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A Gyulai Tdrv6nysz6k a _ -|.) riltal
k6pviselt Erinum Capital P6nzrigyi Szolgriliat6 Zrr. (1011 lludapest, F5 rir 6. IIf1.) felperesnek - a

dr. Csitos Eszter iigyv6d (6000 Kecskemdr, Kisfaludy u. 8.) iiltal k6pviselt

iiltal k6pviselt i - II. r. alperes ellen 1.368.893
forint kcjlcsijntartoziis 6s jiiruldkai ir6nt az Oroshdzi Jtiriisbir6siig el6tt folyamatba tett per'6ber.r a

2019. 6vi november h6 28. napjiin 6.P.20.29512018145. szdm alatt hozon itdlet ellen a felperes
rdsz6l6l 46. sorsz6m alatt benyijtott fellebbez6s folytiin - tiirgyal6son kiviil - meghoita a

kdvetkez6

it6letet:

A tdrv6nysz6k az els6fokf bir6siig it6letdt helybenhagyja.

Kijtelezi a felperest, hogy fizessen meg az I.r. alperesnek 15 napon belijl 34.200
(harmincn6gyezer-kett6szdz) forint fellebbez6si perkOltsdgr:t.

Az itdlet ellen fellebbezdsnek nincs helve.

Indokoliis

Az els6fokri bir6siig it6iet6vel az alperesek permegsziintet6si k6relm6t ds a felperes kereset6t
elutasitotta. Kdtelezte a felperest arra, hogy fizessen meg 15 napon beliil az I. r. alperesnek 68.400
f^rini nprl..iiltc6dpt

Az els6fokri bir6s6g itdlete indokolilsdb6l kitiin6en figlyelembe vefte a K[ria deviza]riteles
6rv6nytelens6gi perek jogalkalmaz6si kdrddseinek vizsgiilat;ira felSllitott Konzult6ci6s Testiilet
2019 ;iprilis i0-i ul6s6161 kiadott iilliisfoglal6st.
Megiillapitotta, hogy a felperes keresetlevel6nek 2.3. pontjdban irtakkal ellent6tben az ASZF 8.2.
pontja 6s a kcilcsonszerz6d6s, valamint az uzletszabiiTyzat sem tartalmazza azt, hogy a

szerz5d6skdt6s sorAn az alperesek rdszletesebb vagy olyan tartalmt tiij6koztatdst kaprak volna az
6rfolyamkockiizau6l, mely szerint a viiltozi{s m6rt6ke el6re nem hat5rozhat6 meg, annak
gyakorlatilag nincs fels6 korldtja 6s azt nekik kell visehririk. Ezt a 35. sorszdm alatt taliilhar6
jegyz6konyvben rcigzitett, megkeresert bir6siig r.itjdn meghallgatott ranri
vallomdsa sem t6masztja al6. Azt a felperesi illlitiist pedig kifejezetten ciifolja a tantvallonrds,
mely szerint forintalapir kcilcsdn igdnybevdtel6re is Iett volna lehet6s6giik az alpereseknek, mert
csak eur6 6s sv6j ci frar.rk alap[r hitelt kozvetitett a kft. A tanfva]lomds szerlnt az 6rfolyarn
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lehet6sdge sz6ba keriilt annyiban, hogy amennyiben er6stjdik vagy gyengiil a forint, a r6rleszt6
rdszlet pozitiv vagy negativ vdltozdsdt okozhatja. Ezt meghalad5 drdemi t6jdkoztatdsban az
alperesek nem rdszestiltek.

Az els6fokri bir6siig megdllapitotta azt, hogy alapos az alpereseknek az 6rfolyamkocr<azat
visel6sdvel kapcsolatos tdj dkoztatiisra 'vonatkoz6 drvdnytelensdgi kifogiisa. Az dp6nytelens6gi
kifogAs keret6ben azonban az alperesel: 6rv6nytelens6gi j ogkdvetkezm6nyt nem k6rheinek, csak
kereset elutasit6siit. Az drvdnytelensdg jrrgkijvetkezrrdnydnek levon6sdt a ielperes k6rhetn6, ehhez
azonban valamennyi szelz6d6 f6l perben dlliisa lenne sziiksdges, igy az elszrimol6s is
megtort6nhetne, azonban ez el61 a felperes a bir6siig felhivrisa ellendre is erz,arkdzott.

