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~z Egri Törvényszék mint másodfokú bíróság _ ~ ~
) által képviselt Fina/p Zrt: (1016 Budapest,

Hegyalja út 7-13. szám alatti székhelyű) felperesnek - dr. Kisházi János ügyvéd (3300 Eger,
Fadrusz u, 20/b.) által képviselt szám
alatti lakos) alperes ellen kölcsöntartozás megfizetése iránt az Egri Járásbíróság előtt
folyamatba tett perében a 2018. évi március hó 27. napján 7.P.20,424/2017/21. szám .alatt
megbozott ítélet eUen az alperes részéről benyújtott fellebbezés folytán meghozta a következő

ÍTÉLETET:

A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét 111-,egyáltoztatja,és .a keresetet elutasítja.

Kötelezi a felperest, hogy 15 (Tizenöt) nap alatt fizessen meg az alperesnek 210.000,
(Kétszáztízezer) Ft mindkétfokú pe.rköltséget, míg az államnak külön felhívásra 221.000,
(Kétszázbuszonegyezer) Ft feljegyzett fellebbezési illetéket.

Az ítélet ellen nincs helye fellebbezésnek.

INDOKO'LÁS

I.

Az elsőfokú bíróság által megállapított tényállás szerint a felek között 2007. szeptember .l0-
én létrejött kölcsönszerződés alapján a felperes mint hitelező gépjárművásárlás fínanszírezása
céljából 2.379.,600 Ft kölcsönt nyújtott az alperesnek, aki azt 120 hónap alatt vállalta havi
részletekben visszafizetni A szerződés szerint a kölcsön japán jen alapú volt. A kölcsön
visszafizetésének részletes feltételeit a szerződés utaló szabálya folytán az annak: mellékletét
képező törlesztési táblázatban határozták meg, az alperesnek a törlesztőrészleteket az abban
foglaltaknak mcgfelelően, de a deviza alapon nyújtott forint kölcsön esetén a tőke és kamat
árfolyara-korrekciójával módosított összegben kellett mezfizetnie. A felek ettől elt:érően.az
ugyanazon napon kelt ,.1. számá szerződésmódosítás az) mú deviza alapon
nyújtott forintkölcsönre vonatkozó fogyasztási kölcsönszerződéshez" elnevezés ű okíratban
akként rendelkeztek, hogy a korrekciók összegét a felperes nem havonta, hanem a futamidő
végén egy összegben érvényesíti. Így a havonta számított devizaárfolyam-korrekciók összege
a futamidő végéig összeadódik, az árfolyam-k.orrekció összege tőkésítésre kerül, az után a
futamidő végéig ügyleti kamat jár a felperesnek. Amennyiben a futamidő végén az alperesnek
áll fenn ebből adódóan tartozása, azt a törlesztési táblázatban szereplő utolsó havidíj
összegével egyező havi részletekben köteles megfizetni a felperes részére. Az árfolyam
korrekcióból eredő tartozás első részletének ésedékessége a törlesztési.táblázat szerinti utolsó
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gyakorisággal két lépésben - először a számlázást megelőző második:munkanapon érvényes,
deviza eladási árfolyam alapján, majd az Adós pénzügyi teljesítését követően a pénzügyi
teljesítés napján érvényes deviza eladási árfolyamnak megfelelően - számolja el, és azt az azt
követő első számlában érvényesíti."
A szerződés 2. számú mellékletét képező - az okiratiság kellékeivel nem rendelkező -
törlesztési táblázat rögzíti, hogy a kettős árfolyam alkalmazásából eredő korrekció
elszámolása a hozzá kapcsolódó kamatköltségekkel összevonva a futamidő végén esedékes a
további árfolyam-korrekciókkal. Rögzíti továbbá, hogy a mM értéke nem tükrözi a hitel
árfolyam- és kamatkockázatát. .

Tényként állapítható meg továbbá, hogy az alperes a szerződéskötéskor kockázatfelráró
nyilatkozatot nem írt alá; árfolyamkockázatra való utalást csak a fenti Üzletszabályzat 4.21.
pontja, valamint a törlesztési táblázat tartalmaz. Ezt meghaladó, a szerződés
devizaalapúságának gazdasági hatásaira vonatkozó tájékoztatást a felperes az, alperesnek a
szerződéskötéskor, illetve azt megelőzően nem adott. .
E tekintetben ugyanis a bizonyítási kötelezettség a felperest terhelte [Ptk. 205.§ (4)
bekezdéséből adódó általános és a Hpt. 203.§ (1). (6) bekezdese szerint mint fogyasztóval
szerződő pénzügyi Intézményt terhelő tájékoztatási kötelezettségéből is adódóan - 2/2014 PJE
hat. 1. pontja], aki 'a fenti szerződési r.endelkezésekentúl a szerzödéskötésnél a képviseletében
közreműködő ügyintéző tanúvaIlomását jelölte meg a megfelelő tájékoztatás megtörténtének
bizonyítékául. . L taná ugyan az alperesre mint ügyfélre emlékezett, de magáról a
szerződéskötés folyamatáról csak általánosságban tudott beszámolni, minek kapcsán a 2/2014.
PJE határozatball utóbb rögzített kritériumoknak megfelelő tájékoztatás nYÚj:tásáról.általános
gyakorlatről adott számot: előadta, hogy az drfclyamváltozás lehetőségére az ügyfeleik
figyelmét általában felhívtak, az árfolyamváltozás mértékére nem. de arra kitértek, hogy a
változás bánnilyen mértékű lehet, tehát a változásnak se lefelé, se felfelé nincs korlátja.
Elképzelhetőnek találta, hogy az alperes részére a japán jen alapú kölcsönt ajánlotta, mert
ennek az aktuálisau legalacsonyabb volt a törlesztőrészleteés a. kamatozása; de olyat
bizonyosan nem állított, hogy az árfolyam nem változhat. A tanú ekként az alperesnek adott
konkrét tájékoztatásról tanúvallomásában számot adni nem tudott, csupán általánosságokat
fogalmazott meg, ezért a szóbeli tájékoztatás megtörténtének bizonyítékául nem szolgáÍhat
vallomása.

Az elsőfokú bíróság tan:úk:ént hallgatta ki az alperes házastársát is, aki az alperes személyes
előadásával egyezően állította, hogy árfolyamváltozásról annyiban esett szó a
szerződéskötéskor, hogy a japán jen árfolyama jelentősen nem fog változni, arról nem adott az
ügyintéző tájékoztetást, hogy .az esetleges árfolyatnválrozás mílyen irányú, mértékű lehet, és
az minként hathat az alperes fizetési köielezettségeire. .

A szerzödésmódosírésnak nevezett., általános szerződési feltételeket tartalmazó okirat
valójában az aláírás egyidejűségére figyelemmel nem szerzödésmódositásnak, hanem
magának: a kölcsönszerzödés részének, az általános üzletszabályzatban foglaltaktól eltérő
részének tekintendő. Arra vonatkozóan nincs a rendelkezésre álló iratok között adat. és arra
kifejezett tényállítást sem tettek a fele~ hogy ezen az Üzletszabályzatban általánosan rögzített
ütemezéstől eltérő ütemezést a felek egyedileg megtárgyalták-e, ezért az a Ptk. 205/A.§ (2)
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