
A D O KU M ENTIJ MOT E LE RT RO N I KU S

ALAIRASSAL LATTA EL:

O RSZ AGO S BI R6S AGI H IV ATAL

Kecskem6ti Tiirv6nYsz6k
1.Pf.2 1. 186 12021 I 6. sz6m

tll

A Kecskemdti T6rv6nvsz6k dr, Olsavszkv P6ter tiswdd (1033 Budaoest. Boed6ni [t 6/A.)

6ltal k6pviselt e,' ' alatti
k6pviseltlakos felperesnek,

Erste Bank Hungary Zrt. 1138 Budapest, Ndpfllrd6 t.24-26. szdm alatti szdkhelytl alperes

ellen v6grehajt6s meiszuntetdse ir6nt indftott pir6ben a Ke_cskem6ti J6r6sbir6silg202l.jflius

7. napjinteti tz.p.z-o.zg6lzolglgl. sz6mf itdlete ellen a felperes 92. sorsz6mrl fellebbezdse

folyt6n megtartott t6rgyal6son meghozta a k6vetkez6

it6letet:

A tdrvdnyszek az elsofokri bir6s6g itdletdt rs Az '

'az
elrendelt, 6s a 'vgrehajt6 elott 40''vJ1fi12016' sz6mon

indult vJgrehajt6si elj6r6st megszunteti. Kimondja a tdrvdnyszdk, hogy a fenti vdgrehajt6si

elj6r6sban felmeri.ilt kolts6geket eg6sz6ben az alperes koteles viselni.

Mellozi a vdgrehajt6nak a v6grehajtSsi elj6rds folytat6sSra vonatkoz6 felhiv6s6t, a felperesnek

az alperes javara perkolts6g, Tt ui altu reszere elj6r6si illetdk fizetdsdre val6 kdtelez6sdt, ds

u, uip"."rt kotelezi, hogy t5 nap alatt fizessen meg a felperesnek 1'500'000,'Ft (azaz

"gy*ittiO-Otsz1zezei 
foritit; elso 6s m6sodfokri elj6r6si koltsdget, tov6bb6 az ad6hat6sbg

kulon felhfv6s6ra fizessen meg az alperes az illlamnak 1.463'400,-Ft (azaz egymilli6-

negysz1zhatvanh6rome zer-negyizdz forint) le nem r6tt kereseti 6s 1.951.200,-Ft (azaz

eglmilli6-kilencsz5zotvenegyezer-kettoszdz forint) le nem r6tt fellebbezdsi illetdket.

Az itelet ellen tov6bbi fellebbez6snek nincs helye.

Indokol6s

A peres felek 2006. m6jus 26-6n sv6jci frank ?ltt kdlcs0nszerz6d6st kdtottek

ingatlanv6s6rl6si c6llal. A sierzldds alapj6n az alperes 16..212r svdjci frank rendelkezdsre

bo-cs6t6s6t v6llalta a felperes 12.150.000,' Ft finanszirozilsi igdnye alap!6nt

Az alperes a k6lcsiint i+OnOnup futamid6re nytjtotta, 96 h6nap ttirelmi id6 mellett.

A felperes a szerz6d6s III/1. pontj6ban kotelezetts6get v6llalt kamat 6s kezeldsi ktlltsdg

megfizet6s6re. A k6lcs6n 6ves kamatlilba a foly6sit6s id6pontj6ban a 
_ 
hirdetm6nyben

melaUapitott 6rtdk, amely tijdkoztatl jelleggel keriilt kdzldsre: 6vi 3,6%o-ban. A kdlcsOn

kariatl6ta peri6duson kdnt v 6ltoz6, de kamatperi6duson belUl 6lland6 vo lt'

l2)
13l
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l4l Az alperes a kdlcson iigyleti kamatl6b6t a kamatperi6dus fordul6napjhn,kdsedelmi kamat6t 6sa kezeldsi kiiltsgqet az egyes ugyleti dvek fordul6napj6n #oiauinun jogosult voltmegv6ltoztatni (r.rrl4. pont). Az alperes a fenti tdtelek felpeffsre kedvezotlen hatdsrim6dosft6s6r6l, valamint a kamat ds a kezeldsi kdltsdg vdltozis[rol a m6dosit6s hat6lyba
ldp dsdt kdvet6en h irdetm dnyb en drtes ite ni v iilalta a fe lp erest.

t5l A ttirelmi id6s konstrukci6 esetdn a tiirelmi id6 alatt a kamat, a kezeldsi ktiltsdg havonta
esed6kessd v6l6 rdsze egyi.ittesen kdpezte a havi t6rlesztdst,- a ti.irelmi id6 letelte ut6n akdlcson, kamat ds a kezeldsi ktiltsdg havonta eseddkessd v6l6 r6sze k1pezte a havitdrleszt6rdszletet (lY/2. pont). Turelmiid6 alatt a havonta fizetendd torleszt6rds zlet 366,4,-svrijci frank volt, a t6ke, kamat ds a kezelisi k<iltsdg havi egyiitte, orsz"g" 6g7,4yo sv6jcifrank. A kolcsonszerzldds IV/5. pontja a kezeldsi klltseg,- IiVl. pontia-a THM,- aIy/6.pontja a foly6s(t6si jutaldk mdrtdkdt rlgzitette.

