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Egri Járásbíróság
17.P.20.847/2018119.

Az Egri Járásbíróság a Dr. Kisházy János (3300 Eger, Fadrusz utca 20/2.) ügyvéd által
képviselt; ..!' felperesnek a I

) eljáró ügyvéd ügyvéd által képviselt
Lombard Lízing Zrt, (6720 Szeged, Somogyi Béla utca 19.) alperes elleni törzskönyv kiadása
iránt indult perében meghozta az alábbi

íTÉLETET:

A bíróság kötelezi az alperest, hogyafelperesnek 15 napon belül adja ki a
rendszámú Skoda Fábia típusú személygépkocsi törzskönyvét.

forgalmi

A bíróság kötelezi az aíperest, hogyafelperesnek 15 napon belül fizessen meg 38.500 (azaz
barmincnyolcezerötszáz) Ft perköltséget.

Az ítélet ellen annak kézbesítéséLŐIszámított 15 napon belül az Egri Törvényszékhez címzett,
de az Egri Járásbíróságon három példányban benyújtandó fellebbezéssel lehet élni.
Ugyanezen idő alatt a fellebbezés jogáról le is lehet mondani. Az elektronikus kapcsolattartást
választó vagy erre köteles fél fellebbezését kizárólag elektronikusan az űrlapbenyújtás
támogatási szolgáltatás igénybevételével terjesztheti elő.

A másodfokú bíróság a fellebbezést tárgyaláson kívül bírálhatja el, ha a fellebbezés csak a
kamatfizetésre, a perköltség viselésére vagy összegére vonatkozik, vagy a teljesítési
~:.,=-::'.'~~~::;;:!ó')I'l!()S,vagy csak az ítélet indokolása ellen irányul, azonban a fellebbező fél
a fellebbezésében, az ellenérdekű fél pedig a fellebbezés kézhezvételétől számított 8 napon
belül tárgyalás tartását kérheti.
A másodfokúbíróság a fellebb..,,6ctt2~~'~?~')~v,:!,,,.;! bir~"".!~ "I. h~ ct felek ezt a
fellebbe7ksi határidő lejárta előtt kérték.

INDOKOLÁS

A felek 2008. . napján 08 számú egyedi kölcsönszerwsét kötöttek,
?~"ly~!,pjiinaz alperes jogelődje a Lombard Finanszírozási ZIt. Skoda Fabia tipusú .
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forgalmi. rendszámé gépjármű megvásárlásához 910.000 Ft kölcsönt bocsátott a felperes
rendelkezésére, amit a felperes 96 havi részletben vállalt visszafizetni. A kölcsönszerződés
teljesitésének biztosítékaként a felek egyidejűleg opciós és adásvételi szerződést is kötöttek a
megvásárolt gépjárműre. Az Opciós szerződés 4. és 7. pontja alapján, az alperes jogelődje a
vételi jogot a felperes legalább 15 napos fizetési késedelme, vagy a szerződés felmondása
eseten a szerződés aláírásától számított 5 éven belül, de legfeljebb a kölcsöntartozás teljes
összegének visszafizetéséig gyakorolhatta.

Az Opdós szerződés 6. pontja értelmében a felek a gépjárműre elidegenítési és terhelési
tilalmat is kikötöttek az alperes javára. A kölcsönszerződés részét képezte HITI2006. május.
31. üzletszabályzata (továbbiakban Üzletszabályzat).

Az Üzletszabályzat N.7. pontja szerint, amennyiben az elsődleges biztosíték opció és az
egyedi kölcsönszerződés futamideje 5 évnél hnsszabb, úgy a kölcsönbevevő köteles a hitelező
felszólítására, az eredeti feltételekkel egyező tartalommal ismételt vételi jogot engedni,
amelynek időtartama, legalább a szerződés lejártát követő három hónap.

Az Üzletszabályzat VI.l. pontja az alperest feljogosította arra, hogy vételi jogot alapítson és
annak biztosítására szolgáló elidegenítési és terhelési tilalmat bejegyeztesse és ennek
megfelelően úgy rendelkezzen, hogy a hatóság a törzskönyvet a hitelező mint a korlátozás
jogosultja részére kiildje meg, ez alapján tehát az alperes jogosult volt a gépjármű
törzskönyvének birtokbantartására.

