
 

Kármegosztás alkalmazása a fuvarozási akadály és az annak következtében 

bekövetkezett kár elhárítása körében tanúsított magatartások megfelelı 

értékelésével.  

A feladó - ha annak meg nem fizetésével gazdagodna - köteles megfizetni a 

fuvardíjnak a fuvarozási akadály felmerültéig járó arányos részét ( Ptk. 340.§. (1) 
bek.. 494.§. (2) bek.) . 503.§. (1) bek.)  

  

 
 
A megyei bíróság ítéletében a keresetet elutasította, kötelezte a felperest, hogy fizessen 
meg az alperesnek 15 napon belül 542.000,-Ft perköltséget.  
Ítélete indokolásában megállapította, hogy az alperes 2001. július 25-én adott 
fuvarmegbízást a felperesnek Angliából Ausztriába való fuvarozásra. Az alperes a 
szállítmány átvevıjeként osztrák társcégét jelölte meg, a kiszolgáltatás idıpontját 
legkésıbb 2001. július 31. napjában határozta meg.    
A fuvarozási okmány az alperessel kapcsolatban nem álló speditır cég által úgy került 
kiállításra, hogy az áru rendeltetési helyeként Mosonmagyaróvárt tőntették fel, így a 
felperes közremőködıje az árut Magyarországra hozta, innen kísérelte meg ausztriai 
rendeltetési helyére juttatni, de az osztrák vámszervek nem engedték be, mert a 
magyarországi kerülı miatt az áru már nem Európai Unión belül szállított árunak 
minısült. Ezt követıen az áru Magyarországon is csak vámkezelés árán maradhatott. 
A felperes értesítette a körülményekrıl az alperest és miután nem mutatkozott 
megoldás az Ausztriába továbbításra, az alperes a rakományt július 31-én 
Magyarországon vette át. Az árut a magyar vámhatóságok lefoglalták, a felek 
egyeztetését követıen az alperes úgy rendelkezett, hogy Magyarországon kerüljön az 
áru lerakásra, vámkezelésre.  
A vámkezeléssel és a raktározással, valamint a gépjármővek belföldi forgalomba 
helyezésével az alperesnek költségei merültek fel, ezekrıl számlát állított ki a felperes 
felé, amelyet a felperes nem egyenlített ki. Az alperes felszámolási eljárás megindítása 
iránt nyújtott be kérelmet, ennek hatására 2002. június 5-én a felperes 2.535.293,- Ft-
ot azzal a kikötéssel fizetett meg az alperesnek, hogy a követeléssel nem ért egyet.  
A bíróság megállapította, hogy a 384.997,- Ft összegben kiállított fuvardíjszámlát az 
alperes nem egyenlítette ki.  
 
A megyei bíróság ítélete jogi indokolásában a Gyıri Ítélıtábla Gf.II.20.248/2005/6. 
számú végzésében foglaltakra hivatkozott, mely szerint az áru továbbításának 
megfelelı megszervezése, az útvonal helyes kiválasztása körében a felperes nem a 
tıle, mint szakcégtıl elvárható módon járt el. A fuvarozási akadályt a felperesi eljárás 
idézte elı. Az alperes kötelezettségszegést nem követett el, Angliából Ausztriába, 
tehát unión belüli fuvarozásra adott megbízást, nem is kellett felismernie, hogy a 
rakomány minısítésének a fuvarfeladat teljesítése szempontjából jelentısége van. A 
peradatok ugyanakkor nem támasztják alá, hogy a felperes felhívta volna az alperes 
figyelmét az unió területének elhagyásával történı árutovábbításra és ennek 
következményeire, költségeire. A fuvarozási akadály akkor lett volna elhárítható, ha az 
Ausztriába való belépéshez szükséges vámköltségeket kifizetik. Ezeket a költségeket a 



 

CMR. 16. cikk 1. pontjára figyelemmel a felperesnek kellett volna viselnie. Az alperes 
azonban a CMR. 14. cikk 2. és 12. cikk 1. pontjának megfelelıen eltérı utasítást adott, 
az árut Magyarországon rakatta le, tette ezt a Ptk. 340. §. (1) bekezdése szerinti 
kárelhárítás körében.  
A megyei bíróság a beszerzett szakvéleményre figyelemmel megállapította, hogy két 
vámjogi megoldás is felmerült volna az áru behozatali vámfizetési-, illetve 
biztosítékfizetési kötelezettség nélküli Ausztriába továbbítására. Az ügyintézési 
határidı egy naptól meghatározatlan ideig terjedhetett volna. A szakértı szerint a 
felperesnek, mint szakcégnek kellett volna kezdeményeznie a megfelelı eljárást, annál 
is inkább, mivel az áru címzettje a felperes volt. A felperes azonban a 
szakvéleményben vázolt vámjogi lehetıségeket nem használta ki, a fuvarozás nem 
szerzıdésszerő teljesítése a felperesnek felróható, ennek következményeként az 
alperes okszerően számíthatja fel a felmerült többletköltségeket, melyeket tételesen 
kimutatott. A szerzıdés szerint az árunak 2001. július 31-én az ausztriai rendeltetési 
helyén kellett volna lennie, ennek hiányában az alperes részérıl érdekmúlás 
következett be. Utalt arra is, hogy közömbös, hogy az alperes milyen összegért 
értékesítette a gépkocsit, a befolyt vételárat ugyanis nem lehet kárcsökkentı 
tényezıként figyelembe venni. Az indokolatlan többletköltségeit az alperes a 
felperesre átháríthatja.  
A megyei bíróság a CMR. 32. cikk 1. pontja és c.) alpontja alapján megállapította, 
hogy a 2004. január 15-én benyújtott kereseti kérelmével a felperes a fuvardíj iránti 
igényét az elévülési határidı elteltét követıen érvényesítette, így a kereset e 
vonatkozásban is alaptalan. 
   
A felperes fellebbezésében kérte, hogy az ítélıtábla az elsıfokú ítéletet változtassa 
meg, kereseti kérelmének adjon helyt. Álláspontja szerint a megyei bíróság figyelmen 
kívül hagyta az ítélıtábla végzésében foglalt iránymutatást és a szakértıi véleményben 
foglaltakat. Az ítélıtábla iránymutatása szerint olyan összegben áll fenn a felperes 
többletköltségekkel kapcsolatos felelıssége, amennyi az Ausztriába szállítás költsége 
lett volna. A szakértı megállapította, hogy az Ausztriába való szállításnak nem lettek 
volna költségei. A fentiekre figyelemmel tehát nincs kártérítési kötelezettség. Vitatta, 
hogy az alperes oldalán érdekmúlás következett volna be, megjegyezve, hogy 
érdekmúlás esetén is terheli az alperest a kárenyhítési kötelezettség, vonatkozik rá a 
káronszerzés tilalma.  
Iratellenes a fuvardíjjal kapcsolatos ítéleti megállapítás is, a felperest az arányos 
fuvardíj megilleti, a Pécsi Ítélıtábla hatályon kívül helyezı végzésében megállapította, 
hogy a felperes az elévülési határidın belül nyújtotta be keresetét.  
 
Az alperes fellebbezési ellenkérelmében az ítélet helybenhagyását kérte. 
Hangsúlyozta, hogy a felperes saját döntése volt, hogy az árut az unió területérıl 
kiviszi. İ választotta azt a kódszámot, amely szerint az áru végleges exportra kerül. 
Az árutovábbítás megszervezése körében nem a tıle, mint szakcégtıl elvárható módon 
járt el, a megbízást nem tudta teljesíteni, az igazságügyi szakértı által felvázolt 
vámjogi megoldást a felperesnek kellett volna kezdeményezni, errıl a felperesnek, 
mint szakcégnek tudnia, az alperest pedig értesítenie kellett volna. Hangsúlyozta, hogy 
a szerzıdés teljesítése olyan okból vált lehetetlenné, amelyért a felperes felelıs, ezért a 



 

Ptk. 312. §. (2) bekezdése alkalmazandó. A fuvardíj arányos részének megfizetésével a 
Ptk. 494. §. (2) bekezdése szerint az alperes akkor tartozna, ha a fuvarozó érdekkörén 
kívül felmerült ok idézte volna elı a fuvarozási akadályt. A fuvarozó a Ptk. 503. §. (1) 
bekezdése értelmében sem tarthat igényt fuvardíjra, mert a felperes tette lehetetlenné, 
hogy az árut a rendeltetési helyén ki tudja szolgáltatni.  
 
A felperes fellebbezése az alábbiak szerint részben alapos.   
 
A megyei bíróság a per eldöntéséhez szükséges körben lefolytatta a bizonyítási 
eljárást, a beszerzett peradatok okszerő mérlegelésével helyes tényállást állapított meg, 
az ebbıl levont jogi következtetést azonban az ítélıtábla csak részben osztotta.  
 
Az elsıfokú bíróság helyesen foglalt állást abban, hogy az áru továbbítása körében a 
felperes nem a tıle, mint szakcégtıl elvárható módon járt el, a fuvarozási akadályt a 
felperesi magatartás idézte elı. Annak vizsgálata során, hogy ezáltal az alperesnek 
okozott-e kárt és ha igen, úgy milyen összegben, figyelemmel kell lenni arra, hogy a 
Gyıri Ítélıtábla Gf.II.20.248/2005/6.számú végzésében adott iránymutatás azon a – 
felek által egybehangzóan állított – tényálláson alapult, hogy a rakomány Ausztriába 
szállítása csupán az ezzel kapcsolatos vámteher megfizetése után vált volna 
lehetségessé. A megismételt eljárásban beszerzett szakértıi vélemény és annak 
kiegészítése alapján azonban megállapítást nyert, hogy a kedvezı vámjogi megoldás 
megválasztásával továbbra is lehetıség lett volna az árunak vám- illetve 
biztosítékfizetési kötelezettség nélküli Ausztriába továbbítására. Az alapjaiban 
megváltozott tényállás miatt az ítélıtábla korábbi iránymutatása tehát nem irányadó és 
nem alkalmazandó.  
 
A felperes, mint szakcég magatartása idézte elı a fuvarozási akadályt, ennek 
elhárítására nem találta meg az optimális megoldást.  
A rakomány az alperes gazdasági, üzleti céljait volt hivatott szolgálni. Döntıen a 
felperes magatartására vezethetı vissza, hogy az alperes a hasznosítással 
kapcsolatosan nem a korábbi elképzeléseit valósította meg. Eredetileg az izraeli üzleti 
partnerének kívánta eljuttatni, ahol azt az alperes reklámcéljainak megfelelıen 
használta volna fel, az áru Izraelbe való beléptetésének költségeit, a vámot stb. 
azonban az ottani üzleti partner viselte volna .  A hasznosításnak ez a módja tehát az 
alperes számára nem járt volna vámfizetési kötelezettséggel, ugyanakkor a 
magyarországi hasznosítás a felek által nem vitatott összegő vámteher és egyéb 
költségek felmerülésével járt.   
 
Helyesen állapította meg tehát az elsıfokú bíróság, hogy az indokolatlan 
többletköltségeit az alperes a felperesre átháríthatja és hogy közömbös, hogy milyen 
összegért került belföldön értékesítésre az áru, ugyanis a befolyt vételárat nem lehet 
kárcsökkentı tényezıként figyelembe venni.  
 
Megalapozatlan azonban az elsıfokú bíróság ítéletének arra irányuló megállapítása, 
hogy az áru 2001. július 31-én történı Ausztriába szállításának elmaradásával az 
alperes részérıl érdekmúlás következett be. Ezt az alperes nem bizonyította, az általa 



 

szolgáltatott peradatok (az izraeli üzleti partnerrel lefolytatott levelezés) éppen ennek 
ellenkezıjét igazolják, az alperes augusztus 7-én küldött levelének tanúsága szerint 
még ekkor is fennállt az áru Izraelbe való szállítása iránti érdeke. Az ennek 
megvalósításával kapcsolatosan felmerült akadályt az alperes maga is meg kívánta 
oldani. A Gyıri Ítélıtábla elıtt korábban folyamatban volt másodfokú eljárás során az 
alperes képviselıje úgy nyilatkozott, hogy az alperes a saját vámszakértıje tanácsára 
döntött végül úgy, hogy a szállítmányt a belföldi forgalom számára vámoltatja. 
Megállapítható tehát, hogy az alperes az árunak a felperestıl való átvételét követıen - 
eredeti céljainak megvalósítása, az áru többletköltségek nélküli hasznosítása 
érdekében - maga is vámszakértı segítségét vette igénybe, de ezzel együtt sem sikerült 
a vámfizetési kötelezettség nélküli vámjogi megoldást megtalálnia. Ezen eljárásának 
sikertelensége tehát közrehatott a többletköltségek, ekként a kár felmerülésében, ennek 
következményeit a felperesre át nem háríthatja. Minderre figyelemmel az ítélıtábla a 
Ptk. 340.§. (1) bekezdése alapján kármegosztást alkalmazott, ennek során a felek 
magatartásának a kár bekövetkeztében való közrehatását az eset körülményeire 
figyelemmel történı mérlegelés útján 80-20 %-os arányban határozta meg, az 
alperesre kedvezıbben. 
 
A felperes a fuvardíj-követeléssel kapcsolatban a Pécsi Ítélıtábla elıtt folyamatban 
volt másodfokú eljárás során csatolta azt a tértivevényt, mely igazolja, hogy a 2002. 
július 11-én kelt felszólító levelét az alperes 2002. július 15-én átvette. Ez a felszólítás 
a Ptk. 327.§.(1) bekezdésére figyelemmel az elévülést megszakította. Ugyancsak 
megszakította az elévülést a 2002. október 16-án kelt és az alperes jogi képviselıje 
által október 18-án átvett, továbbá a 2003. október 13-án kelt és alperes által október 
15-én, jogi képviselıje által október 17-én átvett írásbeli felszólítás . A keresetlevél 
2004. január 15-én érkezett a bírósághoz, így a fuvardíj iránti követelés nem évült el, 
az ezzel ellentétes ítéleti rendelkezés, valamint az annak alapjául szolgáló indokolás 
téves, iratellenes, megalapozatlan.  
A felperes a Ptk. 494.§. (2) bekezdésére figyelemmel igényt tarthat a fuvardíj akadály 
felmerültéig járó arányos részére. Az alperes által hivatkozott Ptk. 503.§. (1) 
bekezdése a perben nem alkalmazható, hisz a küldemény sem teljes, sem részleges 
elvesztésére, illetıleg megsemmisülésére nem került sor, de alaptalan az alperesnek a 
Ptk. 494.§. (2) bekezdés második fordulatára való hivatkozása is, hiszen a fuvardíj 
arányos része nem csak akkor jár a fuvarozónak, ha bizonyítja, hogy az akadályt a 
fuvarozás körén kívül felmerült ok idézte elı, hanem a rendelkezés elsı fordulata 
szerint akkor is, ha a fuvardíj meg nem fizetésével az alperes gazdagodna. Ez utóbbi a 
perbeli esetben kétséget kizáróan megállapítható.  
A fuvardíj arányos részének meghatározása során az ítélıtábla arra volt figyelemmel, 
hogy azt az alperes képviselıje maga is a teljes fuvardíj 90 %-ában jelölte meg , ezt a 
mértéket az ítélıtábla is elfogadta.  
 
A fentiekre figyelemmel az ítélıtábla a megyei bíróság ítéletét a Pp. 253.§. (2) 
bekezdés második fordulata alapján részben megváltoztatta, az alperest a fuvardíj 90 
%-ának megfizetésére, továbbá a magyarországi behozatallal, forgalomba helyezéssel 
kapcsolatos költségek fejében felperes által már megfizetett összeg 20 %-ának 
visszafizetésére kötelezte.  



 

A kamattal kapcsolatos rendelkezések a Ptk. 301.§. (1) bekezdésének a késedelemmel 
érintett idıszak során többször módosított rendelkezésén, valamint a 301/A.§.(1) és (2) 
bekezdésén alapszanak.  
 
(Gyıri Ítélıtábla Gf.IV.20.071/2007/6.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


