
'I"'J,,X'il:?n "-;;;_6)
BLJ oAP E sr Ko ntuvErt roRvErdi J6r6sbfr6s6g

8.P .20 .927 /2020128.

Az frdi Jdrfsbir6sfg
it6lete

Bevezet6 r6sz

Az eljirl bir6sr{g megnevez6se: Erdi J6r6sbir6s6g

Az iigy szdma: 8.P.20,927 12020128.

A felperes k6nviseltije:

rr. rtsrperes: Inholcl Zrt. (1062. Budapest, Bajza utca 17-19.)

Az I. rendii alperes jogi k6pvisel6: Olsavszky Ugyv6rli Iroda (dr. Olsavszky Pdter Ugyvdd,

I 033. Budapest, Bogd6ni it 6lA.III. emelet 4.)

Az I. rendti alperes:
A III. rendii alperes k6pvisel6je:

A III. rendii alperes: CIB Lfzing Zrt. (1027 . Btdapest, Medve utca 4-14.)

A per thrgya: deviza alapir kolcsdn

Rendelkezd r6sz

A bir6s6g a felperes kereset6t elutasitja.

Kiitelezi a bir6s6g a felperest, hogy 15 napon beliil fizessen meg az I. rendti alperesnek
250. 000,- (ketszitz- otvenezer) F o rint pe rkiilts6get.

Perorvoslati rdsz

Az itelet ellen a kdzbesitdstol sz6mitott l5 napon beliil fellebbezdssel lehet dlni, amelyet a

Budapest Kdrnydki Tdrvdnyszdkhez c{mezve, de az Erdi J6r6sbir6s6gn6l lehet a felperes,

valamint az alperesi tigygondnok rdszdrol az elektronikus kapcsolattart6sra vonatkoz6

szab6lyok betart6sdval elektronikusan, mfg az alperes rdszerol ir6sban, 3 pdld6nyban vagy az

elektronikus kapcsolattart6sra vonatkoz6 szab6lyok betart6s6val elektronikusan benyrijtani.

A m6sodfokf bir6s6g a fellebbezdst t6rgyal6son kivUl birdlja el, kiv6ve ha a felek b6rmelyike
tdrgyalils tartdsii kdri, ha azt a n^tdsodfokri bfr6s6g indokoltnak tartja, vagy t6rgyal6son

fo ganatos ithat6 b izony ft6st ke I I lefo lytatn i.

A fellebbezo felnek a tdrgyalits tartdsbra ir6nyul6 kdrelmdt a fellebbezdsben kell
el6terjesztenie, mig a fellebbezo fdl ellenfele a fellebbezds kdzbesftdsdtol sz6mitott 15 napon

beli.it kdrheti t6rgyal6s tartiis6t. A m6sodfokri bir6s6gnak a felek kdrelme alapj6n sem kell
t6rgyal6st tartania, ha a fellebbezds csak az itelet indokol6sa ellen ir6nyul,

Indokol{s
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A birdsdg a peres felek nyilatkozatai, valamint a csatolt ds ismertetett iratok tartalma alapjdn
az aldbbi tdnydlldst dllapitotta meg:

Az L rendii alperes 6s a felperes jogel6dje, a CIB Credit Zrt. 2006. november 22.-6n g6pj6rmti
vdsiirldsi kolcsdnszerzdddst kdtdttek szerzSddsszdm alatt, urelynek cdlja
volt, hogy az L rendii alperes a ^ . aut6kereskeddsben megvds6rolja a Ford
Scorpio 2.9,24 V. Ghia tipusri 1.190.000,- forint v6tel6ru szem6lyg6pj6rmiivet.

A felperesi jogel6d a g6pjdrmiihoz 952.000,- forintot bocsdtott az I. rendti alperes
rendelkez6s6re, mig a kolcson felt6telein6l felttintet6sre kertilt, hogy kolcson devizaneme
CHF. A koicson futamideje 48 h6nap, ennek megfelel6en tcirleszt6 r6szletek szdma szint6n 48.

A havi tdrleszt6 r6szlet dsszege 28.039,- Forint. ATHM rr6rtdke 22,04 o/o. A k6sedelmi kamat
m6rt6ke a mindenkori jegybanki alapkamat k6tszeresek6nt keriilt meghatdroz6sra, amelyet a

Hitelez6 jogosult volt az elmulasztott fizet6s esed6kess6g6t kdvet6 naptdri napon felszdrritani.

A szerzSdds V pontjiiban a felek rogzftett6k, hogy az AdSs tudomdsul veszi, hogy a

Kdlcsonszerz6d6st hatSlyba l6pdsekor 6rvdnyes ,, G6pjdrmii Kdlcsonszerz6cl6s- Altaldnos
Szerz6d6si Felt6telek (ASZF) a l(Olcscjnszerz6dds elvdlaszthatatlan, 3. szdmti mell6klet6t
k6pezi 6s a Kolcsonszerz5d6s aldirdsiival az Ad6s tanrisitja, hogy annak tartalm6t megismerte,
tov6bbii togy u l{itelez6 asz ASZF III., X., XII. fejezeteiben foglalt rendell<ez6selire, ezen
beitil az AszF xli. 97. pontjdban foglalt vdlasztortbiiOragi kikcjtdsre ktilcjn is felhfvta az ad6s
figyelmdt. Az Ad6s elismerte, hogy a figyelemfelhfv6 t6j6koztat6st megdrtette, azokat
kifej ezetten elfogadta.

. Rogzit6sre kertilt tovdbbS, hogy a kcjlcsonszerz6d6sben nem szabdlyozott k6rd6sekben az
ASZF 6s a Hitele z6 lJzletszabdlyzat6nal< renclelkez6sei irdnyad6al<. Az Ad6s a szerz6d6s
aliiiriisiival elismerte, hogy a HitelezS a Kolcsonszerz6dds minden olyan szerz6d6si feltdtelr6l
tdj6koztatta, amely a jogszabdly erejdn6l fogva a kolcsonszerz6d6s r6sz6v6 vdlik.

A szerzbdes VI. pontj6ban foglalt rendelkezds szerint az Ad6s a szerzodds al6ir6s6val
tudomdsul vette, hogy a finanszft'oz6s devizaneme szerinti ref-erencia kamatl6b
vdltozSsdnak, valamint a deviza- alap0 szerzoddsek esetdn az 6rfolyam vlltozisdnak
kockdzatdt viselni koteles, amelyrrek eredmdnyekdnt a tdrlesztor6szletek az ASZF 20-22.
pontjai szerint m6dosulnak.

A referencia-kamatl6b f'eltilvizsg6lati peri6dusa: 3 h6nap, a torleszt6rdszletek m6dosul6sa
szempontj6b6l a kovetendo vdltozds rninim6lis rndrtdke (kuszobdrtdk) 0,2 %o.

A szerz6ddskdt6s id6pontjal<or hatiilyos ,,Altal6nos Szerz6d6si Felt6telek - tov6bbial<ban
ASZf'. - 21. pontjiiban rdgzit6sre keriilt, hogy a fizet6si titernez6sben a KdlcscinszerzSd6s
devizanem6ben meghatdrozott tdrleszt6r6szleteh az aliibbiak szerint vdltozhatnak:

a) a Hitelez6 jogosult a 14. pont szerinti referencia- kamatlSb vdltozdsdnak ftiggv6ny6ben
m6dositani a hdtraldv6 tdrlesztSr6szletel< dsszegdt az aldbbiak szerinr:

A Hitelez6 a Kdlcscinszerz6d6sben meghatdrozott id6szakonl<6nt (feltilvizsgiilati peri6dus)
vizsgdlja feli.il a referencia- karnatliib 6rtdk6t. Amennyiben a feltilvizsgdlat- l<ori 6rtdl< a

Kolcscinszerzbdds hatiilybaldp6s6nek napj6ra jegyzett 6rt6kt6l a l(dlcsonszerz6d6sber-r
rdgzftett ktiszcib6rtdket meghalad6 m6rt6l<ben elt6r, akkor a l{itelez6 a tdnyleges, teljes
vdltozdsnak megfelel6en m6dosithatja a havi torleszt6r6szleteket. Amennyiben a Flitelez6 a

Kdlcsonszerzldds hat6lybal6pdsdt kcivet6 btirrnelyil< feli.ilvizsg6lati id6pontban mdr
6rv6riyesitette a jeleu pont szerinti karnatm6dosft6si jogdt, r-'rgy az azt kovet6 feltilvizsg6latok
alkalmdval a kovetl<ez6l<6ppen j6r el: ha az al<tudlis feltilvizsg6lat- kori 6rt6k a legutols6
t6nyleges kamatm6dositds napjdra jegyzett 6rt6kt5l a Kcilcsonszerz6d6sben rcigzitett

l2l

t3l

t4l

tsl

t6l
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rdszlet novekszik. Amikor viszont a forint er6sddik a svdjci frankkal, illetve az ew6val

szemben (vagyis 1 sv6jci frankdrt vagy eur6drt a kor6bbin6l lcevesebb forintot kell fizetni),

akkor a torleszto rdszlet csokken.

A devizakolcson l<amatait a devizakamatok ingadozdsa is befoly6solhatja a CIB Credit Zrt.

idevonatkoz6 Altal6nos Szerzoddsi Feltdteleiben nreghat6rozottak szerint. ,,

A nyilatkozat alilirdsdval az Ad6s elismerte, hogy a kock6zatfelt6r6 nyilatkozatban foglalt

kock6zatot megismerte, a nyilatl<ozatot megdrtette, az abban foglaltal<at tudomdsul vette.

Egyben kijelentette, hogy a CIB Credit Zri.-.vel a kolcsdnszerzoddst a fenti koltsdgek 6s

kock6zatok teljes kdrti ismeretdben koti rneg.

l12l A kolcsdnszerz5d6s VII./1, pontja alapjiin a kolcsonszerz5d6s elvSlaszthatatlan mell6kleteit

kdpezte a Szdllit6 6s az Ad6s kcjzrjtt l6trejdtt addsvdteli szerzSdds, rnegbizdsi szerz5d6s, a havi

torleszt6r6szletek esed6kess6g6t 6s a teljes hiteldij mutat6t tartalmaz6 Fizet6si iitemez6s, az

ASZf', a IV. pontban meghatdrozott biztositiisi szerz6d6sek.

t13l A szeruodes biztos(t6kakdnt a Szab6 Ede L6szl6ne keszfizeto kezessdget v6llalt a fenti

kdlcsonszerzoddsben ds annak melldl<leteiben meghatdrozott dsszegek ds azok j6rul6kainak

erej d i g terj ed6 tartozds teki ntetdben.

tl4l Az I. rer-rd[i alperes 2007, jriniusiit6l fizet6si kotelezetts6g6nek nem tett eleget, ez6rt a felperesi

jogel6d a kdlcsor.rszerz6d6st 2007. augusztus 09. napjiin kelt felmond6 level6vel felmondta 6s

igy a kdlcsonszerz6d6sb6} fenn6ll6 tartoz6s egy dssszegben esed6kess6 v6lt. A felmond6s

id6pontjdban osszesen 921,.487,- Forint tartozds Sllt fenn, amely 54.299,- Forint mdg ki nem

egyenlitett, lejdrt tartoz6sb6l, 810.762,- Forint m6g esed6kessd nem vdlt t6ketartozdsb6l,

8.187,- Forint m6g ki nem sz6ml6zott kamattartoz6sb6l, 47.753,- Forint kiszdmliizott

k6sedelmi kamat 6s a Hirdetm6ny alapjdn felszdmitott ktiloneljdriisi diib5l 6s 801,- Forint

k{sedelmi kamattartozSsb6l 5llt. A felmond6ssal egyidejiileg a felperesi jogel6d t6j6koztatta

az I. rendii alperest, hogy v6teli jog6val 6lni kiviin.