Az Üzletszabályzat N.9. pontja úgy rendelkezett, hogy amennyiben a kölcsönbevevő a
kölcsönszerződésbe foglalt valamennyi kötelezettségét teljesítette, a hitelező köteles a
gépjármű törzskönyvét és a korlátozó bejegyzések törléséhez szükséges nyilatkozatot kiadni.

Az alperes jogutódja 2017. június hó 14. napjára a szerződést felmondta, melyről a felperest
értesítette és a tartozást 678.567-ban jelölte meg. Ezt követően az alperes a felmondó levélre
hivatkozással a szerződés megszűnéséről értesítette a felperest azzal, hogy ez 2017. június hó
14. napján megszűnt, és a nyilvántartott tartozást 781.444 Ft -ban jelölte meg.

A gépjármú törzskönyvét az alperes jelenleg is birtokában tartja.

A felperes módosított kereseti kérelmében kérte, hogy a bíróság kötelezze az alperest az
opciós szerződés tárgyát képező gépjármű törzskönyvének kiadására. Álláspontja szerint az
alperes a vételi joghoz kapcsolódóan tarthatta csak birtokba a törzskönyvel, azonban az
alperest megillető vételi jog a szerződés megkötésétől számított S év elteltével, vagyis 2013.
augusztus hó napján megszűnt. Kereseti kéreimét a felperes a Ptk.375.§ (4) bek., 374. § (2)
bek. alapította. Hivatkozott továbbá arra, hogyavisszavásárlási jogot legfeljebb 5 évre lehet
kikötni. li vételi jogra, a visszavásárlás jog szabályait kell alkalmazni, mivel az
Üzletszabályzat 4.7 pontjának azon rendelkezése, hogyakölcsönszerződésben kikötött
korábbi vételi jogot annak megszűnésekor, ugyancsak a kölcsönszerződésben kikötött, de a
korábbi vételi jog megszűnésének napját követő napon hatályba lévő másik vételi jog váltja
fel, indoka az volt, hogy az 5 éves vételi jog időtartama meghosszabbodjon, ezen rendelkezés
azonban a jogszabály megkerülésére irányul, így a Ptk.200. § szerint semmis.
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Az alperes ellenkérelme a felperesi kereset elutasítására irányult Az alperes hivatkozott az
Üzletszabályzat IV.9. pontjára amely szerínt az alperes csak abban az esetben köteles a
kölcsönszerződés tárgyát képező gépjármű törzskönyvét kiadni, amennyiben a felperes a
kölcsönszerződésben foglalt kötelezettségének eleget tett. Az alperes a szerződést felmondta,
a felmondásból megállapíthatóan a felperesnek 781.444 Ft -os követelése állt fenn.
Álláspontja szerint a törzskönyv birtokbantartása nem csak a vételi jogra vonatkozó
kötelezettség biztosítéka volt, hanem a kölcsönszerzódés szeríntí fizetési kötelezettség
teljesítésének is. A (elek ezért állapodtak meg abban, hogy a hitelező visszaszolgáltatási
kötelezettsége kizárólag valamennyi fizetési kötelezettség teljesítése esetén áll be.

Az alperes hivatkozott a Ptk.28L § (2) bek. is amely szerint a visszterhes szerződések
kölcsönös teljesítésének elve szerínt, az alperes megtagadhatta a törzskönyv kiadására
vonatkozó kötelezettségét, mivel a felperes nem teljesítette a szerződéből eredő valamennyi
fizetési kötelezettségét. Ez alapján az alperes álláspontja szerínt a {elek ügyleti akarata arra
irányult, hogy a törzskönyv az opció lejártát követően is biztosítékul szolgáljon az adós
kölcsönszerződésből eredő fizetési kötelezettségének, melyre figyelemmel az Üzletszabályzat
IV.9 pontjára hivatkozott.

A felperes keresete alapos volt.

A bíróság a tényállást a felek előadása, valamint a becsatolt iratok alapján állapította meg.

A perbeli jogviszonyára ma már nem hatályos, de a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvény. hatályba lépésével összefüggő átmenet és felhatalmazó .rendelkezésekről szóló
2013. CLXXXVII. törvény 50.§ alapján - mint a szerződés megkötésekor hatályos jogszabály
- a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (továbbiakban Ptk.) rendelkezései
irányadók.

A Ptk. 347. § (2) bek. értelmében a visszavásárlási jogot legfeljebb 5 évre lehet kikötni, az
ezzel ellentés megállapodás semmis.

A 375. §. (1) bek. értelmében ha a tulajdonos másnak vételi jogot (opció) enged a jogosult a
dolgot egyoldalú nyilatkozattal megvásárolhatja A vételi jogra vonatkozó megállapodást - a
dolog és a vételár megjelölésével- írásba kell foglalni.

A (4) bek. értelmében egyebekben a vételi jogra a visszavásárlási jog szabályait kell
alkalmazni.

A Ptk. 200. § (1) bek. értelmében a szerződés tartalmát a felek szabadon állapíthatják meg a
szerződésekre vonatkozó rendelkezésektől egyező akarattal eltérhetnek ha a jogszabály az
eltérést nem tiltja.

A (2) bek. értelmében semmis az a szerződés amely jogszabályba ütközik vagy amelyet
jogszabály megkerülésével kötöttek kivéve ha ahhoz a jogszabály más jogkövetkezményt fűz.
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A Ptk. 281. § (2) bek. szerint az a szerződő fél, akinek a teljesítéssel elől kell járnia, a
szolgáltatást - biztosíték hiányában - megtagadhatja, ha
c) a másik félnek vele szemben pénzügyi fedezetbiány miatt kiegyenlítetlen tartozása áll fenn.

A bíróság azt vizsgálta mivel az alperes arra hivatkozott, hogy önálló biztosítékként tartja
magánál az alperes a gépjármű törzskönyvét. hogy a kölcsönszerződés, az Opciós szerződés,
az Adásvételi szerződés, illetőleg az Üzletszabályzat összevetésével önálló biztosítékként,
jogosult volt-e az alperes a gépjármú törzskönyvének birtokában tartására.

A felek a kölcsönszerződéshez tartozó Opciós szerződéssel vételi jogot alapítottak a
kölcsönből finanszírozott gépjárműre. Az Opciós szerződés 6. pontja alapján a vételi jog
biztosítására elidegeIÚtési és terhelési tilalmat kötöttek ki, aminek bejegyzésére és ennek
megfelelően törzskönyv alperes birtokába tartására az Opciós szerződés 12. pontjának
kifejezett rendelkezése értelmében az e szerződés részévé is vált Üzletszabályzat VI. l. pontja
teremtett alapot.

Az Opciós szerződés 7. pontja szerint a hitelező alperes, a vételi jogot feltételhez kötötten
gyakorolhatja, amely feltétel a felperes 15 napot meghaladó teljesítési késedelme, vagy a
szerzödés felmondása lehet, A vételi jog biztosítéki jellegét az Opciós szerződés 2. pontja
rögzíti, 4. pontja pedig kimondja, hogy a vételi jog csak addig gyakorolható, amíg a
felperesnek a kölcsönszerzódésből eredő tartozása van. Ezzel összefüggésben írja elő az
Üzletszabályzat IV.9. pontja az alperes számára a törzskönyv kiadását, amennyiben a felperes
a szerződési kötelezettségét teljesíti.

A bíróság álláspontja szerint az Opciós szerződésben megállapított vételi joga az alperesnek 5
év elteltével rnegszűnt, tekintettel arra is, hogy az Üzletszabályzat kizárólag a
kölcsönszerzódés egyedi részével kapcsolható összeg és kezelhető egységesen, hiszen a
kö!csönszerződés egyedi részét kizárólag az Üzletszabályzat HitJ200G. (V.31.) képezi, erre
vonatkozóan nyilatkozott kizárólagosan a felperes.

Ehhez képeset az Opciós szerződés és az Adásvételi szerződés két további megállapodás,
amelyek járulékos jellegűek, amelynek célja a felperes kölcsőnszerződésből eredő fizetési
kötelezettsége teljesítésének biztosítása. Ez alapján tehát, az opciós szerződés és az adásvételi
szerződés nem képezi a kölcsönszerződés részét, azok külön biztosltéki megállapodások. Ez a
rendelkezés a vételi jog biztosítéki jellegével összhangban arról szól, hogy amennyiben a
felperesnek több tartozása már nem áll fenn az alperessel szemben, a törzskönyvet részére ki
kell adni.

A fenti szerződéses megállapodásokból nem következik az, hogy a törzskönyv birtoklására az
alperes mindaddig jogosult lenne, amíg a felperes nem teljesíti valamennyi szerződési
kötelezettségét és az sem, hogy a törzskönyv kiadása, csak ezen egyetlen esetben lenne
követelhető. Ugyanakkor a bíróság rámutat arra, hogy a törzskönyv birtokban tartása mint
önálló biztosíték kiköthető, ugyanakkor ennek az önálló biztosíték jeJlegnek akár a
kölcsönszerződés egyedi, vagy annak részévé vált általános szerződési feltételi alapján
egyénelmüen megállapíthatónak kellene lennie.

- _. - - ._~-_.-
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A bíróság álláspontja szerím önmagában az a kikötés, hogy az adós fizetési kötelezettségének
maradéktalan teljesítése esetén a törzskönyvet ki kell adni, nem tekinthető ilyen önálló
biztosítéki megállapodásnak. Az Üzletszabályzat 1/29, II3O. pontja nem nevesiti önálló
bizonyítékként a törzskönyv hitelező részéről történő birtokban tartását. Lényeges, hogy az
Adásvételi szerződés 5. pontja szerint az alperesi birtoklás jogcíme letéti őrzés.

A .fentiek alapján tehát megállapítható, hogy a kölcsön és az opciós szerződések
rendelkezéseiből, hogy az alperes a gépjármű törzskönyvét a vételi joghoz kapcsolódóan
vehette magához, birtokban tartásának külön biztosítéki funkciójában a felek nem állapodtak
meg, azt az alperes, a kölcsön teljes vísszafízetésekor, de legkésőbb az opció megszűnésével
egyidejúJeg volt köteles a felperesnek visszaadni.

A Ptk. 375. § (4) bek. alapján alkalmazandó 374. § (2) bek. értelmében a vételi jogot
legfeljebb 5 évre lehet kikötoi, az ezzel ellentétes megállapodás semmis.

A vételi jog jogosultja ilyen kikötés esetében egyoldalú nyilatkozatával megvásárolhatja a
dolgot. A tulajdonos számára, így a vételi jog fennállta, bizonytalan helyzetet teremt. A
tulajdonos roéltányos érdekei követelik meg azt, hogy ez a bizonytalan állapot csak
korlátozott ideig álljon fenn. Az Opció szerződés 4. pontja kifejezetten rendelkezik mégpedig
a vételi jog S éves idejére vonatkozóan akként, hogy annak kezdete a szerzödés aláírása. Az
Opciós szerződés 7. pontja határozza meg a vételi jog gyakorlásának feltételeit, így a felperes
teljesítési késedeImét, illetve a felmondást.

A fentiek alapján tehát a felek a vételi jogot határozott időre kötötték ki, ez a határozott idő 5
év, amely jelen esetben 2013. augusztus hó napján eltelt. Fentiékre figyelemmel a bíróság
akként döntött, hogy az alperes már nem jogosult a gépjármű törzskönyvének birtokba
tartására, hiszen annak 5 éves időtartama letelt.

A felperes pernyertes lett, ezért a bíróság a Pp. 78. § (1) bek. alapján kötelezte az alperest a
felperesnek a perrel felmérült költsége megfizetésére, amely egyrészt az eljárási illetékből
(21.000 Ft), másrészt a 3212003. (VIII. 22.) IM. rendelet 3. § (2) bek. a) pontja szerím
megállapított ügyvédi munkadíjból áll (17.500 Ft).

A felperes az opciós jog nyilvántartásból történő törlése iránti kereseti kéreimétől elállt, erre
figyelemmel, ebben a vonatkozásban a bíróság a pert a 17.P.20.847/2018/19 számú
jegyzőkönyvbe foglalt végzésével megszüntette, és felhívta a felperest 6300 Ft mérsékelt
eljárási illeték megfizetésére figyelemmel arra, hogy ebben a vonatkozásban a felperes!
2l.000 Ft eljárási illeték fizetési kötelezettség terhelte volna, melynek a felperes azonban nem
tett eleget.

Eger, 2019. május 23.

Szegediné dr. Hegyi Erika sk
bíró


