
Az I. r. alperes szerzıdéses nyilatkozatában csupán a beszámítási jogát 
korlátozta, e  nyilatkozatát nem lehet kiterjesztıen értelmezni  
Kifogás alatt a követelés kivédésére, csökkentésére alkalmas hivatkozást, olyan 
védekezést kell érteni, amely alapján a követelés a jogosultat nem illeti meg. Az I. 
r. alperes azon hivatkozása, hogy a II. r. alperes részérıl csak részben történt 
meg a teljesítés, de nem a számlaösszegek erejéig, kifogásnak minısül,  melyet a 
fentiekre figyelemmel korlátozás nélkül felhozhat a perben.  
 
Alkalmazott jogszabályok: Ptk. 329. § (3) bek. , 296. § , 207. § (3) bek. 
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A megyei bíróság fellebbezéssel támadott ítéletében I. r. alperest kötelezte, hogy 15 
napon belül fizessen meg a felperesnek 33.032.830,- Ft-os és 2005. február 2-tıl járó 
kamatát, továbbá 1.785.00,- Ft perköltséget, ezt meghaladóan a keresetet elutasította.  
Ítélete indokolásában megállapította, hogy az alperesek között vállalkozási szerzıdés 
jött létre, ennek értelmében II. r. alperes a vállalkozói díjat részszámlákkal 
érvényesíthette. A szerzıdés szerint ezek kibocsátásának alapja a megrendelı mőszaki 
ellenıre által aláírt teljesítés igazolás, végszámla esetén a hiány- és hibamentesen 
lezárt mőszaki átadás-átvételi jegyzıkönyv. Felperes faktoring keretszerzıdéssel 
megvásárolta a II. r. alperesnek az I. r. alperessel szemben fennálló, le nem járt 
követeléseit. A szerzıdés szerint a számlák I. r. alperes általi igazolása a 
keretszerzıdés 1. számú melléklete szerint történik.  
II. r. alperes 2004. szeptember 7-én 52.786.423,- Ft-ról állított ki számlát és igazoltatta 
le I. r. alperessel. A faktorálásra benyújtott számlát felperes teljesítette, utóbb ez a 
számla sztornózásra került, helyette II. r. alperes 31.646.863,- Ft-ról állított ki számlát 
és nyújtott be I. r. alperesnek, aki azt szeptembere 13-án leigazolta, a faktorálás folytán 
a felperes II. r. alperesnek megfizette, I. r. alperes pedig ezt az összeget a felperesnek 
kiegyenlítette.  
2004. december 17-én 38.862.154,- Ft-ról állított ki számlát II. r. alperes, melyet az I. 
r. alperes képviseletére jogosult L.H.P. írt alá, a nyilatkozat tartalmazza, hogy az 
engedményezést tudomásul veszik, a számla kifizethetı, a számlával kapcsolatban az 
igazolt összeg 15 %-át meghaladó mértékő beszámítást semmilyen jogcímen nem 
érvényesítenek.  
A számlát felperes december 20-án teljesítette. Az I. r. alperes a teljesítésrıl szóló 
értesítést követıen felperesnek ezt az összeget nem fizette meg, 2004. december 21-én 
elállt a vállalkozási szerzıdéstıl. A felperes követelését a II. r. alperes sem fizette 
meg. 
 



 
 

Az ítélet jogi indokolásában a megyei bíróság mindenekelıtt kifejtette, hogy a 
felperesi keresetlevél nem szenved olyan hiányosságokban, amely miatt idézés 
kibocsátása nélküli elutasításának, vagy késıbb a per megszüntetésének lett volna 
helye. A felperes a keresetet a saját nevében, az ıt megilletı jog alapján terjesztette 
elı, a faktoring szerzıdés egyik lényegi elemére, tehát az engedményezési 
jogviszonyra támaszkodva, így fennáll a felperes perbeli legitimációja.  
A faktoring, mint atipikus vegyes szerzıdés jellemzıire tekintettel az elsıfokú bíróság 
kiemelte, hogy a perben alkalmazandóak az engedményezés Ptk. 328. és 329. §-ában 
foglalt szabályai. A 2004. december 17-én kelt engedményezési értesítıt követıen az 
I. r. alperesnek anélkül is kötelezettsége keletkezett a felperessel szemben, hogy a 
faktoring keretszerzıdés alanya lett volna. Az engedményezésrıl szóló értesítést az I. 
r. alperes képviseletére jogosult személy aláírta, akként nyilatkozva, hogy az 
engedményezést tudomásul veszik, a számla kifizethetı. Az értesítést követıen I. r. 
alperes csak a felperes részére teljesíthetett joghatályosan. Téves az az I. r. alperesi 
álláspont, hogy a teljesítésigazolás hiánya miatt nem állt be fizetési kötelezettsége a 
felperes felé.  
A bíróság az engedményezési értesítı meghamisítottságára irányuló I. r. alperesi 
hivatkozást nem tartotta alaposnak, kifejtve, hogy az aláírást I. r. alperes képviselıje 
sajátjának ismerte el, a tartalmi meghamisítottságát a büntetıeljárásban keletkezett 
írásszakértıi vélemény nem bizonyítja. I. r. alperes indítványozta ugyan igazságügyi 
írásszakértı perbevezetését, azonban a bíróság felhívása ellenére a szakértıi díjat nem 
helyezte letétbe.  
Az engedményezési értesítéssel kapcsolatos megtévesztés tárgyában a bíróság L.H.P. 
és T. B. tanúvallomását is értékelve megállapította, hogy abban sehol nem szerepel, 
hogy csupán elızetes nyilatkozatnak számítana, az I. r. alperes képviselıje pedig nem 
lehetett tévedésben a tartalmát illetıen, hiszen korábban két alkalommal is aláírt már 
ilyet, ennek nyomán az I. r. alperes fizetést is teljesített a felperesnek. Azt sem fogadta 
el, hogy II. r. alperes képviselıje ennek aláírásával váratlanul rohanta volna le az I. r. 
alperes képviselıjét, hiszen mindketten egybehangzóan vallották, hogy elızetes 
telefonos egyeztetés után találkoztak.  
A megyei bíróság úgy foglalt állást, hogy az engedményezési értesítı aláírásán 
túlmenıen egyéb okirat nem volt szükséges ahhoz, hogy a felperes I. r. alperestıl 
teljesítést követelhessen. Az I. r. alperes ugyanakkor a felperessel szemben is 
felhozhatja a Ptk. 329. §. (3) bekezdésében írott kifogásokat, illetıleg megilleti a 
beszámítás joga. Ez a rendelkezés azonban diszpozitív, az engedményezési értesítıben 
a számlaösszeg 15 %-át meghaladó mértékben ezt a lehetıségét az I. r. alperes kizárta.  
A bíróság annak vizsgálata során, hogy II. r. alperes a vállalkozási szerzıdést milyen 
értékben teljesítette, beszerezte a nyomozás során készített mőszaki szakértıi 
véleményeket, ezek szerint a II. r. alperes összesen 49.314.186,-Ft értékő munkát 
végzett el, a számla 15 %-áig élhet I. r. alperes a beszámítási kifogásával, így a per 
tárgyát képezı számla 85 %-ának felperes részére való megfizetésére kötelezte I. r. 
alperest. Ezt meghaladóan a keresetet elutasította, arra is utalással, hogy az I. r. alperes 
marasztalása esetére a felperes a II. r. alperessel szemben igényt nem kívánt 
érvényesíteni.  
Kifejtette, hogy a másodlagos jogcímként a Ptk. 339. §-ára, tehát kártérítésre alapított 
követelés sem lehetne teljes egészében alapos, mert 15 %-os mértékig az I. r. alperes 



 
 

jogszerően gyakorolja a beszámítás jogát, tehát jogellenesség hiányában kizárt a 
fennmaradó rész vonatkozásában kártérítési felelıssége.  
A perköltségrıl a Pp. 81. §. (1) bekezdése alapján határozott. 
 
Az I. r. alperes fellebbezésében elsıdlegesen az ítélet megváltoztatását, másodlagosan 
hatályon kívül helyezését indítványozta. Az elsıfokú eljárás során elıadott álláspontját 
jórészt megismételve kiemelte, hogy a megyei bíróság a tényállást nem derítette fel 
kellıképpen és helytelen ténybeli, téves jogi következtetésekre jutott. Nem vizsgálta 
megfelelıen a faktorálási értesítık különbségeit, mellızte a teljesítésigazolás 
hiányának megfelelı értékelését. II. r. alperes felróható magatartásának nem 
tulajdonított jelentıséget és a 2004. december 17-i nyilatkozat aláírásának 
körülményeit, a kivitelezési munkákat illetı szakértıi bizonyítási anyagot, valamint a 
felperes és I. r. alperes közötti levelezést nem értékelte kellıen.  
Fenntartotta azon álláspontját, hogy tartozáselismerı nyilatkozatot érvényesen nem 
tett, a 2004. december 17-i okirat ilyennek nem minısíthetı, mert nem közokirat és 
nem is teljes bizonyító erejő magánokirat. Önmagában azt sem bizonyíthatja, hogy a 
benne foglalt nyilatkozatot az I. r. alperes megtette, mert formailag sem felel meg a Pp. 
195., 196. §-ában foglaltaknak, egyszerő magánokiratnak minısül, így a felperesnek 
kellett volna bizonyítania valódiságát. A nyilatkozat akarathibái körében nem értékelte 
a bíróság az aláírás körülményeit és az elsıfokú eljárás során e körben elıterjesztett I. 
r. alperesi nyilatkozatokat. Kifejtette, hogy a faktoring ügylet lebonyolítása körében a 
felperes nem úgy járt el, ahogy a szerzıdések, a jogszabályok megkívánják. Nem 
tanúsított kellı gondosságot a II. r. alperes követelésének fennállta, annak megfelelı 
igazolása tekintetében.  
A fellebbezés szerint a Ptk. 329. §. (1) bekezdés értelmében jogutódlás következik be, 
így a (3) bekezdésre is figyelemmel az engedményessel szemben gyakorolható 
kifogások és beszámítás lehetısége körében a bíróság nem vont le helyes jogi 
következtetést.  
Kiemelte, hogy az engedményezési értesítı aláírása önmagában nem elég ahhoz, hogy 
a felperes az I. r. alperestıl megalapozottan követelhesse a faktorált összeget. 
Jogsértınek minısítette az ítélet perköltségre vonatkozó rendelkezését is, utalva arra, 
hogy I. r. alperes teljes személyes illetékmentességben részesül, így az eljárási illeték 
megfizetésére nem kötelezhetı. 
 
A felperes fellebbezési ellenkérelmében az ítélet helybenhagyását, valamint I. r. 
alperes perköltségben való marasztalását kérte. Elıadta, hogy I. r. alperes bírói 
felhívás ellenére sem tett további bizonyítási indítványt, így kellıen fel nem derített 
tényállásra nem hivatkozhat. A felperes fenntartotta az elsıfokú eljárásban 
elıterjesztett érveit, csupán kiemelte, hogy a 2004. szeptemberében zajlott és 
teljesedésbe ment ügyletek alkalmával I. r. alperes ugyanolyan okiraton igazolta II. r. 
alperes teljesítését, mint a jelen per alapjául szolgáló esetben, az okiratok jogi tartalma 
és formája is egyezik. Az értesítés formája a keretszerzıdésnek és az I. r. alperes által 
korábban kiállított igazolásoknak megfelelt. A tartozáselismerı nyilatkozatot az I. r. 
alperes arra jogosult képviselıje írta alá, az aláírás valódiságát a perben elismerte, 
annak tényleges tartalmát felismerte, akarathibáról nem lehetett szó. A Ptk. 242. §-a 
pusztán írásbeli alakot rendel a tartozás-elismerésre. 



 
 

 
A fellebbezési eljárás során az I. r. alperes hangsúlyozta, hogy a 2004. december 17-i 
záradék nem tartalmazza, hogy a nyilatkozat feltétlen és visszavonhatatlan, holott ez a 
szerzıdéskötési gyakorlatban elterjedt. Ez is arra enged következtetni, hogy a 
nyilatkozat csak egy elızetes hozzájárulásnak minısült. Iratellenesnek minısítette azt 
a felperesi álláspontot, mely szerint a szeptemberi faktorálás a decemberivel azonos 
alakiságokkal és tartalommal történt. Utalt arra, hogy az I. r. alperes szeptemberben a 
mőszaki teljesítmény megállapítása és a leigazolása után teljesített csak a felperesnek. 
Harmadsorban hivatkozott a nemo plus iuris jogelvre.  
 
A felperes utóbbival kapcsolatosan arra az álláspontra helyezkedett, hogy a jogelvnek 
a perbeli esetben nincsen jelentısége, mert tartozáselismerés alapján követeli a 
teljesítést. A felperes a fellebbezési eljárás során kiemelte, hogy – a felszámolásra 
tekintettel – az elsıfokú ítélet meghozatalakor a II. r. alperessel szemben már nem 
tartotta fenn igényét. 
 
Az I. r. alperes fellebbezése az alábbiak szerint részben alapos. 
 
Az ítélıtábla mindenekelıtt megállapította, hogy a keresetet részben elutasító ítéleti 
rendelkezés fellebbezés hiányában a Pp. 228. § (4) bekezdés második fordulata alapján 
jogerıre emelkedett.  
A felperes fellebbezést nem nyújtott be, a másodfokú eljárás során kifejezetten úgy 
nyilatkozott, hogy II. r. alperessel szemben már az elsıfokú eljárás befejezı 
szakaszában sem kívánt igényt érvényesíteni. Erre, valamint az elsıfokú eljárás során 
pontosított kereseti kérelmére figyelemmel az is megállapítható, hogy harmadlagos – 
az I. r. alperessel szemben kártérítésre alapított – igényét sem tartotta fenn.  
A továbbiakban tehát a másodfokú eljárás tárgyát az I. r. alperessel szemben az 
elsıfokú bíróság által megítélt összegő  - a felperes álláspontja szerint 
tartozáselismerésen alapuló - kereseti követelés képezte. 
 
Az ítélıtábla fenti körben megállapította, hogy a megyei bíróság a felperesi kereset 
eldöntéséhez szükséges körben lefolytatta a bizonyítási eljárást, a beszerzett peradatok 
okszerő mérlegelésével helyes tényállást állapított meg és indokaiban is helyálló 
döntést hozott. Ugyanakkor az I. r. alperes beszámítási kifogása tekintetében – a 
bíróság részben téves jogi álláspontja miatt – elmaradt a tényállás kellı tisztázása, 
ennél fogva ebben a körben az ítélet megalapozatlan. 
 
Az elsıfokú bíróság helyesen foglalt állást: a keresetlevél idézés kibocsátása nélküli 
elutasításának, illetve a per megszüntetésének nem volt helye, és a felperes a faktorálás 
folytán saját nevében jogosult a követelést érvényesíteni, így perbeli legitimációval 
bír. Megjegyzi az ítélıtábla, hogy ez utóbbinak hiánya egyébként sem a per 
megszüntetését, hanem a kereset érdemi ítélettel történı elutasítását vonná maga után.  
 
A faktorálás folytán a felperes a vállalkozási szerzıdésben a vállalkozói díj jogosultja, 
a II. r. alperes pozíciójába lépett. A szerzıdés meghatározza a vállalkozási díj 
teljesítésének alaki és tartalmi feltételeit, ezek a szabályok a felperesre is kihatnak, 



 
 

azaz ugyanolyan feltételekkel követelheti a vállalkozói díjat, mint ahogy tehette volna 
ezt a II. r. alperes (résszámla esetén a megrendelı mőszaki ellenır által aláírt 
teljesítésigazolás, végszámla esetén a hiány- és hibamentes, lezárt mőszaki átadás-
átvételi jegyzıkönyv). Ugyanakkor nincs akadálya annak, hogy késıbb a felek közös 
akarattal, akár különösebb alakiságok nélkül, pusztán ráutaló magatartással a 
szerzıdés elıírásaitól eltérjenek. A perbeli esetben is erre került sor, az I. r. alperes a 
vállalkozási szerzıdés elıírásait félretéve, az abban foglaltakhoz képest eltérı 
feltételekkel adott ki a számlával kapcsolatosan igazolást (így járt el 2004. szeptember 
7-én és 2004. december 17-én is).  
A 2004. december 17-i engedményezési értesítésre vezetett záradék alakilag és 
tartalmilag is megfelel a Ptk. 242. §-ában foglalt tartozáselismerésnek. Olyan, a 
felpereshez és II. r. alpereshez címzett egyoldalú jognyilatkozat, melybıl kitőnik, hogy 
az I. r. alperes az értesítın szereplı összeg erejéig elismeri kötelezettségét.  
A Ptk. 216. § (1) bekezdése értelmében jogszabály ellenkezı rendelkezése hiányában 
akár szóban, akár ráutaló magatartással is lehet szerzıdéses nyilatkozatot tenni, 
ugyanakkor a Ptk. 242. § (2) bekezdése a tartozáselismeréshez írásbeli alakot rendel. 
Ezt az alakszerőségi követelményt (mint a fıszabály alóli kivételt) nem lehet 
kiterjesztıen értelmezni, akár közokirat, akár teljes bizonyító erejő magánokirat, de 
akár egyszerő magánokirat is képes érvényes tartozáselismerést keletkeztetni.  
 
A megyei bíróság a körülmények megfelelı mérlegelésével minısítette alaptalannak 
az I. r. alperes 2004. december 17-i nyilatkozatának érvénytelenségére vonatkozó 
hivatkozását. Ebben a körben helyesen értékelte, hogy az I. r. alperes képviselıje már 
korábban is írt alá engedményezési értesítıt, amelyik azt vonta maga után, hogy a 
felperes a II. r. alperesnek teljesítette a számlaösszeget. Az okiratot az I. r. alperes 
képviselıje – ahogy tanúként elıadta – azért írta alá, hogy a számla felperestıl II. r. 
alperes részére karácsony elıtt kifizetést nyerjen. Tudta tehát, hogy ennek 
jogkövetkezményei vannak, nem elızetes nyilatkozatnak minısül, tévedésre, 
megtévesztésre való hivatkozás tehát nem alapos.  
Az I. r. alperes gazdasági vezetıje, L.H.P. az okiraton szereplı aláírását sajátjának 
ismerte el, így a Pp. 197. § (1) bekezdésére figyelemmel az okirat valódinak minısül, 
ebbıl következıen a Pp. 197. § (2) bekezdése alapján vélelem szól amellett, hogy 
tartalma meg nem hamisított. Ennek ellenkezıjét I. r. alperesnek kellett volna 
bizonyítania, de a jogkövetkezményekre való figyelmeztetés mellett sem tette le a 
bíróság felhívására a szakértıi díj elıleget, így viselni tartozik a bizonyítatlanság 
következményeit.  
A nyilatkozat tehát a tartozáselismerés jogi erejével bír, de önmagában nem keletkeztet 
fizetési kötelezettséget, a felperesi követelésnek nem teremt önálló jogcímet, annak 
jogcíme továbbra is vállalkozói-díj követelés. A tartozáselismerés nem jár az I. r. 
alperes feltétlen fizetési kötelezettségével, pusztán azt a joghatást váltja ki, hogy I. r. 
alperesnek kell bizonyítani, hogy nem, vagy nem az abban foglalt összeggel tartozik. 
Ahogy ítéletében a megyei bíróság is rávilágított, az engedményezés folytán az I. r. 
alperest a felperessel szemben is megilletik a Ptk. 329. § (3) bekezdésében írott jogok, 
de a jogszabályi rendelkezés diszpozitivitására figyelemmel – részben vagy egészben – 
az I. r. alperes lemondhatott ezekrıl.  



 
 

A II. r. alperes által elvégzett munka ellenértéke körében a bíróság beszerezte a 
nyomozás során készült szakértıi véleményeket. A felperes nem tett észrevételt, nem 
tette ıket vitássá. A szakvélemények alkalmasak és elegendıek a II. r. alperesi 
teljesítés értékének összegszerő megállapításához. I. r. alperes ezáltal bizonyította, 
hogy a tényleges, II. r. alperesi teljesítés érteke 49.314.186,- Ft. A 2004. 
szeptemberben már kifizetett 31.646.863,- Ft figyelembevételével tehát további 
17.667.323,- Ft lenne az I. r. alperes tartozása.  
Ebben a körben a megyei bíróság tévedett, mikor pusztán a számla 15 %-áig látott 
lehetıséget az I. r. alperes fizetési kötelezettségének a tényleges teljesítésen alapuló 
csökkentésére. A Ptk. 329. § (3) bekezdése ugyanis – az ott írt egyéb feltételek 
fennállta esetén – egyrészt a kifogások érvényesítésére, másrészt az ellenkövetelések 
beszámítására jogosítja fel a kötelezettet. A két jogintézmény nem azonos egymással, 
anyagi jogilag a beszámítás (Ptk. 296. §) két követelés egymással való szembeállítása, 
ugyanakkor kifogás alatt a követelés kivédésére, csökkentésére alkalmas hivatkozást, 
olyan védekezést kell érteni, amely alapján a követelés a jogosultat nem illeti meg, pl.: 
elévülés, érvénytelenség stb.  
Az I. r. alperes a 2004. december 17-i nyilatkozatában csupán a beszámítási jogát 
korlátozta, ennek egy részérıl lemondott. A Ptk. 207. § akkor hatályos (3) bekezdése 
(jelenleg (4) bekezdés) szerint, ha valaki jogáról lemond vagy abból enged, 
nyilatkozatát nem lehet kiterjesztıen értelmezni. Erre figyelemmel megállapítható, 
hogy az I. r. alperes a felperesnek és a II. r. alperesnek is címzett nyilatkozatával 
csupán a beszámítási jogát korlátozta, de joglemondása nem vonatkoztatható a kifogás 
jogára. 
Az I. r. alperes azon hivatkozása, hogy a II. r. alperes részérıl csak részben történt meg 
a teljesítés, de nem a számlaösszegek erejéig, kifogásnak minısül, melyet a fentiekre 
figyelemmel korlátozás nélkül felhozhat a perben. Ennek értelmében fizetési 
kötelezettsége a tényleges teljesítés ellenértékéig, 17.667.323,- Ft-ig terjed.  
Az ítélıtábla utal arra, hogy a 2004. december 20-i 1.000.000,- Ft-os kifizetés nem 
tudható be az I. r. alperes részérıl a felperes felé való teljesítésbe, hiszen a Ptk. 328. § 
(4) bekezdése értelmében az engedményezésrıl való értesítés után I. r. alperes már 
csak az engedményesnek teljesíthetett volna, ehhez képest saját kockázatára a II. r. 
alperesnek fizetett, így viselnie kell ennek következményeit.  
 
Az I. r. alperes a fenti kifogásán felül – a joglemondásra figyelemmel a számlaösszeg 
15 %-áig, tehát legfeljebb további 5.829.323,- Ft erejéig – érvényesítheti beszámítási 
jogát is, ha bizonyítja, hogy – a Ptk. 329. § (3) bekezdésében írtaknak is megfelelı – 
egynemő és lejárt követelése áll fenn a II. r. alperessel szemben. Az I. r. alperes a 
perben kártérítés címén kívánta érvényesíteni különféle követeléseit (vállalkozói 
kivitelezési többletköltség, pótmunka a hibás, késedelmes teljesítés miatt, késedelmi 
kötbér – 16/I/A/1. sz. elıkészítı irat, a 18. sz. elıkészítı irat 13-14. oldala, továbbá  a 
41. sz. elıkészítı irat 12. oldala).  
A másodfokú eljárás során úgy nyilatkozott, hogy ezen beszámítási kifogását továbbra 
is fenntartja.  
A Pp. 213. § (1) bekezdésére figyelemmel mind az ítéleti döntésnek, mind pedig a 
tényállásnak valamennyi, perben érvényesített igényre ki kell terjednie. A megyei 
bíróság az eltérı jogi álláspontja folytán ezekkel az igényekkel nem foglalkozott, 



 
 

bizonyítást nem folytatott le, tényállást nem állapított meg, ebben a körben az ítélete 
érdemben nem bírálható felül, a bizonyítási eljárás nagy terjedelmő kiegészítése 
szükséges.  
 
A fentebb kifejtettekre tekintettel az ítélıtábla - a Pp. 213. § (2) bekezdés, valamint a 
3/2000. évi Polgári Jogegységi határozat alapján - részítéletével érdemben döntött a 
felperesi kereseti kérelem, valamint az I. r. alperesnek a tényleges teljesítés 
ellenértékére vonatkozó kifogása tárgyában, így az I. r. alperes marasztalását a 
rendelkezı részben foglalt összegre szállította le, ugyanakkor az I. r. alperes 
beszámítási kifogása és a perköltség-viselésre irányuló rendelkezések vonatkozásában 
a Pp. 252. § (3) bekezdésére figyelemmel az ítéletet hatályon kívül helyezte és az 
elsıfokú bíróságot ebben a körben a per újabb tárgyalására és újabb határozat 
hozatalára utasította.  
 
A megismételt eljárás során a bíróságnak az I. r. alperes beszámítási kifogása kapcsán 
- a Pp. 3. § (3) bekezdése szerint - tájékoztatnia kell az I. r. alperest a bizonyítandó 
tényekrıl, a bizonyítási teherrıl és a bizonyítás sikertelenségének következményeirıl. 
Fel kell hívni a bizonyítási indítványok elıterjesztésére, majd a szükséges körben 
lefolytatott bizonyítási eljárás eredményeképpen lesz abban a helyzetben az elsıfokú 
bíróság, hogy az I. r. alperes beszámítási kifogásáról megalapozott döntést hozhasson.  
 