t15l Az L rendii alperes a2OO7. augusztus 11. napjiin kelt nyilatkozat6val a felmonddst tudomSsul

vette, a tartozdsdt elismerte. Egyben tudom6sul vette, hogy a felperesi jogel6d a v6teli jogiival

6lni kivdn. Elfogadta, hogy a v6te1i jog gyakorliisa eset6n a g6pjdrmli v6tel6ra az az 6sszeg,

amelyet a g6pj6rm( vonatkoz6sdban a Hitelez6 iiltal kijelcil fiiggetlen szak6rt6 k6szftett

szak6rt6i v6lem6nyben a g6pj 6rmir likvidiici5s 6rt6kek6n meghatSroz.

ti6l Agdpjdrmii dtad6s6ra 2008. februdr 22. napjdn sorkeriilt 6s a 2008. mdrcius 13. napjdn kelt

miiszaki szak6rt6i v6lem6ny alapjiln a g6pjiirmti forgalmi 6rt6ke brutt6 2l-4.000,- Forintban

kerUlt me ghatdrozdsra.

l17l A felperesi jogel6d a g6pjdrmii 6rt6k6vel az I. rendii alperesnek 2008. jrilius 25. napj6n

fenndll5 1,.1,48.267,- Forint tartoziisdt csokkentette, igy az I. rendii alperes tartozdsa 934.267,-

Forint volt Egyben felsz6litotta a felperesi jogel6d az Ad5st a tartozds megfizet6s6re. A

felszSlit5 levelet a k6szfizet6 kezes 2008. augusztus 05., rrfg az ad6s 2008. augusztus 12.

napj6n 6tvette.

tlSl A felperesijogelod jogut6da 2010. december 31.-dn 6talakul6ssal a CIB Lfzing Zft.lett. A
jogut6d a kolcsonszerzodesbol ered6 koveteldsdt 2014. jtnius 16. napj6n a felperesre

engedmdnyezte.
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[19] Az engedmdnyezdst kovetoen az I. rendii alperes 2013. november ll. napjdn 24O.OOO,-
Forint tartozdst megfizetett a felperesnek, amelyet a felperes teljes egeszdben a fenn6ll6
toketartozdsra sz6rnolt el. F,zt kdvetoen az ad6s, kdszfizeto l<ezes tov6bbi fizetdsi
kdtelezettsdgdnek nem tett eleget.

120) 2015. dprilis 16.-6n a felperesi jogel6d jogut6cla, a CIB Lizing Zrt. Lil. rend[i alperes
elkdszitette a 2014. 6vi XL. tdrvdny szerinti elszdn-roldst. Az elszdmol6s alapjrin
tisztess6gtelentil felszdmitott osszeg 0,- Forint kenilt meghatdroziisra. Rdgzit6sre kelilt, tiogy
az elsz6mol6s sor6n figyelembe vett, a szerz6d6s megsz[inds6nek idopontjaban alkalmazjit
tisztess6ges kamat m6rt6ke 6vi 18,13 o/o. Az elszdmoliis ellen az L rendii alperes panaszt nem
nyfjtott be, igy az feltilvizsg6ltnak min6siil.

12t) A felperes 6ltal 2020. szeptember 02. -dn nind az ad6s, mind akeszfizet6 kezes ellen
Icezdenrdnyezett szirm alatt fblyamatban volt fizetdsi meghagydsos
nemperes eljrir6s ellentmondas rdvdn perrd alakult.

A felperes eredeti keresetdben k6rte, hogy a bir6s6g kotelezze azl-il. rendti alpereseket,
hogy egyetemlegesen fizessenek meg a felperesnel< 694.267,- Forint tol(dt ds ezen oiszeg ut6rr
2013. november 11. napj6t6l a kifizetds napj6ig jdro a mindenl<ori jegybanki alapkamat
kdtszeresdnek megfelelo mdrtdkti kdsedelrni kamatot.
A felperes fentieken tril kdrte az alperesek perkoltsdgdben marasztal6s6t, amely a fizetdsi
meghagy6sos elj6r6sban megfizetett 20.828,- Forint elj6r6si dijb6l, 20.828,- f'oiint elj6r6si
illetdkbol, valamint a 3212003.(V\IL22.) IM rendelet 3.$ (2) bekezdds a) pontja szlrinti
34.000,- Forint + Afaiigyvddi munkadijb6l 6llt.
A felperes az alpereselckel szembeni keresetdnek jogcirrrekdnt a rPtk.523.$ (l) bekezddsdre,
valamint a II' rend[i alperessel szembeni igdnydnek jogcimekdr.r- a keszfrzeto kezessdgre
vonatkoz6 rendelkezdsekre, illetve az egyetemleges marasztalils tekintetdbeti a rptk. 33I.$
( 1 )- (2) bekezddsdben nT eghat6rozott rendelkezdsekre hivatkozott.

l22l Az I-II. rendti alperesek ellenk6relmtikben k6rt6k a felperes ;<ereset6nek elutasftfs At. Az
alperesek ellenkdrelmi.ikben elsodlegesen 6rvdnytelensdgi kifo96st terjesztettek elo, arra
lrivatkoztak, hogy a perbeli szerzodds a t{pt.203.$ (6)-(7) bekezddse alapjan ,erntartalmazza
az |rfolyankockdzatra vonatkoz6 penzirfiezeti titjekoztat6st. A felperes jogelodje nem adott
tdjekoztatist arra vonatkoz6an, l"togy az drfolyarn az acl6sra nezve kedvezotlen vdltoz6s6nak
nincsen felso hat6ra, 6s arr6l sern trijdkoztalta az alperesel<et, hogy a sz6mul<ra l<eclvezotlen
6rfolyamv6ltozds kovetlceztdben a kolcson rdszletei is v6ltozhatnak rigy, hogy azok az eredeti
szerzoddsben 169zftett rcszlethez kdpest 2-3 szorosdra is eniellcedhetnek.
Az alperesek eloadt6k, hogy a felperesijogel6d tdjekoztatdsa nem volt vil6gos ds 6tl6that6, a

tdjekoztatds nem terjedt ki arra votratkoz6at"r sem, hogy a l<olcsorrfelvevo lak6helye szerinti
tagdllam fizetoeszkoze akdr sftlyosan ledrtdkelodhet ds annak gazdasdgi kovetkelrndnyeire
sem , ennek kovetkeztdben a fogyaszt6 az 6rfolyamkockdzat viseldsdre nem l<otelezheto,
vagyis az 6rfolyamkockdzat viseldsdre vorratkoz6 szerzoddsi kikdtds teljes egdszdben
drvdnytelen, azaz a Ptl<.209.$ (5) bekezddse alapj6n tisztessdgtelen. Az alpereiek rilldspontja
szerint az ilrfolyaml<ockdzat tekintetdben lii6nyzik a felek teljes konszenzusa, amely tetseglt
l<izdr oan ldnye ges szerzddds i feltdte lnek rn inosti L

Az alperesek a fenti drvdnytelensdgi l<ifog6s6rr tril hivatkoztak arra, hogy a szerz6cl6,s
drvdnytelen a l{pt.213.$ (l) bekezdds c) ds e) pontja alapjin, rnivel nem tartahnazzaaz
tigyleti kamatot es az e) ponda alapjiln a torleszto rdszletek 6sszegdt ds eseddkessdgdt.
Az alperesek eldvi.ildsi kifogrist is eloterjesztettel< a rPtk. 324.g (l), 325.ss (l) bek., 6s a rptk.
326.$ (l) bel<ezddse alapjdn.
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l10l Xz ASZE ilV13. pontjiiban r6gzit6sre keriilt, hogy a Fizet6si Utemezds tartalmazza a

K6lcs0nszerz6d6s devizanem6t, a rnegfelel6 devizanemben meghat6rozott

tOrleszt6r6szleteket, azok t6ke-, 6s kamatmegoszlds6t a napteri ddtum szerinti esed6kess6g6t,

deviza- alapri K0lcstinszerz6d6s eset6n a szerz6d6s alap6rfolyamdt ( a CIB Bank Zrt.-nek a

Krilcsdn foly6sft6s6nak napj6ra 6rv6nyes deviza v6teli 6rfolyam6t), a 14. pont szerinti

referencia- kamatlfbat, 6s annak a Kdlcsrin foly6sitiiskor 6rv6nyes 6rt6k6t, valamint a L0. pont

szerinti teljes hiteldij mutat6nak a foly5sit6s napjdra 6rv6nyes 6rt6kdt.

A Kdlcscinszerz6d6sben az Ad6s Sltal v6llalt, magyar forintban kifejezett fizet6si

kritelezetts6geket a szerz6d6s III. pontj6ban meghatdrozott Havi tdrleszt6r6szletek 0sszeg6t a

Hitelez6 a Kdlcson foly6sftds6nak id6pontj6ban szdmitja 6t a megfelel6 devizanemre az

al6bbi kdplet szerint:

tdrleszt6r6szletek devizdban kifejezett osszege = t6rleszt6r6szletek Ktilcsiinszerz6dls

szerinti forint- Osszege / a CIB Bank Zrt.-nek a v6tel6r megfizet6s6nek napj6ra jegyzett v6teli

5rfolyama.

[11] A Kdlcsdnszerzodds alilIrisival egyidejtileg az Ad6s alilirta a Hitelez6 6ltal csak termdszetes

szemdlyek rdszdre szem6lygdpj6rmti megvdsirlilsdhoz, illetve fedezete mellett nytjtott
devizaalapi kdlcsdndkhbz alkalmazott al6bbi tartalommal bir6 Kockdzatfeltdr6 Nyilatkozatot.

,, A devizakiilcsdn fogalma

Devizakdlcsdn alatt olyan kdlcsdnt drti,ink, amelyn6l a kOlcstin dsszege rrem forintban, hanem

valamely m6s pdnznem kertil meghatdroz6sra 6s a futamid6 alatt a l'artozds nyilv6ntart6sa is

ebben a p6nznemben tdrtdnik. A CIB Credit Z*. a devizakdlcsdnt jelenleg a sv6jci frank
(CHF)., illetve az ouro (EUR) alapon nyrijthatja rigy, hogy a foly6sit6st forintban vdgzi, az

Ugyfdl havi tdrlesztdsi kdtelezettsdge forintban keletkezik.

A devizakdlcsdn kiilts6gei 6s kockr{zatai:

A devizakdlcsdn<ik kamatldba jelenleg alacsonyabb, mint a forintkdlcsondkd, ez6ft a

devizakdlcs6n0k aktu6lis tdrleszt6 rdszlete is alacsonyabb. A deviz6ban nyilv6ntartott

kdlcsdntik rendelkeznek azonban ndh6ny olyan jellemzlvel, amelyek tov6bbi kdltsdgeket ds

kock6zatokat jelenthetnek az Ugyfeleknek, az alilbbiakban ezekre hlvjuk fel a figyelmiiket:
V6teli 6s eladfsi irfolyam kiildnbdzete:

A devizakdlcsdn foly6sft6s forintban td,rtdnik oly m6don, hogy a CIB Credit Zrt., a kdlcsdn

forintban kifejezett Osszegdt a foly6slt6st megel6z6en fitszdmitja devizdra. Ilyenkor a CIB
Bank Zrt., CHF., illetve az EUR deyiza-y€teli 6rfolyamot alkalmazza, mintha megv6s6roln6

az lJgyf€ltll azt a CHF, vagy EUR dsszeget, amelynek ellendrt6kdt forintban foly6sida az

Ugyf6lnek. A kiilcsdn tdrlesztdsekor :ugyanez fordiwa tdrt6nik. Amikor az'Ugyfdl a tdrleszt6
rdszletet forintban fizeti, a CIB Credit Zri., azt a CIB Bank Zrt., CHF, illetve EUR deviza -

elad6si 6rfolyam6n szdmitja 6t devizdra, mintha eladta volna az tJgyfllnek a tdrlesztdshez

sztiks6ges CHF, illetve EUR dsszeget. A v6teli 6rfolyam alacsonyabb az eladisindl, a

kiildnbsdg mdrtdke az egyes bankok 0zletpolitikijit6l flJgglen v6ltozik, a CIB Bankn6l ez
jelenleg kb 3%,

Tdrleszt6 r6szletek m6rt6k6nek v6ltoz6sa:
A devizakdlcsdndkndl a kamat-, 6s az ilrfolyamydltozilsok hat6sakdnt a havi tdrleszt6

r6szletek a forintkOlcsdnOkndl gyakrabban 6s nagyobb m6rtdkben villtozhatnak. A tdrleszto
rdszletek ingadoz6sa a kamat-, ds driblyamvfiltozds irinydnak ftiggvdnydben kedvez6en (adott

havi tdrleszt6rdszlet csdkken) 6s kedvez6tleniil (adott havi t6rlesztbrlszlet ndvekszik) is

6rintheti az lJgyfelet. Amikor a forint gyengiil a sv6jci frankkal vagy az eur6val szemben
(vagyis 1 sv6jci frank6rt vagy eur66rt a kor6bbin6l tdbb forintot kell fizetni(, akkor a t6rleszt6
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ktiszob6rt6ket meghaladd m6rt6kben elt6r, akkor a Hitelez6 a tdnyleges, teljes vdltoz6snak
megfelelSen m6dosithatja a h6tral6v5 t6rleszt6r6szletek 6sszeg6t.

b) a HitelezS az a) alpontj6ban foglaltakon tfrlmen6en - jogosult az iigyleti kamatlSb ds

eziiltal a teljes hiteldijmutat6, valamint a h6tral6v6 tdrleszt6r6szletek egyoldahi
megviiltoztatdsdra az aldbbi felt6telek valamelyikdnek bekdvetkezdse eset6n:

- a t6ke-, 6s p6nzpiaci kamatl6bak emelked6se,
- a jegybanki alapkamat emelked6se,

- a bankkrizi l-ritelkamatok emell<ed6se,

- refinanszirozdsi felt6telek megv6ltoz6sa,

- olyan hat5sdgi rendelkez6s, vagy jogszabdlyvdltozSs, melynek eredm6nyek6nt a

Hitelez6nek igazolt tobbletkcilts6gei sz6rmaztak, 6s ezeket toviibb hiirithatja az Ad6sra.
c) A Hitelez6 a BB. pont szerinti Hirdetm6nyben foglalt m6rt6kben jogosult az tigyleti

kamatliib 6s eziiltal a teljes hiteldij mutat6, valamint a h6tral6v6 torleszt6r6szletek egyoldahi
megv6ltoztat6s6ra, amennyiben az Ad6s futamidS sordn legaliibb hdrom alkalommal
k6sedelmesen teljesiti a torleszt6r6szletek megfizet6s6t.

A Hitelez6 kdtelezetts6get viillalt arra, hogy a m6dositott fizet6si k6telezetts6g6rSi iriisban
t6jdkoztatja az Ad5st.

Az ASZF IIL 22. pontja szerint a tdrleszt6rdszletek forintban kifejezett 6sszege a mindenkori
esed6kessdgkor a CIB Bank Zrt. deviza eladiisi drfolyami{n kerrilt meghat6rozdsra. A
tdrleszt6r6szletek sz6ml6z6sa az Ad6s rdszdre az aldbbiak szerint lett szabdlyozva.

- a Hitelez6 a sz6ml6zds napjiin az esed6kess6ghez legkdzelebb es6 ismert 6rfolyamon
meghatdrozott torleszt6rdszletr6l ktild 6rtesit6st az Ad6snak, majd

- a kovetkez6 esed6kess6gl<or ki6lliton kamatszdmldn kertil kiterhel6sre/ j6vdirdsra az elSzb
esed6kess6g id6pontja 6s a szdmlSzdskor 6rv6nyesitett ilrfolyam kozdtti ilrfolyamvdltoz6sok
alapjdn forintban szdmitott iirfolyam- ktilcinb6zet.

A futamid6 utols6 esed6kess6g6re vonatkoz6an a Hitelez6 a szirmlirzits napjdn az

eseddkess6ghez legkdzelebb es5 ismert Srfolyamon, mig id6 elStti szerzSd6slezdriis esetdn

(62. b-c pontok) a lezdrdsi ajdnlaton szerepl6 Srfolyamon dllitja ki az utols6 fizet6si 6rtesitSt.

Az ASZF III.9. pontja szerint az Ad6s a foly6sitott Kcjlcsdn utdn tigyleti kamatot volt kciteles

fizetni a Hitelez6nek. A szerzSdls 2. sz6mi mell6ldet6t kdpezS Fizet6si Utemez6sben

meghatdrozott t6ke-, 6s kamatr6szbSl iill6 torleszt6r6szlet (indul6) dsszege az 6ves (indulS)
tigyleti kamatldb figyelembev6tel6vel keriil kisziimftdsra. Az iigyleti kamat sz6mitiisi m6dja:

iigyleti kamat osszege = t6ke x elszdmolSsi peri6dus naptdri napjainak szama x Ugyleti
kamatlSb / 360 nap.

Az ASZF IIllLt. pontja szerint a kdlcson viitoz6 kamatozdsri volt.

Az ASZF III112. pontja 6rtelmdben az Acl6s minclen a Kcilcsdnszerz5d6ssel kapcsolatos

fizet6si kotelezetts6g6t - deviza- alapri Kdlcsonszerz6d6s eset6n is - magyar forintban van
volt k6teles teljesiteni.

Deviza -alapri Kcilcsdnszerz6d6s eset6n azonban, a Hitelez5 az Ad6s kotelezetts6geit a

Kcilcsonszerz6d6s IlL pontjdban meghatdrozott devizanemben tartotta nyilv6n" Az Ad6s
megfelel6 devizdban kifejezett szerz6d6s szerinti fizet6si kotelezetts6geit a Kolcsdnszerz6d6s
elvdlaszthatatlan, 2. szdmti mell6klet6t kdpezS Fizet6si Utemezds tartalmazta.

Rogzft6sre keriilt tovdbbS, hogy a Hitelez6 jogosult volt az Ad6snak a KdlcscjnszerzSd6sbne
forintdsszegben, illetve a Fizet6si Utemez6sben a Kolcscjnszerz6d6s III. pontja szerinti
devizdban meghatdrozott fizet6si kotelezetts6geit m6dositani az ASZf' 27-22. pontja szerint.

t8l
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Eloadt6k, hogy a perbeli l<oveteldsre az 6t dves eldviil6si ido ir6nyad6. A felperesi jogelod

felrnond6s6t az l. rendri alperes 2007, augusztus 11. vette 6t, igy az eldviildsi ido 2012.

augusztus 12. napjin kezdodott.

A kovetelds engedmdnyezdsdrol az adost az engedmdnyest 2012. december 12, napjdn kelt

levdllel drtesitette a felperes. A kovetelds eseddkess6 v6l6s6t6l, azaz 2007. augusztus I l.-t6l

2012. auguszlus 12, kozdtt semmilyen olyan cselekmdny nem tort6nt, amely az eldviildst

megszakitotta. Az alperesek 6ll6spontja szerint az dnkdntes teljesit6siik az eldviil6st m6r nem

drintik, mivel a kovetelds m6r addig eldviilt.

Hivatkoztak tov6bb6 az alperesek arra is, hogy a kolcsdnszerzod6s felmond6s jogszer[itlen

volt, mivel az ad6snak a felmond5s idopontjakor nem volt tafiozdsa, illetve tisztessdgtelen

felmonddsi ok miatt kert.ilt sor a felmond6sra. Az alperesek 6ll6spontja szerint a perbeli

kolcsdnszerzodes felmond6s6ra vonatkoz6 ASZF IX.63. pontban foglalt rendelkez6s

tisztess6gtelen, mivel ezen szerzoddses rendelkezds egyensttlytalan, mert a fogyaszt6ra ndzve

a Ptk.-hoz kdpest szigorfbb felmond6si okot fogalmaz meg ds lehetosdget biztositott a

felperesi jogel6d szitndra, hogy csekdly mdrtdkti tartozds, jelen esetben kevesebb mint k6t

havi torleszto rdszlet dsszegti tartozds esetdn a szerzodd,st felmondja. Az alperesek kiemelt6k

azt is, hogy a felperes nem bizonyitotta, hogy a felmond6s idopontj6ban val6ban volt az

ad6snak fenn6l 16 tartozdsa.

Az alperesek vitatt6k a felperes keresetdt dsszegszertisdgdben is. Kiemeltdk, hogy a Kfrria

Pfv.VI.21.459l2O17ll0. szdmu hatdrozatdban r6mutatott arra, hogy a bank a devizaalapir

kolcsonszerzoddsb6l eredo, ad6sok 6ltal vitatott k6vetel6s alittdmaszt6s6ra a feltilvizsg6lt

elsz6mol6s onmag6ban nem szolg6lhat. Az elsz6moldsnak az ad6sok tartozdsdra vonatkoz6

adatai nem kdtik a perben elj6r6 bfr6s6gokat.

Az l-il. rendti alperesek kdrtdk a felperes perkdltsdgben tdrt6no marasztal6sdl, amely az

alperesi jogi kdpviselonek a 3212003. (Yil1.22) IM rendelet szerint a becsatolt megbiz6si

szerzodds alapjdn meg6llapfthat6 150.000,- Forint egyszeri, ds t6rgyal6sonkdnt meghat6rozott

50.000,- Forint megbiz6si dijb6l 6ll.

l23l Azl-It. rendri alperesek drvdnytelensdgi kifog6s6ra, drdemi ellenkdrelmdre a felperes az [1.

rendri alperes kdszfizeto kezessel szembeni koveteldsdtol el6llt, ds egyben keresetv6ltoztatdst,

valamint a CIB Lizing Zrt., lll. rendti alpereskdnt tdrtdno perbevon6s6nak engedelyezesere

vonatkoz6 kdrelmet ter.lesztett elo.

Keresetdt akkdnt vdltoztalta meg a felperest, hogy a bir6s6g a perbelikdlcsdnszerzoddst 18.13

% nidrtdkri, tisztessdges Ugyleti kamat meg6llapit6s6val a szerzodds megkotdsdnek

idoponddra visszahat6 hatdllyal a rPtk. 237.$ (l) bekezdds, 238.$ (l) ds a 239.$ (2)

bekezddse, valamint az 112010. (VI.28) Pk vdlemdny 5. ponda alapjdn az ervenytelensdgi ok

kikiiszdbtrlds6vel nyilvdnftsa drvdnyessd ds ennek trirdsdre kdtelezze a III. rendri alperes

penzintezetet. Az I. rendri alperest pedig kotelezze a bir6s6g vdltozatlanul 694.267,- Forint

toke tartozds, az utols6 tdrlesztds idopontj6ig (2013.11.11.) sz6mftott 83.866,- Forint

kdsedelmi kamattartoz6s, valamint a toke utdn 2013. november 12. napjdtol akifizetes napj6ig

jilro a mindenkori jegybanki alapkamat kdtszeresdnek megfelelo mdrtdkti kdsedelmi kamat

megfizetdsdre. A perkoltsdg ir6nti igdnydt az eredeti keresetnek megfeleloen v|ltozatlanul

fenntartotta.

