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BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK
mint másodfokú bíróság
4.Pf.20.336/20 18/5.

A Budapest Környéki Törvényszék mint másodfokú bíróság a

-j
______
) által képviselt Intrum
Justitia Követeléskezelő Zrt. (1138 Budapest, Váci út 144-150.) felperesnek - a dr. Némethi
Gábor ügyvéd (1123 Budapest, Táltos u. 15/B. VII/2.) által képviselt
alperes ellen kölcsöntartozás megfizetése iránt a
, Szigetszentmiktost rarasbíroság előtt folyamatba tett perében, a 2018. január 9. napján kelt
8.P.20.445/20l7/17. számú ítélet ellen a felperes részéről 19. sorszám alatt előterjesztett fellebbezés
folytán meghozta a következő
ítéletet:
A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja.
Kötelezi a felperest, hogy 15 napon belül fizessen meg az alperesnek 6.350,- (hatezer-háromszáz
ötven) forint másodfokú költséget.
Az ítélet ellen fellebbezésnek nincs helye.

Indokolás
Az elsőfokú bíróság ítéletével a felperes keresetét elutasította és kötelezte' a felperest, hogy 15

napon belül fizessen meg az alperesnek 10.000,- forint + áfa perköltséget.
Döntése indokolásában az 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 523. § (l) bekezdésének felhívását követően
megállapította, hogy az alperes a jelentkezési lap aláírásával tudomásul vette és elfogadta, hogya
Citibank hitelkártyára vonatkozó Általános Szerződési Feltétele (ÁSZF) a hitelkártya általa
kezdeményezett érvényesítésével hatályba léptek és elfogadta, hogy az ÁSZF előírásai vonatkoznak
a hitelkártyára. Tudomásul vette továbbá és elfogadta azt is, hogy az ajánlatát a bank olyan módon
fogadja el, hogy a kártyát az ÁSZF-el, kamat- és díjfeltételekkel, a hitelkeret összegéről szóló
értesítéssel együtt a kártyabirtokos kockázatára levélben postázza a főkártya birtokosnak.
Rögzítette továbbá, hogy a felperesi jogelőd és az alperes a módosított szerzödésben közösen
rögzítették, hogy a közöttük létrejött eredeti szerződés módosítással nem érintett részei változatlan
tartalommal fennmaradnak és alkalmazandóak.
'
Az elsőfokú bíróság a fentiek alapján azt állapította meg, hogy az alperes szerződéskötési szándékát
kifejezésre juttatta, a kártya aktiváJásával az ÁSZF hatályba lépését elfogadta.
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Rögzített'. hogy a hitelkártya szerződés alapján a pénzintézet kölcsönt folyósított az alperes részére,
amelyet az alperes igénybe vett azzal, hogy a kártyáról a felperesi jogelőd által biztosított
hitelkeretből pénzösszegeket vett fel, illetőleg azt áruvásárlásra használta.
Az alperes 20 l O.július 5-én tartozáselismerő nyilatkozatot tett, amelyben elismerte, hogy a felek
között
"
szám alatt hitelkártya szerződés jött létre, elismerte továbbá a felperesi
jogelőd felé fennálló 719.131,-' forint összegű tartozást annak kamataival és egyéb költségeivel,
valamint azt a tényt is, hogy a felperesi jogelőd részére kölcsönt nyújtott. '
Az elsőfokú bíróság rögzítette, hogy a perbeli hitelkártya szerződés megkötésének időpontjában a
gazdasági, pénzügyi életben ismertek voltak a hitelkártya szerződések, szokásos gyakorlat részeinek
volt tekinthető, így az ÁSZF-ben és az ÁŰF-ben szereplő kikötések elolvasása elvárható volt az
adóstól.
, Mindezek alapján az elsőfokú bíróság arra a következtetésre jutott, hogy a hitelkártya szerződés
nem semmis, olyan semmisségi ok fennállása mely alapján a hitelkártya szerződés érvénytelensége
megállapítható, a perbeli esetben nem merült fel.
A Pp. 164. § (l) bekezdésének felhívását követően ugyanakkor rögzítette, hogy a felperest terhelte
olyan pontos elszámolás, kimutatás csatolása, amely alapján megállapítható, hogy a kamatokat,
költségeket mely számítási mód figyelembe vételével határozták meg, illetve mely számítási
móddal határozták meg az alperesnek az engedményezés időpontjában fennálló tőketartozását.
Úgy foglalt állást, hogy a felperes a fentieket bizonyító kimutatast nem csatolt. Utalt még arra, hogy
az alperes tartozáselismerő nyilatkozata 2010. július 5-én kelt, a felek a hitelkártya szerződést
módosították.
Azt a tényt a felperes sem vitatta, hogy az alperes részéről befizetések történtek, így a
tartozáselismerő nyilatkozat-- figyelemmel az engedményezett tőkeösszegre - nem volt alkalmas
annak megállapítására, hogy a felperes által követelt összegű tartozása áll fenn az alperesnek.
Erre tekintettel a keresetet elutasította.
ítélet ellen a felperes élt fellebbezéssel, melyben annak megváltoztatásával a keresetének történő
helytadást, valamint az alperes perköltségben való marasztalását kérte.

AZ

Álláspontja szerint az elsőfokú bíróság a Pp. 3. § (2) bekezdésével ellentétben a felperes i
beadványban foglaltakat, valamint a kereset mellékleteinek tartalmát figyelmen kívül hagyta.
Állította, hogy a Pp. 164. § (l) bekezdésében foglalt bizonyítási kötelezettségének eleget tett.
Kiemelte, hogy az elsőfokú bíróság az ítéletében elfogadta, hogy az alperes és a Citibank között
szerződés jött .létre, illetőleg az alperes aCitibank hitelkártyára vonatkozó Általános Szerzödési
Feltételeket elfogadta. Az ÁSZF pedig tartalmazta, hogy az alperes ajánlatát a bank olyan módon
fogadja el, hogya kártyát az ÁSZF-el, a kamat- és díjfeltételekkel a hitelkeret összegéről szóló
értesítéssel együtt a kártyabirtokos kockázatára levélben postázza a fő kártyabirtokosnak.
Kiemelte, hogy az alperes 2010. július 5. napján tartozáselismerő nyilatkozatot tett, 719.131,- forint
összegű tartozás fennállását elismerte.
.
Álláspontja szerint az Fill. szám alatt csatolt részletes kimutatásban levezette, hogy az alperes a
rendelkezésére bocsátott hitelkeret összeget vásárlásokra és készpénzfelvételre használta, valamint
- az alperes által teljesített befizetések is részletezésre kerültek. Megállapítható, hogy az alperes által
-teljesítendő fizetések mértéke nem volt elegendő a tartozás kiegyenlítésére, jól látható, hogy a
befizetett összegek mértéke nem érte eJ a tartozás összegét egy alkalommal sem.
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Hivatkozott arra, hogy a korábbi kimutatást az F115. szám álatti iratában egy egyenlegoszloppal is
kiegészítette, amely minden időpontban tartalmazta az alperes fennálló tartozás ának összegét.
Állította, hogy a felhalmozott tartozás a tranzakció összege oszlopban szereplő tételek
összeadásával egyértelműen megállapítható, és ennek alapján az alperes 631.361,- forint összeget
halmozott fel a hitelkártya hasznáJatából eredően.
Álláspontja
szerint az összegszerűség levezetése kimerítő, részletesen tartalmaz minden
számlamozgást, így a tartozás összege megállapítható.

Ai alperes fellebbezési ellenkéreimében az elsőfokú bíróság ítéletének helybenhagyását, és a

l

felperes perköltségben való marasztalását kérte.
Hivatkozott arra, hogy jelen per kisértékű, így a felperes az első tárgyalásig terjeszthette elő
bizonyítékait; az első tárgyalás elhalasztása jogszabálysértő volt, az azt követő felperesi előadások
hatálytalanok.
l
Továbbra is fenntartotta, hogy a felperes által becsatolt táblázatból nem világos, hogy milyen
szerepe van és mit jelent a teljes leírt követelés (631.361,- forint), valamint a leíráskori hitelkeret,
mely állandóan 703.000,- forint.
Nem jelölte meg a kimutatás, hogy milyen pénznemet alkalmazott a felperes, a felszámított ügyleti
. kamat, késedelmi kamat meghatározása hiányos, a kamatváltozás, díjváltozás mértéke nincs jelölve.
Az alkalmazott késedelmi kamat mértékére sincsen adat.
Mindezekből következően álláspontja szerint az elsőfokú bíróság heJytállóan állapította meg, hogy
~ felperes bizonyítási kötelezettségének nem tett teljes körűen eleget, nem csatolt olyan elszámolást,
kimutatás, amely alapján megállapítható, hogy a kamatokat, költségeket mely számítási mód
figyelembevételével határozta meg. Utalt még arra, hogy az alperes tartozáselismerő nyilatkozata
2010. július 5-én kelt, a felek a hitelkártya szerződést módosították, a felperes maga sem vitatta,
hogy az alperes részéről befizetések történtek.
I

A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság által megállapított tényállást módosítja azzal, hogy az
alperes és a felperesi jogelőd között 2003-ban a hitelkártya szerződés nem jött létre.
A fellebbezés nem alapos.
Jelen per a Pp. XXVII. Fejezete szerint minősülő kisértékű per, amelyben fellebbezésnek a Pp. 392.
§ (l) bekezdése értelmében az elsőfokú eljárás szabályainak lényeges megsértésére, vagy az ügy
érdemi elbírálásának alapjául szolgáló jogszabály téves alkalmazására hivatkozással van helye.
A másodfokú bíróság álláspontja szerint az elsőfokú bíróság az anyagi jogszabályokat nem
helytállóan alkalmazta, .azonban az érdemi döntése helyes.
A felperesi jogelőd és az alperes között a régi Ptk. 522. § (1) bekezdése szerinti hitelszerződés jött
létre, amelynek tárgya meghatározott hitelkeret rendelkezésre tartása, a bank kötelezettségvállalása
arra, hogy a másik fél igénylésére meghatározott keretben kölcsönszerződéseket fog kötni, vagy
egyéb hitelműveleteket fog végezni. Ebből következően a hitelszerződés lényeges tartalmi eleme a
qitelkeret összege.
A Ptk. 522. § (2) bekezdése szerint a bankhitel szerződés érvényességéhez a szerződés írásba
foglalása szükséges..
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Az idézett jogszabályi rendelkezésből kitűnően tehát a hitelkártya szerződésnek a hitelkeret

összegét tartalmazni kell.
Az alperes hitelkártya igényléssel fordult a felperesi jogelőd felé, a hitelkártya igénylésben azonban

csak az igényelt hitelkártya típusa szerepel, illetve az az alperes adatait rögzíti, illetőleg tartalmazza,
hogy az igénylő a Citibank hitelkártyára vonatkozó Általános Szerződési Feltételeit elfogadja.
A kisértékű perben azonban a felperes olyan iratot nem csatolt, amely írásban rögzítené a felek
megállapodasát a hitelkeret tekintetében, az sem az ÁSZI:-nek, sem a kondíciós listának nem része,
illetőleg e vonatkozásban az iratok között sem az adós, sem a hitelező nyilatkozata nem szerepel,
Ezen lényeges feltétel írásba foglalásának hiányában a szerződés az alakszerűségi
követelményeknek nem felel meg, így az érvénytelen. Érvénytelen szerződésre a felperes igényt
nem alapíthat.
~

r

Kiemeli a másodfokú bíróság, hogya felperesi jogelőd és az alperes 2010. július OS-én szerződés
módosltás elnevezésű okiratot írt alá, amely azonban a szerződés lényeges elemeit nem tartalmazza,
csupán az eredeti szerződés feltételeire utal vissza.

Mindezek alapján a másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét a Pp. 393. § (2) bekezdése
alapján tárgyaláson kívül elbírálva, a Pp. 394. § (3) bekezdése alapján - eltérő indokolással
helybenhagyta.
A fellebbezés nem vezetett eredményre, ezért a Pp. 78. § (l) bekezdése alapján li másodfokú
bíróság kötelezte a felperest az alperes részére, 5.000,- forint + ÁFA ügyvédi munkadíjból álló
másodfokú költség megfizetésére.

Budapest, 2018. szeptember 18.
Vargáné dr. Erdődi Ágnes s.k.
törvényszéki tanácselnök
a tanács elnöke
dr. Szabó Györgyi s.k.
törvényszéki bíró, előadó

dr. Gajdos István s.k.
törvényszéki bíró

