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A bíróság a dr, Schiffer Zsolt András (1116 Budapest, Barázda utca 42. szám alatti székhelyű)
kamarai jogtanácsos által képviselt REG-FINANCE Zrl (1L1,6 Budapest, Barázda utca 42.
szám alatti székhelyű) felperesnek - az Olsavszky Ügyvédi lroda (ügyintéző: dr. Olsavszky
Péter ügyvéd, 1052 Budapest, Senmelweis utca 4, Il2. szám alatti) által képviselt
szám alatti lakos) alperes ellen
kölcsön iránt indított perében meghozta a következő

írELETET
A bíróság a felperes keresetét elutasítja.
Kötelezi a bíróság a felperest, hogy 15 napon belül fizessen meg az alperesnek 200.000,- Ft
(kétszázezer f orint)

A felperes
viseli,

p

erköltsé get.

a 27 ,700,- (huszonhétezer-hétszáz forint)

Ft összegű másodfokú perköltségét maga

Az Ítéletellen a kézbesítésétőlszámított 15 nap alatt a Ráckevei Járásbíróságon, írásban,
három péIdányban lehet fellebbezést benyújtani, a Budapest Környéki Törvényszéknek
címezve.

Fellebbezésnek az elsőfokúr eljárás szabáIyainak lényeges, az :úgy érderni elbírálására kiható
megsértésérevagy az ügy érdemi elbíráIásának alapjául szolgáló jogszabály téves
alkalmazására hivatkozással van helye. Ha a fellebbezés e hivatkozást nem tartalmazza, azla
rnásodfokú bíróság hivatalbóI elutasítja, kivéve, ha a fellebbező megjelöIi, hogy az elsőfokú
Ítéletmeglrozatala előtti eljárás mely mozzanatát tartja jogszabálysértónek, illetve azt,hogy az
ítéletálláspontja szerint mely jogát vagy jogos érdekét sérti.

A másodfokúr eljárásban új tények állításának, úrj bizonyítékokelőterjesztésének nincs helye,
kivéve, ha az előadásra, az előterjesztésre az elsőfokúr eljárásbarr a bíróság eljárási
szabálysértése vagy téves jogalkalmazása miatt nem kerülhetett sor. A kereset

megváltoztatásának - ha emiatt bizonyítási eljárás lenne szükséges - csak akkor van lrelye, ha
a keresetváltoztatásra okot adó körüimények a tárgyalás berekesztését követően áiltak be; a
tilalom nem éruényesül, ha bizonyítási eljárásnak egyéb okból helye van; előterjeszthető
beszárnítási kifogás esetén új tények állításának, új bizorryítékokelőterjesztésének helye lehet;
a másodfokú bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz, a felek bármelyikének
kérelrnéreazonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartását a fellebbező fél a fellebbezésében, illetve
az ellenfél csatlakozó fellebbezésének kézhezvételétőlszámított nyolc napon belül kérheti.

Az

elmulasztott fel]ebbezési határidó utolsó rrapjától számított 60 nap elteltével igazolási
kérelem akkor sem te{eszthető elő, ha a mulasztás csak később jtrtott a fél ttrdomására, vagy
az akadály csak később szűnt meg (Pp. 392. §-393,§),
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INDoKorÁs
A bíróság a

peres iratok, az előzményi Ráckevei Járásbíróság 2.P.20.539l20I7. számú és a
2,P.21,.290l2016. számú ügy iratai és a per egyéb adatai alapján az alábbi tényáIlást állapította

meg:

A felperes jogi személy, pénzintézet. Az alperes természetes szeméIy.

Az alperes

és a felperes jogelődje, a Budapest Bank Nyrt. (113B Budapest, Váci út ]"93. szám
alatti székhelyű) pénzintézet között 2004. július 30. napján jött létre privát kölcsönszerződés.
A felperesi jogelőd birtokában Iévő szerződés szerint a bank 420.000,- Ft összegű kölcsönt
folyósíton az alperes részére,aki havi I3.5I7,- Ft összegű részletekben, 60 hónap futamidő
alatt tartozott visszafizetni, 2004. szeptember 10. napjától, 2009, augusztus 10. napjáig, évi
IB,g'Yo mértékűkamattal egytitt.