A felperes a keresetv6ltoztaldsixal az alpereseknek a Hpt" 213.$ (l) bekezdds c) pontj6ra

alap(tott drvdnytelensdgi kifbg6s6t elismerte ds egyben kdrte az ervenytelensdgi ok bir6s6g

6ltali kiktiszob6ldsdt akkdnt, hogy a bir6s6g nyilv6nftsa drvdnyess6 a szerzlddst a feltilvizsg6lt

elsziimol6sban meghat6rozott 18,13 yo nrdrtdkri iigyleti kamat megdllapitdsiival. A felperes

utalt arra, l,rogy az engedmdnyezdssel a rPtk. 329,$ -a alapj6n a kor6bbi jogosult helydre

ldpett, megilletil< mindazok a jogok, amelyet a felperesijogelod penzintezetet megilletnek, igy
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jogosult a szerzodds drvdnyessdg nyilv6nitrisrit is kdrni ds a kdvetelds drvdnyesitdsdt is. A
felperes kiemelte azt is, hogy a szerzodds felmond6s6val sokkal kedvezobb helyzetbe keri.ilt
az ados mind az 6rfolyamv6ltozds kedvezobb vdltozdsa, mind az tigyleti kamat ds kdsedelmi
katnat rldrtdkdre is.

Ut6bbi esetben amiatt, mivel a szerzodds szerinti tigyleti lcamat rridrtdke lB,3yo volt, ezzel
szemben a felmond6st kovetoen a l<dtszeres jegybanki alapkamattaI niegegyezo rndrtdkti
kdsedelrni kamat mdrtdke csak I 5 oh volt.

A felperes az alpereseknek az 6rfolyamkockdzati tdjekoztatds tisztessdgtelerrsdgdre alapitott
drv6nytelensdgi kifog6s6t nem ismerte el, utalt arra, hogy a kolcsdnszerzodds, iz ASZF ds a
kock6zatfelt6r6 nyilatkozal egyLlttes tartalma biztos(totta a fblperesek szdm6ra, hogy az
6ltal6nosan tdjekozott, dsszertien figyelmes ds kori.iltekinto 6tlagos fbgyaszt6 meiie;en
keresztiil - a jogi.igylethez l<apcsol6d6 6rfolyamkockdzat konkrdt ldnyegdnek, mibenldtdnek, a
fizetdsi kdtelezettsdgiikre gyakorl6 hat6s6nak, tov6bb6 annak fe lisrnerdsdt, hogy a
kock6zatviseldsiiknek nincsen fblso hat6ra.

Az alperesek eldviildsi kifogds6t a felperes nem ismerte el, illetve rdgzftette, hogy 6ll6spontja
szerittt kdveteldsdt dsszegszeruisdgdben megfeleloen bizonyitotta. Az I-IL rendri alpereset<
konkrdt vitat6st nem terjesztettek elo, illetve utalt arra is, hogy a fehnond6st kdvetoen az I.
rendti alperes a tatlozds elismerte, igy a tartoz6selismer6sre tekintettel a kovetelds
dsszegszertisdgdben az I. rendti alperest terheli abizonyitdsi drdek, hogy nincs tattoz1savagy
nem akkor osszegben 6ll fenn tartozisa.

A bfr'6s6g a felperesi el6ll6sra tel<intettel a II. rendri alperes, keszf\zetb l<ezessel szemben az
elj6r6st a 18-I. sorszdm[t vdgzdsdvel jogerosen megsziintette. A felperesi perbevondsrzr
tekintettel a 19. sorszdnti vegzesdvel a perbevon6st engeddlyezte 6s egyrittal felhivta a
felperesijogelod penzintezetet, tnint III. rendti alperest, hogy drclemi ellenkdrelmet terjesszen
elo.

l25l A III. rendri alperes drdemi ellenkdrelmdben el6adta, hogy a felperesnek a szerz6dds
drvdnyessd nyilviinft6sa ir6nt eloterjesztett keresetdt nem ellenzi. Perk6ltsdg ir6nti igdnye a
felperessel szemben nincsen. I(iemelte, l'togy az I. rendri alperes az elszilmolo Levdl
megkiilddsdt kovetoen nem dlt panasszal ds nem kezdemdnyezte a Pdnziigyi Bdkdlteto
Testlilet elotti elj616st az elszdurol6s vonatkozdsdban, igy az elszdn'tol6s feliilvizsg6ltnak
minostil. Az elszdrnol6 levdlberr az MNB elvdr6sainak megfeleloen az i.igyleti kamat rndrtdke
egydrtehniien nreg6llapit6sra keriilt. Allaspontja szerint a {bliilvizs gilt elszilrnoldssal az
drvdnytelensdgi oka elh6rult.

A III. rendri alperes drderli ellenkdrelmdben kiemelte azt is, hogy 6ll6spontja szerint az
6rfolyarnkockdzatravalo tdjekoztat6s megfelelt az EUB bir6s6g 6ltal a C-51117.,-a C-1g6116.,
es a C-26113. szd:m alatt nTeghat|rozott hatfuozataiban fbglalt kovetelmdnyeknek, illetve a
I(frria a 2/2014. PJE jogegysdgi hatrirozatban megh athrozott feltdtelel<nek.

126l Az I. rendri alperes a f'elperesi lceresetv6[toztatdsratekintettel a ldnyegdben fenntartotta az
drdemi ellenkdrehndben foglaltakat, annyiban v6ltoztatta meg az erdemi ellenkdrelmdt, hogy a
felperes a Ptk. 329.$ (l) bekezddse alapj6rr csak az engedrndnyezett kovetelds erejdig jogosutt
igdnyt drvdnyesiteni. Az engedmdnyes csak az engedmdnyezett koveteldsnek v6lt a
jogut6dj5v6, de nem szerzett jogot ezen ttilmenoen az igenyek drvdnyesftdsdre. Mindezek
alapjdn a felperes nem volt szerzodb fdl, igy a kdlcsonszerzoddsb6l fakad6 jogokat, kozte
jogalalcit6 jogokat nem szerezte meg, fgy nem szerezte rneg azt az alakitologokat, hogy
esetlegesetr kdrje egy drvdnytelen szerzbdds drvdnyessd nyilv6nit6s6t. Utalt u..u i. az alperei,
hogy amennyiben a kolcsdnszerzodds sernrnis, akkor az al"itoz kapcsol6d6 engedmdnyezdsi
szerz6dds is semmis. E l<orberi hivatkozott a Kriria GIV.VII.30.44Ol2O19ll1. szilt"ti itdletdben
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foglaltakra. Mindezel< alapj|n drvdnytelen szerzoddsbol eredo kovetelds nem

engedm6nyezheto, igy ezen okb6l is kereset elutasft6s6nak helye.

Vitatta, hogy a feltilvizsg6lt elsz6rnol6sban meghatdrozott i.igyleti kamatot kellene a

bir6s6gnak figyelernbe venni. A kolcsonszerzodes ds Uzletszab\lyzat rendelkez6sei alapj6n

nem rillapfthat6 meg a felperes 6ltal rnegielolt tigyleti kamat 6ves, szdzaldkos mdrtdke.

A keresetv6ltoztatds nregengedhetosdge kdrdben kiemelte, hogy a Pp. 185.$ (l) bekezddse

alapjiln akkor van helye keresetv6ltoztatdsnak, amennyiben a megv6ltoztatott kereset

ugyanabb6l vagy - tdnybeli 6s jogi alapon- osszeftigg6 jogviszonyb6l ered, mint a kor6bbi

kereset. Az L rendri alperes 6ll6spontja szerint az eredeti ds a keresetvdltoztatdssal

megviitoztatott kereseti kdrelem tekintetdben ezen feltetelek nem 6llnak fenn.

Az irfolyaml<ock6zatr6l adott t6jdkoztatds nem megfelelosdgdvel kapcsolatban kiemelte,

hogy a Kriria a Gfv.I.30.26212020120. szdmi ftdletdben meg6llapftotta, hogy a CIB Bank

kock6zatfelt6r6 nyilatkozatait nem tartja megfeleloen, amely megegyezik a CIB Credit Zrt.

6ltal alkalmazott kockiizat feltdro nyilatkozat szovegdvel. Az L rend[i alperes hivatkozott az ij
Kfriai gyakorlatra is, miszerint az ilrfolyamkock6zati tdjekoztatlnak tartalmaznia kell sf lyos

gazdasdgi kovetkezmdnnyel j6r6 6s jelentos terhet jelento torlesztordszlet- emelkedds

lehetosdgdre figyelm ezteto jellegti figyelemfelhiv6st, olyan szdmszaki szimul6ci6t,

grafikonokat, mely kiriv6 6rfolyamemelkeddst is modellez,

l27l A felperes keresete az alilbbiak szerint nem alapos.

t28l Jelen i.igyben a Polg6ri Torv6nykonyvrol sz6l6 2013. dvi V. torvdny hat6lybaldpdsdvel

osszefiiggo 6tmeneti ds felhatalmaz6 rendelkezdsekr6l szolo 2013. dvi CLXXVII. torvdny (rij

Ptkd.) 50.$ (l) bekezddse alapj6n a Polg6ri Torvdnykdnyvrol sz6l6 1959.6vi IV. tdrvdny

(rPtk.) rendelkezdsei alkalmazand6ak.

A rPtk. 205.f (2) bekezddse drtelmdben a szerzddis ldtrejottdhez a.feleknek a l,lnyeges,

valamint bdrmelyikiik dltal ldnyegesnek minrisItett lcdrddsekben val6 megdllapoddsct

sziiksiges. A bir6sdg kiemeli, hoglt vissvlerhes szerz6ddsn,ll ldnyeges tartalmi elem a

szolgaltatds, az ellenszolgdltatds meghatdrozdsa ds a Feleknek az abbanval6 megdllapoddsa.

ArPtk. 523.5 (l) bekezdise alapjan kolcsonszerzcidis esetdben a pdnzintdzet (a hitelezd) arra

vdllalt kotelezettsdget, hogy a ,yzerzddd,gben meghatarozott pdnzo,sszeget az adds

rendelkez,!sdre bocsdtja, az ad6st terhe16 ellenszolgdltatds pedig a kdlcsonosszegdnek

visszafizeldse.

A rdgi Hpt. 2. szdmit melldkletdnek III/5. pontja drtelntdben.fogyasztdsi kolcson: a mindennapi

dlet szokdso,y hqszndlati targyainak ntegvcisdrlctsdhoz, javittatdsdhoz, illelve szolgdltatdsok

igdnybevdteldhez - a termiszetes szemilyes rdszdre - nyriitott kblcsdn ds ct Jblhaszndldsi
cdlhoz nem kotott kolcson, ha a kolcsont a termdszetes ,tzemdlyes nem iizletszerti tev,lkenys,lge

kere td ben veszi ig,inybe.

A III/lj.pont szerint lakossirgi kolcson: a fogyasztdsi kolcson, valamint a lakds, illetrileg

iidiilS vagy egy,lb ingcttlan vd,siirld,;dra, epltdsdre, Jblilj{tdsdra, brjvftdsdre, korszeriisftdsdre,

tovdbbd kozruiifejlesztdsdre a termdszetes szemdly dltal igdnybe vehetd kolcson.

l29l Ugyan az I. rendt'r alperes 6rdemi ellenk6relm6ben a szerzSd6s l6tre nem jdtt6re nem

hivatkozott, de el6adta, hogy iill6spontja szerint az Srfolyamkock6zat tekintet6ben, aurely

k6ts6get kiz6r6an l6nyeges felt6telnek min6stil, megiillapithat6 a felek konszenzusdnak teljes

hiSnya, igy a bfr6sdg az al6bbiakat Sllapftotta meg ezzel kapcsolatban.
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A jelen tigyben alkalnazand6 1959.6vi IV. tdrvdny (toviibbiakban Ptk.) 20S.S (2) bekezd6se
6rtehn6ben a szerzSdds l6trejdtt6hez a feleknek a ldnyeges, valamint bdrmelyikrik dltal
l6nyegesnek min6sitett k6rddsekben val6 meg6llapod6sa sztiks6ges.
A bir6sdg kiemeli, hogy visszterhes szerz6d6sn6l l6nyeges tartalmi elem a szolgdltarfs, az
ellenszolgdltatds rneghat6rozdsa ds a Felekr-re]< az abban val6 megdllapoddsa.

