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73.Pf.630.377/2019/9.

A Fővárosi Törvényszék mint másodfokú bíróság a

,.) által képviselt-Banco Primus Fióktelep Magyarország (1134 Budapest, Váci út 33.) Lr,
Nartex Pénzügyi Zrt. ( 10Bl Budapest, Csokonai u. lD. fszt. 3.sz.) Il.r. felperesnek

személyesen eljáró
alperes ellen,

deviza alapú kölcsön visszafizetése iránt indított perében a Budai Központi Kerületi Bíróság 201B.
november 14. napján kelt 1.P.X1.20.B5B/201B/21.sz. ítéletével szemben az alperes 22. sz. alatt
benyújtott fellebbezése folytán meghozta az alábbi

ÍTÉLETET

A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét megváltoztatja és a keresetet elutasítja.

Kötelezi a felperest, hogy fizessen meg az államnak az adóhatóság külön felhívására 131.000
(százharmincegyezer) forint az állam által előlegezett fellebbezési illetéket.

Az ítélet ellen fellebbezésnek nincs helye.

Indokolás

A felperes módosított keresetében azt kérte, hogy a bíróság kötelezze az alperest 1.637.B51 Ft tőke
és ennek 2015. február 2. napjától járó 24,01% mértékű késedelmi kamata és perköltség
megfizetésére.
Keresetét arra alapította, hogy az alperes a 2009. január 9. napján megkötött kölcsönszerződésből
eredő fizetési kötelezettségét nem teljesítette, a 2013. október 25. napján kelt felmondás folytán a
szerződésből eredő valamennyi tartozás lejárttá és esedékessé vált.
A felperes álláspontja szerint jogosult volt a perbeli szerződés megkötésére, mert anyagi és alaki
jogképességgel is rendelkezett a szerződéskötés időpontjában is. Hangsúlyozta, hogy 2012. október
27. előtt a pénzügyi fióktelep a törvény erejénél fogva volt jogosult az alapító külföldi vállalkozás
képviseletében a szerződés megkötésére. Ezen túlmenően azonban a szerződés létrejött amiatt is,
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mert a szerződéses szolgáltatások teljesítésre kerültek, a kölcsönt a felperes folyósította, az alperes
pedig hosszú ideig eleget tett a visszafizetési kötelezettségének. 
Az összegszerűségre vonatkozó alperesi vitatásra úgy nyilatkozott, hogy az adminisztrációs költség
a  szerződés  5.  pontjában  került  meghatározásra,  az  alperest  terhelő  további  díjak  az
Üzletszabályzatban,  illetve  a  Kondíciós  Listában  vannak  feltüntetve,  a  késedelmi  kamatról  a
szerződés 13. pontja és az Üzletszabályzat rendelkezik.

Az alperes ellenkérelmében a kereset  elutasítását  kérte,  annak jogalapját  és összegszerűségét  is
vitatta.  Elsődlegesen  arra  hivatkozott,  hogy  a  felperes  a  szerződéskötés  időpontjában  nem
rendelkezett  jogképességgel,  ezért  a  szerződés  nem  jött  létre,  arra  jogot  alapítani  nem  lehet.
Álláspontja szerint a 2012. október 28-ai jogszabály módosítás a korábban kötött  szerződésekre
nem hatott  ki,  a  jogszabályi  rendelkezésnek  visszamenőleges  hatálya  nem volt,  így  a  felperes
jogképességének hiánya miatt a felek között nincs szerződés. 
Az alperes vitatta a kereset összegszerűségét is, a felszámított díjak és költségek vonatkozásában.
Vitatta továbbá a felmondás időpontjáig keletkezett tartozás összegszerűségét is.

Az elsőfokú bíróság ítéletével kötelezte az alperest, hogy 15 napon belül fizessen meg a felperesnek
1.637.851 Ft-ot és ennek 2015. február 2. napjától a kifizetés napjáig járó évi 24,01% mértékű
késedelmi kamatát és 156.202 Ft perköltséget. 
Az  alperes  vitatására  tekintettel  az  elsőfokú  bíróság  először  azt  vizsgálta,  hogy  a  felperes
rendelkezett-e  jogképességgel  a  perbeli  szerződés  megkötésekor.  Ezzel  kapcsolatban  idézte  a
szerződés megkötésének időpontjában hatályos 1997. évi CXXXII. tv. (Fkt.) 3. § (1) bekezdését,
valamint a 24. § (3) bekezdésében írtakat. A 2012. évi CLI. tv. iktatta be az Fkt.-be a 3. § (1a)
bekezdését 2012. október 28-ai hatályba lépéssel, mely szerint a fióktelep jogképes. 
Megítélése  szerint  az  Fkt.  fenti  módosítására  azért  került  sor,  mert  ellentmondásos  volt  a
joggyakorlat, ami az 1/2012. PJE határozatban is tükröződött. 
Az  elsőfokú  bíróság  álláspontja  szerint  a  módosítás  előtt  is  az  következett  az  Fkt.  3.  §  (1)
bekezdéséből,  hogy  a  fióktelep  a  külföldi  vállalkozás  jogi  személyiséggel  nem  rendelkező
szervezeti egysége, a cég neve alatt folytatott tevékenysége tekintetében gazdasági önállósággal van
felruházva és ilyen módon jogalanynak tekintendő. Az Fkt. 2012. október 28-ai módosítása nem
újonnan  teremtette  meg  a  pénzügyi  fióktelep  jogalanyiságát,  hanem csak  egyértelműsítette  azt
(BDT2013.2963,  BH2014.20,  EBH2017.K.2).  Az  elsőfokú  bíróság  utalt  arra  is,  hogy  a  Kúria
1/2014.  PJE határozat  2.  pontja  szerint  meghaladottnak  tekintette  az  1/2012.  PJE határozatban
írtakat.  Mindezek  alapján  megállapította,  hogy  a  felperes  a  szerződéskötés  időpontjában
rendelkezett  jogképességgel,  jogalanyisága  folytán  jogosult  volt  a  perbeli  kölcsönszerződés
megkötésére.
Ezt követően a kereset összegszerűségét vizsgálta. Hangsúlyozta, hogy az alperes többszöri felhívás
ellenére a tartozás összegszerűségét csak általánosságban vitatta. Nem nyilatkozott arról, hogy az
összegszerűséget pontosan miért, mely részösszegek vonatkozásában kifogásolja.
A  felperes  a  DH2  tv.  szerinti  elszámolási  kötelezettségének  eleget  tett,  a  tisztességtelenül
felszámított 101.060 Ft + 559 Ft levonásra került a tartozásból. 
Az alperesi vitatásra tekintettel az elsőfokú bíróság külön is vizsgálta az egyes díjak és költségek
jogalapját és összegszerűségét. 
Ezzel  kapcsolatban megállapította,  hogy az  Üzletszabályzat  és  a  Kondíciós  Lista  egyértelműen
tartalmazza a kezelési költség, valamint egyéb költségek és díjak összegét, annak felmerülését és
számítási módját. A felperes ennek megfelelően számolta fel ezeket a költségeket. 
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Mindezekre tekintettel az alperest a keresetnek megfelelően marasztalta. A késedelmi kamatról az
Üzletszabályzat 16.4. pontja alapján rendelkezett. A perköltségről a Pp. 78. § (1) bekezdése alapján
határozott. 

Az elsőfokú bíróság ítéletével szemben az alperes nyújtott be fellebbezést, melyben kérte az ítélet
megváltoztatását, a kereset elutasítását és perköltsége megtérítését. Fenntartotta azon álláspontját,
hogy  a  szerződéskötés  időpontjában  a  felperes  jogképességgel  nem  rendelkezett,  az  elsőfokú
bíróság ezzel kapcsolatos okfejtése téves. A kölcsönszerződés nem jött létre, tekintettel arra, hogy a
felperes 2009. január 9. napján az 1997. évi CXXXII. tv. 24. § (3) bekezdése értelmében - mint
pénzügyi fióktelep - kizárólag alapítója képviseletében törvényes képviselőként járhatott el, önálló
jogképességgel  nem  rendelkezett.  A 2012.  október  28-án  hatályba  lépő  jogszabály  módosítás
ruházta fel a fióktelepeket jogképességgel. A perbeli időszakban a felperesnek kizárólag arra volt
jogosultsága, hogy a Banco Primus SA képviseletében eljárjon. 
A kölcsönszerződést  azonban  a  felperes  nem az  alapítója  nevében,  nem annak  képviselőjeként
eljárva  kötötte  meg,  hanem saját  nevében,  szerződő félként.  A szerződéskötéskor  hatályos  Fkt.
kimondta,  hogy a fióktelep nem jogi  személy,  e törvényi rendelkezésen alapult  az 1/2012.  PJE
határozat,  ami  megállapította,  hogy  a  pénzügyi  fióktelep  nem  perképes,  továbbá  anyagi  jogi
jogképessége sincs. 
Az alperes álláspontja szerint az Fkt. módosítása szükségtelen lett volna abban az esetben, ha a
jogszabály szerint a fióktelep már a módosítást megelőzően is jogképes lett volna. A jogszabály
módosítás nem volt visszamenőleges hatályú, a korábban megkötött szerződésekre nézve nem tette
a fióktelepet  jogképessé.  A Kúria  az 1/2012.  PJE határozatot  kizárólag a  törvény módosítására
tekintettel nem tartja már irányadónak. 
A szerződéskötéskor  hatályban  volt  Ptk.  szerint  a  természetes  személyek  és  a  jogi  személyek
rendelkeznek anyagi jogi jogképességgel. Figyelemmel arra, hogy a felperes nem volt jogi személy,
ezért  jogképességgel  nem  rendelkezett,  szerződésnek  alanya  nem  lehetett  (Ptk.  198.  §  (1)
bekezdés), ebből következően a perbeli szerződés nem jött létre. 
Az alperes továbbra is vitatta a követelés összegszerűségét, állította, hogy a felperes nem tett a per
anyagává  olyan  elszámolást,  amelyből  egyértelműen  megállapítható  lenne  a  követelés
összegszerűsége. A felperes keresete e vonatkozásban nem felel meg a régi Pp. 121. § (1) bekezdés
c)  pontjában  foglaltaknak.  Nem  elegendő  a  felperes  részéről  az,  hogy  kivonatokat  és
elszámolásokat  csatol,  mert  tényelőadást  is  kellett  volna  tennie  olyan  módon,  hogy  az  alperes
érdemben vitathassa, a bíróság pedig ellenőrizhesse a kereset összegszerűségét. Ilyen elszámolás
nincs, ennek ellenére az elsőfokú bíróság a keresetet összegszerűségében is bizonyítottnak látta. 
Az  alperes  eseti  döntések  megjelölése  mellett  hangsúlyozta  azt  is,  hogy  a  DH2  tv.  szerinti
elszámolás  nem  mentesíti  a  felperest  az  alól,  hogy  a  perben  az  összegszerűség  bizonyítására
részletes elszámolást csatoljon. 
A felperes kizárólag forint nyilvántartásról csatolt bizonyítékot, forint nyilvántartási értéket számolt
át devizára, nem pedig a jogszabályi előírásnak megfelelően a deviza nyilvántartást számította át
forintra.  A felperesnek olyan devizában történő részletes levezetést kellett volna benyújtani, amiből
látható lenne, hogy milyen árfolyamon, milyen jogcímen, milyen tartozást tartott nyilván, majd a
befizetéseket miként számolta el, a felperes pontos deviza alapú levezetést nem nyújtott be, ezért a
kereset összegszerűsége nem került bizonyításra.
A másodfokú bíróság tárgyalásán hivatkozott arra is, hogy nem kapott megfelelő tájékoztatást az
árfolyamkockázattal kapcsolatban. 

A felperesek fellebbezési ellenkérelmükben az elsőfokú bíróság ítéletének helybenhagyását kérték,
megítélésük szerint a döntés az anyagi és eljárási szabályoknak is megfelel. 
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Fenntartották az elsőfokú eljárás során tett nyilatkozatokat. A kölcsönszerződés érvényesen létrejött,
annak felmondása folytán az alperes köteles a teljes hátralék megfizetésére.
Az I.r.  felperes jogképes volt,  álláspontjuk alátámasztására hivatkoztak a Fővárosi Törvényszék
117.Pf.632.558/2018/5. és a Gyulai Törvényszék 2.Pf.25.496/2018/4. sz. határozatára.
Az  összegszerűség  tekintetében  azt  hangsúlyozták,  hogy  az  alperes  a  fellebbezésben  már  új
tényeket nem állíthat, ugyanakkor az alperes továbbra is csak általános vitatást ad elő. A Pp. 139.§-
ának megfelelő érdemi védekezés hiányában a felpereseket az összegszerűség tekintetében további
bizonyítás  nem  terhelte.  Az  alperesnek  olyan  előadást  kellett  volna  tennie,  ami  a  fizetési
kötelezettség előírására és/vagy teljesítésére vonatkozik, ilyen azonban nem volt.

A másodfokú  bíróság  a  2019.  március  13.  napján  kelt  73.Pf.630.377/2019/6.  sz.  végzésével
megállapította,  hogy  a  Nartex  Pénzügyi  Zrt.  a  Banco  Primus  Fióktelep  Magyarország  felperes
jogutódjaként II.r. felperesként perbe lépett. Az I. r. felperes perből való elbocsátása iránti kérelmét
- alperesi hozzájárulás hiányában - elutasította. 

Az elsőfokú bíróság ítéletének nem volt a Pp. 228. § (4) bekezdése alapján fellebbezés hiányában
jogerőre emelkedett rendelkezése, ezért azt a másodfokú bíróság teljes terjedelmében bírálta felül.

A fellebbezés alapos.

A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság érdemi döntésével az alábbiak miatt nem értett egyet. 
Az  I.  r.  felperes  keresetét  arra  alapította,  hogy  közte  és  az  alperes  között  2009.  január  9-én
kölcsönszerződés jött létre.  Ennek bizonyítására F/1. alatt csatolta a kölcsönszerződést, melyben
hitelnyújtóként  az I.r.  felperes van feltüntetve.  A szerződéshez tartozó Üzletszabályzatban is  az
szerepel, hogy a Banco Primus Magyarországi Fióktelep a hitelnyújtó.
Az okiratok semmilyen módon nem utalnak arra, hogy az I.r. felperes az egyébként őt a törvény
(Fkt. 24. § (3) bekezdés) erejénél fogva valóban megillető képviseleti jogával élve, a Banco Primus
S. A. hitelező nevében eljárva írta volna alá a kölcsönszerződést. A törvényen alapuló képviselet
szabályai nem eredményezik azt, hogy a szerződésben hitelezőként a képviselőt kellene feltüntetni,
a képviselő által kötött szerződésből is ki kell tűnnie annak, hogy ki a szerződő fél, illetve hogy a
szerződő fél nevében képviselője jár el (Ptk. 219.§-220.§). 

A fenteikre  tekintettel  elsőként  valóban  azt  kellett  vizsgálni,  hogy  az  I.r.  felperes  a  szerződés
megkötésének  időpontjában  rendelkezett-e polgári  jogi  jogképességgel.  A másodfokú  bíróság
álláspontja ezzel kapcsolatban eltért az elsőfokú bíróság ítéletében kifejtettektől. 
A szerződéskötéskor  hatályos Ftv.  24.  §  (3)  bekezdése értelmében az EGT-államban bejegyzett
külföldi  vállalkozás  magyarországi  pénzügyi  fióktelepe  nem  saját,  hanem  alapítója  nevében
járhatott el, jogok és kötelezettségek is a képviselt alapítót illették és terhelték, mivel a felperesi
fióktelep jogképességgel nem rendelkezett a szerződéskötés idején. 
A szerződést  a  felperes  nem  alapítója,  hanem  saját  nevében  kötötte,  saját  magát  tüntette  fel
szerződő félként, holott polgári jogi jogképesség hiányában szerződés alanya nem lehetett.
Az I.r. felperes keresete kizárólag akkor lehetett volna alapos, ha a szerződés megkötésekor, 2009.
január 9-én a szerződést a polgári jog szabályai szerinti jogképességgel rendelkezve saját nevében
megköthette volna.
A szerződések megkötésének időpontjában hatályos Ftv. 2. § b) pontjára, a 3. § (1) bekezdésére és
24. §-ára alapítottan meghozott 1/2012. PJE határozat szerint azonban a pénzügyi fióktelep nem
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rendelkezett  perbeli  jogképességgel.  Az Fkt.  2012. október 28-ai módosítása visszamenőlegesen
nem  ruházta  fel  a  jogképességgel,  az  akkor  hatályos  jogszabály  szövegéből  pedig  ez  nem
következett, függetlenül az esetlegesen erre irányuló jogalkotói szándéktól, amire csak az öt évvel
később hatályba lépő módosító jogszabály indokolása utal. 

A  hivatkozott  kúriai  határozatokat  a  másodfokú  bíróság  nem  találta  irányadónak.  Az
EBH2017.01.K2. számú eseti döntés a Ftv. 3. § (1a) bekezdésének beiktatását követő időszakra tesz
megállapítást,  a  BH2014.20.  számú döntés  pedig  kifejezetten  azt  hangsúlyozza,  hogy az  utóbb
módosított szabályozás miatt áll fenn a pénzügyi fióktelep jogképessége. Az Ftv. 2012. október 28.
napjától hatályos 3. § (1a) bekezdése szerinti szabályozás nem eredményezi, hogy 2012. október
28. előtt a fióktelep által saját nevében kötött szerződések létrejöttek volna, mert a 2012. október
28-tól  megszerzett  jogképességnek  nincs  a  perbeli  szerződések  megkötésének  időpontjára
visszamenő hatálya.
A fellebbezési ellenkérelemhez csatolt 117. Pf. 632.558/2018/5. sz. alatti ítélet is azt tartalmazza,
hogy a szerződés megkötésének időpontjában a Fióktelep pénzügyi fióktelepként jogképességgel
nem rendelkezett, az Fkt. 24.§ (3) bekezdése alapján kizárólag alapítója szervezeti egységeként, az
alapítója nevében és képviseletében járhatott el. Megjegyzi a másodfokú bíróság, hogy a becsatolt
ítéletben a felperes a Banco Primus S.A. volt. A Gyulai Törvényszék ítélete szerint szintén a Banco
Primus S.A. volt a felperes, a marasztalás a javára történt. 

A szerződéskötéskor hatályos jogszabályok – a Ptk. 1959. évi IV. törvény (régi Ptk.) 523. § (1)
bekezdése, a Ptk. 198. § (1) bekezdése, az 1997. évi CXXXII. tv. (Ftv.) 2. § b) pontja, és a 24.  §
(2) és (3) bekezdései – alapján a kölcsönszerződés az I.r. felperes és az alperes között nem jöhetett
létre. Nem  létező  szerződés  alapján  jogot  érvényesíteni  nem  lehet,  az  a  II.r.  felperest  mint
engedményest sem illeti meg. Erre tekintettel nem kellett vizsgálni az alperes azon hivatkozását,
hogy az árfolyamkockázati tájékoztató tisztességtelen, továbbá a kereset összegszerűségét sem. 
Jelen pernek nem képezte tárgyát annak vizsgálata, hogy a szerződés a  Banco Primus S.A. és az
alperes között létrejött-e. 

Fentiek  alapján  a  másodfokú bíróság  a  Pp.  253.  §-ának (2)  bekezdése  értelmében az  elsőfokú
bíróság ítéletét megváltoztatta és a keresetet elutasította. 

Az alperes perköltséget nem igényelt,  ezért arról a  Pp. 79. § (1) bekezdése alapján nem kellett
rendelkezni.

Az alperes illetékfeljegyzési jogára tekintettel le nem rótt fellebbezési illetéket a felperes köteles a
6/1986 (VI.26.) IM rendelet 13.§ (2) és 15.§ (1) bekezdése alapján az állam javára megfizetni. 

Budapest, 2019. május 29.

dr. Juhász Krisztina s. k.             dr. Nemoda Valéria s. k.                dr. Erményi Kinga s.
k.
      a tanács elnöke                                        előadó bíró         bíró
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