Az rPtk. 238. g (2) bekezd6se 6s a 239. s-a alapjdn az els6fokri bir6s6g megiillapitotta, hogy az
6rvdnytelen szerz6d6sre igdnyt alapitani nem lehet, ez6rt a felperes ker.eset6i elutisitotta. Miutdn
jogalapjdban nem taldlta megalapozotma.k a keresetet, 6sszegszeriis6g6ben m6r nem vizsg6lta.

Az els5fokri ft6let ellen a felperes terjesz:tett el6 fellebbez6st, melyben kdfte a tcirv6nysz6ket, hogy
a Pp. 383. g (1) ds (Z) bekezd6s6re figyelemmel, els6dlegesen a pp. 369. g (3) bekezdds a) ponqa,
m6sodlagosan b) pontja, l.rarmadlagosan d) pontja alapjiin az els6fokrj bir6siig itdletdt viiitoztassa
meg, 6s a keresettel egyez6en egyetemlegesen kotelezze az alperesekJt 1.367.76g forint
t5ketartoz6s, valamint ezen cisszeg uten 2017. 12. 19. napj6r6l a kifiiet6s napjiiig 6vi ro,47oro-os
m6rt6kii kamata, valaminr perkiilrsdg megfizetds6re. Az alpereseket egyetJmlegesen kerte
kdtelezni az els6- 6s mdsodfokt perkciltsdge megfizetdsdre.

Fellebbez6s6ben hivatkozott az els6fokri elj6riisban is miir iiltala figyelembe venni k6rt trjbb
bir6sdgi hatiirozatra, igy a Szegedi it6l6tiibla pf .rr.20.494t20ri7s., a cy6.i it6l6tiibla
Pf .20.0261201813., a Debreceni itdl6trlbla pf.20.030t201817.6s a Balassagyarmaii rorvdnysz6k
P.20.73212016148. sziimf it6]etdben szerrpl6 jogi iilliispontra.

Allaspontja szerint ezelqek az it6leteknek kijzos von6sa, hogy az 6rf olyamkockiizat6l sz6l6
ASZF-ben rtlgzitett tiijdkoztatdst megfelel6nek taltottiik a bir6siigok, mely tiijdkoztat;{s a jelen ugy
szerz6d6s6ben foglaltakkal hasonl6 vagy azonos m6don keriilt megfogalmazisra.
Az Eur6pai Uni5 Bil6sdga c-2271r9. sziim alatri v6gz6s6ben kiemelte, hogy nem sziiksdges, hogy
a hitelez5 az Srfolyamkock6zat vonatkoz isdban kifejezetten figyelmeztess; a fogyaszt6t a-rra, hogy
az drfolyamkockdzatnak nincs fels6 hatiira.

Aldspontia szerint az alpelesek szdmdra a szerz6ddses rendelkez6sek ismeret6ben nem leheiert
kdtsdges, hogy az Srfolyamvaltoz6s kock6zata 6ket terheli fels6 korl6t ndlkijl, akiir rendkiviili
6rfolyamesemdny esetdn is.
Az ASZF hivatkozott rendelke#seib51 tel-rdt alappal nem gondolhatta azt az 6tlagos fogyaszt6, igy
jelen esetben az alperesek sem,hogy az Srfolyamkockiizat 6ket csak korliitozott m€rt6kben terheli.

tand vallomisa alapjdn iilliispontja szerint megdllapithat6, hogy az alperesek mind
iriisban, mind sz6ban megkaptiik a vi16gos, dnhet6 tiij6koztatiist, teh6i nem csak annyi
tiijdkoztatiist adott a tanri, hogy amennyiben er6scjdik vagy gyengiil a forint, a torleszr6 r6szlet
pozitiv vagy negativ vdlroziisiit okozhatja.

A felperes fellebbez6s6hez megfizetett 1S)1.421 fodnr fellebbez6si illet6ket.
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Az I. r. alperes jogi k6pvisel6vel el6terjesztett fellebbez6si ellenkdrelm6ben az els6fokri it6let
helybenhagyiisiit 6s 34.200 forint Osszegben 6fa ndlkiil iigyvddi munkadijb6l dll6 fellebbezesr
perkijlts6ge meg6llapitiisiit k6rte, melyr6l kcilts6gjegyz6ket csatolt.

I{ivatkozott az rHpt. 203. g (6) beke4!6sdben foglaltakra, amely sze::int az iirfolyamkock6zatot
megfelel6en fel kell tiirni, ennek megtdlt6nt6t az ilgyf6lnek aliiiriisiival kell igazolni. Hivatkozott a

Krjria Gfu.VII.30 .0241201.915. sz5mf l-rat6rozatSban foglaltakra. AllSspontja szerint egy6bk6nt m69
a felperes iillSspontjiinak elfogad;isa eset6n is csak ko;rbens6 it6letet jehetne hozni, mert az
dsszegszeriisdget az els6fokLi bir6s6g nem vizsgdlta.