A Ptk. 523'S (1) bekezd6se alapjdn kolcsdnszerz6dds esetdben a p6nzint6zer (a hitelez6) arra
v6llalt kotelezetts6get, hogy a szerz6d6sben meghatdrozott p6nz6sszeget az ad6s
rendelkezds6re bocs6tja, az ad6st terhel6 ellenszolgdltatSs peclig a kolcsonosszeg6nek
visszafizet6se.

Ennek megfelelSen a feleknel< kcilcsonszerzSdds l6trejdtt6hez meg kellett 6llapodniuk
egyr6szt a hitelez6 Sltal foly6sitott kdlcsdn osszegdben, mdsr6s zt az ad6s visszafizet6si
kdtelezetts6g6ben. A devizalapri kdlcsonszerz5d6s eset6ben peclig abban, hogy az Ad6s a
kotelezettsdg6t ugyan forintban kdteles teljesiteni, de a HitelezS az Ad6s hotelezettsr5geit az
adott devizanemben tartja nyilvdn.

A bir6srig rdgziti, hogy a kdlcscjnszerz6d6s III. Fizet6si Felt6telek ponrjiiban egy6rtelmfien
rdgzit6sre keriilt, hogy a k6lcsdnszerz6dls devizaneme CHF, a szerzbdls VL pontja
tartalmazza, hogy a deviza- alapfi szerz6d6sel< esetdn az drfolyamv6ltozds kockdzatiit az ad6s
koteles viselni 6s a torleszt6r6szletelc m6dosulhatnak. Az ASzf' ilIlL2. pontja egy6rtelmiien
rogzftette, l-rogy devizalapf szerz6d6s eset6n az Ad6s forintban fizet, mig a Hitelez6 adott
devizanemben - jelen esetben CHF- sv6jci frankban - tartja nyilvdn az ad6s fizetdsi
kotelezetts6g6t. Maga az ad6s 6ltal aldirt kockiizatfeltiir6 nyilatkozat is tartalmazza a

devizakolcson fogalmdt, tartalmi elemeit 6s egyben l<ockdzatdt. Mindezek, valarnint az I.
rendii alperes szem6lyes meghallgatiisdn tett nyilatkozata alapjdn l<6ts6get kizdr6an
rnegilllapitotta, hogy felek szerz6d6ses akarata a Ptk. 523.S (1)-(2) bekezd6se szerint a perbeli
g6pj6rmii megvdsdrlSs6ra forditand6 svdjci frank alapfi perbeli kolcscjnszerz6d6s megkdtdse
volt.
Nem volt vitatott, l-rogy a felperesi jogel6d az L rendii alperes kdrelmdre foly6sftotta a

kolcsdnt, az I. rendfi alperes, mint az ados azt kifejezetten elfbgadta, a kolcsonszerzodds
alapjdn egyideig torlesztett, fgy a felek kozott a Ptk. 523.g (1) bekezddse alapjSn a devizalapf
kdlcsonszerzodes ldtrejdtt, amely szerzod6s a Ptk. 685.$ d) ds e) pontja szerint fogyaszt6i
szerzoddsnek, a kolcsonszerzodds megkdtdsekor hat6lyos 1996. evi CXIL torvdny (Ilpt.). 2.
sziimfi mell6klet III.l3. pontja szerint lakoss6gi kolcsonnek rnin6stil. A k6lcscjnszerzodds a
2014. evi XXXVIII. tv. (DFI2) es a20l4.evi XL. tdrvdny (DH") hatdlya al6tartozo fogyaszt6i
szerzodds.

Az ilrfolyamkockdzati tdjekoztato megfelelosdgdt a bir6s dg a szerzodds drvdnytelensdge
tekintetdben eloadott alperesi l<ifog6s keretdben vizsgdlja a tov6bbiakban.

[30] Ilzt kovetoen a bfr6sdg az I. rendri alperesnel< a szerz6ddsHpt,213.$ c) ds e) pontja szerinti
drvdnyte len sdg i ki fo g6s dt v izsgdlta drdem ben.

[31] A szerzddds megkotdsekor hatdlyo,s o hitelintdzetekrril ds pdnziigyi vdllalkoziisolcr|l szdl6
1996. dvi CXIL tdrvdny - tovabbiakban tlpL - 213.5 (l) bekezdese okklnt rendelkezett, hogy
serumis az a.fogyasztdsi, lakossdgi kolcsdnszerzddds, amelyik nem tartalrnazzcr

c) a szerzdddssel kapcsolatos osszes koltsdget, idedrlve a kamatokat, jdruldkokal, valamint
ezek dves, szcizaldkban kiJbjezett irtdkdt,
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e) a tdrlesztri rdszletek szdmat, osszegdt ds a torle,cztdsi idripontokat.

A (j) bekezdds kimondta, hogy a szerzfidds semmissigdre csak a .fogyaszto ,lrdekdben lehet

hivatkozni.

l31l A felperes azl. rendi alperesi azigyleti kamat hilnydra alapitott drvdnytelensdgi kifog6s6t

nem vitatta, maga a bir6s6g is meg6llapitotta, hogy a szerzodds val6ban nem taftalmazzaaz

iigyleti kamat eies szirzaldkos mdrtdket, igy aszeruodes a FIpt. 213.$ (l) bekezdds c) pontja

afapj6n teljes eg6sz6ben drvdnytelen. A bir6s6g kdsobbiekben fejti ki az ervenytelensdg

kikiiszobolds6re ir6nyul6 szerzodes drvdnyessd nyilv6nit6sa ir6nti felperesi kereset

tekintet6ben fenn6l16 jogi 6ll6spontj6t.

t33l A bir6srig meg6llapftotta, hogy a szerzodes III. Fizetdsi Feltdtelek pontja tartalmazta a

torleszto rdszletek szdmbt (48), a havi tdrlesztoreszlet indul6 dsszegdt - 28.039,- Forint'

ASZF 13. pontja alapj6n a szerzodds reszetkepezo,2. szdmt Fizetdsi Utemezds tartalmazta a

devizanemben meghat6rozott torleszto rdszleteket, azok toke-, ds kamatmegoszl6s6t ds napt6ri

d6tum eseddkessdg 6t, deviza alapt Kolcsonszerzodds esetdn a szerzodds alap6rfolyam6t. A

szerzodds al6ir6s6val az I. rendii alperes kotelezetts6get v5llalt arra, hogy amennyiben a

kdsobbiekben megkapott Fizetdsi Utemezdsrol sz6l6 2. szdmi melldklettel nem 6rt egyet,

akkor azt h6rom munkanapon beliil kdteles jelezni a Hitelezonek. Ennek hi6ny6ban aHitelezo

jogosult rigy tekinteni, hogy a2. szdml mell6kletben foglaltakat az Ad6s elfogadta'

Az I. rendri alperes konkrdtan arra nem hivatkozott, hogy jelezte volna a pdnzintdzetfele,

hogy a fizetdsi iitemezdst nem kapta volna meg, vagy azzal nem dftett volna egyet, igy alappal

nem hivatkozhat arra ut6lag dvekkel k6sobb, hogy a fizetdsi iitemezdst nem kapta meg.

Ki.ildnos figyelemrnel arra is, Lrogy az I. rendti alperes egyideig a fizetdsi kotelezettsdgdnek

eleget tett.

Rogziti a bir6s6g azt is, hogy a szerzodds - fizetdsi titemezds hi6ny6ban - is tartalm azott egy

indul6 torleszto idszletet, torlesztordszlet szdmot illetve az ASZF III/15. pontj6ban foglalt

rendelkezds tartalmazta azt is, hogy a tdrlesztordszletek eseddkessdgdnek idopontjait a

Kolcsol Hitelez! 6ltal tortdno foly6sit6s5nak idopontj a hatdrozza meg. Kiilolr megjeldldsre

keriilt, hogy egyes foly6sft6si idopontok esetdben, mikor esed6kes a t6rlesztordszlet.

Mindezek alapjdn a bir6s6g rneg6llapitotta, hogy a Fizetdsi litemezdsre vonatkoz6 2. szdmf

melldklet hi6ny6ban is a szerzodes, annak megkdtdse-kori .idopontj6ban tartalmazta a

torlesztordszletek szdmifi, indul6 havi dsszegdt, illetve az ASZF 15. pontja pedig az

eseddkessdg idopontjdt, igy az I. rendri alperes drv6nytelensdgi kifog6sa nem foghatot helyt, a

szerzodds a Hpt. 213.$ (1) bekezdds e) pontj6ban foglalt kovetelmdnyeknek megfelelt.

t34] Ezt kovetoen a bir6s6g az I. rendri alperesnek az ilrfolyamkockdzatra vonatkoz6 tdiekoztatds

tisztessdgtelensdgdre vonatkoz6 hivatkoz6sait vizsgilta drdemben,

A jelen ilgyben alkalmazandf 1959.dvi IV. tdrvdny (tovdbbiakbon Ptk.) 209.9 (1) bekezddse

1rtelmdben tisztess1gtelen azon dltaldnos szerzSddsi feltdtel, ille\e fogyaszt6i szerz6ddsben

egyedileg meg nem tdrgyalt szerz6ddsi fettdtel, ha a feleknek a szerzdddsben eredd iogait ds

kdtelezettstigeit a j6hiszemiisdg ds tisztessdg kdvetelmdnyeinek megsdrtdsdvel egyoldalfian 6s

indokolatlan szerzdddsi feltdtel tdmaszt6jdval szerzdddst kdt6 fdl hdtdnydra dllapitia meg.

A (2) bekezdds alapjdn o fekdtel tisztessdgtelen voltdnok megdllap{tdsakor vizsgdlni kell a

szerz6ddskotdskor fenndtl6 minden olyan korillmdnyt, amely a szerzddds megkotdsdre vezetett,

tovdbbo o kikotott szolgdltatds termdszetdt, az drintett feltdtelnek a szerzdd6s mds feltdteleivel

agy mds szerzSddsekkel vo16 kapcsolatdt.

7t
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A (5) bekezdds alapidn a tisztessdgtelen szerzdddsi feltdtelekre vonatkoz6 rendelkez1sek nem
olkolmazhatdk o fdszolgdltotdst megdllapfto, illei:ne a szolgdltatds ds ellenszolgdltatas
ar dny dt me ghatdro z6 s z erz6 d6 si kikotd s ekre.

A rPtk. 209/A. fi (2) bekezddse szerint a fogyaszt6i szerzdddsben az dltaldnos szerz1ddsi
feltdtelkdnt a szerz1dds rdszdvd vdl6, tovdbbd a fogyaszt6val szerz6dS f6l dkal egyoldolrtan,
el6re meghatdrozott €s egyedileg meg nem tdrgyaltiisztessdgtelen kikotds semmis.

A szerz6dds megkotdsekor hatdlyos, a hitelintdzetekr6l ds pdnzt)gyi vdllalkozdsokr6l szdl6
1996. dvi CXil. torvdny (rdgi IIpt.) 203.9 (6) bekezddse alapjdi-a fogyaszt6nak mindsilld
ilgyfd\el kotend5., devizohitel nyiitdsdra irdnyulS, illetSleg'ingatlan*lriXatatt vdteli jogot
tortalmoz1 szerz1dds esetdn a pdnzilgyi intdzmdnynek fet kei tdrnio a szerz6ddses ilgyl"etien
az ilgyfelet drintd kockdzatot, amely.nek tudomdsulvdteldt az ilgyfdl aldirdsdval igazolji.
A (7) bekezd.ds b) pontja 6rtetm6ben a (o bele:zdlsben meighaidrozott
kockdzatfeltd16 nyilatkozatnak tartalmaznia kell devizahitet" nyijtdidra
irdnyul6 szerz6dds esefdn az Srfotyamkockdzat ismertet6s6t,'ritiiiit
ann ak hatdsdt a torlesztdr1szletre.

[35] Az drfolyamkockdzat tisztess6gtelens6gre irdnyul6 liivatkozds tekintet6ben a bir6sdg kierneli,
hogy a 612013. Polgdri Jogegysdgi Hatdrozat 1. pontja drtelmdben a deviza alaptr
kolcsonszerz6d6sek devizaszerz6d6sek. Ezen szerz6cl6sekben a felek a liitelez6nek ds iz
ad6snak a l<dlcsdnszerz6d6sb6l fakad6 p6nztartozds6t egyar6nt deviziiban hatdroztdk meg
(kirov6 p6nznem), ds azt rnindk6t f6l forintban volt kotele; teljesiteni (lerov6 p6pznem). Ezei
szerz6d6stipusndl az ad6s az adott id6szakban irdnyad6 forinti<cilcs6nn6l kedvez6bb
kamatmdrt6k mellett deviz6ban ad6sodott el, amib6l l<civetkez6en 6 viseli az drfolyamvdltozds
hat6sait: a forint gyengtil6se az ad6s fizet6si terh6nel< n6vekedds6t, er6srjd6se pedig a
csokken6s6t eredm6nyezi.

[36] A212014. Polg6ri Jogegys6gi I{atdrozat 1, pontja a]<k6nt rencielkezik, hogy a cleviza alapri
fogyasztSi kdlcsdnszerzSd6s azon rendelkez6se, amely szerint az drfolya*rkockdzatot - a
kedvez5bb kamatm6rt6k ellendben - korliitoziis n6lkiil a fogyaszt6 viseli, a f6szolgdltat6s
kdr6be tartoz5 szerz6d6ses rendelkez6s, amelynek tisztess6gtelens6ge f6szab6lyk6it n..r,
vizsgdlhatS.

A iratdrozat 6rtelm6ben ezell rendelkezds tisztess6gtelens6ge csak akkor vizsg6lhat6 6s
Sllapithato meg, ha az dltalSnos tiijekozott, tisszeriien figyelmes 6s kciriiltekinf6 dtlagos
fogyaszt6 szdmdra annal< tartalma a szerz6d6sl<cit6skor - figyelemrnel a szerz6d6sszoveg6"re,
valamint a p6nztigyi int6zm6nyt6l kapott tdj6lcoztatdsra is - nem volt vildgos, nem volt 6rhet6.
Ha a pdnzrigyi int6zrn6nyt6l kapott nem megfelel6 tdj6koztatiis vagy a riljE1{oztatds elmaraddsa
folytdn a fogyaszt6 alappal gondolhatta rigy, hogy az 6rfolyamt<octazat nern val6s, vagy dt
csak korlStozott mdrt6kben terheli, a szerz6d6sneh az drfolyarnkockdzatra vonatkoz6
rendelkez6se tisztess6gtelen, aminek kdvetkezt6ben a szerz6d6s r6szlegesen, vagy teljesen
6rv6nytelen.

A bir6siig a perbeli szerz6d6s VI. ,, Fizetdsi l(otelezetts6gel< m6dosuldsai,, elnevez6sti
rendelkez6sek alapj6r-r megdllapitotta, hogy az I. rendti alperes, egyben a iI. rendii alperes is
elismerte, hogy az drfolyamvdltozds r<ockdzatdt 6 kdteles viseh-ri.

A Kriria 212014. PJE 1. porrtj6barr foglaltal< szerint a cleviza alapfr l<olcs onszer-ziclds azon
rendelkezdse, arnely szerint az drfolyarnkockdzatot kedvezo karnatmdrtdk ellendben
korl6toz6s n6lkiil a fogyaszt6 viseli, az flszolgilltatds kordb e tartoz6 szerzoddses rendelkezds.

t2
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amelynek tisztessdgtelensdge fO szabiiykent nem vizsgdlhat6. E rendelkezds

tisztess6gtelens6ge csak akkor vizsg6lhat6 6s 6llapithat6 meg, ha az 6ltal6nosan tijdkozott,

dsszeruien figyelmes ds kdrUltekint6 6tlagos fogyaszt6 szdmdra annak tartalma

szerz6d{skdtdskor - figyelemm el a szerzodds szdvegdre, valamint a pdnziigyi int6zmdnyt6l

kapott tdjekoztatisra - nem volt vil6gos, nem volt drthet6. Ha a pdnziJ;gyi intezmenytdl kapott

nem megfelel6 t6j6koztat6s elmarad6sa folyt6n a fogyaszt6 alappal gondolhatta figy,hogy az

6rfolyamko ckizat nem val6s, vagy az ot csak korl6tozott m6rt6kben terheli, a szetzldds

6rfolyamko ckdzatra vonatkoz6 rendelkezdse tisztessdgtelen, amelynek kdvetkeztdben a

szerzld€s rdszlegesen vagy te[i esen 6rv6nytelen.

A szerz6d6s megkdt6sekor hat6lyos Ptk. 209. 5 (4) bekezd6s torv6nyi
k6gens szabdlya a tisztess6gtelens6g vizsgSlata al6l kivont esetk6nt (gy
rendelkezett, hogy a tisztess6gtelen szerzlddsi felt6telekre vonatkoz6
rendelkez6sek nem alkalmazhat6k a f6szolg5ltatdst megdllapft6, illetve a

szolgSltatSs 6s az ellenszolg5ltat5s a16nydt meghatd1026 szerz6d6si
kikdt6sekre.
A Ptk. 209. S (4) bekezd6st csak 2009. mSjus 22-i hatdllyal m6dosult 0gy,

hogy a tisztess6gtelen szerzdd,lsi felt6telekre vonatkoz6 rendelkez6sek
nem alkalmazhat6k a f6szolgSltat5st megdllapft6, illetve a szolg6ltat6s 6s

az ellenszolgSltat5s ar5ny5t meghat6roz6 szerz6d6si kikdt6sekre, ha azok
egy6bk6nt v-ilSgosak 6s 6rthet6ek. A jogalkot6 ezzel biztosftotta a TANACS

1993. Sprilis 5-i 93/13/EGK irdnyelve (a fogyaszt6kkal kotdtt
szerz6d6sekben alkalmazott tisztess69telen felt6telekr6l) 4. cikk (2)

bekezd6snek va16 megfelel6st, amely szerint a felt6telek tisztess6gtelen
jelleg6nek megit6l6se nem vonatkozik sem a szerz6d6s els6dleges
t6rgydnak a meghatSrozlsdra, sem pedig az 6r vagy d(iaz6s
megfelel6s6re az ellen6rt6kk6nt szSllltott Sruval vagy ny(jtott
szolg5ltat5ssal, amennyiben ezek a felt6telek vilSgosak 6s 6rthet6ek. Az

Eur6pai Uni6 Bfr6sSga arra kotelezi a nemzeti bir6sSgokat, hogy a nemzeti
jogszabSlyokat mag6nszem6!yek koz6tti vitdk eset6n is lehet6s6g szerint a
sz6ban forg6 ir5nyelvi rendelkez6s bet(jdnek 6s szellem6hez legkdzelebb
5116 m6don6rtelmezze annak 6rdek6ben, hogy azirlnyelvben rogzftett c6l

megva!6sulhasson, 6s az EUMSz. 288. cikk6nek s6relme minim6lis legyen.
A nemzeti bir6s6g a kozvetlen hatSllyal bfr6 ir5nyelvi rendelkez6st koteles

alkalmazni m6g az egy6rtelm(, vilSgos nemzeti jogszabSllyal szemben is
(Debreceni [r6|6t6bla Pf,I1 .20,443120L6/4.),

l37l Rilgziti a bir5sdg, hogy az Eurdpai Uni6 Bir6si{gdnak a C-186/16. szdmri it6lete a szerz5d6s

felt6tel vil6goss6g6nak 6s 6rthet6 megfogalmazds6nak kbvetelmdnye tekintet6ben maga utal

vissza a 212014. Polgiiri Jogegys6gi Hat6rozat alapjriul szolg6i6 C-2612013. szSm alatti

it6letben foglaltakra, a 212014. Polgiiri Jogegys6gi Hatdrozatban kifejtettekhez k6pest rijabb

meg6llapitiisokat nem tesz.

Az Eur6pai Uni6 Bfr6s6gdnak C-StlL7. iigyben rogzit6sre kertilt, hogy a t6j6koztat6snak ki
kell t6rnie egyr6szt ana, hogy a nemzeti fizet6eszkoz a kdlcsdn nyilviintartdsba v6tele szerinti

devizdhoz k6pest le6rt6kel6dhet, a tiij6koztat6 a forint le6rt6kel6d6s6t konla6tan megnevezi;

mdsr6szt a fogyaszt6nak 6rt6kelnie tudnia egy ilyen feltdtelnek a p6nziigyi k6telezetts6geire

gyakorolt gazdasi{gi kdvetkezm6nyeit is; a tiij6koztat5 kit6r arra, hogy a forint le6rt6kel6d6se

az esed6kes tdrleszt6r6szletek n0vekedds6t, valamint a teljes hiitral6v6 t6ketartozi{s
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noveked6s6t eredmdnyezheti; harmadrdszt a tiij6koztat6sb5l ki keli tiinnie, hogy mindezek
esetlegesenjelent6s gazdasdgi k6vetkezm6nyeit a fogyaszt6nak kell viselnie.

t38l A bir6sdg_aztvizsgit lta, hogy a felperesi jogel6d eteget tett-e a Hpt. 203, S(6) 6s (7) bekezd6s6ben foglalt t5jekoztatdsi kdtelezetts6g6nek, a,
Srfolyamkock5zatr6l vil5gos 6s 6rthet6 tSj6koztat6st ny0jtott--e az t-ll.
rendU alperesek r6sz6re, vagy ennek hi5-nydban az drf6tyamtockdzat
visel6s6re vonatkoz6 szerzdd6si felt6tel a 93713/EGK irdnyelv a. cikk (2)
bekezd6s6re 6s a ptk. 209. S (4) bekezd6s6re figyelemmel, a ptk. 209/A. S
(2) bekezd6se alapjSn semmis. Az EUB C-227/ts. izamri v6gz6s6nek 34. bekezddse
szerint a szerzoddsnek 6tl6that6an fel kell tUntetnie annak a mechanizmusnak a konkrdt
miikoddsdt, amely a fogyaszt6ra telepfti az ilrfolyam-kockilzatot.
A bir6sSg a fentiekre tekintettel - figyelemmel arra, hogy az alperesek az
SrfolyamkockSzattal kapcsolatos tSj6koztatds megfelel6i6g6t vidattdk - azt
vizsgSlta, 

.. 
hogy a felperesi jogel6d 5ltal ny0jtott tdj6koztatSsb6l

egy6rtelmfien kitfinik-e az, hogy
L.) az 6rfolyamkockdzat hatdsdra a torteszt6r6szlet osszege korlStoz5s
n6lkul megemelkedhet;
2.) az lrfolyamvdltozSs irdnya 6s mdrt6ke el6re nem 5llapithat6 ffieg,
annak nincs fels6 hatSra;
3.) a fenti SrfolyamvdltozSs val6s, vagyis a hitel futamideje alatt
bekovetkezhet.
A t6j6koztatds tartalmazta-e a tagdllam fizet6eszkoze s(lyos
le6rt6kel6d6s6nek 6s a kulfoldi kamatl6bak emelked6s6nek 

- 
a

torleszt6r6szletekre gyakorolt hatdsdt (c-196/16. 49. pont); azon
mechanizmus konkr6t m0kod6s6t, amelyre az 6rintett felt6tel utal,
valamint adott esetben az e mechanizmus 6s a tobbi felt6telben el6frt
viszonyra oly m6don, hogy a fogyaszt6 pontos 6s 6rthet6 szempontok
alapjdn 6rt6kelhesse a szdmlra ebb6l ered6 gazdasdgi kovetkezm6nyeket
(C-261L3 75. pont, C-186/16, 45. pont); valamint azt, hogy a fogyas2t6 a
devizalap0 kolcs6nszerz6d6s alSfrSsdval bizonyos - 

mertefO
SffolyamkockSzatot v5llal, amely gazdas6gilag nehezen elviselhet6v6
vdlhat, amennyiben az a p6nznem, amelyben jovedelm6t kapja,
le6rt6kel6d ik (C-18 O ltl. 50.pont)

t39l R6gziti a bir5sdg, hogy a devizaalapti kdlcsonszerz6ddsek megk6t6s6re iiltaldban az6rt keriilt
sor, mert az ad6s c6lja az volt, hogy a forint kdlcsonszerz6d6sek eset6n irdnyad6 kamatn6l
alacsonyabb kamat mellett jusson kdlcsonhdz. Erre csak fgy nyilt lehet6sdg, ha devizdban
ad6sodik el, ami egyben azt jelenti, hogy vdllalja az drfolyamvdltozds kock6iatdt, amelynek
ir6nya, m6rt6ke el6re nem liithat6, nem kiszdmithat6. A szerz6d6ses konstrukci6b6l szdrmaz6
drfolyarnkock6zatot az ad6s szempontjdb6l kiegyenlfthette az az el6ny, amely az alacsonyabb
kamatban 6s t6rleszt6r6szletben mutatkozott llreg, teh6t rnindkdt fdl realiidlhatott sz6m6ra
fontos el6nyoket az aktudlis gazdasiigi, tizleti drdekeinek rnegfelel6en.

