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AVáci Járásbíróság' a: dr. Pék Edina Csillajogi előadó által képviselt Defactormg Pénzügyi
'. és SzolgáltatÓZártköriíen Műk(idö Részvénytársaság' (li22 Budapest, Ráth György u. 56.)
· felperesnek .:_a Karkosák Ügyvédi Iroda (1015 Budapest, Hattyú u. 16. II. emelet 5.; .

.. ügyintéző Ügyvéd: dr: Karkosák. Balázs) .altalképviselt .... .'. ,
". ..... . . .' J alperes ellen 75(J.07Jjorint köl(;s.ön~erződésbőleredőJartoiás megfizetése

... '. iránt indított perében meghozta. a ki)vetkező . .
.•<,

• í t éle t e t:

·.Abíróság IIfelperes keresetét elutasítj a. .

A bíróság kötelezi a felperest, hogy 15 napon belül fizess.en 'Illeg az alperesnek 47.630
(ne&y\'etihétezer~hatsz~hanninc) forintperköltséget.

.' AZít~let·el1en;aké;b6sítéstől.számított15 napon belül fellebbezésnek van helye, amelyet a
.. Budapest KörnyékiTörvényszékhez címezve a Váci Járásbíróságnál kell írásban, elektronikus
'. útonbenyújtani. ". .... . ,

FeU~bbezé~nek az elsőfokú eljártlsszabályainak lényegesm~gsértésére vagy ~ ügy érdemi
elbírálásának' alapjául szolgáló, jogszabály téves alkalmazására hivatkozással van helye.

'. Lényeges eljárási szabálysértésnekaz olyan-jogszabálysértés minősül.. amelynek az ügy
, érdemi elbírálására kihatása volt Ha a fellebbezés 'e hivatkozást nem tartalmazza, azt a

.' .máscdfokúbíróség hjyatalból elutasítja, kivéve, ha a fellebbező megjelöli, hogy az elsőfokú
Itéletmeghozatála.előrti eljárás rnely mozzanatát tartja jogszabálysértőnek, illetve azt, hogy az

...•, Itéletálláspontja szerint mely jogát vagy jogos érdeket sérti.

Az elmulasztott fellebbezési határidő utolsó' napjától számított. 60. nap elteltével igazolás i
· kérelemakkor sem terjeszthető elő, ha a rnulasztás csak később jutott a fél tudomására, vagy
. az akadály csak későb? szűnt meg. '. ". .

· A másodfokú eljárásban, ." ,. ,~ " , "..

:,:..

. .

- új tények állításának; .a felhozott tények kiigazításának, illetve új bizonyítékok
•.előterjesztésének helye nincs; kivéve;' ha a' tények előadására, illetve il bizonyítékok

.. előterjesztésére az elsőfókú eljárásban' abíróság eljárási szabálysértese .vagy. téves
'.. jógalkalmazása míatt nem kerülhetett sör," .

.....keresetváltoztatásnak =ha emiattbizonyítési eljárás lefolytatása lenne szükséges- csak
. akkor van helye, ha a keresetváltoztatásra okot adó körűlmények a tárgyalás
berekesztéset követően álltak be; etilalom nem érvényesül, há a bizonyítási. eljárás

'., '.. lefolytatáSának egyébkéntis helye van, ..

elÖterjeszthető· beszámítási kifogás esetén új tények állításának, a· felhozott tények.
kiigazításána,k, valamint új bizonyitékok előterjesztésének helye lehet.

· A másOdfoKú bíróság' az ügy érdeméb~n tárgyaláson kívül határoz, a felek bármelyikének
kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartását a fellebbező fél a feHebbezésében, illetve
az ellenfél,' csatlakozó ..fellebbeiésének .kézhezvételétől számított. nyolc napon belül, a
fellebbező féL ellenfele pedig 'él fellebbezés kézhezvételétöl számított nyolC napon belül
'kérheti: E határidő elmulasztásaesetéQ a. iuitáridő utolsó napjától.számított 60 nap elteltével. . .' '. . ..... '.' ,.... . ", ,
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•.igazolási kérelern akkor' sem. terjeszthető elő, ha' a malasztás csak később jutott a Jél
. tudomására,va~ azakadály csak később szünt meg.:

.: Ha '.~ elsőfokú bíróság .ítélete a: jogszabályoknak megfelel, vagy olyan eljárási szabálysértés
történt, amelynek az ügy érdemi elbírálására .kihatása nem volt, cl másodfokú bíróság az
elsőfokú'biróságjtéletét helyben hagyja. Lényeges eljárási szabálysértés megállapításaesetén
a tnásodfolgí bíróság a 2~.2. §~banmeghatál:ozottak szerint határoz. ,Ha az ítélet anyagi

.. .jogszabályt <.sért, és ~á döntéshez szükséges tények .:megállapíthatóak, .'.a bíróság' a
'.''..jogszabálysért6hatáto.-;atot ~.nundenkor a.fellebbezési (csatlakozó fellebbezési)kérelem és a
. '.,fellebbezési ellenkérelem .korlátai között - megváltoztathatja.. egyébként a jogszabálysértő

határozatot: egészbenvagy részben hatályon kívül helyezi; és az ügyben eljárt elsőfokú
. bírőságot új élj~ásra és újhatározathozatalára utasítja. .

"Lnd okol ás .. "

....".A'bfróság a felektényelőadásai és becsatolt okiratai, továbbá a ~1Ü/_'120 17. s~ámú
fizetésiJllegllagyásos.eljárásiratai alapjánaz alábbi tényállást állapította:meg.

Az'alperes 2007. április 12, n~pján CC számon ~~yas;ztÓikölcsönszerződést
.'. -Ó: • kötött ,a·K&H Parmonlízii1gPénzügyI SZQlgáltató Holding Zr.t.~vela .. forgalmI
.. _ re.@szániú, t<ella:u}tTMba lStilmsú gépjármű megvásárlásaérd~kében.A kö.~csönszerződés

." részévé válták az Altalános .Szerződési Feltételek (továbbiakban:ASZF) és azUzletszabályzat
"...is.. 'A.' :K.&H:PantIönlízing'..Pénzügyi Szolgáltató Holding , Zrt.· az "1..600.000 forintos

, . kölcsönösszeget közvetlenü J aR..ózsavölgyi Autókert Kft., mint a gépjármű eladója részére
.folyósította, a gépjármüvön pedig ezzelegyidejűleg vételi jogot alapított ..

.'.• Az alperes a .gépjárrn~vet2007-,április,22..napján .átvette,.amely tényről 2007. április' 25.
napján ökinilJerült kiáUításra.. . ." . . .

" ," .',., "._ , . "

.. .A K&HBank Zit ,akÖlcsönszerződést2012, június 20. napján' azonnalihatállyal felmond'ta
. az ASZF12.2; b) pontjára hivatkozással;tekintettelarra, hogy az alperes a20 U-es év február

és .'.május' hónapjai között előbb' részben, majd . egyáltalán nem tett eleget fizetési.
kötelezettségének.A felmondás aZ alperes irányába 2012. június 26. napján hatályosult. A
K&H BaDkZrt~az alperesrésiere az e1szán:lolást2012. szeptember27. napján készítette el. A
felmond;~s'napján az alperesnel<Összesen 750.081 forint tők ta: o i n , amely
'.541..290forinffelmondássaf esedékessévált tartozás ól, továbbá 208.791forint felmondáskor
hátralévő'havi díjelniaradásból állt. ..... .. .

..AK&H Bank irt/ az.alperessel a deviiátörvény rendelkezései'szerint 2015. április 7. napján
. els~ámolt,ámely elsz{Unolástazalperes 2015. április hó 21. napján átVette,az ellen panasszal~~ . ..... '.

A felperes a kÖvetelés .2016. júnÍus' 30. napján történt engedményez~séről az· alperest
.értesítette... '. .' . .

Figyelemmel arra,' högy az alperes .a felperes' irányába fiZétést.nem teljesített, a felperes
. fizetési meghagyásos eljárást kezdeményezett az alperessel szemben _/Ü/"/2017.
ügyszánion, arnelyeljárás.az alperes'ellentmondása folytánperré alakult át. A peres el}árása

. PestiKözponti Kerületi Bíróság előtt2.P.88.566/20 17. számonvolt folYélmatban,majd áttétel
Cá Pp; 4·1. §(5)bplcezdésének) allcalmazásafolytánaVáci Járásbíróság'élékerült.

A felperes kereseti kéreime szerint kérte a bíróságot, hogy kötelezze az alperest 750.071
forint tőkeösszeg. valamint ezen>összeg után 2016. július l. napjától .a kifizetés napjáig
~zámított, él mind~nkorij~g)'banki alaf'kamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi
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.' kamai, tövább'á perk51tség megfi~etés:re a. régiPik. 1~8. § (1) 'bekezdése, 523. §-a és, a
,32/2003. (VIII.22;)IM~rendelet.alapján azzal, hogy a felperes jogi képviselője ÁFA fizetésére
nem köteles. Indokolásként előadta; hogy az alperes 2007. április 12: napján -CC
számon kölcsönszerződést kötött aK&H Pannonlízing Pénzügyi Szolgáltató Zrt.-vel, .mint a

·felp~resjögelő~jé_vel,. amely szerint az alperes vállalta, hogy azelső törles,ztőrészletet önrész
· fOmiájában'a finanszírozott gépjármű vételár részeként befizeti, továbbá a fennálló követelést

•...'.'."il .felperesi jogelőd '.bank felé 12 db .havi törlesztő részlet formájában teljesíti: A
kölcsönszerződés részévé vált az ÁSZF és az Üzletszabályzat is, amelyeket .~ alperes a
szerzödés 62. pontjában foglalt:nyiIatkoZ<l.ta szerint annak aláírásával egyidejűleg átvert, és

..'. '" magára 'nézve köteletőpek ismert: el. Kiemelte" hogya' félperes jogelődje valamennyi
· szerződéses kötelezettséget teljesítette, az L600.000 forintot ugyanis az alperes által

, ,"megvásárolt .IháBa tipusú,' P. T "forgalmi rendszámú gépjármű vételárrészeként a
'. Róúayö,lgyi A~tók\!rt Kft. (a gépjármű eladója)részér~ közvetlenül .folyósította. Az alperes és

· a: bank a kölCsőnszeI7ődes biztosítékaként a hivatkozott gépjárművöIi vételi jogot alapítottak.
Az alperesájárinüvet az átadás-vételi jegyzőkönyv tanúsága szerint 2007. április 25. napján
igazoltarr átyette. '.A'" félperes .jogelődje <J', fizetési kötelezettség elmulasztása okán' a
kölcsönszerződést 2012, június 10, napján az ÁSZF 12.2. pontja alapjánazonnali hatállyal
felmondta: A felmondás .az alpetessél szemben 2012. június 26. napján hatályosult, így

,. úlrtpzása egy .összegben. esedékessé vált az 'ügyleti kan'lattal terhelten.. Az' alperesnek a
felmondas napján Összesen 838:08.8 forint tartozása állt.fenn. A bank az alperes részére. 2012,
szeptember' '27~ napján elkészítette á szerződést lezáró elszámolást, amely tartalmaita az
alperes tartozását jógCiÍIl:és összegszeruség szerinti bontásban. A felperes 2016. június 30.

. . napján szerezte meg az elperessel szemben fennálló követelést engedményezéssel, amely
i , tényről ~ alperest értesítette; mivel azonban az alperes fizetést irányába nem teljesített, így

· "ftze,tésimeghagyásos eljárást indított vele. szemben, Előkészítő iratában előadta, hogy az
afperes kötelezettsége teljesítésével.· 2012 .. június 20. napjától késedelemben van, így
késedelmi' karnat lll,~gflZetésére köteles, melynek mértéke ~ ÁSZF 8.S. pontja szerint a

. mindenk:Orijegybanki alapkatpatkétszetesenek megfelelő összeg. Erre az összegre a felperes
· . 2016: jűlius,frúlpjátÓI, vagyisaz engedményezés időpontjától tárt igényt. A devizatörvények

szerinti elszámoláS tekintetében \így nyilatkozott, hogy az ~lperessel kapcsolatos elszámolási
,köteleiettség~t 2015 .. áprili~ 7; napján teljesítette, az elszámolást az alperes 2015. április 2l.

· napján átvette, az ell(!p panassial' hem élt, így,az elszámolás felülvizsgált elszámolásnak
·....minősül. KÖvetéiése' összegszerüsége tekinteteben előadta; hogya' felmondás napján az
'. alperesnek összesen 750'~081fOrint tőke tartozása állt fenn,. amely 541290 forint felmondással
. es.edékessé tett tartozásból, továbbá a 208391 forint felmondáskor hátralévő havi díj
elmanidásból áll. MindeZeken felül utalt arra is, .hogy a fizetéses rneghagyásos eljárásban
5.100 forint eljárási díjat fizetett meg, illetve 425{lfőrintjogtanácsosi munkadíj követelése

'.keletkezett, aZ dökészítö iratával egyid'ejűleg pedig 39.905 forint illetéket rótt le, melyek
.összegek nwgfizetésére szintén az alperesi kérte kötelezni. .ElőkésZítő iratához mellékelten
okiratként becsatolta az elszámolási dokumentádót és az annak átvételét' igazoló kézbesítési
bizonyítványt (2015. április 7. és 21.), jogi képviselője meghataimazását, 'az értesítést
engedményezésről és az annak kézbesítését igazoló tértivevény t (2016. junitis 30. és Nlius

· .' L8:), a gépjánnű átadás.,átyételij~gyzőkonyvet (2007. április 22.), a szerződés felmondásáról
, , 'rendelkeZŐ okiratOt (2012. június 20. es 26.), az elszámolást és fizetési felszólítást, valamint

. annak kézbesítési bizonyítván,yát (2012. 'szeptember 27. és október 2.), .a kölcsönszerződést
.' (20,07;április 12.); az Általános ..Szerződési Felté,teleketgépjármű vásárlási kölcsonhöz (2006,

.jaiúuír L), ~ Üzletszabályiátot (2Q03, február t.); valamint a bizonylatok (2012. szeptember
27.); II CHF ütemezés (táblázat) és az "értesítő" (2012., szeptember 18.) megnevezésű
,dokúrnentumokat. .

· .'. Ázalperes érd~mi dlenk~r~lmében e,lőadta; hogya felperes keresetét mind jogalap, mind
ősszegszerűség tekintetében '. és alaptalansá.ga folytán annak eluta~ítását kéri, továbbá
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. kéri afc:lp~r~sköteiezését ~per,köl1;s~gmegfizetésére .különmegállapodás szerint azzal, hogy
.jogi képYlsélÖje ÁFA körbe tartozik, Indokolá.%ént előadta;' hogya felperes nem rendelkezik
perbeli [egitimációval, ugyanis. nem igazolta, hogya. követelést engedményezés útján

.. meg'szerezte.Álláspoutja·szerint az engedményezési okirat alapján .... Gyulának, ....
Lás.zlóna,1c es. .... ..., .. . .. . Máriának~ kellett aláírnia az ertgedményezésről szóló
dokuQlentumot; de figyeIemmelam, hogy a felperes cégkivonatot, vagyaláírási címpéldányt
'nem csatolt; jgy nem állapítható meg;. hogy. ténylegesen a képviseleti joggal rendelkező

. személyek írták aláaz okiratot: Vitatta továbbá a felperes követelésének összegszerűségét is, a
kerésf<tlevélh~z c~atoltinénék1etbölugyanis álláspontjaszerirtt nem látszódik, hogy a felperes

.... jogelődje a követelés összegét hogyan, milyen számítási .metodika alapján. határozta meg,
valamint az alperes. által teljesített befizetéseket pontosan hogyan számolta el. A csatolt .:

. . táblázatok követhetetlenek, nem világos ugyanis az alperes ~számára; hogya felperesi jogelőd
.az egyes hÓJlapolOlálmilyen árfolYaln alapulV-ételével határozta meg az egyes törlesztő

.. részleteket; Nincs tovalJbá adat arra; vOlliitkozóan sem, hogy az árfolyam meghatározása
milyen adátokou:alapsZlk;, erre vonatkozó' okirati bizonyíték ugyanis nem áll rendelkezésre,

.. Szintén nincs adat arra vonatkozóan, hogya. kamatot milyen adatok alapján. számította ki a

..felperes jogelődje. Mindezek alapján az.alperes kérte a.bíróságot, hogy kötelezze a felperest
.•• : egy olyan táblázat dkészítésére;arndyből·világosail kitűnik, hog)' melyik hónapra, milyen

...átfolyam .alkaimazásával került kiszámításra: az aktuális törlesztő részlet. Az" árfolyam
"voJl,atkoiáSában .az ~Iperes. arra utált; hogy az ÁSZF 8. pontja alapján a CHF (deviza) alapú
kölcsön fOlyós«ásakor a vételi árfqlyamotal\caÚnazta a felperesjogelÖdje, az egyes törlesztő

. részletek összegének meghatározásakor pedig az eladásit, Ez a 2/201,4-es polgári jogegységi
határozat 3. pontja szerinftisztességtelen, il deviza alapú fogyasztói k:ölcsönszerződésekben

'..szereplő vételi. és eladási árfolyamok helyébe a MNB hivatalos deviza árfolyama lép. Elő~dta
. .. aztis; hogy a szerződés .6:2. pöntjával ellentétben a felperes képviseletében eljáró személy. a
.. kblcsönsze~ő~és aláirásakor nem tájék{)ztatta· ~ ..ÜzletsZabályzatban és az ÁSZF -ben

foglaltakról, az abban leírtakatuem ismertette ,ésnem tárgyalta meg vele, a szerzödéskötéskor
......pedig nem. renQel.kezett olyan speciális és pénzügyi és jogi ismeretekkel, mely birtokába

értelm:ezrü tU9ta vólrta·~ pénzügyi ivállalkozás .ÜíJetszabályzatát,· valamint a közvetítő.
kereskédö.munkatársa sem rendelkezétt olyan.szldamii ismeretekkel, amely lehetövé tette

...volna sz~mára" högy ai abban fogláltakat neki elmagyaráZza. EköÍben utalt a régi Ptk. 20S/A.
, § (l)éS (2) bekezdéseire; a: régiPtk.' 205/B; § (1) bekezdésére, illetve a i/2011-es PK.
vélemény 2. pontj ára·és mindezek alapján aria hivatkozo~ hogya felperes Üzletszabályzata

...• és az ÁSn' nern váltak a szeriődés részévé. ~iemelte, hogy a 6/2013-as polgári jogegységi
..., határozatia isflgyelemmel ia régi Ptk. 209., §~aés 209lA. §-a szerint a hitelt adó pénzügyi

intézi:nénynek kötelessége lett volna; hogy világQsan, pontosan és érthetően felhívja a hitelt
. igénylő. #gyelmét arra a korlátlan kockáZatra, amelyet ilhitel felvételével vállal. Ha ugyanis
: közlik vele, hogy ak.ár a többszörqsére is felmehet az árf{)lyam amellett, hogy nem csak il

törlesztő részlet· összege, de. a tőke. összeg· is jelentösen .emelkedik, akkor vélhetően megérti a
kockázatot 'és nem köt 'szerződést. AKuda 2/2014-eS.polgárijogegységi határozata Szerint az

., ál-folyamkockáútról's~ló; rendelkezés tisZtességtelensége csak akkor vizsgálható, ha az
...általánosan tájékozott, ésszerű, flgyelmes és körliltekintő átlagos fogyaszto számára annak

tartalma a szerzödéskötéskor .- ,flgyelemmel a szerződés szövegére, valamint a pénzügyi
intézmenytől kapott tájékoztatásra is :_ nem, volt világos és nem volt érhető. Ha a péhzi1gyi
.intézménytőlkapott pénzügyi. tájékörtatás ·yagy'atájékoztatás elmaradása folytán. a fo~yasztó
.alappal gondolhatta úgy, hogy az árfolyamkockázat nem valós, vagy az őt csak korlátozott
mértékben terheli, a szeri6désnek az árfolyamkockázatra vonatkozó rendelkezése

... tisztességtelen, aminek következtében a szei"ZPdésrészlegesen vagytdjesen érvénytelen. Azt
a pénzügyi in~éZménynekkell bizohyítania~ högy a fogyasztó tájékoztatása megtörtént, azt
pedig a Jogyasztónak kell bizonyítania; hogya tájékoztatás nem volt Illegfelelő, vagyis a
szerzŐdés árfolyamkoék~atra vonatkozó n~ndeWezése számára nem volt világos és érthető.












