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A Pesti Központi Kerületi Bíróság
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383.096

Az ítélet ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül fellebbezésnek van helye, melyet a Fővárosi
Törvényszékhez címezve, a Pesti Központi Kerületi Bíróságon kell írásban, három példányban
benyújtani vagy jegyzőkönyvbe mondani.
A felek kérhetik a fellebbezés tárgyaláson kívüli elbírálását. Ha a fellebbezés csak a kamatfizetésre,
a perköltség viselésre vagy összegére, illetve a meg nem fizetett illeték vagy az állam által
előlegezett költség megfizetésére vonatkozik; az előzetes végrehajthatósággal, a teljesítési
határidővel vagy a részletfizetés engedélyezésével kapcsolatos, vagy az ítélet indokolása ellen
irányul, bármelyik fellebbező fél a fellebbezésében kérheti tárgyalás megtartását.
Indokolás:
A bíróság a csatolt okiratok, a felek előadása, valamint Dr. Csobod Sándor igazságügyi írásszakértő
.szakvéleménye alapján az alábbi tényállást állapította meg.
A felperes mint lízingbeadó és az alperes, mint lízingbevevő 2009 nyarán pénzügyi lízingszerződést
kötöttek a
forgalmi rendszámú Mercedes-Benz ML320 típusú, használt gépjármű
finanszírozása tárgyában. A felek abban állapodtak meg, hogy ,az induló díj 2.500.000 forint, amit az
alperes egy másik gépjármű beszámításával egyenlített ki, a finanszírozott összeget 7.700.000
forintban határozták meg, a szerződés devizaneme euró volt.
A 2009. augusztus 3. napjára keltezett Kérelem lízingszerződés megkötésére megnevezésű
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szerződéses okiraton, valamint a 2009. augusztus 3-ai keltezésű

r

számú 2. szamu
melléklet megnevezésű okiraton, továbbá a 2008. január 28-ai keltezéssel ellátott Általános
Szerződési Feltételek a Mercedes Benz Credit Zrt. pénzügyi tevékenységéhez megnevezésű okiraton
nem az alperes aláírása szerepel.
A szerzödés alapján a felperes szerezte meg a gépjármű tulajdonjogát, az alperes lett a gépjármű
üzembentartója, aki a gépjárművet birtokba vette és azt jelenleg is birtokolja. Az alperes a
szerződéskötést követően havi rendszerességgel, a felperes által megküldött fizetési értesítőkben
meghatározott összegű fizetést teljesített a felperesnek, majd azzal 2013 áprilisától felhagyott.

A felperes augusztus 26. napján azonnali hatályú
alperesnek, melyben követelte a gépjármű visszaadását.

felmondást tartalmazó

levelet

küldött

az

A felperes módosított keresetében a 2009. augusztus 3. napján kelt lízingszerződés megkötésének
időpontjára visszamenő hatállyal történő érvényes sé nyilvánítását kérte, és az alperest 4.784.197
forint lízingdíj és ennek 2013. szeptember 2. napjától a kifizetés napjáig számított, a mindenkori
jegybanki alapkamat kétszeresének
megfelelő mértékű késedelmi kamata és a perköltség
megfizetésére kérte kötelezni. Állította, hogy a felek között 2009. augusztus 3. napján - --
szám alatt lízíngszerződés jött létre, a Kúria 2/2016. számú polgári elvi döntésére hivátkozassal
kifejtette, hogy a szerzödés az alakiság megsértése ellenére érvényes, ha azt mindkét fél teljesítette,
a gépjármű átadásra került.
I
Az érvénytelenség jogkövetkezményei
körében az l/2010. (VI.28.) PK véleményre utalással
kifejtette, hogy célszerűbb megoldás, ha a bíróság az eredeti állapot helyreállítása helyett inkább
arra törekszik, hogy az egyébként jól működő szerződést megszabadítsa az érvénytelenségi hibájától
és érvényessé nyilvánítsa. Hangsúlyozta, hogy az alperes szándéka lízingszerződés megkötésére,
irányult, mert - egyebek mellett -megfizette a Iízingszerződés szerinti indulódíjat, átvette a gépjármű
forgalmi engedélyét, melyen ő mint üzembentartó; a felperes pedig mint tulajdonos szerepelt, 3 éven
keresztül fizette a lízingdíjakat a felperesi fizetési értesítő szerint, és a rendőrségi eljárás során is a
lízingszerzödésből eredő jogaira hivatkozva tagadta meg a gépjármű birtokba adását.

