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reilebbezds rolytan indurt m6sodrokri ;uilJ;;"'--i'nniauson krviirmeghozta az aldbbi

it6letet:

A torvdnyszdk az els6fol<rh bir6s6g itdletdt helybenhagyja.

I(6telezi felperest arra, hogy fizessen meg tizendt napon beli.il alperesek.nek szemdlyenkdnt 63.500 -63'500'-(hatvanhdromezerdtszlz-hatvanh6rome zer-dtszdz) forint m6sodfokri perkoltsdget.

Felperes m6sodfok0 elj6r6sban felmeriirt perkdltsdgd t magaviseli.

Ezen itelet ellen nincs helye fellebbez6snek,

Indokol6s

Az els6fokti bfr6s6g fellebbezdssel t6madott ftdletdvel a felperes keresetdt elutasitotta, k6teleztefelperest arra, hogy tizendt napon beliil fizessen meg t. r.niu alperes ftszlre 762.000,-,11. rendijalperes rdszdre 479,650,-forint, valamint-alperesek mlnt egyetemlegesek jogosultak reszeres,5g0,-forint perkdltsdget. Meg6llapitotta, hogy felperes a sajiltkoillgeit ,iugu L6tJre, vlselni.

Tdnykdnt rdgzitette, hogy {elperesi jogelod, a Budapest Aut6fina nszirozksi Zrt. es az L rendialperes kdzdtt 2007' november 7. napj6n kolcsdnszerrbae, iott l6tre azt. rendri alperes iiltal Skodaoktavia TDI tfpusri szemdlygdpj6rmti-megv 6s6.rl6s6hoz. e leptocs i vltelftra l,aft.ooo.-fcrrint volt,melybol azr' tendi alperes 1'800.000.-for-lnt el6leg 
"t ^r"g,{iitett, 

a fennmarad6 5.g7g.000.-forinrota felperesi jogel6d 6ltal rendelkezdsre bocs6tott kotsonosszegb6l kiv1nta finanszirozni. Aszerzoddsben rogzitdsre keriilt a hitel cdljakdnt a gdpkocsi megv6s6rl6sa, valamint, hog;y a hitelfutamideje 120 honap. Ezen tflmen6en i szerzldis 6, pontja r6gziti, hogy a szerz6dds v6ltoz6kamatozdsit, cHF alapu, fix futamideju. Az dves indul6'iigyieti kamat g,5olo volt. Aszerzodes 7.pontjdban 120 h6napra vonatkoz6an megilllapitdsra leriiltek az ad6s 6ltal fizetendotdrleszt6rdszletek is.
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Ezt követő részében a szerződés rögzíti, hogy deviza alapú finanszírozás esetén a törlesztőrészletek
forintban fizetendő összege a devizanem árfolyam alakulásától függően változhat. Tájékoztat arról,
hogy ennek jelentős  kockázata  abban  rejlik,  hogy a  forint  leértékelődése  nemcsak  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  érintő  árfolyam  különbözet  egy  összegben
esedékessé válik. Az adós a szerződés aláírásával kijelentette, hogy tudatában van a deviza alapú
finanszírozás fokozott kockázatának és vállalja ennek következményeit. A gépjármű átadása 2008.
január 30. napján történt. 

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

A  szerződés  megkötését  követően  I.  rendű  alperes  fizetési  kötelezettségének  2013  júliusáig
maradéktalanul  eleget  tett,  míg  2013.  augusztus  9-én  a  70.292.-forintos  havi  törlesztési  díjból
68.834.-forintot  fizetett  meg,  majd  ezt  követően  a  2013.  szeptember  9.  napjától  esedékes
törlesztőrészleteket már nem teljesítette a felperes jogelőd felé. Erre tekintettel felperesi jogelőd
2013. november 12-én kelt levelében a szerződést felmondta, egyben felszólította I. rendű alperest
fizetési  kötelezettsége  teljesítésére.  Ezen  felszólításban  a  felperesi  jogelőd  kimunkálta,  hogy a
felmondás oka, hogy az I. rendű alperes nem tett eleget fizetési kötelezettségének 2013. szeptember,
október és november hónapban esedékes havi törlesztő részleteket nem teljesítette,  míg a 2013.
augusztus 9-én esedékes  törlesztésből  1.354.-forinttal  kevesebbet  fizetett  meg.  Erre tekintettel  a
felmondás miatt a felperesi jogelőd közölte, hogy a tartozás egy összegben vált esedékessé, így az I.
rendű alperes tartozása 8.505.639.-forint, mely késedelmi kamatokkal növelt összegben 8.521.582.-
forintban került megállapításra. A felperesi jogelőd a kezest is értesítette a felmondásról, felhívta őt
a  teljesítésre.2014.  január  23-ai  keltezésű  levelében  ismét  felszólította  alpereseket  a  tartozás
megfizetésére. 

Jogszabályi kötelezettsége alapján felperesi jogelőd 2015. március 16. napján kelt levelében eleget
tett  az  elszámolási  törvényben  foglalt  kötelezettségének.  Értesítette  adóst,  hogy  a  fenti
hitelszerződéssel  kapcsolatban  2015.  február  1-jei  fordulónapig  a  tisztességtelenül  felszámított
összeg 1.328.011.-forintban került meghatározásra, melyet a tartozásába elszámolt. Ezt követően
felperesi jogelőd 2016. július 1-jén és 2017. november 8-án kelt leveleiben szólította fel adósokat a
tartozás megfizetésére. Időközben a Budapest Autófinanszírozási Zrt.  jogutóda 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. rendű alperest, egyben tájékoztatta a fennálló követelésről, melyet felperes felé köteles
megfizetni.  Ezen  felhívásban  megjelölte,  hogy I.  rendű  alperes  tőketartozása  7.553.509.-forint,
ügyleti  kamat tartozása 129.309.-forint,  késedelmi kamat tartozása 632.540.-forint,  így összesen
8.315.358.-forint megfizetésére hívta fel. 

A felperes pontosított keresetében alpereseket egyetemlegesen kérte kötelezni 7.553.509.-forint tőke
és járulékai, valamint perköltség megfizetésére. 
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Alperesek  a  kereset  elutasítását  kérték.  Egyrészt  ellenkérelmükben  hivatkoztak  arra,  hogy  a
felperesi felmondás jogellenes volt, mert a felmondás értéknapján tartozásuk nem állt fenn, és hogy
felperes nem bizonyította és vezette le megfelelő módon a követelés összegszerűségét megjelölve
az azokat megalapozó tényeket, rendelkezéseket, összefüggéseket. Hivatkoztak továbbá arra, hogy
felek között a szerződés nem jött létre, mert a szerződés lényeges tartalmi elemeiben a felek között
nem  volt  megtárgyalással  létrehozott  és  írásban  szabályszerűen  aláírt  okiratokban  megjelenő
konszenzus,  a  lényeges  tartalmi  elemek  nem,  vagy  valótlanul  kerültek  feltüntetésre,  továbbá
különösen  az  árfolyamkockázat  és  deviza  alapú  elszámoláshoz  kötődő  feltételrendszer
tisztességtelen feltételeket tartalmaz, illetőleg a jogszabályban foglalt kötelező tartalmi elemek sem
szerepelnek a szerződésben. Alperes a perfelvételi tárgyaláson akként pontosította ellenkérelmét,
hogy elsődlegesen a  bíróságnak a felmondás általa  hivatkozott  érvénytelenségét  kell  vizsgálnia,
illetőleg ezt követően az egyéb érvénytelenségi okokat. 

