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A Budakdrny6ki

J6r6sbir6sdg

a

!

6ltal kdpviselt Intrum Justitia Zyt, rrJ6
Budapest, V6ci rit 144-l5U szdm alatti szekneryti felperesnek, az Olsavszky Ugyvddi Iroda (1052 Budapest. Semmelweis ;rrna 4. I em 2.- isvintdzo: dr.
Olsavszky Pdter tigyved) 6ltal kdpviselt
szhm alatti lakos alperes ellen hiteltartozis megfizet6se ir6nt inditott perdben meghozta a
em., iigyint6zo

r

r

kdvetkezo

ITELETET
A bir6s6g a felperes keresetdt

eIu

tasitj

a.

Kdtelezi a b(r6s6g a felperest, hogy tizenot napon beltl fizessen meg az alperesnek 32.400.(harminckdtezer-ndgysztn) forint perkolts6get, eztmeghalad6an a kdltsdgeit maga viseli.

Ezen it6let ellen a k6zbesit6stol sz6mitott tizenOt napon beliil fellebbezdssel lehet dlni,
amelyet a Budapest Kdrnydki TdrvdnyszdV,hez cimezve, de a Budakdrnydki J6r6sbfr6siigon
kell ir6sban, h6rom pdld6nyban benyfjtani.

az elsofokri elj6r6s szabd,lyainak l6nyeges megs6rt6se, vagy az ijgy
drdemi elbfriil6s6nak alapjriul szolg6l6 jogszab|ly tdves alkalmazdsfira hivatkoz6ssal lehet.
Ldnyeges elj6rrisi szab6lys6rtdsnek az olyan szab6lys€rtds minosiil, amelynek az Ugy
elbirflilsitra kihatdsa volt. Ilyen hivatkozfs hidnyriban a fellebbezdst a m6sodfokf bir6srlg
hivatalb6l elutas(da. A m6sodfokri elj6r6sban rij t6nyek rillit6sdnak, illefve tij bizonyftdkok
eloterjesztdsdnek helye nincs. E tilalom nem drvdnyestil, ha a tdnyek eloaddsfira, illetve
bizonyitdkok el6terjesztdsdre az elsofokri elj6riisban a b(r6s6g elj6r6si szab6lysdrtdse, vagy
tdves jogalkalmazdsa miatt nem kertilhetett sor. A mdsodfoku bir6s6g az iigy drdem6ben
t6rgyal6son kfviil hat6roz, a felek b6rmelyikdnek kdrelm6re azonbantitrgyalilst tart. T6rgyal6s
tartdsitt a fellebbezo fel a fellebbez6sben, illetve az ellenfll csatlakoz6 fellebbezdsdnek
kdzhezvdtelltol szdmitott nyolc napon beli.il, a fellebbez6 fdl ellenfele pedig a fellebbezds
kezhezvlteletll szfimitott nyolc napon beltil kdrheti. Az elmulasztott fellebbezdsi hat6rido
utols6 napj6t6l szhmitott hatvan nap eltelt6vel igazol6si k6relem akkor sem terjesztheto elo, ha
a mulaszt6s csak kdsobb jutott a fdl tudom6s6ra, vagy az akad|ly csak kdsobb sztint meg.

Fellebbezdsnek csak
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INDOKOLAS
A bfr6s6g a felperes

keresete, a felek nyilatkozatai, a becsatolt szdmlilk ds fizetdsi
felsz6lit6sok, valamint a befizetdseket igazol6 csekkm6solatok alapj6n a kdvetkezd tdny6ll6st
6llapitotta meg:

Az alperes 2008. szeptember 13. napj6n Hiteligdnylo adatlapot nyujtott be a Magyar Cetelem
Bank Zft. fel6, melyet kdvet6en a felek kdz6tt ugyan ezen a napon fogyaszt6si
k6lcsdnszerzddds, valamint AURA Mastercard Unembossed hitelk6rtya szerz6dds jdtt l6tre. A
szerz6dds alapjdn a Cetelem Bank 79 990.- forint dsszegti fogyaszt6si kdlcsdnt nyljtott az
alperes rlszdre v6s6rl6si cdlra. A fogyaszt6si kdlcsdn megfizetdsdt az alpercs l0 h6napos
futamid6re, 7.999.- forintos rdszletekben v6llalta, 26,27o/o-os THM kamat kikotdse mellett. Az
AURA Mastercard Unembossed hitelkrirtya kapcs6n a Cetelem Bank 200,000.- forintos
h itelkeretet en geddlyez ett, 2,89Yo-os havi indu | 6 iigyleti kamat kikdtdse me I lett.