Az alperes ellenkéreimében

a kereset elutasítását és a felperes perköltségben marasztalását kérte.
Vitatta a kereset jogalapját és összegszerűségét. Állította, hogy a felperes követelése alapjául
megjelölt lízingszerződést és az annak részét képező Általános Szerződési Feltételeket, valamint a
2. számú melléklet megnevezésű okiratot nem ő írta alá. Azért sem jött létre a lízingszerződés, mert
az alperes szerződéskötési akarata nem lízingszerződés, hanem kölcsönszerződés
megkötésére
irányult. Az alperes magánszemély, nem tartozik a számviteli törvény hatálya alá, ebből kifolyólag
lízingszerződés alanya sem lehet, lízingszerződésben kamatot sem lehet kikötni. A felperes által
megjelölt szerződésben nincs feltüntetve a lízingdíj összege euró pénznemben. Az alperes a
szerződés érvénytelenségére is hivatkozott, állította, hogy a felperes követelése alapjául megjelölt
szerzödés alaki lag érvénytelen, a Hpt. 210. § (l) bekezdésébe ütközik, továbbá a szerzödést aláíró
autókereskedés lízingszerzödés megkötésére engedéllyel nem rendelkezett, a felperes által megjelölt
okiratot egy férfi írta alá, holott a csatolt meghatalmazás egy hölgy javára szólt. Az alperes az
árfolyammal kapcsolatos kockázatfeltáró nyilatkozatot nem írt alá, arról szóban sem tájékoztatták. A
kereset összegszerűségének meghatározása a fogyasztóval kötött szerződésben tisztességtelennek
minősülő feltételekről-szóló 18/1999. (ll. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. §
(1) bekezdése, alapján tisztességtelen, mert a szerződésben egyértelműen rögzített számadatok
ellenére a felperes a saját nyilvántartásában szereplő - alperes által nem ellenőrizhető - adatok
alapján jelöl meg egy összeget, amit követel.
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Álláspontja szerint az érvénytelenség felperes által megjelölt jogkövetkezménye nem alkalmazható,
az alperes aláírása ítélettel nem pótolható.
A kereset alaptalan.
A Polgári Törvénykönyvről szóló 1954. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 205. § (1) bekezdése
értelmében a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. A (2)
bekezdés szerint a szerződés létrejöttéhez a feleknek a lényeges, valamint a bármelyikük által
lényegesnek minősített kérdésekben való megállapodása szükséges.
A Ptk. 216. § (1) bekezdése alapján szerződést jogszabály ellenkező rendelkezése hiányában akár
szóban, akár írásban lehet kötni. A szerződési akaratot ráutaló magatartással is kifejezésre lehet
juttatni.
A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (a továbbiakban:
Hpt.) 2. számú melléklet értelmező rendelkezések I. pénzügyi szolgáltatások 11. pontja értelmében
Pénzügyi lízing: az a tevékenység, amelynek során a lízingbeadó ingatlan vagy ingó dolog
tulajdonjogát, illetve vagyoni értékű jogot a lízingbevevő megbízása szerint abból a célból szerzi
meg, hogy azt a lízingbevevő határozott idejű használatába adja oly módon, hogy az a lízingbevevő
könyveiben kerül kimutatásra. A használatba adással a lízingbevevő
a) viseli a kárveszély átszállásából származó kockázatot,
b) a hasznok szedésére jogosulttá válik,
c) viseli a közvetlen terheket (ideértve a fenntartási és amortizációs költségeket is),
d) jogosultságot szerez arra, hogy a szerződésben kikötött időtartam lejártával a lízingdíj teljes
tőketörlesztő és kamattörlesztő részének, valamint a szerződésben kikötött maradványérték
megfizetésével a dolgon ő vagy az általa megjelölt személy tulajdonjogot szerezzen. Ha a
lízingbevevő nem él e jogával, a lízing tárgya visszakerül a lízingbeadó birtokába és könyveibe. A
felek a szerződésben kötik ki a lízingdíj tőkerészét - amely a lízingbe adott vagyontárgy, vagyoni
értékű jog szerződés szerinti árával azonos -, valamint kamatrészét és a törlesztésének ütemezését.
A bíróság a felek előadása és a csatolt okiratok alapján megállapította, hogy a felperes mint
lízingbeadó és az alperes, mint lízingbevevő között 2009 nyarán, Hpt. idézett rendelkezésében
meghatározott tartalmú pénzügyi lízingszerződés jött létre, melynek során a szerződés megkötésére
irányuló akaratot a felperes írásban, míg az alperes ráutaló magatartással nyilvánította ki, tekintettel
arra, hogy a kirendelt igazságügyi szakértő szakvéleménye alapján tényként megállapítandó volt,
hogy a felperes keresete alapjául megjelölt szerződéses okiratokat nem az alperes írta alá.
Az alperes azonban a felperes képviseletében eljárt autókereskedésben a lízing tárgyát képező
gépjárművet kiválasztotta, a vételárban és a felperesnek fizetendő lízingdíj összegében
megállapodott, a szerződéskötéssel összefüggésben maga is írt alá okiratokat (de nem azokat az
okiratokat, amelyre a felperes a követelését alapította). Az alperes a gépjármű iratainak átvételekor
is teljes mértékben tisztában volt azzal, hogy a gépjárművet nem kölcsön, hanem lízingszerződés
alapján birtokolja, így annak nem tulajdonosa. Az alperes az illetékes Okmányirodának címzett
tulajdonjog és üzembentartói bejegyzés iránti kérelmet írt alá (36. sz. alatti beadvány melléklete),
melyben egyértelműen rögzítésre került a szerződés típusa, majd az alperes évekig lízingdíjakat
fizetett a felperesnek. Azt az állítását, hogy valójában kölcsön -és nem lízingszerződést kívánt kötni,

Pesti Központi Kerületi Bíróság
3.P.93.560/2015/43.

4

a gépjármű átvételét követően tanúsított magatartása nem támasztja alá. Mindezek alapján
okszerűen arra lehetett következtetni, hogy az alperes szerződéskötési akarata pénzügyi
lízingszerződés megkötésére irányult a felperes által csatolt okiratokban foglalt tartalommal. Az
alperes alaptalanul hivatkozott arra, hogy magánszemély lízingszerződés alanya nem lehet,
jogszabály ilyen tiltó rendelkezést nem tartalmaz. A pénzügyi lízing fenti törvényi meghatározásából
egyértelműen megállapítható, hogy a lízingszerződésben kamatot ki lehet kötni, kamat alkalmazása
tehát a lízingszerződés létrejöttét nem érinti.
A Ptk. 217. § (1) bekezdése alapján jogszabály a szerződésre meghatározott alakot szabhat. Az
alakiság megsértésével kötött szerződés - ha jogszabály másként nem rendelkezik – semmis. (2) A
felek által kikötött alak csak akkor feltétele a szerződés érvényességének, ha kifejezetten ebben
állapodtak meg. Ilyen esetben a teljesítésnek vagy egy részének elfogadásával a szerződés akkor is
érvényessé válik, ha az alakiságot mellőzték.
A Hpt. 3. § (1) bekezdés c) pontja értelmében – egyebek mellett – a pénzügyi lízing pénzügyi
szolgáltatásnak minősül.
A Hpt. 210. § (1) bekezdése akként rendelkezik, hogy a pénzügyi intézmény pénzügyi és kiegészítő
pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződést csak írásban vagy minősített elektronikus aláírással
ellátott elektronikus okirat formájában köthet.
A bíróság az aggálytalan és a felek által sem vitatott igazságügyi szakértői vélemény alapján
tényként állapította meg, hogy a felperes által megjelölt szerződést és annak mellékleteit nem az
alperes írta alá, minek következtében a lízingszerződés a Hpt. 210. § (1) bekezdésébe ütközik, és
mert a Hpt. sem más jogszabály másként nem rendelkezik, a szerződés a Ptk. 217. § (1) bekezdés
alapján semmis. Az alakiság mellőzésével kötött szerződés a Ptk. 217. § (2) bekezdése alapján csak
a felek által kikötött alakiság eseteiben válhat érvényessé a teljesítés elfogadásával. A perbeli
esetben az alakiságot jogszabály határozta meg. Következésképpen a teljesítés elfogadásával a
perbeli szerződés érvényessé nem vált.
Semmis szerződésre jogot nem lehet alapítani, a felperes ezért alappal nem követelheti a
szerződésben rögzített, a felmondással esedékessé tett lízingdíjakat.
A Kúria felperes által felhívott 2/2016. számú polgári elvi döntésében kifejtettekből nem vonható le
olyan tartalmú következtetés, miszerint az alperes mint szerződő fél írásbeli nyilatkozatának
hiányában, a szerződés érvényessé válik. A hivatkozott döntés a pénzügyi intézménynek az
autókereskedő vállalkozással kötött megbízási szerződésben létesített ügyleti képviseleti jog alapján
történő szerződéskötés alaki érvényességével kapcsolatos állásfoglalást tartalmaz, mely a jelen
tényállásra nem alkalmazható.
A semmisségi ok hivatalbóli észlelése kapcsán követendő eljárásról szóló a Legfelsőbb Bíróság
Polgári Kollégiumának 1/2005. (VI.15.) PK. véleménye szerint: Ha eljárása során a bíróság
semmisségi ok fennálltát hivatalból észleli, lehetőséget biztosít a feleknek, hogy az érvénytelenség
