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bf ros6g it6let6t helybenhagYj a.

napon beliil fizessen meg az l.-lt. r. alperesek, mint

81 .000.- (nyolcvane gyezer) Ft m6sodfokti perkoltsdget'

Az itllet ellen nincs helye fellebbez6snek'

IND OKO LAS

A fellebbez6s alapjdul szotg6l6 t6ny6ll6s

A felperes jogel6dje mint hitelez 6 6s azl. r. alperes mint ad6s k0z6tt 2008. februit 20. napjin

deviia atapultitcs6nszerzod6s ds opci6s szerzldds jdtt l6tre 4.442.200.- Ft k0lcsdnosszegre

sv6jci frank (CHF) devizanemben egy Ford Mondeo 2.0. Titanium tipusri szem6lygdpkocsi

iiivasaflasa c6lj6ra. A k6lcs6n jellige a szeruld€s szerint eredetileg v6ltoz6 tdrlesztdstl

deiza alapri k6lcs6n volt. A kdlcionszeruldls alapjdn azl. r. alperes a kdlcsdnt 120 havi

r6szletben v6llalta visszafizetni azzal, hogy a tOrlesztdrdszletek minden h6nap 20. napifin

esed6kesek. A havi t6rleszt6r6szlet osszegEi a szerzlddsben az 1-119. h6napokra 50'012'' Ft

osszegben, a 120. h6napra 50.014.- Ft Ssszegben hatiroztdk meg azzal, hogy az integr6lt

CASCO biztos(t6s afjat (havonta 8.321'- F0 az I. r. alperes v6llalta -.a 
rendszeres

tilrleszt6r6szletekkel 
"jyutt'r.gfizetni. 

A szeruldesben a THM kikdtttt m6rt6ke 7,23947yo,

az igyleti kamat mdrt6ke 6,30893oh.

A szerzodksben a felek meg6llapodtak, hogy az Altal6nos Szerz6d6si Felt6telek IASZf;,
uufu,nint aztJzletszabillyzat-renielkez6sei a szerzldds megkOtdsdvel a szerzldds tartalm6v6

v6lnak. Az l. r. alperes a szetzodds al6ir6s6val elismerte, hogy ezen dokumentumokat

elolvasta, meg6rtette 6s azok egy p6ld6ny6t 6tvette. A szerzoddskdtdssel egyidejtileg a
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felperesi jogel6d 6tadta_ a7 l. r. alperesnek az un. j6vihagy6sr drteslt6t, amely figz1ti a
szerz6d6s ldnyeges tartalmi elemeit (kdlcsdn 6sszege, feltdtelei, lejhrata, u'r.d.r"iut ,^tgatog6pj6rmti adatai, iigyleti.kamat, THM), valamint-i 

"gy"t 
(a sierz6disk6t6s id6pond6ban

ismert adatokkal sz6molt) tdrleszt6rdszletek eseddkei=seg6t, t6ke- 6s kamatta rtalmdt, az
integr6lt CASCO dij6t 6s a havi fizetendl vdgdsszeget. A j6vdhagy6si drtesit<i hrtalmazza azt
a figyelemfelhfv6st, hogy v6ltoz6 tdrlesztdsi aeviia atafiri ttitcsbn esetdn a fenti tdrlesztds,
iitemezds tdjdkoztat' jellegti, a fizetdsi iitemezds megv6ltozh at, v6ltoz6 tdrlesztdsii deviza
alapri kdlcsdn esetdn a tdrleszt6rdszletek pontos osJege a futamido alatt megv 1ltozhat,
figyelembe vdve a kdlcsiin alapj6ul szolg6l0deviza ilrfoliam, valamin t az ir6nyid,6 kamatl6b
aktu6lis villtozdsdt; az esedckes torlesit6r6szletek vdgieges dsszegdt a terheldsi drtesft6k
tartalmazzilk.

A II' r. alperes azI. t. alperesnek a kdlcsd,nszerz6ddsbcil szdrmaz6 ktitelezettsdgei teljesltdsddrt
kd|zfizetd kezessdget vdllalt. A kdszfizet6 kezessdgv 6llal6 szerz6d6sben kijJentette, hogy a
kd lcstin- 6s opci6s szerz6ddst, valam int az annak rdizdt k6p ez6 A szp turtui#at ir111oi.

A szerzilddst a felek 2010. jrilius 27. napjin.limitdlt torleszt6sti deviza alapri k6lcs6nre
m6dositott6k ds ebben- kikdtottdk, hogy a hat6lybaldpds id6pontj6t6l t6rlesztdsi limitkdnt
51.000.- Ft dsszeget hatdroznak meg, Meg6llaiodtak, hogy amennyiben az ad6s 6ltal
fizetendo, kamatot is tartalmaz6 havi tdrlesztdrdsziet osszege meghaladja a limitet, a hitelez;
legfeljebb a limit Osszegdig szedi be a tdrlesztdst, 6s az.lrt ,rgt utad-6 6sszeget tov6bbvitt
kamatkdnt folyamatosan nyilv funtartja.

2015.ilptilis 15. nup]ln a felperesi jogel6d tdj€koztatta azI. r. alperest a20l4.6vi XL.
tdrvdnyben (Elsz6mol6si tv.) foglalt elsz6mol6ii kotelezettsdg teljesit6s6r6l, megkltldte az
fijraszdmftott tartozdsrll sz6l6 rlszletezett hiteltdrtdneti timutatast. K6z6lte, hogy az
elsz6mol6s 2015. februdr 2o'i fordul6napj6val a tisztessdgteleniil refsr,i.itou 6sszeg
1.195.675.- Ft, amelyb6l atartozilsra7.434,gi crrF dsszeget sz6molt el.

2015. november 25. napjdn a felperesi jogel6d a 2015. dvi CXLV. t6rv6nyben (Forintosit6situ') foglaltaknak megfelel6en szerz6ddsm6dos{t6st kezdem6nyezett, amelynek
eredmdnyekdppen a devizdban nyilv6ntartott kdlcs6nk6vetel6st az MNB ittl z,fis.auguszrus
l.9t napj6n jegyzett hivatalos (287,22.- Ft/CHF) 6rfolyamon forintra v6ltotta 6t. A
dokumentum 1. sz. melldklete a m6dosit6s hatdlydt k6vet6en esed6kes tdrleszt6rdszleteket
63.086.- Ft dsszegben, az utols6 havi torlesztds eseidben 63.059.- Ft osszegben rtigrtt.tt".

2016' mfucius 29. napifun a felperesi jogel6d a kolcsdns zerzlddst fizet6si kdsedelemre
hivatkoz6ssal felmondta. A vdteli jog gyakorlasdra a szerz6d6sk6tds 6ta eltelt id6re tekintettel
nem ker0lt sor.

A kereseti kdrelem 6s az alperes v6dekez6se

A felperes keresetdben 3.243.709.- Ft kolcsonszerzbddsbbl ered6 tartozhs,ennek 2016. 6prilis
6' napj6t6l a kifizetds napjdig jdr6, a mindenkori jegybanki alapkamat kdtszeres m6rt6kdnek
megfeleld dsszegti kdsedelmi kamat, valamint p..[tittreg megfizetdsdre kdrte 

"ty"i"-t.g"r.nkOtelezni az r-Ir. r. alpereseket. El6adta, hogy kereseti i(dveLlds e rlszletezve 3.0gg.333.- Ft
t6keh6tral6kb6l, 74.532.- Ft kisz6ml6zott, oe meg nem tdrtilt torlesztdrdszletbill, valamint
88'844.- Ft lez6r6si alapd{jb6l 6ll. Keresete jogalapjak6nt a logviszonyra 

-iitit^urunao, 
u

fo.tsar] Tlrvdnykonyvr6l sz6t6 t959.6vi Iy: t6rvenylrtr<.; 523. g (1) bekezddsdt, 525. g (l)
bekezddsdt, 272. s (1) bekezdd s6t ds 274. g (2) bekezd.ir a p"ntiat j.t6t" *.g.
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t9l Eloadta, hogy az I. r. alperes kotelezettsdget villalt 4.442.200.'Ft kdlostindsszeg 120 havi

futamid6 alatt, r1szletekben t6rtdn6 megfizitds6re, azonban a2016. m6rcius 20-ig esed6kess6

v6lt t6rleszt6r6szleteket az eloirt 97 alli-alom helyett csak 94 alkalommal teljesftette; emiatt a

szerz6d6st a feiperesi jogelod felmondta, a fehtnd6s 2016. 6prilis 7. napifult a k6zbesitdssel

hat6lyosult. a U. r. utp.r.r egyetemleges helyt6ll6si kdtelezettsdge a kdlcs0nszeruodds

teljesiteseert v6llalt k6sz fizetl kezessdgi szerz6d6sen alapul.

t10l Az alperesek tobbszor m6dositott ellenk6relmtikben a kereset elutasit6s6t kdrtdk. Vitatt6k a

k6vetel6s 6sszegszeriis6g6t 6s a ktllcs6nszerz6dds ldtrejdttdt, 6llitott6k, hogy az

6rfolyamkock6zat-korl6tlair visel6s6t a fogyaszt6ratelepltl szerzlddses feltdtel (IV/3. pont)-a

ptk. 209. $ (f) Uetcezddse 6rtelm6ben lisztess6gtelen, 6s hivatkoztak a kblcsdnszerz6d6s

6rv6nytelensdg6re.a Hpt. 213. $ f9 UetezAet i),-b), c) 6s e) pontjai alapi6n' Attttottat

tov6bb6, frogy'u, ASZp ttt.t.E., \tl'.i.2., [I.3.3., 1II.3.7. pontjai, melyek a kamat szdmitisdta

tartalmaznak rendelkez6seket, tisztess6gtelenek. Tisztessdgtelennek tartott6k tovdbbd az

integr6lt CASCO-biztosit6s dlj6nak a tdrleszt6rdszletbe t6rtdnt bedpitdsdt 6s azt, hogy azt a

felplres jogelddje - 6llit6suk sierint - devizilban sz6molta el. Auitouak, hogy az 6rfolyamrdsre

tekintettel ,.- jtih"t.tt l6tre a felek kdzott konszenzus, mivel a v6teli 6s elad6si 6rfolyamok

alkalmaz6sa .dgtitt t6nyleges szolg6ltatis nem tal6lhat6; sdrelmeztEk az i;rl,. kamatparit6sr6l

t0rt6nt t6j6kozta:t6s elmarad6sAt, tJv6bb6 vitatt6k a szerzbdds deviza alapris6g6t a felperesi

jogel6d Aeriza-nyitv6ntart6s6nak hi6nya mlal.4ltit9tt6k v6giil, hory ? 
szerz6d6s felmondasa

jogellenes volt, hivatkoz6ssal arra, holy a hitelez6t kizir6lig akkor illetheti megaz azonnali

hat6lyri felmond6s joga, ha azltgy ktifrim6nyeihez - a futamid6h6z 6s atartozds Osszegdhez -

kdpest srilyos ,,r"riblderrregdst 
-liovet 

el az ad6s. Az alperesek megitdldse szerint a felperesi

jogel6d fel6 a felmond6s idclpontj6ban fennill6..lejirt tartoz6s bsszege csekdlynek volt

tekinthet6, ez€rt a felmondas logi alapja nem 6llt fenn. Hivatkoztak e korben a Kriria

Gfl/.VIII.30 .07 I 12019 19. sorsz6mt itdletdre'

Az els6fokri lt6let

tlll Az els6fokri bir6s6g a felperes keresetdt elutasitotta. Kdtelezte a felperest, hogy 15 napon

beliil fizess.n n1.g Zzb[.'r, alpereseknek egyetemle$os€11--\-.---+* :t ' ' "'-- - . " -'ii'

6ll6perkiiltsdget-o. - -\:>= f - : 'I'- ): )^ 
,. -

.t\

Uzl it6letdnek indokol6s6ban els6dlegesen meg6llapitotta, hogy a perbeli kolcsiinszerzddds a felek

k6z6tt a ptk. ZO5. $ (2) bekezd6s6b"-n foglultuk szerint ldtreidtt. 4 Ptk. hivatkozott

rendelkez6se a feleknek a szeruod6s l6nyegeg valamint a b6rmelyikiik 6ltal ldnyegesnek

min6sltett k6rd6sekben ttirt6n6 meg6llapodaiat qa el6. Kdlcsonszerz6dds esetdn ldnyeges, a

fok6telezettsdgnek min6siilo terJes a kdlcsdndsszeg, a visszafizetds id6pontj6nak. ds

m6dj6nak mJghatfuoz6sa 6s a kamat. A felek a, egyidi kdlcsdn- .6s opci6s szerzdd6sben

emellett megiatdtoztdk azt is, hogy a k6lcs6nt pontosan mely gdpj6rmti finanszirozdsirnak

c6lj6ra r"rri f.l az I. r. alperes, 
-meg6llapodtak 

a killcs6n egy6b ldnyeges feltdteleiben (a

kolcs6n jellege, c6lja, tinrdsr, fotyOritiri dij, tOrleszt6rdszletek szitma, devizanem), valamint a

v6teli jog aiaptthslban es iehivasanak felt6teleiben - mint az opci6s szerz6dds l6nyeges

tartalm1ban - is. A szerz1dds ll..pontja szerint a szerzldds hat6lybal6p6s6nek esetdre a

szeru6d6s megk6t6s6nek id6pontj6ban liat6lyos 6ltal6nos szerzoddsi feltdtelek, valamint az

tizletszab bly zit is a fe I ek m e 96l I ap od 6s6nak rd szdvd v6ltak.
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[13] Meg6llapltotta tovilbbl, hogy a felek kdzdtt deviza alap u szerz6d6s j6tt ldtre, amelynek
tartalma az,hogy a kiilcs6n foly6sft6sa ds a tdrlesztds is forintban t6rtdni( azonban devizftban
van meghatirozva 6s nyilv6ntartva a hiteldsszeg 6s a tdrleszt6r6szlet. A szerz6d6sa ptk. 6g5.
$ d) pontja, valamint afogyasztlvddelemrdl srOtO tggl,6vi CLV. t6rv6ny 2. $ e) ds i) pondai
alapjiln fogyaszt6si kdlcsdnszerz6d6s, ami a felek k6z6tt nem volt vitatott.

[14] Alaptalannak_itdlte az alperesek 6ltal el6terjesztett, a k6,lcs6nszerz6dds Hpt.2l3. g (1)
bekezdds a), b), 

-c) _6s 
e) pontjaira alapftott drvdnytelensdgi kifog6 sait az 6ltala rdszletesen

levezetett indokok alapj6n.

[15] Meg6llapitotta ds rdszletesen indokolta tovibb6, hogy az egyedi szerz6ddsben foglalt
drfolyamkockilzati t6j6koztat6 megfelel a Hpt. 203. $ (6) 6s (7) bekezddsdben foglaltakiak,mert feltirta .a szerz6ddses iigyletben az tigyfelit drintd kocklnatot, tartalmazza az
6rfolyamkockdzat ismertetdsdt, valamint annak niiasata to,rleszt6rerrfrt"t 

".
U6l Rdgzftette, hogy_ fentiekvizsgillatitkdvet6en volt vizsg6lhat6 azalperesek tobbi, a szerz6ddsegyes rendelkezdseinek drvdnytelensdgdre, a ktlvetelds osszegszeriisdgdnek

bizonyitatlansigira, illetve a felmond6s jogvenisdgdre tett hivatkozasa. A szerz1dds teljes
drvdnytelensdgdt vagy l6tre nem jdttdt a fentiet< szeriit nem tal6lta meg6llapfthat6nak.

U71 Ezt kdvet6en a.felmond6s jogszeriltlensdgdre tett alperesi hivatkoz6st vizsg1lta,figyelemmel
arra, hogy ez a kereseti kdvetelds egdszdnik megalapozotts6g6t drint6 v6defezds.

[18] A. kdlcsdnszerzldds az azonnali hat6lyf felmond6s jog6r6l az al1bbiak szerint rendelkezik
4szr I.l0.l.): ,,la)Hitelezo azonnalihat6llyal felmondhatja a k6lcs0nszerz6ddst a ptk. 525.
$-a alapjin, tovdbb6, ha az Ad6s a kd,lcsdnszerzddes szerint eseddkes t6rleszt6 rdszletet -beledrtve az annak tdsz€t klpezd esetleges biztosftdsi dijakat -, ,ulurnint egydb fizetdsi
kdtelezetts6gdt.Tz eseddkessdgtdl sz6mitott tizendt naptdri nupon beli.il nem teljesiti [...],,Akdlcsdnszerzddds teh6t a Ptk.-nak a kdlcsdnszerz6ddsekre ir6nyad6, ldnyeges
s-zerzldflsszegdsre vonatkoz6 rendelkezdseire tdrtdn6 hivatkozas mettett ktildn kiemeli af6k6telezetts6g;.b6rmely egydb feltdtel ndlkiili, 15 napt6ri napon beliili - nemteljesitdsdt,
kiil6n0s, azonnali hat6lyri felmond6si okkdnt nevesftve azt.

[19] E kdrben az irinyad6 bfr6s6gi gyakorlatnak megfelel6en hivatalb6l vizsg1lta a szerz6d6ses
rendelkezds tisztessdgtelensdgdt, 6s meg6llapitoua, hogy a hivatkozott ren?elkezds (6ltal6nos
szerz6ddsi feltdtel) a Ptk. 209. $ (1) bekezd6se alapjan tisztessdgteten. rire3tette, hogy afeleknek a szerzbddsbdl eredd jogait ds kdtelezeitsegeit a j6h-iszemtisdg 6s tiszteiseg
k6vetelmdnydnek megsdrt6sdvel egyoldahian ds indokolatlanul a szerz6d6si feltdtel
tdmaszt6jdval szerzlddst kdtd fdl hitrinyfua.illlapftja meg egy olyan egyedileg meg nemtdtgyalt szerz6ddses rendelkezds, ameiy b6rmilyen tiJszegu tartoz1tr' 15 napon hili
megfizetdsdnek elmarad6sa esetdn a szerz6dds azoinali hatdlyri felmond6s6t teszi lehetovd;
tigy, hogy a fizetdsi kdsedelem esetdre tov6bbi szerzdddses r"ttet.tt - pl. az ad6s fizetdsre
t6rtdn6, a jogkiivetkezmdnyekre is figyelmeztetdst tartalm az6 felhiv6s6t -'nem r6gzit.

[20) Mivel a tisztess6gtelen szerz6d6si feltdtel a Ptk. 2og/A. g (2) bekezd6se alapj6n semmis, az
6rv6nytelens6g jo.gkdvetkezmdnyei rigy alkalmazand,6k,rrogy a semmis szerz6d6si feltdtel a
szerz6d6sb6l kiesik ds helyette a Ptk. 525. $ (l) bekezdesdnek rendelkezdseit kell ir6nyad6nak
tekinteni, melyeket egydbir6nt az ASZF I.lb.i. ponda is beemelt a szerz6ddsbe.
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121) A Kriria Gfu.vII.30. O7ll2olgl9. sz6mri hatirozatilval egyet6rtve kiemelte, hogy a

szerzoddsszegds srilyat az adott iigy ktiriilm lnye-ihez k6pest kell megitdlni' vagyis a

szerz6d6sszeg6s onmagdban nem iiin6rlth.t6 srilyosnak abb6l az okb6l, hggY az a

fokotelezetrseg teljesitdle kordben ktivetkezett be, ez1i,rtcsak akkor illetheti meg a hitelezilt az

azonnali felmond6s joga, ha az ad6st jelentosebb Osszegtl lei6*tartoz6s terheli'

1221 A lej6rt tartozhs - 6s a kereseti kdrelem osszegszeriisdge - kor6ben.megiegyezte, ho-gY.aL J 
felperesi jogeldd kereseti k6relm6ben a kisz6ml6zott, de meg nem tdrtilt ltirleszt6rdszletek

6sszeg6t 74.532.- Ft-ban jelolte meg, ezt az eloadds.6t.7. 6s 24. sorsz6mf el6kdszitd irat6ban

megism6telte. Kereseti k6relmdb"i'et l. sorsz6mt ftatdban azt nyilatkozta, hogy a leifirt

t6rleszt6r6szleiosszege az al6bbiakb6l tev6dik 6ssze: a 2Ol6.janu6r 20. 
-napjdn 

eseddkessi

v6lt t6ker6szletb6l fennmarad6 3.551.- Ft 6sszeg, a2016. febru6r 20. napifun eseddkesse v6lt

96. t6rleszt6r6szlet t6ker6sze (51.003.- Ft) 6s i ZOrc. m6rcius 20. napifin esed6kess6 v6lt

t6rleszt6r6szlet t6kerdsze (51.965.- Ft), valamint kamatrdsze (11.121.- Ft)' Ez ut6bbiak a

felperesi 6llitrlssal szemben mindosszes en 117.640.- Ft dsszeget tesznek ki' A felmond6si

nyilatkozatban (F/9) az,,el6lrt r6szletek"- azFlt}. alatt csatolt foly6sz6mla'rdszletezdvel

egyez6en -2.30b.- it tigyuit.ti d{jjal novelt op39ge llg.g4o.- Ft. Ezen ellentmond6st tigy

oldotta fel, nojy ui l. ,l"lp"r., 6l*ond6skori leji* ta*oz6sak6nt a felmond6si drtesitdben

k0z6lt 119.940.- Ft Osszeget vette ir6nyad6nak'

l23l AzFll0.alatti foly6szdmla-rlszletez6b6l meg6llapithat6an azl. r. alperes a felmond6skor k6t

havi- a2016. febru6rj6ban, illetve m6rcius66an esed6kes - t0rleszt6r6szlet t6ketisszegdvef a

2016. janu 6rj6ban.riddk", torleszt6rdszletbol 3.551.- Ft dsszeggel, valamint a legutols6

t6rleszt6r6szlet tt6n sz6molt lt.lzl.- Ft kamattal volt elmarad6sban. A foly6sz6mla'

reszletez1b1l az is meg6llapithat6, hogy a hitelez6 2016. iantfut havi pdnziigyi teljesitdskdnt

64.591.- Ft 6sszeget (-ZofO.of y,. eiiVsrappal), 2016. febru6r havi pdnzilgyi teljesitdskdnt

63.436.- Ft iisszJget (21t6.Oz.n. efi1l<nupputl elsz6molt. Ezek az el6z6 havi fizetdsi

6rtesit6kben felttinteteu ki nem egyenlltett'iartozdsnak megfelel6, illetve azt minimalisan

meghalad6 6sszegek, azl. r. alperes-ieh6t 2016. febru6ri6iebezdr6lag az alligh6tral6kosk6nt

k6z0lt t6rleszt6r6-szleteket ut6lag maraddktalanul teljesileni igyekezett. A_felperesi jogel6dnek

a felmond6st megel6z6 utols6, i}t6. 
^it "ius 

20. napj6n eseddkes, 51.965.- Ft tdkeOsszeget 6s

It.l1.l.-Ft kamatot tartalmaz' fizetdsi ertesitdj6benir6traldkos tartoz6s nem szerepelt, osup6n

3.0g0.333.- Ft mdg nem eseddkes t6kedsszeg felttintetds6re kerUlt sor.

l24l A per adataib6l az nem 6llapithat6 meg, hogy a fe_lperesi jogel6d intlzett volna a 2016'

m6rcius 29.napj6nt6rt6nt felmondast melgel6;;n azl.r,alpereshez ezt,me.ghalad6an fizet6si

felh(v6st a natratetos ilsszegek kifejezetifelttintet6sdvel. Rogzitette e korben azt is, hogy a

szerz6d6s felmond6saru * irtolr6 dzet6si lrtesitilszimla eseddkessdgi id6pontj6t kOvetd 9'

napon keriilt sor.

125) A fentiekre tekintettel azt illlapitotta meg, hogy az ad6s szerzdddsszegdse nem volt a Ptk' 525'

$ (1) bekezd6se szerint sulyosnak 
-tekinihetO, mivel a szerubdds szerinti teljesit6s

elmarad6s6nak t6nyleges 6s val6s vesz6lye az iJgy dsszes k0rUlmdnydt tekintve nem 6llt fenn'

A felmond6skor esed6kes fizetdsi k6telezetts6gnek a teljes le nem j6rt tartozishoz' illetve a

felvett k6lcs6n6sszeghez viszonyitott osszege ds az eryes teljesitdsek elmarad6s6nak (nem

jelentos) k6sedelme,-valamint az ad6s teljesit6si hajland6s6ga nem indokolta volna a srilyos

szeruod1sszeg6sre alapitott azonnali feimondist, lgy az jogellenes. volt. A jogellenes

felmond6s oi1att az I. i. alperessel 6s a II. r. alperessel mint kdszfizet6 kezessel szemben a

felmond6s.;ogf,tir.tt"zmdnyeinek alkalmazisilrhra - afelmond6s idcipontj6ban egy dsszegben
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esed6kessd v6lt tdke, alejfut tdrleszt6rdszletek, valamint mindezek j6ruldkai koveteldsdre -nincs m6d.

[26] Figyelemmel ana, hogy a felperesi keresetet a fenti okb6l teljes mdrtdkben elutas ltotta, a
szerz6ddsnek az alperesi tartozds dsszegdt esetleg drint6 rdszleles drvdnytelens6gdre - pl. a
kamatkikdtds.tisztess6gtelensdgdre -, valamint aiegyes, a felpeiesi jogel6d 6ltal felszhmitott
ds alperesek 6ltal kifog6solt tov6bbi koltsdgtdtelek (iigyviteti oi;, integialt CASC9 dija, stb.)jogszenisdgdre vonatkoz6, illetue a felperesi keriset osszegszenisdgdnek kimunk6l6sa
kdrdben tett alperesi kifog6sok drdemi vizsgillatanem volt sziiksdies. 

Q-

I27) Kiemelte, hogy mivel a felmond6s jogszab6lyba iitk6z6se miatt a kereset elutasit6s6nak volt
helye, fgyszintdn sztiksdgtelen volt kdzbens-6 itelet meghozatala a felmond6s jogszenisdge
vagy jogellenessdge kdrddsdben. A felperes hatdrozott meg6llapit6sra ir6nyulZ k"..rJti
kdrelmet a felmond6s jogellenessdge esetdre illtala illlitott 3.563.367.- Ft, illetve 3.1g6.519.-Ft ds j6rul6kai tartozis tekintetdben nem terjesztett el6, a meg6llapit6si kereset
eldterjesztdsdnek 

1 Pp: 123. $-6ban foglalt feltdteleit nem igazolta, 6s riem munk6lta ki a
3.186.519.- Ft ds j6rul6kai tartozils dsszegszenisdgdt sem.

[28] Mindezekre tekintettel a rendelkezd rdszben foglaltak szerint hat1rozott.