[40] A bir6s6g iilldspontja szerint a k6lcsonszerz6d6s VL pontjilban foglalt rendelkez6sek, valamint a
kockdzatfeltdr6 nyilatkozat tartalma, illetve az AszF 22. pontja alapjrin nem gondolhatta azt
az I. rendfi alperes, hogy 5t semmilyen 6rfolyarn- kiikinbcizet herrr terheli. A kdlcscjnszerz6d6s
VI. pontja egy6rtelmfen rendelkezett, hogy deviza -alapf szerz6rl6sek eset6n az drfolyam
vdltoziis6nak a kock6zatiit viselni koteles, atnelynel< eredrn6nyek6nt a tdrleszt6r6szletek az
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ASZf' 20-22. pontjai szerint m6dosulhatnak. Ezen rendelkez6sek alapjdn az dtlagos

fogyaszt6nak nyilviir-rval6an kdvetkeztetni kellett arra, hogy a visszafizetend6 dsszeg az

egyedi szerz5d6sben irtakhoz k6pest viiltozhat az 6rfolyam ak6r kedvez6 ak6r kedvez6tlen

vdltozdsa ok6n.

Maga a szerz6d6s aldiriis6val egyidejiileg ad6s 6ltal al6irt kockdzatfeltdr6 nyilatkozat is csak a

devizakolcsdn fogalmdt hatdrozta meg, tovdbbd azl, hogy a ,, devizdban nyilv6ntartott

kdlcsdnok rendelkeznek azonban ndhSny olyan jellemzovel, arnelyek tov6bbi kdltsdgeket ds

kock6zatokat jelenthetnek". Tov6bbd azt, hogy a devizdban nyfjtott forintban foly6sftott ds

tdrlesztett kdlcsonokndl a kamat es az irfolyamvdltozds hat6sakdnt a deviza alapri kdlcstintik

havi tdrleszto rdszlete a forint kdlcsonokndl gyakrabban ds nagyobb mdrt6kben v6ltozhatnak.

t4l I Ugyanakkor a bir6sdg megdllapitotta, hogy a fenti rendelkez6sekb6l nem ttinik ki az, hogy az

Srfolyamvdltozds jelent6s lehet, annak nincsen fels6 hatdra, 6s ez gazdasdgilag nehezen

elviselhet6v6 v6lik sz6mukra. Az ad6s 6s a kezes a szerz6d6s, valamint a kock6zatfeltdr6

nyilatkozat rendelkez6sei alapjdn nem tudt6k felm6rni az 6rfolyamkock6zat gazdas6gi

kovetkezm6nyeit, konkr6tan azt sem, hogy a kolcsdn visszafizet6se rendkfvtil terhess6 vdlhat

szdmukra, jelent6s tdrleszt6r6szlet -emelkedds is bekcjvetkezhet. Onmag6ban az nem

eldgsdges t|lekoztatils, hogy az Srfolyamvsltozds a torlesztds tekintetdben novekeddst,

csokkendst egyardnt okozhat.

l42l Meg6llapitotta a bfr6s6g, hogy ugyan az egyedi kolcsonszerzodds VI., valamint az ASZF

22.pontj6b6l, valamint a kockdzatfelt6r6 nyilatkozattatltalmdb6l az I. rendti alperes, illetve a

kor6bbi II. rendri alperes szdmdra vil6gosnak kellett lennie, hogy a szerzod6s az |rfolyam

vdltozdsdval osszefiiggo kock6zatot rejt magdban, de megfelelo tijekoztat6s hi6ny5ban

sz6mukra az mdr nem volt vil6gos, hogy a jelentos 6rfolyamv6ltozits lehetosdge val6s, az a

hitel futamideje alatt bekdvetkezhet, valamint, hogy az 6rfolyamv6ltozds hatdsdra a

torlesztordszlet osszege l<orldLtozhs ndlktil megemelkedhet 6s ez sfilyos gazdasdgi

kovetkezmdnnyel j 6rhat.

t43l Meg6llapftotta a bir6s6g azt is, hogy a tdjekoztati+s nem terjedt ki a C-51117 . szdm alatti EUB

bir6s6gi dontdsben foglalt tobbletktjvetelmdnynek sem, mivel arr6l nem tdiekoztatta az ad6st,

hogy a forint ledrtdkelodhet, a ledftdkelodes az ad6s pdnziigyi kotelezettsdgeire milyen

gazdasdgi kovetkezrndnyeit gyakorol, valamint arra senr, hogy a forint ledrtdkeloddse az

esed6kes torlesztordszletek novel<eddsdt, valamint a teljes hStral6vo toketartoz6s novekeddsdt

eredmdnyezheti.

144) Mindezekre figyelemmel az egyedi kolcsonszerzodds, a, ASZF rendelkez6sei nem felelnek

meg a vil6gos ds 6rthet6 megfogalmaz6s kovetelmdnydnek. A felperes minden kdts6get kizdro

m6don nem bizonyitotta, hogy a Kolcsontnyrijt6 felperesi jogelod penzintezet a Kriria

(612013. Polg6ri jogegys6gi hatilrozat 3. pontja, 212014. Polg6ri jogegysdgi hatdrozat 1.

pontja) ds az EUB (C-26113, C-186116, C-51117. szdmu itdlet) Sltal eloirt kovetelmdnyeknek

megfelelo tdjekoztatilst nyrijtott volna az L rendii alperesi ad6s ds keszfizeto kezes r6szdre. A

bizonyitottsdg hilnydt a bfr6s6g a felperes terhdre drtdkelte. E kdrben a bir6s6g tov6bbi

bizonyitiist nem folytatott le, mivel a felperes 26. sorszi.;mir jegyzokdnyvben foglalt, a feleket

terhelo bizonyit6si kdtelezetts6gre kiterjedo anyagi pervezetds ellendre egydb bizonyft6si

inditv6nyt nem terjesztett elo.
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[45] Az ilrfolyamkockizat fogyaszt6ra tortdno telepftdse a foszolgdltat6s k6rdb e tartozo
szerzoddses rendelkezds, ennek drvdnytelensdge az egdsz szerzodds drvdnytelensdgdt
eredmdnyezi, aminek kovetkeztdben a fogyaszt6 nem kotelezheto az drfolyunkock6iat
viseldsdre.

Mindebb6l az kdvetkezik, hogy a megfelelS tdj6koztatds hidnya miatt a szerzdd6s VI.
pontj6nak, tehdt a fogyaszt6kra a teljes iirfolyarr-kiilcinbdzet iithdritiisiit tartalmaz6
rendelkez6se a Ptk. 209. $ (1) bekezddse alapjdn tisztessdgtelen, a Ptk. 2}glA. g (2) bekezd{se
szerint semntis, ez6rt a Ptk. 239. $ (2) bekezddse alapjiir-r a teljes szerzdd6s 6rv6nytelen. Az
t12010. (VI.28) PK v6lem6ny 2. pontja szerint az 6rv6nytelens6g dltaliinos
jogkovetkezm6nye, l'togy az ilyen jogtigyletre jogot nem lehet alapitani, vagyis u ful.k ,iltul
c6lzott joghatiisok nem 6rhet6ek el. Erv6nytelen szerz6d6sre valo hivatkoziisal a felperes a

rPtk. 523.S (1) bekezddse alapjdn jogot nern alapfthat, a felperes az 6rv6nytelens6g
jogkovetkezrn6nyeinek levon6sdra vonatkoz6an keresetet nem vdltoztatott, marasztal6si
keresetdt vdltozatlanul fenntartotta, igy a bir6sdg megdllapitotta, hogy a felperes keresete nem
alapos, igy azLjogalapjiiban a rer.rdelkezS r6szben foglaltak szerint elutasitotta.

1461 A bir6s6g megjegyzi, hogy a III. rendi.i alperes utalt arra, l'rogy az alperesi kockfzatfelt6r6s
vil6gos ds drheto voltiit a I(riria tobb esetben is vizsg6lta ds a tdjdkoztatilst tisztessdgesnek
tal6lta. Tobbel< lcozott a Gfv.VII.30.2701201916. szimu l^ratilrozatdban. E kdrben a bir6s6g
kienreli, hogy az alperes 6ltal hivatkozott hatdrozatiban a I(tiria val6ban ugyunuroi
szovegezdsti kock6zatfelt6r6 nyilatkozatot vizsgdlta, tnint amelyet jelen perben a bfr6s6g,
ugyanakkor a bir6s6g kiemeli, hogy az 6rfolyamko ckizatrol val6 t1j1koztatis
tisztessdgtelensdgdnek megftdldse nem jogkdrdds, hanem a tdjekoztat6s drtelmezdsdt igdnyli.
I(onkrdtan azt, hogy az adott tdjekoztatds a Kriria 612013. szdrni, illetve a 212014. sziimir
Polg6ri Jogegysdgi hatdrozatdban, illetve az EUB dontdseiben rnegfogalmazott
kcjvetelrndnyrendszer alapj6n tisztessdgesnek minostil-e. Ez peclig a lratirozitbir foglalt
szempontok mdrlegeldsdt jelenti, Ey a korl5tozott precedens rendszer e korben nen-r

drvdnyesiil. (Gfv.Vff .30.0901202019,) Ennek rnegfeleloen a bir6sdg a kor6bbi Ktiriai itdlett6l
eltdroen rneg6llapithatta a felperesijogelod adott t6jdkoztatds tisztessdgtelensdgdt.

