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, r. 8., tigyint6z6 i iigyv6d) Sltal k6pviseltArgenta Faktor
Zrt, (szlkhelye Budapest, Hiivdsvdlgyi rit 27.) felperesnek az ifj. dr. Zemldnyi istvSn tigyv6d
(sz6khelve Miskolc. Kis-Hunvad u. 50. fszt. 2.) 6ltal k6pvisr:lt

sz6m alatti lakos) I. r. 6s "*.(ugyanotti lakos) IL r. alperesekkel szemben kdlcsdnszerz6ddsb6l ereilf tartozds megfizet€se
irdnt a Tiszafjv6rosi Jiirdsbir6siig el6tt 3.P.20.385/2018. sz6m alatt folyamatban volt per6ben a
j6rdsbir6s6g iiltal 2019. jrinius h6 25. napjiin meghozott, 22. sorsz6mri it6lenel s:aemben
alperesek r6sz6r6l 23. sorszdm alatt bejelentett fellebbez6s folytdn meghozta a kovetke:26

Itdletet:

A torvdnysz6k az els6fokii bir6srig it6letdt megvdltoztatja ds felperes keresetdt elutasftja.

Mell6zi az alpereseket felperes javdra els6fokri perkolts6g fizet6s6re kotelez6 rendelkez6st 6s

felperest kotelezi, hogy tizendt napon beliil fizessen alpereseknek egyetemlegesen 5;5.000,-
(dtvenotezer) Ft els6fokri perkolts6get.

Kotelezi a tdrv6nyszr6k felperest, hogy tizenot napon beliil fizessen meg alpereseknek
e gyetemle g e s en l- 1 5. 5 0 0, - (szlztizenotezer-otsz 5z) F t m 6s o df okri p er:kolts 6 g et.

Az it6let ellen fellebbez6snek helye nincs.

Indokolds

A jdrdsbir6sdg fellebbez6ssel t6madott it6let6ben I. r. alperes 6s a felperesi jogel6d - Lombard
Finanszirozdsi Zrt. - kdzcitt HIT ;zeruSdlsszdmon me gkotcitt kolcscinszerz6d6st
6rv6nyess6 nyilv6nitotta azzal, hogy az indul6 ilgyleti kamat 6ves, szdzal6kos m6rt6ke
15,08%. Kdtelezte alpereseket egyetemlegesen, hogy 15 napon beliil fizessenek meg
felperesnek kolcscjnszerz6d6sbSl ered6 tartozds cim6n 1.100.000,- Ft-ot, valamint ezen dsszeg
utdn 2010. mdrcius 2. napj6t6l a kifizet6s napj6ig j6r6, a mindenkori jegybanki alapkamat
k6tszeres6nek megfelel6 m6rt6kii k6sedelmi kamat6t, tovdbbd 135,850,- Ft perkolts6ger.

it6let6ben tr6nyk6nt 6llapitotta rneg, hogy felperes jogel6dje, a Lombard Finansziroz ilsi Zrt.,
mint hitelez6 6s I. r. alperes, mint kdlcscinbe vev6 2007. jrilius 19. napjdn svdjci frank alapri
kolcsonszerz6d6st kotdttek HIT" szdmon egy r tipusri szem6lygdpjdrmri
finansziroz6sa tiirgydban.
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A kolcscjnszerzldls alapjdn a hitelez6 vdllalta, hogy az I. r, alperes dltal kivdlasztott, a
kcjlcscjnszerz6d6sben meghatdrozott gdpjdrmii I. r. alperes 6ltal tcjrtdn6 megv6s6rl6sa c6ljiib6l
r6sz6re a kdlcsonszerz6ddsben meghatdrozott 2.982.000,- Ft dsszegii, *a;.i frank ilapri
kcjlcsdnt nyfjt 120 h6napros futamid6re.

A g6pjiirmii kivdlasztdsndl I. r. alperes 6s hdzast6rsa, a II. r. alperes kozcjsen jdrtak a.ft .{ut6keresked6sn6l in, kdzdsen megtekintett6k a g6pjirmtivet, majd
ezt kdvet6en az tigyint6zdsben IL r. alperesi hSzast6rs mdr nem jdrr el. e tu-iajionukat kdpei6
g6pjiirrnfivtiket 718.000,- Ft ctsszegben beszdmitottiik, ez volt az cjner6.