A IL r'. alperes jogi k6pvisel6vel el6terjesztett fellebbez6si ellenk6relm6ben az els6fokir bir6siig
it6let6nek helybenhagyiisi{t 6s a felperes perkcilts6gben marasztal6sSt k6lte. Osztotta az T. r. alperes
jogi rilldspontjdt. KoltsigegyzekeL neLn terjesztelr el6.

A fellebbez6s nem alapos.

A torv6nysz6k meg6llapitotta, hogy az els6fokri bir6sdg a per elddnt6s6l.rez sziiks6ges korben a

t6nydlliist felderitette, a bizonyitiist lefolytatta 6s a bizonyitiis eredm6ny6t helyesen m6rlegelve
hozott a jogszabiilyoknak megfelel6 ds a devizahiteles 6rvdnytelensdgi perek jogalkalmazdsi
k6rd6seinek vizsgiilatiira felilllitott Konzult6ci6s Testiilet 2019. iiprilis 1.0-i iilds615l kiadott
eml6keztet6ben is tUkroz6d6, az Eur6pai Uni6 Bir6siiga joggyakorlatiit is figyelembe vev5, a

koriibbi 6vekhez k6pest m6dosult, a jelenlegi kirriai gyakorlattal dsszhangban 5ll6 dont6st.

A felperes fellebbezds6ben tdbb olyan bir6s6gi hatiirozatra is hivatkozott, amelyek figyelembe
vdteldt miir az els6fokri elj6r6s soriin is kdne. Ezek kdzos jellemz6je, hogy mindegyikUk mdg a
KonzultSci6s Testiilet 2019. iiprilis 10-i ijl6s6r6l kiadott enl6keztet6 el6tt kdszi.ilt, tehiit ezek m6g
a kordbbi, az6ta miir meghaladott bir6si{gi gyakorlatot tiikrozik.

A felperes nem hivatkozott olyan irjabb bir6s6gi hatiirozatra, anely a Konzultdci6s Testlilet 201.9.

iiprilis 10-i ijl6s6r'6i kiadott eml6keztet6ben foglalt szempontok figyelembe v6tel6vel is
megfelel6nek tartotta volna a felperes jogel6dj6nek Srfolyamkockiizatr6l sz6l6 tdj6koztati{sdt a

hasonl6 iigyekben.

Az adott ugyben a felperes jogel6dje 6s az alperes kdztjtt S;zolnokon, 2008. mdrcius 13-iin ldtrejorr
szerz6ddsszdmt egyedi kcilcscinszerz6d'6s az iirfolyamkockdzatra vonatkozrian

semnilyen felhiviist, tdj6koztatdst, figyelmeztet6st nem tartalmazott.

Az kideriilt bel61e, hogy deviza alapri kOlcs6nr6l van szir ris az egyedi szerz6dds 7. pontjiiban a

torleszt6 r6szlet, illetve az Srfolyam kiilonbdzet kisziimitdsi m6djrir6l egy dtlagfogyasztti Sltal
teljes m6r'rdkben 6rtelnezhetetlen bonyolult matenatikai kiplet szerepel. Az egyedi
k0lcsonszerz6d6s az iirfolyamkockdzat visel6s6vel kapcsolatos konkr6t tdj6koztatdst semmilyen
m6don nem tartalmazott, ilyenre egy6bk6nt a felperes sem hivatkozott.

Az egyedi szerz6d6s 8.2. pontja alapjiin "a kcjlcscinszerrz6d6sben nem szabdlyozott k6rd6sek
tekintet6ben a killcsOnnyfjt6 Uzletszabi4lyzatiinak Altatilnos r6sze, valamint az "Altaldnos



4

Gyulai 1-iirv6nyszdk
2.P(.23.024 I 2020 I 7. szdm

Szerz5ddsi Feltdtelek Szemdlyg6pj 6rmti viisiirl6si Kijlcscjnhciz" rer.rdelkez6sei, tov6bbii az
Adawidelmi Ugyfdltdjdkoztat6 irdnyadtiak, melyek jelen szerzScl6s elvdlaszthatatlan mell6klerer
k6pezik".

KLildn kockdzatf eltdr6 nyilatkozar nem k6sziilt.