147) Ugyan a bir6srig rnegiillapitotta, hogy a perbeli kolcsonszerzoddsnek az ilrfolyarnkocklzat
fogyaszt6ra telepito rendelkezdse tisztessdgtelen, ennel< kovetkeztdben a teljes szerzoclds
drvdnytelen, a felperes nem kdrte az ervenytelensdg kil<i.iszoboldsdt, de ennek ellendre a
bfr'6s6gnal< vizsgdlnia kellett, hogy a felperesnek az tigyleti kamat hi6nyrib6l eredo
drvdnytelensdg esetdn eloterjesztett drvdnyess6 nyilv6nit6s ir6nti keresete alapos -e.
Figyelerrmel arra, hogy a felperes kdsobbielcben ugyanezen drvdnytelensdgi ok tekintetdben
n'r6r drvdnyess6 nyilv6nit6s ir6nti kereset nem terjeszthet e16.

t48] Az I. rendri alperesrrek e korben eloadott drderni ellenkdrelnidben foglaltakra tekintettel a
bir6s6gnak abban a jogkdrddsben kellett hatiroznia, hogy a penzd,gyi kdlcsdnszerzodds
engedni6nyese az engedmdnyezdsi szerzodds erre vonatkoz6 konkrdt rendelkezdse
hiilnydban,kizdrolag a jogiigyletre hat6lyos rdgi Ptk. alapj6rr - jogosult -e a bir6s6gi itdlettel
drvdnytelennek nyilv6nitott kolcsonszer'z6des 6rvdnyessdg nyilv6nft6s6t kdrni, ds a
kdtelezetteI szemben az engednenyezett tartoziist ezen ajogcfrnen lcovetelni.

l49l A bir6s6g e korben rnaraddktalanul osztotta az I. rendri alperes ellenkdrelmdt. A bfr6s6g
kiemeli, liogy a rPtk. 328. $-a alapjdn az engedm6nyez6si szerz6d6ssel a kcitelem jogosultja,
az engedmdrryezS iltruhlzza az adott kdtelem kdtelezettj6vel szembeni valamely kcivetet6i6t
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(vagy annak egy r6sz6t) az fj jogosultra, az engedm6nyesre. Az engedm6nyez6s

kdvetkezt6ben teh6t az eredeti jogosultsiig (vagy annak egy r6sze) tekintet6ben kdvetkezik be

alanyv6ltoziis. A kdtelem egy6b elemei tekintet6ben az engedm6nyez6s nem jdr vdltoz6ssal: az

engedmdnyezds utdn is az engedm6nyez6 6s a kotelezett maradnak az eredeti kdtelem alanyai.

Az engedmenyez6s legfor-rtosabb joghatdsa az rPtk. 329. $ (1) bekezd6se alapjdn a

meghat6rozott kdvetel6s jogosulti pozici6jiiban bekovetkez6 alanyviiltoz6s: az engedmdnyes

az eredeti jogosult, az engedm6nyezS hely6be l6p. Az rPtk. 329. S (3) bekezd6se szerint a

kotelezett helyzete az engedm6nyez6st kdvet6n tartalmilag nem vSltozik: az engedm6nyessel

szemben is felhozhatja az engedm6nyez6vel szembeni kifogdsait, 6s besz6mithatja az

engedm6nyez6vel szembeni kdvetel6seit.

t50l Ugyanakkor a rPtk. ezen tflmen6en nem rendelkezik arr6l, hogy egy6b jogok dtszdllnak-e az

engedm6nyez6ssel. A birSs6g rogzitt, hogy az engedm6nyez6s kapcsdn ki.ildnbs6get kell tenni

a kovetel6shez kapcsol5d6 6s a szerz6d6s eglszdhez kapcsol5d6 jogok kozcjtt. A bir6srig

6ll6spontja szerint az el6bbiek 6tsz6llnak a kovetel6s 6truh6zds6val egytitt, az ut6bbiak viszont

az rPtk. hivatkozott rendelkezdsei alapj6n nem, csak egy kifejezetten erre irdnyul6,

jogiitruhiiz6 szerz6ddssel keriih-rdnek az engedm6nyeshez. Jelen tigyben a felperes 6s a

felperesi jogel5d kcizdtt 16trejdtt engedm6nyez6si szerzSd6sben ilyen jogiitruh6ziisra

vonatkoz6 szerz6d6ses rendelkez6s nem szerepel, a szerzSdds kiz6r61ag a kdvetel6s

6truhiizds6ra jdtt l6tre, igy a szerz6d6ssel kapcsolatos rin. alakit6 jogok, rigy mint a szerz6d6s

m6dosit6s, megsztintet6s lehet6s6 ge az engedm6nyez6ssel nem sz6llt 6t. Jelen tigyben az

engedm6nyez6si szerz6d6s alapjiin a felperesi engedm6nyes, csak az engedm6nyezett

kdvetel6s 6rv6nyesit6s6re rendelkezett perbeli legitim6ci6val.

t51l A perbeli kdlcscinszerz6d6sben a felperes az eredeti kdlcscinszerz6d6sben nem volt szerz6dS

fdl, az engedm6nyez6s jogl-ratdsak6nt e szerz6d6s vonatkoz6s6ban sem viilt Sltaliinos

jogut6ddS, 6s a felperes perl6si jogosultsdgdt aszerzSd6shez kapcsol6d6 jogok tekintet6ben az

engedm6nyezdsi szerz6dds sem alapozza meg. A szerz6d6s l6trejcitte, 6rv6nyess6ge a

szerz6d6s eg6sz6t, annak minden rendelkez6s6t 6rinti. A szerz6d6s alanyait, a szerz5d6 felek

egym6s kozotti jogviszonydt 6rinti az, ha a kolcsdnds 6s egybehangz6 akaratnyilviinftdsuk

ellen6re a szerz6d6ssel el6rni kiviint c6l - formai, tartalmai, akarati hiba miatt - m6gsem

val6sul meg. Mindezek alapjiin az 6rv6nytelens6g jogkdvetkezm6nyeit is kiz6r6lag a

szerz5d6st kdt6 felek jogosultak rendezni. Az 6rv6nytelens6g jogkovetkezm6nyeivel

kapcsolatos rendelkez6si jog sziiks6gszerfien a szerz6d6s eg6sz6hez 6s nem az abb6l ered6

kdvetel6shez kapcsol6d6 jog, ez6rt a bir5s6g Sll6spontja szerint az - az engedm6nyez6si

szerz6d6s erre vonatkoz6 kifejezett rendelkezdse hiiiny6b an -, az rPtk. alapj6n nem sz6ll 6t az

engedm6nyesre.

t52l E korben a bir5s6g utal arra is, hogy Sllsspontja szerint a felperest kivr,il6ll6 harmadik

szem6lykdnt sem illeti meg az 6rvdnytelen kolcscjnszerz6d6s jogkovetkezm6nyeinek levonSsa

tekintet6ben keresetindit6si jog. Az 6rv6nytelens6gi perekben felmertilS egyes eljdrdsi

k6rd6sekr6l sz6l6 212010. (VI. 28.) PK v6lem6ny az engedm6nyest nem nevesiti a szerz6d6st

kdtS feleken kiviiliill6 harmadik szem6lyk6nt.

A PK v6lem6ny 1-0a. 6s 10b. pontjaiban Sltali{nossdgban a szerz6d6st kdt5 feleken kiviiliill6
harmadik szem6ly jogi 6rdek6nek fogalmdt, tartalm6t 6rtelmezi, Az ezekhez a pontokhoz

tartoz6 indokolSs szerint a perbeli legitimdci6 vizsg6lata sor6n nem elegend6 a felperes

6rdekelts6g6nek a bizonyit6sa, a felperes r6sz6r6l ,,v6dend6 jogi 6rdeknek" kell fenndllnia az

i.igyben. Az engedm6nyesnek az engedm6nyez6s alapjdn a kcjvetel6s 6rvdnyesit6s6re

keletkezik joga, azonban ha a kdvetelds alapj6ul szolgdl6 szerz6d6s 6rv6nytelennek bizonyul,
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onmagiiban T grUeamdnyez6s nem alapitja meg az 6ru6nytelens6g jogkdvetkezm6nyeinek
levoniisdho z fiiz6dS jogi 6rdeket.

t53l A bir6i gyakorlat iiltal kialakitott elveknek rnegfelel6en a szerz6d6s 6rv6nytelens6g6nek
megilllapitiis6hoz ftizdd6 jogi 6rdek nem is engedm6nyezhet6 (8H2001. 33S.); 

^ru, 
uien 

^,alapon sem vezethet6 Ie a felperes ig6ny6rv6nyesit6si jogosultsiiga. A fenti pK v6lem6nybep
hivatkozott jogdrtehnez6s tovdbbd azt tdmasztja a16, hogy u szerr6dS feleken kivLili, harmadik
szem6ly - v6dend6 jogi 6rdel<e fenndlldsa eset6n is csak - a szerz6d,6 felel< l<apcsolatdban
k6rheti az 6rv6nytelens69 jogk6vetkezm6nyeinel< alkalmazdsdt. Mindezek alapjdn a bir6sdg
dlliispontja szerint az engedm6nyes a rPtk.234.5 (1) bekezcl6se alapjdn r.--jogor.,lt arra,
hogy az 6rv6nytelens6g jogkdvetkezmdnyeinek alkahnazdsdt kozvetlenijl i tcitelezettel
szerrben k6rje.

t54l A fentiekre tekintettel a bir6silg a felperesnek az iigyleti kamar hiiiny6b5l ered6
6rv6nytelens6g kiktiszobdl6s6re el6terjesztett 6rv6nyess6 nyilvdnftiisa irdnti kereset6t a
rendelkez6 r6szben foglaltal< szerint szint6n elutasitotta. Kiemeli a bir6sdg, hogy a Kriria
ugyanezen jogi dlliispontot rdgzitette a Gfv.VL30.1B3/202 ll4. szfur.njf hatdrozardban

[55] A bfr6srig a Kriria Gfv.VII.30.44Ol2O19lI1. szdm alatt 2020. november 17. napjdn meghozot,
a Bir6sdgi Hat6rozatok Gyiijtemdny6ben I(-GJ-2020-1L3. szdm alart rnegjelent iftIet6vel
egyez6en a bir6sdg 6rdemben nem vizsgdlta, l-rogy a szerz6d6s felmonddsdra jogszer[ien
kertilt-e sor, a k6vetel6s el6vrilt-e, mert az 6rv6nytelen szerz6d6s nem rrondhat6 

-fel, 
illetve

abb5l ered6en kovetel6s nem 6rv6nyesfthet6.

[56] Mivel a bfr6s6g a fentiekber^t r1,szletezett indokok alapj6n a fblperes keresetdt teljes egdszdben
jogalapj6ban elutasftotta, igy drdemben a kdveteldst osszegszertisdgdben m6r nern vizig6lta.

l57l A bir6s6g a perkoltsdgrol a Pp. 80.$, Pp. 82. $ (2)-(3) bekezddse, valamint a pp. 83. g (1)
bekezdds alapiilr'r d6ntott. Mivel a felperes pervesztes lett, igy a bir6s6g a jogi kdpviseiovei
elj6r6 I. rendti alperes 6ltal becsatolt koltsdgjegyzel< alapjln osszesen 250.000,- Forint
perkoltsdg megfizetdsdre l<otelezte, amely osszeg a 32/2003. VIII.22) IM reridelet 3.$ (2)
bekezdds a) pontja alapjdn rneg6llapithatl Ata -val ndvelt i.igyvddi munkadijb6l 6ll. A
nregbiz6si szerzodds alapj6n ndgy t6rgyal6son val6 rdszvdtelre tekintettel meg6llapithat6
osszesen 350.000,- Forint i.igyvddi munkadijat a bir6s6g a3212003. (Yil1.22) IM rendelet 2.g
(2) bekezddse alapjdn a tdnylegesen elvdgzett Ugyvddi tevdkenysdgre, valamint ugyanazon
jogi kdpviseldnel< a II. rendti alperes vonatkoz6s6ban nriir jogerosen nreghatarozotiSO.OOO,-
Forint iigyvdd i munkadij ra tel<intette I 250.000,- Forintra mdrsdkelte.

A bir6sdg rogz{ti ldnyegdben ket tdrgyalilson keri.ilt sor a felelc jogi 6ll6spond6nak rdszletes
el6ad6s6ra. A nidsik l<ettdrgyalilson jelenldvo alperesijogi kdpviselo a koidbbi nyilatkozatait
tartotta fenn. A III. rendti alperes perkoltsdg irdnti igdnyt nem terjesztett elo a felperessel
szemben, igy e tekintetben a bir6s6g ahatilrozathozatalt mellozte.

[58] Azitelet elleni f'ellebbezdsijog aPp.365. $ (2) bek. a) pontj6n alapul.

Erd, 2022. 6prilis I 3. napj6n

dr. I(iss Eva sk.
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