
Tatab 6ny ai Tti rv6nysz6 l<

s.P.20.I66t2018/36.
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116.. eli6r6 iiovv6d: dr. Szrics Tarn6s) 6ltal kdpviselt

)felperesneka-.
_. -., elj6r6 iigyvdd:

Lizing Zrt. (6722 Szeged, Tisza Lajos krt.
drvdnytelensdgdnek meg6llapitdsa ir6nt folyamatban
kdvetkez6

kiizbens6 it6letet:

A bfr6s6g megdllapitja, hogy a peres felek kozbtt 2005. november 17-en lltrejott PLA-
. szftmt lizingszenodds drvdnytelen.

A kozbens6 itdlet ellen a kdzbesitdsdt6l szdmftott 15 nap alatt a Tatabrinyai Tdrvdnyszdlchez 3

(h6rom) azonos pdld6nyban, az elektronikus lcapcsolattart6sra kdteles felnek az elel<tronikus
kapcsolattarths szab|lyainak megfelel6en benyirjtand6, de a Gyori itdlotdbl6hoz cinzett
fellebbezdsnek van helye. A jogi kdpviselet a jogorvoslati elj6rds sor6n kotelezo.

Apolg6ri perrendtart6sr6l sz6l6 1952.6vi III. tdrvdny (r.Pp,) 2561A. $ (1) bekezddse szerint a
m6sodfokf bir6s6g az itllet ellen ir6nyul6 fellebbezestt6rgyal6son kivi.il birdlhatja el, ha
a) az elsofokri bir6sdg iteletdt a 251. $-ban, illetve a 252. $ (l) ds (2) bekezdesdben
meghatdrozott okb6l kell hat6lyon kfvtil helyezni;
b) a fellebbezds csak a kamatfrzetdsre, a perkoltsdg viseldsdre vagy osszegdre, illetve a meg
nenr fizetett illetdk vagy az filam 6ltal el6legezett kdltsdg megfizetdsdre vonatkozik;
c) a fellebbezds csak az ellzetes vdgrehajthat6s6ggal, a teljesftdsi hatdridovel vagy a

r 6szl etfizetes en ge d 6 I yezd s dv e I kap cs o I ato s ;

d) a fellebbezds csak az {teIet indokol6sa ellen ir6nvul:

;lL:#:':::::::[1 - tekintenel a relrebbezeri lrrutra.oz6 rerrebbezesi) kdreremben, inerve
fellebbezdsi ellenl<drelemben foglaltakra - az Ugy eldontdse t6rgyal6son kfvijl is lehetsdges,

A r,Pp. 2561A, $ (1) belcezd6sdnek b)-d) pontjaiban felsololt esetelcben a felek t6rgyal6s
tartilsdt kdrhetik, illetve a fellebbezdsi hatdrido lejtrta el6tt el6terj esztett kozos l<drelmiik
alapjhn a fellebbezds tSrgyaldson kivUli elbfr6l6sa kdrhet6.

Indokol6s:

A bfr6sSg a peres felek eload fisa, a tanir vallom6sa, valamint a per iratai alapjttn a felperes
kereseti kdrelmdriek jogalapja tekintet6ben az alihbitdny6ll6st Sllapitotta meg:
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' .---- --.'-- felperes, mint lizingbevev6 2005. november 16-6n deviza alapi
szemdlygdpj6rmt.i pdnzti gyi lizing finanszirbzlsi kdrelmet terjesztett elo a Lomb ad Lizing
ZArtkdrien Mtjkod6 Rdszvdnytdrsasdg alpbres rdszdre, majcl a peres felek koz6tt 2005.
november l7'4nPLA1 szerzodesszdmon egyedi pdnztgyi lizingszel::ddds jott ldtre.

A szerzoddsben a fbrgalmi rendsziimu I . ., r. ,l tipusti
szemdlygdpkocsi vdteldra brutt6 3.175.000,-Ft-ban, a felperes toketartozfisa 2.540.000,- Ft-
ban, az |ltala fizetendo els6 lizingdij 317.500,-Ft-ban kertilt meghatilrozasra. A szenodes
szerint a felperesnek 2005, december 15-tol minden h6nap 5-ig l0b havi futamido alatt havi
37 '251 ,'Ft dsszegii rendszeres lizingdijat kellett az alpeles rdszdre megfizetnie. A
szerzoddsben m6rtdkad6 devizanemkdnt sv6jci fiank (CHF) kertilt meghat6roz6sra.

A felperes a szerzod,es megkdtdsekor a ,,Havi fix" - fix torlesztordszletekkel rendelkezo
deviza alapri konstrukci6t villasztotta. A szerzodds szerint a kamatvilltoz*s IL
(6rfolyamv6ltozds) elsziimol6sa a szerz6dds szerint a futamid6 vdgdn tor-tdnik azzal, hogy
drfolyamv6ltoz6s esetdn a futamidd azonos torleszt6rdszletekkel meghosszabbodik, uugy i
6rfolyamv6ltozhs viss2aj616 dsszegdt az alperes a felperes rdszdre visszautalja.

Alizingszerzoddsben a fblperes nyilatkozott arr6l, hogy az egyedi lizingszerzoddsben ds az
annak rdszetkepezbPLA/2005.06.01. iizletszab|lyzatban foglaltakat megismerte,6s azol<at az
e gyedi lizingszerzodds al 6ir6sd v al maghr a ndZve kotelez6nek ism erte el.

PLA/2005.0 6.01' szhm| izletszabSlyzat (tJsz.) I.6. pontja rLgzitia norm6l devizakonstrukci6
definici6jrit akkdnt, hogy amennyiben a mdftdkad6 devizanem nem forint, a lizingbevevd a
kamatv6ltoz6s II.-t a lizingbead6 hirdetmdnye szerint krjteles fizetni.

Az azletszabSlyzat LlO. pontja alapjiln a lizingdij magiiban foglalja a lizilgbevevo
toketartozds|t (a lizingt6rgy nett6 beszerzdsi 6r6t) ds a tokdre szdmiiott-Af'A-t, valamint a
kamatot.

Az Lizletszab|lyzat I.11. pontja szerint a mditdkad6 devizanem 
'az 

egyedi lizingszerzod6sben
me ghatdr ozott d ev izanem.

Az izletszab|lyzat I.12. c) pontja drtelmdbejn amennyiben a mdrtdkad6 devizanem egydb -forintt6l vagy EURO-t6l eltdro- trgy a mdrtdkad6 kamatldb a londoni bankkozi piacon a
nrdrtdkad6 devizanemberr h6romhavi id6tartarnra jegyzett, a Reuters Monitor Money Rate
Service ,,LIBOR" elnevezdsti oldaldn a mdrtdkadd devizanemben I h6napos kamatperi6dgsra
l<6zolt, eves szdzalekban kifejezett LIBOR kamatldb a mdrvad6

Az izletszabiiyr-at I.13 ponda szerirrt a lcalkulAci6s lcamatl6b sz I h6napos bsrrlfkiiai
referencia-kamatl6b (BUBOR) + 4%,

Az izletszabLlyzat I.15. pontja 6rtelmdben az firfolyam a Takardkbank Rt. 6ltal a mdrtdkad6
devizanemre kiemelt iigyfelek szfimdra jegyzetthivatalos, forintban kifejezett 6rfolyapr.