t6] Az egyes tcirleszt6rdszletek kdsedelmes teljesitdse esetdn a szerz6d6s IV/g. pont alapj;n aszerz6ddsben kikdtdtt kamaton feltil a kdsedelem id6tartam6r a az alperes k6sedelmi kamatot
is jogosult volt felsz6mftani, melynek mdrt6k6t is meghat6rozt6k.

t7) A kdlcstin biztosftdkakdnt a felek jelzdlogjogot, valamint elidegenitdsi 6s terheldsi tilalmat
alapitottak a 6000 Kecskemdt, szilfugyiprzseuet u. 92, fszt/2. szfuinalatti ingatlanra.l8l A k<ilcscinszerz6dds VI. ponda hrtalmaztaa szerz6d6sszegds,- ezen beliil u-vltz.pont a srilyos
szerzilddsszegds eseteit.

t9l A kdlcsdnszerzddl.s VII. pontja emellett sv6jci frank klauzul6t tartalm azott. Ennek 2. pontja
lzgrint a felperes kifejezetten nyilatkozott.arr6l, hogy a banki felvilagositris, mely szerint ajelen kdlcsdn vonatkoziis6ban jelent6s 6rfolyamko ciizatkeletkezhet u-bbun az esetben, ha azdrfolyam jelent6sen vdltozik, a kdlcsdn fedizete pedig nem sv6jci frank forr6s, meg6rtette dsezen inform6ci6 tudat6ban is igdnybe kivdija ienni a szerz6ddsben meghathrozott
kdlcsdndsszeget, 

-igdnyli a sv6jci frank nyilveitartdst. A felperes kijelentette (szerz6d6svlll/|z. pont), hogy az alperes rlzletszibilyzatdnak, hirdeimdnyenet a rendelkezdseit
m egismerte magdr a n6zv e azokat k6telez6nek fogadj a el.

[10] Mdg a szerzdddskdtds el6tt, 2006. mdrcius l7-dn kock6zatfelt6r6 nyilatkozatot irt al6 a
felperes.

[11] Eszerint,,,tekintettel arra,hogy a forint 6s a felperes 6ltal szerz6d6s szerint v6lasztott idegen
deviza iltvdltilsi atdnya - rirfolyam - a lapi piaci mozg6sok hat6s6ravilltozhat, felhivjuk afigyelmdt, hogy az esetleges kedvez6tlen irfolyamviltozfus/emelkedds dnnek el6re nemlilthato ds el6re ki nem szdmlthat6 tdbbletkdltsdlet okozhar. E finan szirozhs el6nye, hogyamint a finanszlrozds deviza nemdnek a forinttal fzemben esik az ilrfolyama, rigy cs6kken afrnanszlrozds forint ,,ellendrtdke"; vagyis. a tokedsszeg ds kamat ai viiszaftzet6sdt szolg6l6tdrleszt6rdszleteket fedezd deviza megv6s6rl6sa keveiebbe kerul onnek,-atrhoz kevesebbforint sziiksdges - tehat ebben az esetben a teher csekdlyebb 6s ez urt u h"lyretet iseredmdnyezheti, hogy 6nnek kevesebbet kell visszafizetnie, -irrt amennyi akdlcsdn4ritelszerz6dds megkdtdsekor kisz6mitott forint ellendrtdk aUpjanetvart volt.

Uzl Fordftott esetben, ha a finansz{rozds devizanemdnek a forinttal szembin no az hrfolyama, ugyndvekedik a finanszirozdsi dij ,,ellendrtdke": a t6ke6sszeg 6s a kamatainak(torleszt6rdszleteinek) megfizetdsdhez ebben az esetben magasabb foiint osszeg szi.iks6ges -teh6t ebben az esetben a felvett devizahitel visszafizet€sdhiztobb forintot kell a megfelel6
devizanemre fitvdltva felhaszn6lnia. A hitel kamatait a kiv6lasztott deviza irdnti nemzetk.zikereslet-kindlat alapjin alakul6 elsz6mol6 6rak (LIBoR, EURIBonlLiJ.orz6k meg. Akamatl6b rendszeres id6kdzonkdnt - a meg6llapodott kamatperi6dusoknak megfeleloen -vdltozik, ds a kiv6lasztott devizanem mindenktri piaci viszoryuihoz fo I igazodni. Egy



kamatperi6dus alatt teh6t egyik hat6rid6t6l a kovetkez<iig a kamatl6b villtozatlan marad annak

ellen6ie is, ha a piaoi visionyokb an villtozds kovetkezik be. A kamatszint finansziroz6s

devizaneme kul6nbilzik a forint kamatszintjdt6l ds teljesen m6s tendenci6t kOvethet. Ennek

kovetkeztdben nem tudunk feleldssdget vallalni arra, hogy a piac kedvez6tlen alakul6sa miatt

az 6nn6l adott esetben bek6vetkei6 ttibblet terhet 6tv6llaljuk, kultindsen nem v6llalunk

k6telezetts6 get arra, hogy t6jdkoztassuk 6nt egy esetlegesen bekdvetkez6 kedvez6tlen

v6ltoz6sr6l,-igy 6n6n ,riiit - ennek megfelelden - a vdltozdsok k0vetdse ds az, hogy ez

alapj1n b6rminemti intdzkeddst tegyen. iermdszetesen ez nem vonatkozik a bank iigyleti

eventent kdtelezo tdilkoztatdsi kotelezettsdg6nek teljesit6s6re.

t13l A kock6zatfelt6r6 nyilatkozat szerint felperes az alfuirisdval igazolta, hogy ennek a

frnansziroz1snak a kockgzatair6l vil6gos tdj€koztatdst kapott, akockizat dsszetevoit ismeri, a

hitelt ennek ismeret6ben is fel kiv6nja venni.

t14l A felperes al1trdsdval kijelentette, htgy a fentieket elolvasta, azokat megdrtette 6s tudom6sul

vette.
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t15] A k6lcs6nszerz6d6st a felperesen kiviil az alperes nevdben

irta al6, 6s azt 2006. m6jus 29-6n

kotelezettsd gv6llal6, tartoz6selismero nyilatko zatba foglaltilk.

iigyfdltan6csad6
el6tt egyoldahi

t16l A k6lcs6n foly6sit6s6t k6vet6en felperes a t6rleszt6si kotelezettsdg(;t2010.6vig rendszeresen

teljesitette, amely ezt kdvet6 iddszakban m6r maraddktalanul nem teljesUlt.

ttTl Az alperes L - gyzd el6tt 11030ru/95312013. iigysz6mon 2013. m6rcius

lg-6n a szerz6d6st szerzlddssz.gerr. alapitva, a rPtk. 525. $ (l) bekezd6s e) pont szerint

azonnali nataliitfelmondta, maji a felperissel szemben v6grehajt6si zbraddk.kibocs6t6s6val

vd grehaj t6s i elj 6r6st kezdemenv ezetl.

U8l Ezen vdgrehajt6s I
folyamatban.

- ajt6ilrod6ja el6tt 409.V.246512013. sz6m alattvan

tlgl Felperes a rpp. 369. $ a) pont alapjfun v6grehajt6s megszilntetdse ir6nt terjesztett el6 keresetet

u, ulp.."rr.l szemben, ki'fejezett nyilatkozata szerint avdgtehajtils korl6tozfs6t nem kdrte.

t20l A kereset6nek alapj6ul hivatkozott a szerz6d6s 6rv6nytelensdg6re az furfolyamkock6zatr6l

sz6l6 t6jdkoztatds'nem megfelel6s6ge,- valamint a Hpt.213. $ (1) bekezdds a)'b)-c) 6s e)

pontjaiban foglalt hi6nyok folyt6n.

lzll uturi a kezelesi koits6g, foly6sit6si jutaldk alkalmazis6nak tisztessdgtelensdgdre is.

Kifog6solta a hitelk6pessig virsgalat6nakhifunydt 6s 6llitotta, hogy a kdzjegyzli okirat nem

k6zo-kirat, akOzjegyi1 a sierzldis l6nyeg6rdl, jogi k6vetkezm6nyeirdl nem t6jdkoztatta.

122) Az alperes a kereset elutasit6s6t kdrte.

l23l Az elsdfolol bir6s6g it6let6vel a keresetet elutasftotta'

iZqi Az it1let ioserdre Jmekeddsdt kdvet6en megkeresni rendelte a v6grehajt6t, hogy az .

1esyzo 5101g/U/570/2011. szdm:6 v6grehajt6si z6rad6kixal elrendelt 6s a

bir6s6gi v6grehajt6 el6tt 409.V.2465120t3. sz6mon folyamatban

l6v6 v6greh ajt1si eljirdst folytassa. Kdtelezte a felperest, hogy 15 napon belill fizessen meg az

alperesiek l-.1$.2,g,-Ft perkdltsdget. Kdtelezte a felperest, hogy a le nem t6tt1.463.400,- Ft

elj6r6si illetdket ktllOn felhiv6sra az illlamnak fizesse meg'

lz5l Az {t6let indokol6sa szerint az elsdfokri bfr6s6g az alperes drvdnytelens6gi hivatkozdsait
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alaptalannak itdlte.

126l Az ilrfolyamkock6zatr6l adott t6jdkoztatlst -
nyilatkozat alapjiln - megfelelonek tekintette,
foganatositott.

a szerzddds, valamint a kockdzatfelt6r6
ezzel lsszeftiggdsben tanribizonyit6st is

[21] Az elsdfokri bfr6s6g 6rvel6se szerint a tijdkoztat6sb6l kideriilt, hogy az 1rfolyamkock6zatnak
nincs fels6 hatira,' a kedvez6tlen piaci v6ltoz6sok miatti tdbblet teihet az alperes nem v6llalja
6t,' eszerint a tdrlesztdr6szletek gyakrabban, nagyobb m6rtdkben viltozhatnak, a deviLa
kdlcsdndk kamatdt a deviza kamatok ingadozdsa is befoly6solhatja. Kihinik az i,s, hogy az
firfolyamvdltozds lehet6s6ge val6s, az a hitel futamideje aiatt is bekovetkezher A
kock6zatfelt6rds nem adott olyan tdjekoztatist, hogy a felperesre h6tr6nyos
6rfolyamv6ltoz6snak lenne felsd hatiravagy aza felperest csak korl6tozottanterheln6.