[29] Az I-II. r. alperesek frydre a Pp. 78. $ (1) bekezddse alapj6n jir6, iigyvddi munkadijb6l 6116
perkdltsdget a b{r6s6gi elj6rdsban meg6llapfthat6 iigyvedi k6l;6g;kr6 

"iota 
zztzooi. ryur.22') lM. rendelet 3. $ (2) bekezdds. a) Rontja es 

-101 
bekezdd-se ataplan 6llap(totta Leg,

figyelemmel ana is, hogy az alperesi jogi kdpviselS vddeke z€,se az iitala vizsgalt korben
nagyobb rdszt alaptalan volt, 6s annak viseldsdre a felperest k6telezte.

A fellebbez6s 6s a fellebbez6si ellenk6relem

t30l A felperes fellebbez6sdben els6dlegesen az els6fok0 bfu6s6g it6let6nek megv1ltoztat6s6val az
alpereseket egyetemlegesen kdrte a kereseti kdrelem tartahi6nak megfelelEe n 3.243.079.- Ft
f<ikdvetelds ds ezen dsszeg 2016. fuprilis 8-t6l sz6mftott, a mindenkJri jegybanki alapkamat
kdtszeres rndrtdkdnek megfelel6 k6sedelmi kamat, valamint az elsd- es maioafoni pert<tittse!
megfizetdsdre kdtelezni, mdsodlagosan az elsdfokri blr6s6g itdlet6nek hat6lyon kivti'i
helyezdsdt 6s az els6fokri bfr6s6gnak a per rijabb tdrgy al6i6ra ds hathrozat hozataldra
utasit6s6t, valamint az alperesek els6- ds m6sodfoli0 perktiltsdg egyetemleges.n megnzetdsdre
kdtelezds€t kdrte.

[31] Fellebbez6se indokol6sakdnt el6adta, hogy az elsdfokt bir6s6g a rendelkezds6re 6116 adatok,
tdnyek, bizonylt6kok 6s a jogviszonyt meghatdroz| jogszaUatyi t ti-y ezet alapj1n tdves,logikailag ellentmond6 it6letet hozott. Atlasponda szirint aL eh6fokf bfr6s6g ft6lete
elj6r6sjogi szempontb6l is jogszab6lysdrt6, mivel nem tdjdkoztatta a felperest arr6l, hogyhivatalb6l a szeruldds semmissdgdt dszlelte, elzdrva ezzel felperest a perbeli
nyilatkozattdtelt6l.

L32) Az els6fokf birosdg ft6let6ben rneg6llapitotta az Aszr 1.10.1.a) pontja 6rv6nytelensdgdt,
hivatkozva a rdgi Ptk. 209.$-6ra, valamint a felmond6st megel6z6 figyelmeztet6 felsz6llt6s,
mint kdvetelmdny hifinyfua. Hivatkoz6sul felhozta a Kriria Gfu.VII.30. O7l/2}lg/g. sz6mon
hozott hatdtozatfit, amely szerint a sze.rzlddsszegds srily6t az adotttigy kori.ilm lnyeihezkdpest
kell megftdlni. Meg6llapftotta tov6bb6, hogy u dlrondas ok6ul srotlato ti*r"g tekintetdben afelperes ellentmond6sos nyilatkozatokat tett a kereseti k6relm6ben ds a 24. sorsz6mf
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el6kdszit6 iratilban, erre tekintettel a felmond6 nyilatkozatban tdgzitett 119.940'' Ft-ot vette

figyelembe 6s egyrittal meg6llapitotta, hogy I. r. alperes a csatolt iratok alapiiln 2016'

febru6,rj6ig igyekeiett elmarid6s6t rendezni. ilgzitette azt is, hogy a szetzldds felmond6s6ra

az utoli6 fizet6si 6rtesit6 esed6kessdgi id6pond6t k6vetd 9' napon keriilt sor'

t33l Az elsofokri bir6s6g a szerz6d6s felmond6s6t megel6z6 felhiv6s, felsz6lit6s hi6nya ok6n

6llapftotta meg a vonatkoz6 szerz6d6spont 6rvdnytelens6gdt' A!]4ry9n1ia szerint a felsz6lit6

levdl vagy fei-mond6st megel6z6 felhiv6s hi6nya, illetve szerzdd6sbeli rdgzitdsdnek hi6nya

kimer(ti a j6hiszemtls6g 
-megsdrt6s6t, a tisitessdgtelen magatart6st, 6s indokolatlanul,

egyoldalian az alpereseinatrinyara illlapit.eg feltdt"leket. Az elsdfokri bir6s6g azonban

azontti,hogy rogzitette az drvdnytelensdgeq nern fejtette ki, hogy a felsz6lit6 lev6l hi6nya

milyen otcUOi;eteirtene egyoldahi h6tr6nyi az alperesek szdmilra 6s lenne tisztessdgtelen' A

felperes f6kotilezettsdge a k6lcs6ndssz"g fotyOritasa volt, mig az I. r. alperesd azttemez{s

szerinti t6rleszt6s. Ai eljdrds sor6n igLom es az alperesek sem vitatt6k, hogy minden

h6napban 6rtesit6t kiildt tt az l. r. alp-eres rdszdre, rIgzitve a tdrleszt6r6szleteket 6s azok

megbont6s6t , az alkalmazott fufolyarnokut, a teljesit6st kdvetoen fennmaradt tokedsszeget 6s a

mdg ki nem egyenl(tett, de m6r kiterhelttartozis mdrtdkdt (6rtelemszertien..mindig az €rtesitl

ki6llit6s6nak iapi1hoz igazitva). Fiiggetlenul teh6t att6l, hogy a szeruodls nem irja el6

felsz6lit6 lev6l megkuldJset, azI. r. ilp.r"r minden befizet6s6t megel6z6en tisztdban volt a

szerzod6se szilmsziki adataiv al, igy az aktu6lis elmarad6s 6s sze geivel.

t34l All6spontja szerint az lrvdnytelenn6 nyilv6nitott szerz6d6ses felt6tel nem okoz jelentos

egyenl6tlen s6gel az alperese'k k6t6ta, egyebekben pedig az elj6r6s sor6n az sem volt

meg6llapithato, hogy a iisztessdgtelen feltdtelr6l tdrtdn6 tdjdkoztatils eset6n az alperesek nem

k6tik meg a szerzoddst. A csatolt felmond6 lev6l emellett tartalmazza a felmond6s

jogk6vetkezm6nyeinek elh6rit6s6hoz szi.iksdges ny_ilatkozatot, ami nem m6s, mint a h6tral6k

mJgfizet6se. a peres felek meg6llapod6s6n ataputo ASZF 1.10.1' pontja nem kdveteli meg a

felsz6l(t6 lev6l megktild6s6t, ,ugyir a peres felek nem kiv6nt6k a felmond6st megel6z6

felsz6l(t6 levdlhez kOtni a szetzodds megsztinds6nek lehet<is6gdt.

l35l A felmond6s ok6ul szolg6l6 osszeg meghathroz6sa.6s az l. r. alperes teljesitdsi sz6nd6ka

kapcs6n el6adta, hogy a felperes az Jsofokri elj6r6s sor6n val6ban tdvesen rdgzftette

beadv6nyaiban a feliond6s oi6ul szolg6l6 osszeget, a t6nyleges tisszeget a felmond6 levdl

r'dgzitette pontosan. Ez ugyanakkor h6lr6nyt nem jelentett az alpercsek sz6m6ra, a kereseti

kovetel6s osszege ,., lialto, ott. Az eis6fokri bir6s6g nem hivta fel a felperest az

ellentmondas felold6sara, ugyanakkor azt az iratokb6l helyt6ll6an 6llapitotta meg.

t36l Az illtala kereseti kerelemhez F/10, valamint kds6bb F/11 alatt csatolt tdszletez6

adattartalm1bol meg6llapithat6, hogy az I. r. alperes utols6 alkalommal2016. febru6r 23'6n

tett eleget a rdszletizetdsi ktitelez#sdgenek. AL ekkor bedrkezett 63.436.'Ft a20L6'janu6r

20-i 6s febru6r 20,i esed6kessdgii kimatra, valamint a 2016. janu6r 20-i eseddkessdgii

t6ker6szre keri.ilt kiegyenlitdrr.. 
-Nrrn 

mell6kes t6ny, hogy ekkor m6r esed6kess6 v6lt a

febru6ri r6szlet is. Ezt k6vet6en az alperesi oldalr6l befizetds nem drkezett. Ezzel a

befizet6ssel, valamint a2016.janu6ri befizetdssel dsszhangban 6llapitotta meg azt az elsofokri

bir6s6g, hogy ,,azl r. alperes iehdt2016. febru6rj6ig bez6r6lag az addig h6tral6kosk6nt kdzolt

ttirlesztordszleieket ut6lag marad6ktalanul teljesiteni igyekezel.", 

'z.a 
!6ny azonban nem

mentesiti azI. r. alperest-a szerz6ddsszegdst6l. A szerzodds felmondis6ra2016. m6rcius 29-i

keltez6ssel kertilt sor. A legkorabban .i6irt 6r nem teljes(tett tdrlesztordszlet eseddkessdge

2016. m1rcrus 20. napja volt. Tdvesen 6llapitotta meg azt az els6fokri bir6s6g, hogy a

szerz6d6s felmond6s6ra az utols6 fizetdsi lrtesitolszbmla eseddkess6gi idopontj6t kiiveto 9'
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napon keriilt sor. A levezetds6bol ugyanis lSthat6,hogy azl. r. alperes dltal nem teljesftett, de
el6irt dsszegek legkor6bbi eseddkessdge (2016. janudr 20.) d a felmond6s kejte e016.
mdrcius 29.)kdzott nem 9 nap telt el, hanem 69 nap telt el. Nem irtelmezhet; az,higy az
els6fokri b(r6s6g mi6rt a fizet6si 6rtesit6ben rdgzitett eseddkessdghez igazitotta a szdmit6s6t.

