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Olsavszky UgYvedi Iroda

Bogdani ut 6l A. IIll4.) iital

Banl< Zrt. (1Osa Budapest,

Kovacs utca ).) IL rendr.i

inclftott perdben a Goclolloi

kelt itdlete ellen azl. rendu

{'elperesek 6ltal 99. sorsz6m

r,igyintezo: dr. Olsavszkl' Peter S6ndor ugyved (1033 Budapest,

kepviselt '

telpereseknek

tital kepvi selt Raiffeisen

Akader-ia utca 6,) I. rendri es

-ital kepviselt BHP-9 P6nztigf i Szolgriltat6 Zrt. (21 19 Pdcel.

alperesek ellen szerzodls 6rv6nytelens6g6nek mcgrlllapitrlsa uitnt

Jaiasbirosag 1 4.P .20.99612019195. sorsz6mi, 2022. febru6r 21. naplitn

alperes reszdrol 96. solszdm, II, r'enclu alperes 97. sorsz6m es I-ll' rendri

alatt eloterjesztett 1'ellebbezesek tolyt6n meghozta az alilbbi

Az.I. rer-rdu alperes m6soclfoku koltsdgdt

it TI rcndu alperes rn6sodfoku koltseget

dllapitja meg.

fbrintban

RES ZIT ELETET

A masodfokir birosag az elsofoku bir6s6g itdletdt resziteletnek tekinti es az I. es IL rendu felperesek

es az i. rendii alperes kozott 2008. szeptember 29. napjan imon letrejott

kolcsons zerzotTes ervdnytelensegenek rneg6llap ititsdra vonatkoz6 rendelkezese tekintetdben

helybenl-r agyja,

ezt nreghaladoan az elsofokir biros6got u1 eljarasra es ui hat6rozathozatal|ra utasitia.

Mea-rillapitja. hosy az L-IL rendu felperesek szemelyes koltsegfeljegyzdsi .ioso folvtin

lorint 611arn 6ltal elolegezett illetik, tov6bba

orint ugyvedi munkadij mertilt fel.

A re szitelet ellen fellebbezesnek nincs helr,e.

INDOKOLAS

Az clso{-okir birosag fteletdvel meg6llapitotta. hog,v azI. r'cndt-i t-elperes. mint ados es azI. rendu

alperes, n"rint hitelezo kozott 2008. szeptember 2c). napjan sz6mon letrejott

kolcsons zerzoc)es a szerzodessel kapcsolatos 6rtolyatlkockazat viselesere vonatkoz6

renclelkezeseinck tisztessdgtelensege miatt ervdnytelen. Az elsofoku birosag erre tekintettel

rncgallapitotta tov6bb6, hogy a IL rendri felperes, mint keszftzeto kezes iital azL rendu alperes fele

2008. szeptember 29, napj6n a kolcsonszerzodessel osszefiiggdsben rnegtett keszfizeto kezesi

nyilatliozat, yalamint a felperesek. mint ziiogkdtelezettek ds az L alperes kozott 2008. szeptember
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29. napjit a krilcsdn jogviszony. vonatkozisriban l6trej6tt 6n6ll6 zrilogjogot alapitr5 szerzodds
6rv6nytelen. A felperesek kereset6t ezt meghalad6an elutasitotta e, ,r.gTulpitoitai hogy , r.er.t
felmertilt perkdltsdgeiket maguk tartoznak viselni. Az els6fokri bir6s6g eirellett 

"*uu.eo, 
kotelezte

az alpereseket ds a felpereseket, hogy egyeternlegesen a Magyar Aiiam .errd."-iz"rserret ,r"g
eljrir6si illet6ket.

Az itelet tdny6llisa szerinl az I. rendti felperes, mint ad6s ds az I. rendri alperes, mint hitelez6 kdzcitt
2008. szeptembet 29. napj n ,,Jovedelemigazol6sos lak6svris6rl6si kcilcs<inszerzridds,' elne'ezdsii
kolcscjnszerzodds jcitt ldtre az I.-rendi felperes riltal megviis6rolni sz6nddkozott ingailan vdteler6nak
finanszi'oz6sa drdel<dben. A felek a szerz6ddsben a kdlcson dsszegdt nz.aqZ.zi cHF._ben. a
foli'6sitris konverzi6s diiet 0 Ft-ban, a krilcsijn futamidejdt 420 h6napbir, a hirelbir.6lati dil ,t..r"get
1'694-57 CHF-ben. a fedezet ellen6rzdsi dij osszegdt 20.33 CHF-ben hatiLroztitk tneg, azial, hogy a
kolcsoncisszeg tekinteteben ir6nyad6 deviza 6tvAltZsi r{rfolyam figyelembevdteldvel I krilcscin forilt
<isszege 25.500.000.- Ft. A havi tdrleszt<jr6szlet dsszegdt SZt,zi'CUr-U"n, a kezeldsi ]<oltseg har-i
6sszegdt 0 Ft-ban, a liavi torleszt6rdszlet 6s kezeldsi k<iltsdg konverzi6s dij6nak osszeg6t 1.3 23,- Ft-
ban. a kolcsdn kamatl6b6t pedig 4.99 %-ban rillapitott6k meg.
Rogzitettdk, hogl' a havi trirlesztordszlet forint cisszege az tritnyad6 deviza elad6si ilrtblyrun
fig1'elenrbevdteldvel 132.305.- Ft. a teljes hiteldij mutat6 izerz<jdds sierinti mdrtdke j,1l % volt.

A szerzodds VIII.6. pontja elfogadds6val az L rendii felperes kijelentette, hogy.a szerz5dessel
kapcsolatos tzijekoztatast a sziiksdges ds etdgsdges rndrtdtben az I. rendti alpirestdl megkapta,
tisztiiban lan az l.ig)'let esetleges kock6zataival. igy kiildndsen azzal, hogy az adott deviza n-rag1,ar
forinttal szenrbeni rirfolyam alakul6sa a kdlcsdn forintban tcirt6n6 visszafDetds6nek terheit egyalint
ndvelheti 6s csokkentheti. Kijelentette, hogy az esetleges arfolyamvesztes6get is figyelenrbevdve
k6pes a fizetdsi l<citelezettsdgeinek maraddktalan 6s pontos teljesitds6re.

A II. rendri felperes 2008. szeptembet 2g. napliLn kdszfizet6 kezesi nyilatkozatot tett az I. rendii
alperes feld. A felperesek mindezek mellett a kdlcsdn jogviszony biztosit6sfua a szerz6d6skritds
napjan tin6ll6 z6logjogot alapit6 szerzdddst kdtdttek az I. rendii felperes dltal megv6sr{rolni
sz6nddkozott ingatlan vonatko zisdban.

Ezt kovet6en kdzjegyzo elott az I. rendii felperes a krilcsonszerz6d6s l6nyeges
tartalm.inak r6gzit6se mellett tartozeselismer5 nyilatkozatot, a II. rendu felperes k6szfizet6
kezessdgv6llal6si nyilatkozatot, emellett mindkdt felperes az 6ket terhe16 szerz6ddses k6telezetts6g
teljesitdsdre vonatkoz6an egyoldalf kotelezettsdgvdllal6 nyilatkozatot tett.

N{ilel a felperesek a szerzcid6s alapjrfu: keletkez<i tartozrisaikat maraddktalanul nenr fizett6k meg, az
L lendii alperes a kolcsonszcrz6dd st 2012. iilius 20. napj6n azonnali hatdllyal felmondta. Az I.
rendt alperes azzal fordult klzjegyzohoz, hogy a mag6nokirati
t'elrnonddst kezbesitse a ktjtelezettek resz€re. az rin6ll6 zrilogjogot alapit6 t""ood"" felmond6s6t
foglalia kdziegyz6i okiratba ds ezek6l tanrisitv6nyt rillitson ki.

Az I. rendri alperes k6relm6re k dzlegyz6 az iltala kordbban ki6llitott klzjegyzoi
okiratokat v6glehajt6si ziraddkkal ftitta el, amelyre tekintettel a lblperesekkel szemben

6s . sz6mou indult vdgrehajtiisi eljrir6s V6grehajt6i
Irod6ja el6tt.

a-
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Az, L renc|i alperes a 2014, evi XXXVIII. es XL. tv. alapi6n fenn6l1o elsz6mol6si kotelezettsegdt

teljesitette, a szerzodes vonatkozitsitban azL rendri felperest fogyasztoi kovetelds nem illette meg.

AzL rendu alperes a kolcsonszerzoddsbol eredo koveteleset2020. m6:rcius 17. napjdn a II. rendu

alperesre engedm6 nyezte, melynek t6ny6rol az alperesek 2020 . 6prilis 6. napj 6n kelt kozos

nyilatkozatukban talekoztattll< az I. rendti felperest.

A lelperesek rnodositott keresettikben az L rendu lelperes 6ltal az L rendu alperessel ntegkotott

kolcsonszerzodes, tov6bb6 a II. rendu felperes reszerol megtett l<eszfizelo kezesi n)'ilatkozat

ervenytelensegenek meg6llapit6s6t kdrtdk.

A kolcsonszerzodds drvdnytelensdgdre vonatkoz6 keresettiket els6dlegesen az arfolyaml<ocl<Lzatt

tdlekoztat6s hianydra, illetve nem megfelelo volt6ra alapitottilk, mig m6sodlagosan arca, hogy a

szerzodds a Polg6ri Torvenykonyvrol szolo 1959.evi IV. torvdny (rPtk.) 200.$-6ba ritkozik,

ligl,clerrimel arra. iiogy serti a hitelintezetekr6l es a pinztlgyi v6llalkoz6solcroi szolo 1996. 6vi

CXII. torveny (flpt.) 213.$ (1) bekezdes b.) es c.) pontjat.

Az elsoclleges hivatkoz6s kordben kertdk, hogy a birosfg a szerzodest az itelethozataliig nyilv6nitsa

hatalyoss6 aklient,, hogy 6llapitsa ffieg, hogy 2019.februar 21. napjdn a II. rcndu alperes feld

fenniillo tartozasuk ds j6rulekai.

