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A Rdckevei Jdrasbirosag

kepviselt

(1094. Budapest, Ferenc

megyei lgazgat6sfga (1

alperesnek, v69rehajtis
kOvetkezo

kr1. .14 ii 1.) L
1 3 2. Budapest.
megsziintetdse

.'.1$s

Dr. Olsavszkt'Petet ilgrled (l0jl' Lludapest Semm':h'r'eis 4 i''2 A') 6ltai

li rendri es '' 
, f I I. rendti felp'eres -

) altal kepvrselt Erste lBank [Iungary Zrt'
renrlii. r'aiamrnt a \Iagvar Kincstlirr Budapesti 6s Pest

\iaci ur 71 ) alrai kepriseit Nlagvar Allam II. rendii

iranr irrdult pereben a birosdg meghozta €s kihrrciette a

es Iarsa on6llo birdsagi vegreha.lto elotl

r egre hajt:isi eljdrdst megszi.inteti.

itdl.tet:

A bir6s6g a Dr. Nyiri Klara kdz-jegvzt :rltal szdm alattr vearehajtdsi zaraddkkal'

mint vegrehajthato okirattal elrendert, a KalapAcs Imre es tarsa 6nd11o bir<isd,gi vegrehalto elon

. f ol yoszrim alatt lb ganarositoti. r'6 gneh aj tf si elj d rds t m e gsztii nteti.

A birosag a Dr. N,viri Klara koz'.1egvzci riltal '

mint vegrehajthato okirattal elrendelt' it

- - ^ 
-. iblyoszam alatt foganltositott

A birosag kiitelezi az [. rendti arperest, l.i.g,- 1-i .apon be]ril fizessen meg a v6grehajtonak a

'.sz,amivegreha.ttasiug1beritnci.Qntegnr:nlfizctet1'.\' ,t), r,ilamint a ^ .-. sz-liiru I'egrehaltasi iigyben meg meg nem

fizeten , Ft ( 't)'vegrehajtdsi 
killts6geket'

A birosag kiitelezi az I' rendti alp'e n'est' ho "
F'r (

kepviselojenek Olsavszky iigyv6cli Iroda
sz6 ml6jf ra 6tutal6ssal'

A birosag kiiterezi az arperest, hogi' fizesscr r.rc,g. a iclperesek szemell'cs k6ltsegmertessege

folytan Ie nem rott 1.500.000,-Ft (a:zw egymrlliii-dtszazezer ibLint'r e ljdrfsi illet6ket lvlag1'ar Allam

rdszere, kiildn felhivasban loglalt idoben es modon'

Az itelet eller-r a kezhezvctelt koveto i-raptol szamitott L5 nnpon betiil a' Budapest Kornyeki

Torvenyszekhez cim7ett. a ildckevei .liiLiisbiroszisorr irasban. i pe idanl'ban benl'{itott l-ellebbezelssel

lehet elrri vagy .iegyzokonyr ce is lehet trrorrclatri

A m6sotlfoku biros6g az itelet ellen iranyulo 1'eilebbezest tdrgyalAson kiviil birAlhat.ia el. ha a

fellebbezds csak a kamatfizetdsre, a perkoitsdg r iseltls6re vag)' cjsszegdre, illetve a meg nem fizetett

illetek, vagy az 611aur 6ltat el6legezet'i kolt;e g rne glizetdsdre \'onatkozik, a fellebbezds csak az

elozetes uegrehajthatos6ggal. a teljesitesi hatirricltivel. \,ag-v ar riszletfizetds engedel,vezesevel

ffiolatos,"a feliebbezes isat< az itelet indokollLsa ellen iranvul. r agv ira ezt ar telek kertek' A peres

15 napon be iril tlzesseri meg a felperesnek

) perkiilts6get a f'elperesek jogi
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feiek ez esetekben is kerhettk l'elle bbez:cs;i tarqr llas tarlasat

Intl okolds

A birosas a felek iltal csatolt okrratok. i'alanirnt,' *.^""*b

eloft : valamint
tenydlldst dllapitotta meg.

Kalaplcs lrnre es tarsa onzi,l1o birosdgr vegrehajt6
. szrirnir vegrcha.ltasi risv iratal alap.jdn az a||bbi

A felperesek magAnszemely,ek. az alperes .j o gi s,:en.i l r. penz-rntcz.et.

A felperesek es az aiperes koz0tt llr-rdapesten.' nap.lzin tott letre sra.jci frankban
meghatdrozott deviza alapu kolcson sz:e rzo lc-s szam alatt szabad felhaszniilasu
jeizdloghitellel bizrosilott. eey'cnlctcs riszle tlizcLesse 1. ar horr,,rpo,s karnirtpcric,;jussal (F.2).

