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A  Székesfehérvári  Törvényszék,  mint  másodfokú  bíróság  a  Baltás  Ügyvédi  Iroda
(1138 Budapest,  Váci  út  144-150.  II.  em.,  eljáró  ügyvéd:  dr.  Baltás  Dániel  Balázs)  által
képviselt  Intrum  Justitia  Zrt.  (1138  Budapest,  Váci  út  144-150.)  felperesnek,  -  a  dr.
Várhelyi Tamás ügyvéd (8000 Székesfehérvár, Zichy liget 9. fszt. 6.) által képviselt  

 I. r., valamint a dr. Pethő Annamária
ügyvéd (9084 Győrság, Ország u. 9.) által képviselt 

II. r. alperes ellen 629.394,- Ft és járulékai iránt indított perében a
Székesfehérvári  Járásbíróság  16.P.20.593/2017/14.  számú  ítéletével  szemben  az  alperesek
által 15., 15., 17., 18. sorszámok alatt előterjesztett fellebbezések folytán meghozta az alábbi

í t é l e t e t :

az elsőfokú ítéletet megváltoztatja, és a kereset elutasítja.

Kötelezi  a  felperest,  hogy  fizessen  meg  az  alpereseknek,  mint  egyetemleges
jogosultaknak  15  nap  alatt  109.940,-  (százkilencezer-kilencszáznegyven)  forint  első-  és
másodfokú perköltséget.

Ezen ítélettel szemben további fellebbezésnek nincs helye.

I n d o k o l á s

Az  elsőfokú  bíróság  ítéletével  kötelezte  az  alpereseket,  hogy  egyetemlegesen
fizessenek meg a felperesnek 15 napon belül 624.907,- Ft tőkét, és ennek 2010. szeptember
30. napjától a kifizetés napjáig járó évi 25 % kamatát, valamint 128.531,- Ft perköltséget. Ezt
meghaladóan a keresetet elutasította.

Az elsőfokú bíróság ítéletével  szemben mindkét  alperes  fellebbezést  terjesztett  elő,
azonban miután a másodfokú bíróség az 1.Pf.47/2018/7. számú végzésével a II. r. alperes által
a  fellebbezési  kérelem előterjesztésére  vonatkozó igazolási  kérelmet  jogerős  határozatával
elutasította, a II. r. alperes fellebbezése elkésettség okán jogerősen elutasításra került.

Az I. r. alperes fellebbezésében elsődlegesen az elsőfokú ítélet megváltoztatását kérte
oly  módon,  hogy  a  törvényszék  a  felperes  keresetét  teljes  egészében  utasítsa  el,  míg
másodlagos fellebbezési kérelme az elsőfokú ítélet hatályon kívül helyezésére és az elsőfokú
bíróságnak az per újabb tárgyalására és újabb határozat hozatalára történő utasítására irányult.
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Fellebbezésében arra hivatkozott, hogy a felek között szerződés nem jött létre, mivel a
Ptk. 217. §-a által felhívott, Ptk. 522. §-ban, valamint az rHpt. 210. §-ában is kifejtett kötelező
írásbeli alakban nem történt megállapodás a felek között a szerződés lényegi elemeiben, a
pénzintézet részéről a szerződés aláírására nem került sor. A szerződésen a pénzintézet elnök
vezérigazgatójának,  valamint  vezérigazgató  helyettesének  aláírása  előre  nyomtatott  képen
látható,  ugyanakkor  életszerűtlen,  hogy  személyesen  is  jelen  lettek  volna  az  igénylő  lap
kitöltésének helyszínéül szolgáló barkácsáruházban. 

Arra is hivatkozott, hogy a felperes által csatolt engedményezési értesítő nem alkalmas
annak  kétséget  kizáró  bizonyítására,  hogy  a  felperes  perben  érvényesített  követelését  az
eredeti jogosulttól megszerezte, így felperes perbeli legitimációja sem igazolt.

Arra  is  hivatkozott,  hogy  a  felperes  a  követelés  összege  tekintetében  csupán
tényállítást tett, a tartozás érthető, részletes levezetését nem mellékelte keresetéhez, a csatolt
okiratokból pedig nem derül ki, hogy a követelt összeg miért annyi, amennyit megjelölt, az
egyes teljesítések elszámolása milyen módon és milyen összegben történt meg. Csak az erre
vonatkozó  részletes  tényállítás  és  bizonyítékok  csatolását  követően  került  volna  abba  a
helyzetbe az alperes, hogy az elszámolás helyességét érdemben vitassa, avagy azt elismerje.