A finarrszirozdsi k6relmet 2007. jrilius 16-iin tcjltotte ki 6s irta al6 az I. r. alperes, melyben a
kcizds hdztartdsban 6l6k havi nett6 jdvedelmekdnt sa;6t nyilatkozata szerinr 3S0.000.- Ft nett6
jdvedehnet kdzolt, azzal, hogy ketten 6lnek kozos h6ztartdsban a hdzastdrsdval. A
finansziroz6si kdrelmet a Lombard Finanszirozrisi Zrt.-nek tovdbbitottiik, aki azt elfogadta 6s
deviza alapri hitelk6nt a finans zirozdsi kdrelem a torleszt6si titemez6stervezetet akkent tuntette
fel, hogy a sajiit r6sz 718.000,- Ft, a gdpjiirrnii bruu6 v6tel6ra 3.700.000,- Ft, a kcjlcsdn
Osszege 2.982.000,- Ft, a tcjrleszt6rdszletek szi{ma 120 db, a gdpjiirmti tervezett i{taddsdnak
id6pontja 2007. jrilius 3.t. napja. Tartalmazta, hogy a m6rt6kad5-devizanem svdjci frank, a
mdrt6kad6 6rfolyam 2007. jdlius I5-,6n L45,73 Ft, az tigyleti kamat L5,ggyo, a THM L8,680/o,
Casco n6lkul. Tartalmazta az egyes tcjrleszt6rdszletek esed6kessdg6t 6s dsszeg6t, v6lasztott
fizetdsi m6dk6nt csekk, kdszp6nzdtutaldsi megbizds volt feltiintitve, illetve 

"konstrukci6ja

norm6l deviza konstrukci6.

A k6lcscjnszerzSdlst a felek aldirtdk rigy, hogy a gdpjdrmiikeresked6sben azt azI. r. alperes,
valamint tanrikdnt s, a hitelez6 megbizonjakdnt pedig . irta ald. A
kolcsdnszerz6d6sben az I. r. alperes kijelentette, hogy a krjicsrinszerzdd6sben, valamint az
tizletszab6lyzatban foglaltakat megismerte, megdrtette 6s azokat mag6ra ndzve kdtelez6nek
ismerte el. Aldiriisdval. elismerte, hogy a felperesi jogel6d rizletszabillyzat6r is megkapta 6s a
kcjlcscinszerz6ddst j 6vdhagy6lag, k6t tanri jelenldt6ben aldirta.

Az tizletszabdlyzat 8.2. pontja 6rtelm6ben a kcilcsrinbevev6 fizet6si kdsedeiem eserdn a
mindenLkor drvdnyes jeSSybanki alapkamat kdtszeresdnek megfelel6 mdrt6kii k6sedelmi
kamatot kdteles fizetni a hitelez6nek.

/.2007 ' jrilius 23. napj6n kelt dtadds-6tv6teli jegyz6konyv r6sz6t kdpez6 opci6s szerz6d6sben
a felek megdllapodtak ;Lbban is, hogy a kolcscjnszerz6ddsb6l eied6 mindenkori fizetdsi
kcitelezettsdg teljesft6s6nerk biztosit6sdra I. r. alperes v6teli jogot enged a tulajdondba kenil6
EepJarmtlre a mlajdonszerzest6l szemitott 5 6ves idotartamra a hitelez6 iaviira, 

-

I. r. alperes a kcjlcscjnszerz6d6sben vr{llalt fizetdsi kdtelezetts6gdt rendszeresen megszegte,
ez6rt a felperesi jogei6d a szerz6ddst 2009. okt6ber 12. napjiin felmondta 6s felhivta I. r,
alperest a tartozds rendezdsdre, valamint a finanszfrozott gdpjdrmii halad6ktalan dtad6s6ra. A
felmond6levdl 2009. okttrber 26. napjdn kenilt k6zbesftr6sre, igy a felmondds I. r. alperessel
szemben ezen a napon hatiilyosult.

