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Az Ózdi Járásbíróság a _ szám alatti
székhelyű/ ügyvéd által képviselt LOMBARD LÍZING ZRT. /6722 Szeged, Tisza Lajos
krt. 85-87. szám alatti székhelyű/ felperesnek - Mészáros Ügyvédi Iroda /3525 Miskolc,
Toldi utca 9. szám alatti székhelyű, ügyintéző: dr.Csikász Levente ügyvédi által képviselt

szám alatti lakos/ I.r
és • ugyanottani lakos Il. r. alperesek ellen kölcsöntartozás megfizetése
iránt folyamatban lévő perében meghozta az alábbi

ÍTÉLETET

A bíróság felperes keresetét e I II t a s í t j a.

A bíróság kötelezi felperest, hogy 15 napon belül fizessen meg alpereseknek együttesen
295.535.-Ft /Kettőszáz-kilencvenötezer-ötszázharmincöt/ perköltséget.

Felperes az eljárás során felmerült költségeit maga köteles viselni.

Az ítélet ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül van helye fellebbezésnek, melyet az
Ózdi Járásbíróságnál lehet írásban három egyező példányban benyújtani a Miskolci
Törvényszéknek címezve.

A bíróság tájékoztatja a peres feleket arról, hogy a másodfokú bíróság az ítélet ellen irányuló
esetleges fellebbezést tárgyaláson kivül bírálhatja el, ha a fellebbezés csak a perköltség
viselésére, vagy összegére, vonatkozik, ha a fellebbezés csak a teljesítési határidővel
kapcsolatos, vagy ha a fellebbezés csak az ítélet indokolása ellen irányul.

Ez esetekben a fellebbező fél fellebbezésében kérheti a tárgyalás megtartását.

Ugyancsak tárgyaláson kivül bírálja el az esetleges fellebbezést a törvényszék, ha a felek ezt a
fellebbezési határidő lejárta előtt kérték.

Tárgyaláson kivül bírálhatja el a törvényszék az ítélet ellen irányuló esetleges fellebbezést, ha
megítélése szerint - tekintettel a fellebbezési /csatlakozó fellebbezési! kérelemben, illetve
fellebbezési ellenkérelemben foglaltakra - az ügy eldöntése tárgyaláson kívül is lehetséges.

Indokolás

A bíróság a szegedi közjegyző 7/Ü/. 2017. számú fizetési meghagyásos
eljárásának aktanyomata, a Szegedi Járásbíróság 21.P.20.305/2018. számú ügyének iratai,
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a peres felek írásbeli és szóbeli nyilatkozata és a per teljes iratanyaga alapján az alábbi
tényállást állapította meg:

Felperes kérelmére a szegedi közjegyző 2017. december 9.napján 7/Ü/: W17.
számon fizetési meghagyás t bocsátott ki alperesekkel szemben, mely fizetési meghagyásban
felperes egyetemlegesen kérte kötelezni alpereseket kö!csönszerződés jogcímén 1.770.728.
Ft és járulékai megfizetésére.

A törvényes határidőben a kötelezettek ellentmondást terjesztettek elő, ellentmondásukban
vitatták a követelést jogalapjában és összegszerűségében.

Az ellentmondás folytán perré alakult eljárás a Szegedi Járásbíróság előtt folytatódott
21.P.20.305/2018. számon.

Az eljáró bíróság 7. sorszám alatti végzésével felhívta alpereseket nyilatkozattételre, majd
11. sorszám alatti, 2018. április 13. napján jogerőre emelkedett végzésével illetékességének
hiányát állapította meg és elrendelte az iratok áttéteiét az Ózdi Járásbírósághoz.

Az Ózdi Járásbíróságon fenti szám alatt folytatódó eljárásban a felperes pontosított és
módosított kereseti kéreimét akként tartotta fenn, hogy kérle egyetemlegesen kötelezni az
alpereseket a Ptk. 198.§, 201.§, 272.§ 11/ bekezdése, 274.§ 121 bekezdés a./pontja, 334.§ 121
bekezdése, 318.§ III bekezdése és 523.§ alapján 1.770.728.-Ft főkövetelés, fenti összeg után
2016. augusztus 25. napjától 2017. december 7. napjáig terjedő időtartamra 13.492.-Ft
szerződéses késedelmi kamat, valamint 1.742.790.-Ft után 2017. december 8. napjától a
mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű szerződéses késedelmi
kamat megfizetésére, valamint - tekintettel az alperesi vitatásra - a kamat hiánya és a
részleges érvénytelenség tekintetében kérte, hogy a bíróság a perbeli kölcsönszerződést
nyilvánítsa érvényes sé 17,85 % mértékű induló ügyleti kamat meghatározásával.

