
I. A faktort külön tartozás-átvállalás nélkül – általános jogutódlás hiányában - 

nem terhelik a vele szerződő fél (például vállalkozói) szerződésből eredő 

kötelezettségei.  

II. A  faktoring-szerződés engedményezési rendelkezésére tekintettel azonban a 

kötelezettet vele szemben is megilletik az engedményessel szemben felhozható 

kifogások. 

 

Győri Ítélőtábla Gf.II.20.281/2005/4. 

 

 

Alkalmazott jogszabályok: Ptk.329.§ (3) bek. 

 

 

 

 

 

A felperes keresetében 54.416.880.Ft tőke, annak 2003. december 17. napjától járó 

6%-os késedelmi kamata és perköltség megfizetésére kérte kötelezni az alperest – 

elsődlegesen – engedményezett vállalkozói díj; – másodlagosan – kártérítés jogcímén.  

 

Előadta, hogy a perben nem álló I.-A. Kft. – mint vállalkozó – és az alperes – mint 

megrendelő – között 2003. szeptember 16. napján vállalkozási szerződés jött létre a S., 

V. úti ingatlanon lévő hotel területén 26 szoba és egyéb helyiségek teljeskörű 

generálkivitelezési munkáinak elvégzésére – az épületgépészeti munkálatok 

kivételével – rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, kulcsrakészen, 

187.005.000.Ft bruttó vállalkozói díjért. A vállalkozási szerződés szerint a felek annak 

műszaki tartalmát oszthatatlan szolgáltatásnak tekintették, a vállalkozó azonban 

jogosult volt a szerződés mellékletét képező pénzügyi ütemterv alapján részszámlákat 

kiállítani. Az 1. sz. részszámla egyéb mellett az alperes által kiállított teljesítésigazolás 

és a vállalkozó „raktározási nyilatkozata” alapján volt kiállítható. A vállalkozási 

szerződés alapján a munkát 2003. szeptember 19. napján kellett megkezdeni és 2003. 

november 17. napján befejezni. A vállalkozó 2003. szeptember 24. napján 

43.415.200.Ft + áfa értékű – a szerződés teljesítéséhez szükséges – berendezési tárgy 

és anyag beszerzéséről és meglétéről állított ki „raktározási-tárolási” nyilatkozatot, 

míg az alperes ugyanaznap 54.416.880.Ft vállalkozói teljesítésről állított ki 

teljesítésigazolást azzal, hogy ezen összegről a vállalkozó a számláját az alperesnek 

benyújthatja. A vállalkozó 2003. szeptember 24. napján állította ki a 63/2003 sorszámú 

2003. december 17. napján esedékes számláját az említett összegről. 

 

2003. október 3. napján a vállalkozó – mint „szállító” – és a felperes jogelődje - mint 

faktor - között keret jellegű szerződés jött létre faktoring szolgáltatás nyújtására, 

melyben a felek megállapodtak abban, hogy a tartós faktoring szolgáltatás keretében a 

faktor egyedi engedményezési szerződésekkel megvásárolja a szállítótól a vállalkozási 

szerződés teljesítéséből eredő lejárt követeléseit, amelyekkel szemben beszámítható 

ellenkövetelés nem áll fenn. A szerződés szerint a faktor a követelés névértékének 

80%-át kitevő vételár ellenében megszerzi a követelés tulajdonjogát, az azt biztosító 



  

mellékkötelezettségekkel együtt, míg a szállító a követelés névértékének 1%-át kitevő 

szolgáltatási díjat, valamint – a követelés behajtásáig – ügyleti kamatot tartozik fizetni, 

melynek szerződéskori összege – a bubor-kamatláb alapján – megkezdett 30 

naponként 1,4%. Amennyiben a faktor a követelést behajtja hozamrészesedést tartozik 

fizetni a szállítónak, amely a követelés vételár és kamattal csökkentett összege. 

Kikötötték, hogy a szerződés 2004. január 31-i végső lejáratáig a kötelezett 

nemteljesítése esetén a faktort visszkereseti jog illeti meg a szállítóval szemben, mely 

esetben évi 6%-os késedelmi kamatot is felszámíthat.  