A

Cetelem Bank Zrt. 2012. december 18. napj6n kelt leveldvel, a felek kdzott ldtrejott
szerzoddst a torlesztdsi kdtelezettsdg megszegdse miatt a Ptk. 525.$ (1) bekezddsdben
foglaltak alapjdn azonnali hatilllyal felmondta. Ekkor a kimutat6s szerint az alperes tafiozlsa
711.029.- forint volt. A felmond6 levelet 2012. december 21. napj6n az alperes vette 6t, a
tdrtivevdny tanris6ga szerint.
Cetelem Bank Zrt. 2013. jfnius 12. napj6n az alperes teljes tartozisdt a felperesre
engedmdnyezte, melyrol az alperest drtesitettdk. Az engedmenyezett k0vetel6s dsszege
480 360.- forint volt

A

A felperes fizetdsi felsz6lit6 levelet kiilddtt az alperes rdszfre, aki

azonban tartozdsilt nem

ki. Az alperes 2013. jrilius 3. napj6t6l 2014. mfijus 12. napjhig 50.000.- forintot
fvetett csak meg a felperesnek. A befizetdseket a felperes a ftk. 293. $-a szerint sz6molta el,

egyenlitette

amelynek drtelmdben, ha a kotelezett kamattal ds kdltsdggel is tartozik, ds a fizetett osszeg az
egesztartoz6s kiegyenlitdsdre nem eldg, azt elsosorban a koltsdgre, azutdn akamatra ds vdgtil
a fotartozitsra kell elsz6molni.

Mivel az alperes nem fizette meg a teljes tartoz6s6t, felperes fizetdsi meghagy6s kibocs6t6sa
ir6nti kdrelmet nyfjtott be az alperes ellen 480.360.- forint kdlcsdntartoz6s ds j6ruldkai
megfizetdse ir6nt. A kibocs6tott fizetdsi meghagy6ssal szemben az alperes ellentmond6ssal
6lt, fgy a perenkfvtili eljiiriis peres elj6r6ss6 alakult 6t.

A felperes a fizetdsi meghagyrisban frtakat keresetkdnt v6ltozatlanul fenntartotta. Kdrte, hogy
a bir6s6g kdtelezze az alperest 480 360,- forint t6ketartozds, ezen osszeg 2012. december 22.
napj6t6l a kifizet6s napjdigj6r6 dvi 35o/o merteki kdsedelmi kamata, tov6bb6 30.000.- forint
koveteldskezeldsi dij, 6s a perkdltsdg megfizetdsdre

A

felperes keresete osszegszerrisdg6nek alfitfrmasztilsdra csatolta

az

sz6mlakimutatds6t, valamint az alperes tartozdsait ds befizet6s eit rdszletezo kimutat6st.

alperes
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Csatolta tov6bbd az alperes hitelk6rtyAra €rkezett befizetdseit tartalmazo kimutatast. ds a
hitelk6rty6r6l tdrtdnt felhaszn6l6sair6l sz6l6 kimutat6st.

Az ellentmond6ssal kapcsolatban eloadta, hogy a hitelig6nylo adatlap tartalmazza a v6s6rolt
6ru megnevezdsdt, amely ,,szaniter4ru" volt. Alperes r6,szdre a felperesi jogel6d
6ruvdteli/teljesit€si igazolSst illlitott ki, mely igazolta,hogy az alperes afogyaszt1si kdlcson
dsszegdt a megvrlsiirolt 6rucikk vdtelirdnak, illetve szolgriltatfsi dij6nak kiegyenlitdsdre
fordftja, tov6bbii az 6ru pontos megjeldlds6re is sor keri.ilt: ,,ut6nfut6", amelyet ai-alperes az
ald,irisin al is igazolta.

Az alperes a felperes keresetdnek az elutasitds6t, ds a felperes perkoltsdgben marasztal6s6t
kdrte. A felperes kdvetelds6t mind jogalapjdban, mind dsszegszenisdgdben vitafta.
Az alperes els6sorban hivatkozott arca,hogy a felperes nem terjesztett el6 hat6rozott kereseti
kerelmet, illetve ami van, az iratellenes.

A

felperes keresete szerint
felek kozott kdt szerzodds jott ldtre, egy fogyasztrisi
kolcsOnszerz6dds, ds egy hitelk6rtya szerzodds. Azonban a felperes kizdrSlag a fogyasztrisi
kolcsdnszerz6dds tekintetdben jel6lt meg jogcfmet, a hitel kfifiaszerzodds tekintetdben nem.

a

A

felperes a tartozis tlsszege tekintetdben csup6n tdny6llit6st tett, az alperes rdszdre
megkUlddtt iratok kdzdtt nem volt olyan, ami rdszletesen levezetve tartalmaznd azt az
Osszeget, ami a kovetelds alapj6t kdpezi.

