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A Salgótarjáni Járásbíróság . .) ügyvéd
által képviselt Nartex Pénzügyi Zrt. 1081 Budapest, Csokonai utca 10. fsz.3. szám alatti felperesnek
- dr. Kisházi János (3300 Eger, Fadrusz utca 20i8.) ügyvéd által képviselt

,. szám alatti lakos l.r. és
szám alatti lakos Il.r. alperes ellen - kölcsönösszeg megfizetése iránt indult

perben meghozta a következő

ítéletet:

A bíróság a felperes keresetét elutasítja.

A bíróság kötelezi a felperest, hogy az l.r. és !I.r. alperesek részere fejenként 116.000,
(egyszáztizenhatezer) - 116.000,- (egyszáztizenhatezer) forint költséget 15 napon belül fizessen
meg.
Eljárás során felmerült 127.611,- (egyszázhuszonhétezer-hatszáztizenegy) forínt költséget a
felperes viseli.

Az ítélet ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül fellebbezésnek van helye, melyet
elektronikus úton az E-ügyintézési törvényben és végrehajtási rendeleteiben meghatározott módon
az Országos Bírósági Hivatal elnöke által rendszeresített űrlapon a Salgótarjáni Járásbírósághoz kell
benyújtania a Balassagyarmati Törvényszékhez cirnezve.

Tájékoztatja a bíróság a feleket, hogy a másodfokú bíróság a fellebbezést tárgyaláson kívül bírálja
el, kívéve, ha a felek bármelyike tárgyalás tartását kéri, a bíróság azt indokolmak tartja vagy a
tárgyaláson foganatosítható bizonyítást kell lefolytatni.
A fellebbező félnek a tárgyalás tartására irányuló kéreimét a fellebbezésében kell előterjesztenie.
A fellebbező fél ellenfele a fellebbezés kézbesítéstől számított 15 napon belül tárgyalás tartását
kérheti.

A felek kéreime alapján sem kell tárgyalást tartani, ha az elsőfokú bíróság ítéletét a Pp. 379.§ és Pp.
380.§-ában meghatározott okból kell hatályon kívül helyezni, a fellebbezés csak a perköltség
viselésére vagy összegére, illetve a meg nem fizetett illeték vagy az állam által előlegezett költség
megfizetésére vonatkozik, a fellebbezés csak a teljesítési határidővel vagy a részletfizetés
engedélyezésével, illetve az előzetes végrehajthatósággal kapcsolatos, vagy a fellebbezés csak az
ítélet indokolása ellen irányul.

Indokolás

A bíróság az eljárás adatai alapján az alábbi tényállást állapította meg:

Felperesi jogelőd a Banco Primus Fióktelep Magyarország és l.r. alperes 2008. __o' _ .. __ ..

napján kölcsönszerződést kötött ( szám alatt). A kölcsönszerződés alapján a felperesi jogelőd
2.288.936,- forint összegű svájci frank alapú kölcsönt nyújtott l.r. alperesnek a . forgalmi
rendszámú gépjármű megvásárlására. l.r. alperes a kölcsönszerződésben rögzített tartalommal
vállalta a kölcsön visszafizetését.
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A szerződés kötés napján a felperesi jogelőd és ILr. alperes készfizető kezességvállaló szerződést
kötött, melyben ILr. alperes készfizető kezesi kötelezettséget vállalt a kö!csönszerződésből eredő
Lr. alperesi tartozások megfizetéséért. A kö!csönszerződés részét képezte a kö!csönnyújtási
üzletszabályzat, valamint" kondíciós lista.
Lr. alperes fizetési kötelezettségének egy ideig eleget tett, majd a törlesztő részleteket nem
teljesítette, ezzel a felperesi jogelőd felé tartozása keletkezett. .
A felperesi jogelőd 2015.10.07. napján kelt levelével az Lr. alperessel kötött szerződést azonnali
hatállyal felmondta és a tartozás összegét 2.065.407,- forintban rögzítette. A felmondást Lr. alperes
2015.10.12. napján vette át. A felperesi jogelőd tájékoztatta II.r. alperest is arról, hogy a szerződés
felmondásra került. Közölte a tartozás összegét és felhívta ILr. alperest a tartozás megfizetésére.
Ezen felhívást ILr. alperes 2015.10.10. napján kézhez vette.

Lr. és ILr. alperes teljesítésének hiányára tekintettel a felperes kérelmére dr. Iszemé dr. Bartha
Ivette Judit közjegyző 2018/4 sorszám alatt fizetési meghagyást bocsájtott ki,
melyben l.r. és ILr. alpereseket egyetemlegesen 2.126.845,- forint főkövetelés és 164.716,- forint
költség megfizetésére kötelezte.
A fizetési meghagyással Lr. és II.r. alperes is ellentmondással élt, mely az ellentmondás tényén
kívül érdemi védekezést nem tartalmazott.

Az alperesi ellentmondás folytán perré alakult eljárásban felperes kereseti kérelmet terjesztett a
járásbíróság elé, melyben kérte, hogy a Ptk.523.§ (1), (2) bekezdése alapján egyetemlegesen
kötelezze alpereseket 2.126.845,- forint kö!csönszerződésből eredő tartozás (amiből 279.450,- forint
a felmondáskor lejárt kölcsön tartozás, 1.500.794,- forint felmondáskor hátralévő kölcsöntartozás,
50.000,- forint a kondíciós lista szerinti rendkivüli szerződés felmondás díj tartozás, 45.000,- forint
a kondíciós lista szerinti késedelmi díj tartozás, 11.660,- forint a késedelmi kamattartozás, 7.487,
forint az időszaki kamattartozás, 175.079,- forint a kondíciós lista szerinti előtörlesztési díjtartozás,
12.700,- forint a behajtási díj és 90.918,- forint az ügyvédí munkadíj tartozás figyelemmel arra,
hogy az alperes a fél javára jóváírásra került 4.100,- forint árfolyam különbözet és 47.180,- forint
tőkésített devizás díjak miatt elszámolás), valamint annak 2015.10.08. napjától a kifizetés napjáig
járó évi 16,44%-os mértékű késedelmi kamat, továbbá a perköltség megfizetésére. A II.r. alperes
marasztalását az Lr. alperessel egyetemlegesen kérte a felperesi jogelőd figyelemmel arra, hogy II.r.
alperes a Ptk.274.§ (2) bekezdés szerint készfizető kezességet vállalt. Felperes álláspontja szerint a
perbeli kö!csönszerződés sem a Hpt., sem a Ptk. rendelkezése szerint nem tekinthető érvénytelennek
vagy semmilyen más egyéb jogszabályi rendelkezés alapján sem érvénytelen. Perköltségként a
bíróság eljárásban megállapítható ügyvédi költségről szóló 32/2003 (VIII.22.) IM rendelet 3.§ (2)
bekezdés a) pontja alapján meghatározott ügyvédi munkadíj megállapítását kérte azzal, hogy a jogi
képviselő áfa köteles, továbbá az ügyben lerótt 63.806,- forint költség megtérítésére kérte kötelezni
alpereseket.
Felperes keresetleveléhez csatolta a kö!csönszerződést, a kezességvállaló okiratot, a fizetési
meghagyásos iratokat, a kö!csönnyújtási üzletszabályzatot, a felmondásról készült okiratot és a
tartozás kimutatását.

Lr., ILr. alperes a kereseti kérelem elutasítását és felperest költségeikben marasztalását kérték,
melynek okaként előadták, hogy a peres felek között a kö!csönszerződés nem jött létre tekintettel
arra, hogyakeresetlevélhez csatolt kölcsönszerződésből egyértelműen megállapítható, hogy
szerződésben hitelezőként a Banco Primus Fióktelep Magyarország került feltüntetésre, aki azt saját
nevében, saját javára kívánta megkötni.

A szerződés megkötésekor hatályban volt Ftv.2.§ b) pontja szerint a fióktelep jogi személyiséggel
nem rendelkezik, ezért a szerződéskor hatályban volt Ptk. rendelkezései szerint az anyagi jog
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jogképességgel tennészetes személy [B.§ (1) bekezdés] és a jogi személyek 2B.§ (4) bekezdéssel
rendelkeznek, minthogy a felperes, mint fióktelep nem volt jogi személy, nem volt jogképes sem,
jogai és kötelezettségei nem keletkezhettek, erre tekintettel szerződésnek alanya sem lehetett. [198.§
(1) bekezdés]. Az alperesek álláspontja szerint perbeli szerződés nem jött létre, azt ugyanis felperes
jogképesség híján nem köthette meg. Hivatkozott még az alperes az 1997. évi CXXXII törvény
szerződéskor hatályos 3.§ (1) bekezdésére. 24.§ (3), 1O.§(1), (2) bekezdéseire.
Az alperesek az érvénytelenségi kifogást tartalmazó kérelmüket visszavonták.

A perben a bíróság 26. sorszám alatt felperesi oldalon jogutódlást állapított meg, mely szerint a
felperesi jogelőd helyére a Nartex Pénzügyi Zártkörűerr Működő Részvénytársaság lépett.

Fióktelep: a külföldi vállalkozás jogi személyiséggel nem rendelkező, gazdálkodási önállósággal
felruházott olyan szervezeti egysége, amelyet önálló cégformaként a belföldi cégnyilvántartásban a
külföldi vállalkozás fióktelepeként bejegyeztek. [1997. évi CXXXII. törvény 2.§ b) pontja]

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 fióktelep több városban (községben) is rendelkezhet működési hellyel (telephellyel). [1997. évi
CXXXII. törvény 3.§]

A valamely EGY-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. [1997. évi CXXXII. törvény 24.§ (3) bekezdés]

A szerződésből kötelezettség keletkezik a szolgáltatás teljesítésére és jogosultság a szolgáltatás
követelésére. [régi Ptk.198.§ (1) bekezdés]

A bizonyítási eljárás során a bíróság értékelte felperes részéről becsatolt felek között létrejött
kölcsönszerződést, az üzletszabályzatot, a felmondásról készült levelet és a szerződéssel
kapcsolatos egyéb iratokat.

A felperesi kereseti kérelem az alábbiak szerínt alapos:

A fióktelepekről és kereskedelmi képviseletről szóló 1997. évi CXXXII. törvény kimondja, hogya
külföldi vállalkozás Magyarországon csak úgy ténykedbet, hogy fióktelepet létesít. A külföldi
székhelyű hitelintézet - jelen esetben a Banco Primus S.A. - pénzügyi fióktelepe a - Banco Primus
Fióktelep Magyarország - ennek megfelelően arra kapott törvényi jogosultságot, hogy
Magyarországon a Banco Primus S.A. képviselje [3.§, 24.§ (3) bekezdés]. A törvényi jogosultság és
a tényleges magatartás azonban megkülönböztető. A csatolt kölcsönszerződésből egyértelmúen
megállapítható volt, hogy a szerződést a Banco Primus Fióktelep Magyarország szerződő félként
kötötte meg.

A szerződéskor hatályos törvény 2.§ b) pontja kimondja, hogyafióktelep nem jogi személy. E
törvényi rendelkezésen alapul az 1/2012 Polgári Jogegységi Határozat, mely megállapította, hogya
pénzügyi fióktelep nem perképes, csak az alapítóját képviseli a perben. A perképesség és az alanyi
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jogképesség szorosan összefüggő fogalmak, a jogképes személy perbeli jogképességgel
rendelkezik.
Arra a szervezetre amely nem jogi személy és nem perképes csak az a köverkeztetés vonható le,
hogy anyagi jogképessége nincs. Az anyagi jogi jogképesség azt jelenti, hogy a személynek
magánjogi joga és kötelezettségei lehetnek. Az a szervezet, mely jogalanyisággal felruházott jogi
személynek nem minősül, nem lehet magánjogi jog és kötelezettségek alanya, nem követelhet és
vele szemben sem lehet követelést támasztani. A kötelemből adott esetben a szerződésből eredő
legalapvetőbb jog - szolgáltatás követelés - tehát nem illeti meg azt, aki a jog számára nem
személy. Az, hogyaszerződésből keletkezett-e kötelezettség a szolgáltatás teljesítésére és annak
követelésére a Prk.198.§ (1) bekezdéskor a szerződéskor hatályos jogszabályok szerint kell
megítélni arra tekintettel is, hogya szerződési ajánlat elfogadásának pillanatában létrejövő
szerződés anyagi jogi hatása ezen időponttóllétezik.
A törvényt a 2012. évi CLl törvény 2012. október 28-ai hatállyal módosította annyiban - hogy bár
fenntartotta azt, hogy jogi személyiség nincs - fióktelepi jog és perképesnek minősítette. A törvény
módosítása nyilvánvalóan szükségtelen lett volna az esetben a jogszabály szerint a fióktelep már
megelőzőleg jogképes lett volna. A módosító törvény ezen időponttól kezdődően lehetővé tette a
fióktelep számára a perindítást, illetve a perelhetőséget, de nem érintette és nem is érintheti 2008-
ban hatályos törvényi rendelkezést és nem minősítette visszamenőleg hatállyal a korábban
megkötött szerződésekre nézve a pénzügyi fióktelepet polgári jogi jogképessé.

Mindezekre tekintettel a bíróság nem találta megalapozottnak a felperes keresetét, nevezetesen,
hogy kölcsön jogcímen a jogelőd által az I. rendű alperes részére rendelkezésre bocsátott, s alperes
által felhasznált pénzösszeget visszakövetelje. A felperesi jogelőd, mint magyarországi pénzügyi
fióktelep által a saját nevében megkötött szerződések nem alkalmasak a polgári joghatás
kiváltására, a szerződések érvényesen nem jöttek létre, ezért nem jött létre olyan jogosultság vagy
kötelezettség sem, mely a bíróság előtt kikényszeríthető lenne az alperesektől.

A bíróság a perköltségről a Pp.83.§ (1) bekezdésében határozott és a pervesztes felperest kötelezte a
jogszabályok alapján megállapított alperesi perköltség megfizetésére, mely a 32/2003. (VIII.23.) IM
rendelet szerint került megállapításra és ÁFÁ-t nem tartalmaz.
Továbbá fenti jogszabály hely alapján köteles a felperes viselni az általa lerótt fizetési meghagyásos
eljárás 63 805-ft díját és előlegezett 63 806-ft eljárási illetéket.

Az ítélet elleni fellebbezés lehetősége a Pp. 365. §-án alapszik.

Salgótarján, 2019. május 07.

dr. Nagy Patrícia sk.
bíró


