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A Pe:;ti K<izponti Keriileti Biros6g
a dr. Olsavszky Pdter iigyvdd (1244 Budapest, Pf. 903.) 6ltal kdpviselt

'

dr.

a

(

r tigyvdd

.) felperes 6ttal

(.

'.) 6ltal kepviselr

OTP Faktoring hrt.0066 Budapest, Mozsdr utca 8.) alperes ellen
v6grr:hajtds megsziintet6se ir6nt inditott perdben meghozta az alilbbi

iTBLETET:
- - -ds
i

A birosrig a

sz6mf, vdgrehajt6si z6rad6kkal ellAtott okirattal elrendelt es a Dr.
Vdgrehajto lroda elott
. r;z6mon folyamatban levo

vdgrehaj tdst megsztinteti.

Kcitelezi

a

bir6s6g az alperest, hogy 15 napon beliil fizessen meg

a felperesnek

972.179.-

(kilencszazhetvenkdte zer -sz|zhevenki lenc ) Ft perko ltseget.

Felhivja a bir6sdg az alperest, hogy az ad6hat6s6g kiilon felhiv6s6ra fizessen meg az d,llanrnak
I 03 I 3 40,- (egymil li6-harmincegyezer-haromsz6enegyven) Ft illeteket.
.

.

Az itdlet ellen a kdzbesitdst6l szdmitott l5 napon beliil

a Fovdrosi Tdrvdnyszekhez cimzett, de jelen

bir6s6gn6l 3 p6ld6nyban irdsban benyu.itand6 fellebbezdsnek van helye.

A. felek a fellebbez6si hat6rid6 le.jArta elott kozosen kdrhetik a f'ellebbezes tingyaldson kivi.ili
elbirrildsdt.

Ha a fellebbez6s csak a kamatfizetdsre, a perkdltseg visel6sdre vagy Orsszegdre illetve a meg nem
fizetr:tt illetdk vagy az, 6llam 6ltal el6legezett kolts6g megfizet6sdre vonatkozik', az el6zetes
vdgrr:hajthat6s6ggal, a teljesitdsi hatarid6vel vagy a rdszletfizetds en5;eddlyezesdvel kapcsolatos,
vagy az itelet indokoldsa ellen irAnyul, a fellebbezo fdl a fellebbezdsben kdrheti tArgyalas
meg1afi6set.

INDOKOLAS
A felperes 6s ad6starsa
novernber 14. napjdn Kockdzatfelt6r6 nyillatkozatot irt al6 az alperesi
jogel6dtol igdrryelt deviz6ban nyilvdntartott lakds- ds jelzdlogtipusil hiteligdnylds sor6n, amelyben
az addsok kijelentettdk, hogy tudomAssal birnak anol, hogy a kdlcsolrszerzodesbe rdgzitett deviza
Arfolyarna naprol napra valt.ozik (sva.ici frank esetdben b6rmilyen iranyban ds b6nnilyen mertekben),
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megdllapithato.
ez6rt az eseddkessdg napjdn megfizetendo rdszlet forint Osszege ellore nem
gyengtil. a
6rfolyama
Amennyiben a folyjsit6s napjrin ?*.ny.s arfolyamhoz kdpest a forint
deviz6lian meg6llapftott t6riesx6r6szletek forintban megfizetendo ellendrtdke akar .ielent6s
mertdkben emelkedhet.

Zrt. minl
Orsz1gos Takarekpenzrir ds Kereskedelmi Bank Nyrt, es az OTP Jelz6logbank
j ad6s, valamint
: *_
- - - adostars/zalogkdtelezett kdz.6t1
hitelez,bk es
" I kozjegyzo
,. sorszamf klzjegyzoi'
. rlecember h6nap 28. napjdn dr.
osszege:
okirattra foglalt k6lcsonszerroder jott letre. A kolcsdnszerzodes l/1. pontj6ban a kolcsdn
val6
deviz6ban
osszeg6nek
kdlcs6n
1 1.520.000;- Ft-ban kerult r<igiitdsre azzal, hogy
t<jrtenik.
meg6llapit6sa a foly6sit6s napjan 6rv6nyes bank 6ltal alkalmazott v6teli Arfolyamon
tdjehoztatlftk.
u*!tty.i az ad6sokai a hitelez6k a foly6sit6si ertesito megkiilddsevel

Az

-.

_-

, -, '

-

irltal

a

-

tl
kolcs6nszerz6dds 1.2.b. ponda alapjdn a jelzalogul lekotott ingatlanra vonatkozo
j6ruldkai
erejeig jelz6lc,gbankor egyeduli kedveznrdnyezettkent megjel6l6 a hitel es egy 6ves
(Az ebben a
eruenyis ds hat6lyos teljes k6ni vagyonbiztosit6s szerzddds bemutat6sa ar hitelezoknek
forint).
pontbrrn megkovetelt biztositds dijenak becsi.ilt dsszege havi 3.000, - Ft, azaz h6romezer
letenek
foly6sz6mla
A kdl,csdnszerzodesl.2.c. ponda alapjan a III.3. pontban megjel6lt lakoss6gi
a havi
igazol6sa, a sz6mlasz6m'bejelentese, valamint a megbizds megadds;a a hitelezoknek
trjrleszt6rdszletek beszeddsere a lakossagi fo ly6 szam i arol.
az igenyelt kolcsdncisszeg 1o/a-inak (egy szdzalekanak) megfelelo dsszegti' dr:
Azl.2.d.pont alapj6n
'tttatvan
suajci frank) hitelkeret bedllitdsi jutaldk megfiz:etdse. A II. pont alapjAn az
legal6bb OO CHf
iniul6 teljes hiteldij mutat6 THM) a jelen kdzjegyzoi okirat al6ir6sakor 6vi 8,08 % (nyolc egesz
nyolc szinad sztnaiekl. Az indul6 teljes hiteldij mutat6 meghat6roz6sa a forint fizetdsek alapj6rr
t6rt6nt. Az indulo teljes hiteldij mutat6 meg6llapit6sa kdrdben a fizet6sek m6s devizanemre
6tszarnit6san6l figyelembe vett, a bank riltal alkalmazott deviza v6teli ds elad6si arfolyam

A

drv6nyess6g6nek napj a:

A II.l.. ponl alapj6n r t.it.ron iigyleti kamata ekozlegyzoi okirat al6irlisakor evi 5,45%o (ot egesz
neg1n,sn61 szdzad szinal€k).

e ii.:1. pont alapjan a kezelesi kdltsdget e kozjegyzoi okirat al6ir6sakor evi 2,04%o (ketto egesz ndgv
szinad'szinal1kj. A kezel6si k6lts6get az ad6sok a foly6sit6s napj6t6l k(itelesek a hitelezok r6szdre
megfizetni.

esetdn a kdsedel,em idejere a hitelezoknek
keseclelmi kamatot kdtelesek fizetni. A kesedelmi kamat 6ves mdrtdke rnind a kdlcscintoke, mind a
hitelctij fizetdsi kdsedelem esetdn: a kdsedelembe eses id6pontja szerint ugyleti kamatldb, plusz a
kesectelem id6szak6ban a Ptk.301. $ (2) bekezddse szerinti kamatmdrtdk egyiittes osszege, de
a k6sedelemmel 6rintett naptdri fdldvet megel6z6 utols6 napon drvdnyes jegybanki

a

il.+. pont alapjan az ad6sok fizetesi kdsedelem

legalibb

alapkamattal megegyezo mdrt6k.
n in. pont szerint az ad6sok egyetemlegesen kdtelezik magukat, hogy a deviz6ban nyilv6ntartott
k6lcsrin - az esetleges arfolyamv6ltoz6sok figyelembe v6tel6vel meg6llapftott - forint ellenertdkenek
meglielel6 dsszeget kdlcs<in jogcimdn, valamint annak j6rulekait (tigyleti kartrat, kezelesi k6ltseg,1,
tovebbe a kdsedelmi kamatot jelen kozjegyzoi okirat szerint, az eseddkessdgkor megfizetik a
hitel,:z6knek. A szerzo<lo felek meg6llapodnak abban, hogy a jelen kozjegyzoi okiratban fbglalt
jdrul6ktartozhs
k6lcs6nszerzod6s alapj6n az adosok terh6re mindenkor fennAll6 ktilcson- es
tekirrtet6ben, annak k-oiokirati tanrisit6sak|nt, az ad6soknak a hitelez6kn6l vezetett szdmldi ds a