[28] A felperes ezzel szemben nem tudta bizonyltani, hogy a tijdkoztatils ne volna megfelel6.
Felperes a deviza alapfi szerz6ddsekr6l, azok kock6zatair6l a szerzbdeskotds folyariat6ban
t6j6koz6dhatott volna. Az, hogy a szerz6ddst alilftta, de nem olvasta el a t6j6koztat6st, a
javdra nem drtdkelhet6. meghallgat6s6ra vonatkoz6 felperlsi
bizonyft6si indftv6nyt az elsrifok0 bfr6s6g elutasftotta, rnirt attarpontja szerint e szem6ly a
szerz6ddskdtds el6tt nyfjthatott tijdkoztatdst, viszont a szerz1ddstOtesi folyamat tes6bUi
i d6 szak6b an kap ott t6j 6koztat6st fe lp ere s az 6r foly amko ckdzattal 6 ssze fli g g d sb en.

1291 Az elstifokti bir6s6g rigy ftdlte meg, hogy a Hpt. 213. $ (1) bekezd6s a)-b)-c) ds e) pontjai 6ltal
megkfv6nt tartalmi elemeket a szerz6dds,- illetve az annak rdszdv1 vitt'Uzteisiab1iyzat is
tartalmazta.

[30] A felmond6st tisztess6gesnek tekintette, mert felperes a saj6t el6ad6sa szerint sem t6rlesztett a
2013. mdrciusi felmond6s el6tt, kizfuolag 2010. ds 2011. dvekben, amint arra lehet6sdge volt.
Ez pedig a rPtk. 525. $ (1) bekezdds e) pont szerinti srilyos szerzdddsszegdst kimerftette.

[31] A kezeldsi kdltsdg felsz6mft6sa a bank rdszdrdl nem volt tisztessdgtelen es sem ezzel, sem a
foly6sit6si jutaldkkal dsszefliggdsben nem adta el6 felperes, hogy ezek tisztessdgtelens6ge
m idrt eredmdnyezhetn6 a v egr ehajtils megsztintetdsdt.

t32l Az alperes vdgzett hitelblr6latot, amit igazol, hogy a szerz1d1sben biztosit6k is kikot6sre
keriilt, vagyis nem csak a felperesijdvedelem volt a k6lcs6n fedezete.

[33] A Kfria l/2018. GEH figyelembevdteldvel kdvetkeztetett ama, hogy a szerzod€s VIIVll.
ponda nem tisztessdgtelen.

[34] A z6rad6kolt kOzokirat 6s a k6zjegyzo tanilallom6sa alapj6n hatfuozta meg az els6fokri
bfr6s6g a kd,zokirat keletkezdsdnek kdrillmdnyeit- illetve, hogy 

" 
vonatkozasbin aklzjegyzo

teljesitette a tdjdkoztat6si k6telezettsdgdt. Ezzel szemben a felperes nem igazoltu, [ogy
rdszdre a kdzokirat ne ker0lt volna felolvas6sra, illetve az okirit elkdszit6sefo. n"-kapJit
volna megfelel6 t6j 6koz tatdst.

[35] Mindezek mellett az alperes a felmond6s el6tt felhalmozott tartozds 6sszegdt kimutatta, ezek
kiegyenlitetlensdgdt felperes is elismerte . A zdrad|kolt szerz6dds a t6rlesztds esed6kessdgdt
minden h6nap 15. napj6ban hatdrozta meg, ezdltal nem a felmond6 nyilatkozat, hanem- a
zdrad€kolt kdzokirat szerint teljestilt a Vht. 23/C. 0 (l) bekezdds szerinti i'.ttet.t. Az elsofokri
bir6s6g emiatt melllzte alperesnek a rdszletes torvdnyi elsz6mol6s benyrijt6s6ra t<irtdno
felhiv6s6t.

[36] Az els6fokri bfr6s6g itdletdvel szemben a felperes fellebbezett, els6dlegesen az itdlet
megvdltoztat6s6val a 409.Y.2465/2013. szdm alatt folyamatban levo v6grehajt6s
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megsziintet6s6t,- m6sodlagosan az itllet hat6lyon kiviil helyez6s6t ds az els6fokf bir6s6g

ril a6U e t3 aras ra, rij ab b hat6r ozat hozatal1r a utas lt6s 6t k6rte.

137) S6relmezte, hogy az elsdfokri bir6s6g felperesi inditviiny ellendre nem folytatott le

bizonyit6st aUUin a k6rd6sben, hogy u ifVo-t_ szerzbddsszegb magatart6s miben nyilv6nult

meg, vagyis nem t6rta fel,hogy a iieruddei felmond6s6ra mily"n dsszegti fizetlsi elmarad6s

miatt keriilt sor. Nem szerezte be a DH2 t0rv6ny alapjdn elk6szltett r6szletes elsz6mol6st, ds

ezt nem vetette .gyU" a szerzddds felmond6s6t eiedmdnyez6 6llit6lagos fizetdsi elmarad6ssal'

13gl Hivatkozott miniezekkel dsszefuggdsben a Kfria Alz}il. szdmijogegysdgi d6ntds6re, mely

szerint a bir6s6g a polg6ri jog -szab6lyai 
szerint ut6lag vizsgillja, 

-ho.gy 
alapos volt-e a

p6nzint6zet r6szZr6l a szirzodesn ek az ad6s fizetdsi k6sedelm6re alapitott felmond6sa' A

csup6n kisebb 6sszegti h6tral6k, vagy rdvidebb id6tartamri k6sedelem, a tdrlesztds eldirt

rendszeress6g6t6l val6 elt6r6s Onmag6ban srilyos jogktivetkezmdnnyel nem j6rhat'

t39l Mindezekre hgyelemmel tdvesen uiasitotta ei aieis6fokf bir6sdg azt a felpetesi indiw6nyt,

hogy a alpe."siidszletes t6rvdnyi elsz6mol6s benyfijt6s6ra hivja fel.

t40l t)talt arca, hogy az elsdfokri bir6s6g a kezel6si kdlts6g 6s foly6sit6si jutaldk tisztessdgtelen

felsz6mit6s6vaikapcsolatos 6rveit sJm tekintette megalapozottnak.. E kdrben figyelmen kivul

hagyta, hogy a szirzodds szerinti kezel6si kdltsdg 6s foly6sit6si jutal6k az EUB C-62lll7 '

sz1mitit6lete alapjdnalkalmas arra,hogy afogyasit6 k6r6ra jelentos egyenl6tlensdget iddzzen

el6, mivel , ,r.ooAeri feltdtel a hatilyos nimzeti jogban szabdlyozottn6l kedvez6tlenebb

helyzetbe hozza a fogYaszt6t.

l41l Kifog6solta a felperes, hogy az6rfolyamkockiu,atr6l adott t6j6koztat6l nem megfelel6sdgdre

alap(tott 6rv6nytelens6gi iivatk ozasit sem itdlte alaposnak az els6fokri bir6s6g, Az frdsbeli

t6j6koztat6alapj6n ugyanis a felperesi fogyaszt6 aszerzodds gazdasfugikockiuatdl nem tudta

felm6mi. A bir6s6g - mri meghallgatfusfira.vonatkoz6 inditv6ny6t

elutasitotta azzal, irint korr"tito a szerz6d6s el6tt nytjthatott tdilkoztat6st felperesnek'

Xlld;*,j"-sz"rint a szerzbddskot6s el6tti t6j6koztat6snak is nagy jelentosdge van a

szerzoddses akarat kialakul6sa szempond6b6l. A tanri meghallgat6sa egy6bkdnt az elj6r6s

elhfz6d6s6t nem eredm 6ny ezte volna'

l4z) Hivatkozott a Kriria 2019. 6prilisi,- a Konzult6ci6s Testillet 2016. szeptember 28-6n tartott

tildsdn szitletett Emldkeztetore,- vaiamint az EUB C'51117., C-186/16., valamint a C'609119'

sz6mi iigyekben hozott itdleteire. Ezek az 6rfolyamkockfuzatr6l sz6l6 t6j6koztat6st6l elv6rt

tartalmi 
"lemeket 

megfogalm aztdk - melyek 6rvil6se szerint a jelen ugybgl nem teljesultek'

Sem a k6lcs6nszerz6dlsiem egydb iratoi nem tartalmaztak ilyen jellegti tdjdkoztatist'

t43l A Hpt. 213. $ (1) bekezd6s a)-b)-c) 6s e) pontjaival osszefligg6sben kifejtett ltdleti ervekkel

szemben .e."i-"rt", hogy a ddnids'azon utuprti, miszerint a blr6s6g ,,azalpetes 6ltal eloadott

6rveket osztotta,, viszont azt nem fejtette ki az els6fokri b(r6s6g melyek vgltak ezek az 6tvek

es azt sem indokolta meg, hogy a felperes 6ltal eloadott 6rveket mi6rt nem tekintette

alaposnak. Ez6rt azels6fokri bir6sdg az indokol6si kdtelezetts6gdt sem teljesftette'

l44l Ak6zjegyz6i okirat kozokiratis6gdnak hi6ny6val kapcsolatos ddnt6sdt az els6folru b{r6s6g

anu iallom 6s6ra alapitotta. A tanf azonban 6ltal6noss6gban

nyilatkozott, a konkr6t tigyre nem eml6k ezett, meiyet t6bbszdr is hangsrilyozott. Kifog6solta,

hogy az els6fokri bir6s6-g a levdlt6r megkeres€sdre eloterjesztett inditvdnydnak nem adott

helyt, 6s b6r k6t igazsdgniyi nyelvdszeti siakvdlemdnyt is becsatol! 191 
ildokolta meg' hogy

azokat u OOnie.e"n"t irJgnorutalakor mi6rt hagyta figyelmen kivtil. Ervel6se szerint az

els6fokri elj6r6sban rendelkezdsre 6116 bizonyltdkok alapj6n nem lehetett azt megdllapitani,



1.Pf.2 1 .18612021 I 6. szem

hogy a kdzjegyzbi okiratot a felek el6tt a k6zjegyz6 felolvasta volna.

[45] Az alperes fellebbezdsi ellenk6relme az elsdfokf blr6s6g (tdletdnek a helybenh agy6s6ra
irdnyult.

1461 A felperes fellebbezdsdhez kapcsol6d6an kifejtette, amennyiben az alperes a felek szerz6d6s6t
nem jogszertlen mondta fel, att6l mdg az alperes ugyanrigy jogosult volt k6zvetlen
vdgrehajtdst kezdem6nyezni az eseddkessd vdlt tdrleszt6rdszleGkre. Vagyis az eseddkessdg
tdny6t nem a felmond6s, hanem maga a ziraddlckal ell6tott k6zjegyz6i oflrat, mint k6zokira'i
tantisitja.

147) A kezeldsi kdltsdg kapcs6n szintdn helyt6ll6an mutatott 16 az els6fokri bfr6s6g, amennyiben az

_ tisztessdgtelen, legfeljebb vdgrehajt6s korl6toz6sa ir6nti ig6nyt alapozhatna meg.
[48] kz 6rfolyamkock6zat fogyaszt6 illtali viselds6nek lisitess6gtelens6g6ve'i kapcsolatos

hivatkoz6st illet6en el6adta, hogy hitelkdzvetft6t felperes vett igdnyb. unrik 6rdek6ben, hogy
az aktuillisan el6rhet6 legjobb piaci aj6nlatot vdlassza ki. Ezdi amennyiben e szem6ly nern
adott megfelell tflj€koztat6st felperesnek, az az alpercs terhdre nem lett volna 6rt6kelhet6.

\I9) Az alperes egydbkdnt azirfolyamkock6zat kdrdben megfeleld tfijdkoztatfust nyrijtotr.
[50] Felperes iratellenesen hivatkozott a Hpt. 213. $ (1) bekezd6r u;-Uy-ry 6s ej pontjai kapcs6n

arra, hogy az indokolds kdtelezettsdg6t az els6fokri bfr6s6g nem'teljesftitte, erdemben
azonban ezen hivatkozdsokkal szemben fellebbezdsser nem 6lt.

[51] A kdziegyz6i okirat kdzokirat, az tlnykdnt rdgz;tti, hogy annak felolvasasa megtdrtdnt,
felperes ezt akdzjegyzdi okiraton az al6ft6s6val tanrlsftotta, amelyet a tanrlkdnt meghallgatoti
kdzjegy z6 is al6t6masztott.

[521 A felperes fellebbezdse az aldbbiak szerint alapos.

[53] Az elsdfokrl bfr6s6g a kereset elbir6l6sa szempontj6b6l sztiksdges keretek k6z6tta bizonyit6si
elj6r6st lefolytatta, annak alapjdn a tdny6ll6st tflnyom6rdszt helyesen dllapitottameg, azonban
a felperes 6ltal a rPp. 369. $ a) pont kapcs6n hivatkozottak figyelembevdteldvel annak
elutaslt6s6r6l tdvesen hatirozott.

t54l Felperes a fellebbezdsdben hangsrilyozottan, els6dlegesen a felmond6s jogszenitlensdgdvel -
a srllyos szerzdddsszegds hi6ny6val, atilfizetdssel - kapcsolatos erveteseife;tette ki, Es utalt
tb b b ek koz0tt a Kriri a 4 I 202 l, P JE hat6r ozatih an fo g I altakra.

t55l Az elsdfokri bir6s6g-6ltal meg6llapftott tdny6ll6s ezzelosszefliggdsben val6ban hi6nyosnak
tekinthetd, hiszen a felmonddskori tartoz6s dsszegdnektisztdzdsit- pl. adott esetben aDH2
tdrvdny szerinti elsz6mol6s csatol6s, szakdrto igdnybevdtele stb. - az els6fokf bfr6s6g
elmulasztotta.

[56] A Krlria 4/2021. PJE hat6rozatdnak drtelmdben ugyanis aDH2 t6rvdny szerinti elsz6mol6s
nem zirja ki annak ut6lagos vizsgillatdt, hogy az ad6si szerz6ddsszegdsre alapitott felmond6s
helyt6ll6 volt-e. A tisztessdgteleniil felsz6mftott osszeg ut6lagos,ldOaranyos elsz6mol6sa
kdvetkeztdben ugyanis el66llhatott az a helyzet, hJgy a ielperesnek a felmond6skor
egydltal6n,'vagy nem olyan mdrt€kl| tartozdsa 6llt fenn, amely a srilyos szerz6d6sszegdst
kimerltette volna. Ez adott esetben a Vht. 23/C. g (1) bekeldds szerinti, vegrehaji6si
zitad€kkal elrendelt vdgrehajtds esetdn, a Q) bekezdds szerinti feltdtel hi6iy6bin a
v6grehajt6s megsztintetdse ir6nti kereset helyt6ll6s6g6t 6nmag6ban is megalapozhatta volna.

