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A r iltal kdpviselt EOS F'aktor
Zrt. (1132 Budapest, Viici irt 30.) l.elperesnek - az Olsavszky Uewddi lroda (1033

Budapest, Bogd6ni 0r 6lA.llll4.) 6ltal kdpviselt

) alperes ellen ktilcsiintartozfs megfizet6se ir6nt inditott perdben a Monori
J6r6sbir6s6g meghozta a kovetkezo

irnrnrEr

A bir6s6g a kereseti kdrelmet e l u t a s f tj a.

Kotelezi a bfr6s6g a fblperest, hogy l5 napon beliil fizessen meg az alperesnek 45.000.- Ft.
(Negyveniitezer forint) perkdltsdget.

Az ftelet ellen a kizbesltdstrjl szdmitott l5 naytn beltil a .jelen biro.sdgnal 3 pdlddnyban
benyiljtando, de a Budapest Kdrrytdki Torverytszikhez cimzetr./bllebbezdsnek van helye.

A fetlebbez,lsben meg kell jel\lni azt a hatdrozatot, ttmely ellen a -fellebbezds iranyul ds eki

kell adni, Itogy a f,!l a hatdrozat megvaltoztatasit mennyiben ds rnilyen okb6l kivania. A

fellebbezdsnek az elsri fokil eljcircis szabdbtainttk ldnyege.s megsdrt,lsdre, vag! az ilg1' drdemi

elbirdldsanak alapjdul szolgdlo .logszubdly tive,t alkalmazastira hivatkozd,c,sal van helye.

Ldnyeges eljardsi szabtilystirtesnek az olyan iogszebtilysertds minrisill. amelyngl{ az ilgy
drtiemi elb{ralasara kihata,su ttoit. A rta.socllbkfi eljiird,sban uj terytek dllitasanuk, illelve uj

bizonyitdkok eldteriesztdsinek helye nirtc,s. E tilalow nent drvdnyesul, ha a tdrytek ekiadasara,

illetue bizonyftekok elciterjeszt,lsdre az els6 Jbku el,iarti,sban a bfi"osag eliarasi szabdlysdrt,lse

vagy tdves jogalkalmazdsa miatt nent kerillhetett sor.

A mdsodfofi etjdrdsban a 116. f 6) bekezcles' b1-tt) pontjaban foglaltaknak - ha azok

bizonyitdsi etjdras lefotytatastit tennek sziiksegessd - csak akkor van helytik, ha oz azolva okot

ado korillmdnyek a tdrgyalds berekesztd,sr)t kot,et6cn alltak be. E tilalom nem ervdnyesill, ha a

(1) bekezdds alapjdn a bizony[ta,si eljaras Jblytatrtstinuk egltebkdnt is helye van.

A birosdg tdjdkoztatja a peres Jbteket arc61, hog3, u rytasodfokit bir6sdg az iigtt erdemeben

targyalason kivilt hatriroz, a felek bdrrnell;ikenck kdrelmdre azonban tdrgyaldst tarl.

Tdrg,alas tartdstit a fellehbezd fel a fellebbezts,!ben, illetve az ellenJbl csatlakozd

fellebbezdsdnek klzhez vdteldtol szamftott 8 napcn heliil, a lellebbezo fil ellenJble pedig a

Jbllebbezds k,!zhez vetelLtcil szdmftott 8 nalton hehil kdrheti.
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Indokolfs

becsatolt okirati bizonyitdkok alapj6n az al66bi tdny6ll6stA bir6s6g a peres felek eloadrisa ds a
6llapitotta meg,

Az alperes 2008. december 15. napjdn kolcsdnszerzoddst kotott az ACCORD Magyarorsz|gZrt-vel.
A szerzodes alapj6n az ACCORD Magyarorsz|g Z.rt. 800.000.- Ft kolcsdnt nyfijtott az alperes

reszere 60 h6napos futamidore. A szerzodes szerint az igyleti kamat 22,84 yo volt, a THM pedig
27,9 o/o volt.

Az alperes nem tett eleget kolcsontorlesztdsi kotelezettsdgdnek, ezdrt az idokozben ONEY Zrt-v6,

6talakult ACCORD Magyarorszdg Zrt. a kolcsonszerzoddst 2011 . mdrcius 22. napj6n felmondta 6s

felhivta az alperest am6g hdtraldkos 931.389.- Ft tartozdsa rnegfizetdsdre.

Az ONEY Magyarorszdg Zrt. az alperessel szembeni koveteldsdt 2011. augusztus 12. napi|n a

feiperesre en gedm dnyezte.

A felperes kereseti kdrelmdben kdrte, hogy a bfr6s6g k6telezze az alperest 702.792.- Ft toke, ezen

osszeg utfn 2012. februdr 2. napjtttol 25 %o-os kdsedelmi kamat, 354.778.- Ft kamat, 9.967.- Ft
kolts6g, valamint a perrel kapcsolatban felmeriilt koltsigei megfizet6sdre.

Az alperes a kereseti kdrelern elutasitdrsdt kdrte. A k6veteldst mind jogalapjriban, mind

osszegszenisdgdben vitatta. Jogalap tekintetdben azerLvitatla a koveteldst, mert 6ll6spontja szerint a

szerzoddsben foglalt THM nem egyezik a tdnylegesen kisz6mftott THM-mel, vagyis a szerz6ddsben

nem megfelelo THM keriilt rdgzitdsre. Osszegszenisdgdben azdrtvitatta. mert a felperes nem csatolt

be olyan elsz6mol6st, kimutat6st, amiben megrillapithat6 lenne, hogy a kdveteldse milyen tdtelekbol

6ll, milyen kamatot, koltsdget sz6molt fel. az alperesi befizetdseket hogyan szdmitotla be a

befizet6sekbe.

A kereseti kdrelem nem alapos

Pp. t6J. ! (1) A per eldAnrtisdhez szr.lk,segas tenyeket tiltalaban annak a i'itnek kell bizonyitania.

akinek drdekdben dll, hog azokat a birosag valonakfr.tgadia el.

Pp. 387. $ (l) Az I-nV: Fejezet szabdlyait az e Rdszben./bglalt eltdrdsekkel kell alkalmozni a

jdrdsbirostig hatdskordbe taytozo, a 21, ds 25. 5t ytrilrlkeztsei szerint szamitva az egymillio./brintot

meg nem halado, kizdrolag pdnz Jizetdsdre iranyulo kovetel,isek drvdnyesftds,lre indltott perekben -

a 349. ! (4) bekezddsdben meghatarozott pereket ide nem drtve -, amelyekben az eliarcis fizetdsi
meglmgydssal szemben ekiterjesztett ellentmondtis folytdn alakult perr6, vagy amelyek egtebklnt a

315. $ (2) bekezdese alapjdnfizetdsi meghagy-dsos eljdrdst kovetnek (kisdrtdkii perek).

Pp. 389. ! (2) A Jtlt a bizony[tasi ind[rvtinytit - arnennyiben a (3)-(6) bekezdds maskdnt nem

rendelkezik - legkdscibb az els(i targtolfi5i napon terjesztheti eki.
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A bir6s6g az alperes inditv6ny6nak megfeleloen felhfvta a felperest, hogy csatoljon be reszletes
elsz6mol6st, kimutat6st, melybol meg6llapithat6, hogy a felperes koveteldse milyen tdtelekkel,
milyen sztrm{tdsalapjdn tevodik ossze ds, hogy az alperesi teljesftdseket milyen m6don sz6molta el
a kdveteldsdbe. Felhivta arra is, hogy a THM vonatkozdsaban is nyilatkozzon, a THM milyen
m6don ds hogyan kertilt meghalirozinra.

A felperes a felhfviisnak csak rdszben tett eleget. A THN{ vonatkoz6s6ban eloadta, hogy az MNB
kalkuliitorral a szerzodesbe foglalt paramdterek alapjdn 27,91 yo kamat jdn ki, nem pedig az alperes
iiltal vegzett szdmitits szerinti 29,34 o/o-os kamat. Azonban a bir6s6g azon felhivilsira, hogy
csatoljon rdszletes sz6mlakimutal6st, amibot megiillapithat6 lenne a kereseti kdrelem
dsszegszerrisdge, nem nyilatkozott, iratokat nem csatolt be.

A bir6s6g a rdszletes szSmlakimutat6s hi6nyiiban
m e g al apozo IIs 6.ght me g5,llap itani, ezdrt a k ere s et i

elutasitotta azt.

nem tudta a kereseti kdrelem dsszegszenisdgdnek
kd re I em o ssze g szerti s d gdb en me galap ozatlan, i gy

A bir6s6g a Pp. 78.$ (1) bek. alapj6n a pervesztes felperest kdtelezte a pernyertes alperes
perkoltsdgdnek megfizetdsire, melyet a bir6siig brutt6 45.000.- Ft tigyvddi munkadijban iillapitott
meg.

Monor, 2018. okt6ber 17.
(ir6sba foglalva: 20 I 8. okt6b er 29 .)

dr. Papp Lfszl6 sk.
bir6