megállapításának esetére vonatkozó érdemi nyilatkozataikat megtehessék, majd a kereseti kérelem
és ellenkérelem, illetve a jogorvoslati kérelem és jogorvoslati ellenkérelem korlátaira tekintettel
dönt a kereset elutasításáról, illetve a Ptk. 237. §-ban meghatározott jogkövetkezmények
alkalmazásáról.
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A bíróság tájékoztatására figyelemmel a felperes a lízingszerződés megkötésének időpontjára
visszamenő hatállyal történő érvényessé nyilvánítását kérte, amely kérelme azonban nem volt
teljesíthető. Az érvénytelenség oka – az alperes írásbeli akaratnyilatkozata – ugyanis nem
küszöbölhető ki (1/2010. PK vélemény 5. pontja).
Ezt követően a bíróság vizsgálta az érvénytelenség további, a Ptk. 237. § (1) és (2) bekezdésében írt
jogkövetkezményei alkalmazhatóságát.
A bíróság sem az eredeti állapot helyreállítását sem a szerződés határozathozatalig terjedő időre
történő hatályossá nyilvánítását nem tartotta alkalmazhatónak a perbeli esetben, a következők miatt.
Az eredeti állapot helyreállítása a bírói gyakorlatot összefoglaló (1/2010. PK vélemény 3. pontja
alapján csak természetben történhet. A perbeli szerződés keretében az alperes a lízingdíjak egy
meghatározott részét nem pénzben, hanem egy gépjármű átadásával teljesítette, nincs azonban adat
arra, hogy e gépjárművet a felperes vissza tudja-e szolgáltatni vagy sem. Ezt meghaladóan a felperes
40. sorszám alatti beadványban megjelölt használati díj összegszerűsége, és a jármű
értékcsökkenésének mértéke megállapításához a peradatok bizonyítékot nem szolgáltatnak, és arra
kérelem hiányában a bíróság hivatalból bizonyítást nem folytathat le. A bíróság a szerződés
érvénytelensége jogkövetkezményeinek alkalmazásakor ugyan nincs kötve az előterjesztett
kérelemhez, ez azonban nem jelenti azt, hogy a bíróság hivatalból bizonyítást folytathat le az általa
alkalmazandónak tartott jogkövetkezményhez szükséges tények megállapításához. Mindezek
alapján sem az eredeti állapot helyreállítása, sem a szerződés hatályossá nyilvánítása nem volt
alkalmazható. Utóbbi tekintetében ugyanis a rendelkezésre álló peradatok szerint nem bizonyított,
hogy a felek kölcsönös teljesítései alapján van-e ellenszolgáltatás nélkül maradó szolgáltatás
bármelyik fél oldalán, és annak mi a pontos mértéke (Ptk. 237. § (2) bekezdése).
Tekintettel arra, hogy a felperes kérelme nem volt megalapozott, a szerződés érvényessé nem
nyilvánítható, az egyéb jogkövetkezményeket pedig a rendelkezésre álló adatok alapján nem lehetett
alkalmazni, a bíróság a felperes keresetét elutasította. A bíróság az alaki érvénytelenség okán
mellőzte az alperes egyéb érvénytelenségi okokkal kapcsolatos védekezésének vizsgálatát.
Pervesztessége folytán a bíróság a Pp.78. § (1) bekezdése alapján kötelezte az alperest a felperes
perköltségének megfizetésére, mely áll a 32/2003. (VIII. 22.) IM rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontja
alapján – ÁFÁ-val növelten – 303.796 forintban megállapított ügyvédi munkadíjból, valamint
79.300 forint szakértői díjból, összesen 383.096 forintból.
Budapest, 2018. augusztus 23.
Szinyériné dr. Nagy Ibolya Gyöngyi s. k.
bíró
A kiadmány hiteléül:

