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A Kecskeméti Törvényszék a ... a (ügyintéző:
ügyvéd _ ' által képviselt Lombard

Lízing Zrt. 6722 Szeged, Tisza Lajos krt. 85-87. szám alatti f~l""r esn..k - a dr. Csitos Eszter
üzvvéd (6000 Kecskemét, Kisfaludy u. 8.) által képviselt ~ .. . 'p.,

alatti lakos alperes ellen 1.243.237 forint kölcsöntartozás
megfizetése iránt indított perében a Kecskeméti Járásbíróság 2018. október 9. napján kelt
7.P.20.459/2018/15. szárnú ítélete ellen a felperes 16. sorszámú fellebbezése folytán -
tárgyaláson kívül - meghozta a következő

ítéletet:

A törvényszék az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja.

Kötelezi a felperest, hogy 15 nap alatt fizessen meg az alperesnek 31.080 (Harmincegyezer
nyolcvan) forint másodfokú eljárási költséget.

Az ítélet ellen további fellebbezésnek nincs helye.

Indokolás

A peres felek 2008. július 23. napján az . forgalmi rendszámú Volkswagen Polo
személygépjármű megvételéhez kölcsönszerződést kötöttek 1.512.000 forint kölcsönösszeg
felvételére. Az alperes 2.718.476 forintot tartozott az összes törlesztőrészlet összegeként
visszafizetni a felperesnek. A törlesztőrészletek számát 84 db, annak összegét havi 32.364
forintban határozták meg. Normál deviza konstrukcióban állapodtak meg azzal, hogy a
mértékadó devizanem: svájci frank.

Az alperes az egyedi kölcsönszerződésben úgy nyilatkozott, hogy az annak elválaszthatatlan
részét képező opciós- és adásvételi szerződésben, valamint az üzletszabályzatban
(HlT/2006053l) foglaltakat megismerte, megértette és azokat a jelen nyilatkozat aláírásával
magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A felperes 2013. október 29. napján a kölcsönszerződést azonnali hatállyal felmondta, mert az
alperes a fizetési kötelezettségének maradéktalanul nem tett eleget.
Az alperes ezt követően sem teljesítette a fizetési kötelezettségét, a felperes a végleges
kereseti kérelmében ezért kérte, hogy a bíróság a kölcsönszerződést nyilvánítsa érvényessé
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azzal, hogy az érvénytelenség okát - amely a kamat meghatározásának hiányában áll -
orvosolja, a szerződést visszaható hatállyal nyilvánítsa érvényessé azzal, hogy az induló
ügyleti kamat éves százalékos mértékét (19,17%) a szerződés részévé teszi.
Kérte kötelezni az alperest 1.243.237 forint tőke, 9.102 forint késedelmi kamat és 1.111.864
forint kamatalap után 2017. december 13. napjától a kifizetés napjáig járó a mindenkori
jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékü késedelmi kamat és a perköltség
megfizetésére.
Arra hivatkozott, hogy a szerződés a Hpt. 213. § (1) bekezdés c) pontba ütközően érvénytelen
az induló ügyleti kamat meghatározásának hiányában, azonban a kölcsön- és a visszafizetendő
összeg különbözetének meghatározásával ez kiküszöbölhetö. Az Üzletszabályzat IV.4. pontja
szerint a kamat mértéke kiszámítható és eszerint kérte annak százalékos mértékét 19,17%-ban
meghatározni.

Az alperes a kereset elutasítását kérte és viszontkeresetet terjesztett elő.
Érdemi védekezése szerint a kölcsönszerződés teljesen érvénytelen, mert annak nem vált
részévé az Üzletszabályzat, - a szerződés nem tartalmaz kamatot, költségeket, - nem utal
hirdetrnényre és miután az alperes nem kapott Üzletszabályzatot, vítatta az
árfolyamváltozásból eredő terhek alperesre telepítését is. Hivatkozott emellett az
árfolyamváltozás tisztességtelenségére is.
A kölcsönszerződés érvénytelensége miatt a 2.718.576 forint helyett általa kiegyenlített
4.061.037 forint figyelembevétele mellett 1.342.461 forint megfizetése és a gépjármű
törzskönyvének kiadása iránt terjesztett elő viszontkereseti kérelmet a felperessel szemben.

A felperes a viszontkereset elutasítását kérte.

Az elsőfokú bíróság ítéletével a felek által 2008. napján kötött HIT-
számon létrejött érvénytelen kölcsönszerződést a határozathozatalig terjedő időre hatályossá
nyilvánította és kötelezte a felperest, hogy 15 nap alatt fizessen meg az alperesnek 1.342.461
forintot és adja a fenti határidőben alperes birtokába a Volkswagen Polo típusú,

! alvázszámú gépjármű törzskönyvét. Ezt meghaladóan a keresetet
elutasította Kötelezte a felperest, hogy 15 nap alatt fizessen meg az alperesnek 300.400 forint
perköltséget.
Az ítélet indokolása szerint a kölcsönszerződés a felek között létrejött, az tartalmazza a
kölcsön összegét és az összes visszafizetendő törlesztőrészletet, mely utóbbi meghaladja a
kölcsön összegét, ezáltal a felek a kamat fizetésében is megállapodtak. A kölcsönszerződés az
Üzletszabályzat rendelkezéseivel együttesen alkotja a jogviszony tartalmát, hiszen a teljes
bizonyító erejű magánokiratba foglalt egyedi kölcsönszerződésben az alperes nyilatkozott
arról, hogy az Üzletszabályzatban foglaltakat megismerte, megértette, azokat magára nézve
kötelezőnek ismeri el. Utalt a rPtk. 205/A.§, a rPtk. 205/B. § (I) bekezdésben foglaltakra
Az alperes érvelésével szemben azt is megállapíthatónak ítélte, hogy a felek deviza alapú
kölcsönszerződést kötöttek, az Üzletszabályzat alapján mértékadó devizanem: svájci frank és
a kölcsönbe vevő által az Üzletszabályzat alapján választott Kamatváltozás L és
Kamatváltozás lI., elszámolási mód: normál deviza konstrukció figyelembevétele mellett.

Azt a felek egyezően állították, hogy a szerződés érvényességi hibában szenved, mert nem
tartalmazza az induló ügyleti kamat éves százalékos mértékét, ezért az a Hpt. 213. § (1)












