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A Kecskeméti Járásbírósác • l ÜQ"VVédi Iroda képviseletében eljáró
~ __ ,_. ..led,••__ _ .8.) által képviselt Lombard

Lízing Zrt. 6722 Szeged, TISzaLajos krt. 85-87. szám alatti székhelyű felperesnek, - a dr.
Csitos Eszter üzvvéd (6000 Kecskemét, Kisfaludy u. 8.) által képviselt

. _ szám alatti lakos alperes ellen, - 1.243.237,- Ft deviza
alapú kölcsöntartozás megfizetése iránt indított perében meghozta a következő

ítéletet:

A bíróság a felek által 2008. július 23. napján kötött HIT-2 r , számon létrejött
érvénytelen kö!csönszerződést a határozathozatalig terjedő időre hatályossá nyilvánítja és
kötelezi a felperest, hogy 15 nap alatt ftzessen meg az alperesnek 1.342.461,- (egymillió
háromszáznegyvenkétezer-négyszázhatvanegy) Ft-ot, valamint adja a fenti határidőben az
alperes birtokába a o típusú, ' alvázszámú gépjármű
törzskönyvét

Ezt meghaladóan a keresetet elutasítja.

A bíróság kötelezi a felperest, hogy 15 nap alatt fizessen meg az alperes részére 300.400,
(háromszázezer-négyszáz) Ft perköltséget.

Az ítélet ellen a kézbesítéstől számított 15 nap alatt van helye fellebbezésnek, amelyet
írásban, elektronikus úton a Kecskeméti Járásbíróságná1 kell benyújtani a Kecskeméti
Törvényszékhez címezve. Ha a fél a fellebbezését nem elektronikus úton terjeszti elő, a
fellebbezése hatálytalan és úgy kell tekinteni, hogy fellebbezést nem nyújtott be, továbbá a
bíróság a fellebbezőt pénzbírsággal sújtja.

A felek a fellebbezési határidő lejárta előtt előterjesztett közös kérelmükben a fellebbezés
tárgyaláson kívüli elbírálását kérhetik. A másodfokú bíróság a fellebbezést tárgyaláson kívül
bírálja el, ha a fellebbezés csak a kamatfizetésre, a perköltség viselésére, vagy összegére,
illetve a meg nem ftzetett illeték, vagy az állam által előlegezett költség megfizetésére
vonatkozik, ha csak az előzetes végrehajthatósággal, a teljesítési határidővel, vagy a
részletfizetés engedélyezésével kapcsolatos, ha csak az ítélet indokolása ellen irányul.
Ezekben az esetekben a fellebbező fél a fellebbezésében tárgyalás tartását kérheti.
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Indokolás

A felperes keresetlevele, az alperes ellenkéreime, illetve viszontkeresete, a 2008. július 23.
napján kelt IDT-' 08. számú kölcsönszerződés, az kölcsönszerződéshez tartozó
üzletszabályzat, az F17. sorszám alatt csatolt tartozáskimutatás, illetve törlesztési értesítő
elnevezésű okiratok, az átadás-átvételi jegyzőkönyv és gépjármű biztosítási adatlap tartalma,
valamint az alperes személyes meghallgatása alapján az alábbi tényállást állapította meg,

Az felperes és az alperes 2008. július 23. napján IDT-
kölcsönszerződést kötöttek, melynek a tárgya egy

alvázszámú személygépjármű volt.
A gépjármű bruttó vételára 1.900.000,-Ft volt.
A gépjármű rendszárnaként az egyedi kölcsönszerződésben -- - - --

'08. szerződésszámmal
Volkswagen Polo

került rögzítésre.

A kölcsön célja az egyedi kölcsönszerződés szerint az volt, hogy a hitelező a kölcsönbevevő
számára pénzkölcsönt nyújt abból a célból, hogy a pénzkölcsön felhasználásával a fent
megjelölt gépjármű tulajdonjogát az alábbiakban megnevezett szállitótól megszerezze.

A kölcsön összege 1.512.000,-Ft volt, a saját rész 388.000,-Ft, a törlesztő részletek számát a
felek a szerződésben 84 db 32.364,-Ft összegű törlesztőrészletben határozták meg, és normál
deviza konstrukcióban állapodtak meg.

A mértékadó devizanemként svájci frankot rögzítettek, az összes törlesztőrészlet összegeként
2.718.576,-Ft-ban állapodtak meg, a THM-t 25,12%-ban állapították meg a felek.

Az egyedi kölcsönszerződésben alperes úgy nyilatkozott, hogy az egyedi
kölcsönszerződésben az annak elválaszthatatlan részét képező opciós- és adásvételi
szerződésben, valamint az Üzletszabályzatban (HIT/20060531) foglaltakat megismerte,
megértette, és azokat a jelen nyilatkozat aláírásával magamra nézve kötelezőnek ismeri el.

Az alperes a gépjármű biztosítására a felperes Integrált Casco termékét választotta.

A HJT/2006.05.31. számú Üzletszabályzat (ÜSZ.) l/l. pontja szerint a kölcsönszerződés: a
kölcsönszerződés tartalmát az általános szerződési feltételeket tartalmazó jelen
üzletszabályzat és az egyedi szerződéses feltételeket tartalmazó egyedi kölcsönszerzödés
együttesen határozzák meg.

Az ÜSZ. 1/4. pontja szerint egyedi kölcsönszerződés: a hitelező és a kölcsönbevevő
jogviszonyára vonatkozó olyan szerződés, amelyben a felek meghatározzák - különösen - az
adásvételi szerződés tárgyát, a hitelező által nyújtott pénzkölcsön összegét, a saját részt, a
hitelminősítési díjat, a futarnidőt, az egyes törlesztőrészletek összegét és esedékességének
időpontját, a mértékadó devizanemet, valamint minden más a közöttük létrejövő
megállapodásból eredő egyedi feltételeket.

Az ÜSZ. 1/6. pontja szerint normál deviza konstrukció: amennyiben a mértékadó devizanem
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a C-126/17. Számú EUB döntésre is az árfolyamváltozásból eredő terhek alperesre telepítése
tisztességtelen. Ebben a körben hivatkozott a Kecskeméti Törvényszék 1.Pf.21.822120l3/3.
számú ítéletére is.
Az alperes szerint a teljes szerződés érvénytelen, hiszen a felperes egyértelmű kimutatása
alapján nincs kamat, és a felperes kimutatása szerint 4.061.037,-Ft-ot fizetett meg az alperes a
felperesnek, így 2.718.576,-Ft helyett, így 1.342.461,-Ft-ot kell a felperesnek az alperes
részére visszafizetní, amelyre vonatkozóan viszontkeresetet terjesztett elő, és kérte, hogy a
bíróság a szerződés érvénytelensége okán kötelezze a felperest az alperesi túlfizetés, azaz
1.342.46I,-Ft visszafizetésére, valamint az forgalmí rendszámú gépjármű
törzskönyvének kiadására.
A viszontkereseti kérelme jogalapja szerződés érvénytelensége, összegszerűsége a felperes
kimutatásán alapul. A törzskönyv kiadása iránti kérelem pedig azon, hogy annak ellenére,
hogy az alperes szerződésszerűen teljesítette, a törzskönyvet a felperes magánál tartja, és nem
hajlandó azt visszaadni.

A felperes a viszontkereset elutasítását kérte arra hivatkozással, hogy a törzskönyvet jogosan
tartja magánál. A felperes szerint a kamatot nem csak százalékos formában, hanem
összegszerűen is meg lehet határozni, és a szerződés ugyan nem tartalmazza a kamatot, de ez
nem jelenti azt, hogy abban a felek nem állapodtak volna meg, ugyanis a felek meghatározták
az összes törlesztőrészletet és a törlesztőrészletek összegét és a tőketartozást is. Ez utóbbi két
tétel egyértelműen az összej;szeru kamatot adja meg, ugyanis a kamat meghatározása ily
módon sem jogellenes. Alláspontja szerint az egyedi kölcsönszerződés elnevezésű
dokumentum tartalmazza a tőke összegét, a törlesztő részletek összegét és számát, valamint az
összes fizetendő induló törlesztö részletet. A törzskönyv kiadására pedig addig nem
kötelezhető, amíg az alperes a szerződéses kötelezettségeinek nem tett eleget. .
A felperes arra is hivatkozott, hogy a perbeli szerződés deviza alapú szerződés, mert az
üzletszabályzat meghatározza az árfolyam, illetőleg a mértékadó árfolyam fogalmát, melyek
ismeretében a tartozás összege kiszámítható módon került meghatározásra, tehát a szerződés
megfelel a Kúria 6/2013. PJE határozatában foglaltaknak. Az egyedi kölcsönszerződés
érthetően, világosan kimondja, hogy a szerződés mértékadó devizaneme svájci frank, tehát a
perbeli szerződés deviza alapú kölcsönszerződés, és álláspontja szerint az üzletszabályzat
rendelkezéseiből, illetve a kockázatra vonatkozó tájékoztatásból is kitűnik, hogy az
árfolyamkockázatot az alperesnek kell viselnie, és ennek az árfolyamkockázatnak nincs
korlátja, nincs maximuma.

A felperes keresete részben megalapozott, az alperes viszontkeresete részben megalapozott az
alábbiak szerint:

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. V. törvény hatálybalépésével összefüggö átmeneti és
felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény (ptké.) 50. § (I) bekezdése
szerint ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a Ptk. hatálybalépésekor fennálló kötelmekkel
kapcsolatos, a Ptk. hatálybalépését követően keletkezett tényekre, megtett jognyilatkozatokra
- ideértve az e tények, illetve jognyilatkozatok által keletkeztetett újabb kötelmeket is - a Ptk.
hatálybalépése előtt hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.
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