hitelez6k vonatkoz6 bizonylatai alapjan kdszitett klzjegyzoi tdnytanilsitv6nyt fogadj6k el. A.z
ad6sok 6s a zdlogkdtelezett al6vetik magukat annak, hogy a jelen k0zjegyz6i okiral alapjitn, az
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_3ad6sok terhdre fenn6ll6 kdlcsdn- ds egyeb jdrulektartoz6s risszegdt, esetleges vegrehajt6si eljdr6s
kezd,smdnyezdse esetdn is, a hitelez6k felkdrdsdre a fenti m6don kozjegS,zo tanisitsa.
A III.1. pont alapjan a k0lcsdn lejarta" futamido: 17 (tizenhdt) dv (204, azaz kettoszfunegy h6nap).
A tOrlesztds kezdete (az els6 tdrleszt6 rdszlet eseddkessdge): a kcjlcsondsszegb6l az elso folyosftdst
':) ev december h6
kdveto h6 4. (negyedik) napja. A vdgs6 lej6rat:
31. (harmincegyedik) napja. A lejarat a torlesztes kezdete (az elso tdrleszto reszlet esedekessege)
idopontj6t6l fiiggoen vdltozhat.
A III.2. pontja alapjan a t<irlesztor6szletek szdma 204 (kett6szfunegy). A IlI.2.Bl alapjdn a hitelezdk
az addsok rdsz6re a t6ketdrlesztdsre a futamido elso 100 (egysz6z) h6napj6ra haladekor, Maz
tiirelmi idot (a tov6bbiakban ttirelmi id6) biztositanak. A tiirelmi ido ala'ft az adosok csak a hiteldijat
(kam.at, kezelesi kdltsdg) kotelesek megfizetni. A ttirelmi ido lejartdt kovetoen az ad6sok a
h6tral6vo futamid6 alatt egyenletes tdrleszlessel kotelesek teljesiteni. t\ t6ke: ti.irelmi ido lejdrar6t
krivetoen havonta, minden h6nap 4. (negyedik) napj6n eseddkes, egyenletes tdrlesztessel. A hiteldij
(kam,at, kezeldsi kolts6g): havonta, minden h6rrap 4. (negyedik) napj6n eseddkes, egyenletes
tdrle:sztdssel. A jelen kdzjegyzli okirat al6irdsrinak napjan a torlesztordszlet dsszege a bank 6ltal
- --.(.
- ,) dv december h6nap 27. (huszonhetedik) napon alkalmazott deviza eladdsi
arfolyam figyelembe vetel6vel: 452 CHF (negyszitzotvenketto sv6jci frank). Az egyes fizetendo
tdrlesztordszletek forint Osszegdt a bank az iitala alkalmazott, az eseddkessdg napjat megelozo
napon drvdnyes deviza eladAsi Arfolyam alapjdn hatfuozzameg.

. - (.

A kcjlcsdnszerz6des III.2. pontja alapj6n a szerzodes m6dositdsi dij jelenlegi merteke a visszafizetes
1.7 o/o-a.

A

kdlcsdnszerzodds V.6. pontja drtelmeben az ad6sok ds a zdlogkdtelezett a jelen szerzodds
al6inis6val tudomdsul veszik, hogy a forint/deviza arfolyam piaci moz1g6s6b6l ad6d6an felmenil a
vesztesdg kockdzata. Az ad6sok es a zdlogkotelezett kijelentik, hogy tudom6suk van an6l, hogy a
jelen szerzodes futamideje alatt a foly6sitrls napjan drvdnyes, a bank 6ltal alkalmazott forint/deviza
drfolyamhoz kdpest a forint arfolyamdnak gyengiilese eseten a devizliban megdllapftott tdrleszto
rdszletek forintban megfizetend6 ellendrtdke ak6r jelentos mertdkben is emelkedhet. Tudomasul
vesz:ik, hogy ezen kockazat vagyoni kihat6sait teljes m6rtekben ok virielik. Az ad6sok kijelentik,
hogy az arfolyamkockazatb6l ad6d6an vesztes6g lehet6sdg6t gondos megfontol6s t6rgy6v6 tettek ds
fi zet,5kdpess6giiknek megfelel6en m6rlegeltek.
A szerz6d6 felek meg6llapodtak abban, hogy a jelen szerz6desben nem szab6lyozott kdrddsekben a
Ptk.-ban, a jelz|log-hitelint6zetrdl es a jelzd'loglevdirol sz6l6 tdrvenyben, a bankhitelre vonatkozo
jogsirabdlyokban, valamint a Hitelez6k Altal6nos tJzletszabdlyzatdban, (rs a deviz6ban nyilvdntartott
lakdsrcel0 6s jelzdlog tipusri konzorci6lis OTP hitelekrol sz6lo Uzlet:;zabttlyzatLiban fogialtak az
irrinl'ad6k. A szerzodo felek - egym6s kozdtti viszonyukban - meg6llapodnak abban, hogy a jelen
jogiigyletek kdzjegyzli okiratba foglal6s6val felmeriilt, dsszesen 105.650,azilz
egys',zdzkett6ezer-hatszin6tven forint kdzjegyzbi dij ds kdltsdg az ad6sokat terheli. Az ad6sok es a
zdlol;kOtelezett kijelentik, hogy jelen szerz6d6s al6ir6s6t megelozden a Hitelezok Altalenos
Uzletszabdlyzatit ds a deviz6ban nyilvdntartott lak6scdlir ds jelz6lol; tfpusir konzorci6lis OTP
hitel,:krol s2616 Uzletszabillyzathtk€zhez kaptdk, az abban fbglaltakat firegismertek, megertettek, ds
magrrkra n6,zv e kdtelezonek el fo gadtak.

Ft

Az OTP Jelziilogbar*.Zrt.6s az OTP Bank Rt. Altal
februdr 20. napjdt6l ervenyes a devizaban
jelz6log
nyilvantartott lak6scdlti ds
tipusu konzorcidlis OTP hitelekre vonatkozo szerz6dds rdszdt
kepez6 iizletszabdl

y zata

az

al

ebbi relevdns rende

I

k ezd

seket tartal mazza:
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-a7.1. ponda alapjan a devizahitelt ds annak jdrulekait minden naptdri h6nap negyedik napjdn
esed,Skes, havi t<irleszt6 reszletekben kell az ad6snak megfizetnie. Az esedekes havi
tdrlesztordszletek a szerzldesszeni teljesitds esetere ervenyesitendo tigyleti kamat es kezel(lsi
kcilts;dg id6aranyos rdszdt is magukban foglaljak. Az OTP-LTP betet engedmenyezese mellett a
futarnido elso 49 h6napj6ban a ttirelmi ido csak a hiteldij tdrlesztes6re keriil sor, az 50-52. h6napbran
az ad6snak a hitelsz6ml|ra a tiirelmi idos tdrlesztordszlet kell fizetnie. Az OTP-LTP szerzodds
kiutal6sakor a megtakarit6s rendkivtili torleszteskent kenil elsz6moldsra, ma.jd ezt kovetoen,az
ad6snak a fenndll6 tartoz|sit minden naptiri h6nap elso napj6n eseddkes havi tcirlesztoreszletekbr:n
kell megfizetnie, mely magdba foglalja a toketdrlesztes mellett az iigyleti kamat es kezelesi koltsrSg
id6ardnyos rdsz6t is. Az OTP Garancia Biaosit6 Rt. Forr6s, illetve Sthdium dletbiztosit6sa mellett
nyujtott lak6scdhi devizahitelek esetdben a devizahitel tokecisszegd;nek torlesztdse a Garancia
Biztosft6 Rt. szolgrlltat6sanak id6pontj6ban, a hiteldij tdrlesztdse pedig havonta tdrtdnik.
4,7.2. pont drelmdben a havi tcirleszt6rdszlet osszegdt a hitelezok az al6bbiak figyelembeveteldve.
6llapritjdk meg: a foly6sitott hitel dsszeg€, o hirdetmeny szerinti koltsdgek, a hitelezok 6ltal
meg;illapitott maximdlis tdrlesztdsi ido. Az adosnak a deviz6ban nyilvantartott kdlcsdn forint
ellerrertdkdt kell megfizetrrr. Az egyes torlesztordszletek forint ellenertellet a hitelezok az OTP Ilank
Rt. riltal alkalmazott, az esedekessdg napj6t megelbzo napon drvdnyes deviza eladasi drfolyam
alap,ian hatfurozzitk meg. A hitelez6k az iigyleti ev (a hitel foly6sitdsdt koveto minden 12 naptdri
h6nap) kezdetekor fenn6ll6 tartoz6s, 6s a meg h6tralevo futamid6 arlapj6n dvente, valamint az
aktuilis tartoz6s es a mdg h6traldvo futarnido napjdn minden kamatviAltoz6skor meghatdrozz(*. a
fizetendo havi tdrlesrtoreszlet osszegdt, Karnatvdltozds eseten a felszl6mitott hiteldijrol ds az irj
tdrlesztordszlet elsci esedekessegdrol, az tigyleti ev vegen a fenn6llo hiteltartoz6s dsszegdrol, a
felsz:d.mftott hiteldd16l, annak idOkrtzi vdltozds6r6l, a teljesitett firzetesekrol es a flzetendo
t0rlesztdrdszletrol irdsban t6jdkoztatjak az ad6st. lrdsban tdrteno tdjdkoztat6snak minosi.il a
minrlerrkor drvdnyes hirdetmdnyben val6 kdzzetetel is,

Az tf,TP Bank Nyrt

. 6prilis 10, napjan kelt

dr.

budapesti k6zjegyz6 eltrtt

-. szdmri kozjegyzoi okiratba foglalt nyilatkozatitban a fenti krilcsdnszerz6ddst
azorurali hatdllyal felmondta hivatkozdssal ana, hogy az ad6sok fizetdsi kotelezettsegtiknek nem
tettek eleget.
kdzjegyz|
sz6m alatt 'vdgrehajt6si zhradek keriilt
kibocsdtdsra, amely alapjan a kdzjegyzo megAllapitotta,
m6rcius 30. napjdn a
. sz6mri kdzokiratba foglalt kdlcsonszerzodes alapj6n 73,912,49 CHF es ennek
. napjdt6l a kifizetes napjdig j6r6 dvi 8,1% + 2,83y, kdsedelmi kirmata + evi 2,04o/o kezeldsi
kdltr;dg, valamint 3.563,33 CHF lej6rt iigyleti kamattartozds es
. napj6t6l a
kifiz:etds napjdig jdro evi 8,10h + 2,83 % kesedelmi kamata, valamirrt753,9 CHF lejdrt kezeldsi
kdltt;dg ds
v .- - , napj6t6l a kifizetds napjdig j6r6 dvi 8,lyo + 2,830 kesedelmi kamata,
valamint 103,98 CHF lej6rt k6sedelmi kamattartozS,s kolcscin jogcim6n vegrehajthat6.