Tovabba a kolcsonszerzodes biztositdsdLra ugvi:lfrcs.rk a 1'elp:rcserk es az alperes kozott Budapesten.
: napjdn jiitt letre .jelziilogszr:rzode-s a lcLpcresck sziqetszentmiklosi ingatlan-
nvilvantartasban hsz airtt rrr ilr;:lr1,,rtoil. 1c;'lnc:,/('thett' szam :latli ingatlirn-a I l: .- r.

Az ados felperesek Dr. Nyiri Kliira kiiz-ie91z-o erlol q 1,1t1 [,AziporrzAiqrurr r\v-rvbJzvr

fenndilo kolcson
szam

okiratban foglalt egyoldalu ltiitele'zettseg ,, a11a1r-. r,. ilatkczalban az aiperes tcie
szerzodesbol eredo fizeiesi k6telezettsegerket ill(:rer.()sitctttik cls eiismertik (F'1.)

A f'elek kozotti koicsdn szerzodes L 1, pontjiiban a lelek mcgiiliapodrak abban. hogl, az alperes a

felperesek reszere 103,499,-Ft svdjci frank (sziizliaromezcr ne gi szAzkilencr',:nkilenc svdjci frank)
kcjlcsont nytjt. A felek uglancsak ezen ronttran hiratk:ri,t'r a szerz.ijdcs 12. pontjaban kikotbtt
13,300,000,-Ft ( tizenlidrontn,rlli6 harontszdl,ttt?r 1i-'rint) llr:anszirozasi igc,nr, kielegiresere CHF
eiszdmoldssal eleeiti ki.

A felek meg6llapodtak abban. hogi' a s:zanr{)n tblvrisitort
nyilvantartasara az aiperes a kolcson fbil'osluisai kijvetoen uqvletsziimot n1,it a.

A felek megdllapodtak az alapul fekvc! kc,lcsor:szerzbdesberL abban. hosv a.

futamidore nyir.jqia amcly,bdl 120 honap lurelmi r itr

Az alapul fekvo szerzodes II.1. ponli:r alapj rn a ltolcsirn

tdrteno egyosszegu atvJzetessel r. alosul meg.

A III. a felek rnegdllapodtak abban. hogrr, iir a l: ricsirn e r es
hirdetmdnyben megallapitott ertei,., rncly'et az alperes ir

tiijekoztato jelleggel kozcjlt. a kamatldb evi j'.910,{r-os ii
kamatperiodusonkdnt vdltoz6.

f bl1'ositdsa i)

lakossdgi

kolcsdn szerzodes
ielpereseknek.

kolcsont 312 honap

forint bankszdmlara

A felek a kolcson szerzodds III.2. pontldban meldliapodtak abban. hogy a s.,rerzodes teijes hiteldij
mutat6ja 4.9%.

karriatiiiba a foi,,'risita.s idopontjdban a

szerzridesk0tes nap.lara v0natkoz0an
kdlcsdn eves kernatllha, 6 honapos
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A felek a szerzodes IV. pontllLrlak 1. pontiaban me gallapodtak

torlesztds es kamatfizetesi l(otelezetlseg a k0lcsJn futamldeje:

egytittesen kepezi a havi toricszlo t'eszlet';t'

abban. hogf it havi osszes kolcsbn

alatt a kolcsirn. valamint a kamat

A havi torleszto reszlet 6ssz,ege Kamat pcri6chis,rn l-.cltil allar-rdrr torlcszto ds;szegben a toke es a

kamat egymashoz viszonyito':t aranya valtt;z''l

A felek kozotti kolcsonszerz,5rles IV.3. pront-:ibar mesd,liapoiltak abban a f-elcl<. hogy a tureimi ido

nelkrili konstrukcio esetdn. il,,etve tirrelmi iclii-s konstnrkci6 e-.eteben a trirelmi i'16 leteltet ko'etoen a

toke torleszto reszlet (tdke kamat) havonla lrzetendo. cgi'utles osszege 786.18'-CHF' amell'

kamatperioduson bel iil vtiito ;latlan'

