
I.A nemzetközi közúti árufuvarozási szerződésre a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 

hatálybalépését követően változatlanul a CMR szabályai irányadóak elsődlegesen.  

 

II. A fuvarozási szerződéstől elállás esetén a megrendelőt terheli az ilyen utasítással a 

fuvarozónál felmerülő költségek. 

 

  

Alkalmazott jogszabályok: 2013:V.tv.(Ptk.) 6:257.§,  1971:3. tvr. (CMR) 1. cikk, 16.cikk 

 

Győri Ítélőtábla Gf.II.20.001/2017/5. 

 

Az alperes 2016. június 8-án e-mailben nemzetközi árufuvarozást rendelt meg a fuvarozó 

felperestől 2016. június 10-i ausztriai (Ort im Innkreis) felrakással és ugyanaznapi 

magyarországi (H., Kőszegi út 21-23.) lerakással, 420 euró + áfa fuvardíjat kikötve, a 

fuvarozott árut 10 méter hosszú és 1000 kg súlyú rakományban megjelölve. A felperes a 

visszaigazolt fuvarfeladat teljesítésére alfuvarozót, a M.T. Kft-t vette igénybe. A felperes és 

az alfuvarozó között írásbeli fuvarozási szerződés jött létre, melyben kikötötték az „állásidő 

pótdíj” alfuvarozó általi érvényesíthetőségét. A felperes a kocsiállásdíjat legfeljebb 150 euróig 

„kizárólag előzetes egyeztetés után, a rakodóhely által pecséttel ellátott tartózkodási igazolás 

ellenében” vállalta fizetni. Az alperes 2016. június 9. napján – a felrakást megelőző nap – este 

20 óra 30 perckor közölte a felperessel, hogy a fuvarfeladat teljesítésére nem tart igényt, a 

fuvarozási szerződéstől eláll. A felperes erről tájékoztatta az alfuvarozóját, melynek 

fuvareszköze aznap a németországi Straubing városából a felrakóhelyre haladt. Az alfuvarozó 

2016. június 11. napján 130 euró + áfa (165,1 euró) kiállási díjról állított ki számlát a felperes 

terhére, melyet az kifizetett. A felperes a kiállási díjat 20 euró adminisztrációs költséggel 

növelten 2016. június 21-én számlázta ki az alperesnek forintra átszámítva. (59.362.Ft)  

 

A felperes keresetében 59.362.Ft kiállási díj és költség, valamint annak a 2016. július 21. 

napjától a kifizetés napjáig járó késedelmi kamata és perköltség megfizetésére kérte kötelezni 

az alperest.  

 

Az alperes ellenkérelmében a kereset elutasítását kérte. Azzal védekezett, hogy a felperessel 

kötött fuvarozási szerződésben alfuvarozó alkalmazását nem kötötték ki és arra nem volt 

megállapodás, hogy a felrakást megelőző 24 órán belüli lemondás esetén a megrendelőnek 

kártérítést kellene fizetnie.  

 

Az elsőfokú bíróság fellebbezéssel támadott ítéletével az alperest kötelezte 59.362.Ft tőke, 

valamint annak a 2016. június 21. napjától a kifizetés napjáig járó késedelmi kamata és 

perköltség megfizetésére. Határozata indokolásában a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. 

évi V. törvény (Ptk.) 6:262.§-a és 6:263.§ (2) bekezdése alapján rámutatott, hogy a feladó a 

fuvarozás lemondása esetén köteles megtéríteni azt a gazdagodását, amely amiatt merült fel, 

hogy a fuvarozó az út egy részét már megtette. A konkrét esetben az alfuvarozó a felrakóhely 

felé már elindult, az költségekkel járt, melyet a felperes az alfuvarozó fuvarlevelével igazolt. 

A felperes ezt a többlet „futamköltséget” megtérítette és a fuvarszervezéssel is költsége 

merült fel. Ezért az alperes ezt a gazdagodását megtéríteni tartozik.  

 

Az elsőfokú ítélet megváltoztatása és a kereset elutasítása iránt az alperes terjesztett elő 

fellebbezést. Jogorvoslati kérelmében kiemelte, hogy a felperes által igénybe vett alfuvarozó 

körszállítást végzett Németországban és Ausztriában, így nem merülhetett fel akadály, 

amelyet a Ptk.6:263.§ (2) bekezdése olyanként említ, mellyel kapcsolatos költségeket a feladó 



köteles megfizetni. A fuvarozási szerződésre a Ptk.6:271.§-a szerint a vállalkozási szerződés 

szabályait kell megfelelően alkalmazni. A Ptk.6:249.§-a szerint a megrendelő a szerződéstől a 

szerződés teljesítésének megkezdése előtt bármikor elállhat. A 6:249.§ (2) bekezdése szerint a 

megrendelő elállása esetén köteles a vállalkozónak a díj arányos részét megfizetni és a 

szerződés megszüntetésével okozott kárt megtéríteni azzal, hogy a kártalanítás a vállalkozói 

díjat nem haladhatja meg. Ezen törvényhelyek szerint a bizonyítás kötelezettség a felperest 

terhelte arra nézve, hogy mekkora fuvardíjban állapodott meg és hogy az elállással 

összefüggésben kára keletkezett. 

 

A felperes fellebbezési ellenkérelmében az elsőfokú ítélet helybenhagyását kérte. Megítélése 

szerint a fellebbezésben foglaltak ellenkezője okirati és egyéb tényekkel már az elsőfokú 

eljárás során bizonyításra került. 

 

Az ítélőtábla a fellebbezést a Pp.256/A.§ (1) bekezdés f/ pontja alapján tárgyaláson kívül 

bírálta el és megállapította, hogy a fellebbezés nem alapos. 

 

Az elsőfokú bíróság a helyesen megállapított tényekből érdemben helytálló 

jogkövetkeztetésre jutva kötelezte az alperest a kocsiállásdíj és a felperesnél a fuvarozástól 

elállás folytán felmerülő költség megfizetésére. Az ítélőtábla azonban a törvényszék ítélete 

indokaival részben nem értett egyet.  

 

Az elsőfokú bíróság helyesen állapította meg, hogy a fuvarozási szerződés megkötésének 

időpontjára (2016. június 9.) figyelemmel a keresettel perbehozott jogvita elbírálására már 

nem alkalmazható a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (rPtk.), így annak 

506.§ (1) bekezdése utaló szabálya.  E törvényhely szerint, ha a küldeményt az országhatáron 

túl kell továbbítani, az rPtk. XLI. (fuvarozási) fejezete rendelkezéseit csak annyiban lehet 

alkalmazni, amennyiben nemzetközi szerződés vagy egyezmény, illetőleg szabály másképpen 

nem rendelkezik. 

 

Az rPtk-t felváltó, 2014. március 15. napjától hatályos Ptk. XXXVIII., a fuvarozási 

szerződésről szóló fejezete ugyan ilyen utaló szabályt nem tartalmaz, azonban ez nem jelenti 

azt, hogy a nemzetközi közúti árufuvarozási szerződésre változatlanul ne az 1971. évi 3. tvr-

rel kihirdetett, a nemzetközi közúti árufuvarozási szerződésről szóló Genfi Egyezmény 

(CMR) szabályai lennének alkalmazhatóak. Az egyezmény ugyanis minden olyan szerződésre 

érvényes, amely áruknak közúton járművel díj ellenében végzett szállításáról szól, ha az áru 

átvételének helye és a kiszolgáltatására kijelölt hely két különböző állam területén van, 

amelyek közül legalább az  egyik szerződő állam. (CMR. 1. cikk 1.pont) A Ptk. fuvarozási 

szerződésre vonatkozó fejezete törvényi szabályai csak azon kérdésekre irányadóak, melyekre 

a CMR, mint nemzetközi egyezmény nem tartalmaz rendelkezést.  

 

A CMR 16. Cikke 1. pontja szerint a fuvarozót megilletik azok a költségek, amelyek az 

utasítás kéréséből és a kapott utasítás végrehajtásából származnak, kivéve, ha ezeket a 

költségeket a fuvarozó vétkessége okozta.  

 

Ilyen az utasítás végrehajtásából származó költség lehet az a kiadás, amely a megrendelő 

fuvarozási szerződéstől való elállása folytán, kocsiállásdíjként merült fel. A perbeli felek – a 

megrendelő és a fuvarozó – közötti fuvarozási szerződés ugyan a kocsiállásdíjra vonatkozó 

kikötést nem tartalmazta, azonban a felperes a CMR idézett 16. Cikke 1. pontja alapján az 

ebből eredő kiadásait és az elállás folytán felmerült adminisztrációs költségeit a 

megrendelővel szemben érvényesíthette.  



 

A fellebbezés érvelésével szemben a törvényszék állapította meg az iratoknak – így: a 9. szám 

alatt csatolt alfuvarozói menetlevélnek – megfelelően, hogy az alfuvarozó az elállás 

közlésekor a fuvareszközével már elindult a korábbi (németországi) lerakóhelyéről a perbeli 

megrendelés szerinti felrakóhelye és jelentős utat tett meg. A jogszerűen igénybe vett 

alfuvarozó (CMR 3. Cikk) kifizetett kocsiállásdíját pedig a fuvarozó felperes a CMR 16. Cikk 

1. pontja alapján tovább háríthatta az alperesre. A fellebbezésben kifejtettekkel szemben az 

alfuvarozó számlája és az alfuvarozóval kötött fuvarozási szerződés igazolta a kocsiállásdíj 

összegét. A keresettel érvényesített 59.362.Ft összeg pedig megfelel a 2016. június 10-i 

euró/forint árfolyam (311,61 Ft) szerint átszámított 150 euró összegnek.  

 

Az ítélőtábla ezen indokolásbeli kiegészítéssel az elsőfokú bíróság ítéletét a Pp.253.§ (2) 

bekezdése alapján helybenhagyta.  

 