Arra  is  utalt,  hogy ha  a  perbeli  szerződés  mégis  érvényesen létrejött  volna,  azt  is
figyelembe kell venni, hogy a felmondás a szerződést a jövőre nézve szünteti meg, megszűnt
szerződés alapján pedig nincs lehetőség a szerződéses rendelkezések alkalmazására, ezért az
éves 25 % mértékű késedelmi kamatkövetelése sem megalapozott a felperesnek. Továbbra is
állította,  hogy  a  22,97  %  THM  mellett  fogalmilag  kizárt  25  %-os  kamat  alkalmazása,
megjegyezve,  hogy a 25 %-os kamat megállapítása iratellenes, ugyanis a csatolt  iratokban
ezen szám nem szerepel.

 Vitatta  a  felperes  részére  megállapított  ügyvédi  munkadíjat,  amelyet  eltúlzott
mértékűnek tartott, ezért kérte azt mérsékelni.

Másodlagos fellebbezési kérelmével kapcsolatban arra utalt, hogy az elsőfokú bíróság
megsértette  a  kisértékű  perekre  vonatkozó  eljárási  szabályokat,  amikor  a  tárgyalás
berekesztését  követően  azt  újra  megnyitotta  és  teret  engedett  felperes  határidőn  túl
előterjesztett bizonyításának. 

A  felperes  fellebbezési  ellenkérelmében  az  elsőfokú  ítélet  helybenhagyását  kérte,
annak helyes indokaira hivatkozással.

Álláspontja szerint a felek között érvényesen létrejött a kölcsönszerződés azzal, hogy
az  alperesek  a  hiteligénylő  adatlap  kitöltésével  és  annak  aláírásával  szerződéskötési
akaratukat kifejezték a Magyar Cetelem Bank Zrt. felé, mely kérelmet a bank elfogadta, a kért
kölcsönösszeget  folyósította.  Tekintettel  arra,  hogy  alperesek  aláírásukkal  a  szerződést
elolvasottnak  és  magukra  nézve  kötelező  érvényűnek  ismerték  el,  az  abban  foglalt
tartalommal  a  felek  között  érvényesen  írásban  létrejött  a  szerződés.  A  szerződéskötés
időpontjában az rHpt. előírásai szerint elegendő volt az ÁSZF megismerésének a lehetővé
tétele az ügyfél számára, a jogszabály nem követelte meg annak a konkrét megküldését, vagy
átadását az adósok részére.
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Az alperesek érvénytelenségi kifogásával kapcsolatban hivatkozott az rPtké. 38.  § (1),
(2)  bekezdéseiben  foglaltakra,  valamint  a  bírói  gyakorlatra  (BDT.  2011.496.  számú  eseti
döntésre),  ami  alapján  álláspontja  szerint  a  kölcsönszerződés  a  felek  között  írásban
érvényesen  létrejött,  a  szerződés  lényeges  körülményeit  jelentős  mértékben  érintő,
befolyásoló előírás írásban is megfogalmazásra került.

Álláspontja  szerint  a  kereseti  kérelem összegszerűségét  is  megfelelően  igazolta  az
eljárás  során,  hiszen  a  korábban  F/8.  sorszám  alatti  csatolt  mellékletből  egyértelműen
levezethető egy adott időszakra vonatkozóan előírt fizetési kötelezettség, továbbá az alperesek
által  befizetett  összegek mértéke,  időpontja  és az ügyleti,  a késedelmi kamat és az egyéb
költségek  mértéke.  Ezekből  megállapítható,  hogy  az  alperesek  által  teljesített  befizetések
mértéke nem volt elegendő a tartozás kiegyenlítésére, a felmondás időpontjában a fennálló
teljes tartozás 680.326,- Ft volt.

A  perbeli  legitimációjával  kapcsolatban  arra  hivatkozott,  hogy  az  alperesekkel
szemben  fennálló  követelés  engedményezését  az  engedményezési  értesítő  igazolja,  mely
teljes  bizonyító  erejű  magánokirat  és  az  engedményezés  dátumát,  valamint  a  követelés
összegét is tartalmazza.  Amennyiben az engedményezési értesítőt  az alperesek nem vették
kézhez a felperes fizetési felszólításaiból értesülhettek alperesek az engedményezés tényéről,
legkésőbb a fizetési meghagyás átvételekor.

A fellebbezés alapos.

Az  I.  r.  alperes  fellebbezési  kérelmében  foglaltak  alapján  elsődlegesen  abban  a
kérdésben foglalt állást a törvényszék, hogy azon anyagi jogi kifogás, mely szerint a perbeli
kölcsönszerződés alaki hibában szenved, s emiatt  az létre sem jött,  másrészt formai hibája
folytán  érvénytelen,  helytálló-e  vagy  sem,  mivel  ez  esetben  a  további  alperesi  kifogások
vizsgálatának nincs relevanciája.

Az alperesek  által  aláírt  2008. június  27.  napján kelt  kölcsönkérelem időpontjában
hatályos, a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (röviden rPtk.) 522. § (2)
bekezdése  alapján  a  bankhitel  szerződés  érvényességéhez  a  szerződés  írásba  foglalása
szükséges.

Az írásbeliség megkövetelésének oka a bank- és hitelviszonyok jogi szabályozásának
azon  sajátosságából  fakad,  hogy  e  jogviszonyokra  alapvetően  a  pénzügyi  jogi  típusú,  a
pénzügyi  intézményekre  és  szolgáltatásokra  vonatkozó  külön  jogszabályokba  foglalt
szigorúbb  előírások  vonatkoznak,  mely  jogi  normák  nagy  részét  azok  kötelező  jellege
jellemzi,  mely  a  bankokat  erősebben  köti,  mint  a  polgári  jog  általában  eltérést  engedő
diszpozitív szabálya.

 Ilyen  alakisághoz  kötött  szigorúbb rendelkezést  tartalmazott  a  hitelintézetekről  és
pénzügyi vállalkozásról szóló 1996. évi CXII. törvény (röviden rHpt.) 210. § (1) bekezdése,
mely szerint a pénzügyi intézmény pénzügyi és kiegészítő pénzügyi szolgáltatásra irányuló
szerződést  csak  írásban  vagy minősített  elektronikus  aláírással  ellátott  elektronikus  okirat
formájában köthetett.
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Az rPtk. 217. § (1) bekezdése alapján jogszabály a szerződésre meghatározott alapot
szabhat, az alakiság megsértésével kötött szerződés - ha jogszabály másként nem rendelkezik
– semmis.

Az rPtk. 218. § (1) bekezdése alapján, ha jogszabály írásbeli alakot rendel, legalább a
szerződés lényeges tartalmát írásba kell foglalni.

Az  írásbeliség  akkor  valósul  meg,  amennyiben  a  felek  a  szerződést  ténylegesen
aláírják. A felek írásbeli nyilatkozatukat azonos tartalmú külön okiratba is foglalhatják.

 Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában írásbeli alakban létrejött szerződésnek kell
tekinteni  a  levélváltást,  a  táviratváltást  és  távgépírón  történt  üzenetváltással  létrejött
megegyezést is az elsőfokú bíróság által helyesen hivatkozott rPtké. 38. § (2) bekezdésében
foglaltak alapján,  mint ahogy a telefax útján történt üzenetváltást  és a fokozott  biztonságú
elektronikus aláírással ellátott okirat útján létrejött megegyezést is.

Erre  tekintettel  azt  kellett  vizsgálni,  hogy  azon  oknál  fogva,  hogy  a  felek  nem
vitatottan  levélváltás  útján  kívántak  szerződni  és  ugyancsak  nem vitatott  módon  a  2008.
június 27. napján kelt ingatlanfelújítási kölcsönszerződés megnevezésű okiraton a pénzintézet
részéről feltüntetett aláírások nem kéztől származóak, mennyiben tekinthető aláírtnak, így az
alakiságoknak  megfelelőek-e,  azaz  érvényes-e  a  felek  közötti  kölcsönszerződés  és
alkalmazható-e jelen esetre az rPtké. hivatkozott szabálya.

Ennek  eldöntése  során  figyelembe  kell  venni,  hogy  a  felek  szándéka  olyan  fajta
üzenetváltás volt, amely során nem kizárt az aláírások eredetiségének biztosítása az okiraton,
szemben az rPtké. 38. § (2) bekezdésében írt táviratváltás, távgépíró és telefax útján történő
üzenetváltásra, ahol is a küldeményen nem jelenik meg a nyilatkozó eredeti aláírása, vagy az
egyáltalán nem áll rendelkezésre. Így nincs akadálya az eredti okirat aláírásának fax esetén,
amennyiben  annak  bemásolása  megtörténik,  így  legfeljebb  a  címzetthez  az  írásbeli
jognyilatkozat  másolati  példánya  jut.  A  postahivatalban  feladott  távirat  esetén  az  írásbeli
nyilatkozat  a  távirati  megrendelőn  eredetben  is  elkészül,  mely  a  nyilatkozó  aláírását
tartalmazza, azonban a telefonon feladott távirat esetén ilyen írásbeli okirat nem készül.

