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Budapest Környéki Törvényszék V
mint másodfokú biróság
7.Pf.21.298/20 17/7.

OTP
Faktoring Zrt. (1066 Budapest, Mozsár u. 8.) felperesnek - a dr. Várhelyi Tamás ügyvéd
(8000 Székesfehérvár, Zichy liget 9. fsz. 6.) által képviselt
_) alperes ellen kölcsöntartozás és járulékai iránt indított
perében a Budaörsi Járásbíróság 2017. április 12-én kelt, 4.P.21.529/2016/11. számú ítélete
ellen a felperes által 13. sorszám alatt előterjesztett fellebbezés folytán meghozta a következő

itéletet.

A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja.

Kötelezi a felperest, hogy 15 napon belül fizessen meg az alperesnek 10.0'00.- (azaz tízezer)
forint másodfokú perköltséget.

Az ítélet ellen nincs helye fellebbezésnek.
\

Indokolás:

Az elsőfokú bíróság ítéletével a felperes keresetét elutasította és kötelezte a felperest, hogy 15
napon belül fizessen meg az alperesnek 24.000,- Ft perköltséget.

Az ítélet ellen a felperes terjesztett elő fellebbezést, amelyben elsődlegesen annak
megváltoztatását és a keresetének történő helyt adást, másodlagosan pedig az itélet hatályon
kívül helyezését, és az elsőfokú bíróság per újabb tárgyalására és újabb határozat hozatalára
utasítását, illetve az első és másodfokú perköltsége megállapítását kérte a felek
jogviszonyában még alkalmazandó, a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi Ill, törvény
(pp.) 3. § (2) és (3) békezdéseiben, valamint a 206. § (1) bekezdésében foglalt lényeges
eljárási szabályok megsértésére hivatkozva.

Fellebbezése indokolásában az összegszerűség és a perbeli kölcsönszerződés felmondásának a
bizonyítása, valamint az alperesi érvénytelenségi kifogás megalapozatlansága körében az
elsőfokú eljárás során már kifejtett jogi álláspontját lényegében megismételte az alábbiak
szerint:

Az összegszerűség tekintetében álláspontja szerint az elsőfokú bíróság a rendelkezésre álló
okirati bizonyitékok okszeriítlen, logikai hibáktól sem mentes mérlegelésével - a Pp. 206. §
(1) bekezdésében foglaltakat megsértve - a helyesen megállapított tényállásból részben
tévesen, és iratellenesen jutott arra a következtetésre, hogy felperes a követelése
'összegszerűségét nem bizonyította.
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Kifejtette, hogy a felperes jogelődje és az alperes között nem vitásan létrejött a perbeli
kölcsönszerződés,.amely aKúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerzödéseire
vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi
XXXVIII. törvény (DHI. tv.), és a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói
kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések
rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes
egyéb rendelkezésekről szóló 2014. évi XL. törvény (DH2. tv.) hatálya alá esett.

A felperes csatolta a felperesi jogelőd által készített törvényi elszámolás alapján összeállított
iratokat, továbbá F/13. alatt a követelésre vonatkozó "Forgalom kimutatás!", és F/14. alatt az
engedményezést követő időszakra vonatkozóan a tartozás részletes kimutatását tartalmazó
táblázatot. Az alperes a törvényi elszámolással szembeni jogorvoslati jogával nem élt, és a
DH2. tv. 7: § (5) bekezdésében foglalt jogvesztö határidőn belül ~ jogutód felperes
elszámolását nem kérte. Álláspontja szerint a DID. tv. törvény rendelkezése értelmében az
elszámolás felperestől történő igénylésének az elmulasztása a követelése vitathatóságát .is
kizárja, mert ezzel ellentétes jogértelmezés gyakorlatilag az elszámolási törvényben
megnyilvánultjogalkotói szándékot értelmetlenné tenné.

Ezek alapján nem tartotta érthetőnek, hogy a. felperes mennyiben nem igazolta a követelés
összegszerűségét, hiszen a törvényi elszámolásból eredően annak fentiek szerinti vitatását

. jogszabály zárja ki. Ennek tükrében pedig nincs jelentősége annak, hogy adminisztrációs
hibából eredően egy, >(,~, nevére szóló kimutatást csatolt.

A felmondással összefüggésben fenntartotta azon jogi álláspontját is, hogy a postai
feladókönyvvel+ mint hivatalos okirattal- megfelelően bizonyította a szerződés felmondását.
Eltérő jogi álláspont esetére pedig fenntartotta azon előadását is, hogy a fizetési meghagyás

. kibocsátása iránti kérelem is megszüntette a szerződést. Ebben a körben kifejtette továbbá,
hogy az alperes nem a szerződés megszűnésével esett késedelembe, hanem az egyes fizetési
kötelezettségeinek az elmulasztásával, melyeket az eljárásban korábban csatolt tartozás
kimutatással maradéktalanul igazolt.

Az érvénytelenségi kifogással kapcsolatosan is fenntartotta az elsőfokú eljárásban kifejtett
azon jogi élláspontiát, miszerint az alperes a szerződés aláírásával tudomásulvette, hogy a
IHM kiszámításánál figyelembe vett valamennyi feltételt a szerződés elválaszthatatlan részét
képező, a tartozásrendező kölcsönről szóló üzletszabályzat II.2. pontja tartalmazza. Ezen
túlmenően a perbeli szerződés tartalmazza a IHM mértékét is; mindezek alapján a szerzödés
a fogyasztóknak nyújtott hitelről szóló 2009. évi cum. törvény 16. § (1) bekezdés 8.
pontjában foglaltaknak is megfelel, ezért érvényes. A kölcsönszerződés részét képező
Hirdetmény továbbá tartalmazza végül a költségeket és díjakat, így azokat összevetve az
üzletszabályzat vonatkozó pontjával álláspontja szerint egyértelműen megállapíthatók a THM
számítása során figyelembe vett - és figyelmen kívül hagyott - költségek is.

Az alperes fellebbezési ellenkérelme az elsőfokú ítélet helybenhagyására, és a másodfokú
költségeinek a megállapítására irányult.

Álláspontja indokolásában maga is lényegeben megismételte az elsőfokú eljárás során
előadott védekezését. Ennek megfelelően nem vitatta a perbeli kölcsönszerződés létrejöttét, és
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azt sem, hogy a teljesítéssel elmaradt. Elfogadta továbbá azt is, hogy fizetési meghagyás
kézbesítésével pedig a felmondás hatályosult. Ugyanakkor a tartozása pontos Összegét
álláspontja szerint a felperes bizonyítani nem tudta.

Ebben a tekintetben hivatkozott egyrészt arra, hogya DH2. tv; szerinti elszámolás csak az
árfolyamrés és az egyoldalú szerződés módosítás tekintetében történt elszámolás
vitathatóságát zárja ki, másrészt pedig, hogy a felperesnek a tárgyaláson lehetősége lett volna
követelése összegszerüségének bizonyítására, ezen kötelezettségének azonban nem tett eleget.
Változatlanul fenntartotta végül a kölcsönszerzödés érvénytelenségével kapcsolatos kifogását
is.

A másodfokú bír6ság az eljárás iratai alapján kiegészíti az elsőfokú bíróság által megállapított
tényállását azzal, hogy a kölcsönszerződés részét képező tartozásrendező kölcsönről szóló
üzletszabályzat II.2. pontja tartalmazza a THM számításánál figyelembe vett, és figyelmen
kívül hagyott költségeket.

A fellebbezés az így kiegészített tényállásra figyelemmel sem alapos.

A másodfokú bíróságnak a fellebbezés érdemi elbírálása során mindenekelőtt a szerződés
érvényességének kérdésében kellett állást foglalnia.

Ebben a körben a másodfokú bíróság nem osztja az elsőfokú bíróság ítéletében kifejtett jogi
álláspontot, ugyanis a becsatolt perbeli szerződés 3. pont első és második bekezdése
értelmében a kölcsönszerződés elválaszthatatlan részét képezi a felperesi jogelőd mindenkor
hatályos általános- és a tartozásrendező kölcsönre vonatkozó üzletszabályzata, valamint az
utóbbi részét képező hirdetmény is. A szerződés l. pont utolsó bekezdése pedig utal a THM
kiszámításánál figyelembe vett költségekre. amelyet az üzletszabályzat n.2. pontja, azok
pontos összegét pedig a hirdetmény tartalmazza. A felperes csatolta a tartozásrendező kölcsön
szerződéskötéskor hatályos üzletszabályzatát. amelynek fenti pontja tartalmazza továbbá a
THM számításánál figyelmen kívül hagyott költségeket is.

Az így kiegészített tényállás alapján a másodfokú bíróság álláspontja szerint alperesnek a
2009. évi cum. törvény 16. § (1) bekezdés 8. pontjára alapított érvénytelenségi kifogása
megalapozatlan, tévedett tehát az elsőfokú bíróság, amikor a szerződés érvénytelenségét e
körben megállapíthatónak találta

A másodfokú biróság ezt követően vizsgálta, a szerződés megszűnésének körülményeit.

~ Ennek keretében rámutat arra, hogy egységes a bírói gyakorlat abban a tekintetben, miszerint
- / önmagában a postai feladókönyv a felmondás kézbesítését nem bizonyítja. A felmondással

kapcsolatosan pedig a másodfokú bíróság mindenben osztja az elsőfokú bíróság ítéletében
kifejtett jogi álláspontját, ezért azokra a Pp. 254. § (3) bekezdése alapján csak utal, egyben
megjegyzi, hogy a felmondásnak a fizetési meghagyás kézbesitésével történt hatályosulását -
vagyis a szerződés megszűnését - az alperes fellebbezési ellenkérelmében maga sem vitatta.

Az összegszerűség bizonyítottságának hiánya tekintetében a másodfokú bíróság - az alábbi
indokolásbeli eltéréssel- osztja az elsőfokú bíróság ítéletében kifejtett jogi álláspontját.
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Mindenekelőtt a másodfokú bíróság előrebocsátja, hogy a felek között nem volt vitatott,
miszerint a perbeli kölcsönszerződés a DHl. és DH2. törvények hatálya alá eső forint alapú
fogyasztói kölcsönszerződés. ~

A Kúria által irányított bírói gyakorlat egyértelmű abban a kérdésben, hogy a DH2. tv. szerinti
felülvizsgál elszámolásnak az adós - jelen esetben alperes - tartozásaira vonatkozó adataiZ
nem kötik a bíróságot. A felülvizsgált elszámolás pedig a DH2. tv. 18. § (5) bekezdése
értelmében csak a különnemű árfolyamok alkalmazása, valamint az egyoldalú kamat-,
költség- és díjemelésből származó túlfizetés ténye és összege tekintetében válik a
későbbiekben nem vitathatóvá.

A felperes a perben 5. sorszámú beadványához mellékelte a jogelőd elszámolásról szóló
levelét, azonban a részletes elszámolás csatolását elmulasztotta, és az alperes engedményezést
megelőző tartozására vonatkozóan tévedésből egy peren kívüli harmadik személyre
vonatkozó kimutatást csatolt. Ezen tévedésére az alperes 7. sorszámú - felperes által 2017.
március 7-én átvett - beadványában felhívta a figyelmet, a felperes tévedését azonban nem
orvosolta, az és alperes engedményezés előtti időszakra vonatkozó tartozására részletes
kimutatást továbbra sem csatolt.

A felperes nem csatolta továbbá az alperes bankszámlaforgalmi kimutatását sem, amelyet a
bíróság az összegszerűség tekintetében egybe vethetett volna a felülvizsgált elszámoláshoz
készült részletes elszámolással, valamint a felperesi jogelőd tartozás-kimutatásával, illetve az
engedményezés kapcsán és azt követően a tartozással összefüggésben keletkezett
dokumentumokkal. A perben 5. sorszám alatt csatolt elszámolási értesítő a lejárt tartozást
csak egyösszegben tartalmazza, és abból nem állapítható meg külön-külön a tőketartozás és
járuléktartozások (ügyleti kamat, késedelmi kamat, és költség) összegszerűsége.

Az elsőfokú bíróság a Pp. 3. § (3) bekezdése alapján megfelelően tájékoztatta a felperest az
összegszerűség bizonyításának kötelezettségéről, aki ennek nem tett eleget megfelelően. Az
általa csatolt iratok ugyanis csak az engedményezést követő időszakra tartalmaznak részletes
kimutatást, de nem állapítható meg, hogy a kölcsön felvételét követően az alperes mikor,
milyen összegekben teljesített, mikor esett késedelembe, illetve mely időpontól nem tett
eleget a fizetési kötelezettségének, és ennek fényében a felmondás hatályosulásáig, és azt
követően hogyan alakult a tartozása.

Mindezek hiányában az alperes nem volt abban a helyzetben, hogy a felperes összegszerűség
tekintetében tett kereseti állítását érdemben vitassa, mivel ezeket az - összegszerűség
megállapításához szükséges - érdemi információkat és azok bizonyítékait nem bocsátotta a
bíróság és ezen keresztül az alperes rendelkezésére.

A felperes az un. kisértékű perekre irányadó, Pp. 388. § (1) bekezdésében foglalt
rendelkezásek ellenére a tárgyaláson nem jelent meg, az összegszerűség tekintetében további
nyilatkozatot nem tett, bizonyítási indítványt nem terjesztett elő, így - figyelemmel a Pp. 389.
§ (2) bekezdésére - a pp. 3. § (3) bekezdése alapján a bizonyítás elmulasztása, illetve annak
sikertelensége következményei őt terhelik.



7~: 11.Mr~ ~ ~t~!b:tt;-~Ut~ ~1h:t71/
Budapest Környéki Törvényszék
mint másodfokú bíróság
7.Pf.21.298/20 17/7.

5

A másodfokú bíróság álláspontja szerint az elsőfokú biróság a rendlékezésre álló
bizonyítékokat a magük összességében értékelve helyesen jutott arra a meggyőződésre, hogy
a felperes a követelése összegszerűségét bizonyítani nem tudta, és a bizonyítékok általa (::-
történt mérlegelése sem volt iratellenes, okszerűtlen, illetve az elsőfokú bíróság eljárása a Pp.
206.§ (1) bekezdésének is megfelelt és tartalmilag sem volt jogszabálysértő. Az elsőfokú
bíróság így - a fenti kiegészítéssel - helyesen állapította meg a tényállást, és összességében
helyesen alkalmazta az irányadó jogszabályokat is.

Mindezeknek megfelelően a másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság helyes ítéletét a Pp. 394.
§ (1) bekezdése alapján helybenhagyta.

Kötelezte továbbá a fentiek szerint eredménytelenül fellebbező, így a Pp. 78. § bekezdése
szerint is pervesztesnek minősülő felperest az alperes ügyvédi munkadíjból álló
perköltségének a megfizetésére. Ennek mértékét pedig - a jogi képviselője által ténylegesen
kifejtett tevékenységgel is arányban állóan - a 32/2003. (VI1.22.) IM rendelet 3. § (3), (5) és
(6) bekezdése alapján határozta meg.

Budapest, 201 8. június 25.

dr. Hajdu Csaba s.k.
törvényszéki bíró, előadó

dr. Kovács András s.k.
törvényszéki tanácselnök dr. Rabb Zsuzsánna Mária s.k.

a tanács elnöke törvényszéki bíró

A kia~y hiteléül:

Ferenczi Zoltánné
tisztviselő


