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A F6v6rosi Torv6nysz6k, mint mi{sodfokri bir6siig

Ugyv6di Iroda (
iigyv6d) Sltal k6pviselt

,:1j616 iigyv6d:

Banco Primus S'A. (2770-1-92 Oeiras Quinta da Fonte, Edificio D. Joao I., 1., portugiilia,
k6pviselet6ben eljdr a Banco Primus Fi6ktelep Magyarorsz6ry, IIJ4 Budapest, v6ci riisr.;
felperesnek -

dr. Kish6zi Jiinos tigyv6d (3300 Eger, Fadrusz u. 20lB) iiltal k6pviselt
\\.=- : .-.. .: .- - ------=------- ) I.r. alperes, valamint

}.) ILr. alperes ellen -
kdlcson megfizet6se irdnti inditott per6ben a Pesti Kozponti Keriileti Birdsdg Gazdasdgi
csoport iiltal 2019. jrinius 7. napj6n meghozotr 27.p.30o.rg2aoLg/r2. sz6mri ft6lete ellen a
felperes 6ltal 13. sorszdm alatt benyrijtott fellebbezds folytdn meghozta a kcjvetkezd

irnrETET

A mdsodfokri bir6siig az elsdfokri bir6si{g it6let6t helybenhagyja.

Kcitelezi a felperest, hogy 15 nap alatt fizessen meg az I. 6s II. rendii alpereseknek, mint
egyetemleges jogosultaknak 57.700 azaz Otvenhdtezer-h6tszdz Ft mdsodfokri perk6lts6get.

Az itdlet ellen nincs helye fellebbez6snek.

INDOKOLAS

A Banco Primus Fi6ktelep Mag5rarorsz69 6s az I. rendii alperes kozcjtt 2008, december 1l-,
napjiin kolcsonszerzldls jdtt l6tre. A szerz6dds alapjin a Banco primus Fi6ktelep
Magyarorsziig 1.950.000 Ft osszegii, CHF alapri kcilcsdnt nyrijtott az r. rendii alperesnei<
g6pj6rmii megviisiirli{sdhoz. A finanszirozi{s teljes osszege Z.OS-O.iSO Fr (12.523,1S CHF) volt.
A Banco Primus Fi6ktelep Magyarorsz6g 6s a II. rendii alperes 2008. december 11. napj6n
kezess6gi szerz6d6st l<dtottek, amely szerint a II. rendii alperes k6szfizetS kezess6get vi{lialt
az I. rendii alperes kdlcscjnszerzSd6sb6I ered6 tartozr{sai megfizet6s66rt.
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Az  I.  rendű  alperes  a  törlesztési  kötelezettségének  utoljára  a  64.  havi  törlesztőrészlet
megfizetésével  tett  eleget.  A Banco  Primus  Fióktelep  Magyarország  a  kölcsönszerződést
2014. október 10. napján kelt levelében felmondta, és a 2014. évi XL. törvény (DH2. tv.)
szerinti elszámolási kötelezettségének eleget tett. 

A felperes módosított keresetében 2.308.354 Ft, valamint ezen összeg után 2014. október 16.
napjától a kifizetés napjáig járó évi 19,47% késedelmi kamat megfizetésére kérte kötelezni az
alpereseket egyetemlegesen az 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 523. § (1) bekezdése alapján. 

Az alperesek érdemi ellenkérelmükben a kereset elutasítását kérték. Hivatkoztak arra, hogy a
kölcsönszerződés nem jött létre, azt a Banco Primus Fióktelep Magyarország jogképessége
hiányában  nem  köthette  meg,  figyelemmel  a  szerződéskötéskor  hatályban  volt  1997.  évi
CXXXII. törvény (továbbiakban:Ftv.) 2. § b) pontjára. Előadták azt is, hogy a szerződésbe
foglalt árfolyamkockázatról szóló tájékoztatás nem felelt meg a 93/13. EGK irányelv 4. Cikk
(2)  bekezdésében  foglaltaknak,  valamint  a  C-186/16.  és  C-51/17.  számú  ítéletekben
előírtaknak, nem tartalmazza, hogy a kedvezőtlen árfolyamváltozás az adóst terhelő pénzügyi
kötelezettséget  jelentős  mértékében  megnövelheti.  Így  az  adós  a  vállalása  gazdasági
következményeit nem tudta. Az árfolyamkockázat fogyasztóra hárítása a szerződés elsődleges
tárgyához  tartozik,  az  árfolyamkockázatra  vonatkozó  rendelkezés  tisztességtelenségének
megállapítása  a  kölcsönszerződés  teljes  érvénytelenségét  eredményezi.  A
kölcsönszerződésnek  az  árfolyamváltozás  viselésére,  annak  megfizetésére  vonatkozó
szerződési feltételei a Ptk. 209. § (1) bekezdése alapján tisztességtelenek, és a 209/A. § (2)
bekezdése szerint semmisek. 

Az elsőfokú bíróság ítéletével a keresetet elutasította és kötelezte a felperest, hogy 15 napon
belül fizessen meg az alpereseknek egyetemlegesen 117.640 Ft perköltséget. 
Az ítélet indokolása szerint 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 fióktelepei útján fejthet ki.  Az EGT tagállamban
székhellyel  rendelkező  külföldi  vállalkozás  pénzügyi  fióktelepe  alapítója  nevében,
képviseletében  járhat  el.  A  külföldi  székhelyű  felperes  tevékenységét  a  Banco  Primus
Magyarország Fióktelepen keresztül folytatja, aki jogosult a felperes képviseletére. A 2008.
december 11.  napján kelt  kölcsönszerződés a Banco Primus Fióktelep Magyarország mint
hitelnyújtó és az I. rendű alperes mint ügyfél közt jött létre. A kezességi szerződésen, vételi
jogot  alapító  szerződésen  szerződést  kötő  félként  ugyancsak  a  Banco  Primus  Fióktelep
Magyarország szerepel. A szerződéseken nincs feltüntetve, hogy a Banco Primus Fióktelep
Magyarország az alapító Banco Primus S.A. felperes nevében, képviseletében járna el, így
hitelezőnek a fióktelepet kell tekinteni, nem pedig a felperest. 
Tekintettel arra, hogy a felperes perbeli igénye a kölcsönszerződésből és azzal együtt kötött
további szerződésekből fakad, amelyeket azonban nem ő kötött, és az sem állapítható meg,
hogy a fióktelep a képviseletében járt  volna el,  ezért  anyagi jogi jogosultság hiányában a
felperes  nem  érvényesítheti  a  szerződésből  fakadó  igényét  az  alperessel  szemben,
figyelemmel az 1952. évi III. törvény (régi Pp.) 3. § (1) bekezdésére. 
A Banco Primus Fióktelep Magyarország a szerződéskötés időpontjában az Fkt. 2. § b) pontja
és  24.  §  (3)  bekezdése  értelmében  a  vállalkozástól  elkülönült  jogalanyisággal  nem
rendelkezett,  saját  nevében  szerződést  nem köthetett.  Az  Fkt.  2012.  október  28.  napjától
hatályos  3.  §  (1a.)  bekezdés  alapján  a  fióktelep  jogképes,  ez  a  rendelkezés  azonban
visszamenőleges  hatállyal  nem  bír,  így  a  Banco  Primus  Fióktelep  Magyarország  2008.
december  11.  napján  szerződést  a  saját  nevében  nem köthetett.  A fentiekre  tekintettel  az
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elsőfokú bíróság a kereset összegszerűségét nem vizsgálta, a keresetet a felperes anyagi jogi
jogosultságának hiányában elutasította. 

Az ítélettel szemben a felperes terjesztett elő fellebbezést, kérte az elsőfokú ítélet hatályon
kívül helyezését és az elsőfokú bíróság utasítását a per újabb tárgyalására és újabb határozat
hozatalára a Pp. 252. § (2) bekezdése, vagy a 252. § (3) bekezdése alapján. Ennek hiányában
kérte  az  elsőfokú  ítélet  megváltoztatását,  és  a  keresetnek  történő  helytadást.  Álláspontja
szerint az elsőfokú ítéletnek a Banco Primus Fióktelep Magyarország vonatkozásában  és a
szerződés létrejöttével kapcsolatban tett  megállapításai jogszabálysértőek. Állította,  hogy a
felperes a követelés érvényesítésére jogosult. Hivatkozott arra, hogy a jogképesség és a jogi
személyiség  egymástól  eltérő  fogalmak,  szerződéses  jognyilatkozatokat  képviselő  útján  is
lehet  tenni.  A fióktelepekre vonatkozó jogi  szabályozás,  valamint  a cégjegyzék közhiteles
adatai egyértelműek a tekintetben, hogy a jogalkotó autentikus jogértelmezése alapján is a
fióktelep  szerződései  vonatkozásában  a  fióktelep  ipso  iure  az  alapító  külföldi  vállalkozás
képviseletében jár el. Utalt arra is, hogy az 1/2014. PJE 2. pontja hatályon kívül helyezte és
meghaladottnak  tekintette  az  1/2012.  PJE  határozatot.  Az  elsőfokú  bíróság  jogképesség
hiányával  kapcsolatos  álláspontja  ütközik  a  jogszabályok  rendelkezéseivel  és  a  Kúria
álláspontjával. A felperes fióktelepe mind anyagi, mind alaki jogképességgel is rendelkezik,
illetőleg rendelkezett a szerződés létrejöttének időpontjában. 
Felperes hivatkozott a BH2012.1.27 számú eseti döntésre, kiemelve, hogy az Ftv. 3. § (1)
bekezdése értelmében külföldi vállalkozás Magyarországon nyilvántartásba vett  fióktelepe,
illetőleg fióktelepei útján belföldön e törvény rendelkezései szerint vállalkozási tevékenység
végzésére jogosult, ennek során a fióktelep jár el a fióktelep tevékenységével összefüggésben
a hatóságokkal és harmadik személyekkel szemben fennálló jogviszonyokban. Hivatkozott
továbbá  az  EH2017.01.K2 számú döntésre,  mely  szerint  a  fióktelepnek  nincs  ugyan  jogi
személyisége,  mégis  gazdálkodási  önállósággal  rendelkezik,  ez  pedig  azt  jelenti,  hogy  a
külföldi vállalkozás Magyarországon csak fióktelepei útján jogosult vállalkozási tevékenység
végzésére. 
Kifejtette, hogy az elsőfokú ítéleti megállapításokat a Fővárosi Törvényszék sem osztja, és e
körben  az  57.Pf.632.604/2017/5.  számú  ítéletre,  valamint  a  45.Pf.635.968/2017/7.  számú
határozatban  foglaltakra  hivatkozott.  Kiemelte,  hogy  az  Fkt.  hivatkozott  módosítása  nem
újonnan teremtette meg a pénzügyi fióktelep jogalanyiságát, hanem csupán egyértelműsítette,
egzaktabbá tette az Fkt. rendelkezéseit a fióktelep jogalanyiságának fennállása tekintetében. 
Előadta,  hogy a jogalkotó autentikus jogszabályértelmezése is  adott  a kérdésben, hiszen a
2012.  évi  LXI.  törvény miniszteri  indokolása  e  körben irányadó.  E szerint  a  szabályozás
pontosítására joggyakorlat érdekében volt szükség, ugyanakkor nem változtatja meg sem a
fióktelepnek, sem a pénzügyi fióktelepnek azt a jogi státuszát, hogy a fióktelep az azt létesítő
külföldi anyavállalkozás szervezeti egysége, és a fióktelep tevékenységével szerzett vagyon
végsősoron  a  fióktelepet  létesítő  vállalkozás  vagyonának  is  része.  Felperes  hangsúlyozta,
hogy a felperesi  fióktelep ipso iure,  azaz a törvény erejénél fogva létező képviseleti  joga
alapján és bármely további formai követelmény megtartása nélkül volt  jogosult  az alapító
külföldi pénzügyi vállalkozás nevében, annak törvényes képviselőjeként a perbeli szerződés
megkötésére,  és  tevékenysége  során  az  alapító  külföldi  pénzügyi  vállalkozás  teljeskörű
képviseletére is. Ezt támasztja alá a Fővárosi Ítélőtábla 10.Gf.40.455/2013/7. számú, továbbá
10.Gf.40.462/2015/6-III.  számú  ítélete,  melyek  kimondják,  hogy  a  fióktelep  a  magánjogi
jogviszonyokban  a  törvény  erejénél  fogva  meghatalmazás  nélkül  járhatott  el  a  külföldi
pénzügy  vállalkozás  képviseletében  a  szerződéskötés  körében  is,  bármilyen  képviseleti
minőség  feltüntetése  nélkül.  Megjegyezte,  hogy  sem  a  szerződés  aláírásakor,  sem  azt
követően jogszabály nem határozta meg, hogy a külföldi vállalkozás milyen formai kellékek
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betartása mellett fejthet ki gazdasági tevékenységet magyarországi fióktelepe útján. Tekintve,
hogy a külföldi hitelintézet csak és kizárólag fióktelepe útján gyakorolhatott meghatározott
tevékenységet,  ebből  az  következik,  hogy  az  alapító  külföldi  hitelintézet  fióktelepének
Magyarországon kötött valamennyi szerződése az alapító külföldi vállalkozás által megkötött
szerződés. 
A  szerződés  ilyen  módon  érvényes,  a  külföldi  hitelintézet  által  fiókelepe  útján  kötött
szerződésnek  minősül,  amelyet  az  alapító  külföldi  vállalkozás  fióktelepe  kötött  a
fogyasztóval,  még  akkor  is,  ha  a  szerződésben  külön  nem  került  megjelölésre,  hogy  a
szerződést a külföldi vállalkozás kötötte fióktelepe útján. A fióktelep jogalanyisága és ekként
a szerződés érvényes létrejötte nem kérdőjelezhető meg. Felperes hangsúlyozta azt is, hogy a
szerződéses  szolgáltatások  teljesítésre  kerültek,  az  alperes  a  szerződéses  szolgáltatásban
részesült és teljesített, a szerződés előnyeit ma is élvezi. 
Felperes hivatkozott fellebbezésében a Fővárosi Törvényszék 117.Pf.632.558/2018/5. számú,
a  Gyulai  Törvényszék  2.Pf.25.496/2018/4.  számú,  a  Kecskeméti  Törvényszék
6.Pf.22.041/2018/8. számú és a Fővárosi Törvényszék 45.Pf.640.033/2018/8. számú ítéletére. 

Az  alperesek  fellebbezési  ellenkérelme  az  elsőfokú  ítélet  helybenhagyására  irányult.
Hivatkoztak a szerződés megkötésének időpontjában hatályos Ftv. 3. § (1) bekezdésére és 24.
§ (3)  bekezdésére  kiemelve,  hogy a felperesi  fióktelep  a  szerződéskötés  napján  nem volt
jogosult  a  saját  nevében,  saját  javára a  kölcsönszerződést,  valamint  a készfizető kezesség
vállalására vonatkozó szerződést megkötni. Mivel elkülönült  polgári  jogalanyisággal ekkor
nem rendelkezett, ezért csak az őt alapító EGT tagállamban székhellyel rendelkező külföldi
vállalkozás  nevében  köthetett  volna  ilyen  tartalmú  szerződést.  A  per  tárgyát  képező
kölcsönszerződés  és  az  annak  biztosítékául  megkötött  készfizető  kezességvállalásra
vonatkozó szerződés nem jött létre, a létre nem jött szerződésekre alapított felperesi követelés
nem megalapozott. Az a tény, hogy 2012. október 28. napjától jogszabályváltozás folytán a
pénzügyi  fióktelep jogképes,  nem teremt visszaható hatállyal  a szerződéskötés időpontjára
önálló jogalanyiságot. A szerződéseket nem a felperes kötötte és a szerződésekből nem tűnik
ki,  hogy a  fióktelep  a  képviseletében  járt  volna  el,  ezért  anyagi  jogosultság  hiányában  a
felperes nem érvényesítheti a szerződésből fakadó igényét alperesekkel szemben. 

A másodfokú bíróság teljes terjedelmében bírálta felül az elsőfokú ítéletét, mert annak a jelen
eljárásban alkalmazandó 1952. évi III. törvény (régi Pp.) 228. § (4) bekezdése értelmében
nem volt fellebbezés hiányában jogerőre emelkedett része. 

A fellebbezés nem alapos. 

A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság érdemi döntésével  egyetértett,  indokaiból  pedig
csupán a fellebbezésben foglaltak miatt emeli ki a következőket. 
A  Banco  Primus  S.A.  felperes  keresetében  szerződés  felmondásából  eredő  igényt
érvényesített  az  alperessel  szemben.  A periratokhoz  csatolt  2008.  december  11-én  kötött
kölcsönszerződést azonban kölcsönadóként nem a Banco Primus S.A., hanem a Banco Primus
Fióktelep Magyarország kötötte, mégpedig a saját nevében. Az okiratban nincs feltüntetve,
hogy a Banco Primus Fióktelep Magyarország a felperes nevében járt el és az ő javára kötötte
meg a szerződést. A felperes ezért a szerződés felmondásából eredő igényt önmagában azon
az alapon, hogy a Banco Primus Fióktelep Magyarország a felperesi portugáliai székhelyű cég
magyarországi fióktelepe volt, nem érvényesítheti az alperessel szemben. 
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Mindezek alapján egyéb kérdéseket a perben a döntéshez nem kellett vizsgálni, és ezért nem
indokolt  az  elsőfokú  ítélet  hatályon  kívül  helyezése  sem a  régi  Pp.  252.  §  (2)  vagy  (3)
bekezdéseinek alkalmazásával. 
A másodfokú bíróság  az  elsőfokú bíróság  érdemben helyes  ítéletét  a  régi  Pp.  253.  §  (2)
bekezdésének alkalmazásával helybenhagyta.

Eredménytelen fellebbezése miatt a felperes a régi Pp. 78. § (1) bekezdése értelmében nem
igényelheti  perköltségei  megtérítését  az  alperesektől  és  köteles  megfizetni  az  alperesek
másodfokú perköltségét (a 32/2003. (VIII.22.) IM rendelet 3. § (5) bekezdése szerinti ügyvédi
munkadíjat). Az alperesi képviselő ÁFA fizetési kötelezettségéről nem nyilatkozott, ezért az
nem volt javára megállapítható. 

Budapest, 2020. évi február 4.

dr. Csepinszky Andrea s.k, dr. Klicsuné dr. Sólyom Lívia, dr. Pávlisz Beatrix Hajnalka s.k.
tanács elnöke                            előadó bíró                                      bíró

             