 

2003. október 3. napján az említett keretjellegű faktorszerződés alapján a vállalkozó 

külön engedményezési szerződéssel a szolgáltatási szerződés alapján átruházta a 

63/2003 számla szerinti 54.416.688.Ft követelését a felperesre (a faktorra), melyről a 

2003. október 2. napján kelt faktorálási értesítőben tájékoztatták az alperest. Az 

alperes az értesítésre vezetett záradékban kijelentette, hogy a követelést elismeri, azzal 

szemben beszámítható ellenkövetelése nem áll fenn, és az „esedékességkor a 

vállalkozási szerződés teljesítésekor” azt a faktor bankszámlájára teljesíti. 

 

A felperes másodlagos (kártérítési) keresetét arra alapította, hogy az alperes 

elmulasztott meggyőződni a vállalkozó által kiállított, 2003. szeptember 24-én kelt 

„raktározási-tárolási” nyilatkozat valóságáról, nem ellenőrizte az abban megjelölt 

anyagok meglétét, mellyel a Ptk.4.§ (1) bekezdésébe és 5.§ (1), (2) bekezdésébe 

ütköző módon járt el. 

 

Az alperes ellenkérelmében a kereset elutasítását kérte. Előadta, hogy a 2003. 

szeptember 24-i teljesítésigazolása a vállalkozó raktározási nyilatkozatán alapult, az 

abban szereplő anyagokat a vállalkozó nem szolgáltatta a vállalkozási szerződés 

teljesítése során, bár az alperest megtévesztve a raktározási nyilatkozat kiállításakor 

azt állította, hogy azokat megvásárolta és raktározza. Ebből következően valójában az 

engedményezett számlakövetelés mögött nem volt tényleges teljesítés. Emiatt 2004. 

február 19-én a vállalkozási szerződést „felbontottnak” tekintette. Hivatkozott arra is, 

hogy a Ptk.329.§ (3) bekezdése alapján az engedményes felperessel szemben 

felhozhatja mindazokat a kifogásokat és beszámíthatja mindazokat az 

ellenköveteléseket, amelyek a vállalkozóval szemben megillették. Álláspontja szerint a 

vállalkozási szerződés teljes időtartama alatt keletkezett kifogásokat felhozhatja a 

felperessel szemben, ugyanis a szerződés a vállalkozó szolgáltatását oszthatatlannak 

állapította meg, és az oszthatatlanságot a részszámla kiállításának lehetősége sem 

érintette.  

 

Az alperes egyben viszontkeresetet terjesztett elő, melyben kérte megállapítani a 2003. 

szeptember 24. napján kelt alperesi teljesítésigazolás érvénytelenségét megtévesztés 

jogcímén, arra figyelemmel, hogy a valótlan tartalmú tárolási nyilatkozattal a 

vállalkozó tévedésbe ejtette az alperest.  

 

A felperes a viszontkereset elutasítását kérte. Az alperes védekezésével kapcsolatban 

kifejtette, hogy a perbeli jogviszonyban vele szemben az alperes részéről kizárólag 

azok az ellenkövetelések számíthatók be, amelyek a vállalkozó engedményezővel 



  

szemben a faktorálási értesítéskor (2003. október 2.) már fennállt jogi alapon 

keletkeztek. Ennek megfelelően a per tárgyát sem képezheti  „a teljes” vállalkozási 

szerződés szerződésszerű teljesítése.  

Bejelentette, hogy a vállalkozó időközben felszámolás alá került, vele szemben 

visszkereseti jogát érvényesítette a felszámolásra irányadó speciális szabályok szerint. 

A felperes okirattal igazolta, hogy jogelődje 2004. december 20-án rá engedményezte 

perbeli követelését. 

 

Az elsőfokú bíróság fellebbezéssel támadott ítéletében a felperes keresetét és a 

viszontkeresetet elutasította. 