Dr.

el6tt

hogy

ennek

ennek

Dr.

.

sorsz6m alatt a ferrti
vdgrehajthat6 okirat alapjan vdgrehajtdsi eljards van folyamatban, amelynek sorAn a vdgrehajt6 7.
szrinrir vegzesevel a felperes
KI(V-ndl fenn6ll6 munkab6relbol 33 % erejeig letiltdst
kezclemdnyezett. A vegrehajtrisi eljards sorifur 6sszesen 672.179,- Ft or;szeg levon6s6ra kenilt sor,
amelybtll a munkadij dsszege 258.090,- Ft, a ktjlts,6gital6ny risszege 129.045,- Ft, a kdszkiadris
dsszege 15.000,- Ft, a behajt6si jutaldk cisszege 6.814,- Ft, az dltaldnos kciltsdgdtaldny osszege
763.230,- Ft volt.

ds TArsai Vdgrehajt6 Iroda elott
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a bir6s6g a csatolt iratok ds a {blek nyilatkozatai alapj6n 6llapftotta meg.

felperes keresetdben a vegrehajt6s megsziintetfset kdrte a Pp.369. {i (l) bekezdds a) pontjdban
fogla.ttaka tekintettel ana hivatkozdssal, hogy az {ltala dllftott okokb6l a perbeli vegrehajtani kivdnt

A

kovel.elds drvdnyesen nern

jdtt

l6tre.

All6sponda szerint a szerzodes2l20l4. polg6ri jpgegysegi hatdrozat 1. pontja ertelmdben semmis
tekintettel a:ra, hogy az {rfolyarrrkock6zatra von{tkoz6an a felperes nem kapott vil6gos ds 6rtheto
t|jekoztatAst. A szerzoddsben foglalt kockdzatfpltdr6 nyilatkozat (V,6. pont) a 212014. szdmu
polgari jogegys6gi hatarozatban foglaltaknak 6$ az [Jni6s irAnyelvelmek es az Eur6pai Unitis
Bir6s6ga C26/13. szAm0 itdletdben foglaltaknak [em felel meg. Abban csak az arfolyamkockinat
telepitdsrol es nem annak ismertetdsdrol van sz6, a tilekoztat6sbdl nem deriil ki, hogy az
drfolvamkockinatnak nincs fels<i hatilra. Fentiekr$ tekintettel a szerzode:s feltetel tisztessdgtelennek
minosiil 6s enndl fogva a Ptk. 2091A. $-a alapjdn spmmis.
Hivatkozott tovdbbd arra, hogy a k
III. pontja a 18/1999. (ll. 05.) Kormanyrendelet
(tovdbbiakban: Kormdnyrendelet) l.$ (l) bekezdfs a), b) 6s j) pontja 6rtelmeben tisztessdgtelenne,k
minosiil. All6spontja szerint ezen kikdtes alapj6n egy biank6 tartoz,6selismerds feljogositja zrz
alperest ana, hogy m6r akkor is vdgrehajt6st ke[demenyezzen, ha nirrcs kdvetelese, hanem csak
kcivetelest dllit 6s ezzel szemben a felperest kdnlszeriti an4 hogy egy vdgrehajt6s megsziintetdse
iranti perben szitmitra kedvezotlen felperesi poziqi6ban bizonyitsa, hog'y a kdveteles nem jdtt letre
drudnyesen. Alldspontja szerint azon rendelke{es, miszerint kizarolag az alperes kimutatdsai
irfnyad6ak a felperes tartoz6s6nak megdllapit6sa $zempontjeb6l, az alperest kiz6r6lagosan jogosftja
ftil, hogy a szerzdddsszeni teljesitdst megdllapithagsa.
Hivatkozott arra, hogy a kdlcsOnszerzodds nem jQtt letre a Ptk. 205, $-a ertelmeben, illetve semmis
abbot a szempontb6l, hogy azaHpl2l3. $ (1) bqkezdes a) pontjdba titk6zik tekintettel ana, hogy a
kdlcs<jnszerzodes nem tartalmazza a szerzodds t6rgydt, a kdlcson 6ss:leget. All6spontja szerint a
szerzodes tartalma alapjan figyelemmel a 612013. ds 1/2016. jogegysd:gi hatdrozatban foglaltaka
sem szimithat6 ki, sem a kolcs<in tisszege, sem pedig a torlesztoreszleteli risszege.
Allispontja szerint nem dllapithat6 meg, hogy a kblcsdn mely naptilri napon, mely id6pontbarr kerijl
foly6sitdsra,6s az sem, hogy a bank mely idopon{ban 6rv6nyes devizavelteli drfolyamot alkalmazza.
Az a,J6s csak a folyosft6si ertesit6b6l tudhatja meg, hogy mennyi lesz a kolcsdn cisszege deviz6ban.

Hivatkozott arra, hogy a szerz6d6s Rem felel meg a Hpt. 213. $ (1) bekezd6s e) pondAban
foglaltaknak, mivel nem tartalmazzakiszilmithat6 m6don a tdrleszt6rdsz:letek szilm|t ds dsszeget. A
szerz,6des III.2. pontjdban tn. ttirelmi idos konstrukcio kialakft6sara keriilt sor, azonban a szerz6dds
alapjdn a teljes szerzddds ldtszakasz, igy a ttrelmi ido lejardt kovet6 id6szak vonatkozesdban a
torler;zt6r6szlet kiszhmitasanak m6dja nem kei'tilt meghat6roz6sra. Onmag6ban az egyenletes
trirler;ztdsre vonatkoz6 eloir6sb6l csak ann51i kovetkezik, hogy a reszletek alapvetoen
kiegyeps6lyozottan alakulnak adott cikluson beltfl, azonban nem deriil ki, hogy a torlesztordszlet
egyeii elemi rnilyen sz6rnitds alapj6n, rnilyen arfrnyban kertilnek felsz6mitdrsra, valamint az LT'P
szerz6desb6l befolyt dsszeg beszdmit6sdnak pontqs rn6dja sem kertilt meghatdrozdsra.
Hivatkozott tovdbbA arra, hogy a szeruodes nenl tarlalmazza a THM helyes meftekel tovabba a
hitelbirdlati dijat, az LTP dijit, a foly6szdrnla-ve4etes dij6t ds a kesedelmi kamat merteket vagy iv
azokra vonatkoz6 becsldst, amelyek a THM-en kivi.ili koltsdgek 6s dijak.
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Hivatkozott tovdbbf ana, hogy a szerz6dds
dban foglaltakba titkdzik. Nyilvrinval6an az al
megFelelo vizsg|latfit amelyre kdteles lett volna.

len abb6l a szempontb6l is, hogy a Hpt. 78. gnem vdgezte el aL felperes hitelk6pessdgdnek

Hivertkozott tovdbb6 arra, hogy a kozjegy
a Vht. 231C, $ ( 1 ) be kezdeseben foglaltiak
megsdrtdsdvel t<irvenysdrto m6don littta eI zi
ekkal a vdgrehajtds alapjdul szolgdl6 okiratot
tekirrtettel arra, hogy az a tartozas dsszeget
tartalmazta egyertel :mrien. Al 6spontj a szerint a
kdzjegyzoi okirat zdraddkol6sdra a Vht. 23lC. $ l) bekezd6sdben foglaltak, valamint a kdzjegyz6i
elj6r6sr6l sz6l6 t6rveny megs6rt6s6vel keriilt
r. Ebben a kcirben iis hivatkozott arra, hogy a
vdgrehajt6si zaraddk kidllit6sara a szerzodds I I. pontj6ban taldlhat<i tisztessdgtelen szerzoddsi
feltdtel alapj6n az alperes 6ltal egyoldaliran 6lli tt tartoz6smennyiseg; alapj6n kertilt sor, ezdrt a
I

zhr adek ki6l I it6sa tdrv6nysert6. Perkd ltsegi g6nyt

Az

alperes drdemi ellenkdrelmdben

a

iesztett elo.

kereset elutasit6sdt

6s a felp,eres perk6ltsegben t6rtdno

marasztaldsdt kdrte.

Az

arfolyamkockdzatra vonatkoz6 tdilkonatil
szer:zod6skdtdst megelozoen november 14
ti$ekonattitk a felperest a deviza-drfolyamv6l
ddntdtt a szerzodes megkoteserol. A nyilatko
napra v6ltozik ds ezen v6ltoz6s b6rmilyen
torleszt6r6szletek forintban megfizetendo drteke
kell a felperesnek. Hivatkozoft tov6bb6 a ko
szerint a felperes tudomdsul vette 6s villlalta az fi
Kfria 612013. polgari jogegysdgi hatirozatl
kcitelezettsdg nem tededhetett ki az Arfolyam-vdlt
a kockazat reAlis volt6ra vagy val6szinrisdgdre.
jogegysegi hat6rozatban foglaltaknak teljes
gondolhatta irgy, hogy az 6rfolyamkockdzat nem

kapcsdn arra hivatl<ozott, hogy a felperes a
in kock6zatfelt6r6 nyilatkozatot frt al6, amelyben
b6l ered6 kockazat6rol es ennek ismeretdben
kiemelte, hogy a svdjci fiank Arfolyama naprolii es b6rmilyen ir6nyri lehet. Tartalmazta, hogy a
jelentos emelkedesenek lehetosdgdvel szdmolnia
V.4. pontj6ban foglaltaka, amely
olyamvdltozdsb6l ereclo kockazatot. Hivatkozott a
foglaltakra, azaz afta, hogy a t6jdkoztat6si
varhat6 ir6nydra, elore nem l6that6 mdrtdkdre,
lldspontja szerint a tA.idkoztaths a 212014. polgdri
ben megfelelt. Ennek ismereteben a felperes nem
al6s vagy 6t csak korliltozott mdrtdkben terheli.

A

h:itelbir6lattal kapcsolatos felperesi el6adds
foglaltak esetleges megsdrtdse a szerzodds dr
hivatkozik, hogy sztiksdg eseten a hitelbirdlat

n arra hivatkozott, hogy a Hpt. 78.

$-6ban

gdt nem ered:menyezik. Ugyanakkor arra
vonatkoz6 iratok a bank bels6 iratanyag6ban

fellelhetoek.

A

kdlcs6nszerz6des

III.

pontjdban foglait

tisztessdgtelensdg6re vonatkoz6 felperesi
szerint a felek a szerzod€sben a kcizokirati
tdnytanfisitvfuryra vonatkozd kik0tdssel a hitel
t terhel6 bizonyit6si kdtelezettseg teljesftesdnek
m6dj6ban dllapodtak meg egymdssal. E rendelk
megfelel a Hpt. 206;. $-6ban foglaltaknak. Mely
szeriint a hitelintdzet t6i6koztat6sra 6s forsalmi
ito kdzlesdre kdteles, ugyanakkor a mdsik
fdlnek lehet6sdge van ennek vitat6sara. Hivatko tt arra is, hogy a banki kimutat6sok nem lehetnek
alkalmasak a befolyt dsszegekre, arnit a kint
gek konekt ds 6tl6thato elszdmoldsdnak a
biztositdsdra.
Hpt. 206. $ (2) bekezd6se
meben a sz6ml6r6l meeki.ilddtt kirnutat6st
elfogadottnak kell tekinteni, ha az iigyfdl a k
6l szAmitott (!0 napon beltil nem emelt
kifog6st. Mind a rdgi, ntind az
Hpt.
m6dot adnak a felperesnek arra, hogy a
! .,.
tdj€Iloztatis tartalmdt vitassa, ezzel szemben ki
dljen. Al|dspontia szerint a penzintezrndrry
az tigyfdl h6tr6nyAra bizonyitasi terhet vagy
dfielmezdsi jogot nem dllapitott meg.

el6a,:l6s kapcs6n arra hivatkozott, hogy 6llds

A

tj

ja

Pesti Kiizponti Keriileti Bir6sdg
,9r.337t2016t7,

Puszt6n az ot terhelo bizonyitilsi kdtelezettseg m

A Hpt. 213. $ (l) bekezdds a) pontjdval

kapc

I.l.

ponda Iartalmazza a k6lc
annak deviz6ban val6 megdllapit6sa a foly6sit6s
Ennek megfelelcien a kolcs<jn forint dsszege
osszr:g meg6llapit6sdnak a m6dja is. Hivatko
foglarltakra, valamint a szdrnviteliigyi tdrveny 60.
teh6t a k0lcs6n0sszeg meghatdrozds6nak m6dja,
valarnint a jogegyse gi hatdrozatba foglalta
hatarozat
pontjAban foglaltakra is, mely
kdvetelmdnyeknek, ha a kdlcsdn dsszeget forint
devi:zdb6l kifejezett egyenertdke ponrosan ki
kdlcr;dnszerz<jdds

l.

kds6bbi idopontjrlban. Ennek hiany6ban

a

ljhthatfuozt6k meg.
latos hivatkozds kapcsan hivatkozott ana, hogy a
forintban kifejezett osszeget, tovdbbd azt, hogy
pjdn ervenyes deviza veteli drfolyamon tdrl.dnik.
lett egydrtelmrien meghat6roz6sra kertilt a deviza
.t a 6/2013. jogegysegi hatdrozat III.2. pontj6ban
$ (1) bekezd6seben foglaltakra. Allasponda szerinr
gyarant megfelel a Ptk. 523. g-6ban foglaltaknak,
is. Hivatkozott tovhbb| az 112016. jogegvsegi
rint akkor is meglblel a kdlcsdnszerzddds a
hatilrozza meg, felteve, hogy a kdlcsdnosszeg
mfthato az iltszdmitds szerzoddsben rOgzitett

fbly6sitdskor

figye:lembevdteldvel.

A TI{M-re vonatkoz6 felperesi el6ad6s kapcs6n
az ttzletszabillyzat pontosan meghat6roztdk a
meg'vAltoztatasdra vonatkoz6 lehetosdgeket. A
mdrtdkdt, ami evi 8.08 % volt. A k
eves iigyleti kamatot 5,45 yo, mig a II.2. pontja a
II.4. pontja tartalmazta a k6sedelmi kamat
csdniisszeg egyeb dij ak me gh atirozAsfut, tov 6
Alldrpontja szerint a szerz6des a THM vonal
pontidban, I l/8. $
bekezddsdben, valamint
kd,

I

(l)

az akkor

ir6nyad6

arfolya.m

oadta, hogy az egyedi kolcsonszerzodds. valamint

THM kisz6mitrisdnak modj6t, illetve az annak
kolcs<jnszerzodes II. pontja tartalmazta a THM
is II.l. pontja tutalmazta a szerzodes akiirdsakor
kezeldsi k0lts6g dves rndrtdkdt 2,0 0/o. A szerz6des
vonatkoz6 rendelkezdseket, mig

a IlI.2. a

az indul6 tdrleszt6rriszlet 6sszeset.

a THM rendelet 9. $ (1) bekezdes a)
(3) bekezddsdberr fop;laltaknak megfelel a THM

kisztimit6sara j ogszabdlyszeruen kertilt sor. Hi va ozott tov6bbd arra, hogy az tizletszabdlyzat III.3.
pontia tartalmazta a THM kiszdmitdsdnak kd etet. Hivatkozott tov6bbd ana, hogy a
nove,mber 17-6tol hatdlyos hirdetmeny l. sz6m melldkletdberr olvaslhat6k THM szdmitAs soriin
figyedembe vett kdltsdgek 6s azok varhato
ge.
foly6szdmla-vezetdsi koltseg kapcsAn
hivatLkozott ana, hogy felperesnek nem kel
foly6szdml6t nyitnia, mert kor6bban is volt
folydszdmldja ds igy a foly6szdmldn nemcsak
tcirleszt€ssel kapcsolatos tranzakci6kat lehetett
bony'olitani, ez€rt ez a dij nem kapcsol6dik a
i kdlcsdnszerzoddshez. Egyebkdnt pedig a
szdnilavezetdsi dijaka vonatkoz6 kdltsdgeket
adott sz6ml6ra vonatkozo titalilnos szerzodesi
feltdtelek, illetve hirdetmenyek tartalmazzdk.

