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A „későbbi időpont” értelmezésének néhány szempontja az adásvételi és a 

szállítási szerződés elhatárolásánál /Ptk.379.§.(1)bek./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az elsőfokú bíróság fellebbezéssel támadott ítéletével a felperes kereseti kérelmét 

elutasította, kötelezte, hogy 15 napon belül fizessen meg az alperesnek 101.250.000 

Ft-ot és ennek 2004. július 19-től a kifizetés napjáig járó, a mindenkori jegybanki 

alapkamatnak megfelelő mértékű késedelmi kamatát, valamint 1.500.000 Ft 

perköltséget. A fentieket meghaladóan az alperes viszontkeresetét elutasította.  

 

Ítéletének indokolása szerint a felek a 2004. február 18-án kötött szerződésükben a 

Ptk.379.§ /1/ bekezdése által meghatározott szállítási szerződés lényeges feltételének 

minősülő későbbi teljesítési időpontban nem állapodtak meg, a 2004. február 18-án és 

19-én kelt teljesítésigazolás elnevezésű okiratok a szerződés azonnali teljesítését 

igazolják. F. Gy. tanúvallomása a szállítási szerződés létrejöttének megállapíthatóságát 

kifejezetten kizárta amiatt, hogy a tanú a szállítási szerződés alatt a termék 

elfuvarozását értette, vagyis hiányzott a szállítási szerződés megkötésére irányuló 

szerződési akarat. A felek által kötött szerződés megfelel az adásvételi szerződés 

tartalmi követelményeinek, ezért a felek jogviszonyában az adásvételi szerződés 

szabályai az irányadóak. 

Határozatában kifejtette, hogy a teljesítés a szerződéses kötelezettséget megszünteti, a 

teljesítés a szerződés megszűnésének egyik módja. Már az elállás, illetve a bírósági 

úton történő szerződésmódosítási igény bejelentése előtt teljesítésre került az alperes 

által a szerződéses kötelezettség, így e szerződéstől sem elállni, sem a 

szerződésmódosítást igényelni megalapozottan nem lehet.  

 

Az elsőfokú bíróság megállapítása szerint az alperes 270.000 m3 vörös kavicsot 

értékesített bruttó 337.500.000 Ft értékben a felperesnek. A felperes banki faktorálás 

útján összesen 236.250.000 Ft-ot fizetett meg az alperesnek. Az alperes a vörös kavics 

tulajdonjogát a felperesi vevőre átruházta és a teljesítésigazolás szerint a vevő 

birtokába bocsátotta. A Ptk. 365.§ /1/ bekezdése alapján a felperesi vevő köteles a 

fennmaradó 101.250.000 Ft vételárat az alperesnek megfizetni. 
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A felek a Ptk. 301.§ /1/ bekezdésben foglalt lehetőséggel élve megállapodtak a 

késedelmi kamat mértékében, a jegybanki kamatban rögzítve azt. A megyei bíróság 

álláspontja szerint tehát az ezt meghaladó késedelmi kamatigényre vonatkozó 

viszontkereseti kérelem nem alapos. Az alperesnek járó perköltség - 900.000 Ft 

viszontkereseti illeték, továbbá 600.000 Ft ügyvéd munkadíj – viseléséről a Pp. 78.§ 

/1/ bekezdésére figyelemmel rendelkezett. 

 

Az ítélet ellen a felperes terjesztett elő fellebbezést, elsődlegesen az elsőfokú ítélet 

megváltoztatását, a felperesi keresetnek való helytadást, az alperesi viszontkereset 

elutasítását, másodlagosan pedig az ítélet hatályon kívül helyezését és az elsőfokú 

bíróság új eljárásra és új határozat hozatalára utasítását kérve. 

 

Fellebbezésének indokolásában előadta, hogy a felek között szállítási szerződés jött 

létre, alperes részéről nem történt meg a dolog birtokba adása, ez csak később kikötött 

időpontban kerülhet a felperes tulajdonába. A vörös kavicsot nem az alperes volt 

köteles elszállítani, de ettől még a megállapodás szállítási szerződésnek minősül, mert 

lényeges eleme a dolog későbbi időpontba való átadása. A szerződések utalnak arra, 

hogy a teljesítés egy harmadik személlyel kötött szerződés teljesítésének ütemezéséhez 

igazodik. Azzal, hogy az alperes a szerződést aláírta, elfogadta, hogy ezt a szerződést 

ismeri.  

Amennyiben adásvételi szerződésnek minősülne a megállapodás, úgy a felperes 

álláspontja szerint a Ptk.241.§-a alapján módosításának van helye, a módosítás 

feltételei fennállnak, ennek keretében a már kifizetett és a ténylegesen elvitt vörös 

kavics árkülönbözete visszajár.  

 

Másodlagos fellebbezési kérelmében a felperes kifejtette, hogy a bizonyítási eljárás 

további folytatásának van helye, amelynek keretében az alperesnek kellene 

bizonyítani, hogy korlátlan ideig rendelkezhet a felperes a vörös kaviccsal, és 

bizonyítást igényel a felperes és a S. Kft. közti szerződéses jogviszony a szállítás és a 

fizetés ütemezése kérdéskörében. 

 

Az alperes az ítélet helybenhagyása iránt terjesztett elő fellebbezési ellenkérelmet. 

 

A felperes fellebbezése az alábbiak szerint részben alapos. 

 

A Ptk. 379.§ /1/ bekezdése értelmében szállítási szerződés alapján a szállító köteles a 

szerződésben meghatározott dolgot a kikötött későbbi időpontban, vagy időszakban a 

megrendelőnek átadni, a megrendelő pedig köteles a dolgot átvenni és az árát 

megfizetni. 

 

Az elsőfokú eljárás során csatolt okiratokból megállapítható, hogy a felek 2004. 

február 18-án egy szállítási keretszerződés és kettő anyagvásárlási szerződés 

megnevezésű szerződést kötöttek, mégpedig ugyanannak a vörös kavicsnak, 

ugyanolyan áron történő átruházására. Tekintettel arra, hogy az okiratokon dátumként 

ugyanaz a nap szerepel, annak bizonyítása, hogy az anyagvásárlási szerződés 
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megkötésére néhány nappal később került sor, az alperest terhelte, amelynek nem tett 

eleget. 

Így a megállapított tényállás, miszerint ugyanarra, ugyanakkor két szerződést kötöttek, 

mindenképpen indokolásra szorult a felek részéről. 

Az anyagvásárlási szerződés megkötésének indokát az alperes ügyvezetője, F. Gy. 

abban jelölte meg, hogy az alperesnek nem voltak szállítóeszközei, így szállítást nem 

tudott vállalni.  B. J. a felperes területi igazgatója úgy nyilatkozott, hogy az 

anyagvásárlási szerződést a pénzintézet igényelte. 

Az ítélőtábla álláspontja szerint az előbbi magyarázat nem meggyőző, az abban 

megjelölt szempont ugyanis nem bír relevanciával: egy szerződés nem attól válik 

szállítási szerződéssé, hogy melyik fél vállal szállítást.  

A második magyarázat életszerű, hiszen tény, hogy a felperes banki faktorálás útján 

fizetett az alperesnek. A faktoráláshoz  ugyanis jellemzően olyan ügyletre van 

szükség, amelyben a teljesítés megtörtént, teljesítési határidő lejárt és a felperesi 

fizetési kötelezettség is esedékessé vált. Ennek érdekében került tehát sor 2004. 

február 18-án és 19-én a teljesítésigazolások kiállítására, ez azonban sem fizikailag, 

sem jogi értelemben nem jelentette azt, hogy az alperes a szerződéses 

kötelezettségeinek eleget tett volna, hogy a szerződést teljesítette volna. Lényeges, 

hogy a 270.000 m3 vörös kavics tényleges alperesi teljesítését a peres felek sem 

állították. Az elsőfokú ítéletnek a teljesítés megtörténtével kapcsolatos okfejtése nem 

helytálló. 

