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A Pesti Központi Kerületi Bíróság

a által képviselt
Baneo Prímus Fióktelep Magyarország (1132 Budapest, áciút 33.) felperesnek,

által képviselt
alperes ellen

deviza kölcsön iránt inditott perében meghozta az alábbi

ÍTÉ LE TE T.

A keresetet elutasítja.

A biróság kötelezi a felperest, hogy 15 napon belül fizessen meg a felperesnek 36.362,
(harminchatezer-háromszázhatvankettö) forint perköltséget.

Az ítélet ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül fellebbezésnek van helye, amelyet jelen
bíróságnállehet előterjeszteni a Fővárosi Törvényszékhez címezve.

Fellebbezésnek az elsőfokú eljárás szabályainak lényeges megsértésére, vagy az ügy érdemi
elbírálásának alapjául szolgáló jogszabály téves alkalmazására hivatkozással van helye.
Lényeges eljárási szabálysértésnek az olyan jogszabálysértés minősül, amelynek az ügy érdemi
elbírálásra kihatása volt.

A fellebbezést a másodfokú tanács elnöke hivatalból elutasítja, ha a fellebbezés nem az elsőfokú
eljárás szabályainak lényeges megsértésére, vagy az ügy érdemi elbírálásának alapjául szolgáló
jogszabály téves alkalmazására hivatkozással került előterjeszrésre. Azonban ezen elutasításnak
nincs helye, ha a fellebbező megjelöli, hogy az elsőfokú ítélet meghozatala előtti eljárás mely
mozzanatát tartja jogszabálysértőnek, illetve azt, hogy az ítélet álláspontja szerint mely jogát, v3e,O)'
jogos érdekét sérti.

A másodfokú eljárásban új tények állításának, illetve új bizonyítékek előterjesztésének helye nincs.
E tilalom nem érvényesül, ha a tények előadására, illetve bizonyítékok előterjesztésére az elsőfokú
eljárásban a bíróság eljárási szabálysértésére, vagy téves jogalkalmazása miatt nem kerülhetett SOf.

A másodfokú bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz, azonban a felek bármelyikének
kérelmére tárgyalást tart. E kérelmet a fellebbező fél a fellebbezésben. illetve az ellenfél csatlakozó
fellebbezésének kézhezvételétől számított 8 napon belül, a fellebbező fél ellenfele, pedig a
fellebbezés kézhezvételétől számított 8 napon belül terjesztheti elö. E határidő elmulasztása esetén a
határidő utolsó napjától számított 60 nap elteltével igazolási kérelem akkor sem terjeszthető elő, ha
a mulasztás csak késöbb jutott a fél tudomására, vagy az akadály csak később szünt meg.
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A bíróság az alábbi tényállást állapította meg:

A felperes és az alperes 2009. november 23. napján svájci frank alapú fogyasztó kölcsönszerződést
kötöttek egymással a _ forgalmi rendszámú gépjármű alperes általi megvásárlása
finanszírozása céljából. A kölcsön összege 1.165.660,-FtJ6.629,85 svájci frank, a futamidő 60
hónap, a törlesztőrészletek esedékességének napja minden hónap 15. napja, az e1őzetesen
megállapított törlesztőrészlet összege 159,78 svájci frank, az ügyleti kamatláb 15,59 %, a teljes
~teldíj-mutató induló mértéke 21,65 % volt. A szerződés részét képezté~res által
alkalmazott Általános Szerződési Feltételek is, amelyekben a peres felek a _. forgalmi
rendszámú gépjármű tekintetében a felperes részére vételi jogot alapítottak.

Az alperes a kölcsönrészletek visszafizetésére vonatkozó kötelezettségének utoljára 44.
törlesztőrészlet megfizetésével tett eleget, törlesztési kötelezenséget ezt követően nem teljesítette.
Erre tekintettel a felperes az alperes által 2014. január lO-én átvett jognyilatkozatávaJ a szerződést
azonnali hatállyal felmondta. Az alperes tartozása ekkor 619.594,- Ft tőkéből, 11.066,- Ft késedelmi
kamatból, 107.500,- Ft költségből. és 1.185,- Ft árfolyamküJönbözetből állt.

A felperes vételi jogát megkísérelte érvényesíteni 2014. január l3-án, de az nem vezetett
eredményre, mert az alperes tájékoztatása szerint a gépjárművet ellopták. A feJperesnek a gépjármű
birtokbavételének megkísérlésével további 63.500,- Ft költsége merült fel.

A felperes az alperessel szemben fennálló követelése érvényesítése céljából fizetési meghagyás
kibocsátását kérte dr. Bókai Judit budapesti közjegyzőtől. A~/_2014. számú fizetési
megbagyásos eljárás az alperes ellentmondása folytán perré ala~.

A per folyamán a felperes a 2014. évi XXXVIII. és XXXX. törvények alapján elszámolt az
alperessel 2015. április 27-én, és megállapította, hogy 75.997,- Ft-ot számított fel tisztességtelenül
az alperesnek.

A felperes - a kölcsönszerződés megkötéskor hatályban volt, a Polgári Törvénykönyvről szóló
1959. évi IV. törvény (Ptk.) 523. § (1) bekezdésére alapított - keresetében 727.245,- Ft és járulékai,
továbbá a perrel összefüggésben felmerült költségei megfizetésére kérte kötelezni az alperest.

Előadta, hogy a szerződés felmondása kézbesítésre került, az alperes arról tudomással birt Az
alperes a kölcsön összeget felvette, a felperesi pénzen gépjárművet vásárolt, tehát a kölcsönt fel is
használta, a törlesztési kötelezettségének azonban nem tett eleget A felperesnek fel kellett
mondania a szerződést, amelynél fogva 235.516,- Ft lejárt és 427.844,- Ft esedékessé váló tőkéből,
50.000,- Ft szcrződésmegszüntetési díjból, 1.185,- Ft árfoIyarnkülönbözetből és 12.700,- Ft
intervenciós költségből álló követelése merült fel.
Az alperes érdemi ellenkérelmére válaszul előadta azt, hogy a felperes képviselője a Banco Primus
S.A. alapítónak. A felperes mind anyagi jogi, mind alaki jogi szempontból a cégjegyzékbe
bejegyzett pénzügyi intézmény fióktelepeként saját maga köthetett a perbeli szerződés létrejöttekor
szerződést, pert indíthat és perelhető is a fíóktelepi minőségből következő saját jogalanyisága
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folytán.

A perbeli szerződés a perbeli adatok szerint létrejött deviza alapú kölcsönszerződés, nem kizárólag
blankettából áll, hanem annak része a perben hivatkozottak: szerint az üzletszabályzat is. A kirovó
pénznem a svájci frank, a lerovó pénznem pedig a forint, a folyósítás és a törlesztés is a lerovó
pénznemben történt. A perbeli szerződés nem érvénytelen azért, mert a kölcsön összegét forintban
(lerovó pénznem) határozta meg, de az az így meghatározott kölcsöntőke összeg devizaban (kirovó
pénznem) kifejezett egyenértékének meghatározásával történt. Ebből következően a szerződés
tartalmazta a tárgyát, azaz a kölcsön összegét. Ehhez hasonlóan a perbeli kölcsönszerződés már
önmagában is tartalmazza az induló törlesztőrészletek meghatározását is.

Álláspontja szerint az árfolyamkocká.zattal összefüggésben a felperes által nyújtott tájékoztatás
alkalmas volt arra, hogy az átlagosan tájékozott, ésszerűen figyelmes és körültekintő, átlagos
fogyasztó mércéjével mérve világos és érhető módon adjon tájékoztatást az árfolyamkülönbözet
megítélése vonatkozásában. Nem értékelhető tévedésként az, ha az adós arra hivatkozik, hogy nem
olvasta el a szerződés, illetve a tájékoztatást, vagy átolvasta ugyan, de egyes rendelkezéseit nem
értette meg. Egy kölcsönvevőtől minimálisan elvárható ugyanis, hogy a szerződést alaposan
áttanulmányozza, és szükség esetén az általa nem érthető rendelkezésekről tájékoztatást kérjen. A
perbeli szerződés egy nyilvánvalóan részletes kockázatfeltárást tartalmaz, tehát a perbeli
szerződésnek a ptk. 209. § (1) bekezdésén alapuló tisztességtelensége nem vethető fel alappaL
Hivatkozott e körben arra, hogy az árfolyamkockázat a szerződés fószolgáltatást megállapító
feltételei körébe sorolandó, ezért az alperes nem számolhat azzal a perben, hogy a perbeli
szerződésből fakadóan a jogalapi hivatkozásai alapján eltérő módon illetné meg bármiféle
pénzkövetelés vagy tartozáscsökkentés, vagy elengedés, vagy beszámítás a felperessel szemben.

A felperes további általános, az alperes érdemi ellenkérelmében szereplő vitatásokkal
összefüggésben nem álló előadásokat is tett

Az alperes érdemi eDenkéreImében kérte a kereset elutasítását és a felperes perköltségekben való
marasztalásat.

Előadta, hogy a szerződéskőtéskor hatályban volt jogszabályi rendelkezések alapján a fióktelep jogi
személyiséggel nem rendelkezett Így a perbeli szerződés sem jött létre, azt ugyanis a felperes
jogképessége híján nem köthette volna meg. A felperes ugyanis a szerződéskötés napján nem volt
jogosult arra, hogy saját nevében, saját javára a perbeli kölcsönszerződést az alperesset megkösse.
Elkülönült polgári jogalanyisággal ugyanis ekkor nem rendelkezett, ezért csak az alapító, EGT
tagállamban székhellyel rendelkező külföldi vállalkozás nevében köthetett volna ilyen tartalmú
szerződést, Figyelemmel ezen elkülönült jogalanyiság hiányára, kétséget kizáróan megállapítható,
hogy a per tárgyát képező kölcsönszerződés nem jött létre, a felperes ezen létre nem jött szerződésre
alapított követelése pedig nem lehet megalapozott. Az tény, hogy 2012. október 28. napjától
jogszabályváltozás folytán a pénzügyi fióklelep jogképes, visszaható hatállyal az ezen időpontot
megelőzően kötött szerződések vonatkozásában nem teremt önálló jogalanyiságot. A perbeli
kö}csönszerződés preambulumából egyértelműen és határozott módon kitűnik az, hogy a felperes a
kőlcsőnszerződést a saját nevében, a saját javára kívánta megkötni.

Másodlagosan hivatkozott arra, hogy a kölcsönszerződés az árfolyamkockázatról szóló tájékoztatás
elmaradása miatt is érvénytelen. A felperes nem tett eleget a bírósági gyakorlat és a vonatkozó

.__ ..._-_._-.-
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Az Fkt. 2012. október 28-tól hatályos 3. § (la) bekezdése szerint a fióktelep jogképes, cégneve alatt
a külföldi vállalkozás javára jogokat szerezhet és a külföldi vállalkozás terhére kötelezettségeket
vállalhat, így különösen vagyont szerezhet, szerződést köthet, pert indíthat és perelhető.

A bíróság az ítéletét az alábbi jogi indokok alapján hozta meg:

A felperes keresete alapjául szolgáló kölcsönszerződés - annak megfogalmazása szerint - a Banco
Primus Fióktelep Magyarország, mint hitelező és az 1. r. alperes, mint ügyfél között jött létre. A
kölcsönszerződéssel egyidejűleg megkötött vételi jogot alapító szerződés ugyancsak a Banco Prirnus
Fióktelep Magyarország és az alperes között jött létre, ahogyan a gépjármű eladására vonatkozó
megbízási szerződésben is a Banco Prirnus Fióktelep Magyarország szerepel megbízottként. Ezen
szerződések egyike sem tartalmaz utalást arra, hogy a felperes nem a saját nevében, hanem alapítója,
a Banco Primus S.A. nevében vagy képviseletében járt volna el.

A perbeli jogképességet meg kell különböztetni az anyagi jog rendelkezésein alapuló aktív perbeli
legitimációtól. (EBH2005.1227.). Az Fkt. 2009. november 13. napján hatályos 24. § (3) bekezdése
alapján az EGT tagllamban székhellyel rendelkező hitelintézet és pénzügyi vállalkozás
magyarországi pénzügyi fióktelepe a külföldi vállalkozás része, a külföldi vállalkozás üzleti
tevékenységének helyszíne, ezért a külföldi vállalkozás tól elkülönült jogalanyisággat a
szerződéskötés időpontjában nem rendelkezett. Ebből következőerr a szerződéskötés időpontjában a
fióktelep a saját nevében nem köthetett szerződést, kizárólag az alapítója nevében és képviseletében
járhatott volna el, illetve köthetett volna szerződést.

Az Fkt. 2012. október 28. napjától hatályos 3. § (la) bekezdése volt az, amely a pénzügyi
fióktelepek jogképességét biztosította. Ebből a szempontból tehát megállapítható, hogy a felperes a
per megindításakor már rendelkezett jogképességgel, így eljárás jogi értelemben pert indíthat. A
hivatalból vizsgálandó aktív perbeli legitimáció körében azonban a szerződéskötés időpontjában
hatályos jogszabályokat kell alapul venni. A korábban kifejtettek szerint a vonatkozó jogszabályok
még nem teremtették meg a fióktelep önálló jogalanyiságát a szerződés megkötésének időpontjában,
ebből következőerr pedig az abban az időpontban jogalanyisággal még nem rendelkező felperes a
saját nevében nem köthetett szerződést, tehát e szerződés a Ptk. 205.§ (l) bekezdésére figyelemmel
nem jött létre. A felperes ezen okból nem jogosult a szerződésből fakadóan saját nevében igényt
érvényesíteni, ezért a keresetét el kellett utasítani.

A bíróság utal arra, hogy ugyan a jogalkalmazásról szóló 2011. évi CLXI. törvény 42. § (1)
bekezdése értelmében a Kúria jogegységi határozatai a bíróságokra nézve kötelezően
alkalmazandóak, és nem vitásan a Kúria 1/2014. Polgári Jogegységi Határozatának 2. pontja
meghaJadottnak tekintette az 1/2012 Polgári Jogegységi Határozatot, de ezen jogegységi határozat
azonban a szerződéskötés időpontjába hatályos jogszabályra vonatkozó értelmezést tartalmazott
akként, hogy a pénzügyi fióktelep jogképességgel nem rendelkezik. A bíróságnak: pedig
szerződéskötéskor hatályos jogszabályi környezetet kell vizsgálnia ítéletének meghozatala során.

A bíróság az előbbiekben kifejtett álláspontjára tekintettel az alperesnek az árfolyamkockázattal
kapcsolatos felperesi tájékoztatás tisztességtelenségére vonatkozó érdemi védekezését nem
vizsgálta. Tekintettel e tényre a bíróság a felperes ezzel kapcsolatos észrevételeit tartalmazó
előkészítő iratának kézbesítését a per szükségtelen elhúzódásának elkerülése érdekében mellözte. A
fióktelep jogképességével kapcsolatos felperesi álláspontot tartalmazó beadványt pedig a bíróság
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jogszabályok által megkövetelt tájékoztatásnak sem írásban, sem szóban. Kétségtelenül
megállapítható, hogy olyan kockázatfeltárás, amelynek átvételét aláírásával igazolta volna az
alperes, nem történt. A szerződésben szereplő ilyen tárgyú rendelkezés önmagában azért, mert a
szerződésben rögzítették, nem jelenti azt, hogy világos, érhető, és átlátható is lenne. A felperes által
csatolt kölcsönszerződés a figyelemfelhívó figyelmeztető funkciót nem látja el, nem alkalmas az
alperest mint fogyasztót érő információs hátrány kiküszöbölésére. Márpedig ha a feltétel nem
világos és érhető, az önmagában a feltétel tisztességtelenségét eredményezi.

Hivatkozott továbbá a tartozása összege tekintetében arra, hogy a felperes azzal kapcsolatban csak
állítást tett, a részére megküldött iratok között nincs semmiféle részletes kimutatás, amelyben
okszerűen levezetné azokat az összegeket, amelyek a követelése alapján képezik. Önmagában a
devizatörvények szerinti elszámolás ugyanis ezt nem pótolja, tekintettel arra, hogy azok kizárólag az
árfolyamréssel és az egyoldalú kamatemeléssel kapcsolatos elszámolási vitát rendezték, és ebben a
két körben kellett a tisztességtelenül beszedett túlfizetéseket rendezni. Tehát ebben a két körben
nem vitatható ezen elszámolás, minden más esetben igen.

Gk~t megalapozatlan. \

A bíróság a tényállást a peres felek nyilatkozatai, és a felperes rendelkezésre bocsátott okiratok
tartalma alapján állapított meg.

A bíróság a fenti bizonyítékokat a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésekor
hatályban volt, a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi m. törvény (Pp.) 206. § (1) bekezdése
alapján, a maguk összességében értékelte és meggyőződése szerint bírálta el.

A bíróság ítéletét az alábbi jogszabályi rendelkezésekre alapította:

A Ptk. 198. § (1) bekezdése szerint a szerződésből kötelezettség keletkezik a szolgáltatás
teljesítésére és jogosultság a szolgáltatás követelésére.

A külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről
szóló 1997. évi CXXXII. törvény (Fkt.) a szerzödéskötéskor hatályos 3. § (l) bekezdése rögzíti,
hogy külföldi vállalkozás a Magyarországon nyilvántartásba vett fióktelepe, illetve fióktelepei útján
(a továbbiakban: fióktelep) belföldön e törvény rendelkezései szerint vállalkozási tevékenység
végzésére jogosult; ennek során a fióktelep tevékenységével összefüggésben - ha törvény másképp
nem rendelkezik - a fióktelep jár el a hatóságokkal és harmadik személyekkel szemben fennálló
jogviszonyokban, valamint a külföldi vállalkozás más fióktelepeivel fennálló kapcsolatokban.

Az Fkt. szerződéskötéskor hatályos 2. § hj pontja alapján e törvény alkalmazásában fióktelep a
külföldi vállalkozás jogi személyiséggel nem rendelkező, gazdálkodási önállósággal felruházott
olyan szervezeti egysége, amelyet önálló cégfonnaként a belföldi cégnyilvántartásban a külföldi
vállalkozás fióktelepeként bejegyeztek.

Az Fkt. szerződéskötéskor hatályos 24. § (3) bekezdése értelmében a valamely EGT-áHamban
székhellyel rendelkező külföldi vállalkozás által Iétesitett pénzügyi fióktelep az alapítója nevében,
képviseletében jár el, továbbá a 10. § (l)-(2) bekezdésében foglaltakat nem kell rá alkalmazni.
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azért nem kézbesítette az alperesnek, mert az alperes az azzal kapcsolatos álláspontját már korábban
maradéktalanul kifejtette, így a per elbíráláshoz további nyilatkozatokra nem volt szükség.

Mindezekre tekintettel a bíróság a keresetet elutasította.

Tekintettel arra, hogy az alperes a pertárgyérték 100 o/o-ábanpernyertes lett. jogosult a felperessel
szemben a jogi képviseletével összefiiggésben felmérült ügyvédi munkadijból (36.362,- Ft) álló
perköltsége 100 o/o-ára.

A fellebbezés lehetőségét a Pp. 233.§ (1) bekezdése biztosítja.

Budapest, 2018. április 13.
dr. Hideg Nagy Kornél s, k.

biró
Akiadmány hiteléül:


