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alatti sz6khelyii) felperesnek
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alatti lakos) II. r. alperesek ellen kiilcstin visszafizet6se i folyamatban l6v6 peres
elj6rdsban meghozta a kovetkez6

it6letet:
A bir6sdg a felperes kereset6t elutasitja. i

A Szerencsi Ji{r6sbir6s,igI
I uturti szokhelytil;iGi

A bir6s6g kcitelezi felperest, hogy 15 (tizenot) napon beiil fizessen rn g azlr r. alperes r6sz6re
600.000,- (hatszrlzezer) Ft + Afa , osszesen 762.000,- (hdtsz6zhatrgankett6ezer) Ft, mig IL r.
alperes r6sz6re 377.675,- (h6romszdzhetvenh6tezer-hatsz6zhetvQniit) Ft + Afa, cisszesen
479,650,- (n6gyszSzhetvenkilencezer-hatszdzotven) Ft perk6lts6gef, valamint 5.580,- (otezer-
dtszdznyolcvan) Ft perkolts6get I. r. 6s II, r. alperes, mint egyeten.lleges jogosultak r6sz6re a
Mdszdros Ugyvddi Iroda nev6n l6v6 MKB Bank Zrt.-n61, vezetett 10300002-25509805-
00003285 sz6mri bankszdml6ra tort6nS Stutaldssal.

A felperes ezt meghalad6an elSlegezett 453.2L0,- (n6gyszilzotvenfriiromezer-kettSszfiztiz) Ft
eljiir6si illet6ket 6s felmertilt egy6b kolts6geit maga kdteles viselni.

Az ft6let ellen a k6zbesit6st6l sz6mitott 15 (tizendt) napon beliil van helye fellebbez,6snek,
melyet a Szerencsi Jilrfsbir6sSgon 3 (hdrom) egyezS p6lddnybarn lehet el6terjeszteni a
Miskolci Tcirv6nysz6khez cimezve.

A bir6sdg t6jdkoztatja feleket, hogy a bir6s6g a fellebbez6st ti{lgyalilson kivi.il bfrdlja el,
kiv6ve, ha a felek bdrmelyike tdrgyal6s tar"tdsdt k6ri. A fellebbez6 f6lnek a r6rgyal6s tart6s6ra
irdnyul6 k6relm6t a fellebbez6s6ben kell elSterjesztenie.

Indokoliis

A fel Aut6finanszirozdsiZrt.6s I. r. alperes kozott 2007. novr:mber
sze tt kolcscinszerz6d6s jdtt l6tre, az I. r. alperes

i{ltal a Skoda Oktavia TDI tipusri szem6lyg6pj6rmii megv6s6rl6s{hoz. A g6pkocsi verel6ra
7.678.000,- Ft volt, melyb6l az r. r. alperes i-.800.000,- Ft elfileget megfizerett, mig a

fennmarad6 5.878.000,- Ft a felperesi jogel6d 6ltal rendelkezdsre gocsdtott kolcsdnossz:egb5l
kivdnta finanszirozni. A szerz6d6sben rdgzit6sre keriil a hitel c6ljak6nt a g6pkocsi
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megvásárlása, a hitelösszeg, valamint, hogy a hitel futamideje 120 hónap. Ezen túlmenően a
szerződés 6. pontja rögzíti, hogy a szerződés változó kamatozású, CHF alapú, fix futamidejű.
Az éves induló ügyleti kamat 8,5% volt.
A szerződés 7. pontjában a 120 hónapra vonatkozóan megállapításra kerültek az adós által
fizetendő törlesztőrészletek is. Ezt követő részében a szerződés rögzíti,  hogy deviza alapú
finanszírozás esetén a törlesztő részletek forintban fizetendő összege a devizanem árfolyam
alakulásától függően változhat. Tájékoztat arról, hogy ennek jelentős kockázata abban rejlik,
hogy  a  forint  leértékelődése  nem  csak  az  esedékes  törlesztőrészletek  növekedését
eredményezheti,  de a teljes hátralévő tőketartozást is növeli. A szerződésbe került továbbá
azon tájékoztatás, hogy a hitelszerződés lejárat előtti megszűnése vagy módosulása esetén a
teljes hátralévő tőketartozást értintő árfolyamkülönbözet egy összegben esedékesé válik. Az
adós  a  szerződés  aláírásával  kijelenti,  hogy  tudatában  van  a  deviza  alapú  finanszírozás
fokozott kockázatának és vállalja ennek következményeit.

A szerződés a szerződéskötési díjat, a CASCO mentesség díját 0,- Ft-ban határozta meg, a
teljes hiteldíj  mutató pedig 9,42%-ban került rögzítésre. A szerződés 11. pontja szerint az
adós a gépjárműre felelőségbiztosítási és CASCO biztosítási szerződések vállalt kötni. 
A felek az üzletszabályzat rendelkezései alapján vételi jog gyakorlására vonatkozó szerződést
is kötöttek.

A gépjármű átadása 2008. január 30. napján történt.

A szerződéskötés napján II. r. alperes kézfizető kezességvállalási nyilatkozatott tett, melyben
kijelentette  a  felperesi  jogelőd és  I.  r.  alperes  között  létrejött  hitelszerződést  megismerte,
tudomással bír arról,  hogy ez alapján az I. r.  alperest  9.007.221,- Ft fizetési  kötelezettség
terheli, egyben vállalja, hogy ezen szerződésből eredő tartozás mindenkor esedékes része és
annak  járulékai  erejéig  feltétlenül  és  visszavonhatatlanul  kézfizető  kezességet  vállal.  A
hitelszerződésből eredő kötelezettségek fennállásáig.

A szerződés megkötését követően az I. r. alperes fizetési kötelezettségének 2013. júliusáig
maradéktalanul eleget tett, míg 2013. 08. 09.-én a 70.292,- Ft-os havi törlesztő díjból 68.834,-
Ft-ot  fizetett  meg,  majd  ezt  követően  2013.  szeptember  09.  napjától  esedékes
törlesztőrészleteket már nem teljesítette a felperesi jogelőd felé.

Erre  tekintettel  a  felperesi  jogelőd  2013.  november  12.-én  kelt  levelében  a  szerződést
felmondta,  egyben  felszólította  I.  r.  alperest  fizetési  kötelezettsége  teljesítésére.  Ezen
felszólításban a felperesi jogelőd kimunkálta, hogy a felmondás oka, hogy az I. r. alperes nem
tett  eleget  a  fizetési  kötelezettségének  2013.  szeptember,  október  és  november  hónapban
esedékes havi törlesztő részleteket nem teljesítette, míg a 2013. augusztus 09.-én esedékes
törlesztő díjból 1.354,- Ft-tal kevesebbet fizetett  meg. Erre tekintettel a felmondás miatt a
felperesi jogelőd közölte, hogy a tartozás egy összegben vált esedékessé, így az I. r. alperes
tartozása 8.505.639,-  Ft, mely késedelmi kamatokkal  növelt  összegben 8.521.582,- Ft-ban
került megállapításra.

Ezt  követően  a  felperesi  jogelőd  a  kezest  is  értesítette  a  felmondásról,  valamint  felhívta
teljesítésre, az I. r. alperest még 2014. január 23.-ai keltezésű levelében ismét felszólította
alpereseket a tartozás megfizetésére.

Jogszabályi kötelezettsége alapján a felperesi jogelőd 2015. március 16. napján kelt levelében
eleget  tett  az  elszámolási  törvényben  (2014.  évi  LX.  törvény)  foglalt  kötelezettségének.
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Értesítette  adóst,  hogy  a  fenti  hitelszerződéssel  kapcsolatban  2015.  február  01.-ei
fordulónapig a tisztességtelenül felszámított összeg 1.328.011,- Ft-ban került meghatározásra,
melyet a tartozásába elszámolt. Ezt követően még a felperesi jogelőd 2016. július 01-én és
2017. november 08. napján kelt leveleiben szólította fel adósokat a tartozás megfizetésére.

Időközben a Budapest Autófinanszírozási  Zrt.  jogutódja a Budapest Bank Zrt. lett,  aki az
alperesekkel  szemben  fennálló  követelését  2018.  október  16.  napi  hatállyal  a  felperesre
engedményezte.  Az engedményezésről  2018. október  25.  napján kelt  levelében a felperes
értesítette  I.  r.  alperest,  egyben  tájékoztatta  a  fennálló  követelésről,  melyet  felperes  felé
köteles  megfizetni.  Ezen  felhívásban  megjelölte,  hogy  az  I.  r.  alperes  tőketartozása
7.553.509,-  Ft,  ügyleti  kamat  tartozása  129.309,-  Ft,  míg  a  késedelmi  kamat  tartozása
632.540,- Ft, így összesen 8.315.358,- Ft megfizetésére hívta fel.

Figyelemmel arra, hogy alperesek a fizetési  kötelezettségüknek nem tettek eleget,  felperes
fizetési  meghagyás  kibocsátását  kezdeményezte.  A  dr.  Soós  Ágnes  közjegyző  által
kibocsátott  fizetési  meghagyás  ellen  alperesek  törvényes  határidőn  belül  ellentmondással
éltek, így az eljárás perré alakult.

Felperes pontosított keresetében az alpereseket egyetemlegesen 7.553.509,- Ft tőketartozás
és járulékainak megfizetésére, valamint perköltség megfizetésére kérte kötelezni a felperesi
jogelőd és I. r. alperes között 2007. november 07. napján létrejött kölcsönszerződés, valamint
ugyanezen napon kelt II. r. alperes által tett kézfizető kezesi nyilatkozat alapján.

Alperesek  a  kereset  elutasítását  kérték. Alperesek  a  kereset  elutasítására  vonatkozó
ellenkérelemben egyrészt hivatkoztak arra, hogy a felperesi felmondás jogellenes volt, mert a
felmondás értéknapján tartozásuk nem állt fenn, hogy a felperes nem bizonyította és vezette
le  megfelelő  módon  a  követelése  összegszerűségét,  megjelölve  az  azokat  megalapozó
tényeket, rendelkezéseket, összefüggéseket. Hivatkoztak továbbá arra, hogy a felek között a
szerződés nem jött létre, mert a szerződés lényeges tartalmi elemeiben a felek között nem volt
megtárgyalással  létrehozott  és  írásban  szabályszerűen  aláírt  okiratokkal  megjelenő
konszenzus, a lényeges tartalmi elemek nem, vagy valótlanul kerültek feltüntetésre, továbbá
különösen  az  árfolyamkockázat  és  deviza  alapú  elszámoláshoz  kötődő  feltételrendszer
tisztességtelen feltételeket tartalmaz, valamint, hogy a jogszabályban foglalt kötelező tartalmi
elemek sem szerepelnek a szerződésben.

Az alperes a perfelvételi tárgyaláson akként pontosította ellenkérelmét, hogy elsődlegesen a
bíróságnak  az  általa  hivatkozott  felmondás  érvénytelenségét  kell  vizsgálnia,  illetve  ezt
követően az egyéb által hivatkozott érvénytelenségi okokat kifogásként.

Felperes írásbeli viszontválaszában, valamint a perfelvételi tárgyaláson tett nyilatkozatában
többek  között  hivatkozott  arra,  hogy  a  kölcsönszerződés  felmondására  ténylegesen  az
elmaradt 3 havi hiteltörlesztés megfizetése miatt került sor, azonban a felmondáskor az I. r.
alperessel  közölt  tartozás  jelentősen  meghaladta  a  későbbi  tisztességtelenül  felszámolt
összeget,  így  a  felmondás  érvényes  volt.  Hivatkozott  továbbá  arra  a  felperes,  hogy  az
elszámolás megtörténtét követően az összegszerűséget az adós már nem vitathatja.

Felperes keresete megalapozatlan az alábbiak szerint:

A  jelen  ügy  elbírálására  az  1959.  évi  IV.  törvény  (rPtk.)  szabályait  kell  alkalmazni
figyelemmel  a  szerződéskötés  idejére.  Az  rPtk.  525.  §  (1)  bekezdés  e./  pontja  szerint  a
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hitelező azonnali hatállyal felmondhatja a kölcsönt, ha az adós más súlyos szerződésszegést
követ  el.  Az 526.  §  (2)  bekezdése  rögzíti  azt  is,  hogy a  hitelezőnek  felmondás  esetén  a
felmondási idő elteltével nyílik meg a kölcsönösszegre vonatkozó visszakövetelési joga.

A bíróság az alperesek által az ellenkérelemben foglalt elutasítási okok, kifogások közül a
felmondás érvénytelenségét megalapozottnak találta az alábbiak szerint, melyre tekintettel a
további hivatkozott elutasítási okokkal részletesen már nem foglalkozott:

A  2014.  évi  XXXVIII.  törvény  (DH1tv.)  kimondta  az  árfolyamrésre  és  az  egyoldalú
szerződésmódosításra  vonatkozó  szerződéses  kikötések  semmisségét.  Ez  alapján  az
érvénytelenség  a  szerződés  megkötésének  időpontjára  visszaható  hatályú.  Az 1/2010 (VI.
28.) Pk. vélemény 2. pontja értelmében az érvénytelenség általános jogkövetkezménye az,
hogy az ilyen ügyletre nem lehet jogot alapítani, vagy a felek által célzott joghatások nem
érhetők el. Mivel a DH1tv. 3. §-a megdönthetetlen törvényi vélelmet állított fel a különnemű
devizaárfolyamok egyedileg meg nem tárgyalt, illetve általános szerződési feltételként történt
kikötése és alkalmazása tisztességtelensége mellett,  kimondva azok semmisségét, így ezen
tisztességtelen  kikötéshez,  érvénytelenségük  folytán  nem  fűződhet  a  felek  által  célzott
joghatás.

A fogyasztó által tisztességtelen kikötés ellenére történt teljesítéseket javára a DH2 törvény
alapján a pénzügyi intézmények túlfizetésként voltak kötelesek elszámolni.

A felmondás okaként a felek által sem vitatottan és a felperes által a keresetlevélhez csatolt
felmondó levélben foglalt elszámolás és kimutatás alapján is megállapítható, hogy az I. r.
alperesi adósnak 2013. 08. hótól 2013. 11. 09. napjáig összesen 210.903,- Ft elmaradása volt,
amely  miatt  a  szerződést,  míg  a  felperesi  jogelőd  által  közölt  elszámolás  szerint  a
tisztességtelenül felszámított összeg 1.328.011,- Ft-ban került meghatározásra.

A civilisztikai kollégiumvezetők 2015. november 9-10. napján tartott országos értekezletéről
készült  emlékeztető  III.1.  pontja  értelmében  a  felmondás  a  szerződésben kikötött  vagy a
törvényben meghatározott felmondási jog fennállta hiányában érvénytelen, mert a felmondás
joga  a  feltételek  hiányában  nem  illetti  meg  a  szerződő  felet.  Ebből  kifolyólag,  ha  az
elszámolás  alapján  a  felmondási  ok  megdől,  akkor  a  kölcsönszerződés  a  felmondás
érvénytelensége  miatt  nem  szűnik  meg.  A  rendelkezésre  bocsátott  kimutatásokból,
elszámolásokból egyértelműen megállapítható, hogy a felmondás időpontjában az alperesnek
túlfizetése volt, a tisztességtelenül felszámított összeg, mint túlfizetés jelentősen meghaladta
a  felmondás  okául  megjelölt  alig  több  mint  3  havi  befizetni  elmulasztott  törlesztőrészlet
összegét, így az adós nem esett késedelembe, ezért  felmondási ok hiányában a felmondás
érvénytelen.

A bíróság nem fogadta el azon felperesi hivatkozást, hogy az alperesek a részükre kézbesített
elszámolást  -  a  tisztességtelenül  felszámított  összegre  vonatkozóan  –  nem  vitathatják
összegszerűségében,  illetve  ennek  megtörténtét  követően  már  a  tartozás  összegszerűségét
nem  vitathatják.  Ennek  indoka  az,  hogy  az  elszámolási  törvények  alapján  megtörtént
elszámolásokat  követően,  csak  az  ezekben  megállapított,  tisztességtelenül  felszámított
összegeket  és  a  túlfizetés  összegét  nem  lehet  már  vitatni.  A  DH.  törvények  csak  az
árfolyamréssel és az egyoldalú szerződésmódosítással kapcsolatos szerződéses rendelkezések
érvényességét vizsgálták. Olyan rendelkezéseket ezen jogszabályok nem tartalmaznak, hogy
a felek szerződéssel kapcsolatban felmerülő vitás kérdéseket, egyéb esetleges érvénytelenségi
okokat, vagy a felmondás jogszerűségét ne a Ptk. rendelkezései szerint kellene elbírálni és ezt

Dr. Csikász Levente
Line

Dr. Csikász Levente
Line

Dr. Csikász Levente
Line

Dr. Csikász Levente
Line

Dr. Csikász Levente
Line

Dr. Csikász Levente
Rectangle

Dr. Csikász Levente
Line

Dr. Csikász Levente
Line



Szerencsi Járásbíróság 
13.P.20.154/2019/14. szám 5

a későbbiekben vizsgálni nem lehet.

Tekintettel  arra,  hogy a felperes a kereseti  kérelmét  a felmondással megszűnt szerződésre
alapította,  a  felperes  elszámolása  a  felmondásra  irányadó  szerződéses  rendelkezések  és
elszámolási alapelvek figyelembevételével készült. Ha az alperesnek fenn is állna bizonyos
összegű  tartozása  ez  a  felperes  által  rendelkezésre  bocsátott  számításból  és  becsatolt
okiratokból  nem  számolható  ki,  így  a  bíróságnak  a  keresetet  teljes  egészében  el  kellett
utasítania.
A felperesi  nyilatkozat  szerint  a  felmondás  érvényes  volt,  így  a  felperes  a  felmondáskor
fennálló  tartozásokat  számolta  ki  és  igazolta  az  általa  becsatolt  okiratokkal,  melynek
helyességére ajánlott fel szakértői bizonyítást. A bíróság, mivel a felmondás érvényességével
kapcsolatban  a  felperesitől  ellentétes  álláspontra  helyezkedett,  elfogadva  az  alperesi
ellenkérelemben  erre  vonatkozóan  előterjesztetteket,  így  a  szakértő  kirendelését  mellőzte,
hiszen  a  per  szempontjából  annak  nincs  relevaniciája,  hogy  érvényes  felmondás  esetén
megfelelően számolta-e ki az alperesi tartozást a felperes.

A  bíróság  álláspontját  támasztja  alá  a  BH.2018.10.282  szám  alatt  közétett  jogeset  is,
amelyben egyértelműen megállapításra kerül, hogy a deviza alapú kölcsönszerződésből eredő
alperesek  által  vitatott  kereseti  követelés  alátámasztására  a  felülvizsgált  elszámolás  nem
szolgálhat.  Kizárólag  a  pénzügyi  intézmény  által  a  fogyasztó  terhére  a  külön  nemű
árfolyamok,  valamint  az  egyoldalú  kamatköltség  és  díjemelés  alkalmazásával
tisztességtelenül felszámított, és így az adósok által túlfizetett összeg az, ami további jogvita
tárgyát nem képezheti.
 
A Ptk. 273. § (1) bekezdése rögzíti,  hogy a kezes kötelezettsége ahhoz a kötelezettséghez
igazodik,  amelyért  kezességet  vállalt,  érvényesítheti  azokat  a  kifogásokat,  amelyeket  a
kötelezett  érvényesíthet  a  jogosulttal  szemben.  Erre  tekintettel  tehát  a  II.  r.  alperes  is
hivatkozhatott a felmondás érvénytelenségére, melyet a bíróság megalapozottnak talált.

Tekintettel  arra,  hogy  az  elszámolás  érvénytelenségére,  a  szerződés  érvénytelenségére
vonatkozóan viszontkereseti kérelmet az alperesek nem terjesztettek elő, csupán több okból
kérték  a  kereset  elutasítását,  és  mivel  a  bíróság  a  felmondás  érvénytelenségére  való
hivatkozást megalapozottnak találta, az egyéb kifogásokat nem bírálta el. 

A bíróság pervesztes felperest kötelezte az alperesek javára perköltség megfizetésére, a Pp.
83.  §  (1)  bekezdés  alapján  akként,  hogy  az  általa  előlegezett  eljárási  illetéket,  egyéb
költségeit maga köteles viselni.
A Pp. 81. §-a szerint a fél a perköltség megtérítését,  annak felszámításával kérheti.  A (2)
bekezdésben  a  felszámítás  során  meg  kell  jelölni  az  igényelt  költség  összegét,  a
felmerülésének  lényeges  körülményeit,  azt,  hogy  a  perbe  vitt  mely  jog  érvényesítésével
összefüggésben  merült  fel  és  mindezeket  a  felszámítással  egyidejűleg  szükség  szerint
okirattal is igazolni kell.

Az (5) bekezdés szerint a jogi képviselővel eljáró fél a perköltséget kizárólag jogszabályban
meghatározott költségjegyzék előterjesztése útján számíthatja fel.

Az alperesek eleget tettek ezen törvényi kötelezettségüknek.

A bíróság bár az alpereseket mint egyetemleges kötelezetteket kérte marasztalni felperes az I.
r. és II. r. alperes részére külön-külön állapított meg jogi képviseletük ellátásával felmerülő
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költséget,  mivel  igazolták,  hogy külön-külön  kötöttek  megállapodást  a  jogi  képviselővel.
Ennek  alapján  a  bíróság  a  felek  által  kötött  megbízási  szerződésben  és  a  jogszabályban
foglaltakra tekintettel  a II.  r.  alperes részére az ügyvédi munkadíjat  a 32/2003. IM számú
rendeletben foglaltak alapján Áfával növelten állapította meg, míg I. r. alperes részére a 2013.
október 15. napján kelt és az iratokhoz csatolt megbízási szerződést alapul véve állapította
meg a perköltséget. Az összegszerűséget a már hivatkozott 32/2003. (VIII. 22.) IM számú
rendelet  3.  §  (6)  bekezdésben  foglaltak  alapján  határozta  meg,  mely  szerint  a  munkadíj
megállapítása során a munkadíj összegét a bíróság indokolt esetben mérsékelheti, ha ez nem
áll arányban a ténylegesen elvégzett ügyvédi tevékenységgel. A megbízási szerződésben az
ügyvédi munkadíj a pertárgyérték 15% + áfa összegben került meghatározásra. A bíróság a
perköltség  megállapításánál  figyelemmel  volt  arra,  hogy a feleket  közösen képviselő  jogi
képviselő  terjedelmes,  részletes  ellenkérelmet  nyújtott  be.  Több  bizonyítékot  csatolt,
részletesen  kimunkálta  ellenkérelmét,  hivatkozva  a  kialakult  bírói  gyakorlatra,  eseti
döntésekre.  A bíróság azonban értékelte  azt is,  hogy a két alperes jogi képviseletét  ellátó
ügyvédi iroda egy ellenkérelmet kellett beadjon, illetve nyilatkozatot tegyen mindkét alperes
nevében,  így  az  ítélet  rendelkező  részében  megállapított  perköltséget  találta  a  bíróság  a
kifejtett munkával arányban állónak.

A  szintén  költségjegyzékkel  érvényesített  útiköltség  megfizetésére  is  kötelezte  a  bíróság
pervesztes  felperest  alperesek  részére,  ezt  azonban egyetemlegesen  a  két  alperes  részére,
mivel a jogi képviselő tárgyaláson történő megjelenésével felmerülő költség az alpereseknél
nem külön-külön merült fel.

Szerencs, 2019. október 22.

dr. Kolláthné dr. Boros Gabriella sk.
bíró