Ezt meghaladóan kérte az alperesek egyetemleges perköltségekben történő marasztalását.

Felperes kereseti kéreimét arra a tényelőadásra alapította, hogy felperes az I.r. alperessel
HIT- I. számú egyedi CHF alapú kö!csönszerződést kötött 2008. augusztus 27.
napján.
Az egyedi kö!csönszerződés elválaszthatatlan része volt az Üzletszabályzat.

A II.r. alperes a szerződés teljesítéséért készfizető kezességet vállalt.

Felperesi tényelőadás szerint alperes szerződéses kötelezettségeit több alkalommal nem
teljesítette, így felperes a szerződést felmondta.
Felperesi nyilatkozat szerint a kölcsönszerződés a felmondás alapján egyösszegben
esedékessé vált és a kereseti kérelemnek megfelelő összeget és annak járulékait kötelesek az
alperesek egyetemlegesen megfizetni.

A felperes csatolta a kölcsönszerződést, az Üzletszabályzatot, a készfizető kezességre
vonatkozó okiratot, a felmondást.
Az összegszerűség vonatkozásában hivatkozott az Üzletszabályzat alapján alkalmazandó
-Hírdetményre és csatolta az alperesek tartozás kimutatását, amely állítása szerint részleteiben
tartalmazza a felperesi követelést, valamint az alperest megillető jóváírásokat.
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Erre vonatkozóan csatolta továbbá a törvényi elszámolást és mellékletét. 

Alperesek érdemi ellenkérelmükben kérték a kereset elutasítását, a felperes perköltségekben
történő marasztalását.

Érdemi ellenkérelmükben mind jogalapjában, mind  összegszerűségében vitatták a felperes
követelését. 
Kiemelték,  hogy  a  felperes  nem  bizonyította  és  vezette  le  a  követelés  összegszerűségét
megalapozó  tényeket,  összefüggéseket  és  műveleteket   elsődlegesen,  másodlagosan  a
kötelem nem jött létre a szerződő felek között, mert a szerződés lényeges tartalmi elemeiben
nem volt meg a konszenzus, harmadlagosan a 2.pont hiányában a kötelem teljes mértékben
érvénytelen,  mert  a  lényeges  tartalmi  elemek  nem,  vagy  valótlanul  kerültek  feltüntetésre,
meghatározásra  és  emiatt  jogszabályba  ütközik  a  kötelem,  negyedlegesen  a  2.  pont
hiányában,  de  időben  a  3.  pontban   írtak  vizsgálatát  megelőzően  a  kötelem  olyan
tisztességtelen  feltételeket  tartalmaz,  melyek  teljes  mértékben  érvénytelenné  teszik  a
kötelmet  /árfolyamkockázat,  a  devizalap  és  az  ehhez  kötődő  feltételrendszer,  szerződés
tárgya  és  törlesztőrészlete  meghatározatlansága  a  szerződéskötés  napján,  a  kamatszámítás
bizonytalansága és a THM/. 

Az alperesek érdemi ellenkérelmükben rámutattak arra, hogy a felperes csak tényelőadást tett
arra  vonatkozóan,   hogy   a  kölcsönszerződésből  fakadóan  a  nyilvántartása  szerint  milyen
összegű követelése van, de azt részletesen nem vezette le. 
Nem adta meg az elszámolás metódusát minden egyes tényezőre vonatkozóan az elvégzett
matematikai  műveletek  meghatározásával  /tőke,  kamat,  árfolyamkockázatból  adódó
költségek, késedelmi kamat és egyéb költségek/. 
Nem  tüntette  fel,  hogy  az  általa  végzett  nyilvántartásban  és  a  tartozáskimutatásban  az
elszámolás  sorrendjének  mi  a  jogszabályi,  vagy  a  matematikai  alapja,  nem  volt  részletes
levezetés arra vonatkozóan, hogy a szerződéskötéstől az igényérvényesítés időpontjáig  mely
időpontban, mely szerződéses rendelkezések alapján és milyen mértékű tőkerészlet,  kamat,
árfolyamkockázatból   fakadó  költség  iránti  igénye  keletkezett.  Ebből  pontosan  mikor  és
milyen  mértékű  összegek  kifizetésére  került  sor,  ezen  összegeket  a  fennálló  tartozásra
hogyan számolta el. 
A felperes milyen késedelmi kamatot és egyéb díjat   számolt fel és ezen elszámolásnak mi
volt  a  ténybeli  és  jogi  alapja.  Nem  adott  olyan  magyarázatot   mely  követhetővé  és
ellenőrizhetővé teszi   a matematikai  levezetést  és nem igazolta  a  perben azt,  hogy milyen
mértékű  devizaárfolyamot  érvényesített  az  esedékesség  időpontjaiban,  közölve  ennek  a
szerződéses alapját, szerződéses mértékét és változását.

Erre alapítottan kérték, hogy a bíróság a bizonyítottság hiányát állapítsa meg, és utasítsa el a
felperesi  keresetet.

Peres felek az eljárás során több eseti döntést csatoltak a per iratanyagához.

Felperes keresete az alábbiak szerint megalapozatlan:

Jelen perben alkalmazandó Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. tv. /a továbbiakban:
Pp./  163.§  /1/  bekezdése  kimondja,  hogy  a  bíróság  a  per  eldöntéséhez  szükséges  tények
megállapítása véget bizonyítást rendel el.
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A 164.§ /1/ bekezdése szerint a per eldöntéséhez szükséges tényeket általában annak a félnek
kell bizonyítania akinek kérdekében áll, hogy azokat a bíróság valónak fogadja el.

A  Pp.  3.§  /3/  bekezdés  kimondja,  hogy  a  jogvita  elbírálásához  szükséges   bizonyítékok
rendelkezésre bocsátása - ha törvény eltérően nem rendelkezik - a feleket terheli.
A bizonyítás indítványozása elmulasztásának, illetve a bizonyítási indítvány elkésett voltának
jogkövetkezményei,  valamint  a  bizonyítás  esetleges  sikertelensége  a  törvény  eltérő
rendelkezésének hiányában a bizonyításra kötelezett felet terheli.
A bíróság köteles a jogvita eldöntése érdekében a bizonyítása szoruló tényekről, a bizonyítási
teherről,  illetve  a  bizonyítás  sikertelenségének  következményeiről  a  feleket  előzetesen
értesíteni.

Jelen perben a felperest terhelte a bizonyítási kötelezettség. A bizonyítási teherről a bíróság
több  esetben  tájékoztatta  a  felperesi  képviselőt  és  felhívta,  hogy  terjessze  elő  részletes
bizonyítási indítványát.
Az  alperes  az  érdemi  ellenkérelemben,  majd  ezt  követő  több  nyilatkozatban  arra
hivatkozással kérte a kereset elutasítását elsődlegesen, hogy a felperes a kölcsönszerződéssel
kapcsolatban tényelőadást tett, azonban bizonyítási kötelezettségének nem tett eleget.
Első alkalommal a bizonyítási kötelezettségéről a bíróság az első tárgyalást követően oktatta
ki a felperesi képviselőt,  egyértelmű volt – alperesek érdemi ellenkérelmének ismeretében –
hogy  a  felperesi  követelést  teljes  egészében  vitatják  mind  jogalapjában,  mind
összegszerűségében. 
Erre vonatkozóan felperesi képviselő pontosította a  kereseti kérelmét, majd arra hivatkozott,
hogy csatolta a késedelmi kamat részletezését,  a kölcsönszerződéssel kapcsolatos terhelések
és  az  ügyfél  által  teljesített  jóváírások  alakulását,  az  ügyfél  befizetéseinek  betudását
jogcímeként a törlesztőrészletek változásának módszertanát, utalva az Üzletszabályzatra,   a
díjak  tőkére  és  kamatra  vonatkozó  megbontását.  Így  figyelemmel  a  becsatolt
üzletszabályzatra  és  hirdetményre  eleget  tett  bizonyítási  kötelezettségének,  mely  okiratok
alapján megállapítható az alpereseket terhelő tartozás összegszerűsége.

A rendelkezésre álló és ezt követő 26. sorszám alatti jegyzőkönyvben ismételten tájékoztatta
a bíróság a felperesi képviselőt a bizonyítási teherről és egyúttal tájékoztatta arról is, hogy az
alperesi vitatásra való tekintettel szükséges a perben igazságügyi könyvszakértői bizonyítás
bevezetése.

Tájékoztatta  a  bíróság  felperest  arra,  hogy  az  összegszerűségében  vitatják  az  alperesek  a
kereseti kérelmét, vitatják a THM mértékét és az ügyleti kamat mértékét, ezért szükséges a
szakértői  bizonyítás bevezetése.
Tájékoztatta  a  bíróság  arról  is,  hogy  amennyiben  bizonyítási  kötelezettségének  a  felperes
nem tesz eleget ez a kereset elutasításához vezethet.
Felhívta továbbá  a bíróság felperesi képviselőt, hogy a perben köteles csatolni a szerződés-
megkötéskori hatályos Hirdetményt is.

Az alperesek érdemi ellenkérelme és a perben megtett nyilatkozatai alapján egyértelmű volt,
hogy az alperesek a felperes követelését egészben vitatják. Elismerés az alperesek részéről a
perben nem történt. 

A bizonyítási  kötelezettségre  történő  felhívást  követően  a  felperesi  képviselő  31.  sorszám
alatti előkészítő iratában kérte igazságügyi könyvszakértő kirendelését, azonban kizárólag az
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induló  ügyleti  kamat  százalékos  mértékének  meghatározására,  mely  álláspontja  szerint
lehetőséget ad arra, hogy a  bíróság a szerződés érvényessé nyilvánítsa.
Bírói felhívás ellenére úgy nyilatkozott, hogy a THM mértéke a szerződésben szerepel, annak
számítása  során  a  törlesztőrészletet  /tőke  és  kamat/,  valamint  az  árfolyamrést  vette
figyelembe felperes. Kijelentette, hogy a THM-mel kapcsolatban szakértő kirendelésére nincs
szükség, annak mértéke egyértelműen meg van határozva a szerződésben.
Úgy  nyilatkozott  ismételten,  hogy  az  összegszerűség  vonatkozásában  nem  kéri  szakértő
kirendelését  addig,  amíg alperes nem jelöli  meg,  hogy a követelés összegszerűségéből  mit
vitat.
Álláspontja  szerint  a  teljes  szerződéses  időszakra  vonatkozó  számszaki  újra  számítás  a
kiterhelt összegek és a teljesítések vonatkozásában olyan mértékű szakértői költséggel járhat,
mely  szükségtelen,  mivel  álláspontja  szerint  a  becsatolt  folyószámla  egyeztető  alapján
egyszerűen visszavezethető a kölcsönügylet alakulása. 
Kijelentette,  hogy követelését  a  tartozáskimutatásra  kívánja  alapítani,  mely  tartalmazza  az
alperes  fennálló  tartozását.  Állította,  hogy  az  alperes  nem  jelölte  meg,  hogy  a  tartozás
kimutatás alapján mely összeget vitatja, ezért ez nem teszi lehetővé szakértő kirendelését.

A bíróság  tényként  állapította  meg,  hogy  a  felperes  nem közölte,  hogy milyen  értéken  és
mértékben helyettesítette be a THM képletbe a tőkét, a kamatot és az árfolyamrést.

Osztja a bíróság azon alperesi álláspontot, hogy jelen perben a szakértői bizonyítás tárgyát
kell  képezni  annak is,  hogy valós  és helyes-e és a  szerződéses  adatokból  kiszámítható-e a
szerződésben megjelölt THM, de ezt meghaladóan az is, hogy valós-e a havi törlesztőrészlet
és  kiszámítható-e  az  a  szerződéses  adatokból,  illetve  valós-e  a  szerződésben  megjelölt
futamidő. 
Szakértői  bizonyítás  kérdése  az  ügyleti  kamat  mértéke,  amit  a  perbeli  szerződés  nem
tartalmaz. 

Nem foghat  helyt  a  felperes  azon hivatkozása,  hogy az  alperesek  nem jelölték  meg,  hogy
miért  és  milyen  jogalapon  vitatják  a  felperes  által  megjelölt  összeget.  Erre  több
beadványában az alperesek rámutattak, hogy teljes mértékben vitatják a felperes követelését
mind jogalapjában, mind összegszerűségében. 

Jelen perben a felek közötti elszámolási vita áll fenn, melyben a bíróságnak a bizonyítékok
alapján  tényállás-megállapítási  kötelezettsége van,  mely kiterjed  arra,  hogy a  felek  közötti
elszámolás  hogyan,  mely  lépések  mellett  történik  meg.  Önmagában   azonban  a  felperesi
iratokra  való  hivatkozás  nem  elégséges  a  ténymegállapítási  és  indokolási  kötelezettség
teljesítéséhez.
A  bíróság  álláspontja  szerint  a  felperes  által  becsatolt  számítások,  kimutatások  nem
tartalmazzák,  hogy a kölcsön futamideje  alatt   hogyan alakult  az adós összes  tőke,  összes
ügyleti kamat és egyéb más tartozása.

A perben a bíróság tájékoztatta felperest a szakértői bizonyítás szükségességéről. 
A bíróság álláspontja szerint  azon felperesi  magatartás,  mely szerint a  2017. december 9.
napján  kibocsátott  fizetési  meghagyás  iránti  kérelem  óta  folyamatban  lévő  eljárásban  a
felperesi képviselő arra hivatkozik, hogy számára nem értelmezhető, hogy alperesek  milyen
jogalapon és milyen összegszerűség vonatkozásában vitatják a követelést, nem elfogadható.

A bíróság álláspontja szerint ez perelhúzó magatartásnak tekintendő.

Dr. Csikász Levente
Rectangle

Dr. Csikász Levente
Rectangle



Ózdi Járásbíróság 6
8.P.20.210/2018/36.

A Pp. 300. § /4/ bekezdése értelmében a bíróság a bizonyítás elrendelését mellőzni köteles,
ha a bizonyítási indítványt a fél neki felróható okból elkésetten, vagy egyébként a jóhiszemű
pervitellel  össze  nem  egyeztethető  módon  terjeszti  elő,  kivéve  ha  a  törvény  eltérően
rendelkezik.

A Pp. 8. § /2/ bekezdése értelmében a bíróság  köteles megakadályozni minden olyan eljárást,
cselekményt,  vagy  egyéb  magatartást,  amely  jóhiszemű  joggyakorlás  követelményével
ellentétes, amely a per elhúzására irányul vagy erre vezethet.

A bíróság  álláspontja  szerint  azon  felperesi  nyilatkozat  /31.sorszám  alatti  előkészítő  irat,
mely a bírósághoz érkezett 2019. április 3. napján/ mely szerint továbbra is  azt tartalmazza,
hogy nem értelmezhető  számára  az  alperesi  nyilatkozat  és  nem kérte  a  THM mértékére  a
szakértő  kirendelését  perelhúzó  magatartásnak  tekintendő,  a  felperes  nem  tett  eleget  a
bizonyítási  kötelezettségének,  hiszen   bírói  felhívás  ellenére  nem  kérte  a  teljes  szakértői
bizonyítást, ezért a bíróság a felperes keresetét elutasította.

A felperes az eljárás során pervesztes lett.
A Pp. 78. § értelmében a  pervesztes felperes köteles megfizetni az alpereseknek az eljárás
során felmerült költségeit és a felperes a saját költségeit maga köteles viselni.

Az  alperesi  oldalon  felmerült  perköltség  mindösszesen  295.535.-Ft,  mely  a  becsatolt
megbízási  szerződés  alapján  229.500.-Ft  ügyvédi  munkadíjból,  az  ezt  terhelő  61.965.-Ft
ÁFA-ból tevődik össze és a 2019. február 26. napján tárgyaláson való megjelenésével merülő
költsége az alperesi képviselőnek, mely összesen, igazoltan 4.070.-Ft.
Tehát a felperest terhelő perköltség mindösszesen 295.535.-Ft.

A fellebbezési jogot a Pp. 233. § /1/ bekezdése biztosítja.

Ózd, 2019. május 28.

               Dr.Törökné dr.Cseley Zsuzsa sk.
                       b í r ó 

                                                                                                   a kiadmány hiteléül:

                                                                                                             kiadó


