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A Budai Központi KeIiÜletiBíróság

a által ké.pviselt
Argenta- Faktor Zrt. (1'026 Budapest, Hüvösvöígyi i.ít21) fel:peresnek

a dr. Mándli Ádámné dr. PethőAnnamma ügyvéd (90.21 Győr, Árpaa út 31. 2/'L) által képvisel!
. L :rend{íalperes és

,I ll. rendűalpeses ellep.

kölcsön iránt inditott perében meghozta az alábbi

Í"TELETET:

A 'biróság a,keresetet elutasítja.

Kötelezi a felperest, hogy 15- napon belül fizessen meg .az alpereseknek rnint egyetemleges
jogosultakna:k 121.217.- (százhuszonegyezer-kétszázhetvenh6t) Ft. perkölts~&et,

Az ítélet ellen a .kézbesítéstöl számított 15 napon belül van helye fellebbezésnek a Fővárosi
Törvé~y_székhez, a fellebbezést a Budai Központi Kerületi Biróságnál kell ben1Új'tani.

A bíróság tájékoztatja a feleket, hogy a fellebbezési határid ö lejártát megelőzoen közösen kérhetik,
hogy fellebbezésüket a Fővárosi Törvényszék táJigyalásoi1 kivül bir-álja eLAmelill1yibena fellebbezés
csak a perköltség viselésére vagy összegére vonatkozik; a teljesítési határidővel kapcsolatos, vagy
csak az íf61et indokolása ellen irányul, a felleBhezés tárgyaláson kívül bírálható. el, a felek a
fellebbezésben tár:gyaIás tartását kérhetik.

INDOKOLA.s

A Lombard Finanszírozási Rt. mint hitelezÓ. valamint az I. rendű alperes mint kölcsönbevevő (adós)
2004. augusztus 31. napján írásbeli kölcsönszerzödést kötöttek.

A szcrződés tartalmazta, hogy a ~l:tl-csönnyújtásnak az a célja, hogy az alperes ennek
felbasználásával a szerzödésbcn megj'elölt gépjárművet a szerződesben .megjelölt széllítótél
megvásárblja. A szerződés egyedi Fésze tartalmazta a kölcsön összeget (5 millió forint), a
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törlesztőrészletek számát (72), a rendszefes havi törlesztérészlet összegét (89,:653:-Ft) és a
tözlesztőrészletek.esedékességét, Tartalmazta tONábbá..hogy a mértékadó -devizanem svájci frank, az
'összes tötJesztőrés:t!et összege 6,455:016.-Ft; .a TIIM mértéke 9,17%. Az ügyleli kamatról az,
egyedi szeraődésnem.rendelkezett,

Az egyedi saerzödéshen.az I.r. alperes kijelentette, hogy a"HIT/20030505 számú üzletszabályzatban
foglaltakat megismerte, megértette, és azokat egy nyilatkozat aláírásával magara nézve. kötelezőnek
ismeri ell továbhá azt 4.S tartalmazta a szerzödés, hogy' a hitelező a kölcsönt az- üzletszabályzatban
foglalt feltételek mellett nyújtja

~"egy..edi kölcsöaszerződést .az L rendű alperes mínt kötcsönbevevő, valamint a Lombard
Finanszírozási Rt. minr hitelező írta alá. ,Az egyedi: kölesönszerződés hátoldalán és, ezzel
egybeftiggö oldalakon SUl'epelt,nyomtatv.a az üzletszabály~t.

A mm0830505. 'számú üzletszabályzarL 14. 'c)pontja azt tartalmazta, hogy a mértékadó kamatláb
amennyiben a mértékadó -devizanern egyéb forint 'vagy eitero a Reuter Manitor LIB0.R elnevezésil
oldalán a mért-ékadó devizanemben egy- hónapos. kamatperiódussal 'közölt, éves százalékban
kifejezett LIBOR kamatláb, a mérvadó. Az üzletszábályzat.Iv, 4. pontja szeriet a hitelező jogosult a
folyósított kölcsönösszeg után kamatot felszámítani és Et kamatszámítás a kölcsönfoíyásításának
időpontjában az oepontban megjelölt képlet alapján 'történik, melynek egyik váltezéja a kamatláb
százalékban.

