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A Fővárosi Ítélőtábla a Lendvai és Szörényi Ügyvédi Iroda (….) által képviselt ...
felperesnek az SBGK Ügyvédi Iroda (...) által képviselt ... alperes ellen általános szerződési
feltételek tisztességtelenségére vonatkozó törvényi vélelem megdöntése iránt indított
perében meghozta a következő
v é g z é s t :
A Fővárosi Ítélőtábla a per tárgyalását felfüggeszti a Fővárosi Törvényszék 2014. augusztus
27-én kelt 30.G.43.323/2014/8. számú ítélete kiegészítésére irányuló kérelem elbírálásáig.
A végzés ellen a kézbesítésétől számított nyolc napon belül a Kúriához címzett, a Fővárosi
Ítélőtáblánál három példányban benyújtandó fellebbezésnek van helye.
I n d o k o l á s
A felperes az alperes ellen 2014. augusztus 19. napján nyújtott be kereseti kérelmet a
Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi
határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvény
6.§-ára hivatkozva az általa alkalmazott általános szerződési feltételek tisztességtelenségére
vonatkozó törvényi vélelem megdöntése iránt.
Az elsőfokú bíróság a 2014. augusztus 27-én kelt 30.G.43.323/2014/8. számú ítéletével a
keresetet elutasította, s kötelezte a felperest, hogy 15 napon belül fizessen meg az
alperesnek 1.143.000 forint perköltséget.
Az ítélet ellen a felperes nyújtott be fellebbezést, egyúttal az első fokú ítélet kiegészítése
iránti kérelmet is előterjesztett. Utóbbi körben előadta, az első fokú ítélet az általa külön
kiemelt, érvényesnek megállapítani kért kikötésekről nem tartalmaz megállapítást, így az
első fokú ítélet a keresetben megfogalmazott kérelem egy részéről nem rendelkezett és
kiegészítésre szorul. Az általa részletezettek szerint kérte az első fokú ítélet kiegészítését.
Az alperes a kiegészítés iránti kérelem elutasítását kérte.
Az elsőfokú bíróság a fellebbezés folytán az iratokat a Fővárosi Ítélőtáblához felterjesztette,
az ítélet kiegészítése irányuló kérelem tárgyában 2014. szeptember 17. napján tartott
tárgyalást, s a kiegészítő ítélet kihirdetését elhalasztotta 2014. szeptember 25. napjának 14
órájára.
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A Fővárosi Ítélőtábla - az utóbbi körülményre tekintettel - a per tárgyalását felfüggesztette.
Az ítélet a kiegészítő ítélettel egységes egészet alkot, s a 2014. évi XXXVIII. törvényben,
annak 13-15.§-aiban írt szoros határidők folytán indokolt a kiegészítő ítélet bevárása s a
kiegészítő ítélet elleni esetleges fellebbezés tartalmának ismeretében az első fokú ítélet
elleni fellebbezés elbírálása.
Mindezekre tekintettel a Fővárosi Ítélőtábla a Pp. 152.§ (2) bekezdése és 239.§-a alapján a
per másodfokú tárgyalását felfüggesztette.
A fellebbezési lehetőség a Pp. 239.§-án és a 2014. évi XXXVIII. törvény 13.§ (1)
bekezdésén alapul.
Budapest, 2014. szeptember 22.
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