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A Salgótarjéni Járásbíróság által képviselt Cofidis Magyarországi
Fióktelepe által képviselt Cofidis SA 61 aveneu Parc dela Haute Borne 59866 Villeneuve-
d Ascq CEDEX Franciaország felperesnek - dr. Kisházi János ügyvéd által képviselt, _
_~':j ,..,,,,~ =, _. '., ;,: '~_~._ 1 . -__: szám alatti lakos alperes ellen - kölcsöntartozás
megszüntetése iránt indult perében meghozta az alábbi

ítéletet:

A bíróság a felperes keresetét elutasítja.

A bíróság kötelezi a felperest, hogy az alperesnek 15 napon belül fizessen meg 857.486.-,
nyolcszázötvenhétezer-négyszáznyolcvaIihat forintot.

A bíróság kötelezi felperest, hogy az alperes részére 15 napon belül fizessen meg 93.115,- azaz
kilencvenháromezer-száztizenöt forint ügyvédi munkadíjat.

Az ítélet ellen a kézbesitéstől számított 15 napon belül fellebbezésnek van helye a Balassagyarmati
Törvényszékhez, a fellebbezést a Salgótarjáni Járásbíróságon kell írásban., 3 egyező példányhan.

' .._.benyújtani, vagy szóbrui jegyzőkönyvbe mondani.

A bíróság tájékoztatja a peres feleket, hogy a fellebbezési határidő lejárta előtt előterjesztett
kérebnük alapján kérhetik, hogy a törvényszék fellebbezésüket tárgyaláson kívül bírálja el

A törvényszék a fellebbezést tárgyaláson kívül bírálja el, ha az kizárólag az ítélet indokolása ellen
irányul. A felek kérelmére a törvényszék tárgyalást tart

Indokolás:

A bíróság a alperes személyes nyilatkozata, a 2008. július l7'-én kelt kölcsönszerződés, az
ugyanakkor kelt opciós adás-vételi szerződés, az átutaIást igazoló bankszámlakivonat, a szerződés
felmondása, az annak: átvételét igazoló vétív másOlatM!!!az befizetéseitigazoló okiratok, a
kondíciós lista, dr. Horváth Viktória közjegyző előtt V2014. szám alatt folyamatban
volt :fizetési meghagyásos eljárás iratai alapján az aláb i tényállást állapította meg:

A Bank Plus Bank Zrt. kölcsönadó és egymástávollétében 2008. július
17-én szerződést kötöttek egymással, melynek értelmében a kölcsönadó összesen 1.672.000,
forintot adott, melyet a kölcsönvevőnek 2008. augusztus lü-töl kezdődően 108 hónap alatt, évi
13,65% éves kamatláb mellett kellett havi 188,72 CHF részletekben kellett visszafizetnie.

A pénzintézet 1.600.000.- forintot 2008. július 24-én átutalt a Sweet Car Bt. részére, az ugyanis az
alperes által megvásárolt gépjármű vételérának finanszírozására szolgált.

A szerződés ll. pontja tartalmazta, hogy az ügyfél tudomásul veszi. és elfogadja, hogy külföldi
devizanem választás esetén az árfolyamok változása miatt a hátra lévő tőkeösszeg,. és a
törlesztőrészletek változhatnak., és a változások kockázatát magára vállalja.
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A szerződés általános feltételeinek VII. pontja tartahnazta a kamat összegére vonatkozó képletet, a
VIII. pont szerint külfőldi devizaalapú konstrukció választása eset én a forintban kifejezett
tőkeösszeg a szerződés időtartama alatt a forint.és a kül.t;óldi deviza közti OTP Bank Nyrt. által
naponta meghatározott deviza árfolyam változasoknak rnegfelelöen változik a Kölcsönt nyújtó
Általános Szerződési Feltételeiben, valamint az Űzletszabályzatában közzétettek szerint.

A forintban kifejezett eredeti tőkeösszeg külföldi devizában meghatározott megfelelője a
kölcsönszerződés megkötésének napját megelőző. napon érvényes OTP Bank Nyrt. deviza vételi
árfolyam segítségével kerül meghatározásra, amely árfolyam az ún. első referencia árfolyam. A
szerződés időtartama alatt a forintban kifejezett tőkeösszeg, valamint következésképpen a jövőben
esedékes törlesztőrészletek összege a forint és az ügyfél által választott külföldi deviza közti
árfolyamváltozásoknak megfelelően újrakalkulálásra kerülnek. Az első referencia árfolyamnak a
jelen kölcsönszerződés egyedi feltételeiben feltüntetett árfolyam tekintendő. A további referencia
árfolyamok a következő szabályok alapján kerülnek meghatározásra. A kölcsönösszeg kifizetésének
napját megelőző napon, valamint a futamidő során mindig a hónap utolsó napján meghatározásra
kerül egy új referencia árfolyam, ami megegyezik az OTP Bank Nyrt. által közzétett deviza eladási

.árfolyammal. Azokra a napokra, amikor nem kerül közzétételre OTP Bank Nyrt. deviza eladási
árfolyam, a korábbi utolsó érvényes OTP Bank Nyrt. deviza eladási árfolyama az irányadó. Egy új
referencia árfolyam fenti §-okban szabályozott kiszámítása esetén a megfelelő hátralévő tőkeösszeg
módosításra kerül a referencia árfolyamok változásai alapján. A hátralévő töke növekszik a forint
leértékelődése esetén, és csökken a külföldi devizaval szembeni felértékelődése esetén.

A szerződés aláírás ára az autókereskedésben került sor, az autókereskedés alkalmazott jának
jelenlétében.

Az alperes 2014. február 7..,ig2.529.486,- forintot fizetett meg a pénzintézetnek.

A bank a szerződést 2014. augusztus 25-én azonnali hatállyal felmondta, a felmondást tartalmazó
iratot az alperes nevében 2014. szeptember ll-én át.

A felperes mint jogosult kérelmére dr. Horváth Víktória közjegyző _/2014/2. szám
alatt fizetési. meghagyást bocsájtott ki az alperes sel mint kötelezettel szemben 1.862.292,- forint
tőke és járulékai megfizetése iránt. A fizetési meghagyásos eljárás a kötelezett határidőben érkezett
ellentmondása folytán perré alakult.

A felperes keresetében a 1.862.292,- forint tőke, a tőke után 2014. szeptember 12-től a kifizetés
napjáig járó 18,87% mértékü késedelmi kamat és perköltség megfizetésére kérte kötelezni az
alperest.

Az alperes a kereset elutasítását kérte. Arra hivatkozott, hogy a kölcsőnszerződés semmis,
tekintettel arra, hogy nem tartahnazza a szerződéssel kapcsolatos összes költséget, ideértve a
kamatokat, járulékokat és ezek éves %-ban kifejezett mértékét, a törlesztő részletek számát,
összegét, a törlesztési időpontokat. Előadta, hogy tisztességtelen szerződési feltétel szerepel az
ÁSZF 8. pontjában, ugyanis az árfo1yamkockázat csupán fogalomként jelenik meg anélkül, hogya
laikusként eljáró alperes számára az árfolyarnkockázatra, annak lehetséges hatásaira nézve
bármiféle tájékoztatást tartalmazna. Hivatkozott arra, hogy a fogyasztó terhére fennálló információs
egyensúly hiányára tekintettel ír elő speciális többlet tájékoztatási kötelezettséget a jogszabály a
pénzügyi intézmények számára, amely jelen esetben nem valósult meg. Az alperes a szerződésben