Azizletszab|lyzat L16, pontja drtehndben mdrtdkad6 6rfolyam a mdrt6kad6 devizanem vdteli
|rfolyama, az egyedi lizingszerzodds ldtrejotte napj6n.

Az \zletszabLlyzat L l 8. pontja drtelmdben
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a) Kamatvtitozds I.: a mdltdl<ad6 kamatl6b v|ltozdsa fiiggvdnydben meghat6rozott
kamatkU16nbozet

b) I(arnatv|ltozhs II. (6rfolyaniv6ltozds): a rndrtdkad6 6rfolyarn ds a fizetdsi esecldkessdg
napi|n akturilis deviza elad6si 6rfolyam v|ltozlsdnak fi.iggvdnyeben az alfbbi kdpler
szerint meghatdrozott kamatki.ildnbozet: kamatvilltoz6s IL : fizetdsi kotelezettsdg x
((fizetdsi esed6kess6g napj6n aktu6lis deviza Srfo|yamlmdrtdkad6 6rfolyam)-1)

c) Kamatvtiltozds III. (6rfolyarnv6ltoz6s): a Iizingszerzodds futamid6 lejtuta el6tti
megsztindsekor fizetend6 - ki nem terhelt - kamatkilldnbdzet, amelynek mdrtdke a
szerzodds megsziindsdnek eseteit szab|lyozo rendelkezdsekben lcijldrr keriil
meghat6roz6sra.

Az izletszabLlyzat IL4, pontja szerint az eseddlcessd v6lt lizingdijakra jut6 karnatvilltoz6s II-t
a lizingbead6 ut6lag - a hirdetmdnyben kdzzetett gyakorisdggal - ter"heli ki, amennyiben a
mdg ki nern terhelt valamennyi kamatvfitozits Ii. osszege legal6bb a hirdetmdnyben
meghat|rozott mdrtdket eldri. A szerz6des megsziindsekor a lizingbead6 a mdg ki nem terhelt
valam ennyi kamatv fitoz6s II. t kiterhe I i, i I I etve j 6v6irj a.

Azizletszab|lyzat IIL1.0 pontja alapjilnalizingbevevo kdteles alizingbead6 szdkhelydn es a
fi6ktelephelydn lcitiiggesztett hirdetrldny szerinti kdltsdgeket -azok felmeri.jldse esetdn-
megtdriteni, A lizingbeado a kdltsdgeket az azol< fehneriildselcor hat6lyos hirdetrndny szerint
jogosult meg6llapitani.

Alizingszerzdddsben rdgzitett 100 havi futamido 2014 mdrcius6ban letelt, azonban a felperes
az alperes fltalkeszitett elsz6mol6sok ds felhiv6sok alapjhn meg20l5. febru6r, m6rcius ds
dprilis h6ban teljesitett a felperes rdszdre torlesztdst, igy dsszesen az alperesnek a
lizingszerzlddsse I kapcso latban 4. 9 6 8. 0 3 5,-Ft-ot fi zetett m e g.

Az alperes a Kriri6nak a pdnziigyi intdzmdnyek fogyaszt6i kolcsonszerzoddseire vonatkozo
jogegysdgi hatdrozat|val kapcsolatos egyes kdrddsel< rendezdsdr6l szol6 2014. evi XXXV]ll.
tdrvdnyben rdgzitett elszdmol6s szab|lyairol ds egyes egydb rendelkezdsekrol sz6l6 2014. evi
XL. (DH2) torvdnyben el6irt elszdmol6si kcjtelezettsdgdnel< a 2015, 6prilis 27-en l<elt
elsz6mol6 leveldben eleget tett, fgy a felek kozti elsz6mol6s feltjlvizsg6ltnak minosul,

A felperes kereseti kdrelmdben kdrte, hogy a bir6s6g elsodlegesen nyilv6nftsa a peres felek
6ltal 2005. november 17-dn megkdtott lfzingszerz6d6st ldtre nem jottnek, m6sodlagosan ds
harmadlagosan annak megdllapitftsiit kdrte, hogy az egyedi lizingszerzodds a Hpt. 213. $ (l)
bekezd6sdnek b) ds c) pontja alapjdn, illetve a Hpt. 213. $ (6)-(7) bekezddsdbe ijtl<ozds folytdn
a szerz6dds tisztessdgtelensdge ok6n drvdnytelen. Az drvdnytelensdg jogt<dvetkezmdnydn tril a
felperes k6rte a szerzoddst az itelethozatal napj6ig hat6lyoss6 nyilv6nitani 6s az alperest
kdtelezni a a I{'hri6nak a pdnzi.igyi intdzmdnyek fogyaszt6i k6lcsonszerzoddseire vonatl<oz6
jogegysdgi hatdrozathval kapcsolatos egyes kdrddsek rendezdsdrol sz6l6 2014. evi XXXVIII,
(DHl) tdr:vdny, illetve aDHZ torvdny 3-5. $-a 6s 37. g (1) bekezddsdben foglattal< alapjtu'r
1.275.446,- Ft t6ke ds annak 2015. janudL: 1. napj6t6l a kifizetds napjdig j6r6 10,950lo-os
kamata erejdig, kdrte tovilbb 6 | .446,768,- Ft visszafi zetesere kotelezni az alperest.

A felperes a szeruides ldtre nem jdttdnek meg6llapitds6val kapcsolatban az irasbelisdg
megsdrtdsdre ds a szerz6dds megl<dtdsdre vonatl<oz6 egyezo akarathi6r"ry6ra hivatkozott.

Ezen belijl a felperes az fr6sbelisdg megsdrtdsdvel kapcsolatban el6adta azt, hogy az alperes
izletszabLlyzatht es hirdetm6nydt meg sem kapta, azokal nem is irhatta ald, igy a
szerz6ddskotdslcor hat6lyos 1959. dvi IV. tdrvdny a Polgdri Torv6nyl<6nyv (rPtl<.) 218.g-dban
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foglalt frdsbelisdg kovetelmdnydnek a peres felek 6ltal megkotott szerz6dds nem tesz eleget. A
f'elperes az ir6sbelisdg megsdrtdse kordben arra is hivatkozott, hogy az alperes nevdben elj616
gdpj6rmti kereskedo rdszl,re a l<dpviseletijog deleg6lilsdra szabillyszenien keriilt sor, ugyanis a
gdpjdrmii l<ereskedo - alci szintdn jogi szemdly - reszer|I a szerzodest egy szem ely irta a16,,
szemben az rPtk, 29. $ (3) bekezddsdben fogtaltakkal, amely szerinr az alperes kdpviseletdbep
a szerz6dds megl<otdsdndl kdt szemdlynek) ezen trilmen6en a hitelintdzetekrol ds a pdnztigyi
v6llalkoz6sokr6l s2616 1996. evi CXII. tcjrvdny (r,Hpt.) 47. g-a dmelndben is szintdn kdt
szemdlynek 'igazgat6sdgi tagnak- kellett volna az alperes nevdben elj6rni. Mivel a gdpj6rmri
lcereskedo nem sajdt, hanem az alperesijogelod cdgbdlyegzoje alatt ifi. a16, megsdrtdsre kerlilt
it e*gn5"ilv;inossiigt'i:1" a i:irris*gi r:egeli*riisrril ris a vdgelsxAnrcldsrirl sz6ki 2006. dvi V
torvdny (Ctv.) 8-9. $-aiban, ds igy kozvetve az rPtk.210, $ (l) bekezddsdben foglalt
kdvetelmdny.

