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AZ 1/2016. SZÁMÚ PJE HATÁROZAT IV.3. PONTJÁNAK ÉRTELMEZÉSE 

(PERES BEADVÁNY RÉSZLET) 
 

 

Az 1/2016. sz. PJE határozat indoklásának IV.3. pontja foglalkozik az utólagos 

közlések témakörével. Az ebben rögzítetteket sokan félreértették és azt 

hitték, az érvénytelenség vizsgálata körében a továbbiakban nem lehet jogi 

jelentősége az utólagosan megküldött dokumentumoknak (pl. értesítő levelek, 

hirdetmények). Ezen értelmezés kedvesen naiv volt. Pedig pont ellenkezőleg 

áll a dolog, a szerződéskötést követően keletkezett dokumentumok figyelemebe 

vételének pont ezen bekezdés készítette elő a t. Kúria. 

 

Ennek kapcsán a felperesek pár észrevétellel élnek ezen a ponton. 

 

(1) Felperesek nem értik, hogyan születhetett meg egy nehezen érthető és 

elnagyolt, ily módon bizonytalanságot szülő és a fogyasztók éberségét 

elaltató megfogalmazás. A zárójelbe tett rész felperesi kiegészítés, amelynek 

szerepeltetése lehetőséget ad az ott írtak világos és érthető értelmezésre. 

 

„3. Ha a III/2. pont szerinti kölcsönszerződés legalább a IV/1. és a IV/2. 

pontban részletezetteket tartalmazza, a pénzügyi intézmény szerződéskötést 

követő értesítője mint egyoldalú jognyilatkozat – függetlenül annak 

elnevezésétől (pl. folyósítási értesítő, törlesztési terv, fizetési ütemezés) 

[és attól, hogy a szerződésnek van-e az értesítő jogi minősítését érintő 

rendelkezése] – a teljesítést elősegítő tájékoztatásnak tekintendő. Ez a 

tájékoztatás nem minősül joghatás kiváltását célzó egyoldalú 

akaratnyilatkozatnak, tehát nem értékelhető sem a szerződés létrejöttét, sem 

annak módosítását vagy megszüntetését eredményező alakító jogként. Ezért az 

értesítő elküldésének elmaradása vagy annak a szerződésben írtakkal 

ellentétes tartalma a szerződés létrejöttét, érvényességét nem érinti. 

Ha azonban a szerződésnek van az értesítő jogi minősítését érintő 

rendelkezése [és a III/2. pont szerinti kölcsönszerződés legalább a IV/1. és 

a IV/2. pontban részletezetteket nem tartalmazza], az értesítő jogi jellege 

és hatása a szerződés egyéb rendelkezései, az eset összes körülményei 

figyelembe vételével ítélhető meg.” 

 

(2) Felperesek nem értik, a t. Kúria a tárgybeli jogegységi határozat 

meghozatalakor miért alkalmazott kettős mércét a fogyasztók hátrányára. 

Hogyan lehetséges az, hogy amennyiben a banki érdekeket (azaz a feltétlen 

kikényszeríthetőség fennálltának alátámasztását) nem szolgálja az utólagos 

közlések vizsgálata, akkor azt a PJE határozat kizárja a vizsgálódás köréből 

(első bekezdés), míg amikor szolgálja, azt ködös megfogalmazáson keresztül 

(második bekezdés) lehetővé teszi? 

 

(3) Felperesek nem értik végül, miként nevezhető egyáltalán indoklásnak az 

idézett IV.3. pont. Pontosan mit indokol az meg? Semmit. A tárgybeli pont nem 

indoklás, hanem egy - a bankok kezébe újabb jogi eszközt adó, semmivel sem 

alátámasztott - kinyilatkoztatás, amely kettős mércét állítva tovább rontja 

a fogyasztók jogérvényesítési lehetőségét. 

 

A t. Kúria szerint elég kinyilatkoztatásokkal élni? Ez az eljárás szakmailag 

elfogadható? 

 

Hol van - ezen indoklásba rejtett - kinyilatkoztatás érdemi indoklása? Hol 

vannak a védendő jogi érdekek? Hol vannak a jogelvek? Hol van a történeti és 

nemzetközi kitekintés? Hol van a rendszertani áttekintés és elhelyezés? 

 

Ezen jogtechnikai eszközök felhasználása híján mi ad keretet az értelmezés 

mikéntjéhez, mi jelöli ki annak elméleti határait? Hol van az ezen 
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jogtechnikai eszközökre alapított jogértelmezés, a koherens és logikus 

levezetések és következtetések? 

 

Ezek híján miként teszi a PJE határozat az ítélkezést kellően megalapozottá?  

Miért nem adtak kibontakozási lehetőséget ezen védelmező és segítő 

funkcióknak? Ha adtak, miért nem vették a fáradtságot ezt a határozatban 

érthetően kibontani? 

 

T. Kúria, az átlagembereknek sajnálatos módon az ilyen eljárás keretében 

meghozott, ilyen tartalmú állásfoglalásból az szűrődik le, hogy a Ptk., a 

Hpt., az Alaptörvény és az uniós jogszabályok hiába védik a fogyasztót, a t. 

Kúria különböző PJE határozatokkal felülírja, újra értelmezi ezen előírásokat 

és kötelezi a bíróságokat a jogszabályokkal szembemenő, fogyasztói érdekeket 

sértő joggyakorlat alkalmazására. 

 

Tekintettel arra, hogy a t. Kúria tárgybeli jogegységi határozata a fenti 

kérdésekre érdemi választ nem adott, felperesek kénytelenek venni a 

fáradtságot és utána járni a kérdéskörnek. 

 

Jogelvek, jogszabályok és azok indoklásai 

 

Az Alaptörvény 28. cikke szerint „A bíróságok a jogalkalmazás során a 

jogszabályok szövegét elsősorban azok céljával és az Alaptörvénnyel 

összhangban értelmezik. Az Alaptörvény és a jogszabályok értelmezésekor azt 

kell feltételezni, hogy a józan észnek és a közjónak megfelelő, erkölcsös és 

gazdaságos célt szolgálnak.” 

 

Az Alaptörvény kifejezetten elvárja az emberi méltóság család, a tulajdon, 

az otthon védelmét (I., II., VI., XIII. és XXII. cikk). 

 

Az Alaptörvény ALAPVETÉS M) cikk (2) bekezdése értelmében „Magyarország 

biztosítja a tisztességes gazdasági verseny feltételeit. Magyarország fellép 

az erőfölénnyel való visszaéléssel szemben, és védi a fogyasztók jogait.” 

 

A Hpt. 213. § (1) bekezdése a törvény fogyasztóvédelmi célú rendelkezéseit 

tartalmazó fejezetében helyezkedik el, így az ennek megfelelően értelmezendő, 

továbbá imperatív közjogi norma. 

 

A Hpt. 213. § (4) bekezdése a szerződéskötésre egyszeri aktusként tekint. 

Ennek megfelelően értelmezendő az Hpt. 213. § (1) bekezdés is, azaz nem 

elfogadható azon kiterjesztő értelmezés, miszerint az érvénytelenség 

megítélése szempontjából a szerződéskötést követő további eseményeknek jogi 

jelentősége lehetne. 

 

A Hpt. indokolása a következőket mondta ki. 

 

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 

Külön fejezet foglalkozik a Javaslaton belül a különböző fogyasztóvédelmi 

előírásokkal. Ilyen jellegűkövetelmények az eddigi szabályozásban is 

megtalálhatók voltak, a Javaslat azonban jelentősen bővíti ezeknek a körét 

és részletes szabályokat határoz meg az ügyfelek védelme érdekében a 

hitelintézetek hitelezési, betétgyűjtési és számlavezetési tevékenységére 

vonatkozóan. A szabályok többsége az ügyfél megfelelő tájékoztatására és 

kiszolgálására vonatkozik. 

 

A 212-214. §-hoz 

A fogyasztóvédelmi előírásokon belül a Javaslat kiemelten foglalkozik a 

fogyasztási kölcsönnel. Előírja, hogy fogyasztási kölcsön esetén a 

hitelintézetnek ki kell számítania a teljes hiteldíjat, ami tartalmazza a 

kamaton 
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túlmenően a különböző jutalékokat és költségeket is. Ezáltal az ügyfél jobban 

tájékozódik az általa kért hiteltényleges költségeiről, és a hitelintézetek 

által különböző feltételekkel ajánlott hitelek költségei összehasonlíthatóvá 

válnak. A Javaslat előírja továbbá a hitel egyéb feltételeiről való 

tájékoztatási kötelezettséget azzal, hogy részletesen felsorolja azokat az 

információkat, amelyeket a kölcsönszerződésnek minimálisan az ügyfél 

érdekében tartalmaznia kell. A Javaslat lehetőséget ad továbbá az ügyfél 

számára, hogy az minden esetben éljen az előtörlesztési lehetőséggel. 

  

A 199-202. §-hoz 

A Javaslat jelentősen kibővíti az eddigi alkalmazott fogyasztóvédelmi 

előírások körét. Ezek az előírások egyértelműen azt a célt szolgálják, hogy 

a pénzügyi intézmények ügyfelei ne kerülhessenek hátrányos helyzetbe. 

 

A Hpt. 213. célja az volt, hogy a kötelezettségvállaláskor kellő információval 

bírjon a fogyasztó. Önmagában ezen cél nemteljesülése elég a semmisség 

megállapításához, nem lehet a semmisséget a taxatív felsorolás egyes 

elemeinek leszűkítő értelmezése alapján megítélni. Leszűkítő értelmezés pedig 

különösen, ha azért, mert a jogszabály nem mondja ki kifejezetten, 

hogy szerződéskötéskor kell a taxatív felsorolás szerinti 

elemeknek tételesen a szerződés részévé válnia, azt úgy értelmezzük, hogy az 

is jogszerű, ha - akár a felek ezirányú megállapodása alapján - ezen elemek 

nem kellő egzaktsággal vagy csak később kerülnek közlésre. Ez a felfogás 

nyilvánvalóan ellentétes a jogalkotó fogyasztóvédelmi céljával, amelynek 

értelmében az ügyfél megfelelő tájékoztatása előzetes és nem utólagos kell, 

legyen. 

 

Történeti előzmények és nemzetközi kitekintés 

 

Hivatkozzuk Darázs Lénárd: A jogszabályba ütköző (tilos) szerződések 

semmissége* (PJK, 2008/5-6., 14-26. o., http://ptk2013.hu/polgari-jogi-

kodifikacio/darazs-lenard-a-jogszabalyba-utkozo-tilos-szerzodesek-

semmissege-pjk-20085-6-14-26-o/133) c. tanulmányát, amelyre alapítva adjuk 

elő a következőket, azzal, hogy a tanulmányban írtak kellő és ott 

ellenőrizhető módon megjelölt forrással alátámasztott állítások. 

 

A római jogban, a köztársasági korban a törvény szellemével, illetve a törvény 

értelmével ellentétes szerződéseket is megtiltotta, sőt a törvény célját 

meghiúsító szerződéseket is semmisnek tekintette. 

 
A francia Code civil a jogszabályba ütköző szerződések problematikájához a 

szerződés tartalma oldaláról közelít. A meg nem engedett szerződési tartalom 

(cause illicite) meglehetősen szélesen értelmezendő, amelybe nemcsak a 

kifejezett jogszabályi tilalomba (kógens szabályokba) ütközés tartozik bele, 

hanem az is, ha a szerződés egyéb aspektusa alapján megállapítható a 

jogszabály lényegének (céljának) a megsértése. 

 

A francia Code civil fenti szabályaihoz nagymértékben hasonló rendelkezéseket 

és megoldást tartalmaz az olasz Codice civile (1343. és 1418. cikkek), a 

spanyol Código civil (1255, 1271. és 1277. cikkei), valamint a portugál Código 

civil is (280. cikk). Ezekben az országokban is a bírósági gyakorlat és a 

jogtudomány egyértelmű gyakorlatot dolgozott ki és követ azzal kapcsolatban, 

hogy amennyiben a szerződés a jogszabály normatív célját sérti, vagy a 

jogszabály céljából a magánjogi joghatás megvonása kikövetkeztethető, úgy a 

szerződés semmissége más jogkövetkezmény mellett is megállapítandó. 

 

A német jogtudomány a jogszabályba ütköző szerződések kérdéskörét 

elsődlegesen az adott jogszabály tiltó jellegének (Verbotsgesetz) strukturált 

vizsgálatán keresztül közelíti meg, és a tilalom (semmisség) érvényesülését 

illetően azt vizsgálja, hogy a jogszabály céljával összeegyeztethető-e, 

illetve összhangban van-e a szerződés semmisségének következménye. 

http://ptk2013.hu/polgari-jogi-kodifikacio/darazs-lenard-a-jogszabalyba-utkozo-tilos-szerzodesek-semmissege-pjk-20085-6-14-26-o/133
http://ptk2013.hu/polgari-jogi-kodifikacio/darazs-lenard-a-jogszabalyba-utkozo-tilos-szerzodesek-semmissege-pjk-20085-6-14-26-o/133
http://ptk2013.hu/polgari-jogi-kodifikacio/darazs-lenard-a-jogszabalyba-utkozo-tilos-szerzodesek-semmissege-pjk-20085-6-14-26-o/133
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Az osztrák jogban az elmélet és a gyakorlat az ABGB általános szabályát úgy 

értelmezi, hogy a szerződés semmissége vagy magából a jogszabály 

rendelkezéséből, vagy a tilalmi szabály céljából kell, hogy kikövetkeztethető 

legyen. 

 

„Európai Szerződési Jog Alapelvei” (Principles of European Contract Law, a 

továbbiakban PECL) meglehetősen óvatos és tartózkodó hozzáállásával 

gyökeresen szakított annak III. része, amely önálló fejezetet szentel a 

„jogellenesség” kérdésének. A PECL szerint a tilos szerződés semmisségének 

megállapítása során „megfelelő és arányos” választ kell találnia a 

magánjognak a jogsértésre, ahol „minden lényeges körülményt” mérlegelni 

kell. A „lényeges körülmények” közé tartozik különösen a megsértett 

jogszabály célja, a jogszabály által védett személyi kör, a jogszabály által 

megállapított szankciók terjedelme és visszatartó ereje, a jogsértés súlya, 

a jogsértés szándékossága, valamint a szerződés és a jogsértés közötti 

összefüggés. Lényegében a PECL fent ismertetett szabályai köszönnek vissza a 

2008. év elején nyilvánosságra hozott Közös Referencia Keret Tervezetében is 

(Draft Common Frame of Reference, DCFR). 

 

Magyarországon a ’40-es évek végéig tartott a kiegyensúlyozottság időszaka. 

Az 1940-es évek legvégéig a magyar magánjogi gondolkodást alapjaiban 

határozta meg a sajnos hatályba soha nem lépett 1928-as Magánjogi Törvény 

Javaslat (MTJ). Az MTJ 972. §-ának megfogalmazása szerint a “törvényes 

tilalomba ütköző szerződés, amennyiben a törvény mást nem rendel, semmis”. 

Azt, hogy a jogsértő szerződés ténylegesen semmisnek tekintendő-e a konkrét 

esetben, elsődlegesen a megsértett jogszabály céljából, vélelmezett és 

kívánatos magánjogi hatásából kellett kikövetkeztetni azzal, hogy 

természetesen a semmisség önálló kimondása esetén ellentétes következtetésre 

nem lehetett jutni. Weiss Emilia 1969-ben megjelent, és ma is figyelemre 

méltó munkájában bemutatta azt a szükségszerűséget, hogy a jogszabályba 

ütköző szerződések miatti semmisséget szocialista viszonyok között is 

differenciáltan, a jogszabályok céljához és rendeltetéséhez kötötten kell 

kezelni. 

 

A jogszabályba ütköző (tilos) szerződések semmisségének részletkérdései 

 

Hivatkozzuk Darázs Lénárd: A jogszabályba ütköző (tilos) szerződések 

semmissége* (PJK, 2008/5-6., 14-26. o., http://ptk2013.hu/polgari-jogi-

kodifikacio/darazs-lenard-a-jogszabalyba-utkozo-tilos-szerzodesek-

semmissege-pjk-20085-6-14-26-o/133) c. tanulmányát, amelyre alapítva adjuk 

elő a következőket, azzal, hogy a tanulmányban írtak kellő és ott 

ellenőrizhető módon megjelölt forrással alátámasztott állítások. 

 

Fontosnak tartjuk a tilos szerződések érvénytelensége problematikájában a 

jogintézmény célját, és alapvető megközelítésének jellegét rögzíteni. Ez 

azért különösen fontos, mert a jogintézmény céljának és jellegének 

megfogalmazása iránytűként használ az egyes részproblémák megválaszolásához, 

meghatározza a részkérdésekhez történő közelítés szellemét. 

 

Mindenekelőtt azt kell látni, hogy a tilos szerződés semmisségének 

jogintézménye önmagában semmilyen polgári jogi kérdést nem rendez, önmagában 

egy tartalmatlan anyagi jogi norma a következő értelemben. A tilos szerződés 

semmissége valójában egy, a jogrendszer egészének koherenciája számára is 

kiemelkedően fontos „kapcsoló szabály”, amely összekapcsolja a szerződő felek 

privátautonómiájának (szerződési szabadságának) és az állami szabályozásnak 

a kérdéskörét, valamint egyfajta viszonyrendszert állít fel 

közöttük. Kifejezésre juttatja a polgári jog a tilos szerződések 

érvénytelenségén keresztül azt, hogy a szerződő felek szerződéses autonómiája 

nem korlátlan, a szerződéses kapcsolatok csak az állam társadalmi-gazdasági 

szabályozási keretfeltételei között érvényesülhetnek. Ha leegyszerűsített 

http://ptk2013.hu/polgari-jogi-kodifikacio/darazs-lenard-a-jogszabalyba-utkozo-tilos-szerzodesek-semmissege-pjk-20085-6-14-26-o/133
http://ptk2013.hu/polgari-jogi-kodifikacio/darazs-lenard-a-jogszabalyba-utkozo-tilos-szerzodesek-semmissege-pjk-20085-6-14-26-o/133
http://ptk2013.hu/polgari-jogi-kodifikacio/darazs-lenard-a-jogszabalyba-utkozo-tilos-szerzodesek-semmissege-pjk-20085-6-14-26-o/133
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“sorrendiséget” akarunk a szerződés és a jogszabály között ennek alapján 

felállítani, akkor azt mondhatjuk, hogy a jogalkotó a kérdést magán a Ptk-n 

keresztül, magánjogi eszközzel alapvetően az állami szabályozás javára dönti 

el, hiszen a jogszabályba ütköző szerződésektől megvonja a joghatást és az 

állami úton történő kikényszeríthetőség lehetőségét. Egyébként ez logikus 

reakció a jogalkotó részéről, hiszen ellenkező esetben egy feloldhatatlan 

ellentmondásba keveredne, mivel az egyik oldalon megfogalmazná a jogszabályi 

tilalmakat, a másik oldalon pedig nem csak hogy szemet hunyna a tilalom 

szerződéssel való megsértése felett, hanem ráadásul ő maga adna állami 

segítséget (bírósági utat) az általa tiltott szerződés 

kikényszeríthetőségéhez. Ezért az állam a jogszabályoknak a szerződő felek 

jogviszonyában való érvényesülése érdekében nem tud mást tenni, mint 

megtiltja a jogszabályba ütköző szerződési tartalmat, és nem nyújt eszközt 

az ilyen tartalom kikényszeríthetőségéhez, amit „történetesen” a polgári jogi 

arzenálból a semmisség jogintézményén keresztül tud elérni. Ebben az 

összefüggésben felfoghatjuk úgy is a tilos szerződésekkel kapcsolatos polgári 

jogi szabályozást, mint egyfajta komplex „értelmezési rendelkezést”, amely 

segít a törvényi tilalom és a szerződés összeütközésének feloldásában, és 

megválaszolja azt a kérdést, hogy a törvényi tilalomba ütköző szerződéseknek 

milyen körben lehetnek a jogsértés ellenére joghatásai. 

 

A fentiek alapján nem indokolható az a megközelítés, amely a jogszabályi 

tilalom mellé megkívánná a semmisség kifejezett előírását. Sokkal inkább 

képviselhető elvi főszabályként a fordított helyzet, nevezetesen az, hogy a 

törvényalkotó „kétség esetén” a tilalom érvényesülését kifejezett előírás 

nélkül is teljes terjedelmében, a magánjogi viszonyokra is kihatóan kívánja. 

Annak, hogy bizonyos esetekben a jogszabály kifejezetten előírja a tilalmat 

sértő szerződés semmisségét, bizonyos esetekben pedig nincsen érdemi 

jelentősége, ez inkább csak jogalkotói technika kérdése. A kifejezetten 

előírt semmisség esetei között törvényszerűséget keresni meddő kísérlet és 

felesleges. Csak az bizonyos, hogy ha a jogalkotó a semmisséget előírja, 

akkor nem lehet arra a következtetésre jutni, hogy a semmisség 

jogkövetkezménye ellentétes lenne a jogalkotói akarattal. De fordítva, a 

semmisség előírásának hiánya, semmiképpen nem jelenti önmagában, hogy a 

jogalkotó nem akarhatta a semmisséget, mert ez csak a jogszabályi tilalom 

összefüggéseinek értelmezéséből állapítható meg. 

 

Konzekvenciaként és főszabályként ezért rögzíthetjük tehát, hogy alapvetően 

a vizsgált jogintézmény általánosító, kiterjesztő megközelítése a helyes, 

amely nem kívánja öncélúan a szerződést a jogszabályi tilalom fölé helyezni, 

hanem a kettő összefüggését a tilos szerződések érvénytelenségére vonatkozó 

szabályozás keretei között értelmezi. 

 

A jogszabályba ütközés semmisségének megítélése szempontjából nincsen 

relevanciája a felek bármelyike tudati viszonyulásának a jogszabályi tilalom 

megsértéséhez, mert a vizsgált jogintézmény objektív tényállás. Amennyiben 

tehát a szerződés eltérést nem engedő jogszabályba (tilalomba, kötelezésbe) 

ütközik, a semmisség a jogintézmény egyéb összefüggésrendszere alapján 

ítélendő meg, amelyben bármelyik fél részéről fennálló szubjektív aspektusnak 

nincs helye. 

 

Az új Polgári Törvénykönyv értelmében a jogszabályba ütköző szerződés más 

jogszabály önálló szankciója mellett is semmis, ha a jogszabály célja a tilos 

szerződéssel elérni kívánt joghatás megtiltása. A „jogszabály célja” 

értelmezésének feladata elsődlegesen annak megállapítása, hogy a szerződéssel 

elérni kívánt joghatás (tehát a jogok és a kötelezettségek teljesítése, a 

teljesítéssel beálló jogi, gazdasági, vagyoni, szociális, társadalmi állapot) 

összhangban van-e a tilalom céljával, és ezen keresztül a jogalkotó 

akaratával. Ezért nem pusztán a jogszabály (esetleg a preambulumban 

megjelölt) sokszor túlzóan általánosítható célját szükséges vizsgálni, hanem 

elemezni kell a jogszabály értelmét és rendeltetését. Fontos annak rögzítése, 
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hogy a jogszabály céljának vizsgálata körében mérceként nem a polgári jog 

belső értékrendje keresendő, a vizsgálat nem egy magánjogi szempontrendszer 

érvényesülését kell, hogy visszaigazolja. A vizsgálat az adott jogszabály 

belső összefüggésrendszerére, az adott jogterület sajátosságaira, az adott 

jogszabály „védelmi tárgyára”, a jogszabályi tilalom fent említett „értelmére 

és rendeltetésére” kell, hogy fókuszáljon. Ha jogszabály megsértésével 

megkötött szerződés joghatása egyáltalán nem zavarja a jogszabály céljának 

(rendeltetésének, értelmének) elérését, csak akkor lehet a szerződést 

érvényesnek tekinteni, és a célzott joghatásokat megengedni. 

 

Az új Ptk. 6:95. §-a értelmében „Semmis az a szerződés, amely jogszabályba 

ütközik, vagy amelyet jogszabály megkerülésével kötöttek, kivéve, ha ahhoz a 

jogszabály más jogkövetkezményt fűz. Más jogkövetkezmény mellett is semmis a 

szerződés akkor, ha a jogszabály ezt külön kimondja, vagy ha a jogszabály 

célja a szerződéssel elérni kívánt joghatás megtiltása.” 

 