A g6pjfrrnti 2009. okt6ber 28. napj6n visszaszdrmaztatdsra keriilt a felperesi jogel6d rdszdre,
majd azt 1.656.750,- Ft-6rt 6rt6kesftett6k. A befolyt v6teiiirral val6 elszdmoldst kdver6en
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2010. március 1. napján 2.308.076,- Ft és járulékai összegű tartozás maradt fenn, melyet I. r.
alperes nem fizetett meg felperesi jogelőd részére. 

A 2010.  december  16.  napján  kelt  engedményezési  szerződéssel  felperesi  jogelőd  jelen
felperesre engedményezte a Lombard Finanszírozási Zrt. követelésállományát, melynek részét
képezte az érintett kölcsönszerződésből eredő követelés is. Ez erről szóló értesítés I. r. alperes
részére 2011. február 14. napján szabályszerűen kézbesítésre került. 

Az I. r. alperes, mint fogyasztó nem nyújtotta be a hiánytalan elszámolás iránti kérelmét sem a
felperesi jogelőd, sem a felperes felé, így elszámolás nem készült jelen ügyben, mely tényre
figyelemmel így felülvizsgált elszámolásnak minősül ez a körülmény. A felperesi jogelőd az
elszámolásokat  2015.  április  30.  napjáig  küldte  meg  valamennyi  fogyasztó  részére,  a
honlapon történő közzétételre 2015. május 14. napján került sor. Az I. r.  alperes 60 napon
belül panaszt az elszámolás hiánya miatt a felperesnél nem terjesztett elő.

Felperes  2014.  április  28.  napján  kelt,  alperesek  részéről  2014.  május  5.  napján  átvett
levelével  felszólította  alpereseket  fizetési  kötelezettségük  teljesítésére.  E  felhívásnak
alperesek nem tettek eleget. 

Rögzítette az elsőfokú bíróság, hogy felperes keresetében 1.100.000,- Ft tőke és ennek 2010.
március 2. napjától járó késedelmi kamatai vonatkozásában terjesztette elő kereseti kérelmét,
azzal,  hogy  kérte,  hogy  a  kölcsönszerződést  a  bíróság  a  részleges  érvénytelenség
megállapítása mellett, megkötéséig visszaható hatállyal nyilvánítsa érvényessé azzal, hogy az
induló  ügyleti  kamat  éves  százalékos  mértékét  15,08%-ban  a  szerződés  részévé  teszi.  A
kereset  alátámasztásának  indokául  felperes  hivatkozott  arra,  hogy  bár  a  szerződés  nem
tartalmazza az induló éves kamat mértékét, ez azonban kiküszöbölhető, s amennyiben erre sor
kerül, így nincs akadálya a szerződés érvényessé nyilvánításának. Ebben az esetben pedig
megállapítható  az,  hogy  fizetési  kötelezettségének  I.  r.  alperes  nem tett  eleget  a  kereseti
követelésben meghatározott összegszerűség tekintetében, a II. r. alperes pedig, mint házastárs,
az I. r. alperes tartozásáért helytállni tartozik.

Rögzítette az elsőfokú bíróság, hogy alperesek a kereset elutasítását kérték, állítva azt, hogy a
szerződés  felperesi  jogelőd és  I.  r.  alperes  között  nem jött  létre,  illetőleg  amennyiben az
létrejött,  úgy az érvénytelen. II. r. alperes pedig az I. r.  alperes tartozásáért helytállni nem
tartozik. 

Az elsőfokú bíróság felperes keresetét megalapozottnak találta.

A jogi indokolás körében mindenekelőtt arra mutatott rá, hogy jelen per elbírálására a régi
Pp., illetőleg a régi Ptk. rendelkezése kell alkalmazni.

A szerződés létre nem jötte vonatkozásában történő alperesi hivatkozás kapcsán idézte a régi
Ptk. 219. § (1) bekezdését, valamint 221. § (1) bekezdését, és rámutatott arra, miszerint a Ptk.
különbséget tesz a között, hogy a meghatalmazás alaki vagy tartalmi hiányosságból vagy más
okból  érvénytelen.  Jóhiszemű  álképviselő  eljárását,  amennyiben  a  képviselt  utólag
jóváhagyja, az a képviseleti jog hiányát orvosolja, és az álképviselő által tett jognyilatkozat
érvényessé válik, így ugyanaz a hatása, mintha a képviseleti jogkör fennállt volna a szerződés
megkötésének időpontjában. Erre figyelemmel a szerződést létrejöttnek tekintette.
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Az érvénytelenségi hivatkozások körében nem osztotta alperesek azon álláspontját, miszerint
azért,  mert  a  szerződéses  összegek minden esetben forintban voltak  meghatározva,  svájci
frankban nem, a szerződés érvénytelen lenne.

Kifejtette,  hogy  a  devizaszerződéseknek  két  fajtáját  különböztethetjük  meg,  az  egyik  a
klasszikus  értelemben  vett  devizaszerződés,  amikor  a  hitelnyújtó  vagy  kölcsönt  adó  által
teljesített  szolgáltatás  és  az  adós  kölcsönbe  vevő  által  teljesítendő  törlesztőrészletek  is
devizában vannak meghatározva. Ettől különbözik a perbeli deviza alapú szerződés, amikor a
szerződés  rendelkezéseiből  megállapíthatóan  forintban  kerül  sor  a  kölcsön  vagy  hitel
folyósítására,  és a fizetésre kötelezettnek is  forintban kell  törlesztenie  azzal,  hogy mind a
folyósított összeg, mind pedig a kötelezett által havi rendszerességgel fizetendő díj devizában
kerül  nyilvántartásra.  Ezeknél  a  deviza  alapú  szerződéseknél  nem  kell  meghatározni
devizában a szerződéses összeget, csak azt, hogy mi a mértékadó devizanem, vagyis milyen
devizában került sor az alperesek által teljesítendő összegek nyilvántartására. Ez pedig jelen
esetben megtörtént,  mert  a  kölcsönszerződésben svájci  frank került  mértékadó devizaként
meghatározásra.

A bizonyítás anyagát akként értékelte, hogy megállapítható, miszerint az üzletszabályzatban
foglaltakat I. r. alperes megismerte, megértette és azt magára nézve kötelezőnek ismerte el, és
az üzletszabályzatot át is vette. Az üzletszabályzattal egyidejűleg a hirdetmény is a szerződés
részévé vált.

Nem fogadta el alperesi védekezést a szerződés érvénytelensége körében a Hpt. 213. § (1)
bekezdés  a)  és  e)  pontjába  ütközően.  Álláspontja  szerint  ugyanis  a  bizonyítás  anyagából
megállapítható, hogy a szerződés tárgya, a törlesztőrészletek száma, összege és a törlesztési
időpontok megfelelő módon meghatározásra kerültek.

A további,  alperesek által hivatkozott érvénytelenségi okokkal kapcsolatosan idézte a Hpt.
213. § (1) bekezdés c) pontját, majd ennek kapcsán kifejtette, miszerint megállapítható az, az
erre irányuló felperesi elismerés alapján, hogy valóban a szerződés az induló ügyleti kamat
mértékét  nem tartalmazta.  Ugyanakkor az eljárás során a felperes megjelölte  és levezette,
hogy  a  szerződéses  adatokból  kiszámítható  az  induló  kamat  mértéke,  és  egyébként  az
alperesek ennek összegszerűségét nem vitatták.

Az  a  körülmény,  hogy  az  induló  ügyleti  kamat  éves  mértéke  nem  került  rögzítésre  a
szerződésben,  a  Hpt.  vonatkozó  előírásai  szerint  eredményezheti  a  szerződés
érvénytelenségét, azonban az érvénytelenség oka kiküszöbölhető, a bíróságnak lehetősége van
a szerződést érvényessé nyilvánítani és megállapítani az induló ügyleti kamat összegét, így ezt
a járásbíróság ítéletével ilyen formában meg is tette.