A szerzodes ldtre nem jotte megdllapitdsa kordben a f'elperes hivatkozott a peres felek
alcarategysdgdnek hiilnydra is. A felperes 6ll6spontja szerint a peres felek 6ltal alfitt
lizingszerzodds nem tartalmazza az r.Hpt.210, $ (2) bekezdese szerint a lizing1sszeg CHF
osszegdt, a deviza alap/nyilv6ntarl6s mtikdddsdnek, tartozilsra gyakoroit hat6s6nak
magyardzat|t, az tigyleti kamat osszegdt ds mdrtdkdt, a THM-et, a kamaton feliili m6s
koltsdgeket, az ilrfolyamkockizatra vonatkoz6 rendelkezdst, a megk6vetelt CASCO biztositds
eloir6sdt ds dijdt, a kdsedelmes fizetds jogkovetkezmenyeit, a biztosftdkok drvdnyesftds6nek
jogkovetkezntenyeit, 6s a szerzodds egydb feltdteleit sem. A felperes hivatkozoti aga, hogy
serlr az izletszabLlyzatot, sem a hirdetmdnyt nem kapta meg, azabban foglaltakr6l az alperes
nem td.idkoztarta, ezt kovetden a lizing futamideje alatt ezek v6ltozdsair6i sem drtesitettdk. A
felperes 6ll6spontja szerint csak a l[zingszerzlddsben foglaltak azok a rendelkezdsek,
amelyel<et a felperes ismert ds elfogadott, azonban maga a lizingszerz6d,es az r.Hpt.210. $ (2)
belcezddsben foglalt tartalmi elemeket nem tartalm azza. A felperes arra is hivatkozott, hogy a
lizirtgszerzoddsben a fizetdsi kdtelezettsdget mind sv6jci frankban, mind pedig forintban meg
kellett volna hat6rozni, erre azonban nem kertilt sor, minden fizetdsi koielezittsdg forintban
I<erlilt kikotdsre, fgy a felperesnek nem volt a tudom6sa a szenod.esben 6ltala tinylegesen
felvdllalt terhekr6l, errol 6t a felperes sem t6jdkoztatta, igy olyan kock6zatot nem is
vdllalhatott fel, amelyroltudom6sa nem volt,

A felperes a szeruodes drvdnytelensdgdnek megilllapitdsa kdrdben a szerzodls ldtre nem
jottdnek nreg6llapit6sdra ir6nyul6 okfe.jtdsdben eloadottakkal azonosan hivatkozott arra, hogyaz tigyleti kamat, THM meghatdrozdsdra ds felti.intetdsdre nem kertilt sor a
lizirtgszerzoddsben, ebben a kdrddsben a peres felek konszenzus nem volt, ez pedig az r.ptk.
200. $ (2) bekezddse ds az r.Hpt,2l3. $ (1) bekezddsdnekb) ds c)pontjaalapj6n azr.Hpt.2I0.
$ (2) bekezddsdben fbglalt rendelkezds sdrelrne okdn a szerzlde,s drvdnvtelensdsdt
eredmdnyezi.

A felperes a szerzodds drvdnytelensdge kordben vitatta az Arfolyamkockdzattal kapcsolatos
t|iekoztatds megf'elelosdgdt, 6ll6sponda szerint mivel a l<ock6zatfeltdr6 nyilatkozat al|ir6s6ra
rlem kerfilt sor; ezen tilmenoen pedig a peradatok szerint megfelelo tiljdkoztatilst az
drfolyamkocl<Lzatrol az alperestol nenr kapott, ds sem a szenldes egyedi rdszdbol, sem az
ilzletszab|lyzatb6l nem 6llapithat6 meg az 6rfolyam v6ltoz6sdnak hat6sa a
t6rlesztordszletekre, az ebbol eredo val6s kockilzat bekdvetkezdsdvel a felperesnek nem
kellett szdmolnia. A felperes hivatkozott arra, hogy a kialakult bfr6i gyakorlat szerint a
fogyaszt6 csak akkor viseli az ilrfolyatnkocl<6zatot, ha az arra vonatkoz6 tdjekoztat1s
megfelelt a l(tria jogegysdgi hat|rozataiban, valamint az Eur6pai Uni6 Bir6s6ga itdleteiben
fel6llitott l<6vetelmdnyrendszernek. A felperes e16adilsa szerint a rdszdre megadott tiljekoztatils
nem volt megfelelo, nem tartalm azta, hogy az |rfolyamv'illtozds hatdsdra a torleszto rdszlet
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ak6r t6bbszords6re is megemelkedhet, azt sem, hogy az frfolyamv|ltozds irfnya ds r"ndrtdlce

elore nem 6llapithat6 meg, a h6trdnyos 6rfolyamv6ltoz6snak nincs fels6 hathra, ds azt sem,

hogy az 6rfolyamv6ltozds lehet6sdge va16s, ds a hitel futamideje alatt b6rmikor

bekbvetkezhet. A felperes 6ll6spontja szerint mindez egyiittesen azt jelenti, hogy a perbeli

szerzodes l<amatv|ltoz{s II. pontja, az izletszabllyzat 17,, ll'4.,v1.18, b), c) pontjai ds a

VIIL3. pontjai tisztessdgtelenek, azaz a szerzodes az r.Hpt, 203. $ (6)-(7) bekezdds6be

fitkozds fo lytdn ti sztes sdgte Ien, azaz te lj es mdrtdkben drv dnyte I e n,

A felperes hivatkozott a Kriria l(onzu1t6ci6s Testiiletdnek 2019, 6prilis l0-i emldkeztetdjeben

foglaltakra is, mely szerint az ilrfolyamkocl<|zat nem terheli a fogyaszt6t, ha a t6.iekoztat6s

rnegt6rtdntdt ds elv6rt tartalm6t a p6nzligyi inLdzmeny sem kock6zatfeltdr6 nyilatkozattal, sem

a izerzodes vil6gos ds drtheto rendelkezdseivel, sem pedig a sz6beli tttjekoztatds

megt6rtdntdvel ds tartalm|val nem turdja bizonyitani, A felperes el6adta, hogy esetdben nincs

fogyaszt6 6ltal al|irt kock6zatfelt6r6 nyilatkozat, a szerz6ddsben ds iizletszab6lyzatban nem

tal6lhat6 tdj6l<oztat6s az furfolyamkockhzatrol, a penzigyi szolg6ltat6 teljesftdsi segdde (a

gdpj6rmii keresked6) sern t6jdlcoztatta sz6ban az ilrfolyaml<ock6zat letdr6l es veszdlyeir6l,

itiUU.t k6z6tt a kamatparit6s fogalm6r6l ds drvdnyestildsdnek kbvetkezmdnydr6l, az alperes

6 ital i sm ert l<ozgazd asitg i to rv dnysze rii s d gekro l.

A felperes el6adta, hogy az 6rfolyamv6ltoz6sdb6l ered6 kockdzat metlegeldsdt nehezitette,

hogy az alperes az ilrfolyaml<ocl<tzatra vonatkoz6 rendelkezdseket egym6st6l elszigetelten, az

izletszabdJyzat hi.ilonbdzo fejezeteiben rogzitette, a felperesnek igy nem ttint ki egydrtelmfien,

hogy a forintgyengi.ll6s hat6s6ra flzet6si kotelezettsdge korl6toz6s n6llci.il novekedni fog' ezdrt

atdjdkoztat6s az r.Hpt. 203. $ (6) ds (7) bekezddsdben foglaltaknak nem felel meg'

A felperes a szerzodds drvdnytelensdgdnek rneg6ltapit6sa esetdn a DFII tdrvdny es DH2

t6rv6ny 3-5. g-a ds 37. g (1) bekezddse alapjdn kdrte alizingszerzodds itelethozatalig toftdno

hat6lyoss6 nyilv6nit6s6t ds a lizing szerzodes alapjdn a szhmitdsai szerint 4.042.000,-Ft fizetdsi

l<otelezettsdge figyelenrbevdteldvel az alperes kdtelezdsdt L27 5 .446,-Ft ds ezen 6sszeg

kdsedelmi kamata megfizetdsdre,

Az alperes ellenkdrelmdben a kdrte a felperes keresetdnek elr"rtasft6sdrt. A szerzodes l6tre nem

j6tte iekintetdben eloterjesztett lcereseti kdrelem vonatkozdsihan az alperes hivatl<ozott arra,

hogy az alperes nem befektetdsi szolg6ltat6, a peres felek 6ltal rnegkiitott lizingszerzodds senr

tartalmaz befektetdsi elemeket, az tisztiln devizaalapfi lizingszerzldds, amely pedig a I(fria
612013, szdm alattijogegysdgi l"rathrozata szerint sem tadalmaz befel<tetdsi elemet. Az alperes

a szerz6dds alaki hib6j6ra val6 felperesi hivatkoz6st is megalapozatlannal< tartotta, mivel az

alperes 6s gdpj6rmij keresked6 t<6zotti egyi.ittmiikdddsi meg6llapod6s alapj6n a szerzodest

tdnylegesen al6ir6 szemlly javdra egyedi szerz6ddskdtds esetdn a seglegyzesi jog gyakorldsa

1truhttzhat6 olyan szemdlyre is, aki a Ctv. alapj6n a nem jogosult a gazdas6gi tdrsasag

kdpviseletdre, vagyis a szerzodest az alperes nevdben al6ir6 term6szetes szemdly val6ban nem

min6stil az alperes cdgjegyzdsre jogosult kdpvisel6jdnek, iigyleti kdpviselokdnt viszont az

alperes nevdben elj6r'hatott. Erre figyelemmel a peres felek l<dzott a lizingszerzodds ir6sbarr

6rvdnyesen ldtrejott, azazalperes rdszdr6l is al6ir6sra kerlilt azr.Hpt.2l0. $ (l) bekezddsdben

r 6 gzitelt e gy sze rft ir6s b e I i s d g ko v ete I m d ny d n e l< m e g fe I e I o e n'

Az alperes eloadta, hogy a felperes 6ltal hivatkozott r,Hpt. 212'Zl4lC, $-aiban foglalt

reldelkezdsek kiz6r6lag csak hitel' ds kolcsonszerzoddsekle vonatl<oznal<, mivel a peres flelel<

kbzdtt pdnztigyi lizingszerzodds j6tt ldtre, igy a felperesnek erre vonatkoz6 hivatkoz6sai

megalapozatlanok, Aszerzbdes megkotds6nek id6pontjilban nem volt kotelezd tafialmi eleme

a lizingszerz6ddsnek sem az i.igyleti kamat, sem pedig THM szdzaldltldb form6ban tortdno

feltgntetdse, kizdrolag az r.Hpt. 210. $ (2) bekezddsdben rogzitetl egydrtelmii
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meghat6tozotts6g kovetelmdnydnek kellett megfelelnie, a peres felek pedig minclen, az r-Hpt.210' $ (1)-(2) bekezddsdben rogzitett kovetelmdnyben irdsban *"gillupiatat, A szerz6ddstaftalmazza az osszes lizingdiiat, igy a toketartozds figyelembevdteldvel a kamat m6rtdkemegdllapfthat6, a dijak, koltsdgek, a kdsedelmes tetjes{tes jogkovetkezmdnyei pedig aszerzodds elv6laszthatatlan reszer kdpezo i:zleiszabillyzatb6l ds hircletrndnybol
rneg ismerhetoel<.

Az alperes dlldspontja szerint szintdn megalapozatlan a fblperesnek a szerz1d,es devizaalapilelszdnroldsdval kapcsolatos kifogdsa, ugyanis forintalapfr szerzid,es esetdn a felperest nemterhelte volna elsz6moliisi kotelezettsdg az alperes feld az ilrfolyamrdsbol ds az egyoldattikanratenreldsbol ered6en, Az alperes hivatkozott arra, hogy a szerz1deskotdskor a felekszabadon 6llapodhattak meg egymilssal akkdnt, hogy a lizing,szerzoddsiik alapjdn az ad6snak afizetdsi lcotelezettsdge forintban, de egy drtdk6lland6sagi kikotds fiiggvdnydben ke llteliesitenie az eseddkessdgkor drvdnyes devizadrfolyam figyelembevdtele,Iel , igy a devizaalapft l<il<otdsnek koszdnhetoen a felperes a forint aiaprr finan szirozkshoz kdpest kedvez6bbl<amatszint mellett .juthatott finanszlrozhshoz, .*ril"tt a svrijci franknak a fbrinthozviszonyitott 6rfolyamdnak csokkendse esetdn a felperes flzetdsi l<otelezettsdge is csokkent. Afblperesszdnddka deviza alapri lizingszerzodds megkcitdsdre irdnyu lt, ezt tfiur:rtiu ald annaktdnye, hogy a felperes al|irta a Finansziroz6si kdreGm ll. megnevezdsii dokumentirmot; amelytartalmazta a mdrtdkad6 devizanemet, a vllasztott elsz6mol6si konstrukci6t, valamintmirtdkad6 drfolyam aktu6lis drtdkdt, A dokumentum al6ir.6s6b6l a felperesi sz6nddk aszerz6dds megkotdsdre egydnelmiren meg6llapithat6, a f'elperes 12 dv elteltdvelmegalapozatlanul hivatkozikarra,Ltogy azabbin foglaltakra azakaiatanepr terjeclt ki.
Az alperes el6adta, hogy sohasem 6llitotta azt a koriilmdnyt, hogy az Llzletszab1lyzatban
fbglaltakat a felperessel egyeclileg megtdrgyalta volna, ilyen jellegti kotelezettsdge aszerzoddsl<citdskor az alperesnek nem is dllt fenn. A felperes dltal hivatkozott kikotdsek aszerzdddsl<otdskor hat6lyos r.Ptk.205/4.$ (l) bekezddse alapj6n ezek afeltdtelek 6ltal6nosszerz6ddsi feltdteleknek minosiilnek, alkalmazdsuk nem iitkozdtt jogszabillya. olyanszerzoddsi fbltdtelt pedig az alperes nem allcalmazott, amelyet a jogszab6lyt6l, a szok6sos
szerzoddsi feltdteltol vagy a felek 6ltal kordbban alkahnazott fettdteltdl val6 e ltdrds miatt afelperesrrek l<ifejezetten eI kellett volna fogad nia. Azalperes az 1ltal1nosszerzoddsi feltdtelek
rnegismerhetosegdt az iigyfelforgalom szdmdra nyitott i]zlethelyisdgeiben, iroddiban dshorrlapjdn is folyamatosan kozzdtette. igy azok megismerhetosdgdt biztositotta.

Az alperes dlt6spontja szerint drfolyam villtozilsdb6l ered6 kockLzatravonatkoz6 t6j6koztatrisi
l(dtelezettsdgdnel< azizletszabSlyzatban eleget tett, a felperes rdszdre val6tlarr tiljekoztatkst azdrfblyarnkocl<'zatrol nem adott a felperesnek. Az alperes kotelezettsdge nem te4eotretett kiaffa, hogy a hosszabb t6vra kotott szerzodds teljes futamicleje alatt *i lehet az
6rfblyamvdltozds ir6nya, fels6 hatara ilyen ir6nyrt tdjlkoztatlst az alperes nevdben elj6r6
szemdly sem adhatott a felperesnek. Ezzel szemben a felperes szdm1rafelisl.rerhet6 lett volna
a szerzodds gondos dttanulmdnyozdsa mellett, hogy az egyedi szerzodds 6. pontjriban r1gzitett
forintosszegek a svdjci franknak a szerzodeskdtds id6poiiiaou" az ir6nyado lonioni bankkozi
piacon jegyzett refbrencia-kamatlilb 6s az e deviza rorintiroz viszonyiiott szerzoddskotdskori
6rfolyama alapjdn kerij Inek meghat6rozdsra.

Az alperes 6llSspontja szerint a felperes az drfolyamko cklzat kordben a sziiksdges
tdjdl<oztat6st megkapta. Az azletszabillyzat tartalmazza a rendl<ivtili rirfolyamesem6ny
fbgalrn6t, melybol egydrtelmtien kidertil, hogy az drfolyam szdls6sdges mdrt6kben isv|ltozhat, igy azzal a fblperes is tisztdbau lehetett volna, ha izletszab1lyzat rendelkezdseit
l<el16 figyelmessdggel elolvasta volna, ennek elmaraddsa az alperes ter5dre nem r6hat6. Ezen
tflnren6en az alperes dlldspontja szerint a felperest u ,."rr.dde, megkotdsekor az alperes
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k6pviseletdben elj6ro keresked6 szintdn thjekoztatta sz6ban az ilrfolyamv|ltozhsrol. Az
alperes fenntartotta azt az 6ll6spontj6t, hogy a felperes r6,szere megadott t6jdlcoztatds egy
6ltal6nosan tdj6l<ozott, dsszenien figyelmes ds korliltekinto fogyaszt6 megfelelo volt, a

felperes azonban nem tekintheto dsszerr"ien figyelmes ds koriiltekinto fogyaszt6nak, nrivel a

szerz6ddsi feltdteleket saj6t 6ll6spontja szerint is csak 6tfutotta,

A peres etj6r6s sor6n a felperes l<ereseti kdrehrei telcintetdben l<6rte l<ozbens6 it|let (-
rneghozatal6t.

A felperes keresete jogalap tekinteteben az al6bbiak szerint megalapozott:

A hakilyban volt 1959. dvi I\2. trjn'dny (r.Ptk.) 205. $ (l)-(2i bekezddse drrelmeben a

szerzodts a {,elel< alEarat6nal< kolcsdnds ds egybehangzri kifbjezisivel jdn ldn'c.. A szelzod*s
iitrejiittdhee a {eleJ<rrek a ldnyeges" valamint a hrirnlelyikiik 6ltal lcnycgesnel< rniniisitctt
kdrddsekhen valo nrcg6llapoddsa seiilcseges. Nenr kell a {bleknel< nr*giillapodniuk olyarr
k6rdesek ben, anr e I yek et .i r: gsza bii ly renci ex.

Az r.Ptk.209. $ (1) belcezddse alapj6n tisztessdgtelen az 6ltal6nos szerz6ddsi feltdtel, illetve a

fogyasztoi szerz6ddsben egyedileg meg nem t6rgyalt szerz6ddsi feltdtel, lia a felel<nel< a

szerz6ddsb6l eredo jogait ds kdtelezettsdgeit a j6hiszemrisdg ds tisztessdg kovetelm6nydnek
megsdrtdsdvel egyoldahian ds indokolatlanul a szerzoddsi feltdtel t6maszt6i6val szerz6ddst
kdt6 fel hdtrdny6ra 6llapitja meg.

Az r.Ptk. 209, $ (4) bekezddse drtelmdben a tisztessdgtelen szerz6ddsi feltdtelekre vonatkozo
rendelkezdsel< nem alkalmazhat6k a foszolg6ltat6st megallapit6, illetve a szolg|lLat6s ds az
e I I enszo I 96l tatts ar 6ny 6t m egh at6ro zo szerz\ des i ki kdtdsekre.

Az r.Ptk. 685. $ e) pontja alapjdn fogyaszt6i szerz6dds: az a szerzodds, amely fogyaszto 6s

olyan szemdly kdzdtt jon ldtre, aki (amely) aszerzodest gazdashgi vagy szal<mai tevelcenysdge
kdrdben koti; a tdrvdny j6t6ll6sra ds kelldkszavatoss6gra vonatkoz6 szab|lyai alkalmazfsilban
az a szerzbdds rnin6si.il fogyaszt6i szerzodesnek, amelynek t6rgya ing6 dolog, kivdve a

villamos energi6t, a "talt6lyban, palackban vagy egydb m6don lcorl6tozott mennyisegben vagy
meghat6rozott tirtartalornmal I<i nem szerelt - vizet es g6zt, tov6bb6 avegrehaltlsi elj6r6s vagy
m6s hatos6gi intdzkedds folyt6n eladott dolgot, valamint az olyan drverdsen eladott lraszndlt
d o I got, am elyen a fo gy aszto szem d lyese n r eszt veh et (fo gy asztdsi ci kk).

Az r.Hpt. 210. $ (2) drtelmdben pdnzi.igyi ds kiegdszit6 pdnztigyi szolgdltatfsra irdnyu16
szerzoddsben egydrtehntien meg kell hat6rozni a kamatot, dijat ds rninden egydb l<oltsdget
vagy fbltdtelt, idedrtve a kdsedelmes teljesit6s joglcdvetkezmdnyeit ds a szerzlddst biztosit6
melldkkotelezettsdgek drvdnyesftdsdnek rn6dj6t, kdvetkezmdnyeit is,

r.Hpt. 212. $ (1)-(3) bekezddse drtelmdben a fogyasztftsi, lakoss6gi k6lcsdnszerzoddsnek
tartalmaznia kell a kiilon jogszabdly alapjdn megdllapftott dves szhzalel<ban kifejezett tel.ies
lriteldijmutat6t. A teljes hiteldij a fogyaszto 6ltal a lcolcsdndrt {'rzetendo terhelds, amely
tartalmazza a l<amatokat, foly6sitrisijutaldkokat ds minden egydb - a kolcsdn fethaszndldsdval
kapcsolatosan fizetendo - kdltsdget. A teljes hiteldijmutato az a belso kamatl6b, arnely mellett
azigyfel6ltal visszafizetend6 toke ds teljes hiteldij egyenlo azigyfel6ltal a folyosft6skor a
pdnziigyi intdzmdnynek fizetett kdltsdgel<kel csdkl<entett hitel6sszeggel.

r,l-{pt. 213. $ (1) alapj6n semmis az afogyasztdsi, lakossdgi kolcsonszerzodds, amelyil< nem
taftalmazza

a) a szeru6d€s tdrgy6t,
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b) az dves, szizalekban kifejezett teljes hitelclijmutar6t, a hiteldijmutat6 szamitiisa sor6n
figyelernbe nem vett egydb - esetleges - t<oltsdgek meghatdrozdsrit ds osszegdt, vagy ha az
ilyen koltsdgek pontosan nem hat6rozhat6k meg, az ezel<re vonatkoz6 becsldst.

c) a szerzoddssel kapcsolatos dsszes koltsdget, idedrtve a kamatokat, jdruldkokat, valamint
ezek dves, szdzaldkban kifejezett drtdkdt,

Figyelemmel a szerzoddskotds idoponddra, a bfr6s6g a jogvitdt 2013. dvi CLXXVII. rv.
(Ptkd') 50.$ (l) bekezddse drtelmdben az akkorhatdlyos r,Pth.205. $ (l)-(2) bet<ezcldse,209,g
(l) ds (4) bekezddse, 605.$ e) pontja, valamint az r.Hpt.2l0.$ (2) bekezddse, 212.$ (1)-(3)
bekezddsei, valamint a 213.9 (1) bekezddse alapj6n birdlta el.

A bir6s6g 6ltal eloterjesztett l<ereseti kdrelmeket, a felperes 21. ds 30. sorszdm alatti
l<eresetpontositds alapjdn - figyelemmel a felperes 6ltal kozbenso itdlet meghozatalfua
eloterjesztett kdrelemre * a kereseti kdrelmek l6tsz6lagos t6rgyi keresethalm azata ol<6n
vagylagos kereseti kdrelmeknek tekintette.

A birdsdg a lefolytatott bizonyitdsi eljrirris sor6n megd[lapitotta, trogy a felperes, nrilt
lizingbevev6 es az alperes mint lizingbead6 2005, november l7-dn pLA
szerzoddsszdmon egyedi pdnzligyi lizingszerzodes kotottek a 5 forgalmi rendsz6m(r

tl t ipu sri szem d lygdp kocs i rn e gvdsiirl ds6rr ak finanszir oz6s6r a.

A szerzodds szerint a felperes toketartozdsa 2.540.000,-Ft, a felperes 6ltal fizetendo ets6
lfzingdfi 317.500,-Ft volt. A felperesnek a szerz6dds alapjdn 2005. december l5-tol minden
h6rrap 5-ig havi 37.251,-Ft osszegii rendszeres lfzingdijat kellett 100 h6napos f'tamid6 alatt
az alperes rdszere megfizetnie . A szerzodesben mdrtdkacl6 devizanemkdnt w6jci frank (CHF)
lceriilt nteghardrozdsra. A szerzodds futamideje alatr a felperes az alperes rdizdre az alperes
6ltal el6irt lizingdijalcat megfizette, az alperes 6ltal kdszitett elsz6moldsok ds felhivdsok
alapjdn mdg osszesen a felperesnek a lizingszerz6ddssel kapcsolatban 4.96g,035,-Ft-ot
ttregfizetett.

A ltlperes kereseti lcdrelmdben kdrte, hogy a bir6s6g nyilv6nitsa a peres felek dltal 2005.
november 17-dn megkotott lfzingszerzdddst ldtre nem jottnek a kdpviseleti jog hi6nya ds a
szerzodds megkdtdsdre vonatkoz6 egyezo akarat hidnydnak okdn.

A ltlperes hivatkozott arra, hogy az aiperes nevdben megkotdtt szerzoddsndl a
nyilatkozattevonek nem volt kdpviseleti .iogosLrltsdga a kdpviselttol sz6rm azo szab1lyos
rtreghatalmazds hi6ny6ban. A birosdg a felperes okfejtdsdvel szemben a kdpviselet
tekintetdben az alperesi 6ll6spontot elfogadta, a perbeli szerzodds megkotdsekor azr.Apt. 14,
$ (1) bekezddse nem irt elo egydb olyan kcivetelmdnyt a meghatalmaz6s kordben, amely az
r.Ptl<, szabdlyait6t eltdr6 lett volna, az alperes 6ltal csatolt, az alperes ds a Speed Aut6h6z l(ft.
gdpjdrmti kereskedd kdzdtt ldtrejott egyiittmtikdddsi meg6llapod6s pedig ennek megfele16
volt, Ezen tirlmen6en pedig, ha a szerzoddst kdpviselokdnt megkoto szerndly kdpviseleti
ioggal nem is rendelkezett volna, az r.Ptl<.221. $-6nal< (l) bekezddse alapj6rr az alperes
jogosult a kdpviseleti .iog ndll(ul nevdben elj616 nyilatkozat6nak j6vdhagyds6ra, ebben az
esetben a szerzodds a megkotesdre visszahat6 hatdllyal ldtrejon a felek kozdtt ldtrej6n, ds a
.ielen esetben sem vitatta alperes a nevdben eljdr6 gdpjdrmr.i kereskedo elj6r6s6t.

A felperes dltal hivatkozott akarathi6ny tekintetdben a bir6s6g meg6llapftotta, hogy az alperes
a 1'elperes rdszdre a l[zingszerzoddsbe n megjelolt pdnzdsszeget a szemdlygdpj6rmir
nregvds6rldsdra biztositotta, ezt lcovetoen szemdlygdpj 6rmi az alperes rdszdre 6tad6sra keriilt,
az alpet'es pedig a fblperes rdszdre a lizingszerzoclds atapjdn a lizing futamicleje alatt, illetve a
lirtamid6 lej6rtdt l<dvetoen is az alperes elsz6mol6sa atapjdn a lizingdrjal<at megfizette. Azt is
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meg lehet 6llapitani a peradatol< alapj6n, hogy a DH2 tdrvdny alap.i6n az alperes a 2015,
Aprilis 27-en l<elt elsz6mol6 leveldben a perbeli fogyaszt6i lizingszerzodds tekintetdben
elsziimolt, a peres eljdr6s sordn a felperes pedig a bir6s6g felhivfsdra alckdnt nyilatkozott,
hogy a DH2 torvdny 38. $ (6) bekezddse alapjdn az elszitmoldst feli.ilvizsgdltnak tel<inti,

A BH20l8, 230. szdmfi jogesetben a t(irria r6rnutatott arra, hogy amennyiben a

kdlcsonszerz6dds al6ir6sdt kovet6en a hitelez6 fokotelezettsdgdnel<, a l<6lcsdndsszeg
foly6sit6s6nalc eleget lett, az ad6s pedig tdrlesztdsi kdtelezettsdge teljesitdsdt megkezdte,
tipikus esetben nem lehet megalapozottan arra hivatkozni, hogy a szerzodes ldtre sem jott.

