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A Pesti Központi Kerületi Bíróság

a ____•. l. ~ __J. eljáró ügyvéd: (-
1 .,: által képviselt
SVEA Finance Zrt. (1146 Budapest, Hungária krt. 179-187.) felperesnek

a dr. Csitos Eszter ügyvéd (6000 Kecskemét, Kisfaludy u. 8.) által képviselt
.) alperes ellen

hitelkártya tartozás iránt indított perében a bíróság meghozta az alábbi

ÍTÉLETET:

A bíróság a keresetet elutasítja.

Kötelezi a bíróság a felperest, hogy 15 napon belül fizessen meg az alperesnek 22.225,
(Huszonkétezer-kettőszáz-huszonöt) forint perköltséget.

Az ítélet ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül van helye fellebbezésnek, melyet jelen
bíróságnál kell írásban 3 példányban benyújtani, a Fővárosi Törvényszékhez címzetten.

- .

Fellebbezésnek az elsőfokú eljárás szabályainak lényeges megsértésére, vagy az ügy érdemi
elbírálásának alapjául szolgáló jogszabály téves alkalmazására hivatkozással van helye.
Ha a fellebbezés a fentiekben megjelölt hivatkozást nélkülözi, a fellebbezést a másodfokú tanács
elnöke hivatalból elutasítja.
A másodfokú eljárásban új tények állításának, illetve új bizonyítékok előterjesztésének helye nincs,
kivéve ha a tértyek előadására, illetve bizonyítékok előterjesztésére az elsőfokú eljárásban a bíróság
eljárási szabálysértése 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 fellebbezésében, illetve az ellenfél csatlakozó
fellebbezésének kézhezvételétől számított' 8 napon belül, a fellebbező fél ellenfele, pedig a
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fellebbezés kézhezvételétől számított 8 napon belül terjesztheti elő.

Indokolás

A bíróság a peres félek nyilatkozatai valamint a csatolt okiratok, bizonyítékok alapján az alábbi
tényállást állapította meg.

A Raiffaisen Bank Rt. mint bank és az alperes mint kártyabirtokos között 2006. február 3. napján
hitelkártya szerzödés jött létre 250.000,- forint hitelkeret vonatkozásában.
A szerzödésben a felek a bankkártya használata útján igénybe vett hitel teljes hiteJdíj mutatóját
38,82%-ban, a hitel kamatlábát havi 2,7%-ban határozták meg.

Az egyedi szerződés részévé váltak il bank mindenkor hatályos Általános Üzleti Feltételei és 'a
vonatkozó Kondíciós Lista.

"
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A Raiffaisen Bank Rt. a fenti szerzödést a 2014. szeptember 10. napján kelt levelével azonnali
hatállyal felmondta. A. felmondó levél az alperes részére 2014. szeptember 18. napjáll
szabályszerűen kézbesítésre került.

A Raiffaisen Bank Rt. az alperessel szemben fennálló követelését a 2015. július 22. napján kelt
engedményezési megállapodással a jelen per felperesére engedményezte.

A felperes keresetében 350.000,- forint tökének, 15.024,- forint lejárt késedelmi díjtartozásnak, a
fenti összegek után 2014. szeptember 11. napjától a kifizetésig járó késedelmi kamatnak, 37.494,
forint lejárt ügyleti kamatnak, valamint perköltségének megfizetésére kérte kötelezni az alperest.

Követelése alapjául előadta, hogy a felperes 2015. július 24. napjától kezdve kezeli az alperes
tartozását a Raiffaisen Bank Zrt.-vel megkötött engedményezési szerződés alapján.
Az alperes 2006. január 20. napján hitelkártyát igényelt a Raiffaisen Banknál 250.000,- forintos
hitelkeretre. A felek között a hitelkártya szerződés 2006. február 3. napján létrejött, a hitelkártya
igénylés szerinti tartalommal.
A szerződés elválaszthatatlan melIékletét képezi a bank mindenkor hatályos Általános Üzleti
Feltételei és a vonatkozó Kondíciós Lista.
A Raiffaisen Bank 2014. szeptember 10. napján kelt levelével azonnal hatállyal felmondta a
szerződést az Általános Üzleti Feltételek 20.2. pontja alapján, tekintettel arra, hogy alperes a fizetési
kötelezettségének többszöri felszólításra sem tett eleget.
A felmondást az alperes 2014. szeptember 18. napján átvette.

Az alperes érdemi ellenkéreimében a kereset elutasítását és a felperes perköltségbe történő
marasztalását kérte.

Ellenkéreime alapjául előadta, hogy a felperes jogelödjével kötött hitelkártya szerződést
szabályszerűen teljesítette.
Az alperes arra hivatkozott, hogya felperes akövetelése összegszerűségét egyáltalán nem vezette le,
így a követelés összegszerűsége nem bizonyított. Előadta, hogy a követelés tőkeösszege nem lehet
350.000,- forint, ha a hitelkeret 250.000,- forint volt.
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Az alperes hivatkozott továbbá a felperes által követelt kamat, jutalék, illetve díj egyoldalú
módosításának tisztességtelenségre.

A kereset az alábbiak szerint megalapozatlan.

A bíróság mindenekelőtt azt rögzíti, hogy a per tárgyalását 'a polgári perrendtartásról szóló 1952.
évi ill. törvény (Pp.) kisértékű perekre vonatkozó szabályai szerint folytatta le.

A bíróság a Pp. 163. § (2) bekezdésének alkalmazásával alperesi, vitatás hiányában tényként
állapította meg azt, hogya Raiffaisen Bank Rt. és az alperes között 2006. február _3. napján
hitelkártya szerződés jött létre 250.000,- forint hitelkeret vonatkozásában.
Az alperes nem vitatta, ezért a bíróság szintén tényként kezelte azt a felperesi álLítást,hogya bank a
hitelkártya szerződést 2014. szeptember 10. napján azonnali hatállyal felmondta.
Az sem volt vitatott, hogya Raiffaisen Baak Rt. az alperessel szemben fennálló követelését 2015.
július 22. napján ajelen per felperesére engedményezte.

A Pp. 164. § (1) bekezdése alapján a perben alperesi vitatásra is figyelemmel felperest terhelte a
követelés összegszerűségének a bizonyítása.

A felperes a követelés összegszerűségének vonatkozásában semmilyen tényállítást nem tett,
semmilyen számszaki levezetést, vagy kimutatást nem csatolt, amely alapján megállapítható lenne,
hogy az alperes tartozik és éppen a felperes által érvényesíteni kívánt összeggel tartozik.
A követelést a bíróság, illetve az ellenérdekű fél által ellenőrizhető módon nem vezette le, annak
ellenére, hogy a bíróság a kitűző végzéssel egyidejűleg tájékoztatta a peres feleket a Pp. kisértékű
perekre vonatkozó szigorúbb szabályairól, valamint a követelés összegszerűsége tekintetében is
fennálló felperesi bizonyítási teherről.

A felperes ci követelés összegszerűségét nem bizonyította, ezért a bíróság a keresetet a rendelkező
részben foglaltak szerint elutasította. •

A perköltség az alperesi jogi képviselő ügyvédi munkadíjából áll, amelyet a bíróság a 32/2003.
(VIII. 22.) IM rendelet 3. § (2) bekezdésének a) pontja alapján ÁFA-val növelten állapított meg.
A perköltség viselésére a bíróság a Pp. 78; § (1) bekezdésének alapján a pervesztes felperest
kötelezte.

Az ítélet elleni fellebbezés joga a Pp. 233. § (1) bekezdése, valamint a 392-394. §-ain alapul.

Budapest, 2018. október 16.
dr. Barta Ágnes s.k.
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