[37] Az els6fokri bfr6s6g abban a korben hivatkozott a Kriria Gfv.VII.30.O7l/2Ol9lg. sz6mi
hatdtozatdra, hogy a szerzlddsszegds srily6t az adott Ugy kdriilm lnyeihez kdpest kell
megitdlni. A hivatkozott kririai hatdrozat tdny6ll6s6ban a k6lcsd,n osszege 26.3gO.OOO.- Ft volt
6s ezzel szemben min6stilt jelentdktelennek az ad6sok felmond6s alapjaul szolg6lt 1g5.4g6.-
Ft tartoz6sa. Az d,sszeg mind6ssze h6t ezreldke a k6lcs6n Osszegdnek. A perbeli esetben a
kdlcsdn dsszege 4.442.200.- Ft volt, mfg a felmond6s alapj6ul rrolg6lt ossieg 119.940.- Ft,
azaz a kdlcsdn 6sszeg6nek tdbb, mint 2,7Yo-a. Amennyiben pedig a felmond6s omut szolg6l6
dsszeget a felmond6skor mdg fenndll6 t6ketartoz6ssal hasonlitjuk <issze, ogy az eredm?ny
kdzel 6%. A tisztessdgtelensdg ezen adatok alapjfun sem 6llapithat6 meg. A Kriria
Gfr/.VII.3O.071/2019/9. szdmi hatdrozatdnak tdnydllilsdban az alapjogviszony ktizjegyzoi
okiratba foglalt kdlcs<inszerz6dds, melynek felmon ddsa azonnali vdgie[ajt6si j-ogot ;Lfent a
finansziroz6i oldalon. Ez mdg egy 6tlagfogyaszt6 szdmfura is egyZrtelmiien-teljesin m6s
jogkdvetkezmdnyt jelent, mint a jelen elj6r6s alapjdul szolg6l6 tdnyTilas, mely esetLen csatolt
a felmond6 levdl tartalm azza a felmond6s jogkdvetkezmdnyeinek elhdrft6i6hoz sztiksdges
nyilatkozatot, mely nem m6s, mint a hdtraldk megfizetdse, ."iy.. nem keri.ilt sor azalpereJek
rdszdrll.

t38l AllAspontja szerint az elsdfokri blr6s6gnak az ASZF 1.10.1. pontja 6s a felmond6 levdl
tisztessdgtelensdgdt meg6llapft6 ftdlete jogszab6lys6rt6, mert nem kertilt bizonyit1sra az
els6fokri elj6r6s sor6n a tisztessdgtelensdg tdny6ll6si elemeinek a Ptk. 209. g (l) Lekezddse
szerinti megval6sul6sa, az els6fokf bir6s6g kizdr6lag az illtala hivatkozott eitdrfi tdnyrill6sri
i.igy anal6gi6ja alapjdn vonta le fenti kd,vetkeztetdst.

[39] Amennyiben az els6fokri bir6s6g 6llSspontja szerint a rendelkezdsre 6116 iratok, nyilatkozatok
alapjin meg6llapithat6, hogy a szerz6dds semmis, figy azt hivatalb6l dszlelnie kell. Az
elsdfokri bir6s6g azonban nem r6,gzftette, hogy hivatalb6l 6szlelte volna a semmiss6get,
csupdn atrahivta fel a felperest, hogy nyilatkozzon az alperesek beadv6ny6ra. Ebben a korben
hivatkozott az 112005. (VI.15.) PK vdlemdnyben 6s a BH 2006.219. sz6mu dontdsben
foglaltakra azzal, hogy az els6fokri bir6sSg ugyan felhfvta a felperest ama, hogy 6rdemben
reag6ljon az alperesek drvdnytelensdggel kapcsolatos 6lldspontjaira, de nem hivta fel arra,
hogy az drvdnytelens6g esetleges meg6llapit6sa esetdre 

- 
tegye meg a jognyilatkozat6t.

Allaspontja szerint az itilet- figielemb" ,er. a hivatkozott BH meg6llapft6sait is - a pp. 2. g
(1) bekezddsdre ds a 3. g (2)-(3) bekezddseialapj6n jogszabiltybatitklz6.

[40] A felperes az els6fokri elj6r6s sor6n kifejtette, hogy a szerzddes felmond6s6nak esetleges
drvdnytelensdge eset6n a felperes ftikdveteldse a forintosit6si ertesfto torlesztd si t6bl6iata
adatait figyelembe vdve 3.536.367.- Ft. A kdsedelmi kamatok ez esetben 2020. szeptember
22'i iddpontt6l lenn6nek valamennyi tartozisra el6frhat6k, hiszen a szerz6d6s futamideje
2020. szeptember 2l'6n jdrt volna le. E kdrben az alperesek 6szrev6telt nem tettek, ezt iz
dsszeg meghatdroz6st nem kifog6solt6k. Vdgezettil kifejtette azt is, hogy ha csup6n azt a tdnyt
vessztik figyelembe, hogy az I. r. alperes 20 16. febru 61 23-6t kovet6en semmit sem teljesiteti a
felperes feld, a szerzldds futamideje egyebekben 2020. szeptember 2l-6n teiart, igy
amennyiben a felmond6s jogkdvetkezmdnyei nem alkalmazhatlak, az alpereset attor is
tartoznak a felperes fel€ a nem teljesitett t6kedsszeggel, vagyis 3.186.519.- Ft ds j6ruldkaival.
Az elsdfokri bir6s6g itdletdben azt kifog6solta, hogy a felpeies nem munk6lta ki ezen osszeg
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osszegszertisdg6t, pedig az elj6r6s sor6n

6sszegdt,

pontosan megjeltilte a nem teljesftett tciketartoz6s

t41l Az alperes fellebbezdsi ellenk6relmdben az els6fokri bir6s6g itdletdnek helybenhagybsit 6s a

felperes m6sodfokti perkoltsdgben t6rtdn6 marasztal6s6t kdrte a3212003IM. rendelet 2' $ (2)

bekezd6s a) 6s b) ponqui alapj-an sz6mitott k6pviseleti munkadij figyelembev6tel6vel'

l4z) All6spontja szerint az elsofokri bir6s6g it6letdben atjny6ll6sta megalapozott itdleti ddntdshez

szUks6ges m6rt6kben teljesktiriien ielt6*a, a rendelkez6sre 6116 bizonyit6kok Pp' 206' $

szerinti okszerii m6rlegelis6vel hozta meg a dontds6t 6s indokol6si kdtelezettsdgdnek is eleget

tett.

l43l T6ves a felperes azon illlitdsa, hogy az els6fokfi bir6sig nem tijdkoztatta a felperest arr6l'

hogy hivatalb6l a szerzbdes semmiss6g6t dszlelte 6s ezzel elzdrta a felperest tov6bbi

nyilatkozatt6teltol. Az elsofokri elj6r6sba:n ugyanis az alperesek arra-hivatkoztak, hogy az

Ksir rendelkez6s6ben megh at1rozott felmoni6si ok azdrt tisztessdgtelen, mert megbontja a

felek k6z6tti egyensrilyt, m]vel a fogyaszt6ra nezve a Ptk.-hoz k6pest szigonibb felmond6si

okot fogalm az meg. Err6l a felpereJaz els6fokri elj6r6sban tudom6ssal birt, hiszen a2020'

szeptember l0-6n felt beadv6ny6ban rigy nyilatkozott, hogy: ,,Amennyiben a tisztelt bir6s6g

6ll6spontja szerint a szerz6d6i felmon-dasa 6rvdnytelen, mert az tisztessdgtelen szerz6ddsi

feltdtelen alapul, rigy alperesek tartoz6sa: 3.551.- rt (zoto. janu6r.20.-6n esed6kess6 v6lt

95.t6rlezst6 r6szletb6l fennmaradt iisszeg) + 56 x 63.086.' Ft, azaz minddsszesen 3'536'367 '-