A bir6s6g a fenti indokol6s alapj6n a perbeli szerzodes ldtrejdttdt nem tudta meg|llapitani az
r.Ptk.205. $ alapj6n, a felperes 6ltal akarati hibdkkdnt megjel6lt koriilmdnyelc a felperes
l<drelme alapjdn is a szerz6dds drvdnytelensdgdnel< meg|llapithsa kordben drtdlcelhetoel<.

A felperesnek a szerzodds 6rvdnytelensdgdnek meg6llapftdsa kdrdben meg6llapithat6, hogy a

per tdrgyttt kdpez6 lizingszerzodes a ,,mdrtdkad6 devizanem: CI-lF" rendellcezesdbol
kdvetkez6en deviza alapu szerz6ddstipusnal( tekinthet6, az r.Ptk,605.$, e) pontja alapj6n pedig
fogyaszt6i szerz6ddsnel< min6siil, ahogy azt aliltdmasztja az a l<driilmdny is, hogy az alperes a
felperessel a DH2 torvdny alapj6n elsz6molt.

A I(riria 612013, szhmu PJE hat6rozata alapjiln deviza alapir hitel-, l<olcsdn- ds pdnzligyi
lizittgszerzoddsek lehetnek fogyasztoval kotdtt szerz6ddsek, de fogyaszlonak nem rnin6si.ilo
jogalanyol<l<al is kotottek pdnzUgyi intezmdnyel< deviza alapt szerzoddsel<et. A tov6bbial<ban
eltdr6 nregtbgalmazds hi6ny6ban a deviza alapri l<olcsdrrszerz6dds fogalma l<iter.ied a deviza
alapri hitel- ds pdnzi.igyi lizingszerz6ddsekre is.

A l(itria 212014. sz6mu PJE hatdrozata szerint a deviza alapir fogyaszt6i kdlcsonszerz6dds
azon rendelkezdse, amely szerint az frfolyamkockdzatot - kedvezobb kamatmdrtdk ellendben

-korl|tozds ndlktil afogyaszto viseli, a fdszolgdltat6s l<6r6be tartoz6 szerzoddses rendelkezds,
amelynek tisztessdgtelensdge f6szab6lykdnt nem vizsg6lhat6. E rendell<ezds
tisztessdgtelensdge csak akkor 6llapithat6 meg, ha az 6ltal6nosan t6jdkozott, dsszeriien
figyelmes ds korUltekinto 6.tlagos fogyaszto szdndra annal< tartalma a szerz5ddskdtdsl<or -
figyelemmel a szerzbdes szdveg6re, valamint a pdnzligyi intdzmdnytol kapott t6jdkoztat6sla is

- nem volt vil6gos, nem volt drtheto.

Mivel a I(irria 212014, szttm alatti PIE hatdrozata a l(riria 612013 szdmfi P.lE hat6rozattban
foglaltakra visszautal, a perbeli deviza alapu lizingszerzodesre is alkalmazni kell a l<dt
jogegysdgi hatdrozatban foglaltal<at, igy b6r az alperest a Hpt. 203.$ (6)-(7) bekezddsei
szerinti kock6zatfelt6r6si kotelezetts€g nem terheite, tdjel<oztatdsi l<otelezettsdge a felperes
feld a jogegysdgi hat6rozatok szerint az rPtk.209. $ (2) bel<ezddse alapj6n fenn6llt, a szerz6dds
tisztessdgtelensdgdnek megitdldse kordberr az alperest6l l<apott tdjdkoztatdst vagy annal<
hiilnydt figyelembe [<ell venni, alizingszerzoddsek esetdn is ir6nyad6 azonban az r.Ptl<,205,$
(3) bekezddsdben eloirt 6ltal6nos tdjekozLatdsi k0telezettsdg, valamint a 212014. es 612013,
PJE hatdrozatokban fo slaltak.

A 212014. PJE hatdrozat eftelmeben a fogyaszt6 a jogszablly 6ltal el6ir1 t6jdkozLalist
megkapta, akockinat feltfiro nyilatkozatot al6irta, akkor azt - az ellenkez6 bizonyitlsttig - rigy
kell drtdkelni, hogy az |rfolyamkockhzat korl6toz6s ndlkUl 6t terhelo volta szdmttra vil6gos ds
dftheto volt, illetve annak kellett lennie. A pdnziigyi intdzmdnynek kell bizonyftania, hogy a
fogyaszt6 tdjel<oztatdsa ilyen m6don megtortent. Arnenrryiben azonban az ilrfolyanrlcocl<dzat
korlatlan viseldsdnek szerzdddsi rendellcezdse a fbgyaszLo szdmiua a pdnzilgyi int6zmdnynel<
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ftlt6hato ol<b6l nem volt vil69osan felismerhet6, illetve drtheto, ferrn6llna[< a szerz6dds
t i sztessegtelensdge meg6l lap f t6sdnak a fe ttdte lei.

A l(irria devizahiteles pereket vizsgdl6 I(onzult6ci6s Testi.ilete 201g. dprilis 10-i
osszefbglal6jdnak 4 ds 6. pontja szerint nem mindsiil megfelel6 tdjdkoztat6snak, ha az
drfolyaml<ockdzat visel6se csak kil<ovetlceztethet6 a szerz6dds egyes rendelkezdseibol, vagy
tdbb klilonbozo okiratban (pt, {SZF, fizletszabillyzat, hircletmdny) szerep16 rendelkezdsek
egyi-ittes drtelmezdse- alapj6n. Onmagdban az, hogy maga a fogyaszt6 nem jdrt el kello
kcirliltekintdssel, nem zdr.ialci, hogy a fogyaszt6 arra hivatkozzdk,hogy a pdnzugyi intdzmeny
11ell'1, vagy nel'}1 nregfeleloen tett eleget a trljdkoztat6si kotelezettsdgdnel<. Annak
megitdldsdndl, hogy a fbgyaszt6 kell6 kori.jltekintdsseljdrt-e el, amikor- nero L6tt a pdnziigyi
intdzmdnyt6l tovdbbi tdidkoztatdst, figyelemmel kell lenni a szerzodds 6tlagos togyasiiO
sz6,mara esetleg felredrtheto, hom6lyos, bonyo lult megfogalmazdsdra is.