A

A Hpt. 213. g e) pontjdban

foglaltak kapcsan ana hivatkozott, hogy a szerzodes III.2. pontja
rdgzitette a tdrlesztoreszletek szilmat (204
), tovAbbd eseddkessdg6t, rnely minden h6nap
negyedik napja volt, valamint az indul6 t6r
rdszlet 452 CHF. Tartalmazta tovAbbd, hogy az
egyes fizetendo tiirleszt6rdszletek forint dsszegdt a hitelez6k a bank 6ltal alkalmazott esedekessde
napjrit megel6z6 napon drvdnyes deviza elad6si folyam alapjan hataraz-zitk meg. Tov6bb6, hogy az
els6 tdrlesztordszlet a foly6sitds napjAn drvdnyes bankndl alkalmazott deviza elad6si 6rfolvamban
sziintitott deviza osszegerol a hitelez6k folydsi i ertesito megktildesdvel t6jdkoztatiilk az ad6st,
Itdivr:l a szerzddds tafialnazza az indulo tdrleszto
etek tisszegdt, ezdrt az megfelel a }{pt. 213. $
(l) t'ekezdds e) pontjdban foglaltaknak, El6adta, hogy a futamid6 elsO szaz trdnapjara trirelmi id6t
biztositottak a felperesnek. Ez id6 alatt csak
ldijat (karnat 6s k0ltseg) kellett a felperesnek
trirlesztenie. A szerz6dds nern tartalmazhatja, hogy a tiirelmi idd elteltevel rnennyi lesz a
tdrleszt6rdszlet 6sszege, fieft az a ttirelmi ido eltelt6vel kertilt metrhat6roz|sra. Hivatkozott a
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-8612013. jogegysdgi hatArozal IIL2. ponti6ban foglaltakra, mely szerint nem sztiksdges, hogv a
tdrleszt6rdszletek osszege tetelesen szerepeljenek a szerzodesben, elegsdges ha azok kiszdmithat6
m6don vannak feltiintetve. A kolcsdnszerzodes III.2. pontja drtelmeben az adosok a h6traldvo
futamid6 alatt egyenletes tdrlesztessel kcitelesek teljesiteni. A toke a tiirrelmi ido lej6rt6t kcjvetoen
havonta minden h6nap 4. napjan eseddkes egyenle{es tdrlesztdssel. A hiterldij kamat kezeldsi koltsdg
havonta minden h6nap 4. napj6n eseddkes egyenle{es tcirlesztdssel. Hivatl<ozott tovdbb6 arra, hogy a
lak6stakar6k szerz6dds megtakarit6si osszegQ besz6mit6sra keruil
tartozdsba. amely
szerz6d6skdt6skor mdg nem ismert 6sszeg. AzQnban ez is befolydsolta a ttirelmi idot kdveto
t0rleszt6r6szlet dsszegdt. Hivatkozott a Kirria Pf]f.VI.20.9701201516. sz,6ma, valamint a Fovdrosi
itdlOtabla 16.Gf.40.70512014114. szdmir dont{seben foglaltakra, tov6bbd arra, hogy az
tizletszabdlyzat 7. pontja, valamint a 7.1., 7.2. pontja a kdlcsdn tdrlesztesere vonatkozdan
egy6rtelmri rendelkez6seket 6llapitott meg.

a

A kereset az al6bbiak szerint alapos.

A

felperes kereseti kdrelme jogalapjak6nt kizap6lag a Pp. 369. $ a) pontjdban foglaltakra
hivatkozott, mely szerint a k<ivetelds nem jdtt ldtre drvdnyesen, igy a bir6s6gnak azt kellett
vizsgdlnia, hogy a felperes 6ltal hivatkozott 6s Qsetlegesen bir6s6g dltal hivatalbol dszlelt okok
alapjan a szerz6dds ldtrejdttenek hianya, vagy drv6rlytelensdge megrlllapitlnat6-e
A felperes keresetdben a Pp. 369. $ b) pontj6pan foglaltakra nem hivatkozott, tov6bbd nem
terjesztett el6 olyan tartalmti nyilatkozatot, mely s{erint a kdveteles akdr teljesites folyt6n, akar m6s
okb6l megsztint volna vagy alacsonyabb osszegben lett volna meg6llapfthat6,

Az irrinyad6 bir6s6gi gyakorlatra tekintettel elso korben a szerzodds l6tre nem jottere vonatkoz6
felperesi hivatkoz6st vizsg6lta, azonban aA az aldbpiak szerint nem taldltar alaposnak.

I. A kiilcsiin iisszege [Hpt. 213. $ (1) bekezd6s a) pont, illetve Ptk. 205. g 6s 523. g]:
A Ptk. 205. $ (l) bekezddse szerint a szerz6d6d a felek akaratdnak krilcsonds es egybehangz6
kifejez6sdvel jdn ldtre. A (2) bekezd6s szerint a szerzodls ldtrejrittdhez a feleknek a lenyeges,
valamint a b6rmelyik fdl 6ltal ldnyegesnek minositett kdrddsekben val6 megdllapod6s szriksdges.
Nem kell meg6llapodniuk a feleknek olyan kdrddsekben, amelyeket jogszabdly rendez.
A szerz1dds megkdt6sdre egyar6nt sor kertilhet irdsban, sz6ban 6s rdutalo magatart6ssal is. A
szerz6dds ldtrejdttdnek nem felt6tele annak ir4sba foglalAsa, ahhoz: az kell, hogy a felek
egybehangzd akaratnyilatkozata a szerz6dds lenyeges kdrtilm6nyei tekintetdben megdllapithat6
legyen. A szerz6d6s l6nyeges kcirtilmenyei a kdlcsdn szempontj6bol a Ptk. 523. $-a alapidn
6llapithat6k meg. Ez alapjhn a szerz6dd,s ldnyeges elemdnek a kd,lcson osszege tekintheto
(8H1998.443.).

A

fentiekre tekintettel ak6r az ir6sbeli szerzodds hiany6ban is a kdlcsrdnosszeg felperes rdszere
tdrtdn6 foly6sit6sdval 6s a felperes teljesitdsdve!, mint r6utal6 magatartdssal a felek kcjzcjtt a
kdlcsrinszerz6d6s ldtrejtlttdre sor kertilt. Az irasba foglal6s csak a szerz:6dds 6rvdnyessdgdnek, de
nem a l6tre jcittdnek felt6tele. Mivel a perben nem volt vitis, hogy a kdlcsdndsszeget a fblperes
rendelkez6sdre bocsdtotta - akar 6rvdnyes ir6sbeli szerz6dds hidnydban is - a szerzodes ldtrejdtte
mindenkdppen megdllapf that6.

Az drvdnytelensdg kapcsan a

612013. polg6ri jogegysdgi hatiirozat

a

deviza

ala.pu

ktilcsdrtszerz6ddsek kapcsdn rdgziti, hogy a deviza alapri kdlcsdnszerzodesek ket meghataroz6si

Pesti Kiizponti Keriileti Bf r6sr{g
. '.91.3371201617.

-

m6dja koztil egyik sem sdrti a Ptk. 523, $-6ban fo
sor6n foly6sitott dsszeg ds a tdrleszt6s osszege t6
eldgseges, hogy ha azok kiszdmithat6 m6don v
perben a teljes k<llcsdnszerzodds, teh6t a felpe
feltdtelek alapj6n kellett vizsg6lnia azt, hogy
kertilt-e, azaz a szerz6d6s valamennyi rendelke
cisszelg, tovAbb6 a tdrleszt6rdszletek egydrtelmuen

laltakat. Nem sziikseg.,es az, hogy maga a k6lcsdn
lesen szerepeljenek a szerzodesben, hanem az rs
meghatdrozva. En'e tekintettel a biros6gnak a
6ltal csatolt szerz6der; 6s az dltalAnos szerzoddsi
szerz6d6s tftrgya eglr6rtelmtien meghatdrozdsra
egybevetve a k'dlcson tirgya a foly6sitott
isz6mithatok-e.

i alapjan megvizslgalta a felek kcizcjtt letnjdtt
szerzddest ds megilllapitotta, hogy a perbeli kol onszerzodes tartalmazza a szerzodds tdrgyilt. a
kdlcsiin osszeg6t, mivel a kdlcsdnszerzodes l. . pontja tartalmazta a kolcson dsszegdt forint
A birris6g a

612013. jogegysegi hat6rozat rendelk

t az alkalmazando dtv6lt6si 6rfolvamra (a bank
(11.5:20.000,- Ft) pdrtznemben, a felek meg6lla
tdrl
ztordszletek
szdm6t (2.04).
ds
a
v6teli
drfolyam)
dltal alkalmazott deviza
Az l12016. PJE hatarozatlY .1. pontja drtelmeben a fenti kovetelmdny al<.kor teliesiil. ha a szerz6des
meghatilrozza, ugyanakkor nem feltetele, hogy
a kdl;s6,n dsszegdt legaldbb a kirov6 pdnznem
leges elmaraddsa sem eredmenyezi a szerz6dds
megadj a az irdny ado 6tvdlt6s i 6rfolyamot. Ennek
ervenytelensdgdt, mert ilyen esetben ez ipso iure a foly6sft6s napj 6ban

II. A tiirlesztilrfiszletek szima 6s iisszege [Hpt.

gztil.

(l) bekezd6s e) pontl
ordszletek meghat6roz6s6nak elmarad6sa nem a
elensegdt eredmdnyezi tekintettel arra, hogy a
letrejrin a szerzldts a. f'elek kozt, ilyen esetben a
lyai alkalmazand6k a felek viszonyrlban [Ptk.

13. $

Mindenek el6tt a bir6s6g rdgziti, hogy a tdrl
szerz6des l6tre nem ictttet. hanem annak e

tdrlesa6reszletek meshat6rozdsanak hidnv6ban
tdrlesads vonatkoz6s6ban a Ptk. diszpozitiv
280. . (1) bekezdds a) pontl.

16

i

A bir6sdg ugyanakkor alaposnak tal6lta a fel

I{pt. 213. $ (l) bekezdes e) pontj6ban rogzitett
12016. polgari jogeg'ysdgi hatitrozat drtelmdben

6rv6n.ytelens6gi okra t6rt6n6 hivatkozdsfit. Az
rendelkezdsdnek torleszt6reszlet megh atarozisa
kdlcs6nszerz6d6s akkor felel meg a Hpt. vonatk
szdrnilt, azok pontos sz6ma vagy a futamido
tekinteteben, ha (A) az r6gziti a tdrleszt6resz
a tdrlesztoreszletek dsszeget, a sziimitds m6dja
tcirlesztds hatarido megaddsiival, (B) meghat6
ds az ehhez sztiksdges adatok egydrtelmii megha iroz6s6val, tovdbbd (,C) tartalmazza a t6rlesztdsi
idopcrntokat 6s az egyes tdrleszttirdszletek esed
, ak6r annak rnaptdrszeru megjeloldstlvel,
akar annak egydrtelmii meghatarozdsdval.
'eltdtel kdztil a tdrlerszt6rdszletek szdma (204),
Ezen jogegysdgi hatarozatban rdgzitett harom
negyedik napja) a :szerzod€,sben egyertelmtien
valamint a tdrlesztdsi id6pontok (minden hi
let kiszAmitdsdnak rrr6dia a szerzodesben nem
tdrleszl
a
Ugyanakkor
megtratSroz6sra ker0lt.
kertilt rdgzitdsre.
Helyr:sen hivatkozott afta az alperes a 612013.
po I glni j o gegys6 gi hatarozatban fo glaltakra,
dsszergszenien tartalmazza a ttjrleszt6r6szletek
vannak meghat6rozva a szerzodesben. Nem hel
drv6nyessdghez elegend6 az indul6 torleszto
Az l/2016. polgdri jogegysdgi hat6rozat IV.2.b)
akkor felel meg - akdr felti.inteti az indu
kdlcsdnszerz6ddsben vagy az annak rdszdt k
rn6dja ds az ehhez sziiksdges adatok egydrtelm

lgari jogegysdgi hatArozatban, illetve az l12016.
a szenodds 6rv6nyess6g6nek nem felt6tele, hogy
dt, elegendo ha azok kisz6mithato m6don
ugyanakkor az alperes azon dlldspontja, hogy az
dsszegdnek meghatdroz6sa.

pontj6ban foglalt feltdtelnek a kolcsonszarzodes
tdrlesztdreszlet osszeget, ak6r nem - ha a
dltalanos szerzoddrsi feltetelekben a szdmitas
megaddsra keriilnek, dzaz ez alapjdn a szerzodds
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hatdlya alatt bdrmely kds6bbi id6pontban a feltiin

ett adatok alapj6n a fogyasztot terhelo tdrlesztdsi

kdtelezettsdg <isszege pontosan kiszfmithato'
7.2. pontjai alapjdn azonban ez nem allapithato
Az alperes 6ltal hivatkozott iizlet szabAlyzat 7 . I'
i
szerz6ddses konstirukci6 kapcsan azt rogz.ttt.
meg. r\ 7.1. pontban aziizletszabitlyzat a tiirelmi
csak hiteldijat tdrleszc, mig az 50-52. h6napban
hogy azels6 49 h6napban a tiirelmi ido alatt az
a hitelszdmlan a tiirelmi idos tdrleszt6reszle kell tdrlesztenie. Az OTP-LTP szerzorjds;
kiutallisakor megtakaritas rendkivtil i torl eszrdskent kertil elszdmoldsra, maid ezt kdvetoen a fennd,llo
es havi torlesztoreszletekben kell megfizetnie.
tartoziis minden napt6ri h6nap elso napjdn es
amely mag6ba foglalja a tdrlesztes mellett az Ogy i kamat es kezeldsi kdltseg idoar6nyos reszet. A.
7.2. p,6n1f an az szerepel, hogy a havi torleszt rdszlet osszeget a fcrly6sftott hitel cisszege, a
hirdetmeny szerinti kolts6gek, valamint a maxi ilis tdrlesztdsi ido alapj6n dllapid6k meg ds a
kell megfizetni, amelyet az OTP Bank 6ltal
deviziiban nyilvantartott kdlcstjn forint ell
alkalmazott eseddkessdg napj6t megel6zo drvdnye deviza Arfolyam alapj6n hatdroznak meg a felek"
Szerepel tov6bb6 az is, hogy a hitelezok az i.igyleti 3v kezdetekor fenn6llo tartozAs 6s a mdg fennhllt,
futamid6 alapjdn 6vente, valamint az aktuilis tart 6s es a meg h6tralev<i futamido alapjdn mindert

t

kamal.v6lto zdskor me ghat6ro z zitk a fizetend o h av i <iriesztor6szlet <issze gdt.

A fenti rendelkez6sek a bir6sag 6ll6spontja

nt pusztdn csak azt hatitrozzitk meg, hogy az
) kell kiszdmolnia a felperes 6ltal teljesiterrd6

A

az LTP szerzoddsboll befolyo osszeget a

alperesnek a mikor (ttrelmi id6 lejdrt6t kcive
torleszt6rdszletek miLlyen tdtelekbol (hiteldijb6l
tcirleszt6rdszletek 6sszeg6t, valamint azt, hogy
ntos m6dj6ra, a szdnlites kdpletdre, a szdmit6s
6s t6l<e) tev6dnek Ossze. Azonbarl a szAmit6s
alapjdul szolg6l6 adatokra nem tartalmaz olyan rd etes rendelkezdseket, amely alapjan az aktudlis
elvegezheto lenne. Ebben a kdrben utal arra is
tdrleszt6r6szlet 6sszeg6re vonatkoz6 pontos sz6m
a bir(rsig, hogy a perbeli kcilcsonszerzodesben a lek 100 honap tiirelnri id6t kotottek ki, azonban
rz6desre vonatkozozrn tal6lhato rendelkezesek.
az iz:.letszabdlyzatban 49 honapos tiirelmi idos
Meg6llapithat6 teh6t az is, hogy a szerzodes egyed es 6ltal6nos felt6telei sincsenek dsszhangban.
szerzodesben val6ban rogzitdsre kertilt, hogy
rendl.:ivilli tdrlesztdskdnt elsz6molj a, azonban e
6llapr{thato meg, hogy a forintban dsszegyult m
rnilyen drfolyam alapul vetel6vel szAmitja be a
Nyilr,6nval6an a beszAmitand6 6sszeg nagysdga
legal,{bb a m6sik szerz6dds lejartahoz viszonyitv
bir6s6g, hogy amennyiben a felek kdzt l6trejott
kiutalAs id6pontjar6l, az jelen szerz6dds
potolja.

bank

it6s pontos m6dja nincs meghatirozva, nem
itds dsszegdt pontosan milyen idopontban,
nk az ad6s devizdbarr nyilvdntartott tartozdsiiba.
ore nem l6that6, ugyernakkor a beszdmites idejet
szi.iks6ges lett volna meghatarozni. Megiegyzi a
s-el6takar6koss6gi szerz6des rendelkezik is a
a szdmit6shoz sziiksdges adatok hi6ny6t nem

IIl.1. pontj ban foglaltak alapjAn a torlesztor6szletek oss::ege
hiteldijat,
nern szdmithat6 ki 6nrnag6ban abb6l, hogy a tii lmi ido lejartdt kdvet.6en az alperes a
a
f'elperest
hogy
meg,
m6g nem Allapithato
illetve a t6kdt egyenletesen kdteles megfizetni,
milyen adatok. figyelembev6teldvel keriil
terhe,l6 t6rlesztdsi kdtelezettsdg kisz6mit6s6ra

A kdlcstinszerzbdds egyedi resz III.

sor.

es

egyenletes tdrleszt6si kdtelezettsdg nem jelenti, hogy a fblperes Altal megfizete:ndo
nra alatt nem vAltozik. A szerzodds maga is
tdrleszl6rdszlet nagysAga fix, az szerzodds t
kiszimitani a torleslltordszlet osszeget, azonban
rendelkezik anol, hogy a penzintezet evente kote
meghatfuozAsra.
ezen sz6mit6s r6szletes szabAlyai m6r nern kertil

Az

i
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Birlsilg

A fentiekre tekintettel tehdt a bfros6g a fel
drvdnytelens6gi okra vonatkoz6 hivatkozdsdt a
vd grehaj tds al apj iiul szo I 96l o kd lcscjnszerzodd s
a Pp. 369. $ a) ponda alapjan megsztintette.

Az irdnyad6 bir6i gyakorlat szerint a bfr6s6g

a

meg6llapithat6nak tart, akkor ezt krivet6en to
Ugyanakkor a bir6s6g r<ividen utal arra, hogy a
mill'en okb6l nem takilta megalapozottnak.

a Hpt. 213. $ (l) bekezdds e) ponq6ban foglalt
snak taldlta es ez alapjin meg6llapftotta, hogy a
inytelen. Ene tekintettel a bir6s6g a vegrehajtdst

lsorolt drv6nytelensi:gi okok koziil ak6r egyet is
bbi drvdnytelensegi okok vizsg6lata szi.ikseg;telen
lperes dltal felhozott egyeb drv6nytelensdgi ol<okat

III. A szerz6d6shez

kapcsol6d6 kiilts6gek.
ak 6s a THM meghatdrozfsa [Hpt. 213. g (1)
pontjail
A bir6sdg nem tartotta megalapozottnak a fel res azon hivatkozdrs6t, hogy a szerzodds nem
tarta.lmazta a szerz6d6,shez kapcsol6d6 k
et 6s dijakat. A Hpt. 213. $ (l) bekezdds c)
pontjdba foglaltakat nem lehet akkdnt 6rrel
i, hogy a szerzodesben a penzintezet valamennyi
elkdpzelhet6 dijra vonatkoz6an konkret, pontos dsszeget es eves szL:zalekban kifeiezett merteket
bek,ezd6s b-c)

6llapitson meg fi.iggetlentil att6l, hogy ezen dijak
e, vagy ilyen meghatdrozdst a dij termeszete
ponlj6ban foglaltakat akkdnt kell drtelmezni, h
ertdk felttintetdse nyilv6nval6an csak abban
kdltsdg jellege, felmeriil6sdnek m6dja es idopont
A FIpt. 213. g (l) bekezdds c) pontjdban el6i
kdtelezetts6ge drtelemszenien csak a rend
kdlts6g), vagy az olyan esetlegesen felmertilo k6
(Pf .il.20.77 s/201 3.).
Az egyszeri alkalommal felmertilo k6lts6g esete
nem lehetsdges. Ugy szintdn nem lehetsdges a p
olyan dijr6l van sz6, amelynek meghatirozhsa
kdzjegyzbi dij esetdben. Erre vonatkoz6an a
tAj 6l,o natisnak te k i nthet6.

adott szerzodds kapcsdn egydltal6n felmeriilnekehetove tesz-e. A H:pt. 213, g (1) bekezdds c)
a pontos cisszeg ds a:l eves szfualekban kifejezett
esetben kcitelez6 el5ir6s. amennviben az adott
ezt lehetov6 teszi.
, sziaalikban kifejez:ett drtdk meghat6roz6sanak
n fizetend6 dijakra, kdltsegekre (pl. kezeldsi
tsdgekre vonatkozik, :nint pl. az kdsedelmi kamat
az dves, szdzalekos 6rt6kben val6 meehatdrozds
tos dsszeg feltiintetdse abban az esetben, hogy ha
kds6bbi feltdtelektol ftigg, igy peldriul a
dsben meghatdrozott, becsillt dij megfblelo

A szerzldes II. pontja, tov6bbd a szerzodes vdlaszthatatlan reszelt kepezo Hirdetm6ny - a
tdny6ll6sban rdgzitettek szerint - kello pontossd
I tartalmazta a felperes 6ltal kifogdsolt dijakat ds
kOltr;dgeket, illetoleg az azok,ra vonatkoz6
ugyhogy a szerzldeis ebb6l a szempontbdl nem
tekinthet6 drvdnytelennek.
Megjegyzi a bir6sdg, hogy a ll20t6. PJE IV.2.b pontja ertelmdben, ha valamely kdltsdg vagy drj
nincs a szerz6ddsben egy6rtelmiien meghatd Vd, emiatt a szerzodds drvenytelensdge nem
dllapithat6 meg. Ebb6l csupdn az krivetkezik,
y a penztigyi intezm,Sny e kdltsegeket ds dijakar
jogszenien nem szdmithatja fel.
A s.z;erz6des II. pontja tartalmazza a THM eves izaldkos formdban kifejezett mertdket (8,08 %r),
az U zletszab 6ly zat I I I. 3 . p o ntj a pe d i g tartalmazza kiszrlmitds soriin alkillmazand6 kdpletet.
Utal ana a bir6sdg, hogy a THM-re vonatk
esetirben egydbkdnt is csak a rdszleges d
bekezddse drtelmdben a fogyaszt6i szerzodds

tdj|koztatdst tartalma zo szerzodesi rendelk ezes
g lenne megdlla,pithato. A Ptk. 239. $ (2)
eges ervdnytelensege eset6n az egesz szerzodes
csak akkor d6l meg, ha a szerzodds az drvenytel
rdsz ndlktil nem teliesiitheto.
A bir6s6g 6ll6spontja szerirrt a perbeli szerzodds fogyaszt6i szerz6ddsrrek tekintheto, a THM eves
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mdrtekere vonatkoz6 rendelkezes pedig oly
eredmdnvezd rendelkezes. amelv a szerzcides teli

A TtlM

a felek kdzt

penzmozgitst, teljesitest nem

ithet6seget semmiben nem befoly6solj

a,

lja a fogyaszt6 tdjelkoztalasa, az pusrtan ana
lo hitelkonstrukc'i6val valo tisszevetdshez.

felttintetdsdre vonatkozo kotelezettseg
szolgiil, hogy dsszehasonlitdsi alapot ad mds
aszt6nak, ad6snak firzetdsi kotelezettsdge nem
azontran e szerzodesi rendelkezds alapian a fi
rzoddsnek a torlesztdsre. a diiak ds kdltsdsek
a
keletkezik. A fogyaszt6 fizet6si ktitelezettsdge
in alapul. A THM-re vonatkoz6 t6jdkoztat6s
mdrtdkdre vonatkoz6 egyes, konkrdt rendel
1ss2l6:ges drv6nytelensege eseten a teljesitdsnek ni 's akaddlya, mivel a dijak es koltsegek osszege,
alapj an megdl laprithato.
merteke ds eseddkessdge a szerzodds tdbbi

i felt6tel tisztess6gtelrens6ge [Korm6nyrendelet
III. pontjdban foglalt sze
j)
pontjal:
l. $ (l) bekezd6s a), b) 6s
A bir:os6g 6ll6sponda szerint a szerzodes III, nq6ban foglalt ;.11{tr:l tisztessdgtelensdge rLem
6llapithat6 meg. A szerz6ddsi feltdtel ertelmeben a kdlcsdn es jdruldkaii dsszegenek meg6llapit6sa
IV.

.A szerzdd6s

szempontj6b6l a bank nyilvdntart6sa irdnyado,
bizorryit6s lehet6sdge fenn6ll.
A Kormanyrendelet l. $ (l) bekezdds a) pontja
alkalmazhat6. mivel az nem a szerzoddsi
nyilvarrtartdsdra vonatkozoan fogalmaz meg
hanem fenndll az ellenbizonyit6s lehetosdge.
Az alperes 6ltal hivatkozott Hpt. 206. $ (2)
megktilddtt kimutat6s tartalm6nak vitat6s6ra j
tartalmdt elfogadottnak kell tekinteni. Azonban
m€g ea kovetoen is fenn6ll az ellenbizonyit6s le
A sz:erz6d6si felt6tel drtelmdben az alperes ne
egyoldalir megdllapit6sara ds az a bizonyitdsi
alapjin az alperesnek a fenn6ll6 kdveteldse d
keletkezik, es a bizonyit6si kdtelezettsdge sem
szabrilyok szerint jogosult igdnydt 6rvenyesiteni.
sajAt nyilv6ntart6sa alapjArr jeldlne meg kdvetel
felperes igazolja, hogy ett6l eltdroen, nagyobb
alperes szitmira.
A jelen per alapjdul szolg6l6 tigyben a v6
tartozdselismerd nyilatkozat k6pezte, amelyre
ki6ll itds6ra sor keriilhetett.
Megjegyzi a bir6s6g, hogy e feltdtelek tisztes
eredm6nyez tekintettel arra, hogy a perbeli
feltdtel tisztessegtelerrs6ge rrr6g rnegillapitha
rnegr16lds6t, puszt6n az drintett feltdtelt figyel
arra, hogy a szerzldds e feltdtel ndlkiil is telj
figyelmen kivi.il hagyand6 rendelkezds a felek
teljesitdsekre semmilyerr befolyAssal nenr bir, m6

iben azonban

<>z

t6ves. ezzel szemben a

perbeli szerzod6si feltetelre nyilv6nval6an nem
ertelmez6sdre, hanem a fenn6ll6 tartoz6s
ds nem kizar6lag az alperest jogositja fel e,rre,

I

ezddse ertelmdben az ad6s a penzintezet iltal
It, amennyiben azontran e jog6val nem el, annak
sem drinti a kdvetelds drvdnyesithetoseg€t, zzaz
sege.

jogosult a teljesitds szerz6d6sszeru voltdnak
rhet sem vdltoztatia meg. E szerzodesi feltdtel
nyesitdsere semmilyen tobbletjogosults6ga nem
lltozik meg. Az alperes tov6bbra is az 6ltald'nos
Az alperes e feltetel hi6nyaban is nyilv6nval6an
osszegszer0s6gdt, 6s ,semmi sem zArja ki, hogy a
Osszegben, vagy szen6ddsszeruen teljesitetL az
itas megindit6s6t a l<lzjegyzoi okiratba foglalt
kintettel - e f'elteteltdl fiiggetleniil - a ziradek
telensdge is csak reszleges ervenytelenseget
6des fogyasa6i szerzodesnek tekintheto, igy e
esetdn sem eredm€nyezne a teljes szerz6des
kiviil kellene hagyni il teljesitds sor6n, tekintettel
ithet6 [Ptk. 239. $ (21) bekezdes]. Mivel az igy
6zt ldtrejdtt kdveteldsit nem drinti, a felek k.ozti
abban az esetben sem eredmdnyeznd a kdvetelds

drvd.nytelensdgdt, ha annak ti sztesse gtel ensd ge

i felt6tel tisztess6gtelens6ge:
V. Az drfolvamkockr{zatra vonatkoz6
A bir6s6g a szerz6dds V.6. pontj6ban, v int az alperes 6ltal csatolt kock6zatfelt6ro
nyilatkozatban foglaltak drtehnezdsdvel ana j
, hogy a szerzdd(lsben az arfolyamko ck;.azal
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viseldsdre vonatkozd tdjekoztatits a 212014, pol
v6telrlvel megfelelt az egyirtelmtisdg 6s a vildLgos
A 612013. PJE drtelmdben a tdidkoztat6snak
kiterjednie, hogy annak milyen hat6sa van a tdrle
a thjekoztat6si kdtelezettsdg nem terjedhetett ki
l6that6 mdrt6kdre, a kockazat redlis voltara.
A hivatkozott szerz6d6ses rendelkezes nem
kdvetkeztetni, hogy az ilrfolyamv6ltozds k
A szerzod|sben kifejezetten szerepel, hogy az
kihatdsait teljes mdrtdkben 6k viselik.
Az adosok 6ltal a szerz6dds megeloz6en al6irt
hogy svdjci frank esetdben az furfolyam bdrmi
amelyet az ad6sok tudomasul vettek, igy meg6ll
az irtolyamv6ltoz6snak nincs fels6 hat6ra.

VI. A Hpt. 78. $-6nak megs6rt6se:
A Hpt. 78. $-6ban foglalt eloir6s megsertese

a

vezethet. Egyertelmri a bir6s6gi gyakorlat abban
az ewenytelenseg jogkovetkezmenydt csak akk
megsrdrtdsehez ki fej ezetten ezt a j o gkovetkezm6n
jogkilvetkezmenyt, azonban a 78. $-6ban fogla
nem ftizi. Abban az esetben, ha meg6llapithato
nem megfeleloen keriilt volna sor. ez akkor sem

ri

jogegyse

gr hatiroitatban foglaltak fi gyelembe

g kdvetelmdnydnek.

arfolyam vdltozasana.k lehetosdgdre es ana kell
5szl etekre. A j o ge gyse gi hatfu ozat drtel mr5ben
az 6rfolyamv6ltoz6s vdrhat6 iritnyfua, elore nem

tartalmaz olyan kitd:telt, amely arra engr:dne
a csak korl6tozott mertekben terhelnd a felperest.
ad6sok tudomdsul v,eszik. hogy ezen koch6:zat
tfelter6 nyilatkozatban kifejezett szerepel,
iranyban ds b6rm'ilyen mert6kben vdlto:zhat,
that6, hogy a tf\eko:ztatfts kiterjedt arra is, hogy

s erv6ny'telensd:genek megallapitasdra nem
kdrben, hogy a mas log6gijogszabdlyba ritkozes
vonja maga ut6n, ha a jogalkot6 a jogszab6ly
fiizi. A Hpt. 213. $-a tartalmaz ilyen semmis;sdgi
z a jogalkot6 a semmissdg jogkdvetkezmdnyet
, hogy a hitelkdpesseg vizsg6latlra esetlegesen
lny ezn€ a szer zocles drvdny'telensd gdt.

VII. A Vht. 23lC. $ megs6rt6se:
A felperes hivatkozott arra, hogy a vdgrehajt6si rraddk ki6llitdsdra kl:zlegyzo 6ltal a Vht. 23lC. $
(1) bekezd6s c) pontjdban, illetve mes jogszabdl ba (Kjtv.) iitkciz6 mirdon kertilt sor. Itt is utal a
j og6gi j ogszabdlyba iitkdzds az erv enytelensdg
bir6sdg a fentebb rdgzitetteke, mely szerint a
jogkdvetkezmenyet csak akkor vonja maga
, ha a iogalkoto a jogszab6ly megsdrtdsehez
kifej,:zetten ezt a jogkdvetkezm6nyt fiizi.lgy a ht. rendelkezeseinek rnessdrtese ennek hi6nvriban
az €r v {nlrtel ens6g me 96l lapitdsdhoz nem vezethet

A

Pp. 369. $ a) pontj6ra alapitott perben a fel
kdvetelds drvdnyesen nem jdtt letre. Fentebb kifej
mind a tdrleszt6rdszletek 6sszege, mind a
tekintetdben 6rv6nyesen ldtrejdtt, mivel eze

kdveteldsenek jogalapjdt az kepezi, hogy a
alapj6n a kdveteles mind a kolcsdn ossz:ege,
rzod6sben meshat6rozott diiak es k6ltsdeek
et a felek kozdtt letreiott kolcsonszerzodds

egye:rtelmrien, vagy kisz6mithato modon tartal
Egys6ges a gyakorlat abban a kdrben is, hogy az drvdnytelens6gi oknali a szerzodes megkdtesekor
lmdny a kcivetelds ervenyesseget nem drinti. Igy
fenn kell 6llnia, ut6bb bekdvetkezett teny, vagy k
az,ha a vdgrehajt6s alapj6ul szolgdlo okirat ki6il tdsara esetlegesen torrrenysdrto m6don keriilt sor,
az meg nem eredmlnyezi, hogy a szerzoddsben
lalt kdvetel6s nem iott volna ldtre ervdnvesen a

felek kdzt.

i eljar6s alapjdt kr5pez6 okirat kiAllitdsfnak
fblperes ldnyegdben a vdgrehajtdsi elj
jogszerutlensdgdre hivatkozik, amely mdg meg6llapithat6sdga eseteben is puszdn azI
a klzjegyzoi okirat ki6llitdsdra torvenysert6
eredrndnyezhetnd, hogy a birosdg kimondand,
m6don kertilt sor. Azonban a bir6s6e 6l
szerint tekintettel a.rra, hogy jelen perben - a
felpe'res keresetdnek jogcime nyom6n - kizarol
azt kell vizsg6lni, hrcg! a kovetelds drvdnyesen
A
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l6tr{dtt-e, a vegrehajt6s megsztintetdsdnek
alapon nincsen helye, hogy esetlegesen a zdradek
ki6llit6sdra tdrvdnysdrto m6don keriilt sor. A
n az esetben ha a zdradek kidllitds6ra torvenysert6
m6clon kertilt sor, akkor a felperesnek a zaradd tdrldse iriinti perben van lehetosege ezen igenydt
drvenyesiteni, ahol a vegrehajtds megsziin6sdt
a kovetelds ervdnyes letrejott6nek hi6nya, hanenr
az ezen kdvetelds alapjan kidllitott vdgrehajt6si iraddk tdrldse fogja kdpezni. Ene azonban a Vht.
2ll. $ (2) bekezddse alapj6n lefolytatott kiilon eljdr6sban kertilhet sor, a Pp, 369, g a) pontj6ra
alapftott vdgrehajt6s megszilntetese irdnti per k reteit ennek vizsgdlata meghaladja tekintettel arra,
hog'y ez nern a koveteles ervdnyes letrej6ttet. anem a vegreha.itdsi eljards meginditiisa felteteleit
drinti.
Tekintettel ana, hogy a felperes pernyertes lett
rt a biros6g a felperesr kdtelezte a pp.78. g (l)
bekezd6se alapjan az alperesi iigyvddi munk ijb6l 6116 perk6ltsegnek megfizetdsere. amelynek
dsszegdt a biros6g 3212003. (VIII. 22.) IM
let 3. $ (6) bekezclese alapjan mdrlegelessel a
pertArgyertek 5 o/o-hnill alacsonyabb osszegben illapitotta meg figyelemmel arra, hogy az tigyben
csak okirati bizonyit6sra kertilt sor ds a fel
s altal benyujtott elokeszito iratok sz6ma, ennel
mag;asabb dsszegri dij megdllapit6s6t nem i
olta. A bir6sag szinten az alperest kdtelezte a
felperes dltal a v6grehajtdsi eljar6sban a ve
gt6 tijdkoaat6sa s:zerint megfizetett koltr;egek
felperes rdszere tcirtdn6 megfizetesere.

A bir6sdg a felperes krilts6gmentessdge folytan
bekezddse 42. g (1) bekezdds a) pontja ds a pp.

nem r6tt eljardsi illetdk dsszegdt azltv.39. g (l)
4. $ (2) bekezdds g) pontja alapj6n 6llapitotta meg
ezddse alapjdn akkent rendelkezeft, hogy azI az

ds a 6/1986. (VI. 26.) IM rendelet 13. g (2)
alperes kOteles megfizetni az itllun javfua.
Az afperes 6ltal az ellentrnondds folyt6n ler6tt il ikrol kiilon rendelkezni nem kellett figyelernmel
arra, hogy annak viselesere az alperes a pem rtessegt6l fiiggetlentil kdteles
[Pp. 136/4. g (2)
bekezddsl.

A

teljesitdsi hatdrido a Pp. 217. S
bekezddsdn alapul.

(l)

bekezd

, a fellebbezesi jogosults6g a Pp. 233. g (l)
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