Ft.,, Ebben a beadv6nyban a felperes idJzte a Ptk. 209. $ (2) bekezd(tsdben foglaltakat, teh6t

arr6l is tudom6ssal birt, hogy atisztess6gtelen szerz6d6ses kikdtds a tdrvdny erej6n6l fogva

semmis 6s a semmiss6gre .rut u fogyasztE 6rdek6ben lehet hivatkozni. Az alperesek pontosan

ezen jogszauity ataplan kdrt6k i' marasztal6si kereset elutasit6s6t, mivel a felmond6s

tisztess6gte t"n ir"rrOd6ses rendelkezdsen alapult. Az els6fokri bir6s6gnak teh6t nem volt

k6teless6ge a felperest a semmiss6 g tdrgydban nyilatkozattdtelre felhivni, tekintettel arra,

hogy a felperes maga nyilatkozott aftgnt,-trogy,,amennyiben a bir6s6g.6ll6spontja szerint a

szerzodds felmondisa 6rvdnytelen", a:zt pedig a felperes sem tagadja, hogy az alperesi

v6dekez6sben foglaltakkal kapcsolatb un i, 
"Gtifom 

bir6s6g nyilatkozatt6telre felhivta' A

felperes a fellebb"ez6sben l6nyeg6ben aztvdriael az els6foku bir6s6gt6l, hogy attaM esetre,

ha az alperes v6dekezdse 
".Ld-6nyr. 

n"rito", teh6t a felmond6s jogszertitlensdge ok6n a

kereset elutasit6s6nak lenne helye, rigy t6jdkoztassa a felperest annak 6rdek6ben, hogy

kereset6t m6dosithassa'

l44j A felperes marusztalilsra ir6nyul6 kereseti k6relmet terjesztett el6 azon jogit(:ny alapj6n, hogy

a szerzodest felmond6ssal megszuntette 6s eziltal az alperesek h6tral6kos.hrtoz6s6tleifirtta

tette, amely 
"L,ti*r.gUen 

v6lt eseddkess6. A felperes 2O2O.O91O-6n kelt beadv6nya 6s a

kereseti kdrelem k6z6tt ellentmond6s 6ll fenn, mivet a kereset a szerz6d6s felmond6s6n alapul

6s a h6tral6kos k6vetel6s 6rvdnyesit6s6re ir6nyul, a beadv6nyban pedig az alperes

v6dekez6s6ben foglaltakat quasi elismerve a futamidd leiilrtilhoz alakitja a kdveteldst, egy

felt6telezett elsz6mol6shoz kapcsolva. A felpere s azt 6llitja, nogl amennyiben a felmond6s

6rv6nytelen, akkor a tartozds 3.551.- Ft + 56 havi ttirlesztor€szlet, amely nyilatkozattal. a

felperes azt azalperesi 6llit6st thmasztja al6, hogy a felmond6s idtipontj6ban a lej6rt tartozds,

ha egydltaldn volt, az csekdly tisszegii (3.551.- F0.volt. Eszrev€telezte, hogy a felmond6sra

alapitott kereseti k6relem azon alogi teny.n alapul, hogy a felmond6s a jogviszonyt

megsziinteti, ezzelszemben a fenti bea-dvany-azon ajogi t6nyen alapul, hogy a szerz6ddsben

kik6tott futamid6 lej1titval a szerzldds megsziinik. Nern lehet figyelmen kivtil hagyni azt a

t6nyt, hogy ezen kdriilmenyre a felperes ciak azt k6vet6en hivatkozott, hogy az alperes a
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felmond6s jogelleness6gdre hivatkozott. A jogviszony felmond6ssal tort6n<i megsziintetdse,
illetve a futamid6 lejdrta nem azonos jogi t6ny. onmag6ban az a k6riilm6ny, hog! az alperei
vddekezdse eredm6nyes lehet, nem elegendo ahhoz, hogy a felperesnek keresetv6ltoztat1sra
lenne lehet6s6ge. Az els6fokri bfr6s6g el6tt ismert volt i szerz6d6s felmond6s6nak
drvdnytelen sege tdr gy 6ban e l6terj esztett fe lp eres i ds alperes i 6l l6spont.

[45) Az l/2005. (VI. 15.) PK vdlemdnyben foglaltakra utal6ssal kifejtette, hogy a perbeli esetben
az els6fokri bfr6s6g ismerte a felek 6ll6spontj6t, tehdt ezt k6vet6"i- n"rn kellett m6r
figyelmeztetni a felperest, hogy a marasztal6sia ir6nyul6 kereseti kdrelem elutasit6sanak lenne
helye, utalva ." lp. 146. $ (1) bekezddsdre is. Kovetkezdskdppen az els6fokri bfr6s6g
semmilyen elj6r6si szabdlyt nem sdrtett, amikor a semmissdg ok6n a marasztal6sra ir6nyulS
keresetet elutasftotta. Az els6fok0 bfr6s6g itdlete nem sdrl jogszabillyt, mivel a tisztessdgtelen
szerz6ddsi feltdtel a Ptk. 209/A. $ (2) bekezddse alipjiln semmis, az 1rv1nytel-ensdg
jogkdvetkezm€nyei pedig tigy alkalmazand6k, hogy a semmis szerz6ddsi feltdtel a
szerzdddsb6l kiesik 6s helyette a Ptk. 525. $ (l) bekezdEsdnek rendelkezdseit kell ir6nyad6nak
tekinteni, amelyeket egy6bir6nt az ASZF I .10.1. ponda is beemelt a szerz6dds be. Az elsofokri
bfr6s6g megalapozoffan hivatkozott aKfiria crv.vu.jo. oTllzolglg. sz6mi hat6rozat6ra, mely
szerint: ,,a szerzld€sszegds s0lydt az adott iigy kiiriilm lnyeihez k6pest kell megitjhi; a
szerzfidd'sszegds 6,nmag6ban abb6l az okb6l, hogy hogy u fokot"lrrettsdg teljesitdsJk6rdben
kdvetkezett be, stlyosnak nem min6sitheto, eiirt 

"ruk 
utt o. illethetile g a hitelezot az

azonnali felmond6s joga, ha az ad6stjelent6sebb dsszegti lejdrt tartoz6s terf,eli.,, A felperes
fellebbezdsdben eloadott azon kdri.ilmdny nem bir relevanciival, hogy jelen szerz6d6shez a
kdzvetlen vdgrehajt6s jogintdzmenye nem kapcsol6dik, mivel u, 

"r-Jt"g. 
s tartoz1s csekdly

mdrtdkdnek van jelent6s6ge.

146) A lej6rt tartozds - 6s a kereseti kdrelem o,sszegszenisdge - kordben el6adta, hogy a felperes
fellebbezdse 5.oldal6n tal6lhat6 levezetds ellentmond az elsdfokri elj6r6sban csatolt fizet6si
6rtesit6 adatainak, mivel 2016. janufur 6s 2016. febru6r h6napokban az alperes r€sz6r6l az
els6fokri elj6r6sban igazolt teljesitdsek megtdrtdntek, amit igazol az is, hog! a m6rcius havi
drtesitdben a felperesijogel6d h6traldkos tartozdstnem tiintetett fel. Felpe..ii f.tt.UU ez6se 4.
oldal6n a B) pont els6 bekezddsdben maga ismeri el, hogy az els6fokf elj6r6s sor6n val6ban
tdvesen tdgzitette beadv6nyaiban a felmond6s ok6ul szotgal(o osszeget. Feiperesnek m6dj6ban
611t, hogy ,,tdveddsdt" az els6fokri elj6r6sban felismerje 6s az elsofokri bfr6s6got t6jdkoztassaaz illtala helyesnek min6sitett adatokr6l, a fellebbezdsben azonban az fij sz6mft6sok
el1addsdta, illetve fijbizonyitdsra m6r nincs lehetosdge a Pp.235. g (l) bekezddse 6rtelmdben.

l47l A felperest semmi nem zdrta el att6l, hogy kereseti kdrelmdnek osszegszeriisdgdt az els6fokri
elj6r6sban bizonyftsa, ez tdrvdnyi kdtelezettsdge is volt. A felperesnek a bfr6s6gi gyakorlat
szerint nem eldg puszt6n azt illlitania, hogy a kolcsonszerz6ddsL6l fakad6an a nyilvi'ntartasai
szerint milyen dsszegti kdveteldse van, hanem azt rdszletesen le kell tudnia vezetni. E
rdszletes levezetds azt jelenti,hogy meg kell adnia azdsszegszenisdg kisz6mit6s6ra vonatkoz6
elsz6mol6s met6dusiit, mdgpedig annak minden egyes t6nyez6je (toke, kamat,
6rfolyamkockdzatb6l.fakad6 kdltsdgek, kdsedelmi kamatoik, egy6b t<tittseget; tekintetdbenelv'gzett matematikai mtiveletek kdzlds6vel, feltiintetve, hogy ui "gy", tdtelek
felsz6mit6s6nak, az elsz6mol6s sorendjdnek mi a jogszabalyi uuly ,rrr<id?si alapja; a
matematikai mriveletek kdzldse k6,rdben rdszletes levizeldst teit etoadnia arra ndzve, togy u
szerz6ddskdtdst6l. .az igdnydrvdnyesitds iddpontjdig mely id6pontban, mely szerz6dZses
rendelkezds alapjdn ds milyen mdrtdkti tdkerdizlet, kamat, 6rfolyamko ck6zatb6l fakad6
kdltsdg ir6nti igdnye keletkezett, ebb6_l mikor ds milyen mdrtdkti dsszegeket frzetett meg az
alperes, tovdbbd ezen dsszegeket a felperes mikor ds milyen esetlegese? fenn6ll6 tartozhsra
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sz1molta el, kdzdlve azt is, hogy az esetleges k6sedelem eset6n milyen dsszegre, milyen

m6rt6kti 6s 6sszegti k6sedelmi kamatot 6s egy6b dijat sz6molt fel, ezen elsz6mol6snak pedig

mivolt a t6nybeli6s jogi alapja. A felperesnek ezen elszdmol6srandrte olyan magyatdzatotis

kell adnia, amely minila fogyaszt6ra, mind a bir6s6gra ndzve kdvethetdvd 6s ellendrizhetbv€

teszi a matematikai levezetdst; igazolniakell azt is, hogy milyen mdrt6kii deviza6rfolyamot

drv6nyesitett az esed6kessdg id6pondaiban, kdzdlve ennek a szerzlddses alapj6t, szerz6ddses

mdrt6kdt 6s v6ltoz6s6t. A fenti livezet6s pontosan azdrt sziiksdges, mert en6lkUl semmilyen

m6don nem ellen6rizhet| a felperesi 6llit6sok jogoss6ga 6s dsszegszertisdge.

t48l A felperes fellebbezdsdben is elismerte, hogy az elsdfokri elj6r6sban tdvesen rdgzltette a

felmond6s ok6ul szolg6l6 6sszeget, k6vetkezdsk6ppen nem bizonyitotta, hogy a felmond6s

jogszeni volt. Megjegyezte, hogy a marasztal6sra ir6nyul6 kereseti k6relem
-Osizegszerfis6gdnek 

bizonyitatlansdga ok6n is a kereset elutasftis6r6l sz6l6 ddntds

megalapozott.

l4gj Az els6fok0 bfr6s6g d6nt6se megalapozott, mivel a felmondis jogszab6lyba titkdzdse miatt a

kereset elutasit6s6n-ak volt helye, rrtiks6gtelen volt 6s jogszerfitlen lett volna kdzbens6 it6let

meghozatala a felmond6s jogszenisdge vagy jogellenessdge k6rdds6ben. A felperes hatirozott

meg1llapit1sra ir6nyul6 kireseti kdrelmet az illtala a felmond6s jogellenessdge eset6re 6llitott

l.SAZ.lAl.- Ft, illeive 3.186.519.- Ft ds j6rul6kai lflrtozds tekintetdben nem tedesztett el6, a

megdllapitdsi kereset el6terjesztds6nek aPp. 123. $-6ban foglalt felt6teleit nem igazolta 6s

nr1n munk6lta ki a marasztaldsra ir6nyul6 3.186.519.' Ft 6s j6rul6kai tartozils

6sszegszeriisdgdt sem.. Az elsdfokri bir6s6g dtint6se megalapozott, mivel. a felperes nem

terjesitett el6 ennek a:rlrtozdsnakamegfizetdsdre ir6nyullhatirozottkereseti kdrelmet.

t50l Az elsofokri bir6s6g azt illlapitotta meg, hogy az ad6s szerzlddsszegdse nem volt a Ptk. 525. $

(1) bekezd6r. ,rrrint srilyosnak tekinthet6, mivel a szerz6dds szerinti teljesitds elmarad6s6nak

tdnyleges ds val6s vesz6iye azugy dsszes ktlrtilmdnydt tekintve nem 6llt fenn. A felmond6skor

esed6kis fizetdsi kOtelizetts6gnek a teljes le nem j6rt tartozdshoz, illetve a felvett

k6lcs6n6ssz eghez viszonyitott 6ssr"ge 6s az egyes teljesft6sek elmarad6s6nak (nem jelentds)

k6sedelme, valamint az ad6s teljesftdsi hajland6siga nem indokolta volna a srilyos

szerz1d1sszeg(sre alapftott azonnali felmondist, lgy az jogellenes volt. A jogellenes

felmond6s miatt az I. i. alperessel ds a II. r. alperessel, mint k6szfizet6 kezessel szemben a

felmond6s jogk6vetkezm{nyeinek alkalmazisdra - a felmond6s id6pontj6ban egy dsszegben

eseddkess6 v6lt t6ke, a lejdrt tdrleszt6rdszletek, valamint mindezek j6rul6kai kdveteldsdre -

nincs m6d. Figyelemm el-ana, hogy a felperesi keresetet az elsbfokri bir6s6g a fenti okb6l

teljes m6rtdkbin elutasitotta, a szerzbdlsnek az alperesi l,artozils tisszeg6t esetleg 6rintd

r6izleges 6rvdnytelensdg6re - pl. a kamatkikdtds tisztess6gtelensdgdre -, valamint az e9Jes, a

felperlsi jogel6d illtal-felszdmitott 6s az alperesek 6ltal kifog6solt tov6bbi kdlts6gtdtelek

(Ugyviteli di;, integr6lt CASCO dija, stb.) jogszertls6g6re vonatkoz6, illetve a felperes

keiesete Osszegszeriis6ge kimunk6l6sa kdr6ben tett alperesi kifog6sok 6rdemi vizsg6lata nem

volt sztiksdges.

t5ll Fentiek alapjdn az els6fokri bir6s6g a szerzbddskiitdskor hat6lyos jogszab6lyi rendelkezdsek

helyes 6rteimez6s6vel 6s a Kriria hivatkozott d0nt6s6ben foglaltak figyelembev6teldvel a

rendelkezds6re 6116 bizonyit6kok okszerfi m6rlegeldsdvel hozta meg (t6leti ddnt6s6t. Az

els6fokri bfr6s6g a bizonyitisi elj6r6st teljeskdnien lefolytatta, ez6rt nincs olyan ktlrUlm6ny

sem, amely i iterct hat6lyon kfviil helyezds6t 6s az elsdfokrl bir6s6gnak rij elj6r6s

lefolytat6s6ra 6s rij hstfurozathozatalfurautas(t6 dOnt6s meghozatal6t indokoln6.
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A mdsodfokf bir6s{g ddnt6se 6s annak jogi indokai

1521 A felperes fellebbezdse nem alapos.

I53l Elsddlegesen rdgzlti a mdsodfokri blr6s6g, hogy a felperes fellebbezdsdt a I l2/202L (III.6.)
Korm6nyrendelet 27. $ (1) bekezddse alapj6n t6rgyal6son kfviil bfr6lta el.

[54] A m6sodfokri bir6s6g osztotta az elsdfokri bir6s6g ddntdsdt ds annak indokait.

[55] A felperes fellebbezdsdben foglaltakra figyelemmel rdgziti a m6sodfokf bfr6s6g az els6fokri
elj6r6s irataib6l, hogy az alperesek a 12. sorsz6mri beadvdnyukban az ASZE I.10.1. pontj6ra
utal6ssal hivatkoztak a felmond6s jogszenitlensdgdre 6s arra, hogy a szerzbddsszeg6s srily6t
minden esetben az figy kOriilmdnyeihez kdpest kell megftdlni. Utaltak ezen beadv6nyukban a
Budapest Kdrny6ki Tdrvdnyszdk 10.Pf.20.22612020/7. szdmfi {tdletdben foglaltakra, amely a
felmonddst szabilyoz6 szerz6d6si rendelkezds tisztess6gtelensdgdt vizsgilta, valamint a Kriria
Gfu.VII.30.071120I919. szdmf lt6let6ben foglaltakra. Az els6fokri bir6s6g a 14. sorsz6m0
t6rgyal6si jegyz6kdnyvben felhfvta a felperest nyilatkozatok megt6teldre ezen alperesi
beadv6nyban foglaltak, valamint a t6rgyal6son elhangzottak vonatkoz6sdban. Ezt kovekien a
felperes a 15. sorsz6mri beadvdnyiban rdszletesen nyilatkozott az alpereseknek a szerz6dds
felmonddsa kdrdben el6terjesztett ellenkdrelmdre 6s beadv6nya vdg6n levezette, hogy
vdlemdnye szerint hogyan alakul ds milyen dsszegti az alpercsek tartozdsa abban az esetben,
amennyiben a bfr6s6g 6ll6spontja szerint a szerzldds felmond6sa azlrt lrvlnytelen, mert az
tisztess6gtelen szerzdddsi feltdtelen alapul. Ezt kdvetden az alperesek a 16. sorsz6mti
beadv6nyukban a felmond6s jogszertitlensdge cfmsz6 alatt ismdtelten hivatkoztak a Budapest
Kdrnydki Tdrv6nyszdk 6s a Kfria kor6bban m6r hivatkozott itdlet6re azzal, hogy a
kdlcsOnszerz6d6sben vagy az ASZF rendelkez6seiben meghat6rozott felmond6si ok
tisztessdgtelen, mert megbontja a felek kdzdtti egyensflyt, mivel a fogyaszt6ra ndzve a Ptk.-
hoz kdpest szigorfbb felmond6si okot fogalmazmeg.

[56] A fentiekre figyelemmel az els6fokri blr6s6g ftdletdnek 45. pontj6ban tdvesen rogzitette, hogy
hivatalb6l vizsgdlta a felmond6st szab6lyoz6 szerzlddses rendelkez6s tisztess6gtelensdgdt,
ugyanis a tisztessdgtelensdgre tdrtdn6 hivatkoz6s az alperesek ellenkdrelmdnek rdszdt kdpezte,
amire az els6fokri bfr6s6g felhiv6s6ra a felperes az 1rdemi nyilatkozat6t is megtette. Erre
figyelemmel az els6fokri bir6s6got nem terhelte az 1/2005. (VL15.) PK vdlemdny alapjiln
tdjdkoztatdsi ktitelezettsdg, ezdrt alaptalanul hivatkozott a felperes fellebbez6s 6ben az 1/2OOS.
(VI.15.) PK vdlemdny, illet6leg aPp.2. $ (1) ds 3. $ (2), (3) bekezd6seinek megsdrtds6re. A
felmond6st szabilyozl szerz6d6si rendelkezds tisztessdgtelensdg€re tdrtdn6 hivatkoz6s teh6t
az alperesi ellenkdrelem r€,szfit k€pezte, az els6fokrl bir6s6got pedig nem terhelte olyan
felhiv6si kOtelezetts6g a felperes fel6, hogy az lrvdnytelensdg IsetlegeJm egillapitisa 

"r"idr"az effe vonatkoz6 jognyilatkozatait terjessze el6.

1571 Meg6llapftotta a m6sodfokrl bfr6s6g, hogy - a Kriria Gfu.VII.30.O7l/20lglg. szfumtt
hatirozatdra is utaldssal - helyesen 6llapitotta meg M elsdfokrl bir6s6g az azonnali hat6lyri
felmond6st szabdlyoz6 ASZF I.10.1. szerzdd6si pont tisztessdgtelens6gdt 6s teljeskortien
osztotta az e k6,rben itdletdnek 1451, 1461 es l47l pontjaiban kifejtetteket. Helyesen foglalt
6ll6st abban is, hogy ilyen esetben az lrvlnytelensdg jogktivetkezmdnye az, hogy a semmis
szerzdddsi feltdtel kiesik a szerz6d€sb6l 6s helyeffe az azonnalihatilyfi felmond6st szab6lyoz6
Ptk. 525. $ (l) bekezddsdnek rendelkezdsei az irdnyad6ak, igy a felmond6s jogszertisdgdt,
illet6leg jogszenitlensdgdt ezen jogszabdlyi rendelkezdsek figyelembevdteldvel kell
megitdlni.
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t58l A felperes fellebbez6sdben maga sem vitatta, hogy a felmond6s jogszertitlensdgenek

vizsgiiata ttireben az els6fok,i birOrag helyesen vette ir6nyad6nak az l. r. alperes

felmond6s id6pontj6ban lej6rt tafiozirsailnt a felmond6si 6rtesit6ben koziilt 119.940.- Ft

0sszeget.

t59l Az els6fokri bir6s6g a felmond6s jogszertitlens6gdnek vizsgillata k0r6ben valamennyi

k6riilm6nyt a vizsgilata tirgyivl rc7t,-igy a fenn6ll6 tartozis Osszegszerils6gdt, az egyes

r6szletek esed6kes-s6get, illii6lrg u .iiien h6napban kuld0tt eseddkessdgi 6rtesit6ben

k6z6lt fenn6ll6 tartoz1s dsszegszerfis6gdr6l ttirt6n6 6rtesit6st is. Alaptalanul hivatkozott a

felperes fellebbez6s6ben uriu, hogy az els6fokf bir6s6g a felmond6st szabdlyoz6

szerz6d6si pont 6rv6nytelensdg6t, i-ilrtol.g a felmondfs jogszertitlens6gdt a szerz6d6s

felmond6s6t megel6z6 felszOlitris hi6nyaok6n 6llapitotta volna meg. Az els6fokri bir6s6g

a felmond6st mJgel6z6 felsz6lit6s hi6ny6t a tisztesidgtelens6g kordben nem is vizsgillta, a

felmond6s jogsz-ertitlensdge kapcs6n pedig csup6n az alperesi srllyos szerz6d6sszeg6s

vizsg1lata kaicsin 6rtdkelte itdietdned t+ql ponijaban azt, hogy a felmond6st megelIzb

utols6, 2016. m6rcius 20. napjhn esedekei idszieteket tafialmazl fizet6si 6rtesit6ben a

felperes nem k6z6lt h6tral6kos tartozdst az alperesekkel. A felperes a fellebbezdsdben a

szerz6d6s felmond6sakor fenn6ll6 tartozds rdsiletez6se kdrdben maga is rigy nyilatkozott,

hogy azalpereseknek2ol6.janu6r 20-i esedekessdggel csup6n-3'551'- Ft tlketartozilsa

keletkezett, majd 2016. februir 20. napj6n tov6bbi si.oo:.- Ft t6ketartoz6st mutatott ki, a

felmond6s urupS*ent megjel6lt 119.t40.- Ft tartoz6s jelent6s t6sze azonban csupan a

felmond6st q nappat ,rgJ6r6 2016. m6roius 20. napiin eseddkessd vr{lt t6ke- 6s egy6b

tartoz6s tette ki. i frtpJr., 6ltal sem vitatottan a feimond6st megel6z6 utols6 fizetdsi

6rtesit6j6ben sem azOiA.janu6r 20-6n keletkezett csek6ly Osszegii, sem a 20L6' febru6r

2}-hnkeletkezett tovabbi tilketartozilst nem tiintette fel hdtralekos tartoz6sk6nt. Helyesen

mutatott 16 az els6fokf bir6s6g, fr*V az azonnali hat6lyri felmond6st .szabillyoz6-A!4
I.10.1. szerz6d6si pont tisztessdgtellnsege folyt6n azannakhelydbe l6pd Ptk' 525' $ (1)

bekezd6s "l p"rti" kizfu6lag silyor sz6rz6disszeg6s esetdn teszi lehet6vd a szetz5dds

azonnali rrataiyu telmond6s At. i elsofokri bir6s6g a s0lyos szerzbd€sszegds kdrdben 
.a

rendelkezdsere 6116 adatokat a Pp. 206. $ (1) bekezddse alapj6n helyesen m6rlegelte ds

valamennyi kiiriilmdny egyi,ittes irtet"terrr,"i hrly.t.n jutott affa a meg6llaplt6sra, hogy

a felperes felmond6sa jGzeriitlen volt. A felmond6s jogszertisdge megltdldsdndl nincs

jelent6s6ge annak, hogy a szerz6d6sb6l ered6 felperesi kdvetel6shez azonnali kdzvetlen

v6grehajthat6s6g kaposol6dik-a vagy sem'

160l Alaptalanul hivatkozott a felperes fellebbezdsdben affa is, hogy az alperesek

marasztal6s6r6l abban az esetben is kellett volna hatfuoznia az els6fokri bir6s6gnak,

amennyiben a felmond6s jogkovetkezm6nyei nem alkalmazhat6ak, hiszen az alperesek

akkor is tartoznak a feipeies fel6 u nlrn teljesitett 3.186.519.- Ft tdkedsszeg 6s

j6rul6kaival (amelynek 0sszegszerfis6g6t az elsbfokrl eljir6s sor6n ki is munk6lta)'

Kiemeli "rr"\ kup"solatosan a masodiokri bir6s6g, hogy a felperes a Pp' 121' $ (1)

bekezdds e) pontja szerint hatdrozottkereseti kdrelemk6nt a keresetdben nem ezen osszeg

megfizet6s6re k6rte az alpereseket kiitelezni 6s a keresete dsszegszertis6gdt nem ennek

figyelembev6tel6vel *urk6ltu ki a 15. sz6mi beadv6ny6ban, a keresetdnek m6dosit6sa

n6lkgl csup6n megSegyz€,sk6nt tuntette fel ezen dsszeget. Kiemeli-a- misodfokri bir6s6g,

hogy a felperes a Gresetdt az illtala alperesekkel ktiz6lt 6rv6nyes felmond6sra alapitotta,

nem pedig a szerz6d6s lejirat folyt6n tort6n6 megsztin6s6re. A bir6s6g a felperes kere-seti

tdny6ll6s6hoz k6tve van, igy nem vizsg6lhat6, hogy milyen egy6b t6ny6ll6s alapj6n 6llhat

fenn az alperesekn ek A|51z1sa a fe-lperessel siemben, ez€rt a felperes keresetdnek
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alapjakdnt megjeldlt jogszeni felmond6s hi6ny6ban helyesen j6rt el az elsofokf bfr6siig,
amikor a felperes keresetdt elutasftotta.

[61] Mindezekre figyelemmel a m6sodfokri bir6s6g az elsofokir bfr6s6g itdletdt a pp.253. g
(2) bekezdese alapj6n helybenhagyta.

2616 rfisz

L62l A felperes fellebbezdse eredmdnyre nem vezetett, ezdrt a m6sodfokri bir6s6g a pp. 239. g

folyt6n alkalmazand6 Pp. 78. $ (l) bekezddse alapjdn a felperest kotelezte az I.-Il. r,
alperesek, mint egyetemleges jogosultak r€,sz6re a 32/2003. (VilLZ2.) fM r. 3. g (2)
bekezdds a) ponda ds (5) bekezddse alapjdn 81.000.- Ft 6famentes tigyvddi munkaclijb6l
6ll6 mdsodfokri perkoltsdg megfizetdsdre.

Budapest, 2021. szeptentber 14.
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