I57l Az elsdfokrl blr6s6g 
_ 
emellett felperesnek a kdzjegyz6i okirat k6zokiratis 6g6nak hi6ny6ra

alapitott hivatkoz6sa ktirdben is andlktll foglalt 6[644, hogy ezzel tisszefligg6iben a felperes
6ltal felaj6nlott bizonyit6st teljeskortlen lefolytatta volna. Az ennek kip-cs6n esetlelesen



1 .Pf.2 1 .18612021 I 6. szilrn

t61l A t6rv6nYsz6k
megfelel6sdg6vel,

eredmdnyes felperesi bizonylt6s pedig adott esetben a Vht. 231C. S (1) bekezdds szerinti

z6rad6kolis feit6teleinek hi[nya folyidn ugyancsak ali*ilmaszthatta volna a vdgrehajtds

, megszUntetdse ir6nti kereseteredmdnyessdgdt'

t5Sl A felperes azonban mind az els6,- mind a m6sodfokti elj6r6sban a-fentieken tul a kereseti

k6relm6nek atap;aut olyan megalapozottjogi indokot (6rfolyam!9c$zfli t6jdkoztat6s nem

megfelel6s6ge; i, frtoLott, amelynez kapcsJl6d6an at6nydll6s teljeskdrtien .feltdtflsra 
kerlilt,

amelynek afapian a perbeti ,r"rrbdlr6rvdnytelens6ge meg6llapithat6, 6s ezdltal a v6grehajt6s

megszUntet6se elrendelhet6 volt.

I59l Az 6w6nytelens6g meg6llapith at6sdga hi6ny6ban azonban az els6fokri bir6s6g nem

mellozhette volna a felmond6skori taioz6s 0sszeg6nek vizsg6lat6t, szemben azon, az ltfllet

indokol6sSn ak 72. pontj6ban megfogalmazottakkal, mely szerint ez csak v6grehajt6s

korlttozdsa ir6nti kere s et'esetdn I ett vo lna tisztinand6'

t60l A t6rv6nysz6k 6ll6spontja szerint, amennyiben valamely. a v6grehajt6s megszuntet6se alapj6ul

felhozott felperesi drvelds megalapozoitnak bizonyul, a tObbi hivatkoz6s tekintetdben a

bizonyit6s foganatosit6sa sziiks6gtelen'

ilyennek ft6lte felperesnek az 6rfolyamkockilzati t6i6koztat6s nem

is ezilltal a szerz6i6s teljes 6rvdnytelensdg6vel osszefligg6sben kifejtett

6rveit.

162) Az els6fokri bir6s6g a t6j6koztat6st - figyelembe v6ve a szerzbd€skdtds el6tt kelt

kock6zatfelt6r6 nyilalkozatoi, a szerzddls vit. pont szerinti sv6jci frank klauzul6t 6s a

meghallgaton tani vallom6s6t - ldnyegdben ktilon jogi okfejtds n6lkul fogadta el a Hpt' 203' $

(6) bekezdds szerint megfelel6nek.

t63l Azt,hogy at6jr6koztat6-s megfeleloen megtdrtdnt, a,2.12014. PJE hat6rozat 1. pont szerint a

perben alperesnek kellett bizonyitani. A mira m6r kikrist6lyosodott blr6i gyakorlat 6rtelmdben

at6j6koztat6s tisztessdgtelens6ge csak akkor vizsg6lhat6 6s 6llaplthat6 meg, ha az 6ltal6nosan

t6j6kozott, 1szszerien-ngyelmes 6s kortiltekint6 ?tlagos fogyaszt6 szdmdra annak tartalma a

szerz6d6sk6t6skor - fig;;temmel a szerz6dds szoveg6re, valamint a p6nziigyi intdzm6nyt6l

kapott t6j6koztat6sra is-- nem volt vil6gos, nem volt 6rthet6, vagyis ,,a szolgilltat6nak" az

6tlathat6irlg ktivetelmdnydt tiszteletberi tartva kellett a fogyaszt6 szimdta tdilkoztatdst

nyrijtania.

164) a f"tprr.ri fellebbezdsben hivatkozott, aKriria 2019. 6prilit 10'1 
6ll6spontj6ban, valamint a

Konzult6ci6s Testiilet 2016. szeptember 28. napj6n tartott iil6s6rdl felvett Emldkeztet6ben

lrtakon tril a t6rv6nysz6k utalni iiu6n u Kriria pirr.t.zt .ooolzozlls. sz6mf it6letdre, valamint

az ennek indokolas6ban hivatkozott Gfv.VII.3O.OgOl202Ol9. szim:iu, dttagrl tan6csban

meghozott d6ntds6re is.

t65l Ezen d6nt6s 6rtelm6ben az EUB-nak az 6rfolyamkockdzati tfijekoztatdssal dsszefiigg6sben

fel6llltott k6vetelm6nyrendszere szerint a tdiikoztat6snak ki kell tdmi a k6lcsdnfelvev6

lak6helye szerinti taglilam fizet6eszkoze sflyos ledrt6kel6d6s6nek 6s a kiilftildi kamatl6bak

emelkeddsdnek tdrleszt6r6szletekre gyakorolt hatilsfua (C-186/16') annak a

mechanizmusnak a konkrdt mtikt d6s6re, amelyre az lrintett felt6tel vtal,- arta, hogy a

szok6sosan t1j1kozott,6szszertien figyelmes 6s kbrtiltekint6 6tlagos fogyaszt6 meg6rtse, hogy

az 1rfolyamkock6zatot 6 viseli, es o:i arnryamv6ltoz6snak nincs fels6 hat6ra, az korliltlan' A

fogyaszt6nak tudnia kell 6rtdkelni az ilrfolyamkockilzat pdnziigyi kdtelezettsdgeire gyakorolt

- Jsetlegesen jelent6s - gazdasdgi kdvetkezmdnyeit (C-227118,).

166] Ezen elv1r1soknak azonban a t6rv6nyszdk megit6l6se szerint a ,,kockdzatfelt6r6 nyilatkozat"

6s a szerzod6s VII. pont szerintitfiilkoztatds nem felel meg'
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[67] Az ezekben szerepld azon megfogalmaz6sokb6l, mely szerint az ,,esetleges kedvez6tlen
drfolyamv6ltozds/emelkedds 6nnek elcire nem l6that6 ds el6re ki nem sz6mithat6
tdbbletkdlts6get okozhat",- ,jelent6s 6rfolyamkockizata keletkezhet,,,- ,,nem tudunk
feleldss€get v6llalni arra, hogy a piac kedvez6tlen alakul6sa miatt az 6nn6l adott esetben
bekdvetkez6 tdbbletterhet 6tv6llaljuk" - az,,6tlagos fogyaszt1" mdrcdj6n kereszti.il megitdlt
felperesi fogyaszt6 szimSra nem deriilhetett ki, hogy az 6rfolyamkockizatotkorl6tlanulleki
kell viselnie,- a forint srilyos ledrtdkeldddsdnek lehet6s6ge val6s, az a fitamid6 alatt is
bekdvetkezhet, ennek kdvetkeztdben a tOrleszt6rdszletek mertekeietent6sen megemelkedhet.

t68l A tdrv6nyszek ezdtt az lrfolyamkockdzatr6l sz6l6 t6j6koztatds nem megfelel6sdge folyt6n a
szerzddds tisztess6gtelensdgdn alapul6 drvdnytelensdgdre kovetkeztetett, ds a rpp. 253: $ (2)
bekezdds alapj6n az elsdfokri blr6s6g ftdletdt^.megviltoztatva a rPp. 369. t a) poninak
megfelel6en felperessel szemben az 5l0L8N/57012013. szdmtt v6grehajt6ii z6iad6kkal
elrendelt 409.Y.2465 12016. sz6mon indult vdgrehajtdst megszi.intette.

169) Rendelkezett a rPp. 3701A. $ (6) bekezdds szerint arr6l, hogy a vdgrehajtrisi elj6r6sban
felmeri.i lt kd ltsdgeket az alperes i vdgrehaj t6st kdr6 tartozik vi se ln i.

[70] Meg6llapithat6 ugyanis ezzel osszefi,iggdsben, hogy a vdgrehajt6 az els6fokf bfr6s6g
rPp.370/A.$ (5) bekezdds szerinti megkeresdsdre tijdkoztat6st adott. Megkuldte a 2cit{.
6prilis 22.'i ,,tartozdskdzl6 adatlapot" az elj6r6ssal kapcsolatban felmeri.ilt
k0ltsdgeir6l,dij 6161.

lTll Arra figyelemmel, hogy a tdrvdnysz6k a felperes kereseti k6relmdt - az els6fokti bir6s6g
itdletdt6l eltdr6en megalapozottnak tekintette, a perk6lts6g viseldsdre vonatkoz6
rendelkezdst is megv6ltoztatta,6s melldzte felperesnek az alperes 6i az dllam javilra els6fokri
perkoltsdg, illet6leg elj 6r6si il letdk fi zetdsi kdtelezettsdg6t.

[72] Az alperest kdtelezte a rPp.78. $ (1) bekezdds alapjdn a felperesnek32l2O03, (VIII. 22.)IM
rendelet 3. $ (2) bekezdds a) pont, (5)-(6) bekezdds figyelembevdteldvel meg6llapitott,
mdrsdkelt dsszegti 1.000.000,- Ft els6fokir,6s 500.000,- Ft m6sodfokri, i.igyvddi munkadijai
mag6ban foglal6 elj6r6si kdltsdg megfizetdsdre.

[73) K<iteles emellett az alperes 24.390,327,- Ft perdrt6k figyelembev6teldvel a felperes
illetdkfeljegyzesi joga folyt6n le nem r6tt 1463 .400,- Ft els6fokri 6s I .95 Lzoo,- Ft masodfokri
illetdket az illlamnak megfizetnia6ll986(VI.26.) IM. rendelet 15. g (1) bekezd6s, 13. g. (2)
bekezdds szerint.
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