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Törvénvszék itr Kaj-knsák Balázs űavvéd (1250 Budapest, Pf.: 8.)
~ felperesnek

által képviselt Lombard Pénzügyi és Lízing
Zrt. (6720 Somogyi u. 19.) alperes ellen szerződés érvénytelenségének
megállapítása iránt indított perében meghoztaa következő

KÖZBENSŐ ÍTÉLETET:

A bíróságmegállapítja,hogy a peres felek között 2008.július 22. napján létrejött HIT
számú egyedi kölcsönszerződés érvénytelen,

Az ítélet ellen a kézbesítéstől számított Iéi (tizenöt) napon belül a Fűvérosi Ítélőtéblához
címzett, de a Budapest Környéki Törvényszéken elektronikus úton benyújtható
fellebbezésnekvan helye.

A fellebbezésta Fővárosi Ítélőtáblabírálja el.

A másodfokú bíróság az itélet ellen irányuló fellebbezést tárgyaláson kívül bírálja el,
ha a fellebbezés csak a kamatfizetésre,a perköltségviselésére, vagy összegére, illetve
a meg nem fizetett illeték, vagy az állam által előlegezett költség megfizetésére
vonatkozik.
ha a felek ezt kérték,
a fellebbezés csak az előzetes végrehajthatósággal, a teljesítési határidővel, vagy a
részletfizetésengedélyezésévelkepcsolatos,
a fellebbezés csak az ítélet indokolása ellen irányul, a felek ez esetekben is kérhetik a
tárgyalás tartását

A fellebbezőfél számára a jogi képviselet kötelező.

INDOKOLÁS:

A bíróság az eljárás adatai alapján az alábbi tényállástállapítottameg:

A felperes magáncélú használatra megvásároIta a ••••••
szállítótól a I

személygépjárművet,amelybruttó vételára 3.000.000,-forint volt.

A vételár finanszírozására a felperes 2008. július 22. napján svájci frank alapú
kölcsönszerződést kötött az alperes jogelődjével a Lombard finanszírozási Zrt.-vel
(tbvábbiakban:alperes).
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Az alperes a HIT2 l szármi kölcsönszerződés alapján 1.900.000,- forint kölcsönösszeget
folyósított a felperes számára.

A rendszeres törlesztőrészleteket 120 x 28.945,- forintban, míg a saját részt 1.100.000,
forintban határozták meg. Az első részlet esedékessége 2008. augusztus 25. napja volt, majd
az ezt követő további részleteket minden hónap 25. napjáig kellett teljesíteni. Az összes
törlesztőrészlet a szerződés szerínt 3.473.400,- forintot tett ki. Az egyedi szerződésben a teljes
hiteldíjmutatót 15,22 %-ban határozták meg. A szerződés az ügyleti kamat mértékét nem
tartalmazza,

Az egyedi szerződés 2. pontja szerint a kölcsönszerződésben nem szabályozott kérdéseket a
szerződés elválaszthatatlan részét képező, a Lombard Finanszírozási Zrt, hitelezési
tevékenységre vonatkozó Üzletszabályzata HIT/2006.05.31. tartalmazza.

Az egyedi kölcsönszerződés 3. pontja szerínt: "A kölcsönbevevő kijelenti, hogy az egyedi
kölcsönszerződésben az annak elválaszthatatlan részét képező "Opciós és Adásvételi
Szerződés" -ben, valamint az Üzletszabályzathan foglaltakat megismerte, megértette, és azokat
a jelen szerződés aláírásával magára nézve kötelezőnek ismeri el, és az Üzletszabályzat
átvételét a jelen szerződés aláírásával nyugtázza."

Az egyedi szerződés 8. pontja szerint:
"A kölcsönbevevő által választott Kamatváltozás L, és Kamatváltozás II. (árfolyamváltozás)
elszámolási mód: normál deviza alapú finanszírozás (normál deviza konstrukció), a
Kamatváltozás L, és a Kamatváltozás II.-t (árfolyamváltozás) a kö!csönbevevő a
kö!csönbeadó Hirdetménye szerinti gyakorisággal köteles megfizetni. "

A gépjármű hitelezési tevékenységre vonatkozó HIT2006.0S.31 számú üzletszabályzatnak (a
továbbiakban: ÜSZ) (101AlB) a perrel érintett szerződésí pontjai a továbbiakat rögzíti:

,,1.6.Normál deviza konstrukció:
Amennyiben a mértékadó devizanem nem forint, a kölcsönbevevő a Karnatváltozás L, és
Kamatváltozás II. a kölcsönbeadó Hirdetménye szerint köteles megfizetni.

1.15.
A törlesztőrészlet az egyedi kölcsönszerződésben meghatározott esedékességekhez tartozó
töke, valamint kamat törlesztési kötelezettségek együttes összege.

