
I. A szállítmányozónak a fuvarozási szerződés megszegéséből eredő, fuvarkár 

megtérítése iránti önálló igénye nincs, viszont a fuvarozóval szemben köteles – s 

ebből következően jogosult – a megbízó igényeit érvényesíteni. 

II. Nemzetközi közúti árufuvarozási szerződés esetén fuvarkárként csak az  

Egyezményben meghatározott kártérítés igényelhető. 

 

Alkalmazott jogszabályok: Ptk.517.§ (1) bekezdése, a „Nemzetközi közúti 

árufuvarozási szerződésről” szóló Genfi Egyezmény (CMR.) 23. Cikk 
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A felperestől a romániai székhelyű M. A. S.r.l. 22,5 tonna vetőburgonya fuvarozását 

rendelte meg a hollandiai Kloosterburen településről Romániába. A felperes a 

nemzetközi árufuvarozást 2011. március 23-án az alperestől rendelte meg. Az 

alperesnek 2011. március 25-i hollandiai ) felrakással és 2011. március 29-i romániai 

(Bihor megye, Bors), a R. R. Trans S.r.l. cég telephelyén lerakással 1.630. euró 

fuvardíjért kellett a fuvarozást teljesítenie. A megrendelésén – más mellett – az az 

utasítás szerepelt, hogy „a fuvart csak kizárólag a mi általunk kiállított CMR-ral 

szabad elvégezni!” A felperes által kiállított CMR-fuvarlevél szerint a 25 kg-os 

zsákokban szállított 22,5 tonna burgonya feladója a hollandiai székhelyű A. H. nevű 

cég, címzettje az M. A. S.r.l. román társaság, a fuvarozó az alperes, a fuvareszköz az 

L/…/-813, X /…/-169 forgalmi rendszámú járműszerelvény volt. A CMR-fuvarlevél 

18. rovatában rögzítették, hogy az árut a R. R.Trans S.r.l. cég telephelyén  kell 

lerakodni. Az alperes a fuvarozást, alfuvarozó a D. I. Kft. útján teljesítette. Az 

alfuvarozó az árut nem a felperes által kiállított CMR-fuvarlevélen feltüntetett  

fuvareszközzel teljesítette; hanem az L/…/-812 és az X/…/-192 forgalmi rendszámú 

járműszerelvénnyel. 2011. március 28-án a magyar-román határállomáson, Bors 

községben a román vámhatóság az alfuvarozó fuvareszközét ellenőrizte. A 

gépjárművezető által felmutatott első fuvarlevélen címzettként a „R. R. Trans  S.r.l.” 

nevű cég szerepelt, amely a román hatósági nyilvántartásban nem volt megtalálható. 

Ezután a gépjárművezető másik (a felperes által kiállított) CMR-fuvarlevelet mutatott 

fel a vámhatóságnak, melyen nem a fuvarozást teljesítő fuvareszközök forgalmi 

rendszámai szerepeltek. Utóbb a gépjárművezető egy harmadik fuvarlevelet is 

bemutatott, amelyen nem voltak rendszámok feltüntetve. A román vámhatóság a 

kiállított jegyzőkönyvben a feladó holland A.H. céget szabálysértés miatt 6.000. lej 

pénzbüntetéssel sújtotta és a fuvarozott árut elkobozta. A vámhatósági határozat ellen 

a feladó meghatalmazott jogi képviselője által benyújtott panaszt az első fokon eljáró 

román szabálysértési bíróság 2011. szeptember 27. napján elutasította. A fellebbezés 

folytán eljáró román másodfokú bíróság az elsőfokú ítéletet 2012. május 14. napján 

helybenhagyta. Az elkobzott vetőburgonyát a román hatóság elárverezte. A feladó 

holland cég 2011. március 30-án állított ki számlát a megrendelő  M. A. S.r.l. részére 

14.175. euró megfizetéséről. A felperes a megrendelő. részére 2.200. euró díjról állított 

ki számlát. A megrendelő 2011. június 7-én számlát állított a felperes terhére 16.375. 



euróról, melyből 14.175. euró a megrendelt, de nem szállított vetőburgonya vételára, 

míg 2.200. euró fuvarozási díj volt.  

 

A felperes keresetében 16.375. euró, valamint annak a 2011. március 28. napjától járó 

késedelmi kamata megfizetésére kérte kötelezni az alperest. Keresetét az 1971. évi 3. 

tvr-rel kihirdetett, a „Nemzetközi közúti árufuvarozási szerződésről” szóló Genfi 

Egyezmény (CMR.) 17. Cikke 1. pontjára és 23. Cikke 1. pontjára alapította. 

Kifejtette, hogy a fuvarozott áru vámhatóság általi elkobzása a fuvarozó alperesnek 

azért felróható, mert a vámon nem a megbízó által kiállított CMR-fuvarlevelet mutatta 

be, amely a helyes adatokat tartalmazta. Amennyiben az eredetileg kiállított 

fuvarlevélen szereplő rendszámú fuvareszközön kívüli másik fuvareszközzel kívánta 

fuvarozni az árut, nem lett volna akadálya, hogy a felperes másik fuvarlevelet állítson 

ki. Az igényérvényesítési határidőket illetően kifejtette, hogy az árukár megtérítése 

iránti keresete elévülési határideje a CMR 32. Cikke 1/b. pontja szerint 2011. április 

29-én kezdődött. Az alperes felelősségbiztosítójához 2011. november 14-én intézett 

írásbeli felszólamlást, melyet a biztosító 2012. február 3-án utasított el. Ezért az 

elévülés az elutasításig, 81 napig szünetelt a CMR 32. Cikke 2. pontja szerint. Emiatt 

2012. július 19-én a keresetét az egy éves elévülési határidőn belül nyújtotta be. 

Ugyanakkor a felperes az alpereshez intézett megrendelésén különleges rendelkezést 

tett, amely szerint a fuvart kizárólag a felperes által kiállított CMR-el szabad 

elvégezni. A különleges rendelkezés figyelmen kívül hagyásáért az alperes a CMR 11. 

Cikke 3. pontja szerint felel és ez a szerződésszegés olyan súlyos gondatlanságnak 

minősül, amely a CMR 32. Cikke 1. pontja szerint az árukár iránti követelés elévülési 

idejét három évre hosszabbítja meg. Kifejtette, hogy az elkobzott áru vételárát 

megrendelője, az.M.A. S.r.l. a holland feladónak kifizette, illetve a felperes 2.200.euró 

díját szintén kiegyenlítette. Ugyanakkor a vetőburgonya vételára, valamint a kifizetett 

díj visszatérítése iránt megrendelője a felperes terhére számlát állított ki. Ennek 

kiegyenlítésétől függetlenül a felperesnél a kár bekövetkezett.  

 

Az alperes ellenkérelmében a kereset elutasítását kérte. Érdemi védekezésében 

elsődlegesen elévülési kifogást terjesztett elő. Rámutatott, hogy a felperes első 

alkalommal írásbeli felszólamlást 2011. március 29-én intézett hozzá, melyet 2011. 

április 11-én már elutasított. Így ez a felszólamlás csak 12 nappal hosszabbította meg 

az egy éves elévülési időt. A CMR 32. Cikke 2. pontja szerint az ugyanarra a tárgyra 

vonatkozó további felszólamlások pedig az elévülési időt nem szüneteltetik. Vitatta, 

hogy a magyar jog szerinti szándékossággal egyenértékű súlyos gondatlanságot 

tanúsított volna a fuvarozás során. A Romániában lefolytatott szabálysértési eljárás 

iratai szerint a feladó A.H.  cég felelősségét állapították meg, amelynek magatartásáért 

az alperes nem felel. A felperes pedig – az erre vonatkozó tájékoztatás ellenére – az 

elkobzást elrendelő határozat ellen elmulasztott fellebbezést benyújtani.  

 

Az elsőfokú bíróság fellebbezéssel támadott ítéletével a keresetet elutasította, egyben 

kötelezte a felperest az alperes perköltsége megfizetésére. Határozata indokolásában az 

alperes elévülési kifogását alaptalannak ítélte, részben amiatt, mert a felperes 2011. 

november 14. napján az alperes felelősségbiztosítójánál előterjesztett (és a 

felelősségbiztosító által 2012. február 3-án elutasított) felszólamlása 81 nappal 



szüneteltette az elévülést. Másrészt egyetértett azzal a felperesi érveléssel is, hogy a 

megrendelésben kifejezetten szereplő utasítás elmulasztása – a felperes által kiállítottól 

eltérő, másik CMR-fuvarlevél bemutatása – olyan súlyos gondatlan magatartásnak 

minősül, amely megalapozza a CMR 32. Cikke 1. pontjában szereplő három éves 

elévülési idő alkalmazását.  

 

Az ilyen módon határidőben érvényesített árukár iránti kereset esetében a törvényszék 

kiemelte, hogy a felperest terhelte annak bizonyítása, hogy a kár a saját vagyonában 

vagyoncsökkenést okozott annak ellenére, hogy a megrendelője által kiállított 

kárszámlát nem egyenlítette ki. A felperes erre a tényre – tájékoztatás ellenére – 

bizonyítási indítványt nem terjesztett elő, könyvszakértő kirendelését nem kérte. A 

törvényszék pedig úgy ítélte meg, hogy a kárszámla befogadásával önmagában nem 

lehet megállapítani, hogy az a felperes vagyonában csökkenést okozott volna. 

 

Elsődlegesen az elsőfokú ítélet megváltoztatása és a keresetének helytadás, míg 

másodlagosan annak hatályon kívül helyezése iránt a felperes terjesztett elő 

fellebbezést. Jogorvoslati kérelmében tévesnek tartotta az elsőfokú bíróság azon jogi 

következtetését, hogy a kárszámla kiegyenlítése hiányában az árukár ne következett 

volna be. Hivatkozott a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 8.§ (3) bekezdésére, 

15.§ (7) bekezdésére és 159.§-ára, melyekből következően a kettős könyvvitelt 

alkalmazó felperesnél a befogadott számla annak összegével megegyező 

eredménycsökkenést okozott attól függetlenül, hogy annak pénzügyi teljesítése 

megtörtént-e. A számviteli törvény alapelveinek figyelembevétele és megfelelő 

alkalmazása pedig nem olyan kérdés, amelyre a Pp.177.§-a alapján szakértői 

bizonyításnak lenne helye.  

 

Az alperes csatlakozó fellebbezésében az elsőfokú ítélet indokolása megváltoztatását 

kérte. Egyrészt vitatta a törvényszék ítélete indokolásának azon megállapításait, mely 

szerint a felperes követelése nem évült el. Fenntartotta, hogy a felperes által küldött 

2011. március 29. napján kelt felszólamlást 2011. április 11. napján elutasította, így a 

felszólamlás csak 13 napig okozta az elévülés szünetelését, a 2011. április 28. napján 

megkezdődött egy éves elévülési idő a keresetlevél benyújtását megelőzően, 2012. 

május 11. napján eltelt. Vitatta, hogy alfuvarozója az elévülési határidő 

meghosszabbodását eredményező súlyos gondatlan magatartást tanúsított volna. A 

gépjárművezető magatartása legfeljebb gondatlannak minősíthető. Kiemelte, hogy a 

CMR 32. Cikke 1. pontja a súlyos gondatlansághoz csak akkor fűzi az elévülési 

határidő meghosszabbodásának következményét, ha az ügyben eljáró – jelen esetben: 

magyar – bíróság által alkalmazott jog szerint az a szándékossággal egyenértékűnek 

minősül. A magyar jog pedig különbséget tesz a súlyos gondatlanság és a 

szándékosság között. Jelen ügyben pedig szándékosságról nem beszélhetünk. Kitért 

arra is, hogy a felperes számlájának befogadása nem minősülhet elismerésnek, mert a 

felperes valamennyi megkeresésére a követelést az alperes elutasította.  

 

Csatlakozó fellebbezésében másrészt amiatt is vitatta a kereseti követelést, mert 

megítélése szerint hiányzott a felperesi követelés „legitimitása”. A perben csatolt 

egyes számlák részletezése után rámutatott, hogy szükséges lett volna az eljárás során 



az áru eredeti tulajdonosának a pontos cégszerű meghatározása és annak igazolása, 

hogy a feladó kárát harmadik személy megtérítette és a kártérítési igényt ezen 

harmadik személyre „cedálta”. Tisztázni tartotta szükségesnek, hogy az okiratok 

szerint különböző megnevezésekkel illetett, de azonos adószámú romániai cégek 

milyen jogügylet kapcsán állítottak ki számlát a felperesnek. Tisztázást igényel az is, 

hogy a felperes kárigényén belül a 2.200. euró minek az ellentételezése. Úgy vélte, 

hogy a felperes a bíróság felhívása ellenére a tényállást és a jogviszonyokat nem 

tisztázta.  

 

Az alperes fellebbezésre előterjesztett fellebbezési ellenkérelmében az elsőfokú ítélet 

felperesi fellebbezéssel érintett része helybenhagyását kérte. 

 

A felperes csatlakozó fellebbezésre előterjesztett fellebbezési ellenkérelmében – 

tartalmilag – annak figyelmen kívül hagyását és a csatlakozó fellebbezés által érintett 

körben az elsőfokú ítélet indokolása helybenhagyását kérte. Az elsőfokú eljárás során 

már előadottak szerint fenntartotta, hogy követelése elévülése a CMR 32. Cikke 1/b. 

pontja szerint 2011. április 28. napján kezdődött, az írásbeli felszólamlás 

visszautasításának pedig az alperes felelősségbiztosítója 2012. február 3. napján kelt 

válasza volt. Kifejtette, hogy a fuvarozásban szokásos gyakorlat szerint a felperes 

kárigényét az alperes felelősségbiztosítójánál jelentette be. Ez azért történt közvetlenül 

a felelősségbiztosítónál – a Ptk.559.§ (4) bekezdésével összhangban – mert a 

biztosítási kötvények kizárják a biztosító kártérítési felelősségét arra az esetre, ha a 

biztosított elismeri a biztosító hozzájárulása nélkül a kártérítési felelősségét. Az 

elévülési idő 81 napos szünetelése miatt a keresetét határidőn belül terjesztette elő. 

Kifejtette azt is, hogy az áru elkobzása miatti szabálysértési eljárás csak a Bihor 

Megyei Törvényszék 2012. május 14. napján kelt jogerős ítéletével fejeződött be. Az 

elkobzás jogerőre emelkedéséig az elévülési idő nyugodott, a CMR szóhasználata 

szerint szünetelt. Mindezektől függetlenül fenntartotta azt az érvelését is, hogy az 

alperes alfuvarozója szándékosnak minősülő súlyos gondatlan magatartása miatt a 

követelésére alkalmazandó elévülési idő a CMR 32. Cikke 1. pontja szerint három év 

volt. Az alfuvarozó ugyanis figyelmen kívül hagyta a megrendelésben szereplő 

különleges rendelkezést. A perbeli legitimációját illetően utalt a keresetlevél F/14 

számú mellékletére, a megrendelője által kiállított számlára. Kifejtette, hogy a felperes 

felelőssége a „megbízója” irányában az áru elveszéséért fennáll, míg a megrendelő M. 

A. S.r.l. az áru ellenértékét az A. H. feladó részére megfizette. Ez utóbbi tényével a kár 

az M. A. S.r.l-nél bekövetkezett, amelyért szállítmányozóként a felperes felelős. 

Változatlanul fenntartotta azt az indítványát, hogy a bíróság nemzetközi jogsegély 

útján keresse meg a feladót, valamint az román vevőt arra nézve, hogy a számla 

kiállítása és befogadása megtörtént. 

 

A felperes a fellebbezési eljárás során állította és okirat csatolásával kívánta igazolni, 

hogy  M. A. S.r.l.-től szállítmányozásra kapott megbízást, így szállítmányozóként 

rendelte meg a fuvarozást az alperestől. Az alperes ezt vitatta és rámutatott, hogy 

önálló fuvarozói  fuvareszköz nem szükséges a fuvarozási szerződés létrejöttéhez. A 

másodfokú eljárás során ismét kifejtette, hogy a CMR 23. cikke szerint a kártérítés 

összege limitált. Kifogásolta, hogy a felperes kártérítéséként 2.200. euró díja 



megtérítését is igényli. Végül a felperes a keresetét a fellebbezési tárgyaláson annyiban 

módosította, hogy késedelmi kamatot az írásbeli felszólítása alperesi átvételét követő 

naptól, 2012. március 29-től követelte. 

 

 

A fellebbezés nagyobbrészt alapos, míg a csatlakozó fellebbezés nem alapos.  

 

 

Az elsőfokú bíróság a túlnyomórészt helytállóan megállapított tényállásból téves 

jogkövetkeztetésre jutva utasította el a felperes árukár megfizetése iránti keresetét, 

ítéletét azzal indokolva, hogy a felperes vagyoncsökkenése nem igazolt.  

 

A kétfokú eljárásban nem vitatott tény szerint a megrendelő felperes és a fuvarozó 

alperes között nemzetközi árufuvarozási szerződés (CMR 1. Cikk 1. pont) jött létre, 

melyet az alperes alfuvarozó közreműködésével teljesített. Nem volt vitás az sem, 

hogy az alfuvarozó a feladott árut a fuvarlevél szerinti címzettnek nem szolgáltatta ki, 

mivel azt a román vámhatóság elkobozta.  

 

A perbeli felek jogviszonyára alkalmazandó CMR fogalmi rendszerében az áru 

kiszolgáltatásának végleges elmaradása az áru teljes elveszéseként jelentkező 

árukárnak (17. Cikk 1. pont) minősül, amelyért – kimentése hiányában – a fuvarozó 

felelős. Alfuvarozó közreműködésével való teljesítés esetén az árukár a fuvarozó 

terhére esik, mert a CMR 3. Cikke szerint a fuvarozó alkalmazottai és minden más 

olyan személy cselekményéért vagy mulasztásáért, akinek szolgálatát a fuvarozás 

teljesítése céljából igénybe veszi, úgy felel, mintha a saját cselekménye vagy 

mulasztása lett volna, feltéve, hogy ezek az alkalmazottak vagy egyéb személyek 

feladatkörükön belül jártak el. 

 

A fuvarozó az árukárért fennálló felelőssége alól a CMR 17. Cikke 2. pontja és a 17. 

Cikk 4. pontja a-f/ alpontjaiban meghatározott körülmények bizonyításával 

mentesülhet. Az elsőfokú eljárás során lefolytatott bizonyítás adatai, így különösen a 

romániai vámeljárás iratai (32. szám) alapján megállapítható, hogy a fuvarozó alperes 

az említett kimentési kötelezettségének nem tudott eleget tenni, mivel az áru elvesztése 

(a hatósági elkobzás) amiatt következett be, mert az alfuvarozó figyelmen kívül hagyta 

a felperes 2011. március 23. napján kelt írásbeli megrendelésén szereplő azon 

különleges utasítást, hogy a fuvart csak, kizárólag a felperes által kiállított CMR 

fuvarlevéllel szabad elvégezni.  

 

A fuvarozó alperes árukárért fennálló felelősségétől eltérő megítélést igénylő kérdés, 

hogy a perben az árukár megtérítését követelő felperes és megbízója között milyen 

jogviszony jött létre. A CMR 1. Cikk 1. pontja szerint az egyezmény minden olyan 

szerződésre érvényes, amely áruknak közúton járművel díj ellenében végzett 

szállításáról szól, ha az áru átvételének helye és a kiszolgáltatásra kijelölt hely – amint 

ezeket a fuvarozási szerződésben megjelölték – két különböző állam területén van, 

amelyek közül legalább az egyik szerződő állam. A nemzetközi árufuvarozási 

szerződés alapján a küldeményt a fuvarozó maga köteles a kiszolgáltatásra kijelölt 



helyre továbbítani, amelyet csak úgy tehet meg, ha fuvareszközzel rendelkezik. 

Kétségtelen, hogy a küldemény továbbítását más fuvarozóra, alfuvarozóra is bízhatja 

(CMR 3. Cikk), ez a jog azonban csak a fuvarozót illeti meg, tehát azt, aki egyébként 

maga is képes arra, hogy a küldeményt a rendeltetési helyre továbbítsa. (BH 1997/595) 

A nemzetközi árufuvarozási szerződéstől eltérően a CMR által nem szabályozott 

szállítmányozási szerződés alapján a szállítmányozó köteles valamely küldemény 

továbbításához szükséges fuvarozási és egyéb szerződéseket a saját nevében és 

megbízója számlájára megkötni, valamint a küldemény továbbításával kapcsolatos 

egyéb teendőket elvégezni, a megbízó pedig köteles az ezért járó díjat megfizetni. 

(Ptk.514.§ (1) bekezdés) A szállítmányozó tehát –  főszabály szerint – ténylegesen 

nem végez árutovábbítást, hanem az ezzel kapcsolatos fuvarszervezői tevékenységet 

látja el. Nem kétséges az, hogy a szállítmányozó a fuvarozást maga is elvégezheti, ha 

van fuvareszköze (Ptk.516.§ (1) bekezdés), de ennek hiányában – jellemzően – a 

szállítmányozási megbízás alapján a fuvarozást fuvarozótól rendeli meg.  

 

A perbeli esetben a németországi székhelyű felperes – a nem vitatott peradatok 

szerint– saját fuvareszközzel nem rendelkezik, a székhelyén lévő irodájában kizárólag 

fuvarozások szervezésével, lebonyolításával foglalkozik. A magyarra fordított, a 

romániai M.A. S.r.l-től származó fuvarozási igényt az abban részes felek megbízásként 

nevesítették és az okiratból kitűnően a megbízást elvállaló felperes a német általános 

szállítmányozási feltételek szerint dolgozik és szállítmányozási biztosítással 

rendelkezik. Ezekből a peradatokból pedig csak arra vonható le következtetés, hogy a 

felperes, valamint megbízója  között nemzetközi szállítmányozási szerződés jött létre a 

22,5 tonna vetőburgonya Hollandiából Romániába fuvarozására irányuló szerződés 

megkötésére.  

 

Az említett jogviszony mikénti minősítésének amiatt volt jelentősége, mert a 

törvényszék fellebbezett ítéletében a felperes terhére kibocsátott kárszámla 

kifizetésének igazolása hiányára figyelemmel, a felperesi vagyoncsökkenés (a 

Ptk.506.§ (1) bekezdése alapján alkalmazandó 355.§ (4) bekezdés) bizonyítása 

elmaradása miatt utasította el a keresetet. A fellebbezési eljárás során ugyanakkor a 

felperes állította és a fentiek szerint igazolta, hogy szállítmányozóként kötött 

fuvarozási szerződést az alperessel. A szállítmányozónak pedig a fuvarozási szerződés 

megszegéséből eredő, fuvarkár megtérítése iránti önálló igénye nincs, viszont a 

Ptk.517.§ (1) bekezdése szerint a fuvarozóval szemben köteles a megbízó igényeit 

érvényesíteni, felelve minden olyan kárért, amely e kötelezettségének megszegése 

folytán a megbízót éri. Ezen túl a szállítmányozó - főszabály szerint - megbízója felé a 

fuvarozás során bekövetkezett árukárért nem felel. (Ptk.520.§ (2) bekezdés) Ezen 

törvényi rendelkezésekből pedig az következik, hogy a szállítmányozó felperesnek a 

megbízó fuvarozási szerződésből eredő igénye érvényesítéséhez nem kell igazolnia, 

hogy a terhére benyújtott kárszámlát kiegyenlítette, részben azért, mert nem a saját 

kárából (vagyoncsökkenéséből) eredő igényt érvényesített, részben pedig azért, mert a 

kárért felelősséggel sem tartozik. 

 

Az ítélőtábla egyetértett a törvényszék azon megítélésével, hogy az árukár megtérítése 

iránti követelés nem évült el, de indokai teljes egészében nem osztotta. A konkrét 



esetben az elévülési idő 2011. április 29. napján kezdődött (CMR 32. Cikk 1/b. pont). 

A felperes - elsőfokú bíróság által elfogadott - hivatkozásával szemben az alperes 

felelősségbiztosítójához 2011. november 14. napján intézett írásbeli felszólamlás az 

elvülési időt nem szüneteltette. A CMR 32. Cikke 2. pontjában szabályozott írásbeli 

felszólamlás a bekövetkezett árukár miatt igénybe vehető peren kívüli 

igényérvényesítési eszköz, nem egyéb, mint a fuvarozóval szembeni követelés 

teljesítése iránti írásbeli felszólítás. (BH 1995/653, Fővárosi Ítélőtábla 

11.Gf.42.276/2003/5. szám, Győri Ítélőtábla Gf.II.20.128/2007/3. szám) A követelés 

teljesítésére irányuló írásbeli felszólítás akkor alkalmas az ezzel célzott 

jogkövetkezmény kiváltására (így a magyar jogban az elévülés megszakítására – 

Ptk.327.§ (1) bekezdés), amennyiben olyan adatokat tartalmaz, amely alapján a 

címzett kötelezett a vele szemben támasztott követelést kétségen kívül azonosítani 

tudja, illetve, amelyből a követelés érvényesítésének szándéka kitűnik. (Gkt.72/1973., 

Legfelsőbb Bíróság Pfv.VII.20.516/2007/7. szám) A felelősségbiztosítóhoz intézett 

írásbeli felszólamlás címzettje nem a károkozó alperes volt, így abból a követelés 

címzettje a feladáskor nem értesülhetett a vele szembeni követelés érvényesítéséről. 

Emiatt a biztosítóhoz címzett írásbeli felszólamlás nem volt alkalmas az elévülési idő 

szüneteltetésére.  

 

Ugyanakkor egyetértett az ítélőtábla a törvényszék azon álláspontjával, hogy a perbeli 

esetben az elévülési idő három évben határozható meg, mivel a fuvarozás teljesítése 

során az alperes teljesítési segédje olyan súlyosan gondatlan magatartást tanúsított, 

amely az ügyben eljáró bíróság által alkalmazott (magyar) jog szerint a 

szándékossággal egyenértékűnek minősül. A fuvarozást megrendelő felperesi okirat 

ugyanis világosan tartalmazta azt a megrendelői különleges utasítást, hogy a fuvart 

csak, kizárólag a felperes által kiállított CMR fuvarlevéllel szabad elvégezni. Az 

alfuvarozó alkalmazottja ezt a különleges utasítást ismerve elsődlegesen nem a 

felperes által kiállított CMR-fuvarlevelet mutatta fel a vámhatósági ellenőrzés során. 

Így tudva a fuvarozási szerződés nyilvánvaló megszegéséről az emiatt alkalmazott 

következményekbe mintegy belenyugodott, ezért magatartása – eshetőlegesen – 

szándékos volt.  A felperes keresete az ilyen módon alkalmazandó három éves 

elévülési határidőn belül érkezett a bíróságra, emiatt a csatlakozó fellebbezés első 

részében kifejtettek is alaptalanok. 

 

 

Az alperes az elsőfokú eljárás során kifejezetten nem védekezett azzal, hogy a felperes 

a perben csak limitált kártérítési igényt (CMR 23. Cikk 1-3. pont) érvényesíthet. 

Csupán arra hivatkozott, hogy a felperes az érvényesített kár összegét maga tartozik 

bizonyítani. Emiatt a limitált, korlátozott kártérítés nemzetközi fuvarjogi szabályaira 

hivatkozás részben olyan új tény előadásának minősül, amelyet a Pp.235.§ (1) 

bekezdése korlátok közé szorít.  

 

Ettől függetlenül az ítélőtábla az alperes védekezése ezen újabb érve alapján 

megvizsgálta, hogy a felperes keresetében a CMR 23. Cikke 1-3. pontjai szerinti 

számítást meghaladó kárösszeget érvényesített-e. A 23. Cikk 1. pontja szerint a 

kártérítést annak az értéknek az alapján kell kiszámítani, amellyel az áru a fuvarozásra 



felvétel helyén és időpontjában rendelkezett. A 2. pont szerint az áru értékét a tőzsdei 

ár, ennek hiányában a piaci ár alapján (…) kell megállapítani. A felperes keresetében – 

a 2.200. euró saját díján felül – 14.175. euró kárösszeget érvényesített, mely összeg 

azonos a fuvarozott vetőburgonya feladó által kiszámlázott vételárával. Nem vitatható, 

hogy ez az a piaci ár, amellyel az áru a fuvarozásra felvétel helyén és időpontjában 

rendelkezett.  

 

A 23. Cikk 3. pontja szerint a kártérítés azonban nem lehet több, mint a hiányzó bruttó 

súly minden kg-ja után 8,33 elszámolási egység (SDR=különleges lehívási jog). Az 

ítélőtábla az egyes nemzeti valuták és a különleges lehívási jog (SDR) átváltására 

szolgáló CoinMill.com valutaváltó internetes oldalon ellenőrizte, hogy a keresettel 

érvényesített kárösszeg meghaladja-e a hiányzó bruttó súly minden kg-ja után 

számított 8,33 SDR-t. A számítás eredményeként a 22.500 kg vetőburgonya 8,33 SDR 

szorzata együtt 187.425 SDR-t tesz ki. 187.425 SDR 234.602,95 euró, amelynél a 

keresettel érvényesített összeg lényegesen kevesebb. Az ítélőtábla a fellebbezési 

tárgyaláson ismertette a CoinMill.com valutaváltó oldalon végzett számítás 

eredményét, illetve azt a másodfokú iratokhoz csatolta.  

 

Egyetértett ugyanakkor az ítélőtábla az alperes védekezésével abban, hogy nemzetközi 

árufuvarozási szerződés esetén fuvarkárként csak a CMR-ben meghatározott (23. 

Cikk) kártérítés igényelhető, illetve a fuvarozónak fuvardíj nem jár, azt kifizetés esetén 

vissza kell téríteni. (23. Cikk 4. pont) A szállítmányozó azonban a megbízó igényei 

keresettel érvényesítése során nem követelheti a fuvarozótól a saját szállítmányozási 

díja kártérítésként megfizetését.  

 

Ezekre figyelemmel az ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét a Pp.253.§ (2) bekezdése 

alapján részben megváltoztatta és kötelezte az alperest, hogy 15 napon belül fizessen 

meg a felperesnek 14.175. euró árukárt, valamint annak késedelmi kamatát. A 

késedelmi kamat a CMR 27. Cikke 1. pontja szerint attól az időponttól esedékes, 

amikor az írásbeli felszólamlást a fuvarozóhoz elküldték. A felperes 2012. március 13. 

napján kelt írásbeli felszólítására az alperes 2012. március 28-án válaszolt (1/F/7), így 

addig a felszólítást kétségtelenül átvette. Emiatt a felperes alappal igényelt 2012. 

március 29. napjától késedelmi kamatot, melynek mértéke a CMR 27. Cikk 1. pontja 

alapján évi 5%. Az ítélőtábla az elsőfokú bíróság keresetet elutasító ítéletét ezt 

meghaladóan a Pp.253.§ (2) bekezdése alapján helybenhagyta.  

 