A misodlagos hivatkoz6s lcoreben a szerzodes iteletho zatallrg valo hatAlyossa nf i1r,5"nit6sa rnellett

arzt l<ertek, hogy a biro"4p 6llapftsa meg, hogy 2019.1'ebrur6r 21. napj6n a Ii. rendri alperes feld

1'err n irl Io tartozir suk - es j6'n-rleliai.

Mindezek mellett kdrt6k, hogy a biros6g illlapitsa meg, hogy a kolcsonszerzodes a VIII.9. pontja

ervdnl,telen, fgy kiesik a szerzoddsb6l, ahhozjogkdvetkezmdny nem kapcsolodik.

A l.e lperesek harmadlagos kereseti kerelme a szerzodes felmond6s6nak 3ogellenessdgdnek

n-regiillap(t6s6t l<ertek. alpereselcet e korben cnnek tureserc l<ertek kdtelezni.

AzL is II. rendu alperesek ellenkerelmukben a kereset elutasitas6t es a felpereseli perkoltsegrikben

tolterr6 ff:.rasztal6s6t kertek.

Az elsofbku biros6g a felperesek szerzodes ervdnytelensegenek meg6llapititsitra 6s a kezesi

nyilatl<ozat dn,enytelensdgdre vonatkozo kereseti kerelnreit alaposnak, egyeb l<ereseti kerelmeit

n-regalapozatlannak talalta. Kimondta ugyanakl<or a z,ilogjogot alapito szerzodes ervdnytelensdgdt.

iteletenek jogi indokol6saban kilejtette. hogy a lelek kozott a perbeli szerzoddsek lelperesek

reszcrol torteno al6ir6s6nak ds a szerzodesek lblmond6s6nak tdnye, az al|irt szerzodesek tartalma,

valarrrint a feh"nond6s kortiimdnyei nerr kdpeztdk vita t6rgyii. Az elsofoku biros6gnak a felperes

kereseti kerelnreiben fogtraltakra tekintettel elsodlegesen abban a kerddsben kellett allast foglalnia,

hog), a szerulcles ewenytelensege a lelperesek 6ltal lelhivott ervdnytelensdgi okoknal fogva

rure gallapithato-e.

,,\ l'elperesek t szerz,ocle s teljes ervenytelensdget a szerz,ocles 6rfolyamkock6zat viseldsdre vonatl<ozo

relciclkezcseinek tisztessegtelensegdre, valarnint an'a hivatl<oz6ssal 6llitott6k, hogy az nem

tartaln:1azz,a mcgfeleloen a THM merteket ds a torlesztordszletek osszeg6t. Felperesek rnindezek
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mellett k6ft6k a szerz6dds VIII.9. pontjinak tisztess6gtelens6gdnek megdllapitasat 6s azt, hogy a
kolcs6nszerz6dds felmondds6ra drwdnyesen nem keriilt sor.

A polgiri perrendtart6sr6l sz6l6 2016. ivi CXXX. h,. (Pp.) 172. g (3) bekezcidse alap,6n azelsolbkri
bir'6sdg irgy talelta, hogy a felperesek jogvddelmi helyzete fenn:ill. m6s m6don, rnini a megdllapitiisi
kereset inditrisdval a keresettel drintett szerz<idises rendelkezdssel kapcsolatos kifogrisaikat az
alperesekkel szemben nem tudja.k drvdnyesiteni, agg6lyaik jellegdre figyeienmel pedig marasztal6s
sem k6rhet6, igy a magiillapit6si kereset el6terjesztdsdnek helye van.

Az 6rfolyamkock6Tati t6jdkoztat6s megfelel6ssdgdnek krirdben az els6fokri bir6s6g r6gzitette. hogy
az alperesek a rdsziikrol hivatkozott kill6n kock6zatfeltrir6 nyilatkozat felperesek szilara t6rtdno
etadAset nem tudtiik bizonyitani. Az okiraton a felperesek al6iriisa nem szerepclt. a lelpercselt peclig
mindvdgig vitatt6k, hogy azt itvettek, illetve rnegismertdk volna. Mindennek t6nydi a t ir6;6g ;
meghallgatott tamik nyilatkozatai alapjrfur sem tudta meg6llapitani. Ugyanakkoi ri;gzitcfie az
els<ifoki bir6sdg, hogy annak tdny6t, hogy arra vonatkoz6 t jlkoztatiit kaptak az iigyben a
felperesek, hogy az fufolya:"rw|ltozits legfeljebb 10 %-os v6ltoz6st 

-eredm6nyeihet 
a

tdrleszt6r'dszletekben, a felperesek saj6t el6adasukon tulmen6en semmilyen m6don nem igazoltdk.
Minderre tekintettel az alper.esi t6jdkoztatirst az eg1,eb rendelkezdsr.e 6l16 szer.zoddses okiratok
tartalma alapjdn it6lte meg.

A vizsgirlatdt az Eur6pai Uni6 Bir6sriga c-26113.- c-186116., c-51117., valaminr aKuria 212014.
PJE hatarozataiban foglaltak mentdn vdgezte el. Rrigzitette, hogy ezek alapjin a tzii 6koztatrisb6l ki
kell ttimie, hogy az irfolyamvlltozits hatiisrira a trirleszt6rdszlet cisszege korkitozas ndlkiil
megemelkedlret. az ltfolyamvdltozSs ir6nya ds mdrtdke el6re nem :iliapithat6 meg, annak nincs
felsS hatrira, de annak lehet6sdge val6s. a hitel futamideje alatt bekrivetkezher. Ennek kcjr6ben
elsodlegesen az alpereseket tcrhelte annak bizonyitdsa, hogy az 6r'fblyamkock6zat val6s tartalmhra
vonatkoz6 konkrdt ds egyedi tSjikoztal6sr a f-elpereseknek mega<Jtiik.

Az els6fokri bir'6s6g 6ll6sponda szerir,t azonban az I. rendri alperes 6[tal a perbeli szerzrjddsben
rogzitett ti\ekoaatis az eloirt kdvetelmdnyeknek nem lelelt meg. Ai iirfolyamkockr:izati
t:ij dkoztat6sb6l hianyzik a jelent6s irfolyamromldsra utal6 figyelemfelhiv6s, az ar-ra it61yul6
figyelnreztetds, hogy a fogyaszt6t illetoen ennek esetlegesen srilyos gazdasitgi kcivetkeznrdnlei
lehetnek. Emellett a kock6zatfeltd16 nyilatkozat nem taftalmazza eldgsdges m6don az
arfolyamkockdzat mechanizffnsiinak l<onktdt mrikcidisdre vonatko26 triiikoztatriit sem.

Mindezek alapjiin meg6llapitotta, hogy a perbeli szerz6dds nem tesz eleget az 6r iblyamkockazat
telepitdse ds viseldse tekintetdben a vil6gossrig ds drthetosdg krivetelmdnyiinek, hiszen, b6r utaliist
tarlalmaz az iirfolyamvriltozis lehetosdgdre, nefn taftalmaz egydrtelmri 6s dtt6that6 t6j6koztat6st az
tLrfolyamvdltozds felperesek kritelezettsdgeire vonatkoz6 hat6srir6l. Erre tekintettel 6nmagdban a
szerzcjddses renclelkezdsre ttirtdno hivatkoziissal az alperesek nelr bizonyitott6k, hogy e krirbcn az I.
rendri alperes az I. rendri felpcres rdszere a sziiksdges trljdkoztatrist megadta volna. Ez6rt a bi.6srig a
felperesek szetzod.es 6t'v6nytelensegdnek megrlllapitrisdra vonatkoz6 kereseti kdrelmdt alaposnak
talalta.

A szerzod6s VIII.9. pontjara vonatkoz6 kereseti kdrelmet nem taliilta megalapozottnak. A tar.toziis
dsszegdnek a hitelezo iizleti ktinyvei riltal val6 meg6llapit6sra vonatkoz6 szeizod6ses renrlelkezds
nem jogositotta fel egyoldalian ds kizzir'6lagosan az alpereseket a szerzoc{ds bdrnrely i'eltdtcleinek
drtelmez6sdre, tovribbd a bizonyitzisai terhet sem vitltozlatta meg felperesek hittrinyfura, ez.erl a
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t6madott kikotes nem tekintheto tisztessegtelennek. Mindernellett megj egyezte az els6foku biros6'g,

hog), a torlesztoreszletekkel kapcsolatos t.elperesi aggalyol< rnegalap ozatlanok. A szerzodes a havi

CI IF tdrlesztoreszlet osszeget a futamido teljes tartam6ra vonatkozoan rogzitette, igy a

kolcsons zerzotles iI torlesztoreszletek osszeget a telje s fi-rtamidore vonatl<oz6an pontosan

tautalnrazta, igy a Hpt. 213. $ (1) bekezdes e) pontj6ban irt kdvetelmenyeknek megfelelt.

A vagyonbiztosit6s koreb en rogzitette az elsofoku biros6g, hogy a kondici6s lista erre vonatkoz6

becsl6st tartalnrazott, tov6bb6 al<ozjegyzor dii tekintetdben a szerzodds 2. oldal6nak alj6n tal6lhato

r6jekoztat6s arra vonatkoz6au, hogy ez,en dijtdtelt a 1411991. (XI.26.) IM rendelet alapjin a

koz-iegyzo hatarozzLt rneg, A lconclicios lista ebben a [<orbcn is tartahnazott becslest. Emellett utalt

iirrzi ,.rz- elsol'o[<u birosag, hogy mindezen dij rogzitescnek esetleges hi6nya egydbkdnt sem

ercclrnenyezne a szerzodes teljes ervenytelenseget, ktzarolag azt, hogy azokal jogszeruen nem

lehetne telszAmitani.

A TIJM-mel kapcsolatos felperesi hivatkozdsolcat az elsofoku biros6g ugyancsak

rnegalapozatlannak tal6lta" ligyelemmel a 612A21 ^ PJE hatarozatban I'oglaltakla.

