
I.A tartozáselvállalás a jogosult és harmadik személy megállapodása, melynek 

lényege az, hogy a harmadik személy úgy vállalja el az eredeti kötelezett 

kötelezettségének teljesítését, hogy a kötelemből az eredeti kötelezett sem 

szabadul. A tartozáselvállalás folytán az eredeti kötelezett és a harmadik személy 

egyetemlegesen felel a jogosulttal szemben.  

 

II.A tartozás elvállalásának nem akadálya az sem, hogy a korábbi törvénykönyv e 

jogintézményt külön nem szabályozta.  

 

III. A tartozáselvállalás nem csak már fennálló, hanem a jövőben keletkező, de 

egy meghatározott jogviszonyon belüli tartozás elvállalására is vonatkozhat. 

 

Alkalmazott jogszabály: rPtk.200.§ 
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Az elsőfokú bíróság által megállapított tényállás szerint a felperes és a perben nem álló 

T.F. & C. Kft. (későbbi nevén E. Kft.) – a továbbiakban Kft. – között 2010. november 

16. napján szállítási szerződés jött létre, melyben a felperes mint szállító vállalta, hogy 

a szerződés I. számú mellékletében meghatározott termékeket a megrendelő által 

írásban jelzett ütemezésben leszállítja. A szállítási szerződés alapján 

takarmánygyártáshoz szükséges viprotál fantázianevű termék került a Kft. részére 

leszállításra, melyet az feldolgozott és továbbértékesített. 

 

2011. december 22. napjáig a Kft. székhelye M., V. u. 2. szám,  ügyvezetője ifj. T.L., 

tagja T. L. volt. Ezt követően a Kft. székhelye Gy., B. u. 1., ügyvezetője és egyedüli 

tagja B.J. lett, s ekkortól a Kft. már nem a viprotál felhasználásával történő takarmány 

előállítással és értékesítéssel, hanem hulladékgazdálkodással kívánt foglalkozni. 

 

Az alperest a Győri Törvényszék 2011. december 29. napján jegyezte be a 

cégjegyzékbe, Az alperes székhelye M., V.u. 2. szám volt, képviselője ifj. T. L. 

ugyanottani lakos.  

 

A perben nem szereplő Kft. a tulajdonosi kör megváltozását követően (2012. nyaráig) 

változatlanul készített a felperes által leszállított viprotál felhasználásával takarmányt, 

mivel az alperesnek a gyártáshoz szükséges engedélye hiányzott. A Kft. felszámolását 

a Győri Törvényszék elrendelte, a felszámolás kezdő időpontja 2013. március 27. 

napja.  

 

A szállítási szerződésből a Kft-nek 2012. február hónapjára 22.547.602.Ft tartozása 

keletkezett, melynek rendezése érdekében a felperes tárgyalásokat folytatott ifj. T. L.-

val. Ebben az időben a felperes tudomással bírt az alperesi gazdasági társaság 

megalakulásáról, s arról is tájékoztatták, hogy idővel a Kft. eddigi tevékenységét majd 



az alperes folytatja. A felek megállapodtak abban, hogy a Kft. tartozásait az alperes 

fogja kiegyenlíteni.  

 

A felperes egy szerződéstervezett is küldött az alperesnek aláírásra 2012. februárjában, 

az alperes az okiratot azonban csak 2012. szeptemberében küldte vissza a felperesnek. 

A 2012. február 21. napjára dátumozott - az alperes és a Kft. között létrejött -  

„értesítés engedményezésről” megnevezésű megállapodás megfogalmazása szerint az 

alperes „jelenleg nem jogutóda” a Kft-nek. A megállapodás a Kft. fenti napon fennálló 

tartozását 22.547.602.Ft-ban összesítette, melyet az alperes és a Kft. között létrejött 

engedményezési szerződés értelmében az alperes fog teljesíteni a Kft. helyett a 

felperes felé. 

 

A 2012. februárjában folytatott tárgyalásokat követően a felperes továbbra is szállított 

árut a Kft-nek és a számláit is a Kft. nevére állította ki, melyeket azonban az alperes 

egyenlített ki. 2012. szeptember 13. napjáig az alperes ilyen formában nem csak az 

„értesítés az engedményezésről” című okiratban megjelölt 22.547.602.Ft-ot fizette 

meg a felperesnek, hanem összesen 41.007.522.Ft-ot. 

 

A 2012. február 21. napján kelt, de csak 2012. szeptemberében visszaküldött „értesítés 

engedményezésről” című okiratot a felperes úgy tekintette, hogy az alperes a Kft. 

jogutóda lett, ezért a viprotál szállításhoz kapcsolódó számláit 2012. szeptemberétől 

már az alperes nevére állította ki. 2012. szeptember 14. napja és 2013. február 27. 

napja között a felperes az alperes nevére összesen 59.037.098.Ft értékben állított ki 

számlát. Amellett, hogy a számlákon az alperes szerepelt vevőként, a szállítóleveleken 

több esetben változatlanul a Kft. nevét tüntették fel vevőként. A Kft., illetve az alperes 

nevében a megrendeléseket ugyanazon személy adta le, aki mindkét gazdasági 

társaságban megbízási szerződés alapján intézte az ügyeket.  

 

2013. januárjában a felperes egyenleg visszaigazolást kért az alperestől, melyet az 

2013. január 17. napján (ifj.T. L. aláírásával) küldött meg a felperesnek, és a 2012. 

december 31. napján fennálló nyitott egyenleg összegét 43.882.063.Ft-ban jelölte meg. 

 

A felperes 2013. április 2. napján kelt levelében tájékoztatta az alperest, hogy a 

felhalmozódó számlatartozás miatt 2013. február 23. napjától beszüntette a viprotál 

szállítását, s felszólította az alperest 48.262.706.Ft számlatartozás megfizetésére.  

 

A Kft. tartozásállománya 2012. február 13. napján 22.547.602.Ft volt. Ezt követően 

2012. szeptemberéig a felperes a Kft. nevére 50.511.545.Ft összegben, míg 2012. 

szeptember 14. napjától 2013. február 27. napjáig az alperes nevére 59.037.098.Ft 

értékben, tehát összesen 132.096.245.Ft összegben állított ki számlát. Az alperes 2012. 

február 23. és 2013. február 22. napja között 83.908.455.Ft-ot fizetett meg a 

felperesnek, így a fennmaradó tartozás 2013. február 27. napján 48.187.790.Ft volt. A 

fenti összegben leszámlázott árut a felperes hiánytalanul leszállította.  

 

* * * 

 



A felperes módosított keresetében a Ptk. 379.§ (1) bekezdés második fordulata alapján 

48.187.790.Ft tőke és annak 2013. március 29. napjától számított, a Ptk.301/A.§ (2) 

bekezdése szerinti késedelmi kamata, valamint perköltség megfizetésére kérte 

kötelezni az alperest.  

 

Arra hivatkozott, hogy 2012. februárjában a Kft. és az alperes arról értesítette, hogy az 

egymással szoros tulajdonosi (holding-szerű) kapcsolatban álló alperes és a Kft. 

vonatkozásában a későbbiekben jogutódlásra kerül sor, ám addig is a jövőben a kft. 

tartozásait az alperes fogja kiegyenlíteni. A 2012. február 13-án kelt, a Kft. nevére 

szóló számlát már az alperes teljesítette. A felperes képviseletében Cs.-D. J. 2012. 

február 15. napján e-mailben sürgette is a jogviszony rendezését, s e célból megküldött 

egy okirattervezetet, mely feltüntette az aktuális tartozás mértékét. E tervezet került 

átdolgozva 2012. augusztus végén (vagy szeptember elején) visszaküldésre a felperes 

részére. Emiatt a 2012. február 21. napján kelt, de csak 2012. szeptemberében 

megküldött okiratot akként értelmezték, hogy az alperes és a Kft. közötti 

engedményezés alapján a 2010. november 16. napján kelt szállítási szerződésből eredő 

valamennyi jogosultság és kötelezettség átszállt az alperesre.  

 

Az alperes pedig 2013. január 17. napján kelt cégszerűen aláírt levelében el is ismerte, 

hogy 2012. december 31. napjára vetítve a tartozása 43.882.063,-Ft. 

 

* * * 

 

Az alperes a kereset elutasítását kérte. Arra hivatkozott, hogy nem minősül a Kft. 

jogutódjának, mert a szállítási szerződés (a 7. pont szerint) csak írásban volt 

módosítható, erre pedig nem került sor, s a peres felek között szállítási keretszerződés 

sem jött létre. A szállítások eseti megrendelések alapján történtek, melyeket minden 

esetben előre ki kellett fizetni a felperesnek. A Kft. megrendeléseinek szállítólevelein 

csupán azért szerepelt a pecsétje, mert az okmányt a vonatkozó szabályoknak 

megfelelően (CMR) az áru kiszolgáltatási helye rovatban igazolta le. Kiemelte, hogy 

még az ő nevére kiállított számlák felénél is olyan szállítólevél került kiállításra, ahol 

vevőként a Kft. szerepel. 

 

A Kft. tartozását csak részben - kizárólag 22.547.602.Ft tekintetében - vállalta át. A 

2012. február 21. napján kelt és a felperesnek már ekkor meg is küldött 

tartozásátvállalás értelemszerűen csak a kelténél korábbi szállításokra vonatkozhatott, 

az ezt követőekre nem.   

 

A felperes az alperesnek 59.037.031.Ft összegben szállított árut, így az alperes teljes 

fizetési kötelezettsége (az átvállalt tartozással együtt) 81.581.633.Ft volt. Ezzel 

szemben összesen 83.908.455.Ft-ot fizetett meg a felperesnek, így kétmillió forintot is 

meghaladó túlfizetésben van. Amiatt nem kifogásolta, hogy 2012. szeptember 12. 

napjáig a szerződésben szereplő átvállalt összeg helyett 46.607.522.Ft-ot utalt , mivel 

negyedéves zárások voltak és a túlfizetést „nem vette észre” a könyvelő. 

 



A 2013. felperesi érveléssel szemben a 2013. január 17. napján kelt levél sem 

tekinthető tartozáselismerésnek. Az egyenlegközlőt a két cég között fennálló éves 

forgalom és nem a tartozás egyenlegközlőjeként kezelte, hiszen az áru ellenértékét 

előre azonnali fizetéssel teljesítette.  

 

Az ellenkérelem kapcsán a felperes arra hivatkozott, hogy a Kft. 2012. március 19. 

napjától adóvégrehajtás alatt állt, így nyilván emiatt nem tudott közvetlenül utalni a 

számára, s ezért teljesített helyette az alperes. 2012. február 13. napjától kizárólag az 

alperes fizetett vételárat, s nem a Kft. 

 

Éppen az utalásokon szereplő „eng. szerz. telj.” rövidített megjegyzés bizonyítja, hogy 

az alperesnek szándékában állt a 22.547.602.Ft feletti tartozás kiegyenlítése is. A 

pénzutalásokhoz kapcsolódó közlemények ugyan „az engedményezési szerződés 

teljesítése megjelölést” tartalmazzák, de emellett a számlákra is visszautalnak, 

mégpedig minden esetben 2012. február 21. utáni megrendeléshez kapcsolódóan. Ilyen 

nagyszámú számla vonatkozásában nem lehet szó véletlenről, adminisztrációs hibáról.  

 

A szóbeli tájékoztatás alapján pedig kizárólag oly módon fogadta el az 

engedményezést és a tartozásátvállalást, ha az alperes a Kft. a teljes tartozását kifizeti.  

Az egyenlegegyeztetés kapcsán pedig egyértelmű, hogy a tartozását és nem a 

forgalmat ismerte el az alperes, a forgalom ugyanis nem pénzben, hanem súlyban 

számítandó. A fentiekkel  összhangban áll a 2013. január 17-i egyenleg visszaigazolás 

mint tartozáselismerő nyilatkozat is.  

 

2012. szeptember 27. napján – amikor a felperes már kizárólag az alperes nevére 

számlázott az alperes még hat darab korábbi (2012. július 26. és 27-én kelt) számlát 

egyenlített ki a Kft. helyett, összesen 3.330.638,-Ft értékben. Az ezt követő utalások 

közül pedig további 12 tételnél szerepel az „engedményezési szerződés teljesítése” 

kitétel. A 2012. december 20-i utalásoknál az egyik tételnél az engedményezési 

szerződésre vonatkozó utalás szerepel, míg a másik tételnél az alperes nevére szóló 

számlák számlaszáma került feltüntetésre. Mindez alapjaiban kérdőjelezi meg, hogy 

adminisztrációs hiba folytán kerültek volna az engedményezési szerződés teljesítésére 

vonatkozó hivatkozások az iratokra. A tévedés tényét zárja ki a perben beszerzett 

szakvéleményből megállapítható azon tény is, hogy a számlák utáni áfát is 

visszaigényelte az alperes. A 2012. augusztus 21. napján kelt, ifj. Tomor László és 

Cs.-D.J. közötti e-mailváltás is azt erősíti meg, hogy a 2012. szeptemberét megelőző 

megrendeléseket is sajátjának tekintette az alperes. 

 

* * * 

 

Az elsőfokú bíróság ítéletében kötelezte az alperest, hogy fizessen meg a felperesnek 

15 napon belül 48.187.790.Ft tőkét és annak 2013. március 29. napjától számított 

törvényes késedelmi kamatát, valamint 3.759.205.Ft perköltséget.  

 

Arra hivatkozott, hogy a peradatok mérlegeléséből megállapíthatóan a felperes és az 

alperes között a Kft. tartozásaira nézve - a régi Ptk által nem szabályozott - 



tartozáselvállalás jött létre, melynek keretében az alperes a Kft. teljes tartozását 

elvállalta, emiatt a szakértői vélemény által összegszerűségében is alátámasztott 

módosított kereset szerint marasztalta az alperest. Kiemelte, hogy nem a 2012. február 

21-i dátumú tartozásátvállalás, hanem a felek között ráutaló magatartással létrejött 

tartozás elvállalás alapján marasztalta az alperest. Így a 2012. február 21-én kelt 

okiratnak a jogvita eldöntése szempontjából nem volt jelentősége.  

 

Kifejtette, hogy a tartozáselvállalás a jogosult és az új kötelezett megállapodása, 

következménye az, hogy a tartozást elvállaló személy a korábbi adós adóstársa lesz. 

Csupán az volt a felek között vitás, hogy az alperes a Kft. felperessel szembeni 

tartozását milyen összegre nézve vállalta el, csak a 2012. február 21. napján lejárt 

tartozásokra nézve, vagy valamennyi ekkor fennálló és ezután keletkező tartozásra.  

 

A bizonyítékok mérlegelése körében rámutatott, hogy a felek ráutaló magatartása azt 

támasztotta alá, hogy a tartozáselvállalás nemcsak a fennálló, hanem a jövőbeni 

szállításokból eredő tartozásokra is kiterjedt.  Értékelte, hogy már azelőtt, hogy a 

felperes közvetlenül számlázott volna az alperes felé, a 2012. február 21. napján kelt 

okiratban átvállalt 22.547.602.Ft-nál lényegesen többet, 41.007.522.Ft-ot teljesített az 

alperes, s még azt követően is teljesített további 3.330.638.Ft-ot a Kft. nevére kiállított 

számlákra. E teljesítési volumen nem magyarázható adminisztrációs hibával, sem 

azzal, hogy az alperes negyedéves bevalló volt, illetve, hogy az okiratban rögzített 

összeg teljesítettségéről az alperes vezető tisztségviselője nem kapott tájékoztatást.  

 

A tartozáselvállalás létrejöttét erősíti, hogy a 2012. szeptember 27-i utalásban a Kft. 

nevére kiállított számlák sorszámai fel lettek tüntetetve, valamint a szakértő által 

összegszerűségében alátámasztott egyenleg visszaigazolás. Ezt az okiratot - a felperesi 

állásponttal szemben - nem tekintette tartozás elismerésnek, arra a bírói gyakorlatra 

utalva, hogy a fél nyilatkozatához csak akkor fűzhető a Ptk.242.§ (1) bekezdése 

szerinti jogkövetkezmény, ha a tartozás elismerése magyarázatot nem igénylő módon 

kifejezetten és félreérthetetlenül megtörténik (Kúria Gf.IX.30.482/2008/5.), e 

követelményeknek pedig a perbeli egyenlegközlő levél nem felelt meg.  

 

Súlytalannak tekintette az alperes védekezését a tekintetben, hogy a számlákat és a 

szállítóleveleket a felperes helytelenül állította ki. Ezt az alperesi hivatkozást ugyan a 

szakvélemény alátámasztotta, de ez önmagában e körülmény a kereset elutasítására 

nem nyújtott alapot. A teljesítés megtörténte ugyanis a felek között nem volt vitatott, 

az alperes a bizonylatolási fegyelem hiányosságaira a szerződés fennállta alatt nem 

hivatkozott. Nem kérte a számlák, szállítólevelek helyesbítését, noha ez a Ptk.4.§-a 

alapján elvárható lett volna. A perben sem azzal védekezett, hogy a számlakibocsátás 

hiányosságai miatt nem teljesített, ellenkezőleg, védekezése végig arra irányult, hogy 

teljeskörűen kiegyenlítette a felperes általa nevére kiállított számlákat. 

* * * 

 

Az ítélet ellen elsődlegesen annak megváltoztatása és a felperesi kereset elutasítása, 

másodlagosan az elsőfokú ítélet hatályon kívül helyezése iránt az alperes terjesztett elő 

fellebbezést.  



 

Az ítélet hatályon kívül helyezésére irányuló kérelem körében arra hivatkozott, hogy 

az elsőfokú bíróság ítélete és annak indokolása iratellenes, megalapozatlan és 

törvénysértő.  

 

A jogvita érdemében fenntartotta az elsőfokú eljárás során általa előadottakat. 

Kiemelte, hogy a keresetlevél tartalma is cáfolja azt a felperesi állítást, hogy a felperes 

nem tudott a 2012.02.21.-i megállapodásról. (2.o. 5. bek.) A Kft. és az alperes közötti 

megállapodás léte pedig kizárja azt, hogy a tartozást az alperes ráutaló magatartással 

vállalta volna át. Rámutatott arra, hogy a 22.547.602.Ft átvállalására vonatkozó 

egyetlen szóbeli megállapodást meghaladóan tartozásátvállalást sem az alperes 

vezérigazgatójának személyes előadása, sem a meghallgatott tanúk vallomása nem 

támasztott alá.  T. L. ezt cáfoló előadását alátámasztotta M. G. felperesi érdekkörbe 

eső tanú és P.A. tanúvallomása, illetve a pontosított igazságügyi szakértői vélemény is.  

 

Kifogásolta, hogy az ítélet indokolása „válogat”, kiemeli a bírói koncepciót erősítő 

tanúvallomásokat, s elhallgatja az alperesi érvelést alátámasztó vallomásrészleteket. 

Cs.-D. J. tanúvallomását az elsőfokú bíróság annak ellenére nem rekesztette ki a 

bizonyítékok köréből, hogy a tanú ellentmondásos nyilatkozatokat tett, melyet sem a 

rendelkezésre álló iratok, sem más tanúk vallomása nem támasztott alá, sőt azok éppen 

e vallomás ellenkezőjét bizonyították.  

 

Az elsőfokú ítélet kizárólag a már a peres eljárás megindulásakor kialakult bírói 

koncepció alátámasztása szintjén hivatkozott a perben kirendelt szakértő véleményére, 

holott a személyesen is meghallgatott szakértő akként nyilatkozott, hogy 2012. február 

21-én az alperes nem vállalhatott át az engedményezési szerződésben megjelölt 

összegnél nagyobb összegű tartozást, továbbá azt is igazolta, hogy az alperes a nevére 

kiállított számlákat kétmillió forinttal meghaladó összeget teljesített a felperesnek.  

 

Rámutatott, hogy az elsőfokú ítélet az új Ptk. által bevezetett tartozáselvállalás régi 

Ptk. fényében történő értelmezése kapcsán is csupán egy sommás megállapításra jutott, 

koncepcióját azonban az új Ptk. szabályozása, illetve a kodifikáció során eljárt Gárdos 

Péter: Tartozásátvállalás, mint nováció című munkája sem támasztja alá.  

 

Annak ellenére, hogy a felperes rá osztott bizonyítási kötelezettségét nem tudta 

teljesíteni, az elsőfokú bíróság nem ezt értékelte, hanem ezen túllépve a ráutaló 

magatartás definíciója alá terelte az ügyet. Az elsőfokú bíróság által hivatkozott 

ráutaló magatartás joghatás kiváltására csak akkor alkalmas, ha olyan akaratot vagy 

szándékot közvetít, amely a másik fél számára az általános élettapasztalat alapján 

kétségtelenül felismerhető volt. Amennyiben a szerződés lényeges feltételei a felek 

között nem tisztázottak, sem a teljesítés, sem az előkészítő intézkedés nem tekinthető 

szerződést létrehozó ráutaló magatartásnak, a jognyilatkozat kiterjesztően nem 

értelmezhető. A feltehető szerződési akarat vizsgálata során pedig a gazdaságilag 

ésszerű akaratot kell alapul venni. Az alperes esetében kérdéses, hogy mennyiben 

ésszerű gazdasági szempont egy majdani, ismeretlen tartozás elvállalása, mely tartozás 

időpontjáról, kondícióról nincs és nem is lehet ismerete.  



 

Elfogadhatatlannak minősítette az elsőfokú bíróság azon álláspontját, hogy a számlák 

helytelen kiállításának nincs jelentősége egy gazdasági perben. Az elsőfokú bíróság a 

törvényt sértő felperesi számviteli gyakorlat kapcsán az alperesnek rótta fel a Ptk.4.§-a 

szerint együttműködési kötelezettség hiányát, holott az együttműködési kötelezettség 

körében éppen a felperesnek kellett volna azonnal értesíteni az alperest, hogy az 

átvállalt tartozás már kiegyenlítésre került és a további összegek visszautalása, illetve a 

helyzet azonnali tisztázása iránt kellett volna intézkednie. A felperes a 2012. februárja 

és szeptembere közötti alperesi teljesítéseket be sem fogadhatta volna és azokat vissza 

kellett volna utalni az alperesnek.  

 

* * * 

 

A felperes fellebbezési ellenkérelmében – fenntartva az elsőfokú eljárásban általa 

előadottakat – az elsőfokú ítélet helybenhagyását kérte. Rámutatott, hogy – a 

fellebbezés egyes tanúvallomások és a könyvszakértői vélemény részleteit kiragadó 

téves érvelésével szemben – az elsőfokú bíróság a bizonyítékokat a Pp. 206.§ (1) 

bekezdésben foglaltaknak megfelelően értékelte, s indokolási kötelezettségének is 

maradéktalanul eleget tett. Ifj T. L. korábbi cégei tekintetében is előfordult, hogy az 

egyik cég tönkremenetele miatt egy másik cégén keresztül tartotta fenn az üzleti 

kapcsolatot a felperessel.  

 

A kialakult teljesítési forma az alperesnek állt érdekében, mert – ahogyan ezt P. A. 

tanúvallomása is igazolta - a Kft. 2012. elejére fizetésképtelenné vált, ugyanakkor 

2012. szeptemberéig csak a Kft. rendelkezett gyártási engedéllyel, az alperes nem. Az 

alperesi teljesítés kizárt, hogy tévedésen (banki szoftverhibán, a negyedéves Áfa 

bevallás sajátosságain) alapult. Az alperes által állított túlfizetés ugyanis több 

negyedévet is felölelt, s nem minden banki utaláson szerepelt az  „engedményezési 

szerződés teljesítésére” történő hivatkozás. 

 

A 26. sz. ügyiratban az email váltás csatolásával maga az alperes szolgáltatott arra 

bizonyítékot, hogy a 2012.02.21. napjára dátumozott iratot csak 2012. augusztus vége 

és szeptember 12. napja között küldte meg a felperesnek. Emiatt a köztes időszakban a 

felperesnek nem lehetett tudomása arról, hogy az alperes a 2012.02.21. napjára 

dátumozott iratban foglaltak szerint kívánja kifizetéseit korlátozni. Az okiratban 

átvállalt tartozás 2012.06.21. napjára rendezést nyert, ennek ellenére 2012.09.13 

napjáig az alperes – a tapasztalt üzletembernek számító Ifj. T. L.-ón keresztül - az 

„engedményezési szerződés teljesítésére” hivatkozással további 18.459.920,-Ft-ot utalt 

a Kft. helyett, ami kétséget kizáróan igazolja, hogy a Kft  felperes felé fennálló teljes 

tartozását elvállalta.  

 

Emellett az is értékelendő, hogy az alperes a Kft. helyett 2012.02.21. napja előtt és azt 

követően is teljesített, hogy a felperes már csak az alperes nevére állította ki a 

számlákat. Számviteli hiányosságok nem a köztehermentes adózó felperes, hanem az 

alperes és a Kft. gazdálkodását jellemezték.  

 



* * * 

 

Az alperes fellebbezése nem alapos.  

 

Az elsőfokú bíróság a tényállást helyesen állapította meg, érdemi döntése is helytálló. 

Az alperes fellebbezésében előadottak nem nyújtanak alapot az elsőfokú ítélet 

hatályon kívül helyezésére vagy annak megváltoztatására. 

 

Mindenekelőtt arra mutat rá az elsőfokú bíróság, hogy lényegében az alperes a 

fellebbezés petitumával szemben nem jelölt meg az elsőfokú ítélet hatályon kívül 

helyezését megalapozó, az ügy érdemére is kiható eljárási szabálysértést, s ilyet az 

ítélőtábla sem észlelt. Az elsőfokú bíróság a rendelkezésre álló bizonyítékokat a 

Pp.206.§ (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően helyesen értékelte. Ítéletének 

megállapításai okszerűek, nem iratellenesek, érdemi döntésével és annak 

indokolásával az ítélőtábla is egyetértett, s kizárólag a fellebbezésben foglaltak 

kapcsán mutat rá az alábbiakra. 

 

 

 

I 

Az eredeti kötelezett helyett  

más által történő teljesítés esetei: 

 

Az eredeti kötelezett tartozásának harmadik személy (a perbeli esetben az alperes) 

általi megfizetésére sor kerülhet általános vagy különös jogutódi minőség, 

tartozásátválallás, illetve tartozáselvállalás alapján, biztosítéki jelleggel vagy a Ptk 

286.§-a alapján, illetve – ezek hiányában - az alperesi védekezés alapját képező 

„véletlen” folytán 

 

A.) Az a cégnyilvántartás adataiból is megállapítható, hogy a konkrét esetben, az 

alperes a Kft.-nek cégjogi értelemben nem jogutódja, nem általános jogutód. Ezt az 

„Értesítés engedményezésről” c. megállapodás is rögzítette. 

 

B.) Általános jogutódlás hiányában nincs jogi akadálya annak, hogy visszterhes 

szerződés esetében (melynél mindegyik fél egyben jogosult és kötelezett is) 

háromoldalú megállapodással a szerződés bármely alanyának személyében 

alanyváltozás következzen be szerződésátruházás, mint különös jogutódlás folytán.  

(BH 2006.409.) Ilyen esetben lényegében az engedményezésre és a tartozásátvállalásra 

vonatkozó szabályok együttes alkalmazásával kerül sor arra, hogy a szerződés alanya a 

teljes szerződéses pozícióját átengedi harmadik személy részére háromoldalú 

megállapodással. (BH. 2006.409;  BDT 2008.1760; BH 2015.163.)  