A kolcsdnszerzodesben a f'elek megallapocltak abDan is. hogl a 1'elpercsek tudr-rmasul resz-ik' hog''' a

kolcson folyositas napja., n rr.rriide." Ll, llonrban irt elso Ligi'leti e'kezdo rrrap.ja kozotti idore eso

kamatot az elso torleszto rds:zlet1el. rirrefiri ido; ki,nstrukcic'eseten az eis6 iorlesztessei egyutt"

annak esedekesse gekor kote I esek rne gli ze1 r-ri

A kolcsonszerzodes vonatkozasdban a mindeni<cr csecldkc-ssi valo torlesztctsek. toketorleszteseK'

illetve b6nnel,v mas penzbelr kijtelezettsegr srr.lci franktraLr tcllesrtendci. \'1as pinznemben vaio

teijesites eseten az ulp"..,r az alperes alial a7, eseclel'.e sseg napjan all'lillmazott' az alperes

hirdetmenyeben meghuiarnr",, szamlakonverzic\s devrza elaclAsi ariolvamon szdrmitott svdjcr frank

6sszeget fordit az eppen eseclekessd vAit kdtelezettseg te i.jesrttisere'

A f'elek a szerzodesbel megdllapodtak abban is. nogr', a torlesaij ossz-eg mirleike az eiso 6 honapos

kamatperiodus leteltet kove1ricn a kamatviilto,zas flic.svdnVdbelt vaitozik'

A kolcsbn szerzodes IV.4. pontjaban a f:1ek rncgailapodtak :Lbban' hogl a tol':':' karnat hari osszege

a kolcson te ljes rutamic'leje alatt n-rinden Iiduall 1.i nap1an e sedcke s'

Az aiperes a felperesek f'eki a Kurianal. a Penzilgyi lnrezrndnl'ek Fogyaszt(>i Koicsonszerzodesdre

vonattozo jogegysegi hatarozatdval kapcsolatos eg) es kcrddsek rendezes;rjrol szoio 2014. evi

XXXVIIL torveny'Len. valamint a Kuri'irtak a I'enzugvi Inte;lmenyek Fogyasztoi

K6lcsonszerzodesere vonatl(ozo jogegl'segi hatarcrzatdval kapcsolatos eg)/es l<erdesek rendezeserol

szolo 2014, dvi xxxvlll. rSrveny'nek az eiszdrr;olds szabiil"ai16l. es eg)'eb rendelkezesekrol szolo

2014. evt XL trtrvenl, szabalyai szerint erlkesziteti clszanol,.i lcvellel t'ell-ilVrzsi3,altan elszamoit.

Felperes m6dositott kereseteben l<6rte, hogv i,i birosag az alpcres.jav6ra felperesekkel szemben

indult vegrehajtdsi eijdrdsokat szuntesse rreg.

A pp, 369.$ (1) bekezdes a) pontja alapj6rr kerte az a.peresl perkoltsegben matasztalni,

Felperes 6lldspontja szerjnt a f'eiek kozcjtr megkotdtt alapLrl fekvr.j kctlcsonszerzodesek

ervenytelelek, senimisek figveler-r'rnrel arra. i'rcg-r' :rz- aliLpLrl t'ekv6 sz.erz6iJdsek tdbb -jogszabdl-"-

helybe is utkoznek. AllAspc,rrtja szerint a l'eiek kci;rijtti szerzoclcls a Ptk, 217.S (1)bekezddsdbe es a

Upi, Zl0.$ (1) bekezdesebc, iitkoztjen scmrniSe,r..,\ felperescl< allasponda s:zerint az alapul fekvo

szerzodes drvenytelensege filryelemrnel ana. hlgv a l{pt.21r.$ (l) bekezdes a). b), c), d) es e)

ponrjai, valamint a I{pt.210.$ (2) bekezd(!sebe es a Ptk.200.ts (2) bekezddsebe titkozik.

A felperesek 6llAspontja

t6rgy6t, azaz a Hpt. 21

szerint a kdlcsdnszerzo,les semmis az()rt. nlert ttem lartalt\az7,L\ a szerzodds

3.$ (l) bekezcic-. a) prpt.1;iba es flpt.210.$ (2) bekezdesebe^ Ptk 200.$



R6ckevei Jdrisbirrlsdg
3. P.20.558/201 6 126. szhm

rendeikezik. E korben elijadtak. hogr:' 1'elel<;Lck a Ptk.52,r.$ (1) bekez:Jese alaplan kotelesek

meghatarozni, hog5.,a meghatal'ozott pen;'i)sszcpcL a hitele;zo az acios rendelk:zesire bclcsiit. az adrjs

pedig koteles a kolcson ossz;eget a szerzcrije s szc;'ttll ' isszallz.t;lj

A felperesi 6llaspont szeri::rt a szelzodesboi Litiinl. hogi,'azt a 1'elek pap'ir aiapon svalci lrank
ncnznrrrnhcn rAoziteftek a felneresek tartozasdt. azttnban az ternrleqesen forintban kerult teltesitesrepvl 4t l!lrruvrl r UEZr LLLLL

a szerzodeses osszeg r-rtaiiLs:ira es a sz:lzodc:, I l. es TT 1 ponrjAban foglialtakra figvelemmel.
Fentiekre flovelenrmel a fi:iperes iilliispont-l a s;ret'irtt lr kcilcsonszerz-o,:.lds tekinteteben nem

dllapithato meg annak tdrgya ds az. hogr a percr; i'i:lek itol,r.ratt:illapodtak Ir)3s a kolcsctn szerzodds

tdrgyfhan es a kolcson cjsszr:rtettr-k lorinthar r ill i nlegilataroz;isaban.

A felperes hivatkozott tovdbbd arra. hog'i a11iis:rontla s1-erini a kolcsonszerir:,ldes semmls mivel az

frfol,vamkockdzattisztessd!,telen es errol s;rolo i;zer:tocieses klauzLria a szerzr:jdds VIIi2, ponqd'ban a

Hpt.203. $ (6) bekezddse es a Ptk.200.S (2) be:,<czdesc lalamint a212014. I'}JE hatarozat aiapjan is

semmis.

A felperesek keresetuk aidtiirnasztasa l.cjr-cben ]iiri'tkozlak rr5' csai()ltiik az e krirben iritnvado birot

joggyakorlatot aldtdmaszto ite lete ket.

A felperesek kertek tovdb'bd a ielmeriil: perkoltsegiik ntcgteritdsere. a2:, Il\'i rendelet szerinti

meriegelessel.

Az L rendu alperes 6rclemi ellenkerelm6ben I,rjltc a fci;,'etc-s ke:resetcnek c,lutasttasat. -\llasponqa

szerint az alperes es a felperesek koziitt (6to:1 :t:,:crzodds n'iincl a logszabr,illi kcjreielnleitveknek
negfelel, mind a 6t2013, i'olgarr.Tggr:g)segi hatdrozat. rr-iinc az 1i201(i. Polgari Jogegl'segi

hatdrozat szabdly'ainak megfelci.

All6spontla szerint a felek me g1cle lo :s irvin r'es

nem megalapozott. Mind a szerzodes tar,zra. trrtnd

szerzodeseben me gi'eleloen kcrr-ilt kikiit es rt:.

szerzodcst kotottek. a fe,:lperes kdrelme jogilag

rrz iigl lctr kamat mertekr:. mind a THIVI a felek

Hivatkozott e kdrben az alp'e1s5 is az iranyaclc' l,rrcii gvakoriatra..,\lldspontja sz-erint a lclpcl'es 6Jtal

hivatkozott.jogi dll6spont nern rnegalap,.rzotl. :r I'eiek ko;zr:rttj szerzocles a1;rp.ian ielperes tanozdsa

kiszdmithato.

IL rendri alperesscl szembell a birosdrg a Jrert mcgsziintelte a Il. rendu alperes a perben nf ilatkozatot
nem tett.

A f'elperesek keresete alapos.

A Pp. 3.$ (3) bekezdese ralapjdLn a jogvita cibiraLhsahoz sz.Likseiges b,izonr itekok rendelkezdsre

bocsdtdsa a feleket terhel,.i bizonlrtasi inditranr eimuiasztiisa. ilietve a bizonrrtasi inditr,'dny

elkdsett voltdnak jogkdr etkr'zmdnvei. r'aliimint ii bizonl itas sikertelens;dge a tdrven,v eltero

rendelkezdse hiAnyaban a bizonl itasra kotelezett feli:1 terheli.

A Pp. 164. S (1) bekezdes szerint a per:lCdnti"rschi:z sziikseees tenveket altalaban annak a fdlnek
kell bizonyitania. akinek erdekeben ail. hogt'az()l(at a bfr6siil: \alonak fogad;a el,

Jelen perben a felpereseket terhelte a bizonf itd-sr k0:eiezettseg a tekrntetben, hgg)'felpereseknek az

alpetessel megkdtdtt szerz6dese. a szerzij(tes megkotesenek idopontjdban a szerzodeskor hatalyos
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jogszabdlyokba iltk6z6tt. fgv jogellenes es (rrvelrvtelen szerzrtrJis keniit nlegkotesre. ih'modon az

ez alapj 6n inditott vegrehaj tarsi eli ardst me g:s;lut-ttc,es e r ndok o I t,

A felek szerzodesk6teskor he,t1l1,9s cs alkalrraZiirid6 a Polgai.r 
'l'on'eny'k0nyvr61 szolo 1959. evi I\'.

torveny (tovabbiakban: Ptk.) 200, $ t.2) bcke,;tclese scmmis 77-, a szerz.0des, amel,v jogszabalyba

ritkozik. vagy amelyet jogs:zabdlr' megke riilesdi e ] krjtotte k. ki,"eve ha ahhoz a .jogszaball' mds

jogkovetkern'r.nyt fuz. Semntis a szerzocjes itkkot'is. na nr'rlranvaldan a joerkrilcsbe Utkozik.