Az elsofoku bilos6g ezt korzet6en azt vizsg6lta, hogy a perb eh szerzodes hat6lyoss6 nyilv6nitdsttta a

l''elpcresek 6ltal hivatkozottak szerint sor lcerulhet-e, arnelynek kordben a feleket talel<oztatta arr61,

trog), ez olyan szakertelmet igenyel, aminek vonatkozasdban indokolt lehet szakdrto kirendeldse. A

1'eIpereseh azonban szakdrto bevon6s6t nem inditvany ozt6l<,

Az clsolokri birosdg az 112010. (VI.2B.) PK velemeny 5 es 7. pond6ban, valamint a 612013. PJE

hatarozar 4. ponti6ban tbglaltakra tekintettel kifejtette, hogy az eryenytelen szerzodes ervenyesse

nyilvanit6s6nak nincs akad6lya. ha a szerzodes drvenytelensegenek l<tzarolag az az ol<a, hogy az

iirlblyarr"rkockazatot a fogyasztora telepito szerzoddses rencielkezes trsztessdgtelen, hiszen ebben az

esetben az elvenytelenseg oka kikriszobolheto aziital, hogy a fbgyasztot mentesitjtik a

tisztessigtelen kikotdsb6l fakado 6rfolyamkock6zat viscldse alol. Mindezekbol kovetkezoen az

egyeduli alkalnazhato 6rvenytelensegi jogkdvetkezmdny ilyen esetben a szerzodes ervenyessd

nyilvan[t6sa.

Minc.lcrle tekintettel azonban az elsofoku birosdg a szerzodds hatalyoss6 nyilv6nititsitra nem l6tott

lelretosdget. E,r-nellett az elsofbku biros6gnak nem allt rnodi6ban az sem, hogy a kereseti kdrelemmel

szcrrben a szcrzodest drvenyessd nyilv6nitsa. Egyreszt erre vonatkozoan egyiitalitn nem 61lt

rerrclelkezdsre kerelem. igy a bfros6g lenyegdben a felek helyett hatdrozta volna meg aszerzoddssel

iiapcsolatos elszan-rolas mocljat. md'sreszt szakerto kirendelesdre vonatkoz6 inditv6ny hi6ny6ban arra

sem lctt volna lehetosege, hogy szamszal<ilag, kdtsegmentesen rnegalap ozott dontest hozzon. Erre

tekintettel az elsofoku biros69 a f-elperesek harmadlagos, fblmondas drvenytelensegdnek

rnegallapit6sa ir6nti kerescti kerelmet sem tudta erdenrben vizsgdlni.

.,\z clsoloku birosdg rogzitette, hogy a t-elperesek ketszcres t-ehnond6sra vonatl<ozo hivatkoz6sait

nem talalta megalapozottnak. A perbeli jogviszonyt tenylegesen a mag6nokirati felmond6s szrintette

meg. a rendelkezdsre allo adatok alapl an az, ezzel osszcl'Ligg6 kozj egyzot ol<irat hi6llitasa sor6n

isn-retelt f-elmond6sra nem.l<izirolag csak arra kertill sor, hogy azI. rendti alperes f-elkerte azeljiro
l<ozjegyzot,, hogy a felmond6s tdnyet okiratban rogzitse es a felmondas kezbesitese sor6n mukodjon

kozre.
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Emellett rogzitettc az elsofbku biros6g. hogy neul ertett egy'et az alperesehreli a
jogkovetkezmenyek levon6s6val kapcsolatos, elevtilesre vonatkozo all6spontj6rral. Az elsofbku
biros6g drtelmezdse szerint a felperesi (helyesen alperesi) 6116spont elfogad6sa arra yezetle. hogy a

frl, b6r hatdLrido nelktil hivatkozhatna az altala megkotott szeruod,es senrmissegdre, az ezzel
kapcsolatos igcnytol azonban nidgis elesne, mivel a reszerol kotelezoen eloterjesztcndo
jogkovetkeznrdnyek levon6s6ra irhnyr-rlo igdn,v biros6gi irton m6r nern lenne crvenvesftheto. T1bben

korben kiernelte az elsofiokil birosd,g. hogy a 1'elperesel<nek lrarasztaldsra vonatkoz6 kcivetelese ncm
is volt, jogl<ovetkezmenye koreben kizdrolag az ervenyesse nyilvanit6st es sajdt tar.tozzisuk
osszegenek a rogzitiset kdrtek, igy a'z elevules kdrdese fel sem menilhetett.

A kereseti eloaci6sra figyelemmel utalt az elsofokfr bfrosdg arra, hogy a hitelbirdlat esetlegcs nem
gondos elvdgzese a megkotott szerzodes ervdnytelensdgdt nem eredmdnyezi, figyelemmel a I(uria
8H.2019.84.I. szd"tnon kozzetett dor-rtesdben foglaltakra is, igy e korben eloadotr felperesi
hivatkoz6sokat erdenrben nenr rrizsg6lta

A perkoltsegrol a Pp. 83. $ (2) bel<czddse alapjzin rendelkezett [,g],, ftogy e] [ele[< fclrleltilt
koltsdgeiket maguk tartoznak viselni, mig a lbljegyzett illeteket a Pp. 102. S (1) cs (6) bekczclise
alapj6n osztotta meg.

Az elso{'oku bfrosirg itelete ellen a [i:lperesek. az I. rendri alperes es a II. r'endl allreres is
fellebbezest terj esztctt elo.

A t-elperesek t-ellebbezese az elsolokir birosirg iteletenek a keresetet elutasfro rerrdelkez6sc cllen
ir6nyu1t. Kertdk, hogy a m6sodfoku biros6g az elsofoku biros6g iteletdt. annak nem fellebbezett
rcszet nem irintve, fellebbezett rdszeben vdltoztassa meg akkent, hogy a iogl<ovetkezntelyek
alkalnraz6sa tekintetdben az ervenytelen szeruSdest nyilv6nitsa hat6lyoss6, azzal a tartalom6al,
hog)' a felperesek tarto zlsa 2019. febrr-rdr 21 . naplln mely osszeg utin 2019, lebnr6r
21. nap.;6to1 a kif-izetes napidig szirnrftott. a nrindenkori jegybanki alapkanattal negegyczo
kesedelmi karlatfi zetdsi kotelezettse{giil< :il I lbnn.
Kdrtek tov6bba. hogy a m6soclfbku biros6g iillapitsa rneg. hogy tt szerz.odes lblprgnd6sa a 4t20).1 

"

PJE rendelkezesei alapjan jogellenes volt.
Emellett m6sodlagosan kdrtdk, hogy a m6sodfokir biros6g a perbeli szerzldesnek a Hpt. 213. $ (1)
bekezdds e) pontj6ba ritkozese okan fennallo drvenytelenseget 6llapitsa meg, a szerzoddst
nvilvdnftsa hat6lyoss6 trzzal a tartalournral, hogy a felperesek tartozasa 2019. febru6r 21. napj6n

rnely osszeg ut.{n 2019. I'ebrr-rdr 21. naplatol, a kifizetes napjiiig szirnritott 1eg1,.banlci
alapkamattal megegyezo kesedelnri kamatllzetdsi l<ajtelezettsegul( all {'cnn.

Kertdk tov6bb6. hogy a mdsodfol<u bir:cisiig az els6fbku birosag iteletenek perkoltsigre vogarhozir
rendelkezese|. v6ltoztassa meg akl<dnt. hogy a perkoltseg viselesere az I-II. rendu alpet'eseket
e gyetenrieges en kotelezze.

A felperesek mdsodlagosan inditv6nyoztitk az elsotoku birosdgiteletenek hat5lyo1 kivtil helyczesdt,
figyeiernmel arra, hogy a iogkovetl<ezm6ny all<alntazdsira irinyulo 6sszegszeruen hat6rozott
keresetet 6s a felmond6s jogellenessegenek rneg6llapitdsdra ir6nyulo keresetet elt6ro.iogi 6ll6sponda
miatt az elsolbku biros6g nem vizsg6lta, ennek okdn szukseges az elsofbkil elj6r6s nregismetlise.

Ezzel osszeftiggdsben l<ifejtettdk, hogy az elsofbkir bfros6g 6ll6sponda ellentetes az l1201O. PK
v6lemeny 6. es 7. pontjaban foglaltakkal. Az elsofoku biros6g nem vette figyelembe, hogy a pelbeli
szerzodes alapjdn v6grehajt6s indult, ez6,rt a szeruldds rn6r drvdnyessd nem nyilvdpithat6. l<izarolag
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a har6lyoss6 nyilv6nit6s nyfjt arfa lehetos6get, hogy az ellenszolglltat|s n61kii1 maradl s-zolgaltatSs

ellen6rtdkinek megfizet6se megtijrt6ntjen. Az els6foki bir6s6g itdlete emellett sdrti a PK v6lemdny

B. pontjdban lbglaiiakat is, mivel nem akadiiyozza n:leg az alperesek jogalap n6lkiili gazdagod6s6t.

Az I-ll. rendii l'elperesek fellebbezdsiikben hivatkoztak arra, hogy az els6fokil bir6s6g it6lete a Hpt'

213. S (1) bekezd6s e) pontj6val is ellent6tes. Allaspontjuk sze"int az els6fokri bir6s6g iratellenesen

rtigriietie, hogy a srevoils a futamido teljes taltamira tattalmazza a torleszt6r'dszleteket' Az

"iit'otri 
6i.OJng n.. vette figyelembe azt a l6nyt, hogy az alperes 6llitdsrival szemben az ir6nyad6

6Liolyam v1lrcZofi, mdghozii nem csek6ly m6rtdkben 6s az 61folyamviiLozfts a felperesekre

h6n.anyos volt. Emelleti az els6fbkir bir6sig ne,r volt figyelemmel arra, hogy a. szerz6d6sben

rrigzitjsre kertilt, hogy az utols6 kamatperi6dusra 6rv6nyes forint/sv{jci frank deviza elad6si

Aribiyamot a bank jogosult az eloz6ekben meg6llapitott 6rfolyamt6l elt6r6en meghatarozni, erre

tekintcttel a k olcsonJzerz6d6s az utols6 kamatperi6dusra vonatkoz6an nem hatarozta meg a

tor.lesztordszlet dsszegdt is az nem szdr-nithat6 ki a kolcsdnszerz6ddsben foglalt adatok alapjrln'

Ilivatlioztak arra, hogy allaspontjuk igazolitsdra az elsolbku elj6rris sor6n csatolt6k a F6varosi

ior,,,6nysz6k qz.ir.ei6.stztztrtoft. rrarrt joger6s it6let6t, az els6lokri bir6s6g azonban nem adta

indokrii annak. hogy midrt nem tartotta a k6relmet ebben a korben alaposnak'

Az I-II. rendrli felper.esek keresetiik dsszegszenisdg6vel kapcsolatban kifejtettdk, hogv r6szletes

szlrn.riliist csatoltak, ebben egyr6szt a forintosit6skor kcitelezoen n-regkiilddtt, ellen6rztilt elsz6molds

adatai alapjdn a foly6sitriskoi rogziilt MNB 6rfolyam mcllett, illetve a mindenkori MNB ri'rfolyam

rrcllett szimitott itk 6t a tartozitsl.lz elso esetben 3.869.199.- Ft, mig a masodik esetben 6 340 881'-

F-t tartozasa maradt fenn a felpereseknek, igy marasz-talisra ir6nyul6 keresetet nem tudtak

eloterjeszteni. Az alperesek a sz6mit6ssal szemben titeles vitatasl nem te{esztettek el6.

Ilivatkoztak ar.ra, hogy a perbeli szerz6d6st az alperes t-elmond6sa megsziintette, amely alapj6n

vJgrehajt6si 
"llarasotiinduitak 

a felperesekkel szemben. kovetkez6sk6ppen a szerz6d6s 6rv6nyess6

n.i] nlrilu,ini,l1ut6, egyedi.il az itdleihozatalig tortdno hatalyossd nyilv6nit6s alkalmas a szerz6d€s

drvdnl;telelsdginch ltiki.iszoboldsire. Kdltik, hogy a r.nhsolrrk[ bir6srig ennek kclrdben vegye

ligS,cicmbe ui tlZOtO. pK v6lem6ny 5.,6.,7.,8. pontj[ban, valamint az Eur'6pai Uni6 9:]/13/EGK

t#6csi ir6nyeh,dben foglaltakat. Ilivatkoztak az EIJB C-260118- sorszamri it6let6re, amely szerint

jogkovetkeimdny tekintetdben a fogyaszt6 kinyilvanitott sz6nd6k6t ke1l figyelembe venni.

Az IJI. rendii f-elperesek ezt fireghalad6an sdrelmeztdk, hogy az elsdfokir bir6s5g a jogellenes

lelmondasra alapitott kereseti kdielmiiket nem Vizsg5lta^ ennek indokdt azonban nem kiizdlte'

I.lbben a kdrben rdmutattak arra, hogy a szerzcid6s l'elrnondiisdra a torvdnyi elsz6mol6s el6tt keriilt

sor. kriverkezesk6ppen a felmondris ok6ul megjclOlt elmarad6s <lsszege olyan t6teleket is

tartalmazott, arrelyek tisztess6gtelenek. Ezekl<el a t6telekkel kapcsolatban a felperesek k6sedelembe

nem eshettek. A 412021. PJE iatarozat alapj6n kifejtettdk, hogy nincs jogszab6iyi akadiilya annak,

hogy a fogyaszt6 a felmondas jogellenes#g6nek, a jogviszony fenn6ll6s6nak meg6llapit6sa ir6nt

kelesetet irrditro.,, amely perben 6rdemben vizsg6lhat6, hogy a felmondrisban megjelolt indok

lennlillt-e 6s alkaln.ras .rc,lt-e arra. hogy a jogviszony megsziintetd s6t megalapozza, a felmond6s

peclig r.i.dezckre t'igyelcr,rnel alap.i volt-c. Ennck. kdrdben a rP1k. 525. $ (1) bekezdds e)

i,ontian* vizsgilaLa sziiksdges figyelemr., el az 112010. ryf.2S.) PK vdleminy 2. pontjriban

ibglrltakra is. .f, felperesek altal elvdgzett szlLmitas alaplln az ad6snak a felmondiis idopontj6ban

fi7,95 % CHIi h6tial6ka volt, ami ner1l 6r1e el az t havi elmarad6st sem, kdvetkez6skdppen a

I'elmond6s jogellenes volt. A szamszakilag aliitamasztott kereseti kdrelem ellen6re az els6folcu

bir.6s6g it6let6len nem tartotta sziiks6gesnek vizsgiilni a f-elperesek ezzel kapcsolatos 6veit, amely
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al{tinasztja az it€let hat6lyon kivril helyezis6re vonatkoz6 fellebbezdsi kdrelmiiket. Allaspontjukszerint ennek ok6n is sziiksdges az erscifokir eljdrris megismdtrdse, i erve ti.gJrr,,*..

Az I rendii alperes fellebbe zeseben az els6fokil ftdlet megvriltozratasar ds a felperesek keresetikdrelmdnek telies elutasitasiit kdrte a felperesek p"*ctti.egnz.terre tcirtdnri kritelezdse mellett.

A fellebbez6s indokakdnt kifejtette, hogy az els6fokt bir6sitg az itdlet indol<olisa sor6n abizonyitdkok drrdkelds6ndl figyelmen ti.,'iit l,ugytu o f"lp".er"kr"k n
iigysziimu kozokiratba foqlalt jognyilatkozatai. amelynek semmilyen jndok6t nenr adta. Az
:tr:l"Ly 

bir6sdg ezzel rnegsdrtette app.279.g (1) bekezddsdben foglaltakat.A hivatkozort kcizokirat r.,ds 13. pontj6ban a f"rp"r..r"t h;.r.rtEttJi.', rrogy a 1<olcs6nszer zoddsfelt6teleit, beledrtve az arfolyamkockdzat felperesei< eltuli vis"ldsdre vonatkoz6 rendelkezdseket istudomdsul vettek. A 4. pontban a.r6r nyilatkoztat<, trogy tuao,r,6.rr urrrri. r.roi, hl-gv u r.or.ronfutanride-ie alatt a torlesztdsre meghatiiozott atvittasi" arolyam n.r6dosr-rlhat, mig a 9. po,tbantudomiisul 
.vett6k, hogy az I. tendii alperes a felperesi tartozast fiiggetleniil a lbrintban tdrt6no

Y:t:'jl';':td:. r"djrir'61 svrijci, rrank piirznenrben ranja nvirvzin. A r.lrotirr,"r.. ponr.la szerint172'846'2 cHF toke ds jriruldkai mcglizetdsdre vrilialrak az ad6sok toi"i.)"i,ree'o. Mindezenpontok^egyiittesen igazolj6k, hogy a felplresek tuclotrrissal birtak am6l, h"gt ; kdl.;;;;)erz6ddsnekvan iirfolyamkockizata. azt a felpe.esei viselik korl6tlanul, a frzetdsi ilit;il;dg.il"; cHIr/IluFarfolyanrvdltoziist6l fiiggnek, az drlolyarnvSltozas a futamido alatt is bek6vetk.rtix rir,., tep"rtaz els6lbki bir6s6g kizzir6lag a krilcs6nszerz6dds vIII.6. pontjrit ds a tannk valloinesaiemetette, esindokdt sem adta annak, hogy midrt nenr vette ng1,"L6U" 
" ttirof.i.rrirn 

'iJgiufiof.r,. 

"rr.fmegs6rtette app.346. $ (5) bekezddsdben frt indokokis-i kdrelezettsdgdt is.

Emellett hivatkozott arra, hogy az els<ifokir bir6sag azelltala figyelembe vett bizonyit6kokat is, - igya s,z.erz6d€s megjelcilt pontj6t -, valamint a megha'llgatott tamik vallom6s6t okszerLitleniil drtdkelte.Allaspontja 
. 
szerint, figyeremmel a.ra, hogly a" f"lper"sek i, 

"ri.;.ri;[. 

- 

ho-gy vort szoeirlolyam kockdzatrol. \ alamint
hat'iozonan aliit"nh. 

-rr"g:, 
t/rj6kozrattiik az iigyi-ereket az artutyamkotilal*r:i]'"i:ilr;i

'o"lvallo.m6sa szerint a ,,T6jdkoztat6 a Raiffeisen nr"r. a""r, 
"r"pri 

lakossrigihitelek rirfolyam ds egydb kocklzatair6r" -"ir"r"re.ii otiratot minden tigyrdllel, igy ferpercsekkelis isnierlette, igy az okirati bizonyitdkok e.*u t-,iuattomiisok okszeni ,iea"g"ieijr.f'" sak azt atdnyt lehet meg'illapitani, hoey azj. rendii.alperes a felperesekkel ismertette , t-iiitil, or.l.utu" n"grurtiirfolyamkocl<eiz ati l6iekoztat6t. Ez a. tdj'ioztato peaig mindenben megfelel az elviiriisoknak,amelyet a Kriria korrrbban csatolt itdleteiben ds' azoln trilnenoen a Gfv.vl.30.42 g/202r. 
d,sGfv.v1.30.44612021 . sz6m, itdlet6ben, tovitbbit a plfy.t.2o.3o6/2022. sz6nu itdletdben ismegrillapitott.

sdrelnrezte, l'togy a ziiogszerzod6s 6s keszfizet' kezesi nyilatkozat drv6nytelensdge kapcsiin azels6fokri bir6siig itdlete semmilye, jogi indokol6st n"m tar.tulmuz, igy nern 6rapithat6 meg azitdletb6l, hogv mire figyeremmel rillapitotta rrteg az ersrifo1.6 fi.G; ;;;;"Jzerzoa6sek
drvdnvtelens6gdt, igv ebben a kcjrben az els6fokri bir6;eg ;;.indok"rari ttii.1"i"nrJgenetiu rp. :+0.
$ (a) ds (5) bekezdds6ben foglaltak megsdr.tdsdvel n",, t5tt 