1.16. Kamat
A tőkére vetített kamat degresszív módon kerül meghatározásra az alábbiak szerint:
a.) A futamidő első 36 hónapját követően a kamat 2%-kal csökken.
b.) Amennyiben a teljes futamidő 50%-a nem éri el a 36 hónapot, ahban az esetben a teljes
futamidő 50%-át követő első teljes naptári hónapban csökken a kamat 2%-kal.
Amennyiben az a.) vagy b.) pont szerint csökkenő kamat alacsonyabb, mint a mértékadó
kamat hatályos referencia értéke, abban az esetben a kamat egyenletes a teljes futamidő alatt.

L17.Mértékadó devizanem
Az egyedi kölcsönszerződésben meghatározott devizanem. Amennyiben a mértékadó
devizanem forint, úgy értelem szerint a Kamatváltozás IL-re és a Kamatváltozás Ill.-ra
vonatkozó rendelkezések nem kerülnek alkalmazásra.

1.22. Árfolyam
A Takarékbank Rt. által a mértékadó devizanemre kiemelr ügyfelek számára jegyzett hivatalos
forintban kifejezett árfolyam.
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Az alperes és a Novák Autóház Kft. 2006. mareius 24. napjan kötött együttműködési
megállapodást, amelyben rögzítették azt, hogy a Novák Autóház Kft., mint kereskedő,
vállalja, hogy potenciális, illetve konkrét vevőinek az alperest ajánlja, mint szerződéses
gépjármű finanszírozó partnert, és közreműködik az alperes és a kereskedő vevői között
létrejövő kölcsön-, és lízing, illetve bérleti szerződések megkötésében. A kereskedő a
közreműködés során jogosult és köteles a megállapodásban és kiegészítő mellékleteiben
foglalt feladatok teljesítésére.

Az együttműködési megállapodás 2. pontja szerint az alperes az együttműködési
megállapodással felhatalmazza a kereskedőt, hogy az alperes nevében és képviseletében
kölcsön-, és lízing, illetve bérleti szerződést kössön.

A képviselet feltételeit az együttműködési megállapodás 3. pontja tartalmazza.

A Novák Autóház 2006 Kereskedelmi Kft. nevében a szerződés megkötésének időpontjában a
társaság ügyvezetője Novák Zsolt volt jogosult eljárni.

Az alperes 2016. február 29. napján kelt nyilatkozatában rögzítette azt, hogy az alperes a per
tárgyát képező szerződést az ahhoz kapcsolódó valamennyi okiratot, szerződést, ideértve
különösen a finanszírozási kérelmeket, ajánlatokat, opciós szerződést, adásvételi szerződést,
garancia szerződést, átadás-átvételi jegyzőkönyvet, a Lombard Finanszírozási Zrt. nevében,
képviseletében aláíró és yilatkozatát és eljárását jóváhagy ják a
Ptk. 221. § (1) bekezdése alapján.

A szerződés megkötése előtti Finanszírozási Kérelem II. nyomtatványa szerint a kötendő
szerződés mértékadó devizaneme svájci frank, a mértékadó árfolyam 2008. július 17. napján
141,42,- forint, a mM meghatározása az aktuális feltételek, illetve hatályos jogszabályok
figyelembevételével történt, és a feltételek változása esetén a mértékben módosulhat. A THM
mértéke nem tükrözi a hitel árfolyam-, valamint kamatkockázatát. Ügyleti kamat: 13,43 %,
mM: 15,22% (7/N5).

A szerződés futamidejének lejártára tekintettel a szerződés 2018. augusztus 17. napjan
lezárásra került, A szerződés futamideje alatt az alperes árfolyamváltozás címén 1.590184.
Ft-ot terhelt kia felperes számára. (6. sz. beadvány)

A felperes módosított keresetében (2015. november 28.) annak megállapítását kérte, hogya
felek között létrejött kölcsönszerződés érvénytelen a következő okokból:

1.) A szerződés nem határozza meg a kölcsön összegét devizában, és nem jelöli meg az
átszámítás alapjául szolgáló devízaárfolyamot sem, így a szerződés a szerződéskötéskor
hatályos Hpt. 213. § (1) bekezdés a.) pontjába ütközik, mivel netu tartalmazza a szerződés
tárgyát.
2. ) A szerződés nem határozza meg az ügyfelet terhelő valamennyi költséget és azok
összegét. A Hpt. 210. § (2) bekezdése a pénzügyi és kiegészítő szolgáltatásokra irányuló
szerződés lényeges tartalmi elemeként jelöli meg a kamatot, díjat és minden egyéb költséget,
vagy feltételt, ideértve a késedelmes teljesítés jogkövetkezménycit, és a szerződést biztosító
mellék kötelezettségek érvényesítésének módját, következményeit is előírva azoknak az
írásba foglalt szerződésben történő egyértelmű meghatározását. A szerződés azon túl, hogy a
THM mértékét 15,22% mértékben tünteti fel, nem határozza meg az ügyleti kamat mértékét
sem. Erre figyelemmel a szerződés a megkötésekor hatályos Hpt. 213. § (1) bekezdésének b.)
és c.) pontj ába ütközik, ezért a Ptk. 200. § (2) bekezdése alapján semmís.
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