Határozatának indokolásában a Ptk.328.§ (1) bekezdése és 329.§ (1), (3) bekezdései 

alapján megállapította, hogy a felperes a perbeli engedményezési szerződéssel a 

vállalkozó helyébe lépett, mely azzal a következménnyel jár, hogy megilletik a 

vállalkozási szerződésből eredő jogok (így a számlakövetelés), de terhelik a vállalkozó 

kötelezettségei is. Ennek folytán az alperes a vállalkozási szerződésből eredő 

kifogásokat a felperessel szemben is felhozhatta, így a felperes vállalkozói díjra csak 

akkor jogosult, ha az tényleges vállalkozói teljesítésen alapul. A perbeli esetben 

viszont a vállalkozó maradéktalanul nem teljesítette az alperessel kötött vállalkozási 

szerződésben foglaltakat. 

 

Az elsőfokú bíróság nem tartotta helytállónak azt a felperesi érvelést, hogy a felperes 

csak „egy számlakövetelést” vásárolt meg. A vállalkozási szerződést ugyanis 

egészében kell vizsgálni, az abból eredő egyes jogosultságok vagy kötelezettségek a 

szerződéstől nem választhatóak külön. Ezért igazságügyi szakértő véleménye alapján 

vizsgálta, hogy a vállalkozó teljesítette-e a vállalkozási szerződés egészét. A 

kiegészített szakvélemény alapján megállapította, hogy a perbeli számlakövetelés 

mögött – az 54.415.880.-Ft összegű részszámla ellenére – csak 12.463.736.Ft + áfa 

teljesítést lehetne elszámolni, de ezen összeg sem illeti meg a felperest, ugyanis a 

vállalkozási szerződés egésze alapján alperes javára túlfizetés mutatkozik.  

 

Az elsőfokú bíróság mint elkésettet, a Ptk.236.§ (1) bekezdése alapján utasította el a 

szerződés megtámadására alapított viszontkeresetet, de úgy találta, hogy az alperes 

kifogásként a Ptk.236.§ (3) bekezdése alapján megtámadási jogát érvényesítheti, és ez 

a megtámadási kifogás alapos is. Ugyanis a teljesítésigazolás alperes tévedésén 

alapult, mivel a vállalkozói tárolási nyilatkozat mögött tényleges teljesítés nem állt 

fenn.  

 

A felperes másodlagos – kártérítés jogcímén előterjesztett – keresetét is alaptalannak 

találta, ugyanis álláspontja szerint a felperes csak vállalkozói jogállás alapján élhet 

igénnyel az alperessel szemben, nem pedig mint faktorcég. 

 

Az ítélet ellen a felperes terjesztett elő fellebbezést az elsőfokú bíróság ítéletének 

megváltoztatása és az alperes elsődleges vagy másodlagos keresete szerinti 

marasztalása iránt. 

 



  

A fellebbezés indokolásában kiemelte, hogy az elsőfokú bíróság a tényállás helyes 

megállapítása mellett téves jogi következtetésre jutott a faktoring ügylet megítélésével 

kapcsolatban. A perbeli engedményezés az 1996. évi CXII. tv. (Hpt.) hatálya alá 

tartozó pénzkölcsön-nyújtás. Az említett törvény II. sz. melléklete pénzkölcsön-

nyújtásként szabályozza (I/10/2/b.) a faktoring ügyletet. A faktoring olyan speciális 

engedményezés, amelynél a pénzügyi vállalkozás engedményes jövőben esedékessé 

váló követelést szerez meg engedményezés útján.  

 

Rámutatott a felperes, hogy a perbeli faktoring ügylet szerződése mellékleteként 

szerepel a záradékolt faktorálási értesítő, amelyben az áll, hogy az alperes elismerte az 

engedményezett követelést és nyilatkozott, hogy beszámítható ellenkövetelése nincs. 

Ezért az alperes és a vállalkozó közötti vállalkozási jogviszony későbbi megváltozása 

közömbös, az alperes által kiállított teljesítésigazolás és nemleges beszámítási 

nyilatkozat utóbb már nem vonható vissza. Az említett alperesi nyilatkozatok nélkül az 

engedményezés létre sem jöhetett volna. 

