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A Pesti Központi Kerületi Bíróság 

 

a dr. Vékony Gabriella Ügyvédi Iroda nevében eljáró dr. Vékony Gabriella ügyvéd (1118 Budapest, 

Ménesi út 7.) által képviselt 

COFIDIS S.A. (61 avenue Halley Parc de la Haute Borne FR-59866 Villeneuve-d Ascq CEDEX)   

(képviseli a Cofidis Magyarországi Fióktelepe, 1133 Budapest, Váci út 96-98.) felperesnek 

 

a dr. Némethi Gábor ügyvéd (1123 Budapest, Táltos utca 15/B. 7/2.) által képviselt 

Mester István János (4200 Hajdúszoboszló, Dózsa György út 42/c.) alperes ellen 

 

kölcsön iránt indított perében meghozta az alábbi 

 

í t é l e t e t 

 

A bíróság a keresetet elutasítja. 

 

A bíróság kötelezi a felperest, hogy fizessen meg az alperesnek 56.945,- (azaz ötvenhatezer-

kilencszáznegyvenöt) forint perköltséget. 

 

Az ítélet ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül fellebbezésnek van helye, melyet a Fővárosi 

Törvényszéknek címezve, a Pesti Központi Kerületi Bíróságnál kell elektronikus úton benyújtani. 

 

A másodfokú bíróság a fellebbezést tárgyaláson bírálja el, de a felek kérhetik a fellebbezés tárgyaláson 

kívül történő elbírálását. 

 

Ha a fellebbezés csak a kamatfizetésre, a perköltség viselésére vagy összegére, illetve a meg nem fizetett 

illeték vagy állam által előlegezett költség megfizetésére vonatkozik, továbbá ha a fellebbezés csak az 

előzetes végrehajthatósággal, a teljesítési határidővel vagy a részletfizetés engedélyezésével kapcsolatos, 

vagy ha a fellebbezés csak az ítélet indokolása ellen irányul, vagy ha a felek ezt kérték, a másodfokú 

bíróság a fellebbezést tárgyaláson kívül bírálhatja el, de a felek kérhetik a tárgyalás megtartását. 

 

I n d o k o l á s 

 

A felperesi jogelőd a Bank Plus Bank Zrt., mint hitelező és az alperes, mint adós 2008. július 9. napján 

192943 szerződésszám alatt változó kamatozású, deviza alapú kölcsönszerződést kötöttek gépjármű 

finanszírozása tárgyában. 

 

A felek a Kölcsönszerződés Egyedi Feltételeinek I. pontjában meghatározták a kölcsönszerződés alapján 

a finanszírozandó gépjárművet, melynek gyártmánya: Peugeot; típusa: 307 kombi DIES Kat; forgalmi 

rendszáma JDH-678; vételára pedig  2.350.000,- Ft volt. 

 

A Kölcsönszerződés II. pontjában a felek a kölcsönnel kapcsolatban rögzítették, hogy a finanszírozott 

összeg 1.850.000,- Ft, a kezelési költség: 83.250,- Ft, a finanszírozott átírási díjak összege: 0 forint, a 

kölcsön összege: 1.933.250,- Ft.  A felek ugyanezen pontban rögzítették, hogy a finanszírozás devizaneme: 

CHF, Első Referencia Árfolyam: 143,450 HUF/CHF; finanszírozott összeg külföldi devizában: 

12.896,48,- CHF; a kölcsön összege külföldi devizában: 13.476,82,- CHF; törlesztőrészlet összege 

külföldi devizában: 263,16,- CHF. 
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A kölcsönszerződés II. pontjában az alperes úgy nyilatkozott, hogy tudomásul veszi és elfogadja, hogy 

külföldi devizanem választása esetén az árfolyamok változásai miatt a hátralévő tőkeösszeg és 

törlesztőrészletek változhatnak és a változások kockázatát magára vállalja. 