 
Jelen  esetben  sem a  levélváltás  útján,  sem a  faxon  az  eredeti  okirat  másolatának

megküldése mellett  megvalósítandó szerződéskötés  folyamatában nem lett  volna technikai
akadálya annak, hogy az elfogadott ajánlatot a felperes az aláírásra jogosult személyek révén
ténylegesen az eredeti  példányon aláírja.  Ehhez képest nem vitatottan az aláírásra jogosult
személyek aláírását egy előre elkészített, konkrétan be nem azonosítható eszközzel helyezték
el az okiraton.

 Ha a felek nem olyan módon kívánnak szerződést kötni, ahol eleve fizikailag kizárt az
aláírás elhelyezése (pl. távirat esetén), az esetben a kapcsolatnak a bizonyító érték biztosítása
végett meg kell jelennie az aláíróként megjelölt személy és az elhelyezett aláírás között.

 Jelen  esetben  ennek  feltételei  nem álltak  fenn,  így  a  szerződés  nem tekinthető  a
felperesi  jogelőd által  aláírtnak,  amely az alakiság megsértéséhez vezet,  így a szerződés a
jogszabály rendelkezése alapján érvénytelen.

Mivel a felperes kereseti kérelmét érvényesen létrejött kölcsönszerződésre alapította,
ezen igénye azonban az alakiság megsértése miatt alaptalannak bizonyult, a törvényszék az
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elsőfokú bíróság ítéletét megváltoztatta (rPp. 253. § (2) bekezdése), és a keresetet elutasította,
figyelembe  véve,  hogy  a  felperesnek  nem  volt  az  érvénytelenség  esetére  vonatkozó
másodlagos kereseti kérelme a követelés megfizetésére. 

Mindez  nem  zárja  ki,  hogy  a  felperes  az  érvénytelenség  jogkövetkezményeinek
alkalmazásával  a  továbbiakban  igényt  érvényesíthessen  az  alperesekkel  szemben  a  nem
vitatottan átadott pénzösszeg visszakövetelésével kapcsolatban.

A törvényszék eltérő jogi álláspontja folytán a további alperes által hivatkozott anyagi
jogi és eljárásjogi kifogások vizsgálatára nem került sor, mivel mindez a fenti okok alapján
szükségtelennek mutatkozott.

A  felperes  pervesztesnek  bizonyult,  ezért  köteles  megtéríteni  az  ellenérdekű  fél
perköltségét,  amely  tekintettel  arra,  hogy  az  alperesek  egységes  pertársak  voltak,
egyetemleges  jogosultként  érvényesíthetik  a  perindítás  folytán  az  első-  és  másodfokú
eljárásban felmerült perköltségeiket.

 Miután egységes pertársaságról van szó, és azonos védekezést terjesztettek elő a peres
eljárás során az alperesek, illetve az elsőfokú eljárásban az I. r. alperes lényegében csak utalt a
II. r. alperes által érdemben kifejtett védekezésre, míg a fellebbviteli eljárásban a II. r. alperes
fellebbezés elkésettség okán elutasítása került és az I. r. alperes fejtette ki felhívásra az ezzel
kapcsolatos  fellebbezési  kérelmét,  a  törvényszék  egy  ügyvédi  munkadíjat  látott
megállapíthatónak és ennek figyelembevételével kötelezte a felperest, hogy fizessen meg az
alpereseknek, mint egyetemleges jogosultaknak 15 nap alatt 109.940, Ft első- és másodfokú
perköltséget,  amely  áll  egyrészt  59.950,-  Ft  ügyvédi  munkadíjból,  valamint  49.990,-  Ft
ténylegesen  lerótt  fellebbezési  illetékből.  Az  ügyvédi  munkadíj  összegét  a  törvényszék  a
32/2003. (VIII. 22.) IM. rendelet 3. § (3) bekezdése és (5) bekezdése alapján állapította meg.

Székesfehérvár, 2019. november 4.

dr. Ébner Vilmos sk.
a tanács elnöke

dr. Füssy Béla sk.
előadó bíró

dr. Tóth Andrea sk.
bíró
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