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A Dunakeszi Járásbíróság a ( ) által
képviselt Intrum Justitia Zrt. (1138 Budapest, Váci út 144-150.) felperesnek - a dr. Karkosák
Balázs ügyvéd (1015 Budapest, Hattyú u. 16.) által képviselt ( ••••• t
••• Iii•• a) alperes ellen hiteltartozás iránt indított perében meghozta a következő

ÍTÉ LE TE T:

A bíróság a felperes keresetét elutasítja.

A bíróság kötelezi a felperest, hogy az 15 napon belül fizessen meg az alperesnek 363.000,-Ft
(háronszázhatvanháromezer forint) perköltséget.

Az ítélet ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül fellebbezésnek van helye, melyet írásban, 3
példányban a Dunakeszi Járásbíróságon kell előterjeszteni a Budapest Környéki Törvényszékhez
címezve.

Fellebbezésnek az elsőfokú eljárás szabályainak lényeges megsértésére, vagy az ügy érdemi
elbírálásának alapjául szolgáló jogszabály téves alkalmazására hivatkozással van helye. Lényeges
eljárási szabálysértésnek az olyan jogszabálysértés minősül, amelynek az ügy érdemi elbírálására
kihatása volt.

A fellebbezést a másodfokú bíróság hivatalból elutasítja, ha a fellebbezés nem az elsőfokú eljárás
szabályainak lényeges megsértésére vagy az ügy érdemi elbírálásának alapjául szolgáló jogszabály
téves alkalmazására hivatkozással került előterjesztésre. Azonban ezen elutasításnak nincs helye, ha
a fellebbező megjelöli, hogy az elsőfokú ítélet meghozatala előtti eljárás mely mozzanatát tartja
jogszabálysértőnek, illetve azt, hogy az ítélet álláspontja szerint mely jogát vagy jogos érdekét sérti.

A másodfokú eljárásban új tények állításának, illetve új bizonyítékok előterjesztésének helye nincs.
E tilalom nem érvényesül, ha a tények előadására, illetve bizonyítékok előterjesztésére az elsőfokú
eljárásban a bíróság eljárási szabálysértésére vagy téves jogalkalmazása miatt nem kerülhetett sor. A
másodfokú bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz, azonban a felek bármelyikének
kérelmére tárgyalást tart. E kérelmet a fellebbező fél a fellebbezésben, illetve az ellenfél csatlakozó
fellebbezésének kézhezvételétől számított 8 napon belül, a fellebbező fél ellenfele pedig a
fellebbezés kézhezvételétől számított 8 napon belül terjesztheti elő. E határidő elmulasztása esetén a
határidő utolsó napjától számított 60 nap elteltével igazolási kérelem akkor sem terjeszthető elő, ha
a mulasztás csak később jutott a fél tudomására vagy az akadály csak később szűnt meg.

INDOKOLÁS

Alperes 2008. november' 7. napján Citibank hitelkártya jelentkezési lapot nyújtott be a Citibank Zrt.
részére. Alperes hitelkéreImét aCitibank Zrt. elbírálta és ennek eredményeképpen a Citibank
hitelkártyát bocsátott ki az alperes részére.
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Az alperes a jelentkezési lap aláírásával úgy nyilatkozott, hogy tudomásul veszi és elfogadja, hogy
az Citibank hitelkártya érvényesítésével aCitibank hitelkártyára vonatkozó ÁSZF - amelyet a
Citibank hitelkártyával együtt juttat cl a kibocsátó Citibank -. hatályba lépnek. A jelentkezési lap
nem tartalmazott utalást arra, hogy az alperes átvette vagy megismerte volna a hivatkozott ÁSZF-et.
A hatályos Citibank Rt. lakossági szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei rögzíti, hogya
szerződéskötés folyamataként a számlatulajdonos az általa aláírt és hiánytalanul kitöltött, bank által
kért mellékletekkel ellátott jelentkezési lapnak a bankhoz történő benyújtásával ajánlatot tesz a
banknak a szerződés megkötésére. Kérheti a hitel rendelkezésre bocsátását és a hitelkártya
kibocsátását. Az 1.2.3 pont szerint a bank a szerződési ajánlat elfogadásáról saját hatáskörében dönt.
Írásbeli hitelkártya szerzödés megkötésére nem került sor a felek között. Az alperes a megküldött
hitelkártyát használta. Hitelkártya száma: sz. volt. 2008. november ll-én az
hitelkeret összege 450.000,-Ft volt. Az alperes a hitelkártyát használta, arról vásárlásokat eszközölt.
A hitelkártyára törlesztett IS különböző összegekben általában fiókban történő
készpénzbefizetéseket teljesített.

A Citibank Rt. lakossági szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei 1.2.1. pontjában a
szerződéskötés folyamataként rögzíti, hogyaszámlatulajdonos az általa aláírt és hiánytalanul
kitöltött, a bank által kért mellékletekkel ellátott Jelentkezési lapnak a bankhoz történő
benyújtásával ajánlatot tesz a banknak a szerződés megkötésére, kérheti a folyószámlahitel
rendelkezésre bocsátását, valamint kérheti a bankot, hogy a jelentkezési lapon megjelölt
kártyabirtokosok számára Citikártyát bocsásson ki. Az 1.2.2. pont szerint a hatályos Általános
Üzleti Feltételeket, a Kamat- és díjfeltételeket és a Jelentkezési lapot, valamint a további
mellékleteket és mindezek módosításait a számlatulajdonos az igénylést megelőzően, azzal
egyidejűleg és azt követően a bank internetoldalán, a bank fiókjaiban, a bank ügynökein keresztül
vagy a Citiphone Banking Hivatalos Ügyfélszolgálatán keresztül ismerheti meg. Az 1.2.3. pont
alapján a bank a szerződési ajánlat elfogadásáról a saját hatáskörében dönt.

Az 1.2.8. pontjának második fordulata alapján a létrejött szerzödés alapján a bank az ügyfél nevére
a Jelentkezési Lapon meghatározott feltételekkel folyószámlát nyit, az ügyfél kérésére citikártyát
bocsát ki, valamint lehetövé teszi, hogy az ügyfél a szerződés feltételei szerint további
szolgáltatásokat vegyen igénybe, megbízásokat adjon.

Az ÁSZF lA. pontja határozza meg a bankköltségeket, mely alapján a bank a számla vezetésével,
megbízásokkal, a megbízások eszközeivel, és az egyéb szolgáltatások nyújtásával kapcsolatosan
meghatározott bankköltségeket teljes körűen a hatályos Kamat- és Díjfeltételekben teszi közzé.

A Citibank forint alapú egyéni hitelkártyáról és egyéni felelősségű vállalati hitelkártyáról szóló
Általános Kártyabirtokosi Szerződési Feltételek (ÁKSZF) általános figyelmeztetést tartalmazott az
ügyfél felé, miszerint mielőtt a Citibank hitelkártyáját aláírja, érvényesítteti és használja, gondosan
olvassa el az általános kártyabirtokosi szerződési feltételeket. Amennyiben annak feltételeit nem
fogadja el, úgy kártyáját félbevágva haladéktalanul küldje vissza. Ellenkező esetben a bank úgy
tekinti, hogy az ügyfél a kártyaigénylésnél tett ajánlatát fenntartja, és a kártyával eszközölt bármely
műveletért a jelen általános kártyabirtokosi szerződési feltételek szerint tartozik helytállni.

Az ÁKSZF 8. pontjában rögzíti az elszámolás szabályait. A 8.3. pont szerint a bank minden
hónapban egy alkalommal számlakivonatot küld a Fő-Kártyabirtokosok részére.
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A számlakivonaton szereplő aktuális egyenleg kifizetése teljes összegben esedékes és legkésőbb a
számlakivonaton feltüntetett időpontig fizetendő meg (8.4.) A 8.7. pont alapján ha a minimum
fizetendő összeg nem kerül az adott hónapban a számlakivonatban meghatározott fizetési határidőig
a kártyaszámlán jóváírásra, a bank a hatályos Kamat- és Díjfeltételekben meghatározott késedelmi
díjat számíthat fel minden hónapban. A 8.8. pont szerint a bank minden hónapban a mindenkori
Kamat- és Díjfeltételekben meghatározott kamatot számít fel a kint lévő tartozások után. A
kamatterhet havonta számítják, a napi kamat alapulvételével.

Az ÁSZF 1.7. pontja szabályozza a szerződés megszűnésének eseteit. Az azonnali hatályú
felmondás körében rögzíti, hogy súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, amennyiben a
számlatulajdonos a szerződésben meghatározott kötelezettségét (ideértve a fizetési kötelezettségét)
súlyosan megszegi, vagy késedelmesen teljesíti, valamint a hitelkeret túllépése. Az ÁSZF a
szerződés megszűnésének következményeiként rögzíti, hogy a szerződés bármely okból történő
megszűnése esetében a banknak a szerződésben meghatározott kötelezettségvállalásai megszűnnek,
a számlatulajdonos minden, a bankkal szemben fennálló tartozása a szerződés megszünésének
napjávallejárttá és esedékessé válik. A szerződés megszűnése az ügyfél elszámolási és fizetési
kötelezettségeit nem szünteti meg.

A Citi bank Zrt. felmondta a hitelkártya szerződést a 2012. augusztus 21. napján kelt
felmondólevéllel, amelyet az alperes átvett 2012. augusztus 24. napján. A fennálló tartozás összegét
a felmondólevél tartalmazta 518.4l0,-Ft összegben. A tőke 435.082,-Ft, a kamat 36.200,-Ft, az
eljárási díj 47.1 28,-Ft volt.
A Citibank Zrt. az alperessel szemben fennálló követelését a felperesre engedményezte a 2016.
június 17. napján létrejött engedményezési szerződéssel, amely 2016. július 5. napján lépett
hatályba. A követelés összegét 2016. július 5. napjára 468.410,-Ft összegben jelölte meg 435.082,
Ft tőke és 33.328,-Ft díj vonatkozásában. Alperes a felperesi jogelőd általi felmondásban szereplő
tartozását sem a felperes, sem a felperesi jogelőd részére nem fizette meg.

A bíróság a fenti tényállást a felek által csatolt iratok és a dr. Simon Tamás közjegyző
.... IiI.t20 17/2. sz. alatt.fizetési meghagyásos ügy iratai alapján állapította meg.

A felperes kérte, hogy a bíróság kötelezze az alperest kölcsöntartozás jogcímén a Ptk. 523.§ -ára
tekintettel 435.082,-Ft tőke, valamint annak 2016. július 6. napjától a kifizetés napjáig járó a Ptk.
30 l.§ (2) bek. szerinti kamata, és 2016. július 6. napjától a kifizetés napjáig járó havi 3.500,-Ft
összegű késedelmi díj, továbbá 30.000,-Ft követeléskezelési díj és 33.328,-Ft engedményezett
díjtartozás megfizetésére. Kérte perköltség megállapítását is. Ügyvédi munkadíjat megbízási
szerződés alapján kérte megállapítani 100.üüü,-Ft +áfa összegben.
Előadta, hogyaCitibank hitelkártya igénylőlapot a felperes i jogelőd részére az alperes megküldte.
A hatályos ÁSZF II. l. pontja szerint ekként a felek között Citi bank Hitelkártya szerződés jött létre.
Az Általános Üzleti feltételek alapján a szerződéskötéskor hatályos kamat és díjtáblázat volt
érvényben.
Az alperes a jelentkezési lap második oldalán elismerte, hogy megismerte a Citibank Forint alapú
egyéni hitelkártyáról és egyéni felelősségű vállalati hitelkártyáról szóló ÁSZF-et, amit a Citibank a
hitelkártya átvételével együtt megküldött a részére.
Az abban nem szabályozott kérdések tekintetében a Citibank Zrt. lakossági szolgáltatásainak
Általános Üzleti Feltételeit a Citibank Hitelkártya kamat és díjtáblázatot szintén vonatkoztak a
hitelkártyára.
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Alperes részletes befizetéseinek és a hitelkártyáról történő pénzfelhasználásnak a részletes
kimutatását csatolta, amely szerint a hitelkeret összeget az alperes vásárolásokra és
készpénzfelvételre felhasználta. Azonban az alperes által befizetett összegek nem fedezték a
tartozás összegét, ezért a szerződésszegő magatartásra figyelemmel az alperessel kötött szerződést
az ÁSZF Xl. 10. pontja szerint felmondta a Ptk. 524.§ (1) bek. és az 525.§ (l) bek. figyelemmel is.
A felmondólevelet az alperes átvette 2012. augusztus 24. napján.
A 2016. június 17. napján kelt és 2016. július 5. napjától hatályos engedményezési szerződés
alapján a felperesi jogelőd az alperessel szembeni követelését a felperesre engedményezte.
A tőketartozás után járó késedelmi kamat mértékét az ÁSZF V. IS. pontja alapján kérte.

Alperes kérte a kereset elutasítását és az alperes és a jogi képviselő között létrejött ügyvédi
megbízási szerződés alapján az ügyvédi munkadíj megállapítását.
Vitatta, hogy a felperes a tartozás érvényesítésére jogosult lenne. Azt is vitatta, hogy átszállt volna a
követelés a felperesre. Vitatta továbbá a tartozás összegét is.
Álláspontja szerint a felperes az engedményezést nem igazolta. Erre figyelemmel nem bizonyította
felperes a perbeli legitimációját.
Előadta, hogya felperes által megjelölt összegű tartozást a 435.082,-Ft tőketartozást nem
bizonyította a felperes. Nem adta elő, hogy a befizetett összegeket mire számította fel, illetve hogy a
tőke után a felmerülő kamatok hogyan kerültek felszámításra.
A táblázat tételesen felsorolja a befizetéseket és tartozásokat. Az aktuális egyenleget azonban nem
tartalmazza. A teljes leírt követelés minden befizetés és kártyahasználat mellett 471.282,-Ft. A
kártyahasználattal és a befizetésekkel nem követhető, hogy hogyan alakult a követelés összege.
Hivatkozott arra is, hogy az ÁSZF rendelkezéseit nem ismerte meg, a szerződéskötés időpontjában
hatályos Ptk. 205/A.§ (2) bek. alapján az általános szerződési feltételeket használó felet terheli
annak bizonyítása, hogy a szerződési feltételeket egyedileg megtárgyalták.
A jelentkezési lap alapján nem volt megállapítható, hogya szerződést a felek egyedileg
megtárgyalták volna.
A Ptk. 205./B.§ (1) bek. szerint az általános szerződési feltétel csak akkor válik a szerződés

részévé, ha annak tartaimát a másik fél megismerte, illetve a másik fél kifejezetten vagy ráutaló
magatartással azt elfogadta.
Az ÁSZF-et a felperes nem bizonyította, hogy átadta-e az alperesnek, illetve annak
megismerhetősége helyéről tájékoztatta-e.
Az ÁSZF így nem vált a szerződés részévé és ezért a felszámolt költségek megfizetésére a felperes
nem jogosult.
A felperes nem bizonyította, hogy a szerződés létrejött és hatályba lépett. Vitatta azt is, hogya 2016.
július 6. napjától kifizetés napjáig a havi 3.500,-Ft összegű késedelmi díjjal tartozna a felperes felé.
Álláspontja szerint amennyiben az ÁSZF-ben foglaltak a szerződés részévé váltak, abban az esetben
sem jár a 3.500,-ft havi összeg, mivel az csak a kártyabirtokos köteles megfizetni, azonban az
alperessel szemben a felperesi jogelőd már 2012. évben felmondta a szerződést és ezért nem volt
kártyabirtokos. A szerződés és hitelkeret megszünt, így az alperes a felperesi jogelődnek nem tudta
volna fizetni havi szinten a minimum összeget, késedelmi díj felszámításának nincs helye.
A V. 15. pont is a hatályban lévő szerződésekre vonatkozik és abban az esetben merült el, ha a
minimum összeget a hitelkeretre a hónapban nem fizette ki.
Az ÁSZF egyik pontja sem igazolja, hogy a késedelmi díj nem kizárólag a szerződés fennállása
idején meg nem fizetett minimum összegek büntetésére szolgált volna és követelhető lenne a
szerződés felmondását követően.
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A felperes keresetében megjelölt 30.000,-Ft követeléskezelési díj, illetve a 33.328,-Ft
engedményezett díjtartozásnak nem jelölte meg a felperes a j ogal apj át.

Felperes keresete az alábbiak szerint nem alapos:

A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 328. § (3) bekezdése rendelkezik
arról, hogy az engedményezés tényéről a kötelezettet értesíteni kell; a kötelezett az értesítésig
jogosult az engedményezőnek teljesíteni. A (4) bekezdés szerint ha a kötelezettet az engedményező
értesíti, a kötelezett az értesítés után csak az engedményesnek teljesíthet; az engedményestől
származó értesítés esetén a kötelezett követelheti az engedményezés megtörténtének igazolását.
Ennek hiányában csak a saját veszélyére teljesíthet annak, aki engedményesként fellépett.

Az eljárás során a felperes igazolta az engedményezés tényét. A felperes perbeli legitimációja az
engedményezés tényének igazolásával fennáll. Az alperes nem hivatkozott olyan tényre,
körülményre az engedményezés körében, hogy az engedményezés időpontját követően a felperesi

jogelőd részére befizetést eszközölt volna.

A Ptk. 523. § (l) bekezdése szerint kölcsön szerződés alapján a pénzintézet vagy más hitelező
köteles meghatározott pénzösszeget az adós rendelkezésére bocsátani, az adós pedig köteles a
kölcsön összegét a szerződés szerint visszafizetni.

(2) Ha a hitelező pénzintézet, - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - az adós kamat
fizetésére köteles (bankkölcsön).

A Ptk. 205. § (1) bekezdése szerint a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó
kifejezésével jön létre.

(2) A szerződés létrejöttéhez a feleknek a lényeges, valamint a bármelyikük által lényegesnek
minösített kérdésekben való megállapodása szükséges. Nem kell a feleknek megállapodniuk olyan
kérdésekben, amelyeket jogszabály rendez.

Az alperes által kitöltött Jelentkezési lap szerződéskötésre való ajánlattételnek minősül a Ptk. 211.
§-a alapján. A szerződés létrejöttéhez azonban szükséges a másik fél, a felperesi jogelőd elfogadó
nyilatkozata. Felperes a keresetében utalt arra, hogy a felperesi jogelőd az alperes igénylését
jóváhagyta, azonban e körben okirati bizonyítékot nem csatolt. Nem volt megállapítható, hogya
hitelkártya szerződés milyen tartalommal jött létre. A hivatkozott ÁSZF 1.2.8. pontjának második
fordulata alapján a létrejött szerződés alapján a bank az ügyfél nevére a Jelentkezési Lapon
meghatározott feltételekkel folyószámlát nyit, az ügyfél kérésére citikártyát bocsát ki, valamint
lehetövé teszi, hogy az ügyfél a szerződés feltételei szerint további szolgáltatásokat vegyen igénybe,
megbízásokat adjon. A felperes által csatolt Jelentkezési Lap azonban csupán az alperes adatait
tartalmazza, egyéb, a hitelkártyára vonatkozó feltételeket nem. A jelentkezési lap csupán utalást tesz
arra, hogy az ÁSZF-et az alperes megismerte, illetve hol, milyen fórumon ismerheti meg.

A Ptk. 217. § (1) bekezdése értelmében jogszabály a szerződésre meghatározott alakot szabhat. Az
alakiság megsértésével kötött szerzödés - ha jogszabály másként nem rendelkezik - semmis. A
Jelentkezési Lap benyújtásakor (aján lattételkor) hatályban volt hitelintézetekről és pénzügyi
vállalkozásokról szóló 1996. évi CVIJ. törvény (Hpt.) 210. § (l) bekezdése szerint a pénzügyi
intézmény pénzügyi és kiegészítő pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződést csak írásban vagy
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minősített elektronikus aláírással ellátott elektronikus okirat formájában köthet. Az írásban kötött
szerződés egy eredeti példányát a pénzügyi intézmény köteles az ügyfélnek átadni.

Felperes által csatolt okiratok az érvényesen létrejött hitelkártya szerződés igazolására nem
alkalmasak. Felperes - bár utalt rá, hogya felperesi jogelőd az alperes ajánlatát elfogadta - nem
csatolta a felperesi jogelőd által aláírt elfogadó nyilatkozatot, melyből a szerződés írásbeli létrejötte,
annak tartalma megállapítható lenne. A felperes által csatolt, és hivatkozott ÁSZF, valamint KÁSZF
utal arra, hogy a mindenkor esedékes kamatokat és díjakat a bank a hatályos Kamat- és Díjfeltételek
alapján határozza meg.

A Hpt. 210. § (l) bekezdésében rögzített alakiság megsértésével megkötött szerződés a Ptk. 217. §
(I) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel semmis. Amennyiben a felperesi jogelőd ráutaló
magatartással a hitelkeretet rendelkezésre bocsátotta, ez nem orvosolhat ja a fenti jogszabályhelyek
szerinti alakiság megsértését. A Jelentkezési lap a bíróság álláspontja szerint nem tekinthető
hitelkártya szerzödésnek, hiszen az csupán az alperes személyes adatait tartalmazza. Az alperes nem
nyilatkozik a kért hitelkeret adatairól, illetve arról, hogy milyen összegű hitelkeret, mikortól, és
milyen feltételek mellett kerül folyósításra. Az ÁSZF hivatkozott 8. pontjában rögzíti, hogya
létrejött szerződés alapján a bank az ügyfél nevére a Jelentkezési Lapon meghatározott feltételekkel
folyószámlát nyit, az ügyfél kérésére citikártyát bocsát ki. A Jelentkezési Lap azonban nem
tartalmazza a szerződés létrejöttéhez szükséges alapvető tartalmi követelményeket.

A bíróság a felperes által csatolt okiratok alapján vizsgált a keresete összegszerűségét. A bíróság
álláspontja szerint azonban a felperes olyan számítást, levezetést nem csatolt ami igazolta volna az
általa a keresetében megjelölt díjak mértékét, azt mi alapján érvényesíti. Továbbá a fennálló
tőketartozás összegét sem tudta a bíróság megállapítani, a felperes által rendelkezésre bocsátott
összeg és az alperes által történő befizetések pontos levezetése szükséges volt ahhoz, hogy a bíróság
meg tudja állapítani, hogy ekként a létrejött jogviszony alapján az alperes milyen összeg
visszafizetésére köteles. Tekintettel arra, hogy a felperes által csatolt iratok alapján a bíróság nem
tudta megállapítani a fennálló tartozás összegét, a bíróság a felperes keresetét elutasította. A bíróság
rámutat, hogy a szerződés létrejötte hiányában fennálló tartozás megállapítása is abban az esetben
volt lehetséges, ha a tőke összegét pontosan levezette volna a felperes.

A bíróság erre figyelemmel a felperes keresetét elutasította és a megbízási szerződés alapján
kötelezte az alperes részére a felperest perköltség - ügyvédi munkadíj - megfizetésére a 32/2003.
(VIII. 22.) IM rende1etre figyelemmel a Pp. 78.§ (1) bek. alapján. Az ügyvédi megbízási szerződés
alapján az alperesi jogi képviselő 150.000,-Ft+áfa egyszeri és tárgyalásonként további 45.000,-Ft +
áfa ügyvédi munkadíj megfizetésére volt jogosult.

A fellebbezés lehetőségét a Pp. 233. § (l) bekezdése biztosítja.

Dunakeszi, 2018. április 12. napján
dr. Nagyváradi Izolda s.k.

bíró