A felek szerzoddskoresekor liatdlvos a hitelintdzltekrol es a penzirg,vi vAllalkt:z.6sokrol szoio 1996.

evi CXII. t6rven!.(tov6bbiakban Hpr.) 213, | (i) bekez-cicse alap.j6n sem:mis az a fogyasztdsi.

iakossagi kdlcsonszerzodes. arnelf ik nem iattalr:'ttzz-a

a1 a szerzodes tergvat.

bt) az dves. szazaldkban kifelezetr relj:s i,teldi.jnrutat,rt. a hiteldijmutrato sz.amitdsa sordn

frgyelembe nem vett egyeb - esetlcges - kijltsesek mcghatitrrlzasat es 6ssze5tet. vagv ha az il,ven

koitsegek pontosan nem hatilrozhatok meg^ az eZt,'kle vOnatkozo becsldst,

c) a-szerzodessel kapcsolatos osszes koitscget. icleertve a kamatokat. j6rulrikokat, valamint ezek

eves. szdzalekban kifejezen crreket.

d) azon feltdteleknek, illetoieg konilmenvekn,,,k a reszletcs meghat6rozasal. ameiyek esetdben a

hiteldij megvdltoztathato,
e) a torleszto reszletek szdrn6l. osszege t. a tijrle:szte si idopontokrlt.

./ a szrikseges biztositdkok niegilatdro;tasdt. I'alamttrl

g)' a szerzodeihez kapcsolodtian a fbgyasztotirl rrr:gkdvctelt triztositasok megir:i6lesdt'

A Kuria d,eviza alapf k6lcs0n:;zerzocie sekliel kap,:solatos perel<ben f'e hneriilt (3gyes elri kerddsekrtil

szolo 612013. Polg6ri jogeg;vs;dgi hatdrozat .i. p,ontia alap.jdn a penziigyi int(:zmenyt a.iogszabdly

alapjan terhelo ta.lekoztatasi k6telezettsegne k kr kcllett te r.ierlrtie az drfoly'anlvdltoz6s lehetosegere.

., urru. hogy annak milyen hat6sa van il tiiriers:rloreszleteitre A tdjekoztataLsi kotelezetrseg nem

teriedhetett kr az arfoly'amvaltozds mdrteker':.

A 612013. polgarijogegysegi hatdrozat 4. ponri:r alaptan ha a birosag a szerz6dds ervenytelensdget

allapiqa meg - a jogk6verkezmenyerk aikalrnlz6siira iriinl'ulo kereset (viszontkereset) eseten.

felteve, hogy aze..,'Jnytelenr;eg oka kihiisi:obillhr:to. ,,,agv utotrb megsz-unt - a birosagnak els6sorban

a szerzodes ervenyesse n,vilva;:ritasara l<erll tc're kc'iinic.

A 612013. Polgari jogegysrigi hatdrozat 5. p,rrtja alap.jan ha a birosdg a fogl'asztoi szerzodes

valamely rendelkezeset ervdn),telenneh taililja.;L szerz6des azonban az drvcnl,telen rdsz- nelkril is

teljesitheto, az ervdnytelentrek minosirert kikci,:is nem valt ki .ioghatdstl a szerzod€s azonban

egyebekben valtozatlan feltetelekkeL koti a t'eles;t

Az 112016. Polgdri jogegystlgi hatdrozat I. portia alapjan a deviza alapu fc;'gyasztdsr es lakossagi

kolcsonszerzodds abban az esetben is niegf'ele:1 a l^Litelintezetekrol es a pen:;ti"igyi vAllalkozdsokrrll

szolo 1996. evi CXII. torvriny ('a tovabbie.kbarL: Ilpi.) 211 .s (1) bekez.des; ./l pontja Altai eloirt

kovetelnrenynek, ha az irAsba fbglalt szer;lodes - idecrlr'e etz- a;rnak aszerzodr:,:rikoteskor reszeve valt

6ltaianos szerzoddsi feltetek:ket is - a kol,:sot't or:'szegdt forintban (lerovo pdrr.:znenl) hatArozza meg.

feltdve, hogy az fgy rneghat.4rozott kclcsr:trtoss;ieg clevizAbart (kirov6 penznern) kifejezett

corrcnirreke nnnrnsan kisz:rnrithatd az rirtsziim tas szelZ0de:iben r0gzitett k.es0bbi id0ponqaban,l5J Vlrel ler\! Pvil L\/

ennek hi6nydban a fblyositdl;kor, az akkol' ir6tlvarlo irfoll'am figl'elembevetelelvel'

Az 112016, polgari logegys;egi hatArozat 2. pon'.1a alapiAn a deviza alapir fo;uyasztirsi es lakossdgi

kdlcsonszerzodes abbari a:r esetben is rlegfelet a Hpt, 213, $ (1) bekezdes e7 pontja 6ltal



Rdckevei Jdrds bf r6sri g
3.P.20.558/20 | 6 126. sz|m

eloirtaknak. ha az irdsba loglalt szerzilrles - i:ieeltve az. annak a szerzodes;kotdskor riszdvd viilt
iiitalAnos szerzodesi felteteleket is - ki-szArnitfrato nrdclon iar:alrrazza a tiirlr:sz1d rdszletek szilmiit.
x^^-^-:+ ^^ ^ +:-r^^ztisi idopontokat. A tajrieszlt:' rcs,tietek ossz-cqe kisziimithratonak tekintendo. ha auJlztrBsr sJ d rulltr)z
szerzodes rogziti legal6bb azokat az- aclat,tl,.at iri, itzt a szamitrisi rnoclot. amel,r,sl( alapjdn a torleszto
rdszletek dsszege az alszan-nitas sz.erz.oclcrsben rijszitett kesobL-.,i idopontjdbrin. ennek hidnl'a6nn 

",egyes torleszto reszl etek escddkcssegekor Fronto :ian nte ghata rozhiito.

Felek szerzodeskcjtesekor ltatalvos es a1kitlma.,,':atilo Ptk. ,,itnaikozo szakilszar aiap.jan a birosilg
megallapitotta, hog1,'a felek szerzoddse tdbb pontban is lo.eszahdllba utkozij es rlv ntodon az egesz
szerzoddsre kihatoan ervdnvtelen. semnris; a sz,-'r'.zories.

Elsodlegesen a {tlperesi log5i allasponttal e qvs2,1sl1 ;l birosag is arr:r a megdllapitasra -1utott. hogy a
f'eiek kozotti alapul fekvo sz:erzodesben nerl ki:nilt pontosarr rneshatarozasra a szerzodes tdugya, ig1,

az a Hpt.213.$ (1) bekezdei; a) pontlaba. a FIpt. .l10.qc (2) bekr:zdescbe titkozrlc

Csup6n a torleszto reszletek. is a sva.icr irarkban r-neuhatafoz,:)tt penznem meghatarozasa nem teszi
kiszAmithatovd a felek ko:zotti szerzodis, lig, slenrntel alfa. hogl a f'elek kozott nem deviza
kdlcson, hanem deviza alapu sze rzodes jott ldrri:

Felek a szerzodes I.l.pontjdban a kolcsrjn irssz:i.et kizarolag srdjci frank pen:rnembcn jeioltek meg,
azonban a felek kiizcitti szerzodesbrj] es a csatolt ol<iratokbol kitr-inik. hogy,'a folyositds tenl'legesen
forintban tortent meg. Tova:ir:i a ltlel< a szelzir,.lcs 1.i ltorrtldhart valamint a.z ).2 pontlaban maguk
ipl^ltoL'mpft o to'1lsgs5 fcrnntc)sszet:e-. t-:.,i.'i rr,!\ .r1, e]szratnol:is C. IJF a.Japon tdrtenik. meg a

folyositds forint alapon. A ferlek a szerz-ocleslikl,rern tehiit a tiirreszlest svdrjci frankban hatdroztak meg.
azcnban a fonntszdrmldra tdrteno forintbar ,.,arir, fr-ilr,(rsitiiss:rl mindenkdpperr szliksdg lett \.olna a

kolcsonosszegnek. mint a kirovo. rnjnd a. lercr.'o penznemben. azaz. a fbrintban tcirteno
meghatArozasara is a szerzoilesben trii a svajci fi:r'rk r:]apLt r-js,s;zes megaddsdn

E korben a birosdg rdmutat arra a 6i201.1. Po15:an.jogeg),scgi hardrc'zat. r.alamint 1,'2016, Poigrirr
Jogegysegi hatdrozatok alap.ian arla. hog!' a k6lcson szcrzi!des tekintetcben nem eiegendo a

torleszto reszletek ds k6lcson osszegenck nregdllapitrisa. ehhez szrikseges a tijrlesztij re-s7ig1el( 6r.
kolcson dsszegek pontos. e64zakt bdrki rilta, korr:thetd kiszartritasi rnodjdnak mesadasa. Szrikseses
+^,,^LL; L^^,. ^-^l,L^- ^ r'^:^r ^r^.-,r -.r . r liovao0a. nogl ezekben a {'eiek az alap':l f'e}i,,0 szerzodisben dllapodjanal.l meg es ezen elvek
kozlese, amely alapjdn a foly''ositrisi felteteiek tel.jcsrteset krjve,toen a felperes,:k rdszdre az alperes a

szerzodeses osszeget kiutal.ja ol1,'an pontosan nrci:hatarozott rnetodus alzrp.;an tortenjen anlely
egyertelmtien meghatdrozhatova tcszi. a.zt. hogv a 1'elek mely'oss:z,egekben. mel,v ido
intervallumbatt, tnelv datunron belul tud.laii il,.,.rto-.:in kisz;irr-Litani a tartozal,, teiies Osszeset es az
egyes esedekes torleszto res:le lteket.

A birosdg dllaspontja szerint a jelen perbeli kolcson szerzoiles tekintetdben nem allapithato meg.
hogy az kiszamithato modon taftalmazna akar forintban. akdr svajci lrankban a felek kozotti
szerzodes pontos dsszeget es torleszt(i reszleteirrek cisszegcr. mir,,el egy-altallLn nem rendelkezik a
vetel i 6rfolyam alkalnrazdsdro l.

Tov6bbd a szerzldes II.1. es II. 2. pontja a,:rpjdn sem halarozhatci nleg ilzon kerdes. hogy a
folyositdsi felteteieket kovet6en hiini'adik napcln efvenyes. nil\'en devizi iirfolvamot koieli{ az
alperes alkalmazni a kolcs0n Osszeg deviz:iban valo meghatar.ozasakor.

A kolcsonszenodes csupAn cpiy 8 lrunkanalos intei'r,'allurrot rdgzit. e korben ezen datrunrogzitdse
hiAnydban viszont sertil az egyertelmii kiszrimrlhatosag elvc, amely alapjdn azon vdlt0z6, ameiy
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alapj6n az egyik vdltozo az afrsztrakt kiszarnithator;as :icplctdbcil iiran}zik'

A fentiek alapl6n az alapul fe:kvir ktjlcsrjns,zer;r(iCds semmis. me 11 nem lafi.lmazza J0gszeruen a

szerzodds tdrgydt. a koicson dsszegit. a (r'2.()ll. f'olcan .lrige.uvsigi Flatdrozat 2.at pontj6nak

megfeleloen,

Semmis tovabba a f-elek kdzotli a kolcsonszcrzode,s riz.on okbol is. rnert a Iipt. ;113.$ (1)bekezdes e)

pontja alapj6n a szerzodcs aiaLpjAn a valos iigiletr l<amat mertcke ncm szamolhrato ki.

A k6lcsonszerzodes III.3. pontjaban ielttintetett r,rrvleri kamat t6jcikoztato 3eilegu. maga a szerzodds

is rogziti. hogy a koicsons,zcrzocles tekintetdbr:n nem az, atairas napJara iran,vado t6.iekoztatds

szerinti kamatlab lesz a tenl,legesen alkalmaz:iltdo. hanem a foly'ositdskr:'t"erveln1'es, amely a

kcjlcs6nszerzodes ai6irasakor a felek 6ltal nem \',lh isl.uel1. iov'abba a III. -5, pontban foglalt teljes

hiteldijmutato sem hatdrozhalo meg elore pontosiln et szerzcjcicis alap.irin

E korben a birosag kiemeli az 1t2016. Poig6ri J,lgegl,segr FJatdrozat 2. pontjra vonatkozdsttban azt.

hogy a polgdri jogegysegi llatdrozat e kcrben eloiria azt^ x0g) a deviza alapu fogvasztdsi es

lakossagi kolcsonszerzodeseh abban a:z eselbcr, is nrcgi'elelncl< az elorrtaknal<. ha az rrdrsba foglalt

szerzodds kiszamithato modon tarralmazzlt ir rijflL:sz-trj risz-letck szan'iat. osszt:get es idopontokat.;\

torieszto reszeltek osszege af*or tckrnthetti lll:.z.rlrni1hatonaf.. lrog;' a szerzodcj:,; rogzrti Legaldbb azon

adatokat 6s sz6.mirdsi moclok:at. ami alap.jAn a torleszto resz-ejt osszege az ats't',amitds szerzodesben

rogzitett kesobbi idopontjAban ennek hidnr ab,rn az egle.-s ti!r'le:szto reszeltek esedekessegekor

pontosan meghatdrozhatok.

A bir.sdg ntegdliapitotta. hrg"-l a lelek szerrro(lese e,( ar. 1. rendii alperes altal csatolt

tizletszabdiyzat es hircietmen'vek aiapjan ezen i'sszegek pi,ntosarl ncnl sziirnrtharok ki. annak a

metodusapontosan nem kerult megacidsra. igr a ielek szerzijclese e korben is srcmmis.

A birosdg 6llaspontja szerinl semmis a t'elek alapui l'ekVcj szerzodese. mert a leljes Hiteldi.jmutato

(THM) ti1ertet. r.rem kerult ponrosan meghatiiroza-{ra Flpt.21i.S (1) bekezdes b) pont-1a alapjan

irgyel"mmel ana, hogy az a kijlcsonszerz(tcle:,; tekintetdben nem az, alalt'as napj6ra drvenyes

t{leUozta1s szerinti IUV lersz a teny'legescn r:.lki,Llrnazand6 (:rlelemszeruen kovetkezik. hogy a

till,t meghatdrozasa sor6n az alperes nenr r,'alos tlgrlctr kanratot rett lig'relembe. hanem csak

tajekoztato jelleggel a ktjlcsCrnszerzocies ill..l. es,i1.5. pontlaban kcizolt kamatmerteket,

Fentiekre figyelemmel a b,irosag dll6spontja sz.erint rnir.'el vannak olyan szerzocldses pontok

amelyek semmissege a s;lerzodes egeszet elr erlr,telennc teszik a'z alaprrl fekvo szerzodes

vonatkozds6ban a birosag a.n,egrehajt6si el.jdrdrsokat megszu:rtette fig1'elemrrrel arra. irogv a fent

hivatkozottak alapjan a felek kozott az enen,r,ese1l nem.i6ht'tctt 1etre.

A pp. 369. $ (l) bekezdes a) ponrja alapjan a ve5ireir,ajt6si zzrradekkai ell6tott okirattal es a I'ele egy

tekintet ald eso vegrehajthat,o okirattal elrendelt ,idgreha.jtds megsztintetese es korlatozdsa irdnt pert

akkor lehet inditani, ha a veglrehajtani kivAnt lctrvr:telcs erven\rcsen nenl jdtt letre.

A f'entiek alapjan. mivel a Iclr:lr szerz()dsse ctvt:ll\/csen nern l0tt letLe , igy a bi16sag a I'elperesekkel

szemben az L rendu alperes javdra az irvdn\/'.elen szerzodes alap.lan toganatosltOtt veglehajt6st

megszuntette.

Figyelemmel arra. hogy az I. rendti alpercs tel.ies rnerrtekbcn pelesztes ler:t a birosag a Pp.78'$
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alapjan koteiezte a 1-elperesreknel t'eimcri.ill pcrl<ir1t:,csek nreqlrlzctescrc a 1,,:lperesi .jogi kepviselo
leteti szdml6jiira tcirtenij kijz.r,etlen utaiassal kirtcitrzti: az alpcr',.:st a ielperesi r-igi'r'edi munkadij, mint
perkoltseg megfizetdsere a )2i200i. Ii""l reiidelt:. I i, (l) hekc,zdis a) es b) pontjaira frgl,elemmel a
na*.i.cr. ^.t iVV^-, ;..aZOdOan.1,""*'

A biros6gi vdgrehajto nyilatkozata alapjan me,!r;illafitc)tla a biro.sag. hogy'a brrosagi regreha,jtot a

ket tigyben behajtdsi lutalek rrelkul szirrrrtra rjrsle.cn -101 -ll.l.-Ft rncc meg ncm lcrulr rcgrehajtasi
koltsdg illeti meg Vht.9.$ es Pp. 78.\ alapian.

^ L,l-^^;^A Dlrosag a pervesztes L r,:ndu aiperest k,jrcltl;/1. a I'eipcrcs rlir:tek l'el.1cgvz:rjsr .1oga ioll,ran le nem
rott 1.500.000,-Ft el.jdrasi iLictek megfizcte-scrc ir,. Itr. 1.1.,i ii) bekczdes..,alairinl a (r,1Q86. IM
rendelet 13.$ (6) bekezdes es 1.1.{ a}ap.tan.

Az ftdlet ellen Pp. 233.$ (1) bekezdes alapjdn ran helve i'eilebbezesnek.

Az itelettel szemben Pp. 23-1 s\ (l ) bekezdcs alap,1i11 r an he lrc fcllcbl.ezt{snek

Rdckeve, 2016. oktdber 11.

dr. iSizabarlos ,16nos s.k.
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