A funtiek alapi|n a bir6siignak a peres eljdr6s sordn vizsgdlnia kellett, hogy a felperes az
alperestol, illetve az alperes kdpviseletdben elj616 gdpj6rmii kereskedotol frdsban vagy sz6ban
kapott tdj dkoztatds m egf.e I e I 6 tdj €koztatilsn ak m inosii l- e,

A per tdrgyaliisrin tanLil<ent l<ihallgatott :r tanfvallomrisrib6l nem 6tlapithat6 meg, hogy
a felperes drfolyaml<ockizatra vonatkoz6an megfelelo sz6beli tdjdl<oztatdst kapott. A tanir
egyrdszt magdra felperesre ds a perbeli szerzodesre nem is emldkezett, dltal6possdgban annyit
mondott, hogy devizahitel estdn az 6rfolyarnmozgdsok hatdsdra a havi idrlesztdsek
vdltozhatnal<, illetve forinthitel esetdn ilyen v6ltozdst a ktilonleges plnzpiaci mozgdsok
ol<ozltatnal<. A tanri vallom6s6b6l kiemelendo, hogy maga a tanfi is irgy nyilatkozott, hogy
tudomiisa szerint a sv6.jci fi"ank alap0 kcjlcsonnek stabilnak kellett volnu maiaclnia, a jelentos
dLfolyamv6ltoz6sra tnaga a tan(r sem szdmitott, igy dletszer[itlen, hogy a tan(r az
drfblyaml<ockdzat redlis veszdlydre a felperessel megl<6tott szerzodds sor6n rdmutathatott
volna. A tdjdkoztat6s a kordben a tanft mdg elmondta, hogy a forintalapfr ds devizaalapir
kolcsonok kdzott a tdrlesztordszlet dsszegdben mintegy 20 %o-os eltdrds volt, igy az tigyfelek
inkdbb az ut6bbit vdlasztottdk, valamint elmondta azt is, hogy az tizletsiabalyzatot az
tigyfblel<nek 6tadtdk, 6ttanulm6nyozilsdt azonban eleg laz6n szoktdk kezelni, b6r erre lett
volna lehetosdglil<. A felperes 6lldspontja szerint aziizletszabillyzatotnem kapta meg, azonban
szemdlyes el6ad6sa sor6n azt elismerte, hogy a szerzodes megkotdsekor inkdbb a g6pjdrmilvet
kapcsolatos dolgokr6l beszdltek, ebb6l kovetkezoen sz6beli t6.jdt<oztatdst a szerz6clds
megkdtdsekor az alperes kdpviselojdtol az alperes tdjdkoztatrisi kordbe es6 koriilndnyek
tekintetdben nem is k6rt, azonban a konzultativ testiilet 6lldsfoglalds6nak drtelmdben ez a
l<ori"ilnrdny nem z\r.iaki azt,hogy. az alperes nem vagy nem megfelelo tdjdkoztatdsdra a peres
elj6rds sordn hivatkozhasson

Az alperesi t6.idkoztatds nregfelelosege l<ordben a bfr6sdg vizsg6lta a finanszirozdsi kdrelmet,
az egyecli llzingszerzoddst ds az annak elv6laszthatatlan reszetk6pez6 itzletszabillvzarcr..

A felperes a finanszfrozdsi kdrelemben deviza alapfi lizinget, majd a szenoclds megkotesekor
a ,,Havi fix" - fix torlesztordszletekkel rendelkezo deviza alapfi korrstrukci6t vdlasztotta. A
szerz6ddsben mdrtdkad6 devizanemkdnt CHF keri.ilt meghatdroz6sra, valamint a szerzoclds
tartalnlazza azti,hogy a lcamatv6ltozds II, (drfolyamvdltozris) elszdrmoliisa a szerz6dds szerint
a ftttamido vdgdn tortdnik azzal, hogy drfolyamvdltozds esetdn a futamiclo azonos
tdrleszt6rdszletekkel meghosszabbodik, vagy az drfolyamvdltozds visszaj6r6 dsszegdt az
alperes a felperes rdszdre visszauterlja.
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Ezen trilmenlen az 6rfolyamlcockdzattal kapcsolatos egydb l(ikdtdsel(et sem a finanszfrozasi
kdrelem, sem maga az egyedi lizingszerzodds nem tartalmaz, azokat a izletszabtrlyzat
6ltal6nos szerzod dsi f€ltdtel ei b6 I lehet m eg6l lap itan i.

PLA/2005.06.01. sz6rnii izletszabfilyzat (Usz.). I.6. pontja, I.12. pontja, Ll6. porirja es az
izletszabLlyzat Ll7., L78. a), b), c) pontjainak rendell<ezdseib6l egydrtelmilen rlerr trinik lci,
hogy a fogyasztora h6tr6nyos 6rfblyamv6ltoz6snak nincs fels6 hatdr.a, vagyis a tdrleszt6
rdszlet akrir jelentosen is megemelkedhet, valamint az sern, hogy az itrfolyamvdltoz6s
lehet6sdge va[6s, az a hitel futarnideje alatt is bekdvetkezhet ds az net1"t elhanyagolhato
mdrtdkii kockdzatot jelent, 6s nem csak elhanyagolhat6 mdrtdkben novelheti a t6rleszt6
rdszleteket (a Kirria devizahiteles pereket vizsg6l6 l(onzult6ci6s Testiilete 2019. aprilis l0-i
dsszefoglal6ja 8-9. pont). Ezen tirlmen6en az is rneg6llapithat6, hogy az irfolyam
vttltozdsf+val kapcsolatos rendelkezdsek a szerzodesben, illetve az izletszab6lyzatban t6bb
kiilonbdz6 helyeri is megjelentek, fgy a felperes szitmdra a szerzodes teljesitdsdvel lcapcsolatos
lcdtelezettsdgdnel< terjedelme, az, hogy az ilrfolyamv6ltoz6snal< nincs fels6 hatfga, igy a
Iizingdij mdrtdke ak6r jelent6sen is megemellcedhet, valamint hogy ennek kocl<6zat6val a
lizing futarnideje alatt a reillisan sz6molnia kell az alperes t6jdkoztat6s6b6l ne volt
megrillapithato, igy az alperes tdjekoztatdsa nem felelt meg sem a l(rjrria 2/2014. sziun alatti
PJE hatdrozatftban, sem a I(firia 612013 szttmu PIE hatdrozatfban foglaltalcnal<, illetve az
Eur6pai Bir6s6g ebben a lcdrddsben ir6nyacl6 joggyakorlat6nal< sem.

A fenti indokol6s alapj6n a bir6sag az ilrfolyaml<ockdzat viseldsre vonatkoz6 l<il<dtesel<
tisztessdgtelensdgdt, ds ebbol ered6en semmisdgdt illlapitofra meg az r.ptk.209. { (l) ds az
r.Ptk.209.lA, $ (2) belcezddse atapjiln

Mivel az'r.Ptk' 2091A,fi (2) bekezddse drtelmdben fogyasztoi szerzoddsben az altalanos
szerzoddsi feltdtell<dnt a szerz6dds rdszdvd v616, tov6bbd a fogyaszt6val szerz|do fdl 6ltal
egyoldalrian, el6re meghat6rozott ds egyedileg meg nem tdigyalt tisztessdgtelen l<il<otds
semrnis, ds az 6rfolyar-rikocl<6zat viseldsdnel< kdriddse a f6izolg6ltat6s klrdbe tattozo
szerz6ddses r:endelkezds, ennek a semmissdge, 6rvdnytelensdge az egesz szerz1des
drvenytelerrsdgdt eredm6nyezi, a bir6sdg a rendell<epo re|z drteldmben u, is"rt szerzodds
drvdnytelensdgdt 6llapitotta meg.

Tatabdnya, 2019. okt6ber 22,

Dr. Band Ferenc s.k.
bir6

A kiadm6ny hitel6iil:


