
A lehetetlenülés megítélése  - a szolgáltatás oszthatóságával  és a szigorú teljesítési 

határidő hiányával összefüggésben. 

A munkaterület részbeni át nem adása legfeljebb alperesi késedelem körében 

értékelhető, ezzel kapcsolatosan pedig a felperesnek az együttműködési 

kötelezettség körében fel kellett volna hívni az alperest a munkaterület megfelelő 

határidőn belül történő átadására. 

 

 

Győri Ítélőtábla :Gf.IV.20.402/2005/3.szám 
 

 

Alkalmazott jogszabályok  Ptk. 277. § (2) bek., 312.§ , 399.§  

 

 

 

A felperes 30.000.000.- Ft és járulékai megfizetésére kérte kötelezni az alperest. 

Keresetét elsődlegesen a felek közötti vállalkozási szerződés teljesítésének 

lehetetlenné válására hivatkozással a Ptk. 399. §. c.) pontjára, másodlagosan a 

szerződéstől való felperesi elállásra alapította.  A megyei bíróság részítéletében a 

lehetetlenülés megállapítása vonatkozásában előterjesztett felperesi keresetet 

elutasította. Az elsőfokú bíróság határozatának indokolásában megállapította, hogy a 

felek 2003. május 8-án vállalkozási szerződést kötöttek, melyben az alperes, mint 

kivitelező vállalta K-i. a Hársfa utca, Damjanich utca, Hunyadi utca, Virág utca és 

József Attila utca vonatkozásában a gázvezeték rekonstrukciós kivitelezési munkákat. 

A szerződés szerint a felperes a munkaterület átadását követő 80 napon belül volt 

köteles teljesíteni, a vállalkozói díjat a teljes munkára vonatkozóan 64.000.000,-Ft + 

25 % ÁFA, azaz bruttó 80.000.000,-Ft összegben határozták meg. Az alperes a 

munkaterület átadásán kívül vállalta a bontási kérelmek, továbbá a forgalomtechnikai 

tervek beszerzését. 2003. július 18-án a Hársfa utca, Damjanich utca és Virág utca 

tekintetében a munkát a felperes elvégezte. Az elvégzett munkák ellenértékeként a 

felperes bruttó 50.000.000,-Ft-ot leszámlázott, mely kifizetésre került.  

A Hársfa utca és a József Attila utca munkálatait a felperes nem tudta a tervezett 

időben megkezdeni, mivel a K.Megyei Jogú Város Városgondnoksága 2003. 

augusztus 29-én kézbesített iratában tájékoztatta a felperest, hogy a Hársfa utca bontási 

engedélyét csak abban az esetben áll módjában kiadni, ha a Virág utca vonatkozásában 

a munkálatok már befejeződtek és a forgalom zavartalanul folyhat. Erre figyelemmel a 

Hársfa utcában a munkálatokat a felperes leállította. A felek között később 

egyeztetések zajlottak, melynek során a felperes 2004. január 30. napján kifejtette azt 

az álláspontját, hogy a szerződés az alperes érdekkörében lehetetlenült. 2004. április 2-

án felvett jegyzőkönyvben az alperes vállalta, hogy a lejárt határidejű hozzájárulásokat 

megújítja, a munkakezdés időpontját a városgondnokság tájékoztatására figyelemmel 

2004. július 8-a utáni időpontban jelölte meg. A felperes a szerződésmódosítást nem 

fogadta el, július első napján ismét bejelentette, hogy az alperes érdekkörében 

lehetetlenné vált a teljesítés, ezért 24.000.000,-Ft + ÁFA vállalkozói díj megfizetésére 

tart igényt. Az alperes a fizetési felhívásnak nem tett eleget, más vállalkozókkal a 

Hársfa és József Attila utca gázrekonstrukciós munkálatait elvégezte, a Hársfa utca 



tekintetében a műszaki átadás 2004. szeptember 28-án, a József Attila utca 

vonatkozásában 2004. szeptember 17-én történt meg.  

A megyei bíróság részítéletének jogi indokolásában kifejtette, hogy a teljesítés 

lehetetlenné válásáról akkor van szó, ha a szolgáltatás a szerződéskötés után 

bekövetkezett okból lehetetlenül. Természetbeni lehetetlenülésről van szó akkor, ha az 

egyedi szolgáltatás teljesítésének fizikai akadálya van, tehát a teljesítés semmiképpen 

nem lehetséges (pl: az adásvétel tárgya megsemmisül). Jogi lehetetlenülés akkor 

következik be, ha a szerződés megkötése és a teljesítés közötti időben valamely olyan 

jogszabály, hatósági rendelkezés lép hatályban, mely a teljesítését tiltja. Érdekbeli 

lehetetlenülés akkor forog fenn, ha a szerződés megkötése és a teljesítés közötti időben 

olyan körülmények állnak be, amelyek a teljesítést annyira megnehezítik, hogy az csak 

olyan rendkívüli áldozatok árán volna lehetséges, amelyeket a szerződő féltől a józan 

életfelfogás szerint nem lehet elvárni. Az érdekbeli lehetetlenülés fogalma alá vonható 

lényegében a gazdasági lehetetlenülés is, amikor a szolgáltatás oly mértékben nehezült 

el, hogy csak el nem várható anyagi áldozattal lehetne teljesíteni. A megyei bíróság 

álláspontja szerint a lehetetlenülés egyik formája sem következett be, a hatósági 

engedélyek beszerzése kizárólag időbeli késedelmet eredményezett. A lehetetlenülés 

megállapítását az a tény is kizárta, hogy a munkát az alperes a felperes levonulása után 

rövid időn belül mással elvégeztette. A városgondnokság engedélyt megtagadó iratai 

csak időleges akadályt jelentettek a munkavégzést illetően, ebből eredően kizárólag a 

késedelem jogkövetkezményeit lehetne alkalmazni. Utalt részítéletében a bíróság arra, 

hogy a perköltségről majd az eljárást befejező határozatában fog dönteni.  

 

A felperes fellebbezésében a részítélet megváltoztatását, az alperes 30.000.000,-Ft és 

járulékai, valamint perköltség megfizetésére való kötelezését kérte. Kifogásolta, hogy 

a megyei bíróság nem jelölte meg, hogy a felek között 2003. május 8. napján létrejött 

vállalkozási szerződés mikor és milyen okból szűnt meg. Fenntartotta azon 

álláspontját, hogy a 2003. november 24. napján történt részszámla kibocsátásával, s 

annak alperes részéről történő kifizetésével a szerződés részben teljesült, további 

részében pedig ellehetetlenült. Utalt arra a fellebbezés, hogy a városgondnokság a 

bíróság megkeresésére sem tudta azt megerősíteni, hogy 2003. június 30-ai levele a 

munkaterület átadását megelőzően a felperes tudomására jutott volna. A meghallgatott 

tanúk egyértelműen alátámasztották azt a felperesi álláspontot, hogy a szerződés sem 

írásban, sem szóban, sem ráutaló magatartással nem került módosításra, a felperes az 

egyösszegű átalányár meghatározásakor azzal számolt, hogy minden utca tekintetében 

egyszerre kerül sor a munkaterület átadására. A felperes a vállalkozás teljesíthető 

részét elvégezte, majd levonult, kapacitását más munkák kötötték le, ettől kezdve a 

vállalkozás fennmaradó része az eredeti szerződésben foglalt feltételek szerint nem 

volt teljesíthető, ebben a részében ellehetetlenült. Ezzel kapcsolatosan a bíróságnak az 

alapeljárásban hozott ítéletével szemben benyújtott felperesi fellebbezésre utalt, 

melyben kifejtette, hogy a szerződés egyik félnek sem felróható, objektív okból vált 

lehetetlenné, de a meghiúsulás oka, az azt előidéző körülmények a megrendelő 

érdekkörében merültek fel, így a Ptk. 339. § c.) pontja értelmében a vállalkozót 

megilleti a vállalkozói díj. A felperes a kapacitásának fenntartása miatt másutt nem 

végezhetett munkát, így az összesen 30.000.000,-Ft vállalkozói díj csökkentésére nincs 

lehetőség. Az alperes az akadályközlési kötelezettsége körében nem tájékoztatta a 



felperest a késedelem előre látható időtartamáról, a munkakezdés várható időpontjáról, 

így kárenyhítési kötelezettségének nem tett eleget. Utalt még a Szegedi Ítélőtábla 

Gf.I.30.367/2003/6. számú ítéletére, illetőleg a Legfelsőbb Bíróság 

Gfv.E.30.074/2004/2. számú végzésére. A másodfokú eljárásban előadta, hogy a 

pályázati tárgyalási jegyzőkönyvből megállapítható, hogy külön lettek az egyes utcák 

megpályáztatva. A felperes éppen azért tudott összességében alacsonyabb árat vállalni, 

mint egyébként, mert valamennyi utcára együttesen tett ajánlatot. A három utca 

tekintetében történt teljesítés igazolja, hogy a szolgáltatás ilyen értelemben osztható 

volt. Kifejtette, hogy a Ptk. 277. § (1) bekezdése alapján a szerződéseket az adott 

tartalomnak megfelelően kell teljesíteni, ez pedig a munkaterület átadásának részleges 

hiánya miatt a szerződéshez képest lehetetlenült. Álláspontja szerint valamennyi utca 

tekintetében az első jegyzőkönyvben foglalt munkaterület átadás időpontjától számít a 

80 napos teljesítési határidő.  

A felperes fellebbezési érvelését kiegészítve előadta, hogy, ha a szerződésben a 

munkaterület átadására vonatkozóan nem is volt határidő megszabva, a szerződés 

2003. évi gázrekonstrukciós munkálatok címet viseli, tehát nyilvánvalóan abban az 

évben kellett teljesíteni. 

 

Az alperes fellebbezési ellenkérelmében a részítélet helybenhagyását kérte. Kifejtette, 

hogy a szerződésben a munkaterület átadására vonatkozóan nem állapítottak meg 

határidőt, így a teljesítési határidő két utca vonatkozásában el sem kezdődött. A 

szolgáltatás osztható volt, a munkaterületek nem egy időben történő átadását a felperes 

tudomásul vette, folyamatosan tárgyaltak a felek, hogy mikor és hogyan lehet folytatni 

a munkákat. 

 

A felperes fellebbezése az alábbiak szerint alaptalan. 

 

A megyei bíróság a vállalkozói szerződés teljesítésének részbeni lehetetlenülése 

körében előterjesztett felperesi kereseti kérelem elbírálásához szükséges mértékben 

lefolytatta a bizonyítási eljárást, az ebben a körben meghozott részítélet érdemi 

felülbírálatra alkalmas, ehhez a lefolytatott bizonyítási eljárás elegendő adattal szolgál. 

A részítélet ténymegállapításai az alábbi pontosításokkal helytállóak. A bontási 

kérelmek, továbbá a forgalomtechnikai tervek beszerzését az általános szerződési 

feltételek szerint valóban az alperesnek kellett volna beszerezni, de a felek később 

abban állapodtak meg, hogy ezeket a felperes szerzi be. Mindez a felperesi műszaki 

igazgatójának tanúvallomásából, valamint a munkaterületek átadása körében 2003. 

július 18-án készített emlékeztetőből megállapítható. A Hársfa utca, a Damjanich utca, 

a Virág utca és a Hunyadi utca vonatkozásában 2003. július 18-án nem a munkák 

elvégzése, hanem a munkaterület átadása történt meg. A munka elvégzésére, a 

felperesi részszámla kibocsátásra és kiegyenlítésre csak az utóbbi három utca 

vonatkozásában került sor.  

Az ítélőtábla a megyei bíróság által megállapított tényállást az alábbiakkal látja 

szükségesnek kiegészíteni: K. Megyei Jogú Város Városgondnoksága a 2003. június 

30. napján kelt, de a felperesnél augusztus 28-án iktatott levelében tájékoztatta a 

felperest, hogy a József Attila utca, illetve Hársfa utca munkálataihoz bontási 

engedélyt nem adhat, mert az egyidejű forgalomlezárások a város közlekedését 



megbénítanák. Ezt követően került sor – mint ahogy a megyei bíróság helytállóan 

megállapította – az azzal kapcsolatos tájékoztatás kiadására, hogy a Hársfa utca 

bontási engedélyét csak a Virág utcában folyamatban lévő munkák befejezését 

követően lehet kiadni, tehát akkor, amikor a Virág utcában a forgalom már 

zavartalanul folyhat.   

 

A Ptk. 277. § (1) bekezdése szerint a szerződéseket tartalmunknak megfelelően, a 

megszabott helyen és időben, a megállapított mennyiség, minőség és választék szerint 

kell teljesíteni.  

A jogvita eldöntése során tehát nem nélkülözhető a felek szerződésének, illetőleg 

szerződéses kapcsolatának részletes vizsgálata.  

A szerződésben a felperes osztható szolgáltatás teljesítésére vállalt kötelezettséget. A 

szolgáltatások – hisz különböző utcákban elvégzendő beruházásokról volt szó – 

fizikailag nyilvánvalóan oszthatóak és a szolgáltatás jogi oszthatóságát is 

alátámasztják az alábbi körülmények. A rekonstrukciós munkálatok elvégzése iránt 

kiírt pályázat során az egyes utcákat külön-külön pályáztatták meg, és a megkötött 

szerződésben sem zárták ki a felek a részteljesítést. (A szerződés a részszámlázást 

ugyan kizárja, de ez nem az utcánkénti részszámla kibocsátására vonatkozott, hiszen e 

szerint jártak el a másik három utca elkészítésénél a felek, hanem azt, hogy bizonyos 

készültségi fok mellett az addig elvégzett munkáról számlát állítson ki a felperes.) A 

szerződésben foglalt szolgáltatást a felek maguk is oszthatónak minősítették (Pf.3. 

számú jegyzőkönyv).  

A peres felek a szerződésükben nem kötöttek ki fix teljesítési határidőt, hiszen a 

teljesítési határidő lejártát a munkaterület átadását követő 80 napban határozták meg, 

anélkül, hogy a munkaterület átadásának határidejében megállapodtak volna.  

A szerződésben azt sem rögzítették, hogy az alperesnek egyidőben kell a 

munkaterületeket a felperes részére átadni, illetve, hogy munkákat egyszerre kell a 

felperesnek teljesíteni.  

A bontási engedély hiánya a József Attila utca esetében a munkaterület átadását 

hiúsította meg, míg a Hársfa utca vonatkozásában a munkaterületről való levonulást 

eredményezte, egyik utca vonatkozásában sem került tehát sor a munkaterület 

megfelelő rendelkezésre bocsátására, így a két utca vonatkozásában a szerződésben 

foglalt teljesítési határidő el sem kezdődött.  

A felek szándéka a szerződéskötéskor nyilvánvalóan kiterjedt arra, hogy a beruházás a 

közeljövőben megvalósuljon, de a munkaterület átadás és a teljesítés szigorú és 

konkrét határidejének meghatározása körében még ráutaló magatartással sem került 

sor akaratuk kölcsönös és egybehangzó kifejezésére, ilyen megállapodás tehát nem 

képezi a szerződés tartalmát. Mindezt alátámasztja a felek, így a felperes magatartása 

is. A városgondnokság 2003. augusztus 28-án és szeptember 1-én átvett leveléből a 

felperes számára is egyértelművé vált, hogy a beruházás csak szakaszosan végezhető 

el, a Hársfa utcában a munkálatok elkezdésére csak azután nyílik majd mód, ha a 

Virág utcán a forgalom már zavartalanul folyhat, a József Attila utcai munkálatokra 

pedig a Hársfa utcai munkálatok befejezését követően kerülhet sor. 2003. szeptember 

elejétől a felperes jó ideig nem tiltakozott a fennálló helyzettel szemben, a másik 

három munkaterületen folytatta az elkezdett beruházást, csupán a 2004. január 30-i 

levelében hivatkozott először a szerződés lehetetlenülésére, ugyanakkor az ezt követő 



félévben is a beruházások folytatásáról tárgyalt, a munkák elvégzésének szándéka 

vezérelte.  

 

A szolgáltatás oszthatóságára és a szigorú teljesítési határidő hiányára figyelemmel az 

ítélőtábla álláspontja szerint a Hársfa és a József Attila utca vonatkozásában a 

szerződés teljesítése nem vált lehetetlenné, a munkaterület át nem adása legfeljebb 

alperesi késedelem körében értékelhető, ezzel kapcsolatosan pedig a Ptk. 277. § (2) 

bekezdésében foglaltak szerinti együttműködési kötelezettség alapján eljárva a 

felperesnek fel kellett volna hívni az alperest a munkaterület megfelelő határidőn belül 

történő átadására. 

 

Az ítélőtábla a felperes által többször hivatkozott eseti döntésre (Szegedi Ítélőtábla 

Gf.I.30.367/2003/6. számú ítélete és a Legfelsőbb Bíróság Gfv.E.30.074/2004/2. 

számú végzése) utalva megjegyzi, hogy annak a pernek a tárgyát olyan szerződés 

képezte, melyben a felek oszthatatlan szolgáltatás teljesítésében állapodtak meg és 

konkrét teljesítési határidőt kötöttek ki. Az eseti döntés ténybeli alapja és a perbeli 

tényállás tehát a hasonlóságok mellett olyan lényeges eltéréseket hordoz, melyek a 

teljesítés lehetetlenné válásának megállapítása körében a jogkérdés eldöntésére 

jelentős kihatással bírnak. 

 

A fentebb kifejtettekre figyelemmel az ítélőtábla a megyei bíróságnak a 

lehetetlenülésre vonatkozó döntésével érdemben egyetértett, így a részítéletet a Pp. 

253. § (2) bekezdés első fordulata alapján helybenhagyta. 

A szerződés nem lehetetlenülésből kifolyólag, hanem más okból szűnt meg, hogy 

mikor, milyen módon és milyen következmények mellett, annak meghatározására a 

felperes másik jogcímre alapított keresete elbírálása iránt folytatódó peres eljárásban 

az elsőfokú bíróság hivatott. 

 