A szerződéSkö'iést megelőzően 2004. augusztus 23. napján az L rendu alperes. anint -kölcsölwevő,
.finanszírozási' kérelmetírt alá, amelyben. szerepelt a,kölesönösszeg, annék s:vajd frank dezizaneme,
havi törlesztőrészletek száms, és összege és; esedékessége, a: THM rnértéke, valamínt ügyleti
kamatként '8~ltI'%_A:1ínal].szírozási kérelmet a Metcar:200n Kft. Autászalon és, Szerviz képviselője
írta alá, aki az egyedi kölcsönszerződésben szállítőként szerepelt,

A ll. rendű alperes és. a .hiielező a 2004. augusztus 31. napján garanciaszerződés elnevezéssel
szerződést körött A garanciaszerződés L pontja: szerint a szerződő felek előtt ismert tény, hogy a
hitelező és a kölcsönbevevő 'között _ kölcsönszerződés jön létre; -amelynek és az annak
:elválaszthatatlan.részer képező űzletszabálJ1zat alapján a kölcsönbevevőt a hitelezőNel szemben -
különös .telcinteftel 'a kelcs.önszerződésben lli~gjel&1t üt@peutokban :esed~es ~kö1esöndij.akra -
fizetési kötelezettségekterbe.lik. iUetv.eJogJák terhelni.AszerzMés 2..pon~_a.szerint a,garantör jelen
szerződés .aláírásával - 82 l. pontban megjelölt 'kölcsönszerzod'és és Ü2l.etszabályzat teljes
ismeretében - garanciát válÍal a kölcsönbevevQ l. 'pontban megjelölt tartozásaiért.,. 'beleértve a
járulékos~ költség.eket, valamint a köJcsönbevev--öt - a kö1csönszerződés sze.IZÖdésszegés miatti
felmondása e~serén - terhelő kártérítési kötelezettséget iS. .A garantör tehát feltétel nélküli
kötelezettséget vállai arra, hogy amenn.yiben a kölcsönbevevö fizetési. kötelezettségének
esedékességkor nem tesz eLege~,maga fog helyette a jogosultnak teljesíteni, :~élkül, hogy a
'kőlcsönb'evevő'és a 'hitelező közötti j'ogviszonyt vizsgáli:Já és kijelenti, hogy fizetési kö.tele.zettségét
'a"sajátmaga, az aJapü_©'let felei vagy bánnely más harmadik személy részéről febethetö kifogások
nélkül fogj a teljesíteni.

A hitelező - akkori nevéR. Lembard. Fina.ns~ro:zási Zte - 2008. szeptember 15-én kelt
nyilatkozatáv.al ~ köíQ~önszerzOdéstfe1Illondta. 2'009; deoember H). napján keltszerzödéssel pedig a
szerzödésből eredő követelését a felperesre engedniényeite.
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FigyelennneL arra, hogy a, szerződés .felmondása 2008,. évben történt és az alpe~esek nem kérték a
Lombard Lizing ZrHől és a fe1perestől a 2014. évi XL. tör:v~ny sZ~')jin:ti elszámolást, igy
elszámolásra'nem került SOf.

A felperes módosított keresetében (24_P.21.12-312013113.)elsödlegesen azt kérle, hogya biróság, a
kölcsönszerz~dés teljesítéseként az L ésa n. rendű alperest egyeteml~gesen kötelezze 2.415.845.'.-Ft,
továbbá 2.41 L428.,.:Ftután 200'8. október 2. napjátől a kífízetés napjáígjár6 a mindenkori jegybanki
alapkamat kétszeresén.ek megfelelő ik6sederini. kamat, 'valamint ,perkeltség :megtizetésére.
Másodlagos ke,l1{~setikérelmébenana az esetre..bogy ha a bírósag a kölcsönszer;zödés,;semmiss'~gét
állapítana meg, .kérte, hogy a bíróság a kölCsöhsterz(}désLaL ítéléth0zatalí:g' nyilv_áriítsamtá1yossá"
és ennek következményeként kötelezze az r. és á ll. 'rendű alperest egyetemlegesen 1.63'9.69.3.-Ft és
ezen összeg után 200&. július 1'5.napját6l a kifizetés napjáfgjáró a.mindenkeri jegY,b.anki alapkamat
kétszeresének megfelelő késedelmi kamat, valamint per:költseg:megfizetésere.
Állaspontja szerint a kölcsöllszerződél! megfelelt a megkötésékor hatályos Hpt. ,tendelke:zéseinek,
továbbá az üiletszabály.zati, rendelkezések tisztess6gtelensége sem állapítható meg, ezért a
szerzödés érvénytelen.ségét vitatta. Hivatkozott arra" hogy a kölcsÖn.szerződes tés.zét képezte az.
üzletszabályzat, ahlrdetruény, valamint az eg)[edi saereődéseu túlmenően a finansm-ozási kérelem.
Az' üz1e.tszabályzattal k~pcsolatban előadta, hogy az üzletszabályzat.-és a szerződés megismerését és
az átvételét 'az, 'alperes teljes bizonyító erejű" m~ánokiratba foglalt szerződéses njilatko.zatával
igazolta, továbbá az ,egye41 köl'csö'fl.Szerzödés és az üzletszabályzat egy íven, -fizikailag egyesitve

volt.Kifejtette, hogy az üzletszabályzat, a hirdetmény, az 'egyedi szerződés és a fi.Qanszír{)~si kérelem
együttesen tartalmazták a.:kB1c-sönszexződésvaiaritennyJ lényeges tartahni -elemét; a tó'keös~get, a
részletek számát, a hitehninosítési díjat, a mértékadó deyizanemet, a mértékadó ád'olyamfogalmáf,:a
mértékadó 'kamatliibat IS, es ,annak hatályos refere(lcia ertékét. Akamatváltözás 6.s_ á:rfulyamváJtozás_
elszámolásának mó.4ját, továbbá az ügYleti kamatot, és" a THM értékét is. ·Hiy.atk(il~a sze:rint a
24.P.2L 123!2ű l3'/15lFZ 1.. ,alatt csatdit frnan.szírerz;ásikérelem tartalmazza az.ügyi:etLiamat mértékét
Vifatta, hogy ezen túhnenQe:n további 'IWUsé,gek,~díjakmértékét kellene~,taifalma~a,:a lszerzodésnék;~
tekintettel arra, hogy a szerződéssz~gő magatartások nuatf vagy. iöbble"t$zo;lgá1tatásc)kkaJ
kapcsolatban febnerü1ő ezert eltére mértékű díjakat, kolts~geket~ k~edelmi kamatokat; ,amelyeket a
THM számítása sor,án nem kell figyelembe venn4 nem kell előzetese.n .összegs;zeIŰenmeg]Jecsül.ni,
mert ezek a tart6s,jo..gviszonyban előre nem láthatóak. Kifejte:tte, hogy a költsö~rzOd:és a 612013.
számú PJE határozatnak megfelelően tartalmazza a szerződés 't~át, szokásos meghatátozási
módnal< .minősül az, hog)' a kö1c.sön forintl:ian ,határozZák -meg, de ,:a szerződés egyéb
relldelkezeseiböl lcövetkezöen egyérte1mü~hogy :az.,devizában.kerill megánapitá:sra.AHpt. :213.§ (l)
bekezdés eJ pentj'ával kapcsolatban .arra hivatkozott, hogy a szerzödesben ~s .annak resmt képező
üzletszabályzatban és hirdetmény ben vaiamennyi olyan cijj'at,'k-öltség_etés fizetési kőtelezettséget és
számítáSI módot feltüntetet4 :amelyet a vonatk0z6 jogszabályok élőirnak. A szerz@6és a,kalkuHició
kész.ítesekor hatályes 'IHM rendel-etnek..roegfelelö.en tartalmazza a THM·mértékét.
A Hpt. 213..§ (1) bekezdés e) pon~ávójl kapcSCilatösan arra hivatkezo~, hogy az .egy.ediszerződés és
az üz1etszabályzatbam foglalt általános szer:l.óc1ési feltételek rendelkezéseiriek egybevetésével
állapítható meg az, hogy a szerződésben egyérlelműen meghatározásra került az alperes,ek fizetési
kötele-zettsége, így a kamatfizetési kötelezettség 'is hivatk.ozotf az üzietszabályzat L141C. pontjára.
Álláspontja szerint .az egrértelmű meghatározottság 'követelménye nem jelenti azt,. hogy a krunatot
szám:szeruen vagy százal6kos méltékben 'köte:lező,megjelölni a sZe.t;ződésben.Eiegenae. hogy ha az
üzletszabályzat rögzíti a mértékadó kamatlábat; a l~nelyitt a LIBOR kamata, valamint a matematikai
