 

A szolgáltatás természetéből, a szolgáltatás tárgyának mennyiségéből következik, 

hogy a felek közti szerződéses jogviszonyt nem a dolog pénz ellenében történő 

egyszeri átadása töltötte ki tartalommal. Az anyagot jórészt a szerződéskötést követően 

kellett volna kibányászni, nyilvánvalóan csak hosszabb távú, folyamatos, hónapokig 

tartó szállítással lehetett volna fizikailag is teljesíteni.  

 

A szállítási keretszerződésbe a felek belefoglalták, hogy a szállítás a felperes és a S. 

Kft. szerződésében meghatározott ütemezésnek megfelelően, telefonon történő 

egyeztetés alapján történik. A felek a felperesnek harmadik személlyel kötött 

szerződéséhez kötötték saját szerződésük ütemezését. Tudta az alperes is, hogy ez nem 

azonnali szállítást jelent, hiszen a S. Kft-vel kötött szerződésre utaló kikötést 

tartalmazó megállapodás került általa aláírásra, és az alperes ügyvezetője a másodfokú 

eljárásban megtartott tárgyaláson maga is úgy nyilatkozott, hogy - a bánya 

kapacitására figyelemmel - két-három hónap alatt lehetett volna elszállítani a 

szerződött mennyiséget. Erről, tehát két-három hónapos szállításról volt szó. 

 

A 7/1978. (II.1.) MT. Rendelet 1993. november 1-én hatályát vesztette. Ekkortól 

kezdődően a Ptk. 200.§ /1/ bekezdésére figyelemmel nem kötelező szállítási szerződés 

esetében konkrét naptári nap kikötése a teljesítési határidő későbbi időpontban, vagy 

időszakban való meghatározásához. A Ptk. 216.§ /1/ bekezdése értelmében szerződést 

jogszabály ellenkező rendelkezése hiányában akár szóban, akár írásban lehet kötni, a 

szerződési akaratot ráutaló magatartással is kifejezésre lehet juttatni.  
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A fentiek alapján megállapítható, hogyha nem is konkrét naptári naphoz kötve, de 

meghatározták a felek, hogy milyen időtartam alatt kell a vörös kavicsot az alperesnek 

szolgáltatni. Erre figyelemmel az ítélőtábla megállapította, hogy a felek között 

szállítási szerződés jött létre.  

A Ptk. 381.§ /1/ bekezdése a megrendelőnek, jelen esetben a felperesnek biztosította a 

szerződéstől való elállás jogát, ugyanakkor a /2/ bekezdés ad irányadó szabályokat a 

felek közötti elszámolásra.  

Az elsőfokú bíróság az ítélőtáblától eltérő jogi álláspontja miatt nem folytatott le 

bizonyítást abban a kérdésben, hogy az elállást követően pontosan mekkora 

mennyiségű vörös kavics került elszállításra az alperes bányájából a felperes által, 

illetve, hogy az elállást követő szállításokra kizárólag a per tárgyát képező szerződéses 

jogviszony, vagy az alperes hivatkozása szerint egy későbbi, szóban kötött szerződés 

keretei között került sor. E vonatkozásban a felek vitatták egymás nyilatkozatait. 

Ebben a körben nem állnak rendelkezésre a tényállás megállapításához szükséges 

adatok. E kérdések tisztázására – a bizonyítási teherre és a bizonyítás 

sikertelenségének következményeire való megfelelő tájékoztatást követően – az 

elsőfokú tárgyalás folytatása során kerülhet sor.  

 

Az ítélőtábla a fentiekre figyelemmel a Pp.213.§ /3/ bekezdése szerint hozott közbenső 

ítéletével az elsőfokú bíróság ítéletét a Pp.253.§ /3/ bekezdése alapján megváltoztatta. 


