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Pesti Központi Kerületi Bíróság
Gazdasági Csoport
27.P.300.29212019/12.

A Pesti Központi Kerületi Bíróság

gyvéd ügyvéd) által képviselt
Banco Primus SA (2770-192 Oeiras, Quinta de Fontr, Edificio D. Joao 1., 1., Portugália, törvényes
képviselő: Banco Prirnus Fióktelep Magyarország: 1134 Budapest, Váci-út 33.) felperesnek

'., eljáró ügyvéd: dr.

Dr. Kisházi János (3300 Eger, Fadmsz u. 20JB) egyéni ügyvéd által képviselt
i} l.r. alperes valamint

.) II.r.alperes ellen

deviza kölcsön megfizetése iránt indított perében meghozta és kihirdette a következő:

ÍTÉLETET
A bíróság a keresetet elutasítja.

A bíróság kötelezi felperest, hogy 15 napon belül fizessen meg alpereseknek egyetemlegesen
117.640,- (száztizenhétezer-hatszáznegyven) Ft perköltséget.

Az ítélet ellen a kézbesítéstől számított tizenöt napon belül fellebbezésnek van helye, melyet a
Fővárosi Törvényszéknek CÍmezvea jelen bíróságon Imet elektronikus úton benyújtani.

A felek a fellebbezési határidő lejárta előtt közösen kérhetik a fellebbezés tárgyaláson kivüli
elbírálását. Ha a fellebbezés csak a kamatfizetésre, a perköltség viselésére vagy összegére, a meg
nem fizetett illeték vagy az állam által előlegezett költség megfizetésére vonatkozik; a teljesítési
határidővel kapcsolatos vagy az ítélet indokolása ellen irányul, bármelyik fellebbező fél a
fellebbezésében kérheti tárgyalás megtartását.

INDOKOLÁS

A bíróság a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: TPp.) 206. § (1)
bekezdésére figyelemmel a felek előadásai és a perben csatolt okiratok alapján az alábbi tényállást
állapította meg.

A Banco Primus Fióktelep Magyarország és 1. alperes közt 2008. decernber ll. napján
számon Kö!csönszerződés jött létre. A szerződés alapján a Banco Primus Fióktelep Magyarország
2.096.250, -Ft-ban kölcsönt nyújtott az 1.r.alperesnek a alvázszárnú,

a típusú, J forgalmi rendszámú gépjármű megvásárlása céljából. A gépjármű bruttó
vételára 2.200.000,- Ft ebből 250.000,- Ft öm-észt vállalt az alperes, a Irirelösszeg így 1.950.000,- Ft
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volt, adminisztrációs költségként 146.250,- Ft került felszámításra. A felek a kölcsön futamidejét
120 hónapban határozták meg a havi törlesztőrészletek kezdő összege 30.751,- Ft, esedékessége
2009. január 15. napja volt. A finanszírozás teljes összege a szerződés devizanemében 12.523,15
CHF került meghatározásra. I.r, alperes a Kölcsönszerződés aláírásával egyidejíileg kijelentette,
hogy átvette és tudomásul vette az Üzletszabályzatot A felek rögzítették, hogyaKölcsönszerződés
az aláírás napjával hatályba lépert

A Kölcsönszerződés L számú mellékletét képezte a 2008. . napján aláírt Gépjármű
átadási jegyzőkönyv, melynek értelmében a szállító Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság aláírásával igazoltan átadta, Lr, alperes pedig átvette a
Kö!csönszerződésben meghatározott gépjárművet. .

A Kölcsönszerzódés mellékletét képezte a felek ugyanezen a napon Vételi jogot alapító szerződése,
melynek értelmében az Lr, alperes a gépjárműre vételi jogot engedett a Banco Primus Fióktelep
Magyarországnak. A Kölcsönszerződés mellékletét képezte továbbá a 2008. december 11.-i dátumú,
Gépjármű eladására vonatkozó megbízási szerződés is.

A Banco Primus Fióktelep Magyarország és ILr. alperes 2008. .. napján Kezességi
Szerződést kötött egymással, melybcn Il.r, alperes készfizetői kezességet vállalt a L számú
Kölcsönszerződésból eredő, az Lr. alperes által vállalt kölcsön és járulékai megfizetéséért.

A Banco Primus Fióktelep Magyarország a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói
kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről
szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb
rendelkezésekről szóló 2014. évi XL. törvénybe foglalt elszámolási kötelezettségének eleget tert

A felperes végleges kereseti kérelmében mindösszesen 2.308.354,- Ft valamint ezen összeg után
2014. október 16. napától a kífízetésíg járó évi 19,47% késedelmi kamat továbbá a perköltsége
megfizetésére kérte kötelezni egyetemlegesen az alpereseket.
A keresete ténybeli alapjaként előadta, hogy felperes és I. alperes közt 2008. december 11. napján

számon a rPtk. 523.§ (1) bekezdés szerinti fogyasztási kö!csönszerződés jőtt létre. A felperes
a Kölcsönszerződés 5. pontjában megjelölt 1.950.000,- Ft összegű költségekkel együtt 2.096.250, -
Ft-ban kölcsönt nyújtott az Lr, alperesnek a ) típusú, j forgalmi rendszámú
gépjármű megvásárlása céljából. 1.r. alperes 120 hónap futamidőre, a svájci frank alapú
finanszírozás következtében változó havi törlesztőrészletekben - az elsö havi törlesztőrészletek
esedékességének időpontjában 30.751,- Ft, esedékessége 2009. január 15. napja - vállalta a
kölcsönt visszafizetni. A Kölcsönszerződés létrejöttének feltételeként felperes kezességvállalást írt
elő, erre tekintettel Il.r, alperes 2008. december ll. napján készfizető kezességet vállalt a Kezességi
szerzödésben foglaltak szerínt,

l.r. alperes a fizetési kötelezettségének utoljára 20l4. május 15. napján a 64. hónapban esedékes
törlesztőrészletlel tett .. eleget, ezt követően nem teljesített, amire tekintettel felperes a
Kölcsönszerződést az Uzletszabályzat 26.2 pontja szerím 2014. október 10. napján kelt levelében
felmondta. A felmondásról II.r. alperest 2014.október 10. napján kelt levelében tájékoztatta és
felhívta a kezességvállalásból eredő kötelezettsége teljesítésére.

Az ..alp~r:sek é~~e~_ ellmkére:m_ükben a felperes keresetének elutasítását, a felperes
perkol~.e~kben t?rteno. marasztalasat kérte. Elsődlegesen hivatkoztak a Kölcsönszerződés létre
n~m Jon_ere, éllasponüuk .sze~nt a ~déskötéskor hatályban VQ!t külföldi székhelyű
vállalkozások . rnagyarorszagt fióktelepeiről es kereskedelmi képviseleteiről szóló 1997. évi
~X~r. tö~eny (F~t.) ~.§b) pontja szerint a fióktelep jogi személyiséggel nem rendelkezik, így
JogaI es kötelezenségei sem lehetnek, szerződést nem köthet. Másodlagosan alperesek az
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árfolyamkockázati tájékoztatás hiányára hivatkoztak, mert az bár megfelel a szerződéskötéskor
hatályos Hpt203.§ (6) és (7) bekezdésének, de a perbeli szerződés fogyasztói szerződés és mint
ilyen nem felel meg a 93/13/ EGK Irányelv 4. cikk (2) bekezdés szerinti világos és érthető
megfogalmazás követelményének.

A felperes keresete nem alapos.

Az alperesi védekezésre tekintettel bíróságnak mindenekelőtt abban abban a kérdésben kellett állást
foglalnia, hogy felperesnek van-e kereshetőség i joga, vagyis a felperes jogosult-e az alperessel
szemben az igényérvényesítésre.

A rPp. 3. § (1) bekezdés szerím a biróság a polgári ügyek körében felmerült jogvitát erre irányuló
kérelem esetén bírálja el. Ilyen kérelmet - ha törvény eltéróen nem rendelkezik - csak a vitában
érdekelt fél terjeszthet elő.

Az Fkt. 2.§ b) pontja értelmében fióktelep: a külföldi vállalkozás jogi személyiséggel nem
rendelkező, gazdálkodási önállósággal felruházott olyan szervezetí egysége, amelyet önálló
cégformaként a belföldi cégnyilvántartásban a külföldi vállalkozás fióktelepeként bejegyeztek

A 3. § (l) bekezdés szerint 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.

A 24. § (1) bekezdés szerint külföldi székhelyű hitelintézet. pénzügyi vállalkozás, biztosító,
biztosításközveűtő, biztosítási szaktanácsadó magyarországi· fióktelepe, továbbá a külföldi
székhelyű vállalkozás befektetési, kiegészítő befektetési. árutőzsdei szolgáltatást, valamint
befektetési alapkezelési, elszámolóházi, tőzsdei, továbbá közraktározási tevékenységet végző
belföldi fióktelepe (a továbbiakban: pénzügyi fióktelep) létesítésére, működésére, állami
felügyeletére, ellenőrzésére, továbbá megszüntetésére, illetve a fizetésképtelenségi eljárásokra az e
törvényben foglaltakat akkor kell alkalmazni, ha a külön törvény másként nem rendelkezik.
(2) A valamely EGT-államban bejegyzett külföldi vállalkozás pénzügyi fióktelepe az alapítássaJ jön
létre, és Magyarországon a külön törvényben foglaltak szerint kezdheti meg működését, mellyel
egyidejűleg benyújtja a cégbejegyzésre vonatkozó kérelmét is.
(3) A valamely EGT-államban székhellyel rendelkező külföldi vállalkozás által létesített pénzügyi
fióktelep az alapítója nevében, képviseletében jár el, továbbá a 10. § (1)-(2) bekezdésében
foglaltakat nem kell rá alkalmazni.

Az Fkt. szerződéskötéskor hatályos 3.§ (1) bekezdése értelmében a külföldi vállalkozás csak
fióktelepe útján járhat el a hatóságokkal, harmadik személyekkel szemben, tevékenységet belföldön
csak a fióktelepe útján fejthet ki. Az Fkt ezen túlmenően úgy rendelkezik, hogy az EGT
tagállamban székhellyel rendelkező külföldi vállaikotás pénzügyi fióktelep alapítója nevében,
képviseletében járhat el. A külföldi székhelyű felperes tevékenységét a Banco Primus Magyarország
Fióktelepen keresztül folytatja, aki jogosult a felperes képviseletére.

A 2008..,
Hitel nyújtó és

napján kelt Kölcsönszerződést a Banco Prirnus Fióktelep Magyarország mint
mint Ügyfél közt jött létre.

Az ugyanezen a napon kelt és a Kölcsönszerződés mellékletét képező további szerződéseken (Véteti
jogot alapító szerződést, Kezességi szerződést, Gépjármű eladására vonatkozó megbízast
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szerződést) szerződést kötő félként színtén a Banco Primus Fióktelep Magyarország szerepel,
Egyik szerződésen sincs feltüntetve, hogy a Banco Primus Fióktelep Magyarország az alapító
Banco Primus SA nevében, képviseletében járna el és így a Banco Primus SA lenne a hitelező, a
másik szerződő fél. Hitelezőnek így a Fióktelepet kell tekinteni és nem felperest.

A rPp. 3.§ (1) bekezdés a keresetindítás kapcsán valamilyen jogi érdekeltséget kíván meg a féltől,
vagyis a pernek kihatással kell lennie a fél jogi helyzetére (pI.: jogot szerez, kötelezettségtől
szabadul stb.). A vitában érdekelt fél kifejezés így a fél és a per tárgya közötti anyagi jogi
kapcsolatra utal, a fél saját jogán indít keresetet, mert az érvényesített jognak ö a jogosultja (anyagi
jogi jogosult). Mivel a felperes perbeli igénye a Kölcsönszerződésből és az azzal együtt kötött
további szerződésekből fakad, mely szerződéseket azonban nem ő kötötte, és a szerződésekből nem
tűnik ki, hogy a Fióktelep a felperes képviseletében járt volna el ezért - anyagi jogosultság
hiányában - a felperes nem érvényesítheti a szerződésből fakadó igényét alperessel szemben.

A szerződéskötéskor hatályos Fkt. 2.§ b) pont és 24.§ (3) bekezdés értelmében az EGT államban
bejegyzett vállalkozás pénzügyi fióktelepe a vállalkozás önálló jogalanyisággal, jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezeti egysége, a külföldi vállalkozás része, a vállalkozás üzleti
tevékenységének helyszíne. A Banco Primus Fióktelep Magyarország ezért a szerződéskötés
időpontjában a vállalkozástól elkülönült jogalanyisággal nem rendelkezett, saját nevében szerződést
nem köthetett, jogot nem szerezhetett, kötelezettséget nem vállalhatott. Az Fkt. 2012. október 28.
napjától hatályos 3.§ (la) bekezdés alapján a fióktelep jogképes, cégneve alatt a külföldi vállalkozás
javára jogokat szerezhet, kötelezettségeket vállalhat Az Fkt. 2012. október 28. napjától hatályos
módosítása tehát jegképességgel. önálló jogalanyisággal ruházta fel a fióktelepet, ez a rendelkezés
azonban visszamenőleges hatállyal nem rendelkezik, visszamenőlegesen nem teszi jogképesség a
fióktelepet. A Banco Primus Fióktelep Magyarország 2008. . napján szerződést a saját
nevében fentiekre tekintettel nem köthetett.

A bíróság fentiekre tekintettel a keresetet összegszerüségében [lern vizsgálta, a keresetet a felperes
anyagi jogi jogosultságának (szerződéskötésének) hiányában elutasította.

Figyelemmel arra, hogy a felperes pervesztes lett, ezért a pp. 78. § (1) bekezdése alapján köteles a
perköltség megtérítésére, mely alperesek jogi képviselőjének munkadíj ából áll, melynek mértékét a
bíróság a 32/2003. (VIII. 22.) lM rendelet 3. § (2) bekezdésének a) pontja szerint 117.640,- Ft-ban
állapította meg.

Ajogorvoslan jogot a pp. 233. § (1) bekezdése biztosítja.

Budapest, 2019. június 7.

dr. Kükedi Flóra Júlia s.k.
bíró
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