 

Szerződés átruházására irányuló háromoldalú megállapodás létrejötte a konkrét 

esetben nem volt megállapítható. Ezt támasztja alá az is, hogy a felperes és az alperes 

viszonylatában írásban szállítási szerződés nem jött létre, másrészt az, hogy Ifj. T. L. 

nyilatkozatából kitűnően a felperes nem is volt hajlandó az alperessel szállítási 



szerződést kötni. A felperes 2012. 09.13. napjáig a Kft.-vel megkötött keretszerződés 

alapján teljesített, számláit a Kft. nevére állította ki, annak ellenére, hogy Ifj. T. L. az 

alperes képviseletében már 2012. szeptemberéig is többször kérte a felperest, hogy ne 

a Kft., hanem az alperes nevére számlázzon. 2012.09.13. napját követően pedig az 

áruszállításra már csak az alperes eseti megrendelései alapján került sor. 

 

A jogviszony tehát három pólusú maradt, a felperes 2012. szeptemberéig a Kft.-nek 

számlázott, s az alperes teljesített. 

  

C) Tartozásátvallás létrejötte a Kft. 2012.02.21. napján fennálló tartozásának erejéig 

igazolt. A 2012.02.21 napjára dátumozott „Értesítés engedményezésről” című, az 

alperes és a Kft. között létrejött megállapodás valóban nem értelmezhető 

(kiterjesztően) akként, hogy az alperes  az okiratban foglalt 22.547.602.Ft-ot 

meghaladóan átvállalta volna a Kft. tartozásait. Az elsőfokú bíróság azonban döntését 

nem is a fenti okirat által igazolt tartozásátvállalásra, hanem az egyéb peradatok által 

igazolt, s így a felek ráutaló magatartásából egyértelműen levezethető 

tartozáselvállalás létrejöttére alapította.  

 

D) Biztosítéki alapon történő teljesítésről sem beszélhetünk. A – később részletesen 

kifejtettek szerint - a felperesi alapanyag szállítás fenntartására irányuló alperesi saját 

gazdasági érdek megkülönbözteti a tartozáselvállalást a kezességtől vagy egyéb 

biztosítékot nyújtó személy teljesítésétől. Nem arról állapodtak meg a felek, hogy 

amennyiben a Kft. nem tudná teljesíteni az áru ellenértékét, úgy helyette az alperes 

teljesít, hanem – eleve a Kft. fizetésképtelenségének tudatában – abban, hogy 

megrendelő a Kft. marad, de az alperes fog helytállni. A megállapodás tehát nem az 

eredeti adós tartozásának biztosítására szolgált, hanem olyan önálló tartozás 

létrehozására irányult, mely alapján az alperest a Kft.-vel egyetemleges helytállási 

kötelezettség terhelte. (Ptk.337.§ (1) bekezdés) 

 

E.) A teljesítésre feljogosító és egyben kötelező általános vagy különös jogutódlás, 

illetve egyéb megállapodás hiányában is köteles a jogosult a harmadik személy 

részéről felajánlott teljesítést elfogadni, ha ehhez a kötelezett hozzájárult. (Ptk.286.§ 

(1) bekezdés) A kötelezett hozzájárulása nem szükséges, ha a harmadik személynek 

törvényes érdeke fűződik ahhoz, hogy a teljesítés megtörténjék. Amennyiben csupán a 

harmadik személy által felajánlott teljesítésről van szó, úgy a kötelezett hozzájárulása 

sem teremt olyan jogviszonyt a teljesítő fél és a jogosult között, mely alapján a 

jogosult a teljesítés iránti igénnyel léphetne fel egy folyamatos jogviszony keretében a 

jövőben keletkező követelések kiegyenlítése iránt.  

 

A peradatok azonban kizárják annak megállapítását, hogy a konkrét esetben pusztán a 

harmadik személy részéről történt teljesítés elfogadásáról lenne szó.  

 

 

II. 

A tartozáselvállalás létrejötte és ennek kapcsán a bizonyítékok értékelése: 

 



A 2012. februárjára kialakult azon szituációra figyelemmel, hogy a Kft. már nem volt 

teljesítőképes, ugyanakkor a felperestől megrendelt viprotál feldolgozásához az –  

engedményezés tényéből is következően e tevékenységet folytatni kívánó -  alperes a 

szükséges engedélyekkel nem rendelkezett, a termelés fenntartása már csak úgy volt 

biztosítható, ha a fizetésképtelen Kft. megrendelései alapján a felperes által leszállított 

áru ellenértékét az alperes kiegyenlíti. 

 

Kiemeli az ítélőtábla, hogy a 2012. február 21. napján kelt „Értesítés 

engedményezésről” c. megállapodásban hivatkozott, a Kft. és az alperes között 

létrejött engedményezési szerződés nem vált a per anyagává, pontos tartalma nem 

ismert. Az irat a felperesnek nem állt a rendelkezésére, azt az alperes nem csatolta, s – 

az iratok eltulajdonítására tekintettel – a Kft. iratai között sem került átadásra a 

felszámoló részére. A per tárgyát képező 2012. 09. 13. napját megelőző felperesi 

áruszállítások vételárának megfizetésével és elszámolásával kapcsolatos jogvita 

azonban a megállapodás tartalmának ismerete hiányában is elbírálható volt. 

 

A fentebb írtakból  kiindulva az elsőfokú bíróság a per adatait helyesen értékelve 

állapította meg azt, hogy a felek a folyamatos áruszállítás fenntartása érdekében 

szerződéses akaratukat kellő konkrétsággal kinyilvánították a téren, hogy a jogviszony 

folyamatában a Kft. valamennyi (a fennálló és a jövőbeni) tartozását az alperes 

teljesíti. Tartozáselvállalás jött létre tehát a felperes és az alperes között, az alperes 

teljesítése ezen alapult, s nem jogutódlásról, pusztán a harmadik személy részéről 

történt teljesítés elfogadásáról, vagy akaratlan teljesítésről van szó.  

 

A fellebbezésben foglaltakkal szemben nincs jelentősége annak, hogy a peres felek 

között írásbeli megállapodás megkötésére nem került sor. A tartozáselvállalás 

létrejötte nincs alakszerűséghez kötve, s nem feltétele a szerződés létrejöttének az sem, 

hogy a szerződő felek megállapodásuk helyes jogi minősítését felismerjék.  

 

A Ptk 200.§ (1) bekezdése alapján a tartozás elvállalásának nem akadálya az sem, 

hogy a Ptk. e jogintézményt külön nem szabályozza. (LB. Pfv.VII.21.434/2009/13.) A 

tartozás elvállalása nem csak már fennálló, hanem - egy meghatározott jogviszonyon 

belül - a jövőben keletkező tartozás elvállalására is vonatkozhat. Annak pedig nincs 

jelentősége a perbeli jogvita elbírálása szempontjából, hogy az új Ptk.6:206.§-a a 

tartozáselvállalást – a régi Ptk. alapján kialakult gyakorlattól részben eltérő 

tartalommal – a teljesítés elvállalás olyan alfajaként szabályozza, melynél a jogosult 

értesítése is megtörténik a teljesítés átvállalásról. 

 

Nem mellékes körülmény, hogy a Kft. korábbi és az alperes jelenlegi tulajdonosi köre, 

illetve vezető tisztségviselője azonos személy volt, Ifj. T.L. személyében, aki a 

gyártást (tulajdonosi és ügyvezetői minősége megszűnése után) továbbra is felügyelte, 

amíg a Kft. részére alapanyagot szállított a felperes. A Kft. tulajdonosi és ügyvezetési 

viszonyainak megváltozása ellenére a 2012. augusztus 21. napján zajló e-mailváltásból 

kitűnően Ifj. T. L. pontosan tisztában volt azzal, hogy milyen volumenben került 

leszállításra áru a Kft. részére. A személyi átfedésekre tekintettel az alperes az elvállalt 

kötelezettség valamennyi lényeges tartalmi elemével tisztában kellett, hogy legyen. 



 

* * * 

 

2012. február 21. napját követően a Kft. megrendelései alapján és a Kft. nevére szóló 

számla kiállítása, de az alperes pénzügyi teljesítése mellett került sor az alapanyag 

szállítására. Az alábbiakban részletezettek kizárják azt, hogy a leszállított termékek 

ellenértékét teljesítő alperes olyan jogviszonyon kívülálló félnek minősülne (Ptk.286.§ 

(1) bekezdés), mellyel szemben igényérvényesítésre a felperes nem jogosult. E 

peradatok egyúttal cáfolják azt is, hogy a Kft. helyett történt teljesítés (vagy annak egy 

része) akaratlan utalás lett volna. 

 

Csupán a 2012. szeptember 13. napját követő időszakban állította ki számláit a 

felperes az alperes nevére. Ennek ellenére a felperes és az alperes közötti, 2012. 

augusztus 21. napján zajló e-mailváltás igazolja, hogy az alperes a felperes által a Kft. 

részére leszállított áru ellenértékének megfizetését is vállalta. Ifj. Tomor László a per 

tárgyát képező releváns időszak (2012. február-2012. szeptember) alatt már kizárólag 

az alperes képviseletében járhatott el, ennek ellenére arra hivatkozott a fenti email 

váltás kapcsán a felpereshez címzett válasz e-mailjében, hogy „ utolsó megállapodásuk 

értelmében … a számla fizetési határideje plusz 15 napra fogok utalni folyamatosan. 

Ebben állapodtunk meg, ha látod, hogy rendben érkeznek az utalások, akkor egy 

hónap után már a számlán is a 45 napos fizetés fog szerepelni”.  

Azt is jelezte, hogy a felperes részéről eljáró Cs.-D. J.-nek nem kell az egyenleget 

néznie, s mint ahogyan megállapodtak, meg fog érkezni a pénz a felperes számlájára.  

 

A fentiekből kitűnően az alperes képviseletében Ifj. T. L. nem jogviszonyon kívüli 

személyként járt el, hiszen a pontos teljesítésre vonatkozó alperesi 

kötelezettségvállalás ellenében az eredetileg a Kft.-t terhelő fizetési határidőt kívánta 

módosítani. 

  

Helyesen mutatott rá az elsőfokú bíróság, hogy a tartozáselvállalás létrejöttét támasztja 

alá a felek között kialakult fizetési gyakorlat is. Az alperes a Kft. nevére kiállított 

számlákat nem a 2012. február 21. napján kelt okiratban foglalt 22.547.602.Ft erejéig, 

hanem 41.007.522.Ft erejéig teljesítette, ezáltal az „Értesítés engedményezésről” című 

okiratban foglalt összeghez képest összesen 18.459.920.Ft-tal fizetett meg többet a 

Kft. helyett. Ráadásul még akkor is teljesített a Kft. helyett, amikor a felperes már 

kizárólag az alperesnek számlázott (2012. szeptember 27. napján a Kft. 2012. július 

26. és 27. napján esedékes hat számlájának ellenértékét rendezte.)  

 

Erre figyelemmel helyesen állapította meg az elsőfokú bíróság, hogy ilyen nagy 

összegű utalási különbözet magyarázataként az alperes által előadottak életszerűtlenek, 

s a védekezést cáfoló bizonyítékokra tekintettel is elfogadhatatlanok. Az átutalások 

közlemény rovatában ugyanis megjelent az „eng. szerz. telj.” megjegyzés, mely 

ugyancsak a teljesítés hátterében álló megállapodás (tartozáselvállalás) létrejöttét 

támasztja alá, s nem az alperes által állított adminisztrációs hibát. A 2012. december 

20.-i utalások egyébként is kizárják az adminisztratív hiba lehetőségét. Az egyik 

aznapi utalás ugyanis még az engedményezési szerződés teljesítésére hivatkozik, míg a 



másik utalás kapcsán már e szövegezés helyett megjelent a konkrét számlaszám, 

melyre az alperesi védekezés szerinti szoftverhiba, illetve véletlen nem ad 

magyarázatot. 

 

Alaptalanul hivatkozott arra is az alperes, hogy negyedéves bevalló volt és a 

könyvelést külsős könyvelő cég végezte, így nem derülhetett ki korábban, hogy 

túlfizetésben van. Ezt önmagában cáfolja a beszerzett aggálytalan könyvszakértői 

vélemény, mely szerint 2012. június 21. napjáig az átvállalt 22.547.602.Ft már 

átutalásra került. Ezen időponthoz képest több negyedéves bevallási időszakkal szűnt 

meg csak a felek jogviszonya, s az alperes nem igazolta, hogy túlfizetést reklamált 

volna a jogviszony fennállta alatt, ellenkezőleg a 2013. január 17. napján kelt tartozás 

egyenlegét is visszaigazolta. 

 

Az alperes 2013. január 17. napján kelt egyenleg visszaigazolása nem kizárólag az 

alperes nevére kiállított számlák szerinti tartozást, hanem részben a Kft. tartozását is 

felölelte, s a beszerzett könyvszakértői vélemény szerint számszakilag is helyes volt. 

Ebből következően a peres felek – bizonyos értelemben - könyvelés szintjén is 

egybevonták a Kft. és az alperes nevére kiállított számlák szerinti tartozást.  

 

A fenti tények az alperesi fellebbezésben összefüggéseiből kiemelt tanúvallomás 

részletek figyelembevétele mellett sem adnak alapot olyan következtetés levonására, 

hogy a Kft. részére leszállított termékek vételára vonatkozásában az alperes teljesítésre 

nem kötelezhető kívülállónak minősülne, s nem alkalmasak az elsőfokú bíróság által 

helyesen megállapított tartozáselvállalás létrejöttének megkérdőjelezésére sem, 

melynek lényege az, hogy az alperes úgy vállalta el a Kft. szállítási szerződésből eredő 

kötelezettségének teljesítését a felperessel szemben, hogy a Kft. a kötelemből nem 

szabadult, s így a kötelezettség egyetemlegessé vált.(Debreceni Ítélőtábla Pf.II. 

20.595/2010/6) A fellebbezésben foglaltakkal szemben tehát nem csupán a 

2012.02.21. napján kelt okiratban foglalt tartalomnak megfelelő megállapodás 

létrejötte állapítható meg. 

 

A fellebbezésben hivatkozott szakértői megállapítást nem kellett az elsőfokú 

bíróságnak külön értékelni. E megállapítás - mely szerint 2012. február 23. napján az 

alperes nem is vállalhatott át magasabb összeget, mint 22.547.602.Ft-ot, mert ekkor 

ilyen összegben áll fenn a Kft. tartozása – nem szakkérdésre vonatkozott. A szakértői 

nyilatkozat csak a pillanatnyi tartozás összegszerűsége vonatkozásában releváns, azon 

jogkérdés tekintetében, hogy a tartozáselvállalás vonatkozhatott-e a jövőbeni 

követelésekre nincs jelentősége.  

 

A fellebbezésben hivatkozottakkal szemben a kialakult pénzügyi konstrukció szerinti 

teljesítés az alperes vonatkozásában gazdaságilag is indokolt, ésszerű magatartásnak 

volt tekinthető, hiszen a Kft. 2012. februárjától már nem tudta az alperes által 

értékesíteni kívánt termékek vételárát megfizetni, a szerződéses kapcsolatot pedig az 

alperes fent kívánta tartani. Erre nem volt más lehetőség, minthogy a Kft. helyett – 

mindaddig, amíg az a szükséges engedélyeket meg nem szerezte – az alperes 

egyenlítette ki a termékek vételárát. Éppen a fenti gazdasági érdek az, ami 



megkülönbözteti a tartozáselvállalást a kezességtől és az egyéb biztosítéknyújtáson 

alapuló teljesítéstől. Az áru ellenértékének alperes általi teljesítésre vonatkozó 

megállapodás ugyanis nem az eredeti adós (a Kft.) tartozásának biztosítását célozta, 

hanem önálló kötelem létrehozására irányult, mely alapján az alperest a Kft.-vel 

egyetemleges helytállási kötelezettség terheli. (Ptk.337.§ (1) bekezdés) 

 

Az a körülmény, hogy az alperes és a felperes mennyiben tett eleget a 

tevékenységéhez kapcsolódó számviteli és adó szabályok előírásainak, sem a szállítási 

szerződés érvényességét, sem az abból fakadóan az alperes által elvállalt tartozás 

fennálltát, illetve esedékességét nem érinti.  

 

A tartozáselvállalásra tekintettel az alperes teljesítései nem rendelhetőek - az időben 

csak jóval később felmerülő - saját eseti megrendeléseihez, ezért helyesen marasztalta 

az elsőfokú bíróság az aggálytalan szakértői vélemény alapján a módosított kereset 

egyenlegének megfelelően az alperest. 

 

A fentiekre tekintettel az ítélőtábla az elsőfokú ítéletet – a fellebbezés folytán 

szükségessé vált indokolásbeli kiegészítéssel – a Pp.253.§ (2) bekezdése alapján 

helybenhagyta. 

 


