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AzÓzdi Járásbíróság a •••••• ügyvéd által képviselt OTP FAKTORING ZR!. (1066

Budapest, Mozsár u. 8. szám alatti székhelyű)· felperesnek - a Dr. Nyúlászl Márk ügyvéd által

képviselt szám alatti lakos)

alperes ellen 4.104,12,-CHF és járulékai megfizetése iránt indított perében meghozta az alábbi

ÍTÉLETET:

A bíróság a felperes kereseti kéreImét e I u t a s í t j a.

Kötelezi a bíróság a felperest, hogy fizessen meg az alperesnek 40 OOO (negyvenezer) forint
perköltséget.

Az ítélet ellen annak átvételétől számított 15 napon belül a Miskolci Törvényszékhez címzett, de
az Ózdi Járásbíróságnál írásban 3 egyező példányban, míg elektronikus kapcsolattartásra kötelezett
fél esetén elektronikus' úton előterjeszthető fellebbezésnek van helye.

Tájékoztatja a bíróság a feleket, hogy a másodfokú bíróság a fellebbezést tárgyaláson kívül bírálja
el, ha a fellebbezés csak a kamatfizetésre, a perköltség viselésre vagy az összegére, illetve a meg
nem fizetett illeték, vagy az állam által előlegezett költség megfizetésére vonatkozik, ha a
fellebbezés csak az előzetes végrehajthatósággal, a teljesítési határidővel, vagy a részletfizetés
engedélyezésével kapcsolatos, vagy a fellebbezés csak az ítélet indokolására irányul.

Ez esetekben a fellebbező fél fellebbezésében kérheti a tárgyalás megtartását.

Ugyancsak tárgyaláson kívül bírálja el a fellebbezést a Törvényszék, ha a felek ezt kérték.

Tárgyaláson kívül bírálja el, a fellebbezést a Törvényszék, ha megítélése szerint - tekintettel a
fellebbezési (csatlakozó fellebbezési) kérelemben, illetve fellebbezési ellenkérelemben foglaltakra
az ügy eldöntése tárgyaláson kívül is lehetséges.

Tárgyalás tartását a fellebbező fél a fellebbezésében, illetve az ellenfél a csatlakozó fellebbezésének
készhez vételétől számított 8 napon belül, a fellebbező fél ellenfele pedig a fellebbezés készhez
vételétől számított 8 napon belül kérheti.

INDOKOLÁS

. I
A bíróság a felperes keresetlevele és annak mellékletei, valamint az alperes személyes nyilatkozata
és a csatolt iratok alapján, valamint a per összes adata alapján az alábbi tényállást állapította meg:
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Az alperes a felperesi jogelőddel, az OTP Bank Nyrt-vel személyi kö1csönszerződést kötött Ózdon,
2007. _ 22. napján. Ez alapján a felperesi jogelőd az alperes részére 84 hónapos futamidő
meghatározása mellett 6 723,59 CHF a szerződéskötés napján jegyzett devizavételi árfolyam
alapján átszámított l OOO OOO forint összegű kölcsönt nyújtott, melyet az alperes 2007. július 10.
napjától kezdődően minden hónapban a hónap 10. napjáig esedékessé váló 119,94 CHF összegű
részletben tartozott az OTP lakossági folyószámlájáról törleszteni egészen 2014. június 10. napjáig.
A kölcsön összege után az alperes évi kezdő 7,5 % mértékű ügyleti kamatból és évi 3 % mértékű
kezelési költségből álló hiteldíjat tartozott megfizetni a kölcsön Teljes Hiteldíj Mutatója 13,78 %
volt.
A felperesi jogelőd és az alperes 2009. augusztus 7. napján rnódosították a személyi
kölcsönszerződést, melynek értelmében az alperes 2009. augusztus 10. napjától 6 hónapon keresztül
nem az eredeti szerződésben megállapodottak szerint, hanem fix havi 10 OOO forint összegben volt
köteles teljesíteni a fizetési kötelezettségét, így a szerződéses futamidő meghosszabbításra került, a
szerződés lejárata 2017. június 10. napjában került megállapításra.
Az alperes oa kölcsönszerződésből és a módosításukból eredő fizetési kötelezettségét nem
teljesítette, ezért a felperesi jogelőd a kö1csönszerződést 2013. május 17. napjára felmondta. Majd
2013. július 7-i fordulónappal a felperesre engedményezte a jelen per tárgyát képező követelést.

A felperesi jogelőd 2015. április 29. napján kelt iratával tájékoztatta az alperest, hogy az
engedményezés időpontjáig 2013. június 7. napjáig a CHF alapú hitel után megállapított
tisztességtelenül fel.számítottösszeg 1 000,13 CHF. .

Fentiek miatt a felperes az alperessel szemben fizetési meghagyás kibocsátása iránt terjesztett elő
kérelmet, mely fizetési meghagyásos eljárás dr. Kun Éva budapesti közjegyző előtt
110871Ü~/2014. szám alatt volt folyamatban. .

A fizetési meghagyásos eljárás az alperes ellentmondására tekintettel perré alakult.

A perré alakult eljárásban a felperes kérte, hogy kötelezze a bíróságaz alperest 4 104,12 CHF tőke,
valamint a tőke után 2013. június 8. napjától a kifizetés napjáig a Ptk.301.§ (3) bekezdése szerint a
szerződéses 13,25 % és a törvényes mértékű, azaz a késedelemmel érintett naptári félév első napján
érvényes jegybanki alapkamat egyharmadával megegyező mértékű késedelmi kamat együttes
összegéből. álló késedelmi kamat, továbbá évi 3 % mértékű kezelési költségnek, valamint 38,48
CHF összegű lejárt és meg nem fizetett ügyleti kamat, valamint ezen összeg után 2013. június 8.
napjától a kifizetés napjáig évi 1,91 % mértékű késedelmi kamat, valamint 3,79 CHF összegű lejárt
és meg nem fizetett késedelmi kamat és perköltségeknek a megfizetésére.
Végső formájában fenntartott kereseti kéreimében pedig kérte a felperes, hogy kötelezze a bíróság
az alperest l 178 785 forint tőke, valamint a tőke után 2016. január l. napjától a kifizetés napjáig a
Ptk.301.§ (3) bekezdése szerinti a szerződéses 13,25 % és a törvényes mértékű - a késedelemmel
érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat egyharmadával megegyező mértékű
- késedelmi kamat együttes összegéből álló késedelmi kamat, továbbá évi 3% mértékű kezelési
költség megfizetésére, melyből 969 968 forint tőke után 2013. június 8. napjától 2015. december
31. napjáig járó 459 816 forint lejárt késedelmi kamat megfizetésére, valamint 9 094 forint lejárt és
meg nem fizetett ügyleti kamatnak az engedményezés napjáig 2013. június 7-ig terjedő időszakra
történő megfizetésére.

Az alperes a felperesi követelést mind jogalapjában, mind összegszerűségében vitatta. Elsődlegesen
hivatkozott arra, hogy az alperessel kötött kölcsönszerződést a felperesi jogelőd nem mondta fel
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szabályszerűen, ugyanis a felmondás nem került kézbesítésre az alperes részére, ekként a követelés
idő előtti, mivel nem vált esedékessé. Ezen túlmenően hivatkozott arra az alperes, hogy a
tisztességtelenül felszámított összeget nem lehet követelni az alperestől, mivel nem lehet
megállapítani, 'hogy a tisztességtelenül fels~ámított összeg milyen mértékben csökkentette a
felperesnek az alperessel szemben fennálló követelését. Ezen túlmenően hivatkozott arra, hogy a
felperesi jogelőd Üzletszabályzatának 6.3. pontja szerint a felmondást követően nem lehet
nyilvántartani a követelést CHF-ban, tehát devizában, csak forintban, ezért a felmondás és a
forintosítás közötti árfolyamkülönbözetet nem köteles viselni az alperes.
Végezetül pedig, hogy amennyiben szabályszerűen megtörtént a felmondás, úgy a kezelési
költséget nem számíthatta fel a felperes az alperessel szemben.

A felperes követelése az alábbiak szerint nem megalapozott:

Az eljárás megindításakor hatályban volt Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi Ill. törvény
(Pp.) 3.§ (3) bekezdése értelmében a jogvita elbírálásához szükséges bizonyítékok rendelkezésre
bocsátása - ha törvény eltérően nem rendelkezik - a feleket terheli. A bizonyítás indítványozása
elmulasztásának, illetve a bizonyítási indítvány elkésett voltának jogkövetkezményei, valamint a
bizonyítás esetleges sikertelensége törvény eltérő rendelkezése hiányában a bizonyításra kötelezett
felet terheli. A bíróság köteles a jogvita eldöntése érdekében a bizonyításra szoruló tényekről, a
bizonyítási teherről, illetve a bizonyítás sikertelenségének következményeiről a feleket előzetesen
tájékoztatni.

Pp.141. (2) A bíróság - ha ez a tényállás megállapításához szükséges -, a feleket felhívja
nyilatkozataik megtételére és lefolytatja a bizonyítási eljárást. A fél köteles a tényállításait,
nyilatkozatait, bizonyítékait - a per állása szerint - a gondos és az eljárást elősegítő pervitelnek
megfelelő időben előadni, illetve előterjeszteni. Ha a bizonyítás lefolytatása az első tárgyaláson
ennek ellenére nem lehetséges, vagy csak részben lehetséges, a bíróság a tárgyalás elhalasztása
mellett eIrendelheti a per további előkészítését.
(6) Ha a felek valamelyike tényállításának, nyilatkozatának előadásával, bizonyítékainak
előterjesztésével - a (2) bekezdésben előírt kötelezettsége ellenére - alapos ok nélkül késlekedik, és
e kötelezettségének a bíróság felhívása ellenére sem tesz eleget, a bíróság a fél előadásának,
előterjesztésének bevárása nélkül határoz, kivéve, ha álláspontja szerint a fél előadásának,
előterjesztésének bevárása a per befejezését nem késlelteti.

Pp.164. § (1) A per eldöntéséhez szükséges tényeket általában annak a félnek kell bizonyítania,
akinek érdekében áll, hogy azokat a bíróság valónak fogadja el.

A bíróság álláspontja szerint a kölcsönszerzödés felmondására szabályszerűen került sor, tekintettel
arra, hogy a kölcsönszerződés felmondását tartalmazó 2013. május 2. napján kelt okirat ragszáma a
felperes által csatolt postajegyzékében megtalálható, amely igazolja annak feladását az alperes
részére.
A másodlagos alperesi hivatkozás alapján a bíróság tájékoztatta a felperest a bizonyítási teherről és
tájékoztatta, hogy pernyertessége érdekében azt is bizonyítania kell, hogy az 1000,13 CHF
tisztességtelenül felszámolt követelés a jelen perrel érintett követelésbe beszámításra került, ennek
érdekében csatolnia kell olyan kimutatást, amelyből egyértelműen megállapítható, hogy
tisztességtelenül felszámított 1000,13 CHF mennyiben csökkentette a felperes jelen perrel
érvényesített követelését külön kimutatva, hogy ezen összeg milyen jogcímen és mennyivel
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csökkentette a felperes fennálló követelésének; költség, kamat és tőkerész ét. A bíróság
figyelmeztette egyúttal a felperest a bizonyítatlanság következményeire.

•
A bíróság felhívását a felperes 2018. április 18. napján átvette, azonban az őt terhelő, arra
vonatkozó bizonyítási kötelezettségének nem tett eleget, hogy kirriutatta volna, hogy az 10'00;13
CHF tisztességtelenül felszámított összeg alapulvételével forintban meghatározott összeg milyen
mértékben csökkentette ajelen perrel érvényesített követelésének költség, kamat és tőkerészét, ezért
a bíróság a felperes kereseti kéreimét elutasította, és az alperes által előterjesztett további
ellenkérelmek vizsgálatát ezért mellőzte.

A bíróság a Pp.78. § (1) bekezdése alapján kötelezte a felperest, mint pervesztes felet a 32/2003. IM'
rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontja szerint meghatározott ügyvédi költségből álló alperesi
perköltségnek a viselésére, melyre vonatkozóan 15 napos teljesítési határidőt állapított meg a
felperesnek a Pp.217.§ (1) bekezdése alapján.

Az ítélet elleni jogorvoslati jogot a Pp.233.§ (1) bekezdése biztosítja.

Ózd, 2018. május 17.

dr. Novák Attila
bíró

--------------------------- - - - - .
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