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Az „ún.” devizaalapú hitelszerzıdésekkel kapcsolatos álláspontunk 

rövid összefoglalása 
 

Elsıdlegesen tisztázni kell, hogy a felvett hitelt vissza kell fizetni. Nem mindegy ugyanakkor, 

hogy a visszafizetendı összeg hányszorosa a felvett hitelnek. 

 

Az ún. devizalapú hitelekre az jellemzı, hogy a hitel összege és elszámolása devizában ( 

jellemzıen CHF-ben ) történt annak alacsony kamata miatt, ugyanakkor a hitel folyósítása és 

törlesztése forintban. Azt a kérdést nem kívánjuk vizsgálni, hogy ténylegesen valóban volt-e CHF 

fedezet a kölcsön mögött és ahhoz hogyan és milyen feltételek mellett jutott a bank.  

 

A törlesztırészletek várható összegét a bank a hitel-szerzıdés megkötésekor – tájékoztató 

jelleggel – közölte az adóssal, ugyanakkor a mindenkor aktuálisan fizetendı havi törlesztések 

összege mára már akár 2-2,5 szerese is lehet a felvételkori törlesztés összegének. Ennek oka az, 

hogy a bank ( vagy egyéb hitelintézet ) a hitelszerzıdés szövegét saját érdekei szerint fogalmazta 

meg és az ügyfélnek két lehetısége volt: vagy elfogadja a bank feltételeit és hozzájut a 

kölcsönhöz, vagy nem fogadja el, ám ekkor nem jön létre a szerzıdés. A szerzıdés egyes 

pontjainak megtárgyalására soha nem került sor ( ezek az ún. „blanketta-szerzıdések), annak 

konszenzus útján történı esetleges megváltoztatására a megkötés során az ügyfeleknek 

lehetıségük sem volt. 

 

I. 
A törlesztırészlet jellemzıen két részbıl áll. Egyrészt fizetni kell a tıkét, másrészt a kamatot. 

Elıfordul bizonyos szerzıdéseknél, hogy egyéb ( pl. kezelési ) költséget is kell fizetni, amelyet 

szintén – jellemzıen – devizában számít fel a bank. 

 

I/1. 
A tıke havi részletének mindenkori összegét az aktuális CHF/HUF árfolyam befolyásolja. Ez az 

árfolyam 2006-2007-es években 140-150 Ft környékén mozgott, azóta viszont 220-240 Ft-ra 

emelkedett. Amilyen arányban emelkedett a CHF HUF-hoz viszonyított árfolyama, olyan 

arányban emelkedett a törlesztırészlet tıke része. Ez a futamidı elsı felében jellemzıen a 

törlesztırészletnek a kisebb részét képezi.  Látható tehát, hogy az árfolyam az elmúlt 6 évben kb. 

50-60%-kal emelkedett. 

 

I/2. 
A törlesztırészlet másik részét alkotó kamat mértékét a szerzıdések szerint – jellemzıen – a CHF 

londoni devizatızsdén jegyzett mindenkori kamata, valamint a bank további hasznát jelentı ún. 

kamatfelár határozza meg. Ennek a két kamatnak az összege jelenti a ténylegesen fizetendı 

kamatot, amely a futamidı elsı részében jelentısen meghaladja a havi törlesztırészleten belül a 

tıke összegét. Ennek az az oka, hogy a bankok a hitelek visszafizetésekor elıször elsısorban a 

profithoz kívánnak hozzájutni, azt pedig számukra a kamat mielıbbi beszedése jelenti. 

Tudni kell – ugyan errıl sem a híradásokban, sem a banki tájékoztatókban nem esik szó -, hogy a 

CHF jegybanki alapkamata ( amely meghatározza a CHF szerzıdésekben alkalmazandó londoni 
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devizatızsdei kamatát ) az elmúlt 6 évben 2,5%-ról 0,1 %-ra csökkent.  Ez azt jelenti, hogy a 

hitelszerzıdések kamatait is legalább ilyen arányban csökkenteni kellett volna, hiszen a 

szerzıdések – jellemzıen – tartalmazzák azt a kitételt, miszerint a CHF kamatcsökkenése miatt a 

banknak lehetısége van a hitel mindenkori kamatának csökkentésére is. Ugyanakkor az a 

jellemzı, hogy a hitelkamatok lényegileg emelkedtek. 

 

II. 
Szót kell ejteni a bank által a hitel nyújtásakor és visszafizetésekor alkalmazott deviza ( CHF) 

eltérı árfolyamára. Ez azt jelenti, hogy a hitelnyújtáskor a deviza eladási, míg a törlesztırészletek 

visszafizetésekor a deviza vételi árfolyamot alkalmazzák a pénzintézetek, amelyek adott 

hónapban – bankonként eltérı – akár 5-10 Ft-os különbséget is jelentenek. Tehát ha valaki egy 

500 CHF-es törlesztırészletet fizet, akkor csak ezen ok miatt adódóan akár 5000 Ft-tal magasabb 

összeget kell havonta fizetnie.  

A problémára vonatkozóan már született jogerıs bírósági döntés, amely kimondta, hogy a 

hitelszerzıdés célja nem az, hogy a bank devizát adjon el az ügyfélnek és abból származtassa 

profitját, hanem a hitelnyújtás, amelynél a haszon kizárólag a kamatban jelentkezhet. Ugyanígy 

jogsértı az is, ha a bank a kezelési és egyéb költségeket devizában számítja fel akkor, amikor 

azok számára egyértelmően forintban keletkeznek. 

 

III. 
Nem utolsósorban vizsgálni kell azt, hogy a hitelszerzıdésnek vannak-e tisztességtelen feltételei, 

amelyek fennállása azt eredményezheti, hogy a szerzıdést úgy kell értelmezni, mintha az  a 

tisztességtelen feltételek nélkül jött volna létre. 

 

A pénzügyi intézmény a fogyasztói hitel – és kölcsönszerzıdésekre (fogyasztói 

kölcsönszerzıdés) vonatkozó általános szerzıdési feltételei között (üzletszabályzatában) a kamat, 

díj, költség ügyfélre kedvezıtlen, egyoldalú módosításának jogát – törvényi felhatalmazás 

alapján, annak megfelelıen - kikötheti. E szerzıdési kikötés nem semmis önmagában a miatt, 

mert a pénzügyi intézmény maga számára a fogyasztóra hátrányos egyoldalú szerzıdésmódosítás 

jogát kiköti.  
 
Meg kell ugyanakkor vizsgálni az egyes szerzıdések esetében azt, hogy a bank közölte-e az 

ügyféllel a módosítás ( kamatemelés ) tényleges okát, annak mértékét és szerzıdés-szerőségét. 

 
Tisztességtelen az egyoldalú szerzıdésmódosításra vonatkozó olyan kikötés, amely a 

fogyasztóval ( adóssal ) szerzıdı pénzügyi intézmény számára –  a fogyasztó ( adós ) 
hátrányára –  indokolatlan és egyoldalú elınyt nyújt. Tisztességtelen – adott esetben 

jogszabályba ütközı – az egyoldalú szerzıdésmódosításra vonatkozó kikötés, ha: 
 

a) tartalma az átlagfogyasztó számára nem egyértelmő, nem világos (világos és egyértelmő 

megfogalmazás elve); 
 
b) az egyoldalú szerzıdésmódosítás feltételei nem tételesen meghatározottak, vagyis ok-

listát nem tartalmaz, vagy az ok-lista csak példálózó jellegő felsorolást tartalmaz (tételes 

meghatározás elve); 
 
c) az egyoldalú módosítás feltételei nem objektív jellegőek, vagyis a fogyasztóval 
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szerzıdı félnek lehetısége van a feltétel bekövetkeztét elıidézni, abban közrehatni, a 

módosításra okot adó változás mértékét befolyásolni (objektivitás elve); 
 
d) az ok-listában meghatározott körülmények ténylegesen nem, vagy nem olyan 

mértékben hatnak a kamatra, költségre illetve díjra (ténylegesség és arányosság elve); 
 
e) a másik fél nem láthatta elıre, hogy milyen feltételek teljesülése esetén  és milyen 

mértékben kerülhet sor további terhek rá  történı áthárítására (átláthatóság elve); 
 
f) a szerzıdésmódosítás bekövetkezése esetére nem biztosítja a fogyasztó számára a 

felmondás jogát. 
 

 Az egyoldalú szerzıdésmódosítás érvényességének körében vizsgálandó,  érvényesül-e a 

ténylegesség  és az arányosság elve. Ez azt jelenti, hogy a törlesztırészlet egyoldalú 

emelését valóban szerzıdésszerő és nem tisztességtelen ok vagy kikötés  indokolta, az 

valóban fennállt-e és milyen mértékben.  

 

Fentiek alapján úgy ítéljük meg, hogy általánosságban kijelenthetı, miszerint a 2005-2008. 

években felvett hitelek jogszerő törlesztırészleteinek – nagyjából – jelenleg is olyan 

összegőeknek kell/ene/ lenniük, mint amilyen azok nagysága a hitel felvételekor volt. 

Legfeljebb néhány ezer forintos különbség lehet jogszerő, a ténylegesen alkalmazott 

hitelkonstrukció függvényében. 

 

IV. 
Milyen lehetıségeik vannak az adósoknak ? 

 

IV/1. 

Célszerő írásban megkeresni a bankot és a szerzıdés adós számára nem egyértelmő pontjairól, a 

törlesztırészletek megváltozásának pontos okairól részletes felvilágosítást kérni. Amennyiben ezt 

követıen megállapítható a bank szerzıdés- vagy jogellenes magatartása, úgy kezdeményezni kell 

a szerzıdés egyezı akarattal vagy bírósági úton történı módosítását. 

 

IV/2. 

Amennyiben valakinek már a bank által felmondott hitelszerzıdése van , vagy esetlegesen 

végrehajtási stádiumban van az ügy, úgy szintén lehetıség van bírói út igénybevételével egyrészt 

a végrehajtás felfüggesztésére, megszüntetésére és a hitelszerzıdés érdemi jogi felülvizsgálatára. 

 

IV/3. 

Amennyiben megegyezés útján vagy egy pert követıen az adós érvelését elfogadva kedvezıen 

módosul a szerzıdés, úgy az adós részére visszajár a bank által jogellenesen beszedett 

törlesztırészlet különbözete, annak mindenkori kamata, valamint – pernyerés esetén – a 

perköltség is. 

Ez mindösszesen egy 5-6 éve fizetett hitel vonatkozásában több százezres vagy milliós 

nagyságrendő lehet. 

 

Vác, 2012. szeptember 28.      Dr. Rosta Zoltán 

 