Az

alperes birtokában Iévő szerződés azonban csupán a köIcsön összegét (420.000,- Ft) és a
futamidőt (60 hónap) tartalmazza, nem tartalmazza azonban sem az éves kamatlábat, sem a
havi adminisztrációs díjat, sern a teljes lriteldíj mlltatót, sem a havi törlesztő részletek
összegét, senr annak esedékességét,sem az utolsó részlet megfizetésénekidőpontját, ekként
1étre nem jöttnek kell tekinteni.

Az

alperes a szerződéskötést követően, amíg az anyagi körülményei lehetővé tették, a hitelt
törlesztette, majd egy idő után nem tett eleget a fizetési kötelezettségének, ezért a felperes
jogelődje 2006. július 14. napján a szerződést azonnali hatállyal felmondta, azt 2006. július
17. napján - RL059BB277BB ragszámon - postára adta, az alperes részérőI történt átvételét
azonban nem igazolta, mivel az átvételt igazolő tértivevény nem állt a rendelkezésére,

Ezt követóen a felperesi jogelőd az alperessel szemben ferrrrálló követelését,2012. január 5.
napján a felperesre engedményezte, Az errgedményezési szerződés 2,2 pontjában foglaltak
szerint az engedményezés tárgyát képező portfólióban szereplő szerződések, nem
szerződésszerű fizetési teljesítés(adósi súlyos szerződésszegés) nriatt az engedményező
részéről írásban felmondásra kerültek, és mint ilyenek egy összegben lejártak és esedékesek,

A felmondásra tekintettel

a követelés 2011.

július 14. napján elévüIt.

A felperes az alperest ezért nár az elévülést követően, a2012. február 2. napján kelt levelében
szólította fel csupán a teljesítésre, a küldemérryről azonban az alperes nem értesült, mert az
,,elköItözött" jelzéssel érkezett vissza a felpereshez,

Mivel a követelés elévült, ezért annak, hogy az alperes nem jelentette be a lakcímváltozást,
ezért a felperes a küIdeményt az alperes részéreaz ÁSZP 5.1 pontja alapján, az alperes
szerződésben írt címéreküldte meg, relevanciáva] nem bír.

A

felperes az alperest az engednrényezésről csupán az elévülés utárr, 2014. november 11.

rrapján, értesítette.

Ezt követően a felperes a 166.680,- Ft tőke és járulékai irárrti követelést a
budapesti kOzjegyző előtt,
számú fizetési meghagyásos eljárásban
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érvényesítette.A fizetési rneghagyásban a követelés lejáratát 2006. július 14. napjában jelölte
meg.

A fizetési rneglragyásos eljárás az alperes ellentmondása folytán perré alakult.

A

felperes a 2016. február 15. napján előterjesztett keresetében kérte, hogy a bíróság
kötelezze az alperest 166.680,- Ft tőkeösszeg, valamint annak 2012. jarruár hó 25. napjától a
kifizetés napjáig járő,24,9o/o mértékűkésedelrni kamata és a perköltség megfizetésére,

Az alperes a kereseti kérelem elutasítását és a felperes köItségeiben való marasztalását kérte,
Arra hivatkozott, hogy a követelés elévült. Hivatkozott arra is, lrogy a szerződés nem
tartalmazza a Hpt. 213, § (1) bekezdésének b.l c,l és e./ pontjában foglaltakat, ezéft semmis.

A Ráckevei Járásbíróság a 2016. október 5. napián kelt, 2.P,21,29012016lI0, szárnú ítéletével
a keresetet elutasította,

Az

Ítéletellen a felperes 2016. november B. napján, 12. sorszám alatt terje4sztett eIó

fellebbezést.

A Budapest Környéki Törvényszék, mint rnásodfokú bíróság a 20L7. március 30. napján kelt,
4.Pf .2I.7191201616, számú végzésévelaz elsőfokú bíróság ítéletéthatályorr kívüI helyezte, és

az elsőfokú bíróságot a per újabb tárgyalására, és - a felperes részére27.700,- Fí, az alperes
részére12,700,- Ft másodfokú perköltség viseléséreis kiterjedő - újabb határozat hozatalára

utasította. Meghagyta az eisőfokú bíróságnak, lrogy a megismételt eljárásbarr érdemben
vizsgálja az alperes érvénytelenségrevonatkozó érdemi ellenkérelmét.

A felperes

a megismételt eljárásban a keresetét fenntartotta.

Az

alperes érderni ellenkérelnre változatlanul a kereset elutasítására és a perköltsége
megállapítására irányult. A korábbi hivatkozásait, a követelés elévülése és a szerződés
érvénytelenségetekintetében fenntartotta, hivatkozott továbbá arra is, hogy a szerződés nem
jött létre, mivel az nem tartalmazza a szerződés lényeges elemeit.
A felperes keresete az alábbiak szerint nem megalapozott:

A

bíróság a megismételt eljárásban vizsgálta
hivatkozások trikrében.

a

perbeli kölcsönszerződést az alperesi

A bíróság ennek során elsődlegesen azt vizsgáIta, hogy a kölcsönszerződés a felek között
felperes által állított tartalommal jött-e létre, melynek során figyelemmel volt arra, hogy
peres felek által előterjesztett szerzódések tartalma eltérő,

a
a

Az alperes birtokában |évő szerződés rrem tartalmazza sem a kölcsön éves kamatlábát, sem a
havi adminisztrációs díjat, sem a THM, sem a havi törlesztő részletek összegét, sen annak
esedékességét,sem az utolsó részlet rnegfizetésének időpontját,

A

régi Ptk. 205. § (1) bekezdése szerint a szerződés a felek akaratának kölcsönös

és

egybehangzó kifejezésével jön létre, A (2) bekezdés értelmében a szerződés létrejöttéhez a
feleknek a lényeges, valamint a bármelyiktik áItal lényegesnek minősített kérdésekben való
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megállapodása szükséges. Nem kell a feleknek megállapodníuk olyan kérdésekben, amelyeket
jogszabáIy rendez.

A

régi Hpt. 210. § (1) bekezdése alapján a pénzügyi intézménypénzügyi és kiegészítő
pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződést csak írásban vagy minősített elektronikus
aláírással ellátott elektronikus okirat formájában köthet. Az írásban kötött szerződés egy

eredeti példányát a pénzügyi intézményköteles az ügyfélnek átadni. A (2) bekezdés szerint a
pénzügyi és kiegészítő pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződésben egyértelműen meg kell
határozni a kamatot, díjat és minden egyéb költséget vagy feltételt, ideértve a késedelmes
telj esítésj ogkövetkezményeit is.

A Hpt. 2l2. §

(1) bekezdése alapján a fogyasztási kölcsönszerződésnek tartalmaznia kell a
jogszabály
külön
alapján megállapított éves százalékban kifejezett teljes hiteldíjmutatót. A (2)
bekezdés szerint a teljes hiteldíj a fogyasztó által a köIcsönért fizetendő terhelés, amely
tartalmazza a kamatokat, folyósítási jutalékokat és minden egyéb - a kölcsön felhasználásával
kapcsolatosan fizetendő - költséget. A (3) bekezdés szerint a teljes hiteldíjmutató az a belső
kamatláb, amely mellett az ügyfél áItal visszafizetendő tőke és teljes hiteldíj egyenlő az
ügyfél által a folyósításkor a pénzügyi intézménynekfizetett költségekkel csökkentett
hitelösszeggeI.

Figyelemmel arra, hogy a felperesi jogetőd által az alperesi fogyasztó részérerendelkezésére
bocsátott köIcsönszerződés példánya nem tartalmazza a szerződéskötés idején hatályos
jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő lényeges tartalmi kellékeket, a bíróság osztja az
alperes azon hivatkozásáí, hogy a perbeli kölcsönszerződés nem jött létre.
A bíróság vizsgálta ezen túlmenően az alperes érvénytelenségihivatkozásait is.

Az alperes

előadta, hogy a szerződés nem tartalmazza a Hpt. 213. § (1) bekezdésének b./ c./ és

e./ pontjában fogla}takat, ezért érvénytelen.

A régi Hpt. 213. §
nem tartalmazza

(1) bekezdése szerint semmis az a fogyasztási kölcsönszerződés,

amelyik

b) az éves, százalékban kifejezett teljes hiteldíjmutatót, a hiteldíjmutató számítása során
figyelembe nem vett egyéb - esetleges - költségek meghatározását és összegét, vagy ha az
ilyen költségek pontosan nem határozhatók meg, az ezekre vonatkozó becslést,
c) a szerződéssel kapcsolatos összes költséget, ideérwe a kamatokat, járulékokat, valamint
ezek éves, százalékban kifejezett értékét,
e) a törlesztő részletek számát, összegét, a törlesztési időpontokat.

A bíróság az alperes által előterjesztett szerződés alapján megállapította, hogy a felperesi
jogelőd által az alperes részérerendelkezésre bocsátott szerződés csupán a kölcsön összegét
(420.000,- Ft) és a futamidőt (60 hónap) tartalmazza, nem tartalmazza azonban sem az éves
kamatlábat, sem a havi adminisztrációs díjat, sem a teljes hiteldíj mutatót, sem a havi törlesztő
részletek összegét, sem annak esedékességét,sem az utolsó részlet megfizetésénekidőpontját.
A

6/2013. PJE Határozat 2. pontja szerint a Hpt. 213. § (1) bekezdése értelmében az a)-g)
pontoknak nem megfelelő tartalmú szerződés semmis. E felsorolásban vannak olyan pontok,
amelyek az egész szerződés érvénytelenségét
eredményezhetik, péIdául, ha a szerződés
tárgya, a THM mértéke,illetve a törlesztőrészletek nagysága nincs a szerződésben rögzítve.
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Az ügyleü kamat vonatkozásában előadta azt is, hogy az ÁSZF II.3.3 pontja szerinü számítási
mód nem értelmezhető, mivel annak számítása során meghatározott kamatozó napok fogalmát
sem az ÁSZF, sem egyéb irat nem tartalmazza. ez ÁSZF II.3.4 pontja szerint pedig a
kamatok, költségek és díjak stb. mértékéta mindenkor hatáIyos Hirdetmény tartalmazza,
amely azonban a kamat- és díjtáblázat szerint nem egyértelmű, a felperes által megjelölt
összeget sem az ÁSZF, sem a Hirdetmény nem tartalm azza. .

Hivatkozott az EUB C-290/19. számú ítéleteszerint, ha valamely fogyasztói
hitelmegállapodás nem tartalmazza a teljes hiteldíjmutatót egy konkrét értékben, hanem a
legalacsonyabb és a legmagasabb értékhatárközötti szám megjelölésével tünteti fei, az nem
megfelelő.
Mindezek alapján a bíróság álláspontja az, amennyiben a szerződés létre is jött volna, az
érvényesnek semmiképpen sem tekinüető, figyelemmel arra, hogy nem tartalmazza a
szerződéskötés idején hatáIyos Hpt. 213. § (1) bekezdésének b.l c./ és e./ pontjában
foglaltakat.

Abíróság vizsgálta továbbá az alperes áItaI fenntartott elévülésikifogást is.

A felperes

arra hivatkozott, hogy a jogelődje 2006. július 14. napján a szerződést azonnali
hatáIlyal felmondta, azonba arra hivatkozott, hogy a felmondás nem hatályosult, mert azt
átvételét igazolni nem tudta, egyúttal előadta, hogy a szerződés 2009. augusztus 10. napján, a
lejárattal, szűnt meg. Előadta azt is, hogy az engedményezésről 2012. február 2. napján
jelzéssel érkezett vissza hozzá,
értesítette az alperest, az azonban,,elköltözött"

A kézbesítésigazolása kapcsán ellentmondó nyilatkozatokat tett. Előbb elismerte, hogy az
alperes csupán 20t4, november 1I. napján, azaz az elévüléstkövetóen, értesült az

engedményezésről (4. számú irat), utóbb viszont arra hivatkozott, hogy már ezt megelőzően,
2014. július 22. napján, ,,nem kereste" jelzéssel kézbesítette(B. számú irat), amit azonban - az
iratban foglalt állításával ellentétben - nem igazolt.

A másodfokú bíróság e tekintetben úgy nyilatkozott, az alperesi vitatás és az esetleges alperesi
állítás és bizonyítás hiányában a felperesi követelés esedékesséválása 2009. augusztus 10.
napja. Ennek megtfelelően a követelés elévülése 20].4. augusztus 1_0. napján következett
volna be.

A felperes 2012. február 6. napján

postára adott küldeményét az alper4es szerződésben írt
cjmére küldte meg, ahonnan "a címzett elköltözött" jelzéssel érkezett vissza a felpereshez. Az
ASZF 5.1 pontja alapján a felperesi jogetőd és a felperes is az alperes szerződésben írt címére
volt köteles kézbesíteni, a Legfelsőbb Bíróság EBH2005,1215. számú eseü döntése szerint
pedig a felmondás akkor tekinthető közöltnek, ha az érdekelt féI tudomására jut, vagy azért
nem jutott a tudomására, mert a felszólítást, illetőIeg a felmondást tartalmazó irat áwétele az
érdkelt hibájából hiúsult meg.

E vonatkozásban a bíróság rámutat arra, hogy a jelen per kisértékű, és a Pp. 3B9. §

(2)

bekezdése alapján a fél a bizonyítási indíWányait - amennyiben a (3)-(6) bekezdés másként
nem rendelkezik - legkésőbb az első tárgyalási napon terjesztheti elő.

A

felperes által a fenti határidőben eiőterjesztett okiraü bizonyítékok alapján az volt
megállapíthatÓ, hogy a felperes - az állításával ellentétben - a felmondást hatályosnak
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tekintette, mivel az engedményzésiszerződés 2.2 pontjáéban foglaltak szerint a felmondott
szerződések engedményezése történt meg, a fizetési meghagyásos eljárásban pedig szintén a
2006. július 1-4. napi felmondás időpontját jelölte meg a teljesítéslejárataként.

Erre tekintettel a bíróság az alperesi hivatkozást az elévülésvonatkozásában

szintén
megalapozottnak találta, és ténykéntállapította meg, hogy a felperesi követelés 2011. jútius

11. napján elévült, melyre tekintettel dz, hogy az alperes utóbb, már az elévüIés
a felperes felé a lakcímének megváItozását

bekövetkezését követően, nem jelentette be
relevanciával nem bír.

Mindezek alapján a bíróság az alperes érdemi védekezésénekminden hivatkozás tekintetében
helyt adott, melyre tekintettel a felperes keresetét nem találta megalapozottnak, ezért a
rendelkező részben foglaltak szerint elutasította.

A bíróság a felperest a Pp. 78. § (1) és (2) bekezdése alapján kötelezte az

alperes javára
fizetendŐ, 120.000,- Ft megbízási díj és 6 táIgyalási nappal számított 30.000,- Ft összegű
megbízási Űj, összesen 200.000,- Ft összegű ügyvédi munkadíjból álló perköltség viselésére.

A bíróság az ügyvédi munkadíj mértékétaz alperes által hivatkozott megbízási szerződés
alapján - figyelemmel a Pp. 79. § (1) bekezdésében foglaltakra is - állapította meg az alperes
által kért összegben.

A másodfokú perköltségét a felperes - a Pp. 80. § (2) bekezdése alapján - maga viseli.
Ráckeve,2020. február 19. napja
dr. Stringovics Anett sk.

bíró

