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A F6v6rosi it6lStdbla a dr. Ndmethi Giibor tigyv6d (1123 Budapest, Tiiltos u. 15/B. vTT/? ) ilral
k6pviselt -.... .... _, "r.) felperesnek a ' _or __-.

_ a ,.--,, ilgyint6z5: t iigyv6df 6ltal k6pviselt Lombard
P6nzrigyi 6s Lizing Zdrtkoriien Miikdd6 R6szv6nytiirsas6g lAZzz Szeged, Tisza Lajos kdrfr BS-87.)
alperes ellen tisztess6gtelen szerzSd6si felt6tel 6rv6nytelens6g6nek megr{llapit6sa irdnt indult
per6ben a Budapest Kornydki Torv6nysz6k 2019. jrilius 3. napjiin kelt g.G.40.0421201,918. szdmri
rdsz- 6s kozbens6 it6lete ellen az alperes dltal benyfjtott fellebbezds folytdn indult miisodfokri
eljdr6sban meghozta az aldbbi

r6sz- 6s kozbens6 it6letet:

A F6viirosi ftdtOtaUta az els6fokir bir6sdg r6sz- 6s kcizbens6 it6letdnek nem fellebbezett
rendelkez6s6t nem 6rinti, fellebbezett r6sz6t helybenhagyj a.

A r6sz- ds kozbens6 it6let ellen fellebbez6snek nincs helye.

Indokoli{s

1,.

A felperes kereset6ben annak megiillapitiisdt k6rte, hogy a 2007, okt6ber 1. napjdn kotott
HIT: , szdmri kdlcsonszerz6dds r6sz6v6 viilt iizletszab6lyzat XIII.6. ponrjiiban foglalt kikdtds
semmis a Polgdri Tdrv6nykonyvr6l sz6l6 1959. 6vi IV, tdrv6ny (a tovdbbiakban: r6gi Ptk,) 209. 5
(1) bekezd6se ds 2091A, S (2) bekezd6se, valamint a 18/1999. (ILs.) Korm. rend. 1. S (1)
bekezdds6nek i) pontja alapjiin. K6rte toviibbd az iizletszabdlyzat V6. pontjdban foglalt kikot6s
tisztessdgtelensdgdnek meg6llapitdsdt 6s ennek kdvetkeztdben a szerz6dds 6rv6nytelens6g6nek
meg6llapitdsdt, A szerz6d6s drvdnytelens6ge kdr6ben hivatkozott arra, hogy az rigyleti kamat 6s a
torleszt5r6szletek kiszdmithat6sdgdnak hi6nya miatt a szerzbd6s 6w6nytelen, utalr a Hpt. 2i3. S (1)
bekezdds c) 6s e) pontjaira, a Ptk. 218. $ (1) bekezd6s6ben 6s217. g (1) bekezd6s6ben foglaitakra. A
szerz6d6s drv6nyess6 nyilvdnitds6t els5dlegesen akk6nt kdrte, hogy a forint alapri szerzSd6s rigyleti
kamata 10,36%-ban keriiljdn megdllapitdsra azzaI, hogy 2009, okt6ber l-5-161 201-5. december 1.
napjdig 180,- FI/CHF drfolyamig terheli az 6rfolyamvdltozds hat6sa. A fenniill5 tartoziis osszeg6t
2017, jtilius 1"2. napjdra vetitve 418.890 forintban hatdrozta meg. M6sodlagosan akk6nr k6rre
drvdnyessd nyiiv6nitani a kcjlcsdnszeruSdlst, hogy azt forint alapri szerz5d6sk6nt kdteles teljesiteni,
amely esetben a kolcs6n osszege 3.600.000,- Ft, az i.igyleti kamat 16,5767yo kamatfeldr + 7,7Lo/o
indul6 BUBoR. A fenni{ll6 tarrozds 6sszeg6t 1,129.86s forintban jelcilte meg.

A devizakockiizat felt6r6siival kapcsolatban hivatkozott a hitelint6zetekr6l 6s a pdnztigyi
vdllalkozdsokr6l sz6l6 1996. 6vi CXIL torv6ny (a tovdbbiakban: Hpt.) 203. S (6) 6s (7)
bekezd6s6ben foglaltakra. El6adta, hogy a kockilzat emlitdse nem egyenl6 a kockdzat felt6rdsdval, a
szerz6d6ses rendelkez6s ugyanis csak a kock6zat l6tez6s6t emliti, annak mibenl6t6t nem tdrja fel. A
korliitlan devizakockdzat iithdrftdsa akkor vil6gos, 6rthet6 6s egy6rtelmii a gazdasdgi
kcivetkezmdnyeit illetSen, ha kifejezetten kimondja, hogy korliitlan devizakockdzat esetdn korldtlan
forintroml6s kovetkezmdnyek6nt a tartozds korli4tlanul megn6het, ebb61 fakad6an a fizetend6 kamat
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6s tcjrleszt6r6szlet is korldtlanul nagyobb lesz. All6spontja szerint az alperesnek fel kellett volna
t6rnia a?" drfolyamkockdzatot, valamint lilthatdan feltiintetni magdt az drfolyamkock6zat
mechanizmusdnak konkrdt miikcjd6s6t oiy m6don, hogy a fogyaszt6 pontos 6s 6rthet6 szempontok
alapjdn drtdkelhesse szdmdra ebb6l ered6 gazdasdgi kcjvetkezm6nyeket.

A Hpt, 213. g (1) bekezdds c) pontja kapcsdn hivatkozott arra, hogy az iizletszabiilyzat rdgziti a
m6rt6kad5 kamatliib fogalmdt, de osszegdt nem; a kamatfeldr m6rt6ke nem 6llapithat6 meg
egydrtelmiien. A Hpt. 213. $ (1) bekezdds e) pontja krir6ben el6adta, hogy a szerz6d6sben nincsen
meghatdrozva a foly6sit6s id6pontja, ily m6don az 6rfoiyamok napi vdltozSsdra tekintettel a
foly6sftdsi nap kiviilasztdsdval a bank befoiy6solni tudja az ad6s t6nyleges tartozdsdt. A szerz6d6s
ldnyeges tartalmi elemei koztil az ad6ssdg bsszegdt, valamint az tigyleti kamat m6rtdk6t az irdsbeli
szerz6dds, illetve az dltala aldirt egydb irat sem tartalmazza, igy a szerz6dds s6rti a Hpt. 210. g (2)
bekezddsdt, az alakisdg megsdrt6se miatt pedig a szerz6dds a Ptk. 2L7. S (1) bekezd6se alapj6n
semmis.

2.

Az alperes ellenkdrelmdben nem vitatta az tizletszabdlyzat XIII.6. ponrjdnak tisztessdgtelens6g6t,
ezt meghalad6an azonban a felperes kereset6nek elutasitdsdt kdrte. Aildspontja szerint az
tizietszabdlyzat V.6. pontj6ban foglalt kikot6s nyelvtani 6rtelemben is egy6rtelmiien fogalmaz a
mdrtdkad6 devizanem 6s a forint kozcjtti drfolyamvdltozdsb6l ered6 kockdzattal kapcsolatosan 6s
nem biztosit egyoldahi el6nyt a kcjlcsrinbead6 szdrndra, illetve a j6hiszemiisdg kcivetelmdny6t sem
s6rti, Nerr vitatta, hogy kockdzatfeltdr6 nyilatkozat nem k6sziilt, de 6ll6spontja szerint ez nem
jelenti azt,hogy tdj6koztat6si kotelezetts6g6nek egy6b m6don ne rett volna eleget. Hivatkozott arra,
irogy a szerz6d6s megkdt6se el6tt kelt finanszfrozdsi kdrelmen, illetve tiijdkoztat6 ajdniaton
felttintet6sre kertilt, hogy a foly6sitott dsszeg elszdmoliisa deviza alapf, a mdrtdkadd devizanem
CHF, az elsz6rnoldsi m6d normdl deviza konstrukci6, tov6bb6, hogy a THM meghatdrozdsa az
aktudlis felt6telek 6s hatdlyos jogszabi{lyok figyelembev6tel6vel tort6nt, a felt6telek vdltozdsa esetdn
a mdrtdke m5dosulhat, valamint, hogy a THM m6rt6ke nem trikrcjzi a hitel drfolyam- 6s
kamatkockdzatdt: A tdj6koztat6 ajiinlat tartalmazta mdg a normdl deviza konstrukci6 rovid
meghatiirozdsdt is. Utalt arra, hogy a finanszfrozdsi kdrelmek elkdszit6sekor az tigyfdlnek
nyilatkoznia kellett, hogy normdl deviza vagy havi fix konstrukci6 legyen-e az iirfolyamvdltozds
elszdmoldsdnak m6dja. Nyilvdnval6, hogy a felperes a konstukci6k kdztil csak akkor tudotr
v6lasztani a szerz6dds aldirr{sift megel6z6en, ha a szerz6d6sben azok r6szletszabiilyait egy6bk6nt
megismerte, illetve tiijdkoztat6st kapott. Hivatkozott ana, hogy az tizletszabfiyzatrendelkez6seib6l,
krilcjndsen az I.6,; r.77,; r.20.; r.22.; r.23,; r.24.; r.25.b. ds c., valamint v.6. pontok alapji{n gondos
dtolvasds ds megfelel6 6rtelmez6s mellett egy6rtelmiien megi{11apithat6, hogy a kolcsrinszerz6dds
iirfolyamkockdzattal jdr. Az iizletszabdlyzat iV.6. ponrja tartilmaiza az iirfolyamvdltozdsb6l ered6
krjtelezettsrdg megfogalmazdsdt, annak mdrtdke pedig az Uzletszabdlyzat I.25.b. pontjaban taldlhato.
A szerz6d6s B. pontja szerint a felperesnek az 6ifolyamvdltozdst a hirdetmdnye szerinti
gyakorisdggal kell fizetnie, vagyis tartalmazza, hogy a felperesnek az drfolyamvdltozds hatdsdt
viselnie kell, A jogel6dje a vele szerzSddses jogviszonyban 6116 keresked5 tdLrsasdgok
i.igyf6lforgalom sz6mdra nyitva 6116 helyis6geiben el is helyezte tdjdkoztat6 ftizeteit, sz6r6lapjait,
amelyek tiij6koztatiist nytijtanak an6l, hogy mi a devizaalapf szerz6dds, illetve a tdrsasi{g weboldala
ds a televizi6s rekli{mok is tdjdkoztati{st nyrijtottak az tigyfeleknek. Aliispontja szerint amennyiben
a feiperes a szerz6ddskotds sortin rigy jdri volna el, ahogy az az adott trelyzetben elvdrhat6, 6s az
dltala v6lasztott szen6d6ses jogviszonyr6l az 6tadott okiratok elolvasdsdval tiij6koz6dik, akkor
alappal nem gondolhatta, hogy az drfolyamkockdzat nem val6s vagy csak korldtozott m6rt6kben
terheli,
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A Hpt, 213. S (1) bekezd6se c) pontja kcjrdben hivatkozott arra, hogy a szerz6d6sben levS adatok
alapjiin az iigyleti kamat 6ves szdzal6kos m6rt6ke aggr{lytalanul meghatdrozhat6 a t6ke/kamar
megbontds elv6gz6s6vel. Nem vitatta, hogy a kamat sz6zal6kban kifejezett m6rt6k6t a szerz6d6s
nem tartalmazza, ez azonban a szeru5d6s rdszieges 6rv6nytelens6g6t okozza, amely 6rv6nytelens6gi
ok a r6gi Ptk.237. $ (2) bekezddse alapji{n kikriszobolhet6. A Hpt. 213. g (1) bekezdds e) ponrja
kapcsdn el6adta, hogy a szerz6ddsben meghat6roz6sra kerrilt a tcjrleszt6r6szletek szdma, az els6
tcjrleszt6r6szlet esed6kessr5ge, valamint az, hogy ezt kovet6en mj.kor esed6kesek a havi tdrlesztdsek;
a foly6sitds id6pontja pedig a kolcsonbevevS szerz6d6sben foglalt kdtelezetts6geinek teljesit6sdt6l
ftiggcltt,

3.

Az els6fokri bfr6s6g B. sorszdm alatti r6sz- 6s kdzbens6 ft6letdben megdllapitotta, hogy a felek kozr
2007. okt6ber 1. napj6n HIT: sziimon l6trejott kolcscinszerz6d6s r6sz6v6 vdlt
HIT/2006.05.31. szdmri tizletszabSlyzat XIIL6. pontjdban foglalt kikotds tisztess6gtelen, ez6rr
semmis. Megdllapitotta toviibbd, hogy a felek kdzott 2007. okt6ber 1. napjiin HIT ,. szdnon
16trej 6tt kdlcsonszer z6dds 6rv6nytelen.

3.1.
itdtet6ben t6nyk6nt Sllapitotta meg, hogy a felperes mint kolcsonbevev6 6s a Lombard
Finanszirozilsi Zrt. - az alperes jogel6dje * mint hitelez6 2007. okt6ber 1-, napji{n HIT|
sziimon egyedi kolcscjnszerz6d6st kdtcitt a I forgalmi rendszdmf, JT tfpus[r
szemdlyg6pkocsi vonatkoz6sdban, 7.500.000 Ft brutt6 v6tel6r mellett. A szerzbd6s alapjdn a

hitelez6 a kolcsonbevev6 szdm6ra 3.600.000 Ft p6nzkdlcsont nyrijrotr abb6l a cdlb61, hogy a
felperes a szerz6ddsben rdgzitett g6pjdrmii tulajdonjogdt a sz6llit6t6l megszerezhesse. A 2. pont
szerint az egyedi kolcsonszerz6ddsben nem szab6lyozott kdrd6seket a szerz6d6s elvdlaszthatatlan
r6sz6t k6pez5, a Lombard FinanszirozdsiZrt. hitelez6si tev6kenys6g6re vonatkoz6 G6pj.hit.tev.HIT/
2006,05.31. sziimf tizletszab6lyzata tartalmazza. A3. pontban a kolcsdnbevev6 kijelentette, hogy az
egyedi kolcsbnszerz6d6sben, az annak elv6laszthatatlan r6sz6t kdpez6 opci6s 6s adi{sv6teli
szerz6d6sben, valamint az iizletszabdlyzatban foglaltakat megismefie, meg6rtette, azokat a jelen
szerz6dds ali{irdsdval magdra n6zve kotelez6nek ismeri el, 6s az iizletszabdlyzat iitvdteldt jelen
szerz6d6s al6irds6val ny:ugtAzza.ATHM 20,600/0 m6rt6kben, mig a m6rtdkadS devizanenL CHF-ben
kertilt meghatdrozdsra,

A kdlcsonszerz6dds B. pontja szerint a kolcsonbevev6 6ltal v6lasztott kamatvdltozds L 6s
kamatvdltozds II. (6rfolyamv6ltoz;is) elsziimoldsi m6d: normdi deviza alapri finanszirozits (normiil
deviza konstrukci6). A kamatvSltozds I.-et 6s kamatvdltozi{s II.-t (6rfo1yamv6ltoz6s) a
kcilcscinbevevS a kolcsdnbead6 hirdetmdnye szerinti gyakorisdggal kdteles megfizetni. A g, pont
alapj6n a kdlcson dsszege 3.600,000 Ft, a saj6t r6sz: 3.900.000,- Ft, a rendszeres torleszl.6r6szletek
szdma: 120, osszege 120 x 65.098 Ft, eseddkess6ge: 2007.1-1,05., majd ezt kovetSen minden h6nap
5, napja volt.

A g6pjiitmii hitelez6si tev6kenys6gre vonatkoz6 HIT/2006.05.31. szdmfr tizletszabdlyzat I,6. pontja
a normdl deviza konstrukci6t akk6nt hatdrozta meg, hogy amennyiben a m6rt6kad6 devizanem nem
forint, a kolcsonbevev6 a kamatvdltoziis L-et 6s II.+ a kolcsonbead6 hirdetm6nye szerint koteles
megfizetni. Az Lf7. pont szerint m6rt6kad6 devizanem: az egyedi kcjlcsdnszerzSd6sben
meghatdrozott devizanem. Amennyiben a m6rt6kad6 devizanem forint, rhgy 6rtelemszeriren a
kamatvdltoz;is II.-re 6s a kamatv6Itozits III.-ra vonatkoz6 rendelkez6sek nem keriilnek alkalmaz6sra.
Az 1.23. pont alapjdn rendkivrili drfolyam esem6nynek min6stil az 6rfolyam szdls6s6ges m6rt6kir
(25%-ot meghalad6) ncjvekeddse a m6rt6kad6 6rfolyamhoz k6pest, vagy egy6b, a Magyar Nemzeri
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Bank mint jegybank dltal foganatosftott rendkivtili int6zked6s (pl. intervenci6s siiv eltol6sa, egy6b
penzpiaci szabdlyok megvdltoztatiisa), amely a forint drfolyamdt a jov6ben szdls6s6gesen
befolydsolhatja. Az I.24. pont szerint a m6rt6kad6 drfolyam a m6rtdkad6 devizanem vdteli
drfolyama, az egyedi kcjlcscjnszerz6d6s l6hejcitte napjdn. Az I.25.b) pont akkdnt rendelkezik, hogy a
KamatvSltozds II. (6rfolyamvdltozds) a m6rtdkad6 drfolyam 6s a fizet6si esed6kess6g napjdn
aktudlis cleviza eladdsi drfolyam vdltozds6nak ftiggvdny6ben az alSbbi k6plet szerint meghatdrozort
kamatktilonbozet: KamatvdltozdsII. = fizet6si kotelezettsdg x ((fizetdsi esed6kessdg napjdn aktudlis
deviza eladdsi drfolyam / m6rt6kad6 i{rfolyam) - 1). Az I.25.c) ponr a Kamatvdltoz6s III.-I
(Srfolyamviiltozds) rigy definidlja, hogy a kolcsonszerz6d6snek a furamid6 lej6rta el6tti
megsziindsekor fizetend6 - ki nem terhelt - kamatkiilonbozet, amelynek mdrt6ke a szerz6dds
megsziin6sdnel< eseteit szabdlyoz6 rendelkez6sekben krilon kertil meghatdrozdsra. Az
tizletszabdiyzat V.6. pontja szerint amennyiben a kolcsonszerz6d6sben megjelolt ,,mdrt6kad6
devizanem" nem magyar forint (HUF), a kdlcsonszerz6d6s devizaalapri szerz6d6s, amely esetben a
kolcscinbevev6 vdllalja a rndrtdkad6 devizanem 6s a forint kozotti drfolyamvdltozdsb6l ered6
kockdzatokat. Az drfolyamvdltozds lehets6ges mdrtdke Euro esetdben a mindenkori intervenci6s sdv
nagysdga alapj6n limitdlhat6, mig egy6b devizdk eset6ben tovdbbi kockdzatot jelent az adott deviza
6s az Euro keresztdrfolyamdnak vdltoziisa. A XIII.6. pont alapji{n a felek a kdlcs6nszerz6d6sb6l
szilrrnaz6 jogvitdikat megkisdrlik bdkds m6don rendezni, ennek eredmdnytelens6ge eserdn aldvetik
magukat a hitelez6 szdkhelye szerinti bir6sdg kizdrSlagos illetdkessdg6nek.

A kolcsonszerz6d6.s megkcitds6t megel6z6en a felperes aldirta a g6pjdrmii finanszfrozdsi k6relem,
illetve tdjdkoztat6 ajdnlat elnevezdsti dokumentumokat. Mind a t6j6kozrat6 ajdnlatban, mind a
finanszirozdsi k6relem II. elnevezdsii okiratban 17,99o/o-os iigyleti kamat kertilt feltiintet6sre. A
tdjdkoztat6 ajdnlatban rcigzitdsre kenilt tovdbbd, hogy a THM mdrtdke nem rrikrozi a hitel
6rfolyam-, valamint kamatkockdzatdt.

3.2.
Az els6fokti bir6sdg itdlete jogi indokoldsdban rogzitette, hogy az alperes nem vitatra az
iizletszabdlyzat XIII.6. pontjdban foglalt kikotds tisztess6gtelens6gdt, erre is figyelemmel a
szerz6d6ses felt6tel tisztessdgtelens6gdt a 18/1999. (XII. 26.) Korm. rendeler 1. $ (1) bekezdds6nek
i) pontja alapj6n dllapitotta meg.

Alldspontja szerint a felperes megalapozottan hivatkozott arua, hogy a felek kozcjtt l6trejott
szerzSdls a Hpt. 213. g (1) bekezddsdnek c) pontja aiapjtln semmis, mivel nem tartalmazza az
tigyleti kamat sziizaldkos m6rtdk6t. A r6gi Ptk. 237. $ (2) bekezddse, illetve a 201.4.6vi XL. t6rv6ny
(a tovdbbiakbarr: DH2) tdrvdny 37. $-a szerinti jogkdvetkezmdnyek alkalmaziisdnak azonban akk6nt
van helye, hogy akiir az drv6nyessd nyilvdnitds, akdr a hatdlyossd nyilvdnitds valamennyi, a
szerz6dds vonatkozds6ban megdllapitott drvdnytelens6gi okra kiterjedjen. Erue tekintettel a
jogkovetkezmdnyek alkalrnazdsdt megel6z6en vizsgdlta a keresetben megjeldlt tovdbbi
6rvdnytelens6gi okokat. A Hpt. 213. S (1) bekezdds6nek e) pontj6ban foglaltakkal osszeftigg6sben
megdllapitotta, hogy a perbeli szerz6ddsben mind a tcjrleszt6r6szletek szdma 6s cisszege, mind a
torlesztdsi id6pontok rogzitdsre keniltek. Az a t6ny, hogy a tdnyleges foly6sitds id6pontj6ra vagy a
foly6sit6si felt6telek teljesiil6sdnek id6pontj6ra figyelemmel a torleszt6r6szletek vdltozhattak, nem
eredm6nyezi a szerz6d6s semmiss6get. Kifejtette, hogy a feiperes alaptalanul hivatkozott a r6gi ptk.
2I7. E (1) bekezd6s6ben, illetve a rdgi Ptk. 218. $ (1) bekezd6s6ben foglaltak megsdrtdsdre is, a
felek ugyanis a szerz6d6s ldnyeges tartalmdt irdsba foglaltdk, A r6gi Ptk. nem tartalmaz arra
vonatkoz6 rendelkez6st, hogy az iigyleti kamatot a feleknek szdzaldkos formdban kell feltrintetnii.ik,
igy a r6gi Ptk. 218. $ (1) bekezd6sdben foglaltaknak megfelel a szerz6d6s abban az esetben is, ha az
tigyleti kamatot a fizetend6 kamat 6sszeg6ben ttintetik fel. A perbeli szerz6d6sben pedig rdgzitdsre
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kertilt a visszafizetend6 osszes tcirleszt6rdszlet, igy a szerz6ddsben foglaltakb6l a fizetend6 kamat
meghatdrozhat6.

Az frfolyamkockdzatrSl tofi6nt ti{j6koztat6s megfelel6s6g6vel kapcsolatosan vizsg6lta, hogy az
alperes eleget tett-e a Hpt. 203. S (6) 6s (7) bekezd6se szerinti kotelezettsdg6nek. Megdllapitotta,
hogy az alperes dltal adott tiij6koztat6s minddssze kockdzattelepit6snek tekinthet6 6s nem
kockdzatfelt6r{snak. Ulalt arra, hogy az alperes hivatkozdsa szerint a szerz6d6ses rendelkezdsek
alapjiin a fogyaszt6nak tudnia kellett, hogy az Srfolyamviiitoz6s 5t fogja terhelni, ez azonban nem
azonos az drfolyamkock6zatra vonatkoz6 tdj6koztatdssal. A perbeli kjkdt6sek ugyanis nem hivjdk
fel a fogyaszt6 figyelm6t arra, hogy a tcirleszt6r6szlet megemelkedhet 6s ennek nincsen korliitja,
illetve arra sem, hogy az drfolyamv6ltoziis ir6nya 6s mdrt6ke elSre nem iillapithat6 meg, az
6rfoiyamviiltozi{snak pedig nincsen feis6 hatdra, All6sponqa szerint az alperes alaptalanul
hivatkozott arra, hogy weboldala 6s a rekl6mok tdj6koztatdst nyrijtottak az tigyfelek szdmdra,
ugyanis ezeknek abban az esetben lett volna jelentds6ge, ha igazolja, hogy a felperest ilyen m6don
tdj6koztatta az 6rfolyamkockiizatr6l, azonban erre maga sem hivatkozott a perben.

Az elsSfokri bir6sdg szerint az lJzletszabiilyzat a fogyaszt6 szdmdra kifejezetten megt6veszt6
m6don, az drfolyamvdltozdsb6l ered6 fizet6si kotelezettsdget Kamatvdltozds Il-k6nt nevesiti 6s
mindossze zdr6jelben trinteti fel az iirfolyamvdltozds kifejezdst, melyb6l egy dtlagos fogyaszt6
alappal kdvetkeztethet akdr arra, hogy kril6nboz5 fajtdjri, kril6nbcjz6 okb6l ered6 kamatvSltozdsok
terlrelik, nem pedig i{rfolyamv6ltoziisb6l ered6 fizetdsi kcitelezettsdg. Ez6fi az a szerz5d6ses
rendelkezds, amely az drfolyamvdltozdsb6l ered6 kolts6gek viseldsdre vonatkoz6 rendelkez6seket
Karnatvditoz6s ll.-k6nt tiinteti fel, sem egy6rtelmiinek, sem 6rthet6nek, sem vilSgosnak nem
tekinthet5. Alaptalanul llivatkozott i{ll6spontja szerint az alperes arra, hogy a felperesnek a
kiiionboz6 konstrukci6kr6i tudomdsa volt. A perben csatolt iratok aiapjdn nem lehetett ugyanis
nregdllapftani, hogy a konstrukci6t a felperes vdlasztotta valamennyi lehet5s6g ismeret6ben uigy u,
tizletkot5 tandcsfua kototte a kdlcsonszerz6d6st, illetve azt sem tdmasztotta al6 bizonyitdk, hogy a

konstrukci6 kivdlasztdsAra azdrt kertilt volna sor, mert a devizakcilcsdnok sajdtossdgair6l a

felperesnek tudomdsa volt. Az els6fokri bir6s6g iitllspontja szerint - tanri vallom6sa
sem volt alkalmas annak aldtdmasztdsdra, hogy az iirfolyamkockdzatr6l a felperes megfelel6
tiij6koztatdst kapott, Ez6rt megdllapitotta, hogy az i{rfolyamkockdzatra vonatkoz6 ti{jdkozrat6s nem
volt vil6gos 6s egy,Srtelmii, ez6rt a szerz6d6s iirfolyamkock6zatra vonatkoz6 renclelkezdsei a ptk.
209. $ (1), (2) 6s (4) bekezd6se, valamint a Ptk. 209/A. g (2) bekezddse alapjdn sernmisek 6s miutdn
ez a f6szolgdltatds kor6be tartoz6 rendelkez6s, annak 6rv6nytelerns6ge az eg6sz szerz6d6s
6rv6nyteiens6 g6t eredm6nyezi.

4.

A r6sz- 6s kbzbens6 itdlettel szemben az alperes terjesztett el6 fellebbezdst, amelyben eis6dlegeseil
a kozbens6 it6let megvdltoztat6sdt 6s a kereset elutasit6sdt, mdsodsorban annak hat6lyon kivtil
helyez,6s6t 6s az els5fokri bir6s6gnak a per rijabb tdrgyal6sdra 6s rijabb hatdrozat hozataldra tort6n6
utasit6sdt k6rte,

Ailiispontla szerint az iratellenes, hibds, illetve hii{nyosan megdllapitott t6nydllSsb6l az els6fokg
bir6sdg helytelen 6s megalapozatlan jogi kdvetkeztet6seket vont le. A hivatkozott jogszabdlyi
rendeikez6seknek, a Kriria 212014. Potgdri jogegys6gi hatdrozatiiban 6s 6/2013. Polgdri jogegys6gi
hatdrozat6ban, valanint a Kriria Konzultdci6s Testtilet6nek 2019. dprilis 10-ei til6s6r6l k6sztiit
Emldkeztet6ben kifejtetteknek, tov6bbi4 az Eur6pai Uni6 Bfi'6sdga joggyakorlardnak (C-26tIg.,
C1B6/16. 6s C-51-/17. szdmri itdletek) megfelel6en t6j6koztatta a felperest az Srfolyamkockdzatr6l, a
perbeli kdlcsdnszerz6d6s drfolyamkock6zat visel6s6re vonatkoz6 rendelkez6sei pedig ner1
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tekinthet6k tisztessdgtelennek. El6adta, hogy az iizletszabdlyzat I.23., I.24., 6s I.25.b. pontjainak
egyuttes drtelmez6se eredmdnyek6nt egydrtelmii lehetett a felperes szdmdra, hogy az
drfolyamvdltozdsdb6l ered6 kocki{zat fenn611, iliet6leg, hogy a kedvez6tlen iri{nyri vdltozds
kockiizata 6t terheli. A fogyaszt6t is terhel6 egyiittmiikoddsi kcitelezettsdgb6l ered6en a
j6hiszemfis6g 6s a tisztess6g ..kcjvetelm6nyeire tekintettel a kolcscjnbevev6t6l is elvdrhat6, hogy a
nagy osszegii, hosszti tdvra sz6l6 p6nztigyi tigylet jellegdhez, a vdllalt kbtelezettsdg m6rt6k6hez
igazoddan tdj6koz6djon a szerz6dds megkotdse el6tt (8DT2013. 2BBg), tanulmdnyozza 6t a
szerzSd6st, sztlksdg eset6n az dltala nem 6rthet6 rendelkezdsekr6l tdj6kozrar6st kdrjen (6/2013.PJE).
Mindebb6l kovetkez6en, ha a felperes kell6 figyelmess6ggel 6s kortiltekintdssel elolvasta volna az
egyedi szerz6ddst 6s az rizletszabdlyzatot, rigy fel kellett ismernie, hogy a fizetdsi terhei e16re nem
15that6 m6rt6kben is megnovekedhetnek. A szerz6d6sben 6s az rizletszabdlyzatban kell6
tdjdkoztatdssal l6tta el a felperest, aki a szerz6dds megkotdse sordn az 6rdekkorrdben eljdr6
szem6iyt6l ezzel ellentdtes tdj6koztati{st nem kapott. Az Uzletszabdlyzar 1.123, ponrjdban
meghat6rozott rendkiviili drfolyamesemdny definici6jdb6l pedig egy dtlagos fogyaszt6 szdmdra az
is egy6rtelmiien megdllapfthat6, hogy az i{rfolyam akdr .sz6ls6s6ges mdrtdkben is vdltozhat, az
drfolyamkockdzat viseldsdnek fels6 hatdra nincs, Egyebekben fenntartotta az els6fokri eljdrds sordn
el6adottakat a vonatkozdsban, hogy a konstrukci6 viilasztdsdval indirekt rn6don igazolhat6, hogy a
felperesnek tudnia kellett az drfolyamkockdzatr6l.

5,

A felperes fellebbez6si ellenkdrelmet nem terjesztett el6.

o.

Az elsSfokri bir6s6g rdsz- 6s kozbens6 it6letdnek joger6re emelkedett a perbeli szerz6dds rdszleges
dru6nytelensdg6t megdllapit6 rendelkezdse, ezt az ft6l6tdbla nem drintette a Polgdri penendtartdsr6l
sz6l6 1952. 6vi III. torvdny (a tovdbbiakban: r6gi Pp.) 228. g (4) bekezd6se alapjdn.

7.

Az it6l6t6bla els6dlegesen az els6fokri bir6sdg it6let6nek hatdlyon kivfll helyez6s6re irdnyul6
fellebbez6si k6relmet vizsg{lta, mert annak megalapozottsdga esetdn az itdlet 6rdemi fehilbirdlatdra
nem keriilhet sor. E korben az alperes nem jeldlte meg konkr6tan, hogy az itdleti t6nydllds mely
okb6l irat,ellenes vagy hii{nyos. Az it6l6tdbla 6ll6spontja szerint a rendelkez6sre dl16 adatok aiapjdn
az eis6fokri bir6sdg a t6nyiill6st helyesen dllapitotta meg, {6s miutdn az alperes riltal inditv6nyozott
tanfbizonyitiisra is sor keriilt az els6fokri eljiirds sordn, tov6bbi bizonyitdsi inditv6nya pedig nem
volt, igy fogalmilag kizdrt az els6fokrh it6let hatiilyon kiviil l-relyezdse a Pp. 252. g (3) bekezddse
alaoi6n.

B.

Az ftdl6tiibla ez6rt az els6fokir bir6sdg rdsz- 6s kdzbens6 it6letdt drdernben vizsgdlta 6s

rnegdllapitotta, hogy a fellebbez6s nem alapos.

9.

Az els6fokft bir6s6g drderni dont6s6vel ds annak jogi indokolSsilval az it6l6t6bla egyetdrt, ez6rr a
r6gi Pp. 254. S (3) bekezddse alapjdn utal az els6fokri bir6s6g it6letdnek helyes indokaira.

10.

Az alperes fellebbez6s6ben a Hpt. 213, $ (1) bekezdds c) pontjdra alapitott 6rvdnytelensdg
fenndlldsiit nem vitatta, az i,rfolyamkockdzat viseldsdre vonatkoz6 tdj6koztat6s el6gtelens6g6vel
kapcsolatosan tartotta t6vesnek az els6fokri bir6sdg jogi dllispontjiit. Az itdt6tdbla a fellebbezdsben
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foglaltakra tekintettel ez6rt azaliibbiakra mutat 16.

A perben a felek egyez6en adt6k el6, hogy a kdlcsonszerz6d6s megl<otdsekor nem k6sziilt kulon
kockdzatfeltdr6 nyilatkozat. Miutdn a Hpt. 203. 5 (6) 6s (7) bekezd6sdnek megs6rt6se onmag6ban
nem okozza a szerzSd6s 6w6nytelens6gdt, erre tekintettel helyesen vizsgdlta az els6fokir bir6sdg a
r6gi Ptk. 209, $ (1)-(2) bekezd6sei 6s 209/4. g (2) bekezd6se alapjiin az alperes dltal nyrijton
tdj6koztat6s megfelel6s6g6t a szerzSdeses rendelkez6sekre alapitottan. A Kriria 612013. Polgdri
jogegys6gi hatdrozat6nak 3. pontja szerint a p6nzugyi int6zm6nyt a logszandty
alapjdn terhe16 tdj6koztatdsi k6telezetts6gnek ki kellett terjednie a2
SrfolyamvSltozds lehet6s6g6re 6s arra, hogy annak milyen hatdsa van a
torleszt6r6szletekre, A 212014. Polgdri jogegysdgi hat6r'ozat 1. ponrjiihoz fizotr. indokoliis
alapjiln a szerz6d6ses felt6telekbSl6s az alperes dltal nyrijtott tdj6koztat6sb6l egy6rtelmiren annak
kell felismerhet6nek lennie az ,,6tlagos fogyaszt6" m6rcdj6n kereszttil megit6lt konkr6t fogyaszt6
szdmdra, hogy az drfolyamkockdzat korldtozi{s n6lkril kiz6r6lag 6t terheli, 6s hogy az drfolyam rd
n6zve kedvez6tlen vdltozdsdnak nincs fels6 hatdra, Az Eur6pai Uni6 Bfr6sdga C-5I|I7.
szdmri [t6let6nek 3. pontja szerint az drfolyamkockiizattal kapcsolatos
felt6telnek nemcsak alaki 6s nyelvtani szempontb6l, hanem a konkr6t tartalom
vonatkozdsdban is 6rthet6nek kell lennie a fogyaszt6 sz6m1ra, hogy az
SltalSnosan tdj6kozott, 6szszer(en figyelmes 6s korultekint6, Stlagos fogyiszt6
ne csupdn azt legyen k6pes felismerni, hogy a nemzeti fizet6eszkoz a kolcson
nyilvdntart6sba v6tele szerinti deviz6hoz k6pest le6rt6kel6dhet, hanem
6rt6kelni tudja egy ilyen felt6telnek a p6nzugyi kotelezettsdgeire gyakorolt -
esetlegesen jelentcSs - gazdasdgi kdvetkezm6nyeit is. A vitdgos 6s 6rtret6
rnegfogalmazds kovetelui6ny6bSl ered6en tehiit az informdci6s hdriinyban l6v6 fogyaszt6t olyan
helyzetbe kell hozni a szerz6ddskot6skor, hogy megfelel6en fel tudja m6rni az frfolyamkockdzatot,
pontos 6s 6rthetS szempontok alapjiin 6rt6kelhesse a szdm6ra ebb6l ered6 lehets6ges gazdasiigi
kovetkezm6nyeket (C-26113.6s C-186/16. szSmri it6letek). E kdrben pedig figyelemmel kell lenni
arra is, hogy nem fogadhat6 el az alperest terhel6 t6j6koztat6si kdtelezetts6g teljesit6sek6nt az serr,
ha a fogyaszt6 tdbb rendelkez6s egybevet6se alapj6n - elt6r6 szerkezeti egysdgekben l6v6 kikot6sek
beazonositds6val - csak kikovetkeztetni tudja az drfolyamkockdzat jelleg6t, a kovetkezm6nyek
visel6s6nek fizet6si kotelezetts6g6re gyakorolt hati{sdt, ez ugyanis szint6n nem lenne vildgos 6s

drthet6 tiij6koztatdsnak tekinthet6.

A fentiekre figyelemmel egyetdrtett az itdl6tdbla az els6fokri bir6siig jogi Sll6sponrjdval a perbeli
rendelkezdsek tisztess6gtelensdgdvel dsszefiiggdsben. A fellebbezdsben hivatkozott eseti dontdsek
nem kotik az it6l5tiibl5t, illetve az alperes 6ltal iddzett hatdrozatok alapjdn a t6nydll6sok azonossdga
sem 6ilapithat6 meg. A megjelolt koz6rdekii perben pedig nem az 6rfolyamkockdzatra vonatkoz6
tdj6koztat6s rnegfelel6s6gdr6l ddntott a bir6siig az alpelessel szerz6dS valamennyi fogyaszt6ra
kiterjed6 hatdllyal.

A perbeli esetben az 6rfolyamkockdzat jelleg6re 6s annak kovetkezm6nyeire ndzve az
iizletszabdlyzat viliigos 6s 6rthet6 t6j6koztatiist nem tartalmaz. A kdlcsonszerz6d6s B. porrtja, illetve
az tizletszab5iyzat L6., r.r7., r,22., r.23., r.24., 6s I.25,b., valamint v.6. pontjai alapj6n a fogyaszt6
az drfolyamkockdzat visel6s6r6l trij6koz6dhat, az alperes ugyanis elt6r6 szerkezeti egysdgekben
l6v6 kikot6sekkel - r6szben matematikai k6plet 6rtelinez6se ftjdn tiijdkoztatja az
6rfolyamv6ltozdssal kapcsolatosan, amelyet egy6bk6nt megt6veszt6 megfogalmazdssal
,,kamatvdltoz6s II."-nek nevez tizletszab6lyzati{ban. Ez semmik6ppen sem tekinthet6 az
drfolyamkock|zat l6nyeg6t, gazdasdgi kcjvetkezmdnyeit feltdr6 magyardzatnak, a fogyaszt6 ugyanis
ily rn6don az Srfolyamkock6zat fizet6si kotelezetts6g6re gyakorolt hatdsdr6l - arr6l, hogy az
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drfolyamvdltozdsnak milyen hatdsa van a torleszt6r6szletekre nem tdi6koz6dhatott, Az
r-izletszabdlyzat drfolyamkockdzattal kapcsolatos szabdlyozdsi megolddsa ezdrt lem felel meg az
iitldthat6sdg ismertetett krivetelm6ny6nek, a feilebbezdsben foglaltakkal ellentdtben az egyedi
szerz6dds 6s tizletszabiilyzat alapjdn a felperes nem ismerhette fel, hogy az drfolyamkockr{zat
eredm6nyekdnt a fizet6si terhei el6re nem liithat6 m6rt6kben is megndvekedhetnek, A szerz6d6si
kikcjtdsek drfolyanikockdzatra vonatkoz6 tdj6koztatdssal kapcsolatos hi6nyossi{g6t a szerz6ddskcitdst
megel6z6 sz6beli tdjdkoztatds sem kiiszdbrjlhette ki, ezt tdmasztotta aid ( ^. tanri
vallomiisa, amelyet az els6fokri bfr6sdg helyesen drtdkelt. Heiyes dlli{spontra helyezkedett a normdl
deviza konstrukci6 fogyasztd dltal tort6nt kiviiiasztdsi{val kapcsolatos alperesi v6dekezdssel
osszefiiggdsben is azzal, hogy a konstukci6k kozcjtti vdlasztds dnmagdban egydbkdnt sem
bizonyitand a tdj6koztatds megtdrtdntdt, f6leg nem a tiij6kozratds tartalmdt.

11.

Mindezek alapjdn az it6l6tiibla az els6fokri bir6sdg it6letdt a rdgi pp. 2S3. g (2) bekezddse alapji{n
helybenhagyta. A fellebbezds nem vezetett eredmdnyre, ezdrt a mdsodfokri eljdriis soriin felmertilt
koltsdg6t az alperes maga viseli a r6gi Pp, 239, $-a aiapjiin alkalmazand6 78. g (1) bekezddse
szerint. A felperesnek kdltsdge nem meriilt fel, igy az it6l6tdbl6nak a perkoltsdgr6l nem keliett
rendelkeznie.

Budapest, 2020. januiir 16.

dr. Sdndor Ott6 s. k.
a tandcs elnoke

dr, Vasady Loriint Zsolt s. k.
el6ad6 bir6

dr. Balsai Csaba Zoltdn s. k.
bir6