 

A felek a kölcsönszerződés II. pontjában azt is rögzítették, hogy a havi törlesztőrészletek száma: 84 hónap, 

élet- és balesetbiztosítási díj: 364,- Ft, egyes havi törlesztőrészletek összege: 37.750,- Ft, első 

törlesztőrészlet esedékessége: 2008. 08.15., a kölcsön futamideje: 2015. 07.15., a teljes hiteldíj mutató 

értéke (THM): 17,93 %, éves kamatláb a szerződés aláírásától: 15,07 %, első irányadó kamatláb: 2,967 %, 

valamint rögzítésre került a változó kamatozás. 

 

A kölcsönszerződés III. pontja részeként alperes úgy nyilatkozott, hogy aláírásával nyugtázza, hogy az 

egyedi feltételek csatolt oldalakon található kölcsönszerződés Általános Szerződési Feltételeit megismerte, 

azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el és tudomásul veszi, hogy azok a kölcsönszerződés 

elválaszthatatlan részét képezik. 

A kölcsönszerződés Általános Feltételeit az alperes minden oldalon aláírásával is ellátta. 

 

A kölcsönszerződés IV. pontjában az alperes meghatalmazta a felperesi jogelődöt, hogy a finanszírozott 

összeget a gépjármű szállítója bankszámlaszámára utalja. 

 

Az Általános Szerződési Feltételek 7. pontja szerint „A kamat összege a következő kamatszámítási képlet 

szerint kerül kiszámításra: (Hitelezett tőkeösszeg x éves kamatláb x naptári napok száma a kamatszámítási 

időszakban)/365. 

Jelen szerződés éves kamatlába a szerződés Egyedi Feltételeiben kerül feltüntetésre. A jelen 

kölcsönszerződés egyedi feltételeinek megfelelően a kölcsönszerződés ügyleti kamata változó, az egyedi 

feltételekben feltüntetett kamatláb követi a pénzpiaci kamatokban feltüntetett változást, és évente két 

alkalommal kerül újraszámításra, június és december hónapok utolsó munkanapján, kivéve, ha ezen 

időszak alatt a pénzpiaci kamatokban bekövetkező változás meghaladja a 0,25 %-ot, amely esetben a 

Kölcsönt nyújtónak joga van a kamatláb azonnali újraszámítására (újraszámítási dátum). Jelen szerződés 

tekintetében az irányadó pénzpiaci kamatláb megegyezik a 6 hónapos BUBOR (Forint alapú szerződések 

esetén), a 6 hónapos EURIBOR (Euro alapú szerződések esetén), illetve a 6 hónapos LIBOR CHF (svájci 

frank alapú szerződések esetén) kamatlábbal. A fent említett újraszámítási dátumon a jelen 

kölcsönszerződés egyedi feltételeiben feltüntetett kamatláb az aktuális irányadó pénzpiaci kamatláb 

(utoljára megállapított irányadó pénzpiaci kamatláb) és az először megállapított irányadó pénzpiaci 

kamatláb különbségével megegyező mértékben módosul. 

 

Az utoljára megállapított irányadó pénzpiaci kamatláb megegyezik a legutolsó újraszámítási dátumkor 

érvényes pénzpiaci kamatlábbal. Az első irányadó pénzpiaci kamatláb a január 1. és június 30. között 

megkötött kölcsönszerződések esetében az adott év június hónapjának utolsó munkanapján közzétett 

pénzpiaci kamatlábbal, vagy a Kölcsönt nyújtó által, fenti szabályok alapján kezdeményezett aktuális 

újraszámítási dátumkor közzétett pénzpiaci kamatlábbal egyezik meg. 

 

Az Általános Szerződési Feltételek 8. pontja szerint „Külföldi deviza alapú konstrukció választása esetén 

a forintban kifejezett tőkeösszeg a szerződés időtartama alatt a Forint és a külföldi deviza közti, OTP Bank 

Nyrt. által naponta meghatározott deviza árfolyam változásoknak megfelelően változik a kölcsönt nyújtó 

általános szerződési feltételeiben, valamint az üzletszabályzatában közzétettek szerint. 

A forintban kifejezett eredeti tőkeösszeg külföldi devizában meghatározott megfelelője a 

kölcsönszerződés megkötésének napját megelőző napon érvényes OTP Bank Nyrt. deviza vételi árfolyam 

segítségével kerül meghatározásra, mely az ún. első referencia árfolyam. 

A szerződés időtartama alatt a forintban kifejezett tőkeösszeg, valamint következésképpen a jövőben 

esedékes törlesztőrészletek összege a Forint és az ügyfél által választott külföldi deviza közti árfolyam 

változásoknak megfelelően újrakalkulálásra kerülnek. Az első referencia árfolyamnak a jelen 
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kölcsönszerződés egyedi feltételeiben feltüntetett árfolyam tekintendő. A további referencia árfolyamok 

a következő szabályok alapján kerülnek meghatározásra. 

(i) A kölcsönösszeg kifizetésének napját megelőző napon, valamint a futamidő során mindig a hónap 

utolsó napján meghatározásra kerül egy új referencia árfolyam, amely megegyezik az OTP Bank Nyrt. 

által közzétett deviza eladási árfolyammal. Azokra a napokra, amikor nem kerül közzétételre OTP Bank 

Nyrt. deviza eladási árfolyam, a korábbi utolsó érvényes OTP Bank Nyrt. deviza eladási árfolyam az 

irányadó. 

(ii) Egy új referencia árfolyam fenti paragrafusokban szabályozott kiszámítása esetén a megfelelő 

hátralevő tőkeösszeg módosításra kerül a referencia árfolyamok változásai alapján. A hátralevő tőke 

növekszik a forint leértékelődése esetén és csökken a külső devizával szembeni felértékelődése esetén. A 

fent módosítás alapján a jövőbeni esedékes részletek átkalkulálásra kerülnek egyenlő összegű új 

részletfizetési kötelezettségre a módosított hátralévő tőke, a szerződéses kamat és a hátralevő futamidő 

figyelembe vételével. 

Új tőkeösszeg = Hátralevő tőkeösszeg a referencia árfolyam kialakulását követő esedékes részlet 

kifizetése után X Új referencia árfolyam/Megelőző referencia árfolyam.” 

 

Az Általános Szerződési Feltételek 9. pontja alapján: „Jelen kölcsönszerződéssel, valamint az esetlegesen 

elmaradt törlesztőrészletek behajtásával kapcsolatban felmerülő összes adó, illeték, díj, adminisztratív 

költségek (pl. telefon, postai, készpénzkezelési díj) és egyéb költség (így különösen a fizetési elmaradás 

miatt újraterhelési költség, személyes látogatással történő behajtás költsége) fizetésére az Ügyfél köteles. 

Ügyfél a jelen kölcsönszerződés egyedi feltételeiben feltüntetett összegű kezelési költséget köteles fizetni 

a Kölcsönt Nyújtó részére. A kezelési költség összege a kölcsönszerződés aláírásakor esedékes.” 

 

Az Általános Szerződési Feltételek 11. pontja alapján: „Az ügyfél a nem teljesített, vagy a késedelmesen 

teljesített fizetés összege után késedelmi kamatot fizet a kölcsönt nyújtónak, amely késedelmi kamat 

mértéke az éves kamaton felül 6%, i) euró finanszírozási devizanem választása esetén a késedelmes 

időszakban érvényes 6 hónapos illetve BUBOR-LIBOR kamatkülönbözet illetve ii) svájci frank 

finanszírozású devizanem választása esetén a késedelmes időszakban érvényes 6 hónapos BUBOR-CHF 

LIBOR  kamatkülönbözet. A késedelmi kamatozás  szabályai alá tartozó fizetési kötelezettségekre nem 

vonatkoznak a 8. pontban részletezett Forint/külföldi deviza  árfolyam változási szabályok. „ 

 

A felperesi jogelőd 2008. augusztus 4. napján 1.850.000,- Ft-ot átutalt a kölcsönszerződésben 

meghatározott gépjármű eladónak, azaz a Central Autó Kft.-nek. 

 

A Bank Plus Bank Zrt. elnevezése 2010. május 10. napjával Banif Plus Bank Zrt.-re változott. 

 

A felperes a 2014. 09. 19. napján kelt levelében a szerződést azonnali hatállyal felmondta. 

A felmondást az alperes édesanyja 2014. szeptember 24. napján átvette. 

 

A felperesi jogelőd a 2014. évi XL. törvény szerinti elszámolásról a 2015. 07. 27. napján kelt levelével 

tájékoztatta az alperest. Az elszámolás szerint a felperes által tisztességtelenül felszámított összeg 152,40 

CHF. Az elszámolás során figyelembe vett, a szerződés megszűnésének időpontjában alkalmazott 

tisztességes kamat mértéke (százalék): 12,18. 

 

Az alperes az elszámolással kapcsolatban panaszt nem nyújtott be. 

 

A Banif Plus Bank Zrt. 2016. december 31. napjával beolvadt a COFIDIS S.A.-ba, így a Banif Plus Bank 

Zrt. jogutódja a felperes. 

 

A felperes fizetési meghagyás kibocsátásával indult és az alperes ellentmondása folytán perré alakult 

eljárásban, leszállított k e r e s e t é b e n   kérte, hogy a bíróság kötelezze az alperest a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (továbbiakban: Ptk.) 523. § (1) bekezdése és a 2014. évi XL. 

törvény 18. § (5) bekezdése alapján 1.096.550,- Ft lejárt tőketartozás, valamint ezen összeg után az 
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elszámolás fordulónapját követő naptól, azaz 2015. február 2. napjától a megfizetés napjáig járó, évi 

18,18 %-os mértékű késedelmi kamat, valamint 73.728,- Ft lejárt késedelmi kamattartozás és perköltség 

megfizetése. 

 

A felperes állította, hogy a perbeli kölcsönszerződés távollevők között jött létre és hogy a perbeli 

kölcsönszerződésben meghatározásra kerültek a lényeges feltételek. 

 

A felperes érvelése szerint a főszolgáltatás körébe tartozó árfolyamkockázatról való tájékoztatás világos 

és érthető, így a tisztességtelensége a Ptk. 209. § (4) és (5) bekezdése értelmében nem vizsgálható. 

 

Az alperes é r d e m i   e l l e n k é r e l m é b e n  a kereset elutasítását és a felperes perköltségben való 

marasztalását kérte. Az alperes vitatta a kereset jogalapját és összegszerűségét is. 

 

Álláspontja szerint a kölcsönszerződés a felek között nem jött létre, tekintettel arra, hogy a szerződő felek 

nem állapodtak meg minden lényeges feltételben. 

Az alperes hivatkozott arra, hogy a felek között hiányzott a konszenzus a kamatmérték vonatkozásában, 

tekintettel arra, hogy a kölcsönszerződés egyedi feltételeiben meghatározásra került az éves kamatláb 

15,07 %-ban és az első irányadó kamatláb 2,967 %-ban, ugyanakkor az ÁSZF 7. pontjának együttes 

értelmezésével nem állapítható meg kétséget kizáróan, hogy a felek a szerződés lényeges feltételnek 

minősülő kamatmérték tekintetében megállapodtak volna. Hivatkozott arra is, hogy a kamatról való 

tájékoztatás nem csak megtévesztő, hanem tisztességtelen is, mivel a fogyasztó számára nem egyértelmű 

és nem világos rendelkezés. 

 

Az alperes érdemi ellenkérelmében hivatkozott a kockázatfeltárás tisztességtelenségére is. Ezzel 

kapcsoltban hivatkozott a C-51/17. számú Európai Unió Bíróságának ítéletére, valamint a C-186/16. 

számú ítéletre. 

 

Az alperes hivatkozott arra is, hogy érvénytelen szerződésből fakadó követelést megvásárolni nem lehet, 

felperesnek nincs kereshetőségi joga alperessel szemben, mert hatálytalan az engedményezés. 

 

A kereset alaptalan. 

 

A bíróságnak az alperes ellenkérelmére tekintettel mindenekelőtt abban a kérdésben kellett állást foglalnia, 

hogy a peres felek közötti szerződés létrejött-e. 

A Ptk. 205. § (1) bekezdése szerint a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével 

jön létre. Ha az írásbeliséghez kötött ügyleteknél – mint például jelen perbeli kölcsönszerződésnél – akár 

csak egy példányban is aláírásra került a felek akaratkifejezéseit tartalmazó okirat, és az a jogügylet 

szempontjából lényeges körülményeket tartalmazza, úgy a szerződés létrejött a felek között az okiratban 

foglalt tartalommal. A perbeli szerződések írásban jöttek létre és az írásbeli nyilatkozatok tartalmazták a 

felek akaratnyilatkozatait, így a felek akaratnyilatkozatai okirattal bizonyíthatóak. A felperes által 

becsatolt kölcsönszerződés alapján egyértelműen megállapítható, hogy a kölcsönszerződést az I. r. alperes 

aláírta, ezt az I. r. alperes a per során nem is vitatta. A kölcsönszerződés általános szerződési feltételeit 

tartalmazó okiratot is aláírta az alperes, így az általános szerződési feltételek is egyértelműen a szerződés 

részévé váltak a Ptk. 205/B. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel. Az okirat alapján az is 

megállapítható, hogy a jogügylet szempontjából lényeges feltételeket a szerződő felek az írásbeli 

kölcsönszerződésben meghatározták, így nincs szó arról, hogy a kölcsönszerződés a felek között nem jött 

létre. 

 

A perbeli kölcsönszerződésben a kamat mértékének meghatározása nem minősül megtévesztésnek, 

tekintettel arra, hogy a kölcsönszerződés egyedi feltételeiben egyértelműen rögzítésre került, hogy a 

kölcsön változó kamatozású és az általános szerződési feltételek 7. pontjából egyértelmű, hogy svájci 

frank alapú szerződések esetén az irányadó pénzpiaci kamatláb megegyezik a 6 hónapos LIBOR CHF 

kamatlábbal. A bíróság utal arra, hogy pénzügyi kötelmekben a szakkifejezések használata (pl. jelen 
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esetben: LIBOR CHF) nem minősül tisztességtelennek önmagában azért, mert megértésük a szerződés 

elmélyültebb tanulmányozását, esetleg szakember segítségének igénybevételét teszi szükségessé (BDT. 

2013. 2889.). 

 

Az alperes azon védekezésével kapcsolatban, hogy érvénytelen szerződésből fakadó követelést 

megvásárolni nem lehet és felperesnek nincs kereshetőségi joga alperessel szemben, mert hatálytalan az 

engedményezés, a bíróság utal arra, hogy az alperes hatálytalan engedményezésre vonatkozó érvelése 

jelen perben nem értelmezhető, tekintettel arra, hogy jelen perbeli esetben engedményezésre nem került 

sor. 

 

Ezt követően a bíróság azt vizsgálta, hogy a szerződésbe foglalt árfolyamkockázati tájékoztató  világosan 

és érthetően volt -e megfogalmazva. 

 

A szerződésbe foglalt árfolyamkockázati tájékoztató a Hpt. 203. § (6)-(7) bekezdésében foglaltaknak 

megfelel, mert feltárja a szerződéses ügyletben az ügyfelet érintő kockázatot, tartalmazza az 

árfolyamkockázat ismertetését, valamint ennek hatását a törlesztőrészletre. 

Ugyanakkor a perbeli szerződés fogyasztói szerződésnek minősül, ezért az árfolyamkockázatról szóló 

tájékoztatónak meg kell felelnie a 93/13/EGK irányelv 4. cikk (2) bekezdésében foglalt világos és érthető 

megfogalmazás követelményének is. Az irányelvben foglalt követelmény értelmezésére az Európai Unió 

Bírósága jogosult, ez az értelmezés az árfolyamkockázattal kapcsolatban a C-51/17. sz. alatti döntésben 

jelent meg, ezért az alperesi védekezés kapcsán az abban foglaltakat is figyelembe kell venni. 

 

A C-51/17. számú ítéletben kimondta az unió bírósága, hogy a 93/13. irányelv 4. cikkének (2) bekezdését 

akként kell értelmezni, hogy az a követelmény, amely szerint a szerződési feltételeket világosan és 

érthetően kell  megfogalmazni, arra kötelezi a pénzügyi intézményeket, hogy elegendő tájékoztatást 

nyújtsanak a kölcsönfelvevők számára ahhoz, hogy ez utóbbiak tájékozott és megalapozott döntéseket 

hozhassanak. E tekintetben e követelmény magában foglalja, hogy az általánosan tájékozott, észszerűen 

figyelmes és körültekintő, átlagos fogyasztó ne csupán azt legyen képes felismerni, hogy a nemzeti 

fizetőeszköz a kölcsön nyilvántartásba vétele szerinti devizához képest leértékelődhet, hanem értékelni 

kell tudnia egy ilyen feltételnek a pénzügyi kötelezettségeire gyakorolt – esetlegesen jelentős – gazdasági 

következményeit is. A perbeli szerződésben rögzített tájékoztatás ennek a követelménynek nem felel meg, 

mert nem tartalmazza, hogy a kedvezőtlen árfolyamváltozás az adóst terhelő pénzügyi kötelezettséget 

jelentős mértékben megnövelheti, ekként az adós vállalása gazdasági következményeit felmérni nem tudta. 

Ebből az következik, hogy a szerződés II. és az ÁSZF 6.7.8. pontjának az árfolyamkockázatra vonatkozó 

tájékoztatást tartalmazó feltételei az átlagos fogyasztó számára nem világosak és nem érthetőek, ezért a 

Ptk. 209. § (4) bekezdése értelmében tisztességtelennek minősülnek. 

 

Tekintettel arra, hogy a kikötés tisztességtelenségét nem a bíróság észlelte, hanem arra az alperes 

hivatkozott, ezért a bíróságnak nem kellett a felperest felhívni arra, hogy a szerződés érvénytelenségének 

jogkövetkezménye tekintetében nyilatkozzon. Ezzel kapcsolatban a  bíróság utal a Kúria által létrehozott 

konzultációs testület 2016. június 8. napján tartott üléséről készült Emlékeztető 3. pontjában foglaltakra. 

Figyelemmel arra, hogy az árfolyamkockázat fogyasztóra hárítása a szerződés elsődleges tárgyához 

tartozik, a főszolgáltatás részét képezi, ezért az árfolyamkockázatra vonatkozó rendelkezés 

tisztességtelenségének megállapítása a kölcsönszerződés teljes érvénytelenségét eredményezi. A felperes 

arra az esetre, ha a bíróság az alperes védekezését alaposnak találná, nem terjesztett elő a 

jogkövetkezmények alkalmazása iránti kereseti kérelmet, így arról rendelkezni nem lehetett. 

Az érvénytelen szerződéshez nem fűződik a Ptk. 198. § (1) bekezdésében meghatározott jogkövetkezmény, 

vagyis nem keletkezik kötelezettség a szolgáltatás teljesítésére, illetve jogosultság a szolgáltatás 

követelésére, ezért a bíróság - ezen okból - a keresetet elutasította. 

 

A bíróság a kereset összegszerűségének bizonyításával kapcsolatban az alábbiakat tartja szükségesnek 

rögzíteni: 
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A bíróság a 23.P.302.855/2018/5. sorszámú jegyzőkönyvében tájékoztatta a peres feleket arról is, hogy a 

felperest terheli a kereseti követelése összegszerűségének bizonyítása. A felperest terheli a kereseti 

követelése összegszerűségének bizonyítása. Ennek körében a felperes köteles levezetni a perbeli 

szerződés rendelkezései alapján a kölcsön összegének a rendelkezésre bocsátásától számított időponttól 

kezdődően, havi lebontásban miképpen alakult az alperes tartozása. A felperesnek emiatt pontosan meg 

kell jelölnie azt is, hogy az alperes egyes havonkénti részteljesítéseit, pontosan milyen jogcímre (tőke, 

kamat, költség) miképpen számolta el. Emellett a felperesnek az egyes alperesi részteljesítések 

időpontjában fennálló tartozásait oly módon kell feltüntetnie havi lebontásban, hogy az elszámolás 

matematikailag követhető legyen és végeredményként a kereseti követelés összegén jöjjön ki. A felperes 

köteles kitérni arra, hogy a felülvizsgált elszámolás miként módosította a követelés összegszerűségét, az 

esetlegesen tisztességtelenül felszámolt összeggel, az addigi követelésének melyik részét csökkentette, a 

felülvizsgált elszámolást követően miből tevődött össze a követelése. 

 

A felperes ezen felhívás ellenére sem tett eleget az őt terhelő bizonyítási kötelezettségének és nem vezette 

le részletes, jól érthető és követhető módon az alperesnek a szerződésből eredő tartozásának az alakulását, 

követelése összegszerűségének számítási módját. A bíróság rögzíti, hogy a felperes által csatolt 

kimutatások nem feleltek meg a bíróság felhívásának, így alkalmatlanok a felperesi kereset 

összegszerűségének levezetésére, bizonyítására. A bíróság e körben utal arra, hogy a felperes által csatolt 

táblázatokból továbbra sem egyértelmű, hogy milyen feltüntetett összegeket kell a bíróságnak összeadnia 

ahhoz, hogy a felperes által követelt 1.096.550,- Ft tőkeösszeget eredményezze és a felperes által követelt 

73.728,- Ft lejárt kamat összege sincs levezetve a felperes által 6/F/13. sorszám alatt csatolt táblázatban. 

A felperes nem adta elő, hogy a táblázatainak mely oszlopaiban szereplő számok végösszegeit kell 

összeadni ahhoz, hogy a felperes által követelt 1.096.550,- Ft tőke és 73.728,- Ft lejárt kamat összegét 

megkapjuk végösszegként és ezen követelt összegeket a táblázat nem tartalmazza jól érthetően 

követhetően. 

A kereset összegszerűségének levezetése minimum azt feltételezi, hogy a felperes által csatolt 

összegszerűségi kimutatás végösszegként a kereseti kérelemben megjelölt összeget tünteti fel 

(eredményezi) az abban szereplő bontásban. 

Ezen túlmenően a felperes sem az előkészítő iratában, sem a becsatolt táblázatban azt sem vezeti le, hogy 

a tisztességtelenül felszámított összeggel miképpen csökkentette a fennmaradó tartozást, annak ellenére, 

hogy erre a bíróság külön felhívta a felperest. 

 

A pervesztes felperes a Pp. 78. § (1) bekezdése alapján köteles az alperesi költségek viselésére, amely a 

bírósági eljárásban megállapítható ügyvédi költségekről szóló 32/2003. (VIII.22.) IM rendelet 3. § (2) 

bekezdés a) pontja alapján megállapított ügyvédi munkadíj, azzal, hogy ÁFA összeget nem tartalmaz, 

mivel az alperes ÁFA mentes. (Az eredeti kereseti kérelemnek megfelelően a pertárgyérték: 1.138.906 X 

0,05 = 56.945 forint). 

 

Az ítélet elleni fellebbezési lehetőséget a Pp. 233. §-a biztosítja. 

 

Budapest, 2019. április 11. 
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