A felperes 6ltal csatolt felmondris szerint az alperes toketartoz6sa697.988.- forint volt 2012.
december 18-rin. Az engedmdnyezesi nyilatkozat szerint az alperes toketartozttsa 480.360.forint volt 2013. jrinius 12-dn. Fel peres keresetleveldben 30.000.- forint koveteldskezeldsi
dijat i s kdvetel. Megjegyezte az alperes, hogy felperes csatolta a per iratanyagtthoz
,,Hirdetmdny az Intrum Justitia Zrt. 6ltal felsz6mithat6 kdlts6gekr6l" megnevezdsti
dokumentumot, azonban ebb<il nem derUl ki, hogy a hirdetmdny mikort6l hatdlyos!
Hivatkozott arra is az alperes, hogy az engedmdnyezds saj6toss6gaib6l k<jvetkezoen az ados
helyzete nem lehet srilyosabb az engedmdnyezdst kovetoen, mint az engedmdnyezds
idopontj6ban volt. Igy a felperes fenn6ll6 szerzoddses jogviszonybol szfumaz6 koveteldsen
kiviil a felperes egydb kdveteldst nem drv6nyesithet az alperessel szemben.

Az alperes a Hpt. rendelkezdsei alapj6n hivatkozott arra is, hogy a felek kdzdtt a szerz6dds
nem jOtt l6tre, illetve olyan formai hib6ban szenved, amely drvdnytelenn6 teszi.

A

b(r6s5g a felperesnek megkUldte az alperes drdemi v6dekezdsdt, azzal, hogy az abban
foglaltakra tegye meg drdemi nyilatkozatdt.

A

felperes ezzel kapcsolatban eloadta, hogy a melldkletb6l

j6l

l6that6, hogy egy adott

idoszakra vonatkoz6an milyen dsszeg kerUlt ftnanszirozilsilra az alperesek r6,szere, mekkora
volt az tigyleti kamat mdrtdke, mennyi volt alperes befizetdsi kdtelezettsdge, ebbol milyen
dsszeget teljesitett az alperes, valamint az Ugyleti ds a k6sedelmi kamat m€rtdke, illetve az
egyeb kOltsdgek.
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A kimutat6ssal kapcsolatban eloadta, hogy amennyiben
az alperes nem teljesft ette az elv1rt
tdrleszt6 rdszletet az a ,,H6traldk" oszlJplan + jOi.ii.ft.rult
felttintetdire. Amennyiben
esetlegesen tdbbet frzetett be az adott h6napban
kotelezon€l ., rtgy aza ,,Hiitraldk,, oszlopban eloj ellel keriilt felttntet6sre.

A

krivetkezo havi z6ro
rigy kupj$ meg, hogy az er6z6 havi z616 egyenlegb6l
kivonva az adott havi .egyenreget
befizetdst, ds-hozziiavu ui-.r.tt"rg.sen finanszirozott
osszeget, az
iigyleti kamatot 6s az egydb koltsdgeket, megkapjuk
az a{otthavi z6ro egyenleget. Tehiit a
tdnyleges befizetdsek nem a hritraldk, hanem u
,ti* egyenleg oszlopban jelennek meg akkdnt,
hogy abb6l levoniisra keriilnek A h6traldk oszlopban'0,Ftialilhat o utokbun a h6napokban,
amikor az alperes a befizetdsi kOtelezettsdgnei r"gi"l.lo
mdrtdkii befizetdst teljes(tettek.
Azokban a h6napokban azonban, amikor -ulp".". "egydlialhn
nem, vagy nem megfelelo
mdndkii befizetdst teljesftett, a h6traldk dsszege ndvekedett
azon osszegekkel, amelyeket
alperes elmulasztott befizetni.
Eloadta, hogy a csatolt.kimutalds v6gdn szereplo zdr6
egyenleghez(elen esetben: 399.659,-

forint) drtelemszenien hozzit kell adni alperei 6ltal fellalm
ozott h1traldkot (elen esetben:
?92124; forint), ugyanis a 399.659,- forint a felmondrisig fennmaradt toketartoz6s, a
282'724,- forint pedig a lejSrt tartozils, amely a szerzodds ielmondris6val
egy 6sszegben
eseddkessd v6lt. Ezen dsszegek ki is vannak emelve a
kimutatiis utols6 soriiban. Ezen
dsszegekhez hozzindodik mdg a 13.041,- forint koveteldskezeldsi
kolts6g, a 15.605, forint
kdsedelmi kamat. A teljes tartozSs tdtelesen keri.ilt feltiintet6sre,
amelynek ,e"" *- Asir'i-.i

ponda szerinti, kdvetelds 6rvdnyesftdsdvel kapcsolatos dsszeg,
ur.iy az elmaradt esed6kes
torlesztds osszegdnek - jelen esetben az 282.72,4,- Ft-nak - az So/o-a,
aiaz 13.041.- Ft volt,

Kijelentette, hogy ezeV're tekintettel az alperesnek a felmondiis idopontjiiban,
z0l2
decemberdben fennrill6 teljes tartozfrsa 7ll.Tig,- forint volt, amely
az alibb rd,szletezett
tdtelekb6l tevoddtt ossze: 399.659,- forint fennmaradt toketartozils 2g2.724,forint
hdtrallVlejirt tartozirs 13.041,- forint kOvetel6skezeldsi koltsdg 15.605,- forint kdsedelmi
kamat, Osszesen:

7

| 1.029,- forint.

Eloadta a felperes, hogy a felmondiist kovetoen 2013 janurirj 6t6l -2013. jrinius
h6napjitig az

alperes 5'000' forintos rdszleteket teljesitett, ez az osszeg- a fenn6ll6 osszes
tartozis1bol
levon6sra kertilt, igy atartozris 681 .029,- forintra csokkent. Hivatkozott arra, hogy
a felperes
Uzleti dontds alapjdn csup6n 480.360.- forint toke ds j6ruldkai koveteldst drvdnyesit
az
alperessel szemben.

A felperes keresete n e m a I a p os.
A bfr6srig megrillapitotta, hogy az alperes

A Ptk' 522. 5 (l)

a Cetelem

BankZrt.^vel bankhitelszerzoddst k6tott.

bekezd6se kimondja, hogy bankhitelszerz6ddssel a penzintezet arra vlllal
kotelezettsdget, hogy jutaldk ellen6ben meghat(rozott hitelkeretet tart a m6sik szerzbdo
fel
rendelkezdsdre, ds a keret terhdre - aszerzlddsben meghatdrozott feltdtelek megldte
esetdn kolcsdn szerzoddst k6t, vagy egy€b hitelmiivele tet v 6gez.
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A Ptk' 523.

$ (2)bekezddse szerint, haahitelezlpdnzintlzet, - jogszabily eltlr|rendelkez6se
hi6ny6ban - az ados kamat fizet6s6re kdteles (bankkOlcsOn).

A

bir6s6g

osztotta az alperes ellenkdrelmdben foglaltakat, miszerint a felek kdzdtt kdt
szerzodds jott ldtre, egy fogyaszt6si kolcsdnszerzdd,fls, ds egy hitelk6rtya szerz6d€,s. Ezt
felperes nem valasztotta kdt jogviszonyra, csak a fogyasztitsi kdlcsonszerz6d6s
tekintet6ben
jelolt meg jogcfmet, ugyanakkor el6k6szftri iratiiban mind a fogyaszt6i kolcsdnszerzoddsre,
mind a hitelkdrtya szerzod6sre csatolt kimutat6st.

A

felperesnek a kdt jogcimet kiilon kellett volna viilasztania, mindegyikre kuldn-kul6n
kimutat6st kellett volna csatolnia, 6s ezek egyiittes osszegdt kellett volna a kereset6ben
drvdnyesitenie, de ezt a felperes felhiv6sra sem tette meg.
Jelen per kisdrtdkii pernek min6stil, amelyben a Pp. 388. g (1) bekezddse alapjrin
a feleknek
megjelendsi ds nyilatkozattdteli ktitelezeusdgiik van, ds a
a 389. $
AeUiiaese szerint a
bizonyit6si indftvrinyait legkds6bb az els6 t6rgyal6si napon terjesztheti el6.

*l

pl

A felperes a kittizott t6rgyaliisokon mulasztott - mivel kisdrtdkii perben nem kdrheti a
t6rgyal6s trlvolldtdben tortdno megtartds6t
- igy tov6bbi bizonyftisi indftv6nyt nem is
terjeszthetett elo. Ezerr a bfr6s6g a felperes keresetdt, mint drdemben elbiriilhatatlant,
elutasitotta.

Megjegyzi a bir6siig, hogy a felperes keresetleveldnek konkrdtt1ny6ll6s6t, a kovetelds
tdteles
levezetdsdt nem helyettesitik a becsatolt melldkletek, nem az elj6i6 bfr6s6g
feladata ezekb6l
az adatokbSl a felperes kdveteldsdnek a kisz6m Itdsa, a melldkletek csak a l&ezetett
krjvetelds
aliftilmasztits6ra szo I g6lh atnak.

A bir6s6g a Pp. 78'

$

(l)

bekezddse alapj6n kotelezte a felperest a perkoltsdg megfizetdsdre.

Budapest, 2018. 6v okt6ber h6 30. napj6n

dr. Krek6 Lfszl6 sk.
bi16