Az árfolyamkockázatról  való  tájékoztatás  nem megfelelősége  vonatkozásában az  elsőfokú
bíróság mindenekelőtt arra mutatott rá, hogy maga az I. r. alperes személyes meghallgatása
során akként nyilatkozott, hogy a szerződést lényegében el se olvasta, az elé tett szerződést
aláírta. Nem olvasta el az üzletszabályzatot sem. Nem volt célja a szerződés megtámadása,
szerette volna kölcsönt kifizetni. Próbált fizetni, amíg tudott.
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Kifejtette  az  elsőfokú  bíróság,  miszerint  egy  átlagos  fogyasztótól  elvárható,  hogy  egy
hosszabb távra kötött, jelentősebb kölcsön felvételére vonatkozó ügyletnél a vállalt kockázat
mértékéhez igazodóan tájékozódjon a szerződés és az annak részét képező minden okiratról,
azokat teljes körűen áttanulmányozza és szükség esetén meggyőző magyarázatot igényeljen.
Utalt  továbbá arra is,  hogy az üzletszabályzat megfelelő tájékoztatást  nyújtott  I.  r.  alperes
részére, sőt az üzletszabályzat a kifejezett szóbeli tájékoztatást is pótolni hivatott. Mindezeken
túlmenően  a  devizakockázattal  azért  is  tisztában  kellett  lennie  az  I.  r.  alperesnek,  hiszen
személyes meghallgatása során azt adta elő, hogy a perbeli kölcsönön kívül volt még deviza
alapú lakáskölcsöne és személyi kölcsöne is. Mindezekre figyelemmel akként ítélte meg a
járásbíróság, hogy az I. r. alperes az árfolyamkockázatról megfelelő tájékoztatást kapott.

Nem találta  megállapíthatónak  azt  az  elsőfokú  bíróság,  hogy  a  perbeli  szerződés  mögött
befektetési jogviszony húzódik, és nem találta alaposnak az alperesek elévülési kifogását sem.

A II.  r.  alperes  vonatkozásában a  járásbíróság,  idézve  a  Ptké.  23.  §-át,  kifejtette,  hogy e
jogviszonyra az új Ptk. szabályait kell alkalmazni. Ezek közül idézte a 4:34. § (2) bekezdését,
valamint a 4:46. § (1) bekezdését, és ezen jogszabályi helyekre tekintettel kifejtette, hogy az I.
r. alperes tartozásáért a II. r. alperes felelőssége is megállapítható.

Mindezekre tekintettel az alpereseket a kereset szerint marasztalta.

Az  elsőfokú  bíróság  ítéletével  szemben  alperesek  jelentettek  be  fellebbezést,  kérve
elsődlegesen annak megváltoztatásával a felperes keresetének elutasítását, másodlagosan az
ítélet hatályon kívül helyezését és az elsőfokú bíróság új eljárásra való utasítását.

Fellebbezésének indokolásában arra hivatkoztak, hogy az elsőfokú eljárásban kifejtetteket a
szerződés  létre  nem  jötte,  illetőleg  annak  érvénytelensége  vonatkozásában  változatlanul
fenntartja,  és  erre  tekintettel  álláspontjuk  szerint  megállapítható  az,  hogy  a  szerződés
érvényesen nem jött  létre,  érvénytelen  szerződésre  pedig  jogot  alapítani  nem lehet,  így a
kereset elutasításának van helye.

Az érvénytelenség körében kiemelték azt a körülményt, miszerint a felperes az érvényesíteni
kívánt követelést engedményezés útján szerezte meg. Ebből következően pedig nem a felek
szerződésbeli pozíciójának, hanem a szerződésből eredő követelésnek az átruházásáról van
szó.  Az  engedményezésnek  nem eredménye,  hogy  a  felperes  a  szerződéses  jogviszonyba
belépjen, hiszen nem szerződésátruházás történt. Erre tekintettel pedig a peres felek között
nincs olyan szerződéses viszony, amit a bíróság hatályosan nyilváníthatna érvényessé.

Fellebbezési  ellenkérelmében  felperes  –  tartalma  szerint  –  az  elsőfokú  bíróság  ítéletének
helybenhagyását kérte.

Kifejtette, hogy az elsőfokú bíróság helytállóan, a bizonyítékok megfelelő értékelésével jutott
arra a következtetésre,  hogy a felperesi  jogelőd és I.  r.  alperes között  a kölcsönszerződés
létrejött.

Megfelelő  módon  jutott  arra  a  következtetésre  is  a  járásbíróság,  hogy  a  szerződés
érvénytelensége  az  éves  százalékos  mérték  meghatározásának  hiányán  túlmenő
érvénytelenségi okok következtében nem állapítható meg.
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A fennálló érvénytelenségi ok vonatkozásában pedig az elsőfokú bíróság megfelelően döntött
akkor,  amikor  az  érvénytelenség  okát  kiküszöbölte.  Ennek  kapcsán  utalt  arra,  hogy  az
elsőfokú  eljárás  során  az  érvényessé  nyilvánítást  az  alperesek  nem  ellenezték,  ezt  pedig
fellebbezésükben a Pp. 235. § (1) bekezdésében meghatározott tiltó szabály alapján már nem
tehetik meg.

Ettől függetlenül e kérdéskörrel összefüggésben kifejtette, hogy amennyiben a kölcsönt nyújtó
pénzügyi  intézmény a  lejárt,  felmondott  fogyasztói  kölcsönszerződésből  eredő követelését
engedményezés útján átruházza egy követeléskezelő vállalkozás részére és e vállalkozás által
kölcsöntartozás érvényesítése érdekében indított  marasztalási  perben az adós,  mint  alperes
által  előterjesztett  érvénytelenségi  kifogás  alapján  a  bíróság  a  kölcsönszerződés
érvénytelenségét állapítja meg, úgy az engedményes felperes az engedményező perben állása
nélkül  is  kérheti  az  érvénytelenség  jogkövetkezményeinek  levonását,  mivel  az
engedményezéssel kapcsolatos jogok nem bonthatók meg, a követelés mint egész száll át az
engedményezőről az engedményesre.

A bíróságoknak  a  deviza  alapú  kölcsönszerződésekkel  kapcsolatos  jogvitákban  arra  kell
törekedniük,  hogy  minden  lehetséges  esetben  kiküszöböljék  az  érvénytelenség  okát  és  a
szerződést érvényessé nyilvánítsák.  Ez következik az Alaptörvény XXVIII.  cikkéből is.  A
járásbíróság ennek megfelelően járt el a szerződés érvényessé nyilvánítása során. Az ezzel
ellenkező  jogértelmezés  ahhoz  vezetne,  hogy  a  követeléskezelő  pénzügyi  vállalkozások
számára  ellehetetlenítenék  a  követelések  peres  úton  történő  érvényesítését,  ami  a
követeléskezelő szektor leépüléséhez, megszűnéséhez vezetne.

A fellebbezés az alábbiak szerint alapos.

A törvényszék  a  járásbíróság  által  a  szerződés  létrejöttével  kapcsolatosan  kifejtettekkel
mindenben egyetért, azt nem megismételve arra mutat rá, hogy a rendelkezésre álló adatokból
kétséget  kizáróan  megállapíthatóan  a  felperesi  jogelőd  és  I.  r.  alperes  között  a
kölcsönszerződés létrejött.

Ezen  túlmenően  a  rendelkezésre  álló  adatokból  –  közte  peres  felek  előadásából  –  az  is
kétséget kizáró módon megállapítható, hogy a létrejött szerződés abból az okból érvénytelen,
hogy az nem tartalmazza az induló ügyleti kamat éves százalékos mértékét.

Erre  a  körülményre  figyelemmel  mindenekelőtt  azt  kell  megvizsgálni,  hogy  ez  az
érvénytelenségi ok jelen perben kiküszöbölhető-e.

Az ennek kapcsán az elsőfokú bíróság által kifejtettekkel a törvényszék az alábbiak miatt nem
ért egyet.

Az  engedményezéssel  az  engedményes  részére  a  követelés  érvényesítésével  kapcsolatos
lehetőségek nyílnak meg, de csak olyan jogalapon, ami az engedményezőt az engedményezés
időpontjában megillette.

A Ptk. 329. § (1) bekezdése alapján az engedményes a régi jogosult helyébe lép, azonban a
törvényszék  megítélése  szerint  ezen  jogszabályi  hely  helyes  értelme  szerint  a  belépés  a
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jogviszonyba  csak  a  követelés  érvényesítésével  kapcsolatos  jogok  és  kötelezettségek
vonatkozásában történik meg.

A szerződéssel  kapcsolatos  ún.  alakító  jogok,  a  módosítás,  a  megszüntetés  lehetősége,  az
engedményezéssel nem száll át.

Ezt támasztja alá a BH 2007/407. számú jogesetben kifejtett az álláspont is, mely szerint a
Ptk. 328. § (1) bekezdésében szabályozott engedményezés tárgya nem maga a jogviszony,
hanem az abból eredő meghatározott követelés.

Ellenkező  értelmezés  esetén  a  régi  Ptk.  szerinti  engedményezés  azonos  lenne  az  új  Ptk.
szerinti szerződésátruházással.

Mindezekből következően a törvényszék álláspontja szerint a szerződő felek jogviszonyának
alakítására az engedményes és a kötelezett közötti perben az engedményező perbenállásának
híján lehetőség nincs.

Ilyenformán tévedett az elsőfokú bíróság akkor, amikor arra a következtetésre jutott, hogy a
szerződés érvénytelensége jelen perben kiküszöbölhető.

Arra  figyelemmel  pedig,  hogy jelen  perben a  felperesi  jogelőd és  az  I.  r.  alperes  közötti
szerződés érvénytelensége nem küszöbölhető ki, így a szerződés nem vitatott érvénytelensége
fennáll. Érvénytelen szerződésre pedig jogot alapítani nem lehet, ebből következően a felperes
keresete alaptalan.

A perben szereplő jogkérdés elbírálása kapcsán súlytalan az a felperesi hivatkozás, miszerint
amennyiben a szerződések érvényessé nem nyilváníthatóak az ilyen jellegű perekben, úgy az
a követeléskezelők ellehetetlenüléséhez vezetne.  Egyrészt  azért,  mert  a  konkrét  jogvitákat
konkrét jogszabályok és azok értelmezése mentén kell eldönteni, másrészt mert nincs annak
jogi  akadálya,  hogy  a  követeléskezelők  olyan  követeléseket  vásároljanak  meg,  melyek
érvényesen  fennállnak,  és  amennyiben  a  megvásárolt  követelések  alapjául  szolgáló
szerződések  érvénytelenek,  a  követeléskezelőknek  is  van  jogi  lehetőségük  az
engedményezőkkel szembeni fellépésre.

Figyelemmel arra, hogy a követelés alapjául szolgáló szerződés érvénytelensége peres felek
egyező nyilatkozatából adódóan is kétséget kizáró módon megállapítható, így a törvényszék
megítélése szerint az ezt meghaladóan felhozott érvénytelenségi okok vizsgálata szükségtelen,
ezért a törvényszék az erre vonatkozó elsőfokú ítéleti megállapításokat mellőzte.

Mindezen indokokra tekintettel a törvényszék az elsőfokú bíróság ítéletét a Pp. 253. § (2)
bekezdése alapján megváltoztatta és felperes keresetét elutasította.

Az elsőfokú ítélet  megváltoztatására figyelemmel az alperesek pernyertesek lettek,  ezért  a
törvényszék mellőzte alperesek felperes javára elsőfokú perköltség megfizetésére vonatkozó
ítéleti rendelkezést, és a Pp. 78. § (1) bekezdése alapján felperest kötelezte alperesek részére a
jogi képviselettel kapcsolatban felmerült és a 32/2003. (VIII. 22.) IM számú rendelet alapján
megállapított ügyvédi munkadíjból álló elsőfokú perköltség megfizetésére.
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Az alperesek fellebbezése eredményes volt,  ezért  felperes a már hivatkozott Pp. 78. § (1)
bekezdése alapján köteles megfizetni részükre a felmerült másodfokú perköltségüket, mely
perköltséget a törvényszék a hivatkozott IM rendelet alapján megállapított ügyvédi munkadíj
összegében és az alperesek által lerótt jogorvoslati illeték összegében határozta meg.

Miskolc, 2019. október 8.

dr. Pecsenye Csaba sk. a tanács elnöke, előadó, dr. Jenei Péter sk. bíró, dr. Molnár Marianna sk.
bíró

A kiadmány hiteléül:

Broschné Németh Zsuzsanna
törvényszéki írnok