"l.g"t.
Ezzel tisszefiiggdsben l6nYegesnek tartotta, hogy a perbeli kdlcsrinszerzodds esetlegesdrvdnytelensege eserdn az elirir6 bir6s6gnak a 2or4l'dvi XL. tv. 37. g (1) bekezddse arap.lin azdrv6nytelensdg jogkovetkezndnyekdnt a'kdrcscrn.r".roa", e*eoyessd vagy itdlet hozatalig tdrtdn6hatzilyoss6 nvilvdnitlsar6r kelr renderkeznie, vagyis a 

-z6rogsierz6d6. "1, ; i"r;;i";yiratkozat
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dwdnytelens6ge nem lenne meg6llapithat6, hiszen a zllogszerzod's 6s a kdszfizeto kezesi

nvilad<ozat 6rv6nytelens6ge az e1si6mol6si tcirv6nyben irt kdvetkezm6nyek alkalmazasa eset6n nem

aif^pitfru,O *.g. AU6rponliu szerint a kolcsdnszerzod6s 6r'v6nytelens6g6nek jogkdvetkezmdnyeinek

levonasa el6tt1 z6logszeiz<id6s ds a kdszfizet' kezesi nyilatkozat 6rv6nytelens6ge 6nmag6bar a

kolcsdnszerzdclds 6rvZnytelens6ge miatt nem 6llapithat6 meg. Erre az els6fokri bir6s6gnak csak

akkor lett volna lehetosdge, hai kr,lcsons zerzodes irvdnytelensdg6nek jogkovetkezmdnyek6nt az

eredcti 6llapotot 6llitand helyre.

Illoadta, hogy az els6foku bir6s6g tdvesen ertelmezte 6s alkalmazta aPp. 172. $ (3) bekezd6s6t:

figyelmen kivtil hagyta azl a tenyl, hogy a perben vitatott ktjlcson szeruldest az I. rendri alperes

ZO'iZ. lLitius ZO. napjan felmondta, uugyi. 
^ 

kriveteldst teljes egdsz6ben lej6rtt6 tette. Az I. rendti

alperesi krivetelds igy nyilvanval6an 6s igazoltan le.iart, igy aPp. 172. $ (3) bekezd6se, valamint a

p'gZ. rv. 37. JS 
(1) t et eiaesen"t egytittes 6rtehnezdsdvel kizdr6lag rnarasztal6si kereset terjeszthet6

elo. Emellett. ha az drvenytelens6g jogkovetkezmenyeinek meghat6roz6sa kdrdben a keresetet

eloterjeszto l-elek a bizonyitrisi kotelezetts6gtiknek nenr tesznek eleget, ugy a teljes kereset

elutasit6sdnak van helye.

Az I. rendii alperes ernellett fenntartotta az els6foku eljards sorrln el6adott el6viil6si kifog6stit.

A II. rendu alperes fellebbez6s6ben az els6fokri bir6srig itiletdnek rnegv6ltoztatris6t, 6s a felperesek

leljes kcreseti lidrelmenek elutasitds6t k6rte. egyebekben n.rindettben csatlakozott az L rendri alperes

altal eLoadottakhoz.

Az I. alperes a felperesek fellebbezdsdre tett dszrevdteldben kifejtette, hogy az els5fokir bir6s6g a

1'elperesek fellebbezdsdvel 6rintett k6rben helyt6ll6 dont6st hozott.

Iirdemben ramutatott, hogy a felmond6sra jogszedien kerillt sor, an'relynek kordben a 412021. PIE

hatarozatban lbglaltak mentdn ekitcriesztett elsz6molds adataib6l egy6rtelmrien megrillapithat6,

hog1, a lelnronclas id66llapotriban 2.236.1,51.79 Ft taltozAsa iillt fenn a felpereseknek. A Hpt. 213. $

llfLekezcl6s e) pontj6ra ;lapitott fellebbezdsi 6rvel6ssel szemben az I. rendri alperes kifejtette, hogy

u ic;lcsorrszerzdl6s a teljes futamid6re vonatkoz6an tafialmazza a torleszt6r6szletek <isszeg6t. A

kolcsrinszerz6d{s IL pontja eloirja a t6rlesztordszletek sz6m6t (420), a torleszt6r6szlet dsszegdt

(871,23 CHF), a r<irleszt6rdszletek awilt6srtu16l alkalmazott 6rfolyamot (151,86 Ft/CHF) €s ez

alapj6n a CiJF tdrleszr6rdszler aktuAlis Ft ellen6rt6kit (132.305.- Ft). A torleszttirdszletek

eseciikr.ssdg6t a kolcscinszerz6dds V.2. pontja tartalmazza. L6nyeges, hogy a meg6llapitott havi

(lll[ lorles;t6riszlet Osszege a futan,icl5 v6g6ig keriilt meghatarozdsra, igy amennyiben nem kertilt

volna sor 6r1b tyamv6ltoz6ira, rigy annak forint drldke is vdltozatlan maradt volna a futamid6

vdgcig. Az dr.iolyamviiltoz6sb6l ered6 vriltoz6s az drlblyamkockdzat es az erre vonatkoz6

trijdkoztat6s kor6ben ert6kelendo ds nem Hpt. 213. $ (1) bekezdds e) ponda szelint'

Il6mutatott atra, hogy a kdlcs<inszerzodds V.5. pontj6bal irtakat a felperesek t6vesen 6rtelmezik.

lizzcl osszefiiggdsben rogzitettdk, hogy a DI'l rv.-ek modositott6k a szerz6d6sL 6s az egyoldalu

nr6dositasi j ogTrt az L rendii alperesnek torolt6k, mdsr6szl az alkalmazand6 6r'folyamk6nt kdtelez6en

az MNB hivatalos deviza 6rfolyam6t irt6k el6.

Ilzen ttlmenoen az utols6 kamatperi6dusban az I. rendti alperes nem a havi ttirleszt6r6szlet CHF

osszeg6t lett volna jogosult megv6ltoztatni, hanem a meghaterozott CHF havi torleszt6rdszlet

visszafizet6sdre vonatkoz6 CHF/IIUF rirfolyarr-rot. E kolbcn a felperesek 6ltal hivatkozott joger6s
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itdlettel szenrbcni fehilvrzsgalati eljhrdsban a l(uria a Pfv,I.2 1.6611201816, s,zamu itclctcbe,
kinrondta, hogy a Fov6rosi Torvenyszel< ala;stalanLrl 6llapitotta a [<olcso nszerzod,es c(rvenyte lcrsigdt
a Hpt. 213. S (1) bel<ezdds e) ponr.j6ban irra[< alapjdn

Hivatkozott arrzt, lrogy a felperesek en,cnytelensdgre vonatkozo elsz6molas6t erdcrlben is vitatta,
igy megalapozatlan a felperesek ezzel ellentetes eloaddsa.

A f-elperesek az I. ds a IL rendti alperesek 6ltal eloterjesztett
kertdk, lrogy a felperesek 61tal nerlr erintett kdrben a rnasodfokir
hagyja helybcn.

fellebbezesi kerelemnrel szcnrben

birosdg az elsofokir biroshg fteletet

Kifejtettdk, hogy scm az 1., sem a II. r'endri alpelesek fellebbez6si k6relme nenr felel nrcg a pp.
371.S (1) bekezdds d) pontjdban fbglaltakrak.

Hivatkoztak az EtJB C'449113. szlmu hatatozatira, a.na, hogy a t6jdkoztathsi k6telezeltsdg
teljesitdse nem igazolhat6 az ad6s rryilatkozat6val. Emellett rdmuiattak arra. hogy az Lr, alper.es
tdvesen 6llitotta, hogy -;<dzjegyz6i okir.atba fbglaltan elis,rertdk uolnu i.lp"r.."k, i,,ogy
megismcrt6k az 6rfblyan-rkock6zat visclisdrc vonatkoz6 brlnrilyen rendelkczdsl ljbL.n o krjrben a
kdzjegyzdi okirat serrm-rilyen tri.i6koztatiist nem taftallnaz, a kolcs<inszerzrjcldsbcn is csak al1yi
szelepel, hogy az ri.folyarrv6ltoz6s miatt nohet vagy csrikkenhet a fizetdsi kotelezetts69.

Kdrtdk, hogy a rnrisodfokri bir6sig az idcikdzben megsziiletett .1pe.1.60.01 5/202 1115. sz6n-tlu
jogegysdgi panaszelj6rdsban hozott hatiilozatot is vegye figyelernbe. A tisztessdges tajdkoztat6s
mdrc6jdr6l, mint ajogegysdgi panaszeljdr6sban jelenr6sdggel bir6 jogk6rddsr6l ajog"egysdgi hat6lyri
hal|rozat donttitt ds kitnondta. hogy a l(riria biirmely iratdrozatinak a rrigziteit I67i tartol,rmho,
kdpest cllentetes irtelmez6se l(otele26 erejiinek mfu nem hivatkozhatZ, amely reldelkez6st
tattaltnazza a Jpe.I1.60.021/2021117 . szin:it hatfuozat is. Az I. rendii alperls fellebbezdsdben az
altala 6t nem adott kockrlzatfeltar6 nyilatkozatban tbglaltakra hivatkozva attiqu, t ogy a tdjikozraras
r6sz6r6l megfelelo volt. A t6idkoztatzis 6tadls6t azonban bizonyitani nem-tuclia, igy a J<tilon
szdvegezett nyilatkozat bizonyitdkkdnt nem drtdkelhet<i.

El6adtak, hogy az i. rendri alperes hllit6srival szemben az els6lbku bir.6s6g it6leti dcintese a
zblogszetz6dds 6s a kdszfizetcj kezesi szerzciclds drv6nytelensdg6vel kapcsolatbin is megalapozott,
drvdnytelen szerz6dds nem keletkeztet kcitelmet, tehait ahhoi sem iog, sem kotelezettsdg nem
kapcsol6dhat, er.mek ok6n a szerzodes biztositdsrira szolgdl6 jelz togszeizodl,s ds kezesi szer.zcidds
rs. drvdnytelen. Amennyiben a szerzcld6s drvdnytelen, thho, r"-.ityen j ogkcivetkezmdny, igy
felmond6s sem kapcsol6dhat.

Az el6vtil6si kifog6ssal dsszeftiggdsben eweltek azzal, hogy amennyiben a szerz6ddsbol ered6
kdtelmi ig6nyek 2017. jrilius 20. napjdval eldviiltek, ugy a II. iindri alpeies kcivetelise is alapralan.

Az I. ds II. rendti felperesek, valamint az I. es II. rendri alperesek fellebbezdse annyiban
megalapozott, hogy sziiksdges az els<jlbkri eljarris rdszbeni megismdtldse. kieg6szit6se" nrert az
els6fokri elj6r6s ldnyeges szabdlyainak megsdrtdse az iigy 6rdemi elckintdsdre iihutott, ds armak
orvosl6sa a mAsodfokri eljiiriisban nem dsszerii.

Ezt meghalad6an azI. es II. rendti felperesek, valamint azl. eslI. rendii alperesek fellebbezdse nem
rnegalapozott.
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Mindenekelott rogzitt a m6sodfoku biros6g, hogy a felperesek az elsofoku biros6g itdletdnek

keresetet elutasito teljes rendelkezdsdvel szemben terjesztettek e16 fellebbezdst, azonban abban nem

kdrtck, hogy a rndsodfbkf birosag a szerzodes VIII.9. pontj ihan foglaltak ervdnytelensegdt 6llapitsa

meg (kereseti kerelmilknek megf-eleloen), illetve el're vonatkozo erveiket sem adt6k elo, igy a

nrlrsoclloku birrls6g ebben a korben az elsofbku biros6g iteletenek drdemi feltilbiriilatdt mellozte.

Az elsotbl<u birosdgaz I. rendu f-elperes es az I. rendii alperes kozott letrejott szerzodes kdreben a

renyall6st a rendelkezdsdre 6116 bizonyitekoknak a Pp.279.$ (1) bekezddsdben foglaltaknak

rnegtelel6, okszeru merlegeldsevel helyesen dllapitotta nreg es abbol helyt6llo jogi kovetkeztet6st

levonva 6llapitotta meg, hogy azI. rendu alperes nem ureglbleloen t6j el<oztatta azL rendu felperest

t.t sz,t:rzodesben rejlo 6rfb11,s11l<ockinatrol, igy a koztuk letrejott perbeh szeruodes ervdnytelen.

A r-r1aisoclfokri birosag az elsofoku biroshg a\ta| ebben a korben kifejtett 6116spontta1 egyetert, igy azt

a I,p.386.$ (4) bekezclesdben foglaltakra figyelemmel rnegism6telni nem kiv6nja. AzI. es II. rendu

alpe re sek felle bbeze seben f-elhozottakkal o sszefug gesben az alirbbiakra mutat 16 :

Az e ljdr'6 birosihgok clonteseinek .iogegysd get az. Alaptdn,ury 25. cikk (3) be1<ezdese es a biros6gok

szeryez.ererol es igazgatasdrol szolo 2011. evi CLXI. tv. (Bszi ) 41. $ (1) bekezddse alapjana Kuria

jogegl,segi dontesein keresztul biztosftf a. Ilbb61 l<ovetkezoen a I(irria 6ltal meghozott Polg6ri

Jogegysegi es a Jogegysegi Flat6lyu hat6rozatok valamennyi birosag szdmfxa kotelezendd

alhalmazandoak.

A l(irria jogegl,segi hatdlyir Jpe.I.60.015l202ll1S.szamir ( a tov6bbiakban Jpe.) 2021. november 22.

rrapjirn meghozott hat6rozatAnal< 34. pond6ban elvi 6lvvel rnondat ki, hogy a212014. PJE hatarozat

L pontja (Ha a penztigyi intezmenytol kapott nenl nrcglelelo tdjekoztatas vagy a tajdkoztat6s

elnraraddsa folytdn a fbgy aszto alappal gondolh atta trgy, hogy az lrfolyamkock6zat nem va16s, vagy

of csal< korlatozott mertekben terheli, a szerzodesnek az 6rfolyamkocl<azatra vonatkoz6

rer-rdel[<e zese tisztessdgtelen, aminek kovetkezteben a szerzodes rdszlegesen vagy teljesen

ervdnl,lslsn; azzal a kotelezo (kiegdsztilt) drtelmezessel all<almazhat6, amely szerint akkor

meglelelo tartalmu az arfolyamkock6zatrol nyirjtott tdj6koztat6s, ha az 61ta16:nosan tdjel<ozott,

iszszeruen figvelrnes es l<ortiltekinto, 6tlagos fogyaszt(r a ta.iekoztat6s alapj6n a szerzodeshez

kapcsoloclo 6rlblyarnliock Azat tenyen cs nribcnletdn kivtil azt is l'elismcrheti es ertekelni tudja,

Irog\, a nemzcti fiz,etoesz,koz (a lorint) 6rfolyama a l<olcson nyilvirntartasba vetele szerinti devtza

irrlblyanrdhoz kepest szintara al<fu jelentos mertekben is kedvezotlenril viitozhat, 6s eziital a

lbgyaszto t-enr-rallo tartozitsitnak, a szerzodes szerinti titernezdsben esedekessd v61o flzetdsi

kotelezettsdgenek mdrt6ke j eientosen megemelkedhet.

A misocllbkir 'oiros6g az Arloly'arnkockazaLrol adott tajiil<oztatiist er fenti idizett Jpe. hatarczattal

pontosiiott. konl<retizdlt szelrpol')trendszer alaipjdn iteltc nreg. R6rrutat arra rnisodfoku biros6g,

hog), a Kuria a jogegysegi panasz vizsgirlatakor jogkerdisben valo elterist vizsg6lt, amelynek

korebcn a jogkerddst akkor tekintette azonosnak, ha L<izdrolag az azonos tartalmir, irdsban adott

t61 el<o ztat6s al a pj 6n ke I 1 m e g ite ln i a taj eko ztatits me g fe I e I o s e g e t.

Az clsoloku birosdg aPp.279.$ (1) bekezdes6ben foglaltaknak megfeleioen, okszerti mdrlegel6ssel

allapitotra meg, l-,og), az I. rendri alperes a szerzoclesbcrr rejlo drfolyamkocl<6zatrol kizdrolag az

cg-vcdr kolcsiinszerzodesben t6.i6koztatta. L, titickozlaths lietsdgmentesen nem f-elelt meg a fentebb

I r iva[kozott kriteriunrolinal<.
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Az alperesek az 6ltaluk hivatkozott kiilcin iven szdvegezett taj6koztat6s felperesek dttali atvdteldt, a
felperesek vitatasaval szemben nem tu(lL6k bizonyitani. Az alperesek altal ebben a krirben nregjekjlt
tarfk valloflrrisa alapjdn sem lehetett arra a kdvetkeztetisre jutni (az htv6tel igazol6sfu a szolg1lo
al6ir6s hi6nyzrrban), hogy a kiilon iven sz6vegezett tartalommai tdrtdnt meg a tzij6-koztatris. A raurik a
konl<rdt szerz6d6skcit6s kririilmdnyeire nem ernl6keztek, igy az Tltalinoss:igban eliadott
tanrivallom6suk alapjdn nem volt kdtsdgmentesen megallapithat6. hogy rdsziikrol a ierbeli konkrdt
esetben mi hangzott el.

Helyesen hivatkoztak a felperesek arra. hogy az EUB ds a Kuria iiltal irrinyitott biroi gyakorlat
alapjin az ad6s .yilatkozat6val nem igazolhat6 a t6jdkoztatiisi kcitelezettsdg telesitise.
Az I. rendri alperes 6ltal megjelolt kdzjegyziii okiratban olyar, az 6rfblyimkbck6zat ismertctesdre
vonatkoz6 rendelkez6s nem azonosithat6 be, arnely tarlalm6t tekintuL az egyedi szerz6cldsben
foglaltakon tul tovribbi informdci6t nyirjtott volna az L rendri felperes r6sz6re. X k<izjegyzoi okirat
egyes pontjai tartalmazzik a szerzi5dds targyal, Maz a krilcs<in-, valamint a t6rlesztci r6sz'iet <isszeg6t
d'evizitban, ds arra vonatkoz6 rendelkezdst, hogy azt folintban kell visszafizetn i. Azonban az 7.
valamint a 13. pontban foglalt azon nyilatkozatot. hogy a kcilcsons zerzbdes feltdtcleit az ad6s is a
kdszfizet<j kezes tudomiisul veszi. kiteliesztoen nem lehet akkdnt 6rrelmezni. hogy a kiilcin iven
szdvegezett, 6tl6that6 6s vikigos tattalon.tmal rnegadott rirfolyamkock6zati trijdkoztiiris ismeretdben,
a felperesek az drfolyamkockrizat konkrdt viseldse mellett tiszteiban Iehettek azzal. hogy ez 16juk
milyen gazdasdgi terhet 16.

Az els6fokri bir6s6g elj6r6sa sor iin igy helyt6ll6an 6llapitotta meg, hogy az 6rlolyamkockrizati
trijdkoztatrist az egyedi szerzoddsben lbgJaltak mentdn kell vizsgrilni l.lrLe iekintettel'a masodtbkir
bir6srlg figyelernmel volt a Jpe. nreghozataldt kdvetoen a I(irria iilal. az azonos tartaLnj
tdjdkoztatis megfelelcisdgdt vizsghl6 hathrozataiban foglaltakra.

A Kuria a perbelivel megegyezo tartalmt kock6zatfeltir6 nyilatkozatot a Pfv.VIII.20.55 l/202116.
szamt hatdrozat:lban vizsg6lta ds annak lendelkezdseit nem tal6lta megfelel6nek.

Az els6foku bir6s6g a tdjdkoztatris megfelekisdgdnek az 6rtdkel6se sordn helyesen vetette 6ssze az
EUB C-186i 16.. C-2611'3.szhn:i hatirozataiban rogzitelt ds a I(r-iria BH.7O20.152.sz.Limon krizzd tett
hal'rozataban irdnyad6an osszegzett. a tbgyaszt6kkal k6t6tt szerz6disekben alkaltnazott
tisztessdgtelen leltdtelekrSl sz6l6 93li3IEGK irrinyelv (a tovibbiakban: Ir6nyelv) 4. cikk (2)
bekezdds6b6l ktivetkezoen, a vil6gosnal< 6s drthet<jnek minSsithet5 rir.folyamkocLrizati tajekoztaias
kdvetelmdnyeit az eset egyedi kdrtilm6nyeivel, amelyet a m6sodfokri bir6sdg kiegiszit a Ktria BH
2021.141. szitlm alaltkdzzltett Gfv.VII.30.090l2O2Ol9. szitmit hatdrozata ds a l-ent[kben iddzett Jpe.
el6irdsaival.

Eszerint a l6j€koza6s akkor :.ninosithcto vilagosnak ds drthetonek, ha a szok6sosan t6jdkozott,
6szszenlen figyelmes 6s kciriiltekint6 /rtlagos lbgyaszt6 a szerzoddskcit6skor fel tudja isrnerni annak
veszdlydt, hogy az 6rfolyarnroml6s val6s kockiizat, amely ak6r jelent6s is lehet, igy a gazdas1gi
helyzetet srilyosan drintheti. Ennek a kdvetelmdnynek pedig az a tdjlkoztatits f.[i meg, arlely
nemcsak azt tartalmazza, hogy a tcirleszt6r6szletek m6rt6ke - az riolyamvaltoz6st6l fiiggoen -
cs6kkenhet vagy emelkedhet, hanem alra is felhivja a frgyelmet, hogy az ar-folyamemelkedesnek
esetlegesen jeleutos gazdasdgi krivetkez:ndnyei is lehetnek.

Az els<ifokri bir6s6g helytrill6an jutott ara a ktivetkeztetdsre, hogy onmagiigan a kolcsrinszer.zocl6s
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VIII.6. pontj i$an foglalt tdjekoztat6s nem volt megfelelo, mert abban csup6n az szerepelt, hogy a

deviza forinttal szembeni 6rfolyamdnak alakul6sa a l<6lcson forintban torteno visszafizetdsdnek

terhe it egyardnt novelheti es csokkentheti. azonban nenr hivta f-el a tigyelmel az arlolyamv6ltozas

lehetseges jelentos mertdk 6re, az nem tartalmazta, hogy nrindez az ados szitntdrajelentos gazdasdgt

nehezsegeket is okozhat, ds abbol reszletesebb magyarAzatot az |rfolyamkockbzat mechanizmusdra,

konkret mukddeserc az I. rendu felperes nem kapott.

Jelen elj6r6sban az L ds II. rendtl alperesek nem adtak elo olyan kortilm6nyt. anrely a hivatkozott

Kr-rriir-i hatirozatok tcny6ll6s6tol olyan eltdrest jelentendnek, amely indokoln6, hogy a m6sodfokri

biL6s6g a vizsgirlt jogl<crdesben elterjen a I(uria fteleteiben Ioglaltaktol.

Iirre tcl<intettel az elsofbku birosag a212014. Polgari iogcgysegi hallrozatnak, azlritnyelv 4. cikk

(2) bekezclesdnek, valamint az Europai lJnio Bfros6ga C-227118. es C-51117. szdnu hatarozatarnak

serelrne nelkul jutott arra a kdvetkeztetdsre, hogy a jeientos 6rfolyamroml6sra is az ebbol eredo

esetlcgesen sr.ilyos gazdas6gi kovetkezmenyekre toltdnt reszletes figyelmeztetes hi6nya miatt az I.

rendti felperes nerr) tudta re6lisan felmerni az 6ltala vallalt kock6zatot, annak lehetseges

liovctl<ezmeny'cit. F,z,ert az. ar1'olyarnkock6zat viselesirc vonatkozo kikotes tisztessdgtelensdge

1bl1,tin a kolcsd nszerz,odes ervenytelen.

A lelperesek az elsofokir elj6r6sban a kolcsonszerzodes ervenytelensegdnek rnegdllapitilshra

vonarkozo kerelmriket aHpt.213 $ (1) bekezdes e.) pontJara alapitottan eshetolegesen terjesztettdk

elo, igy azt az els6foku biros6g a Pp.3a2.$ (4) bekezddse alapjin az els6dleges, az

arlblyaml<ockazati t6jdkoztatas tisztessegtelensege miatt ervenytelenseg meg6llapitirsitra vonatkoz6

kereseti kerelernnek torteno helytad6sra tel<intettel -- erdcrnben nell vtzsgiilta, ugyanezen okbol a

rn1sodl'o[<t bir"osag sem vizsg6lta az erre vonatkoz6, eshetolegesen eloterlesztett fellebbezesi

kerelme t.

Az clsolol<u birosdg azonban a Pp.342.$ (1) bekezdeset megsertette akkor, amikor a felperesek

kereseti kerelmen titlterjeszkedve meg6llapitotta, hog), a f-elperesek, mint ztiogkotelezettek,

valarnint az I. rendri alperes kdzdtt a kolcsonjogviszony vonatkozds6ban 2008. szeptember 29.

rrapiair-r letrejott onalIo zalogiogot zrlapito szerz(ides ervenytclen.

A lclperesek ttjbbszor modositott6k. por-rtositott6k kereseti kdrelmlil<et, azonban a ziiogszeruodes

erruerrytelensdgenek meg6llapit6s6ra vonatkozoan azt nent terjesztettdk elo, igy az elsofoku biros6g

a kereseti kdrelmen tulterjeszkedett.

Az,L es II. rendr-i alperesek Pp.381.$-dra alapitott fellebbezese abban a korben megalapozott, hogy

elsolol<[r birosirg mcgsertette a Pp.346,$ (5) bekezdesdben tbglalt indokol6si kotelezettsdgdt akkor,

an-rilior a kdlcsdnszerzodes biztositekakent vallalt kesztlzeto kezesi szerzodes drvdnytelensdge

mcgillapit6s6nak erderli indokait neln rogzitette, ameh,r'e tekintettel az elsofbkir itelet ebben a

korbep f-eltllbirirlatra alkalmatlan es az erre vonatkozoan Ltz elj6r6s ruegism6tldset teszi szriksegesse,

ligyclcn-rmel au'ra, hogy arlennyiben a m6sodfoku birosag" azt saj6t eljdrdsban potoln6, ugy elvonn6

a l'elck fellebbezesi jog6t.

A Pp 381-$-ra alapitott hat6lyon kivul helyezest teszi indokoltt6 az is, hogy a felperesek

tr''ellebl;ezdse az elsz6mol6s es fchnond6s -iogszerusegenek rnegdllapit6sa koreben az al|bbiak ok6n

rncgalap ozott.
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Az elscjlbkt bir'6szig nem teft eleget a pert'elvdteli szakban a Pp.237,g (1) bekezd6sdben tbglalt
anyagi pervezetdsi kritelezettsdgdnek, an-rikor nem hatott oda, hogy a leiperesek a kereset hi6nyair
p6toljrik.

A felperesek a szerz6dds drvdnytelensdgdnek jogkrivetkezmdnyek6nt a szerzodds hatrilyoss6
nyilvdnit6s6t kettek, azzal, hogy a bir6szig az ziltaluk megjel6lt dsszegben hat1rozzameg a ll. rendri
felperes fel6 lenn6ll6 tartozdsuk osszegit. Az 6rvdnytelen szerzodds hat6lyossri, illetve drv6lyess6
nyilv6nitiisa sordn azonban sziiksiges annak megiekildse, hogy a bir6srig az drvdnl.telen szer.zodist
milyen tartalommal nyilv6nitsa hat:111,6ss1, avagy 6rv6nyessd, ds csak ez1 kclveitien keriilhel sor
arra, hogy az elsziimoldst elv6gezze a meghatiirozott szerz6ddsi tartalom mentdn.

A 2014. 6vi XL. tcirvdny (a tovdbbial<ban: DH2. t6rv6ny) 37. g (l) bekezclds szerint a GI a
birosrigt6l az 6rv6nytelens6g jogkovetkezmdnyekdnt a szerz6dds 6rvinyess6 vagy hatfuozathozatalig
terjed6 id6re tcirtdno hatrilyoss6 nl,ilv6nitrisdn ak az alkalntazls6t kdr.heti.
Az drvinytelens6g j ogkcivetkezmdnyeirol sz6l6 1/2010. (VI 28.) PK vdlemdny 6. pontja drtelnidben
a szerzodes 6rudnyessd nyiJv6nitrisa prioritist 6lvez a hatrilyossri nyilv6nitrissai ,r"illr*. e,nellett az
5. pont szerint. ha az ervdnytelcnsdg o1<a k ikiiszobcilhet6. a bir6srig az iruinyr,,lcn szcr.zodtrsr a
megkcitdsdnek idripontjara visszarneno hat6llyal drudnyessd nyilv6nithatja.
A 612013. PIE hatfuozal4. pontja is meger<isitette, hogy ha i birorag a szerz6c{6s 6rvdlyteicnsdgdt
6llapitja meg - a jogkdvetkezmdnyek alkalmazris6ra iranyul6 kJ'eset (viszontkereset) esetdn,
feltdve. hogy az irudnytelensdg oka kikiiszribolhet6 * a bir6sdgnak els6sorban a sz.erzodes
dr-vinyessd nyi h,iinit6sara kell tdrckedn ic.

A bir6s6g ebbcn a korben an6l hatlLroz, hogy egy korldtlan rLrfolyarnkockriz atot tafialmaz6
szerz6dds helyett milyen iirfolyamkockdzat viseldse mellett 6llithat6 l"telyte az er.edetileg
egyenirtdkri szolgiiltat6sok 6rtdkegyensrilya, figyelemmel arra, hogy a hirinyos rir tblya6rkock{zati
tillkoztatis miatt a l<ocl<6zat korliitlan viseldsile a fbgyaszt6 nem sziimithatr:tt

Amennyiben a szeru6d,es tartalma meghatrirozhat6vii v6lik, lesz abban a helyzetben a bir6srlg, hogy
az ellen6rdekii ldl vitat6sdra tekintettel. a felperes trltal - amegrillapitotl tartalomnak megfetel6en -el6terjesztett elszdmoliis sziims.aki adatait igazsrigiigyi szak8rtri tevon6s6val ellettorii:te. igy az
elsofokri bir6s6g id5 el6tt hivta fel a felpeteseket a szak6rt6i bizonyitrisi inclitviinl,elciteriesztiiire,
ds ennek k6vetkeztdben a Pp.265.8 (1) bekezdds6ben foglaltakat inegsdrtve. heiyrelenitl vonta le
annak jogkcivetkezmdnyeit is. EIre tekintettel ebben a kdrben sztikiiges az elj6ras perfotvdteli
szakt6l val6 megismdtldse.

Fentiekre figyelemmel a rndsodfokri bir6sdg az els6fokri bir6srig itdletdt a pp.383.{ (4) bekezddse
szerint rdszitiletnek tekintette. ds azt a i<tilcscins zerzldds 6rv6nytilens6g6nek megriliapit6sa kordben
helybenhagyta, ezt rr-reghalad6an az els6fokrl bir'6s6got ril et3aLasra= es nj hitAroLat hozatalfua
utasitotta.

A megismdtelt eljrirrisra vonatkoz6an meghagyja az els<ilbkir bir6sagnak, hogy a perlclviteli
szakban tisztazza a fblperesek kereseti kdrehneit:

Sziiksdges levomi a jogertisen 6rv6nytelennek nyilvrinitott k6lcsiinszerz6dds jogkcivetkezmdnyeit.
de erre csak abban az esetben van m6d, ha a felperesek kereserpontositdsuklai el6adj6k miiyen
tartalommal kdrik az drv6nytelen szerzcid6s orvosldsdt. r"ni az a szerz6ddses tartalolr. arr1ely az
6rvdnytelen reudelkezds helydbe lip. tovribbri a felek krrzcitti elszAmoliisra kiierjed6 ds
cisszegszerrien is megieldlt, hatiirozott kerelmet kell eloterjeszteniiik, ahogyan azt a 20l4.dvi XL.tv.
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37.$. (1) bekezd6se el6irja.

A tovabbi kereseti k6relem k6r6ben fel kell hivni a felpereseket arra, hogy egyertelmiien je161j6k

-.g, h"gv a k.lcsonszerz6Jgst biaosit6 mely szeiz6d6s (szerz6d6sek) €rv^6nytelens6g6nek

meg6llapit6s6t k6rik, az erre ir6nyul6 keresetiik drdemi r6sz6ben a Pp.170.$ (2) bekezd6s6ben

i;;T;ilffi -"gret"to"r, adjak el6 hatarozott kereseti kdrelmiiket, az drv6nyesiteni kivant jogot a

joialap megiel,oidse irtjrin, az azokat megalapoz6 t6nyeket, az 6rv6nyesiteni kivrint jo-g, a t6nyallitas

tri t.r.r.f, rcrelem kdzdgi tisszeftigg6-s levezetds6ie vonatkoz6 jogi 6rvel6siiket, illetve az azokat

al litmaszl| bizonyltdkokat, bizonyit6si inditvanyokat

Az ellenkdrelem tiikr6ben kell meghatiirozni a felek bizonyitasi 6rdekdt, ds a felaj anlott bizonyitast

lelblytatni, szi..iksdg eset6n szak6rt6 bevon6sdval'

Az alperesek 61ta1 el6terjesztett el6viil6si kifog6ssal iisszefugg6sben 1T4:"..dl"k" qt6s6g arra hivja

fel az els6fokf bir6s6g figyelmdt, hogy az Eur6pai Bir6s6g e\6tt C-'176/19. ',ds c-782119 ' szdxrnri

"gi"rft." 
ugy"f. alapjiul izolg6l6 t6n ;[es u ptibtliu"l .-t'yiban 

azonos' 6s igy a per elddnt6se

,i.*pontjau-or figyeiembe *"'nAo, togy az Eur6pai Uni6 Bir6s6ga a francia t(r6s6g k6rd6s6vel

tirrr.fUggerU"n ilt vizsg1lta, hogy akkii, ha egy szerz6dds semmisnek bizonyul, akkor a be1s6 jog

szerinr a semmiss6g mellett az eiO"rite. k6rdds6ben van-e valamilyen kiildn elbir6lis a fogyaszt6i

igdnyek tekintetdben.

i s'lrorag ebben az iigyben fgy foglalt 6ll6st, hogy.a logyasztokkal k6tdtt szerz-rid6sekben

uitrrn,,or.itt tisztessegtelen fett#ten[t sz6l6. 1993. riprilis 5-i 93/l3/EGK tan6csi irrinvelv

i. 
"itt..n.t 

(l) bekez,i6s6t ds7. cikkinek (1) bekezd6s6t a tdnyleges 6rvdnyesiil6s elv6re tekintettel

fgy kell 6rleimezni. hogy azokkal ellent6tes az olyan net,zeti szab6lyozds, amell' a 
-fogyaszt6 

6ltal

tElyuitott kireinret alJroz koti. hogy az elad6 vagy szolg6ltat6 ds e {bgyaszt6 kiizdtt l6trejdtt

.z.,lr,'ii.rL,*n szerepl6 feltdtel tisztesilgtelen jelleg6nik me96llapit6sa irdnti kdrehnet 
.el6viildsi 

id6n

bet.iit nyirj rsak be, illetve az ilye, tiszteisdgtalen 1'eltdtelek al*pj6n jogalap ndlkiil kilizetett

osszegc'k i.isszatdritdse iranri kcir ellret dtdves el6viilcrsi id61 beliil ryu.itsak be' ameunyibel e

haLaridi, a kdlcsiinajeinlat elfbgadasdnak napjdn kezcl6dik, igy lehetsiges, hogy a tbgl'aszttr ebben az

idopontban n",, unit tuclat6ban az ezen ir'6nyelvb6l ered6 dsszes joganak'

A l3{r.6srig az itilere intlokoliisirnak [27] bekezclisdbeil kifejtette. hogy az 6ilnnd6 it6lkez6si

gyakorlat izerint az e reriiletre vonatkozri kiilon6s uniris szabAlyozis hi6ny6ban a 93/13 iranyelvben

ciiiirt tbgyaszttividolern vigrehajtiisinak t6szletes szab6lyai a tag6llamok el.i6r6si auton6mi6j6nak

*tr. utip3an azok belsd jcgrendj6be lartoz.nak E szab6l-,-ok azonban nem lehetnek

l<edveztjtienebbek, mint a tru.ontlO 11{)*O jellegii esetekre vonatkozo szabrityol< (az eg.vendrtikiis6g

elve), ds neni lehetik a gyakorlatban lehetetlinne vagy rondkiliil nehezzd az uni6s jogrend riltal

biztositott logok gyalrotlis6t (a t6nyleges drvdlyestiles elve)'

Fentiek alapj6n akkor, amikor az el6viil6sre tdrt6n6 hivatkoztlst vizsg6lja az els6foku bir6s6g,

figyelemmei"kell lennie az el6vii16s pere ir6nyad6 
_ 

s zabdlyrendszer€re, amelyet a szerz6d6sk6t6s

ia"o'portiara tekintettel rPtk. hatriLroz meg, ezen beliil is az eldviiles kiil6n6s szab6lyaira (nyugv6s,

megszJkad6s), a DH tdrw6nyek el6viilds nyugv6sara vonatkoz6 szabiiyaira 6s arra, hogy a

felplresek v!gs6 soron nem a tulfizet6s visszat6rites6t, hanem csup6n a jogszeni k6vetel6sek

szerzod6s kdr6ben tdrt6n6 elsz6mol6srlt k6rik.
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E'zen tillmeno en az elsofoku biros6gnal< a szerzod,es ervdnyesse ,yilvanftdsa sorirn megira tittozottszerz6desi rendelkezdsek menten kdszitett elsz6molds ad,atai alapjan kell a fblnro,cl6sjogszenisdgdnek l<oreben 6116st foglalni.

Az elsofokir bfros6gnak teljeskcir"uetr rciszftenie l<el1 rrreghozott clonteserck indokait is.

Hatdrozata jellegere tekintettel a mdsoclfokrh birosag az eljarasaban l,elnrer,lr perkolrscget iiPp.386.$ (3) bekezdese szerint csak meg6llaprtotti annak viseleserol az,,lsofoku bfros6grende lke zlk az e lj 6r6s t b ef ej e zo hatar o ztttab an.

perl<ciltse ge a szemdlyes koltsdgf-eljegyzesi joguk lblyt6n
iellebbezdsi illetdkbol ds a .io,qi t.pris.t.J.rt .iaro. a

bel<ezddse szer.int nteg6llapftott br.utto

Az r' es II' rendri alperesek perkoitscge az 6ltaluk egyenkent ,regfi zetettfellebbezdsi illetdkbol ds az IM. ..nd.I.t 3.$ (6) tekezddse 
'i,upiur, 

a kifejtett tigyve<1itevdkenvsdshez isazitottrisvvddi rnunl<adfjbol allt. amelyet a m6sodfokii6iros6g a,zr.rendti alper.esrdszdre 
,+ . - Ft-ban. mig a II. rendii alperes .jav6ra brutt6Ft-ban allapitott meg.

Budapes t, 2022. novenibe r 22.

l6

Az I. es II. rendri felperesek ni6sodfol<ir
meg nem frz.etett, feljegyzett
3212003 rVIIL22.) IM. rendetet 3. $ (5)

ugyvedi munkadrjbol allt.

a tandcs elnoke eioado bfro bfro