 

Azt nem vitatta a felperes, hogy a faktoring ügyletek mögöttes jogaként a Ptk. 

engedményezésre vonatkozó szabályait kell alkalmazni, így a 328.§ (1) bekezdését és 

a 329.§ (3) bekezdését is. Azonban tévesnek találta azt a jogi álláspontot, hogy az 

engedményezés folytán a felperes a vállalkozó helyére lépett és terhelik a vállalkozó 

kötelezettségei is. Az engedményezéssel ugyanis jogosultság átruházására került sor és 

a felperes kizárólag az engedményezett jogosultság tekintetében lépett a vállalkozó 

helyébe. Az engedményezés ugyanis mindig meghatározott jogosultságot jelentő 

követelésre történik, míg a vállalkozó kötelezettségei közül egyik sem szállt át a faktor 

felperesre. Tartozásátvállalás ugyanis a perbeli esetben nem történt, ahhoz az alperes 

sem járult hozzá. Ebből következően a felperest nem terhelik a vállalkozó 

kötelezettségei és nincs helye az egész szerződéses jogviszony teljesítése és az 

elszámolás vizsgálatának. A felperessel szemben nem hozhatóak fel azok a kifogások, 

amelyek az engedményezésről szóló értesítést követő jogi alapokon keletkeztek. Az 

engedményezésről szóló értesítés 2003. október 2. napján kelt, eddig az időpontig a 

vállalkozó mennyiségi vagy minőségi hiányos teljesítése nem merült fel.  

 

A fellebbezésben kifejtett álláspont szerint, amennyiben nem késett volna el a 

viszontkereset, akkor is el kellett volna utasítania az elsőfokú bíróságnak azt, ugyanis 

az alperes nem bizonyította, hogy 2003. szeptember 24. napján nem voltak meg a 

raktározási nyilatkozatban szereplő anyagok. Az alperes csak 2003. december 22. 

napján közölte a vállalkozóval, hogy nem fizet, mivel december 17-ig a tárolt anyagok 

beépítése nem történt meg. Ezért ezen kifogása az alperesnek 2003. október 2. napját 

követően keletkezett, melyet az engedményezett követeléssel szemben nem hozhat fel.  

 

Amennyiben a másodfokú bíróság szintén érvénytelennek találná a teljesítésigazolást 

és a raktározási nyilatkozatot, abban az esetben hivatkozott arra, hogy az alperes 

kártérítés jogcímén tartozik a részére. Ugyanis az alperes gondatlan felróható 

magatartást tanúsítva jogellenesen járt el a raktározási nyilatkozatban foglaltak 

ellenőrzése során.  

 



  

Az alperes fellebbezési ellenkérelmében az elsőfokú bíróság ítéletének 

helybenhagyását indítványozta. Kifejtette azon álláspontját, hogy a követelés a 

faktorálással nem került önálló létszakaszba, a követelés nem szakítható el az alapul 

szolgáló vállalkozási jogviszonytól, a vállalkozási szerződés pedig az azt megkötők 

rendelkezése szerint oszthatatlan szolgáltatást tartalmaz. Mivel az engedményezéssel a 

kötelezett alperes helyzete nem válhat súlyosabbá az alperes a Ptk.329.§ (3) bekezdése 

alapján a vállalkozási szerződéssel kapcsolatos valamennyi kifogását felhozhatta. A 

felperes által hivatkozott teljesítésigazolás pedig nem tartalmaz kitételt arra nézve, 

hogy az alperes a kifogásolás jogáról lemondott volna. Ezért az alperes eredményesen 

bizonyíthatta a per során, hogy a vele szembeni perbeli követelés nem áll fenn, 

ugyanis a vállalkozói munka nem lett elvégezve. 

 

A fellebbezés nem alapos. 

 

Az elsőfokú bíróság a tényállást lényegében helyesen állapította meg, s – a kártérítési 

kereset kivételével – érdemi döntésével is egyetértett az ítélőtábla. 

 

Helytálló a felperesnek a fellebbezésben kifejtett azon álláspontja, hogy az alperessel 

vállalkozási szerződést kötő I.-A. Kft. vállalkozó és a felperes jogelődje között nem 

pusztán engedményezési szerződés jött létre a vállalkozási szerződésből eredő 

követelés átruházására, hanem attól több tekintetben eltérő faktoring szerződés. A 

faktoring szerződés olyan, a Ptk-ban nem szabályozott, atipikus, vegyes 

(típuskombinációs) szerződésfajta, melyre – a szerződés aktuális tartalmától függően – 

a Ptk-nak az engedményezésre, a tartozásátvállalásra, az adásvételre és a hitel- és 

kölcsönszerződésre vonatkozó szabályait is alkalmazni lehet. A hitelintézetekről és a 

pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII.tv. 2. sz. melléklete I/10/2/b. pontjába 

foglalt fogalom-meghatározás /„követelésnek – az adós kockázatának átvállalásával 

vagy anélkül történő – megvásárlása, megelőlegezése  (ideértve a faktoringot és a 

forfetírozást is) valamint leszámítolása, függetlenül attól, hogy a követelés 

esedékességének nyilvántartását és a kintlévőségek beszedését ki végzi”/  szerinti 

ügylet követelés-vásárlással (engedményezéssel) biztosított hitelügyletnek tekinthető, 

azaz az ilyen pénzügyi szolgáltatást nyújtó pénzügyi vállalkozások alapvetően a 

hitelügyletekre jellemző tartalmú szerződéseket kötnek.  

 

Így a perbeli ún. nem-valódi faktoring szerződésnél (BH.2005/72.sz. alatt közzétett 

eseti döntés, dr. Nochta Tibor: Magyar jog 1996. évi 12. szám) a faktor felperesi 

jogelőd nem vállalta át a követelés behajthatatlanságának kockázatát, az 

engedményezett vállalkozói díjkövetelést meghitelezve, megelőlegezve a követelés 

névértéke 80%-ában meghatározott „vételárat” adott át a vállalkozónak, amely után a 

vállalkozó a követelés behajtásáig 30 naponként – változó mértékű – jelenleg 1,4 %-os 

ügyleti kamattal tartozik a faktorszolgáltatás díján felül. A del credere kockázat 

kizárását a faktor visszkereseti joga jelenti, amely alapján az átruházott követeléssel 

biztosított hitelösszeget (a „vételárat”) annak ügyleti és 6%-os mértékű késedelmi 

kamatát a faktor a vállalkozótól követelheti, amennyiben a megrendelő alperes az 

átruházott követelést lejáratig nem egyenlíti ki. 

 



  

Az ilyen dominánsan hitelügyleti karaktert felmutató faktoring-szerződésben – 

függetlenül attól, hogy tisztán hitelszerződésnek (Ptk.522.§) nem minősül – a 

követelés átruházására vonatkozó rendelkezés csupán egy részét képezi a szerződési 

kötelmeknek és a lényegi funkciója az, hogy a hitelügylet biztosítékaként szolgáljon. 

 

A perben érvényesített felperesi követelés az említettek szerinti faktoring-szerződésen 

alapuló 2003. október 3. napján kelt engedményezési szerződéssel került átruházásra a 

felperes jogelődjére, ezért a faktoring-szerződés speciális ügyleti szabályaiból 

következően téves az az ítéleti megállapítás, hogy az engedményezési szerződéssel a 

vállalkozási jogviszonyban – a vállalkozó oldalán – általános jogutódlás állt volna be 

és a faktort terhelnék a vállalkozó vállalkozási szerződésben elvállalt kötelezettségei. 

A faktort ugyanis külön tartozás-átvállalás nélkül (BH.1996/422., Legfelsőbb Bíróság 

Pfv.VII.20.354/2002/6. szám alatti határozat) nem terhelik a vállalkozó 

kötelezettségei. (Nyilvánvaló, hogy a megrendelő – a jogviszony sajátos jellege 

folytán – nem követelheti a faktorral szemben a munka újbóli elvégzését vagy 

kijavítását.) Ettől eltérő kérdés, hogy a faktoring keretszerződésen alapuló 

engedményezési szerződésre –  a faktoring-szerződés engedményezési rendelkezésére 

– alkalmazni kell a Ptk-nak az engedményezésre vonatkozó szabályait, így a Ptk.329.§ 

(3) bekezdését is. Ezen törvényi rendelkezés szerint a kötelezett az engedményessel 

szemben érvényesítheti azokat a kifogásokat és beszámíthatja azokat az 

ellenköveteléseket is, amelyek az engedményezővel szemben az értesítéskor már 

fennállt jogalapon keletkeztek. Alaptalan tehát a felperesi fellebbezés arra való 

hivatkozása, hogy csupán követelés (jogosultság) átruházására került sor az 

engedményezési szerződéssel, ezért az alperes a követelés alapjául szolgáló 

vállalkozási szerződésből eredő kifogásait vele szemben nem hozhatja fel. Az 

engedményezéssel ugyanis a kötelezett helyzete nem válhat terhesebbé, mint amilyen 

akkor lett volna, amennyiben a követelés engedményezésére nem kerül sor. 

 

Az ítélőtábla álláspontja szerint az sem képezte akadályát az alperes kifogás emelési 

jogának, hogy a 2003. október 2. napján kelt – faktorálási értesítőre vezetett – 

záradékban az átruházott követelést elismerte és nemleges beszámítási nyilatkozatot 

tett. A záradékban szereplő kötelezetti nyilatkozat ugyanis a faktorhoz címzett 

tartozáselismerésnek (Ptk.242.§) minősül, amely csupán azzal a következménnyel jár, 

hogy a perben az alperes tartozott azt bizonyítani, hogy az említett nyilatkozat, 

valamint a 2003. szeptember 24. napján kelt teljesítésigazolás ellenére az átruházott 

számlakövetelés mögött tényleges vállalkozói teljesítés nem áll (Ptk.242.§ (1) 

bekezdés, Pp.164.§ (1) bekezdés), s valójában vállalkozói díjjal nem tartozik.  

 

Abban a kérdésben, hogy az alperest megillette-e a kifogás emelésének joga a 

Ptk.329.§ (3) bekezdése alapján a vállalkozási szerződés nemteljesítése, valamint az 

átruházott számla szerinti anyagok, berendezések beépítésének elmaradása miatt – 

figyelemmel arra, hogy az engedményezésről szóló 2003. október 2. napján kelt 

értesítéskor az alperesnek ilyen kifogásai még nem voltak – az ítélőtábla az alperes 

ellenkérelmében foglaltakkal értett egyet. Az a törvényi rendelkezés ugyanis, hogy az 

engedményezéssel átruházott követelés kötelezettje kifogásainak az engedményezésről 

szóló értesítéskori jogalapon kell keletkezniük, nem azt jelenti, hogy a kifogással 



  

érvényesített követelésnek már az értesítéskor esedékesnek kell lennie, hanem csupán 

azt, hogy a követelés (igény) jogalapjának kell fennállnia. Ettől eltérő álláspont 

elfogadása ugyanis oda vezet, hogy a kötelezett saját követelésének másra való 

átruházásával kötelezettségei kikényszerítését meghiúsítaná. (2004/1025 számú 

Polgári Elvi Határozat)  

 

Jelen esetben az átruházott követelésre vonatkozó vállalkozási jogviszony az 

engedményezésről szóló értesítéskor már fennállt, a követelését átruházó vállalkozó a 

szerződés teljesítését megkezdte. A vállalkozási szerződés felei a szerződés műszaki 

tartamának megvalósítását – a Ptk.403.§ (2) bekezdésével összhangban – oszthatatlan 

szolgáltatásnak minősítették. Ezért az alperes a felperessel mint faktorral szemben 

alappal hivatkozhatott arra, hogy a vállalkozási szerződés teljesítésének részbeni 

elmaradásából – mint szerződésszegésből – származó jogkövetkezmények kihatnak az 

egész szerződésre (Ptk.317.§ (2) bekezdés). Így az alperes a perben érvényesített 

átruházott követelés tekintetében is felhozhatta arra vonatkozó kifogását, hogy a 

vállalkozó szerződési kötelezettségeit nem teljesítette. 