Egyetdn a tdrvdnysz6k az els6fokLl bir6srig 6lldsponrjiival, hogy az ASZF a szerz6dds rdsz6v6 vdlt,
azonban _osztja azt a megiillapitiisrit is;, hogy az ASZF 8.2. pontja sem min6stil megfelel6
kockdzatf eltiiriisnak.

A felperesi jogel6d K&H Pannonlizing 21n. g6pjiirmil ktilcsoncikre vonatkoz6 AszF g.2. ponr3a a
f] "A kolcscjndsszeg, valamint a Kolcsrinszerz6ddssel kapcsolatos dijak, kijltsdgek" etnevezdsii
fejezetben taldlhat6.

A fejezetcim nem utal mdg csak Srfolyamra sem, nemhogy az iirf olyamkock6zat visel6s6re.

A fejezet els6 pontja, a 8.1. alpont a kcilcscjnszerz6d6s aliiiriisiit6l a kolcsonosszes folvdsitiis6nak
id6pontjdig bel<civetkez6 6rfolyamvilltoz6 s sz-6rnitdsi m6djiir r6szlerezi egy kepJertei.

Az ezt kdvet5 8.2. alpont a kamat, illet6leg torleszt6rdszlet megiillapitrisiira szolgiil6 - az dtlagos
fogyaszt6 szdmdra teljesen drtelmezhetetlen - bonyolult matematikai kdpletet iartalmaz. Ezt a
kamatt6nyez615l sz616, majd a torleszt6 r:dszlet HUF 6rt6kdnek meghatfroidsiir6l sz6l6 hasonl6an
bonyolult k6pletek kovetik, amelyekb6l egy iitlagos fogyiszt6 ugyancsak semmilyen
kcjverkeztet6st nem kepes levonni.
A k6pleteket kijveti a "LIBoR" 6s "BUBOR" fogalmdnak meghatdrozdsa, majd az az egyetlen
nrondat, hogy "az drf olyamviiltoziis kockdzat6t az Ugyf6l koteles vlselni',.

Az ezt kijvet6 8.3. alpont mdr an6l sz6l, hogy az iigyf6l a Kondici6s lista szerinti dfiak
rneg fizcrdsdre is krjreles.

Az ASZF-ben mdg csak nem is figyelemfelkelt5 m6don, l-ranem 6ppen ellenkez6leg a bonyolult
malematikai k6pletek kijzdtt, egy a cin6ben az iilf olyamkock6zatra nem is utal6 fejezet kciiep6l
elhelyezert fenti egyetlen mondat nem min6siil megfelel6 6rfolyamkocki{zati riij 6koziariisnak.

Abb6l nem tiinik ki, hogy a fogyaszt6ra hiitrdnyos iilfolyamviiltoziisnal< nincs fels6 hat6ra, vagyis
a _torleszt6 r6szlet akdr jelent6sen is megemelkedher. Nem tiinik ki abb6l, hogy az
iir{olyamviiltoztis lehet6s6ge val6s, az a hitel futamideje alan is bekOvetkezhet.

Nern tiimk ki bel61e, hogy azon tril, hogy iilf olyamviiltoziissal sz6moini kell, az nerr
elhanyagolhat6 rrdrt6kii kockiizatot jelent ds nem csak elhanyagoihat6 mdrtdkben nbvelheti a
torleszt6 r6szlereket.

A felperes hivatkoziisiit6l elt6r6en a tanivallomdsok ilyen tartalmri 6s mdlys6gii sz6beli
tiij6koztatils elhangzilsdt sem igazolt6k.

tami vallomiisiib6l csak a szerz6dds aliiiriisiira vonhat6 le
kcjvetkeztet6s, de a tanir iirf olyamkockiizari rdjdkoztaras16l nem tudotr nyilatkozni.
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'tanrj 35. sorszdmf jegyz6kdnyvben rogzitett tamivallomdsa szerint pedig 6k forint
alapf hitelt nem is kozvetitettek 6s 6 azt a tdj6koztatiist adta az 5rf olyamvi5itozdsr6l, hogy
"amennyibeu er5sijdik, vagy gyeugijl a forint a tdrleszt5 r6szlet pozitiv, vagy tregatfv it:6nyba
viiltozhat".

Az kciztudom6sir, az dtlagos fogyaszt6k szdm6ra is ismert t6lry volt, hogy a forint iirfolyamdnak
v6ltozdsa folytiin a deviza alapri hitelek tdrleszt6 r6szletei folintban nem minden h6napban
pontosan ugyanolyan osszegiinek v5r'hat6ak. Ez a sz6be1i tiijdkozratiis nem volt enn6l nagyobb
m6lys6gfi.

Alrogyan az els6fokri bir6sdg helyesen megiillapitotta az ASZI, 6s a sz6beli kdzl6s alapjdn sem
dllapithato ineg, hogy az alperesek olyan tartal:mf tiij6koztatiist kaptak volna az
dlfolyamkockdzatr6l, mely szerint a vdltoziis m6rt6ke el6re nem hatdrozhat6 neg, annak
gyakorJarilag nincs fels6 korlSqa.

A Kfria Konzultiici6s Testii]et 2019. 6prilis 10-i iil6s6riil kiadott emldkeztet6 3. pontja szerint
pedig az iirf oiyamkock6zat visel6s6vel kapcsolatos tiijdkoztatits elurarad5sa, vagy nem megfelel6
volta eset6n tisztess6gtelen (,,nem vil6gos, nem 6rthet6") ds igy 6w6nytelen a szerz6ddsnek az a
rendelkez6se, amely szerint az iirfolyamkockSzatot a fogyaszt6 viseti. Mivel ez a f6szolgiiJtatas
kordbe rartoz6 szerz6d6si lendelkezds, ennek 6rv6nytelens6ge az eg,6sz szerz5dis 6w6nytelenseg6r.
ereclm6nyezi, aminek kovetkezt6ben a fogyaszt6 nem kotelezhet6 az 6rfolyamkockdzar visel6sire.

A felperes anuak ellen6re nem kivdnta a kereset6t m6dositani, azt valamennyi eredeti szerz6d6
fdlre kiterjeszteni, l-rogy ennek 1ehet6s6g6r6l az els6fokri bir'5siig a 42/L sz6ni v6gz6sdben
megnyilatkoztatta. A felperes 43. sorszSm alatt rigy nyilatkozott, hogy a kereset6t nem kivdnja
kiterj eszteni.

Ennek megfelel6en jelen esetben a devizahiteles drvdnytelens6gi perek jogalkalnaz6sl gyakorlardr
vizsgdl6 Konzult6ci6s Testiilet 2019. jrinius 19-i rildsin tobbs6gi iill6spontkdnt elfogadotr, az
i{rfolyamkockiizatot a fogyaszt6ra telepit6 szerz6clisi kikcit6se 6rv6nytelens6ge esetdn
alkalmazand6 j ogkdvetkezn6nyek koririil ds taltaln.riir6l sz6l6 /rll6sfoglalSst az elsijfokri
bir6sdgnak nem kellett alkalmaznia, csak a kereset elutasitdsdr6l dontheten.

Mindezek alapj6n a torv6nysz6k az els6fokri bir6sdg it6lettit, annak indokaival egyet6rtve, azokar a

fentiek szelint r6szben kieg6szitve a Pp. 383. g (2) bekezddse atapj 5n helybenhagyta.

A fellebbezdsi szakban az I. r. alperes ds a II. r. alpreres is killctn-kijltjn jogi kipvisel6vel
fellebbez6si ellenkdrelmet terjesztett el6 6s fellebbez6si perkdlts6g meg6llapitdsiir kdrre. A II. f.
alperes azonban kdlts6gjegyzdket nem terjesztett el5, az I. r. alperes vlszoDt igen.

A Pp. 81. $ (1) bekezd6se szerint a f6l perkOltsig.. megt6rit6sdt, annak f elszdmitiisiival k6rheti,

A Pp. 81. $ (5) bekezd6se szerint a jogi kdpvisel6vel eljiir6 f6l a perkcilts6g6t kiziir6lag
jogszabiilyban meghatdfozott kcjlts6gjegyz6k el6rerjesztdse ftj;in szdmirharja fel.
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Mivel ez a II. r. alperes r6sz6r61 nem tcirtdnt meg, igy a II. r. alperes sz6m6ra a t6w6nysz6k
fellebbez6si perkdlts69et nem dllapitort meg.

Az I. r. alperes jav6ra a felperesr a Pp. 83. g (1) bekezddse alapj6n a kciltsdgjegyz6kben
szerepeltetett 34.200 forint iigyvddi mun]<adijb6l eil6 perkolts6g megfizet6s6re kdtelezre.

G y u I a, 2020. miircius 31.

Dr. Szabri Miiria s.k. a tandcs elniike
Dr. Nagy Attila Gyiirgy s.k. eldadri birri
Dr. Melisn6 dr. Kovdcs Zsuzsanna s.k. bfrr6
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