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A Budap€st Kdmyeki T6rvdnyszik, minr mdsodfokf bir6seg a

L- i.igyint€26: dr . iigwdd ( )
altal k6pviselt BATOR Pdnztigyi Zlt. (3300 Eger, Maryas kirdly r56.)felperesnek*Ndmethi
Csaniid U$^,ddi lroda -Ugyintiz6: dr Ndmethi Csan6d ilgF 6d (l l23 Budapesl, Tejtos u. t 5/b.
VII/2.) 6hal kdpviselt . alperes ellen
kijlcsiintartozds megfizet6se irdnri perdben a Monorj Jdresbir6seg el6tr 2.p21.099/2018/lO.
szam alatt 2019. mercius 28. napjAn kelt itdlere ellen felpercs 6lta1 lt. sorsz6m alatr benldjlotr
fellebbez6s folltdn meghozta az ar|bbi

iTELETET

A mnsodfohi bir'6sag az els6foku birdsdg irdlerdt helybenhagyja.

Kdtelezi a mdsodfoki bir6seg a felperest, hogy fizessen meg az alperesnek l5 napon beliil
26.000,- (huszonhatezer) forint m6sodfoktl perkcilts6get.

Az itdlet ellen fellebbezdsnek nincs helye.

rNDoKoL;,s
Az els6fokri bir6seg a felperes keresetdt elutasitotta €s kdteleze a felper€st, hogy 15 napon
belill fizessen meg az alperesnek 52.389,- Ft perk6lts6get.

itdlet6ben a megdllapiroft tdnydllAs szerint rdgzitetre, hogy a CIB Crcdit Zrt., mint hitelez6 ds
az alpercs, mint ad6s 2008.6prilis 26. napien iresball devizaalapti kdlcsdnszerzddest kdtdttekaz forgalmj rendsziimrj tipust gdpjdrmii aiperes altali
megvasarlasdnak finanszirozasa c6ljdb6l, arnely szerint a litet bsszege 1.800.000,- Fr volt,
tutamid6 72 h6nap, CASCO bizlosjrrs dija 3.667,- Fr, tijrleszt6rdszlei osszege 37.348,- Ft,
THM m€it6ke 16,55%. Reszleresen rdgzirette rov6bbii a szerz6d6s, valamint TASZF l6nyegi
ponljait.
Rdmutatott, hogy a Ptk.205. $ (1), (2) bekezddsdre figyetemmet kittcsbnszerz6dis esetdn a
k6lcsbnbsszeg, a futamid6 6s az tigyleti kamat meghateroziisa a szerz6dis ldnyeges lanalmr
elemdt kdpezi, ezek hi6ny6ban a szerz6dds nem jdn ldrre. A szerz6dds tdrrejdftdt a THM
m6ftdkdnek szerz6ddsben val6 rbgzitdse nem drinti, mivel a THM mdftdke nemiefoly6solja a
felek jogait ds kdrelezeftsdgeit. E kiirben rneg6 apirotra, hogy a fetek akarata a CiF alapf
kdlcsdnszezdd€s megkbrdsdre rerjedr ki, azzal, hogy a hjielezd Lg00.000,_ Ft bsszeger bocs6r
az?lperes rendelkezdsdre, aki azt 72 h6nap alafi fizeti vissza, amely felrdtelek az ir6sba foglah
kdlcs6nszerzdddsben is rdgzitdsre kerultek.

Az alperes azon hivatl(ozrssal szemben, hogy a szerz6d6skijtdskori torinthitelek kamatmirtdke
alapjrn nem volt racion6lis ddntds a devizaalapt szerz6dds megkijtdse, hangsrilyozta, hogy az
alperes dltal is elismerten szerz6d6sk6tdskor mas konsrrukci6kr6l is rdjdkoztattdt 6s ez alapjrin
az iigyleti akarata devizaalapri szerz6dds megktirisi.e ir6nyrh. Az a kijrijtmdny, hogy ez a
d6ntds racionalis volt-e, nem a szerzddds drv6nyess6ge k6r6be tartoz6 k6rd6s.
