 

A kifejtettekből következően az elsőfokú bíróság helytállóan vizsgálta a vállalkozási 

szerződés egészének teljesítését és a beszerzett szakvélemény alapján helytállóan jutott 

arra a következtetésre, hogy az alperes említett bizonyítási kötelezettségének eleget 

tett és az átruházott vállalkozói díjkövetelést nem tartozik teljesíteni a faktor cég 

részére (a vállalkozó jogutódjának) a vállalkozási szerződés részbeni teljesítetlensége 

folytán. 

 

Az ítélőtábla a felperes keresetét kártérítés jogcímén sem találta teljesíthetőnek,  

azonban nem osztotta az elsőfokú bíróság jogi álláspontját a vagylagos jogcímű 

kereset tekintetében. Az elsőfokú bíróság azon okból tartotta alaptalannak kártérítésre 

irányuló (másodlagos) keresetét, mert a felperes mint engedményes a vállalkozó 

helyébe lépett, ezért a faktoring szerződésből eredő igényeit jelen perben az alperessel 

szemben „csak a vállalkozó jogállása alapján érvényesítheti, nem pedig mint faktoring 

cég”. A fent kifejtettek szerint az engedményezési szerződés megkötése nem járt 

általános jogutódlással, így a felperes nem lépett a „vállalkozó jogállásába”. Másrészt 

amennyiben a felperest károkozó magatartás folytán vagyoncsökkenés  érte,  a 

szerződésszegéssel, avagy a szerződésen kívül okozott károk megtérítésére vonatkozó 

szabályai szerint követelést támaszthat, függetlenül attól, hogy vállalkozó, avagy 

faktorcég, esetlegesen egyéb személy. 

 

Mindezektől eltérő kérdés azonban az, hogy a felperest a 2003. október 3. napján kelt 

faktoring szolgáltatási szerződés 6. pontja alapján „visszkereseti” (követelési) jog illeti 

meg a vállalkozói díjkövetelést átruházó – jelenleg felszámolás alatt álló – 

vállalkozóval szemben, mely alapján követelheti az átadott vételárat, valamint annak 

ügyleti- és késedelmi kamatait. A felperes az alperessel szemben a jelen perben 

kártérítés jogcímén a faktoring- és engedményezési szerződésen kívüli alperesi 

magatartás miatt érvényesít igényt. Az uralkodó bírói gyakorlat szerint azonban a 

szerződésen kívül okozott kár megtérítésére irányuló igény mindaddig időelőtti, amíg 

a károsult fennálló szerződéses jogviszonya folytán érvényesített igénye alapján az 



  

általa érvényesített kár bekövetkezte, illetőleg annak mértéke bizonytalan. Csak a 

szerződéses jogviszonyból eredő igényérvényesítés után lehet azt megállapítani, hogy 

a kötelmi kötelezettől milyen mértékben nem hajtható be a követelés, milyen összegű 

a károsult vagyonában beállott értékcsökkenés (Ptk.355.§ (4) bekezdés), van-e már 

esedékessé vált kártérítés (Ptk.360.§ (3) bekezdés). A szerződésen kívüli károkozóval 

szemben a kártérítési követelés csak akkor válik esedékessé, amikor bizonyossá lesz, 

hogy a követelés a kötelmi jogviszony kötelezettjén nem hajtható be. (2001/525 számú 

Polgári Elvi Határozat, BH.2003/235, BH.2000/21.sz. alatti eseti döntés) 

 

A felperes az I.-A. Kft. (vállalkozó) felszámolási eljárásában hitelezőként 

bejelentkezett, követelését visszaigazolták, így a kötelmi követelésre alapított igénye 

felszámolási eljárásban való elbírálását megelőzően az alperessel szembeni kártérítési 

követelése időelőtti.  

 

Ezekre figyelemmel az ítélőtábla az elsőfokú ítélet fellebbezett rendelkezései közül az 

elsődleges keresetre vonatkozó határozatot a Pp.253.§ (2) bekezdése alapján 

helybenhagyta, míg a másodlagos – kártérítési – kereset tekintetében az elsőfokú 

bíróság ítéletét a Pp.251.§ (1) bekezdése alapján hatályon kívül helyezte, és ebben a 

részben – utalással a Pp.157.§ a/ pontjára és 130.§ (1) bekezdés f/ pontjára – a pert 

megszüntette.  

 


