megjegyezte végül, az ügyfelek rendszerint nem 

szoktak kérni hozzájárulást ahhoz, hogy a megvásárlandó gépkocsit taxiként üzemeltethessék; 

a felperes azonban kérte ilyen nyilatkozat kiadását.  

 

A fellebbezés alaptalan. 
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Az ítélőtábla megítélése szerint az elsőfokú bíróság a felperes és az alperes jogelődje között 

2008. augusztus 18-án megkötött szerződést helyesen nem tekintette fogyasztói szerződésnek; 

indokai is helytállóak. A fellebbezés érveire figyelemmel a másodfokú bíróság az alábbiakat 

jegyzi meg: 

Az ítélőtábla mindenekelőtt rá kíván mutatni arra, hogy a fogyasztóvédelmi magánjog uniós 

(korábban: közösségi) jogi megalapozottságú; a fogyasztók védelmét célzó szabályozás 

tipikusan irányelvekben jelenik meg, melyek a tagállamokra rendszerint minimum 

harmonizációs kötelezettséget írnak elő. Az egyes uniós normák a fogyasztó fogalmát 

tipikusan negatív módon, olyan természetes személyként határozzák meg, mint aki saját 

szakmája, üzleti tevékenysége vagy foglalkozása körén kívül eső célból jár el. Ezt a definíciót 

rögzíti az Irányelv 2. cikk b/ pontja is. A legtágabb, a nem természetes személyeket is 

magában foglaló meghatározás a szervezett utazási formákról szóló, 1990. június 13-ai 

90/314/EGK Tanácsi Irányelv 2. cikk 4. pontjában található. 

 

A fogyasztóvédelmi jogi szabályozás célja a felek közötti gazdasági egyensúlytalanságból 

eredően a gyengébb fél védelme, ekként a fogyasztói minőség minden alkalommal relációs 

kategória. Nem indokolt az ebből eredő sajátos többlet védelem alkalmazása, ha mind 

jogosulti, mind kötelezetti pozícióban hozzáértő, avagy laikus fél áll. Bár a Tanácsnak a 

fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló 1993. 

április 5-i 93/13/EGK Irányelvének (a továbbiakban: Irányelv) 2. cikk b) pontja szerinti 

„fogyasztó” fogalma a „kívül esik saját szakmája, üzleti tevékenysége vagy foglalkozása 

körén” fordulatot használja, valójában arról van szó, hogy az adott jogviszonyban az egyik 

fél, a vállalkozás (az Irányelv magyar nyelvű változatában: „eladó vagy szolgáltató”) 

professzionális tevékenysége keretében jár el, míg a vele szerződő fél: a fogyasztó azon kívül. 

Ez klasszikusan kitűnik például az Irányelv francia nyelvi változatából, mely az „activité 

professionelle” kifejezést tartalmazza. Mindemellett az Európai Unió Bíróságának (EUB) 

konzekvens gyakorlata szerint – miként például a C-110/14., Costea-ügyben hozott ítélet is 

rögzíti (ECLI:EU:C:2015:538) – a „fogyasztó” fogalma objektív jellegű, és független 

mindazoktól a konkrét ismeretektől, amelyekkel rendelkezhet, vagy azoktól az 

információktól, melyekkel ténylegesen rendelkezik, azaz e minőséget funkcionális szempont 

alapján kell vizsgálni. Ebből az is következik, hogy a saját szakma, az üzleti tevékenység, 

illetve a foglalkozás egymástól nem mereven elhatárolható fogalmak, hanem azt juttatják 

kifejezésre, hogy az adott szerződő fél nem professzionális tevékenysége keretében jár el.  

 

A régi Ptk. 685. § d/ pontját eredetileg jogharmonizációs célból, az Irányelvnek való 

megfelelés érdekében az 1997. évi CXLIX. törvény 10. § /2/ bekezdése iktatta be 1998. 

március 1-jei hatállyal, mely fogyasztóként a 387 – 388. §-ok alkalmazása kivételével a 

gazdasági, vagy szakmai tevékenység körén kívül szerződést kötő személyt határozta meg. A 

törvény indokolása rögzíti is, hogy a funkcionális megközelítést tartalmazza, azaz abból indul 

ki, hogy a személyek gazdasági, szakmai tevékenységükkel összefüggésben kötnek-e 

szerződést, vagy az ilyen tevékenységük körén kívül. A jogalkotó a szerződéskötés során 

laikus, nem professzionális személyekre terjesztette ki a jogvédelmet, ami a természetes 

személyeken kívüli jogalanyokat is megilleti, ha a szerződés megkötésekor az ún. laikus elem 

fennáll. A régi Ptk. 685. § d/ pontját ezt követően 2003. július 1-jei hatállyal a 2002. évi 

XXXVI. törvény 8. § - a módosította, és rendelkezett úgy, hogy fogyasztó: a gazdasági vagy 

szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő személy. A törvény indokolása 

szerint az új definíciót az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a fogyasztási cikkek 

adásvételének és a kapcsolódó jótállásnak egyes vonatkozásairól szóló 1999. május 25-i 

1999/44/EK Irányelvének átvétele indokolta, ugyanakkor a fogyasztói szerződés egységes 
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fogalma a régi Ptk. valamennyi szabálya tekintetében alkalmazandó. Ugyancsak ez a törvény 

iktatta be a fogyasztói szerződésnek a régi Ptk. 685. § e/ pontjában írt fogalmát.  

 

Azt, hogy a perbeli jogviszony fogyasztói szerződésnek minősül-e, a Legfelsőbb Bíróságnak a 

fogyasztói szerződés érvényességével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 2/2011. (XII.12.) 

PK véleményének 1. pontja szerint a bíróságnak hivatalból kell észlelnie, azonban kétség 

esetén a szerződés fogyasztói jellegének a bizonyítása a fogyasztót [pontosabban: azt a 

személyt, aki (amely) magát fogyasztónak tekinti] terheli. 

 

A konzekvens bírói gyakorlat szerint a bíróság annak meghatározása során, hogy a 

gazdálkodó szervezet által megkötött szerződések fogyasztói szerződésnek minősülnek-e, azt 

vizsgálja, hogy a konkrét szerződés a gazdasági társaság tevékenysége céljából, üzletszerű 

működése során jött-e létre (BH 2016. 89.), illetőleg azokat attól függetlenül kötötte-e (EBH 

2005. 1321.). A konkrét esetben az elsőfokú bíróság helyesen jutott arra a következtetésre, 

hogy a felperes nem szakmai – gazdasági tevékenységi körén kívül eljárva kötött szerződést.  

A fogyasztó fogalom funkcionális meghatározásából pedig az is következik, hogy nem 

releváns, a felperes az ilyen típusú, deviza alapú szerződések ismérveit illetően milyen 

konkrét ismeretekkel rendelkezett. 

 

Az ítélőtábla pusztán megjegyzi, a régi Ptk. 685. § d) bekezdése az Irányelv fogalmi 

definícióját akként tágította, hogy fogyasztóként nem kizárólag a természetes személyeket 

ismerte el, azonban ennek a minőségnek a sine qua non-jaként megkívánta, hogy az adott 

személy a gazdasági vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból kössön szerződést. 

(Megjegyzendő: az alperes által a „fogyasztó” fogalma kapcsán hivatkozott további 

jogszabályi rendelkezések a szerződés megkötésekor még nem voltak hatályosak.) 

 

Az EUB a fogyasztó fogalmát megszorítóan értelmezte. A C-464/01. számú Guber-ügyben 

hozott ítéletében (ECLI:EU:C:2005:32) a Brüsszeli Egyezményt értelmezve akként foglalt 

állást, hogy az a személy, aki részben a kereskedelmi vagy szakmai, részben a kereskedelmi 

vagy szakmai tevékenységén kívüli használatra szánt dologra köt szerződést, nem hivatkozhat 

a Brüsszeli Egyezmény 13-15. cikkében meghatározott különös joghatósági szabályokra, 

kivéve, ha kereskedelmi vagy szakmai használat annyira mellékes, hogy a kérdéses ügylet 

egészében egy elhanyagolható szerepet játszik; a tény, hogy a nem kereskedelmi és nem 

szakmai cél van túlsúlyban, ebből a szempontból jelentéktelen. 

 

Az adott esetben a törvényszék által hivatkozott okiratok, a felperes korabeli nyilatkozatai azt 

juttatják kifejezésre, hogy a felperes kereskedelmi vagy szakmai tevékenységéhez 

kapcsolódóan kötött szerződést; legalábbis tervezte, hogy a gépjárművet taxizásra is 

használja. Ezt támasztja alá a Budaörsi Járásbíróságnál tett nyilatkozata, mely szerint 

feltételesen szándéka volt, hogy taxiként üzemelteti a gépkocsit és indokoltnak tartotta kérni 

az alperes jogelődjétől azt a nyilatkozatot, hogy az autó adott esetben taxiként is üzemelhet 

(Budaörsi Járásbíróság 4.P.21.947/2014/11. számú jegyzőkönyv 2. és 3. oldalai). Annak nincs 

jelentősége, hogy milyen okokból juttatta kifejezésre e szándékát, miként annak sem, hogy a 

szerződéskötést követően a gépjárművet valóban személyi használatra üzemelteti. 

 

 

Mindezek miatt az ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét a per főtárgya tekintetében a régi Pp. 

253. § (2) bekezdése alapján – a régi Pp. 254. § (3) bekezdése szerint az ítélet helyes 

indokaira visszautalással – helybenhagyta. 
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