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

Az elsőfokú bíróság ítéleti  indokolásában a  Polgári  Törvénykönyvről  szóló 1959.  évi  IV.  tv.  (a
továbbiakban:  1959.  évi  Ptk.)  525.  §  (1)  bekezdés  e)  pontját  és  526.  §  (2)  bekezdését  idézte.
Felhívta a 2014. évi XXXVIII. törvényt,  továbbá az 1/2010.(VI.28.) PK vélemény 2. pontjának
megállapítását. Rögzítette, hogy a felmondás okaként a felek által sem vitatottan és a felperes által a
keresetlevélhez  csatolt  felmondó  levélben  foglalt  elszámolás  és  a  kimutatás  alapján  is
megállapíthatóan összesen 210.903.-forint elmaradás került megjelölésre, míg a felperesi jogelőd
által  közölt  elszámolás  szerint  a  tisztességtelenül felszámított  összeg 1.328.011.-forintban került
meghatározásra.  A Civilisztikai Kollégiumvezetők 2015. november 9-10. napján tartott  országos
értekezletéről készült emlékeztető III.1. pontjában foglaltakat idézte. Egyértelműen megállapítható
volt,  hogy a felmondás időpontjában az alperesnek túlfizetése volt,  a tisztességtelen felszámított
összeg mint túlfizetés jelentősen meghaladta a felmondás okául megjelölt alig több mint három havi
befizetni  elmulasztott  törlesztőrészlet  összegét,  így  az  adós  nem  esett  késedelembe,  ezért
felmondási ok hiányában a felmondás érvénytelen. 

Az  elsőfokú  bíróság  nem fogadta  el  azon  felperesi  hivatkozást,  hogy az  alperesek  a  részükre
kézbesített elszámolást nem vitathatják összegszerűségükben, 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  vitatni.  Olyan  rendelkezéseket  ezen
jogszabályok nem tartalmaznak, hogy a felek szerződéssel kapcsolatban felmerülő vitás kérdéseit,
az esetleges érvénytelenségi okokat, vagy a felmondás jogszerűségét ne a Ptk. rendelkezései szerint
kellene elbírálni, és azt a későbbiekben vizsgálni nem lehet. 

A felperes kereseti kérelmét a felmondással megszűnt szerződésre alapította, a felperes elszámolása
a felmondásra irányadó szerződéses rendelkezések és elszámolási alapelvek figyelembe vételével
készült. Ha az alperesnek fenn is állna bizonyos összegű tartozása, ez a felperes által rendelkezésre
bocsátott számításból és a becsatolt okiratokból nem számolható ki, így a bíróság a keresetet teljes
egészében elutasította. 
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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  a  felmondás  érvényességével  kapcsolatban  a  felperestől
ellentétes álláspontra helyezkedett, elfogadva az alperesi ellenkérelemben előterjesztetteket, így a
szakértő kirendelését mellőzte, hiszen a per szempontjából annak nincs relevanciája, hogy érvényes
felmondás esetén megfelelően számolta-e ki az alperesi tartozást a felperes. Eseti döntést hívott fel
álláspontja alátámasztására. 

Idézte az 1959. évi Ptk. 273. § (1) bekezdését. Rögzítette, hogy II. rendű alperes is hivatkozhatott a
felmondás érvénytelenségére, melyet a bíróság megalapozottnak talált. Erre figyelemmel az egyéb
kifogásokat nem bírálta el. 

A perköltség körében a Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. tv. (a továbbiakban: Pp.)
83. § (1) bekezdésében írtakat idézte, továbbá utalt a Pp. 81. § (1) és (2) bekezdésére, valamint (5)
bekezdésére.  Ennek  alapján  állapította  meg  az  alperesek  javára  a  perköltséget,  figyelemmel  a
32/2003.(VIII.22.) IM számú rendeletben foglaltakra. Kiemelte, hogy alperesek részre külön-külön
állapított  meg  perköltséget,  mert  igazolták,  hogy  külön-külön  kötöttek  megállapodást  a  jogi
képviselővel.

Az elsőfokú bíróság ítéletével szemben a felperes terjesztett elő fellebbezést, mely fellebbezésben –
annak  helyes  tartalma  és  sorrendje  szerint  –  elsődlegesen  az  elsőfokú  bíróság  ítéletének
megváltoztatását, és kereseti kérelmének megfelelő döntés meghozatalát, másodlagosan az elsőfokú
bíróság ítéletének hatályon kívül helyezését, és az elsőfokú bíróság új eljárásra utasítását kérte, míg
harmadlagosan  kérte  az  elsőfokú  bíróság  ítéletében  alperesek  javára  megállapított  perköltség
mérséklését. 

A  fellebbezésben  kifejtette,  hogy  az  első  fokon  eljárt  bíróság  ítélete  jogszabálysértő  és
megalapozatlan, az első fokon eljárt bíróság a becsatolt bizonyítékokat nem értékelte teljes körűen,
illetve  azokból  téves  következtetést  vont  le.  Álláspontja  szerint  a  Ptk.  525.  §  (1)  bekezdése  e)
pontjában  írt  súlyos  szerződésszegést  az  alperesek  elkövették.  I.  rendű  alperes  három  havi
esedékessé vált törlesztőrészletet  elmulasztott  befizetni.  Álláspontja szerint a jogelőd jogszerűen
járt el akkor, amikor a szerződést azonnali hatállyal emiatt felmondta. Rámutatott, hogy az, hogy a
kölcsönszerződés  felmondását  és  az  abból  eredő  tartozás  lejárttá  tételét  követően  a  jogelőd  a
jogszabályi  kötelezettségénél  fogva  elkészítette  az  elszámolást,  melyben  megállapította  a
tisztességtelenül  felszámított  összeget,  semmiképpen  nem  alapozhatja  meg  a  kölcsönszerződés
felmondásának  jogszerűtlenségét,  hiszen  a  tisztességtelenül  felszámított  összeg  nagyságától
függően I. rendű alperes súlyos szerződésszegést követett el, amikor a számára a kölcsönszerződés
alapján  előírt  és  esedékessé  vált  törlesztőrészleteket  elmulasztotta  megfizetni,  függetlenül  a
megfizetni  elmulasztott  tételek  nagyságától.  A felmondási  okot  jelentő  lejárt  tartozással  nem
számolható el a felülvizsgált elszámolással megállapított fogyasztói követelés összege. 

Megjegyezte a fellebbezés, hogy a felülvizsgált elszámolás szerint a tisztességtelenül felszámított
összeg 1.328.011.-forint, ez azonban nem a felmondás napjáig, hanem az elszámolás időpontjáig,
azaz 2015. március 16. napjáig számított összeg, az első fokon eljárt bírósági ítéleti indokolása tehát
ebben a tekintetben is téves. 
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Azt  is  hangsúlyozta,  hogy  amennyiben  elfogadható  lenne  az  elsőfokú  bíróság  álláspontja  a
felmondás jogszerűtlenségének körében, a felperesnek abban az esetben is nyilvánvalóan követelése
áll fenn alperesekkel szemben, hiszen a kölcsönszerződés alapján alperes 120 hónapon keresztül
volt köteles törleszteni a jogelődtől felvett kölcsönösszeget, szerződéses kötelezettségének 2013.
augusztus hónaptól kezdődően nem maradéktalanul, 2013. szeptember hónaptól egyáltalán nem tett
eleget.  Az utolsó törlesztőrészlet  2017 decemberében lett  volna  esedékes,  ennek megfelelően a
kölcsönszerződés  felmondás  hiányában  az  utolsó  törlesztőrészlet  esedékessé  válásával  is
megszűntnek tekinthető. Rögzítette, hogy a 120 havi törlesztőrészletből az alperes több mint ötven
havi  törlesztőrészletet  nem teljesített.  Megjegyezte,  hogy kérte  szakértő  kirendelését,  melyet  az
elsőfokú bíróság figyelmen kívül hagyott. 

Végezetül kifejtette, hogy álláspontja szerint az első fokon eljárt bíróság által megállapított ügyvédi
munkadíj eltúlzott és nem áll arányban a per súlyával, a perben elvégzett munkával, a peres eljárás
időtartamával és a megtartott tárgyalások számával. Az alperesi jogi képviselő I., illetve II. rendű
alperesre  nézve  nem  terjesztett  elő  külön  ellenkérelmet,  illetve  egyéb  nyilatkozatot  a  perben,
továbbá alperesi jogi képviselő érdemi ellenkérelme több, jelen perre nem alkalmazható érvelést
tartalmazott, melyből megállapítható, hogy a beadvány jelentős része nem a jelen perben benyújtott
kereseti kérelemre íródott. 

Az alperesek fellebbezési ellenkérelmükben az elsőfokú bíróság ítéletének helybenhagyását kérték,
annak helyes  indokai  alapján.  Kiemelte  az ellenkérelem,  hogy amennyiben jogilag  helytállónak
bizonyulna a felperesi érvelés, úgy sem hozhatna a másodfokú bíróság keresetnek helyt adó érdemi
döntést,  hiszen ez esetben a  bizonyítási  eljárás teljes terjedelmű lefolytatása válna szükségessé,
mind az összegszerűség, mind a létre nem jöttség, mind az érvénytelenség körében. Kiemelte azt is,
hogy  a  tisztességtelenül  felszámított  összeget  túlfizetésként  kellett  a  DH  törvények  szerint
elszámolni, amit csak ténylegesen befizetett összegre nézve lehet megtenni, így még nem teljesített
összegben  nem  jelentkezhet  túlfizetés.  Márpedig  alperesek  csak  2013.  október  hónapig
törlesztettek,  utána  már  nem.  Ezért  a  túlfizetések  összege  2013.  október  hónappal  bezárólag
jelentkezett.  Ezt  alátámasztja  a  peranyag  részét  képező  elszámoló  levél  „újraszámítás  részletes
levezetése” nevű melléklet M oszlopa. A felmondásra okot adó tartozás összege lényegesen kisebb,
mint  a  túlfizetés  összege.  A felmondás  jogellenessége  miatt  eleve  nem válhatott  esedékessé  a
kölcsönszerződésből fakadó teljes követelés, amit a felperes a perben érvényesít, amiatt sem kellett
szakértőt kirendelnie az elsőfokú bíróságnak az összegszerűség tekintetében. Rámutatott, hogy nem
indokolt  a perköltség részeként  megítélt  ügyvédi  munkadíj  további  mérséklése,  és megjegyezte,
hogy az elsőfokú bíróság a megbízási  díj  szerinti  15%-os mértéket eleve megközelítőleg 8%-ra
mérsékelte I. rendű alperes kapcsán. 

A fellebbezés az alábbiak szerint nem alapos. 

A törvényszék az elsőfokú bíróság ítéletével szemben bejelentett felperesi fellebbezést a Pp. 376. §
(1) bekezdés értelmében tárgyaláson kívül bírálta el, miután egyik fél sem kérte tárgyalás tartását. A
felülbírálatot a Pp. 370. § (1) bekezdése alapján a fellebbezési kérelem és fellebbezési ellenkérelem
korlátai között, azonban a fellebbezésre figyelemmel teljes terjedelmében végezte el. Az elsőfokú
bíróság  a  releváns  tényállást  helyesen  és  nagyobb  részt  teljes  körűen  állapította  meg,  azt  a
törvényszék  annyiban  tartja  szükségesnek  kiegészíteni,  hogy  2008.  február  9.  napjától  2013.
november 12. napjáig (a felmondás időpontjáig) az I. rendű alperes tekintetében a túlfizetés összege
535.378.-forint  volt.  Ennek  megállapítására  a  felperes  keresetet  tartalmazó  iratához  csatolt
„Újraszámítás részletes levezetése” elnevezésű dokumentum Y oszlopának adatai alapján került sor.



Miskolci Törvényszék 
3.Pf.21.460/2019/4. szám 

6

Az így kiegészített  tényállást  a  törvényszék irányadónak tekintette  a  másodfokú eljárásban.  Az
elsőfokú bíróság az alkalmazott jogszabályi rendelkezések felhívása mellett helyes jogi álláspontra
helyezkedett,  indokaival  a  törvényszék  egyetértett,  azt  kismértékben  tartja  szükségesnek
kiegészíteni. 

Az  elsőfokú  bíróság  az  alperesek  perfelvételi  nyilatkozatának  megfelelően  elsődlegesen  a
felmondás jogszerűségével kapcsolatos alperesi hivatkozást tette vizsgálat tárgyává. Nem volt vitás
a perben, hogy a felmondásra esedékessé vált tartozás megfizetésének elmulasztása miatt került sor,
az „Üzletszabályzat vonatkozó rendelkezése” alapján. E rendelkezés közelebbről a 27.2. pont, mely
egyrészt  a  Ptk.  525.  §-ában  meghatározott  okokból,  továbbá  az  ezen  túlmenően  meghatározott
egyéb,  jelen  perben  nem releváns  esetekben  teszi  lehetővé  az  azonnali  hatályú  felmondást.  A
felmondásból egyértelműen megállapítható volt a hátralékos tartozás összege is. Az nem vitás, hogy
azonnali hatályú felmondásra okot adhat az esedékessé vált fizetési kötelezettség nem teljesítése. 

A törvényszék egyetértett  azzal az érveléssel (melyet az alperesek által csatolt eseti döntések is
megerősítenek),  mely  szerint  amennyiben  a  felmondás  alapjául  szolgáló  hátralékos  tartozás
összegét a felmondás időpontjában megállapítható, a későbbi törvényi elszámolás során rögzített
túlfizetés összege meghaladja, úgy a felmondás jogszerűtlen. 

A 2014.  évi  XXXVIII.  törvény 3.  §  (1)  bekezdése  az  árfolyamrés  alkalmazását  lehetővé  tevő
szerződéses  rendelkezések  semmisségét  rögzítette,  míg  a  4.  §  (1)  bekezdése  az  ellenkező
bizonyításáig  tisztességtelennek  minősítette  az  egyoldalú  szerződésmódosítást  lehetővé  tevő
szerződéses rendelkezéseket. Az 1959. évi Ptk. 209/A. § (2) bekezdése alapján a tisztességtelen
szerződéses  rendelkezések  semmisek.  A 2014.  évi  XL.  törvény  rendelkezett  az  ennek  folytán
előállott  elszámolási  kötelezettség  módjáról.  Az  1959.  évi  Ptk.  234.  §  (1)  bekezdés  második
fordulata ugyanakkor kimondja, hogy a semmisség megállapításához külön eljárásra nincs szükség.
Ebből  az  következik,  hogy  a  fent  hivatkozott  törvények  megállapították  ugyan  a  vitatott
rendelkezések semmiségét, ugyanakkor e megállapítás deklaratív hatályú, tehát a semmisség nem a
törvénnyel „keletkezett”, hanem a szerződés megkötésére visszaható hatállyal, eleve fennállott.

Miután semmis szerződésre (vagy annak egyes, semmis kikötéseire) jogot alapítani nem lehet, és
úgy kell tekinteni, mintha a semmis kikötések már eleve sem váltak volna a szerződés részévé, így
egyértelmű, hogy az I. r. alperes által teljesített befizetések egy része eleve túlfizetés volt, hiszen a
semmis rendelkezések nem vitásan többletfizetési kötelezettséget generáltak az adós terhére. Ebből
az érvelésből viszont az következik, hogy az I. r. alperesei túlfizetés nem annak elszámolása napján
keletkezett,  hanem  az  első  törlesztő  részlet  megfizetésétől  kezdődően  fennállt,  és  havi
rendszerességgel jelentkezett.  Ezért a felmondás 2013. november 12. napi időpontjában fennálló
tényleges hátralékos tartozásból le kell vonni a túlfizetés ugyanazon napon fennálló összegét, és
amennyiben a levonás eredményeként az állapítható meg, hogy a felmondás időpontjában nem volt
hátralékos tartozása az I. rendű alperesnek, úgy mindez azt fogja eredményezni, hogy felmondás
szerződésbe, továbbmenően jogszabályba (1959. évi Ptk. 200. § (2) bekezdés) ütközik. 

A felperes  keresetet  tartalmazó  iratához  csatolt  mellékletből  megállapítható  volt,  hogy a  2013.
november  12.  napján  rögzíthető  túlfizetés  összege  meghaladta  a  felmondás  napján  kimutatható
hátralékos tartozás összegét, így az I. rendű alperesnek a felmondás okaként szolgáló tartozása nem
volt, terhére szerződésszegés nem állapítható meg a felmondás időpontjában, ekként a felmondásra
szerződésbe  és  jogszabályba  ütköző módon  került  sor,  következésképpen  az  érvénytelen,  így a
szerződés megszűnését eredményező joghatás kiváltására nem alkalmas. 
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Csupán megjegyzi a törvényszék, hogy abban az esetben, amennyiben a túlfizetés felmondáskori
összege  nem haladná meg a  közölt  felmondás  okaként  szolgáló  tartozás  összegét,  a  felmondás
jogszerűsége ez esetben is aggályos volna, tekintve, hogy az – értelemszerűen – nem helytállóan
tartalmazná a  hátralékos tartozás összegét  (mert  abba a túlfizetés  is  beleszámított  volna),  így a
felmondás pontos okát.

Mindebből az következik, hogy a szerződés – egészen annak lejártáig – élő és hatályos szerződés
volt. Ez volt az alperesek elsődleges ellenkérelmi hivatkozása, ennek tükrében valóban okafogyottá
vált  a  további  hivatkozások vizsgálata.  A törvényszéknek is  úgy kellett  tekinteni,  hogy a felek
között létrejött szerződés felmondással nem szűnt meg 2013. november 12. napján, ebből eredően a
felmondással egy összegben lejárttá tett tartozás nem érvényesíthető az alperesekkel szemben. 

Nem  vitás,  hogy  az  I.  rendű  alperesnek,  és  ezen  keresztül  a  kezes  II.  rendű  alperesnek  is  a
szerződésből  eredően  tartozása  áll  fenn  a  felperes  felé.  Ez  a  tartozás  az  aktuális  esedékes
törlesztőrészletek  megfizetésének  elmulasztásából  ered.  A törvényszéknek azonban figyelemmel
kellett lennie arra, hogy a Pp. rendelkezései (342. § (3) bekezdés) szerint a bíróság kötve van a fél
tény- és jogállításához is, márpedig a felperes egyértelműen arra a tényalapra alapította a kereseti
kérelmét,  mely  szerint  a  szerződés  2013.  november  12-én  felperesi  jogelőd  felmondásával
megszűnt, a hátralékos tartozás egy összegben lejárttá vált és ennek figyelembe vételével kalkulálta
a  kereseti  kérelem  összegszerűségét.  Ehhez  képest  merőben  eltérő  tényalapot  jelentene  és
összegszerűségében  is  bizonyosan  más  eredményre  vezetne  (már  csak  az  ügyleti  és  késedelmi
kamatfizetési  kötelezettség kezdő időpontjainak megváltozása miatt  is)  az,  ha csupán a havonta
lejárt, meg nem fizetett részletek megfizetését kérné. 

Az elsőfokú bíróság arra is helyesen mutatott rá, hogy a felperes szakértői bizonyítási indítványát
(eshetőlegesen) a kereseti tényelőadásában írtak bizonyítására ajánlotta fel. Nevezetesen arra, hogy
a  felmondással  egy  összegben  lejárttá  tett  tartozás,  figyelemmel  a  törvényi  elszámolásban
foglaltakra is, megegyezik-e azzal, mint amit ő a kereseti követelésével érvényesít. Ez nem volt úgy
értelmezhető,  hogy szakértői  bizonyítást  csak úgy általában az őt jogszerűen megillető igények
alátámasztására  indítványozott  volna,  megjegyzendő,  hogy erre  nem is  lett  volna  jogosultsága,
hiszen a szakértői bizonyítás is kizárólag a keresetben előadott tények igazolását szolgálhatja. A
felperes  lényegében  első  ízben  a  fellebbezésében  hivatkozott  arra,  hogy  a  felmondás
jogszerűtlensége  esetén  is  áll  fenn tartozása  alpereseknek.  Az elsőfokú bíróság  megjegyezte  az
ítéletében, hogy ezen tartozás összege nem számolható ki, a törvényszék ezzel egyetért, ugyanakkor
azt is hozzáteszi, hogy amennyiben kiszámolható volna, akkor sem lett volna megítélhető a felperes
javára  az  ezzel  összhangban  álló,  megfelelő  kereseti  tényelőadás  hiányában.  A  felperes  a
perfelvételi  tárgyaláson  is  (10.  sorszámú  jegyzőkönyv  ötödik  oldal)  fenntartotta  a  felmondás
jogszerűségére vonatkozó jogállítását, melyből az is következik, hogy kereseti kérelmének tény- és
jogalapját a perfelvétel során nem változtatta meg, erre pedig a másodfokú eljárásban a Pp. 373. §
(1) és (2) bekezdése alapján már lehetősége nincsen. 

A felperes  másodlagos  fellebbezési  kérelmével  összefüggésben  a  törvényszék  rögzíti,  hogy  az
előzőekben kifejtett,  az  elsőfokú bíróságéval  lényegében egyező jogi  álláspontjára  figyelemmel
nem  volt  szükség  az  elsőfokú  ítélet  hatályon  kívül  helyezésére,  hiszen  nincs  olyan  további
bizonyítási cselekmény, adott esetben szakértői bizonyítás, amely a jogvita eldöntéséhez szükséges
volna. 



Miskolci Törvényszék 
3.Pf.21.460/2019/4. szám 

8

Nem  találta  alaposnak  a  törvényszék  a  felperes  perköltség  mérséklését  célzó  harmadlagos
fellebbezési  kérelmét  sem.  Az  elsőfokú  bíróság  a  megbízási  szerződéshez  képest  jelentősen
mérsékelte az ügyvédi munkadíjat  I.  rendű alperes esetében. Az kétségtelen tény, hogy mindkét
alperest  egy  jogi  képviselő  képviselte,  és  lényegében  közös  nyilatkozatokat  terjesztettek  elő  a
perben, azonban az érdemi ellenkérelem jelentős hosszúságú, a megtartott két tárgyaláson is jelen
volt  az  alperesi  képviselő,  így a  törvényszék álláspontja  szerint  a  megbízási  szerződés  szerinti
ügyvédi munkadíj további mérséklésére nem volt jogszabályi lehetőség. 

Ezen indokbeli kiegészítéssel volt helyes az elsőfokú bíróság döntése, melyet a törvényszék a Pp.
383. § (2) bekezdése alapján helybenhagyott. 

Az eredménytelenül fellebbező, másodfokú eljárásban pervesztes felperest kötelezte a Pp. 83. § (1)
bekezdése alapján az igényelt  és Pp. 81. §-ában foglaltaknak felszámított másodfokú perköltség
megfizetésére  alperesek  javára.  Az  alperesek  másodfokú  perköltsége  jogi  képviseleti  költséget
foglal  magába,  melyet  a  törvényszék I.  r.  alperes  esetében a  bírósági  eljárásban megállapítható
ügyvédi költségekről szóló 32/2003.(VIII.22.) IM rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése, II. r. alperes
esetében a rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontja és (5)-(6) bekezdése alapján egyaránt személyenként
50.000.-forint + ÁFA összegben határozott meg. A másodfokú jogi képviseleti költség megbízási
szerződéshez, illetve jogszabályi mértékhez képest történő mérséklésére az adott indokot, hogy a
másodfokú eljárásban tárgyalás megtartására nem került sor, az alperesi képviselő csupán egy rövid
fellebbezési ellenkérelmet szerkesztett, a kifejtett képviseleti tevékenységgel a megítélt munkadíj
áll arányban. 

A másodfokú eljárásban pervesztes felperes az eljárási illeték megfizetésével és jogi képviselettel
felmerült másodfokú perköltségét maga viseli. 

M i s k o l c, 2020. január 30.

dr. Csillám Katalin s.k.                         dr. Demeter Gábor s.k.                 dr. Szrogh Csaba s.k.
    a tanács elnöke                                               előadó bíró                                            bíró 


