
I. A felek az építési szerződésben szabadon, így a jogszabályok fogalom 

meghatározásaitól eltérve határozhatják meg, hogy a teljesítés során mely 

munkákat tekintik pótmunkáknak. Műszaki szükségességből felmerülő 

munkánál a vállalkozó akkor tarthat igényt annak díjára, ha a szerződéskor 

annak felmerülésére kellő gondosság mellett sem számíthatott.  

 

II. Eszerint a vállalkozó által nyújtott és a vállalkozó díjából visszatartott 

jóteljesítési (jótállási) garancia tartalma szerint óvadék  

 

Alkalmazott jogszabályok:  rPtk.403.§ (4) bekezdés, 191/2009.(IX.15.) Korm. Rendelet 

2.§ f/ pontja , rPtk.270.§ (1) bekezdés. 

 
 

Győri Ítélőtábla 

Pf.II.20.118/2015/5/I. 

 

Közbeszerzési eljárást követően 2009. május 8-án a vállalkozó felperes és a 

megrendelő alperes között vállalkozási szerződés jött létre, általános iskola 

felújításának, bővítésének és akadálymentesítésének kiviteli tervei elkészítésére, 

kivitelezésére, a konyhatechnológiai eszközök beszerzésével és üzembe helyezésével 

együtt. A felek a szerződés elválaszthatatlan részének jelölték meg a közbeszerzési 

eljárást megindító ajánlati felhívás, az ajánlati dokumentáció, az ajánlatkérő kiegészítő 

tájékoztatásai, a helyszíni bejárásról felvett jegyzőkönyv okiratait és a felperes által 

benyújtott ajánlatot. (I/3. pont) A szerződés teljesítési határidejét 2010. augusztus 31. 

napjában, a vállalkozói díjat 240.245.423.Ft + áfa (288.294.508.Ft) átalánydíjban 

jelölték meg. Kikötötték (VI/5. pont), hogy a munkák során felmerülő esetleges 

pótmunkák díjazása „a felek közös megegyezésével történik, figyelemmel azonban a 

hatályos közbeszerzési törvény rendelkezéseire is. Pótmunka alatt a felek azokat a 

műszakilag szükséges munkákat értik, melyeket az ajánlati felhívás és dokumentáció 

nem tartalmazott, de amelyek a létesítmény rendeltetésszerű használhatóságához 

feltétlenül szükségesek”. A felperes a hibátlan teljesítéséért – az átadás-átvételi 

jegyzőkönyv aláírásától számított 10,1 évig – teljeskörű jótállási kötelezettséget vállalt 

a teljesített kivitelezési munkák tárgyában. Vállalta (VII/4. pont), hogy a közbeszerzési 

eljárás során teljesített 5.000.000.Ft ajánlati biztosíték összegét a szerződés létrejöttét 

követően a nettó vállalkozói díj 5%-ára (12.012.272.Ft) kiegészíti, amely a szerződés 

megkötését követően jóteljesítési biztosítékként, míg az átadás-átvételi eljárás 

befejezését követően jótállási biztosítékként „működik” az utófelülvizsgálati eljárás 

befejezéséről szóló jegyzőkönyv aláírásáig. Megállapodtak, hogy az alperes jogosult a 

jótállási biztosíték terhére harmadik személlyel elvégeztetni azokat a munkákat, 

amelyeket a felperes felszólítás ellenére (…) határidőn belül elmulasztott teljesíteni. 

Végül kikötötték (VIII/5. pont), hogy a szerződés módosítására írásban, közös 

megegyezéssel és kizárólag akkor van lehetőség, ha azt a hatályos közbeszerzési 

törvény megengedi, „vagyis, ha a szerződéskötéskor előre nem látható ok 

következtében a szerződéskötést követően beállott körülmény miatt a szerződés 

valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti”.  

 



2010. augusztus 31. napján a felek a szerződést módosították, a 

szerződésmódosításban megállapítva, hogy a felperesnek biztosítania kellett az iskola 

ideiglenes használatbavételét, amely az eredeti vállalkozási szerződés szerint nem 

képezte feladatát. „Az ideiglenes használatbavételi eljárás időszükséglete miatt a 

hátramaradó munkákat nem lehetett a tanítási szünetben elvégezni”… , ezért a 

teljesítési határidőt 2010. november 30. napjára módosították. A felperes a vállalkozói 

munkát 2010. december 20-án jelentette készre, a műszaki átadás-átvétel 2010. 

december 29-én kezdődött, az alperes 2011. január 12-én hiánypótlási, hibajavítási 

jegyzőkönyvet állított ki, több oldalon felsorolva a teljesítés javítandó hiányosságait. 

Végül a 2011. január 28. napján kelt „csökkentett” hibajavítási jegyzőkönyvvel az 

átadás-átvételi eljárás befejeződött. A 2012. január 31. napján kelt utófelülvizsgálati 

eljárási jegyzőkönyv a felújított, bővített épület 12 helyiségére kiterjedően állapított 

meg olyan hibákat – és hiányosságokat, amelyek a 2011. január 28. napján kelt 

hiánypótlási, hibajavítási jegyzőkönyvben is szerepeltek. A felperes az 

utófelülvizsgálati jegyzőkönyvben úgy nyilatkozott, hogy az ajánlati dokumentációban 

nem szereplő, de a beruházó által megállapított hiányokat beruházói megrendelésnek 

veszi. Az egyéb munkák elvégzését 15 napon belül vállalta. Ennek ellenére a megjelölt 

hibák, hiányosságok kijavítását nem végezte el, ezért azok kijavítását az alperes a 

perben nem álló F. Kft-től rendelte meg. Ezen munkák 9.604.229.Ft díját, valamint az 

alperessel jogviszonyban álló műszaki ellenőr hibajavítási időszak alatt felmerült 

609.600.Ft díját az alperes a felperes által átutalt jótállási biztosítékból fizette ki. A 

fennmaradó 1.790.000.Ft-ot a felperesnek visszautalta.  

 

A felperes módosított keresetében 25.855.420.Ft tőke, valamint 15.668.548.Ft 

pótmunkadíj után 2011. január 28. napjától – míg 10.186.872.Ft visszafizetendő 

jótállási biztosíték után 2012. március 28. napjától a kifizetés napjáig járó késedelmi 

kamata megfizetésére kérte kötelezni az alperest. Pótmunkadíjat amiatt igényelt, mert 

az alperes – rendszerint a műszaki ellenőr építési napló bejegyzése útján, de más 

esetekben szóban is – az eredeti ajánlati dokumentációkban nem szereplő további 

munkák elvégzését rendelte meg. Túlnyomórészt ilyen munkáknak minősültek a 

műszaki átadás-átvétel során felvett hiánypótlási, hibajavítási jegyzőkönyvben 

szereplő, az alperes által kijavítandó tételként feltüntetett munkák. A vállalkozási 

szerződés módosításában körülírt ideiglenes használatbavétel további pótmunkákat (pl. 

a hőszigetelt fal készítése, az udvar kettéválasztása, védőtető kiépítése) igényelt. A 

„műemléki” épületszárnyban az eredeti ajánlattól és engedélyezési tervtől eltérő padló 

rétegrendet kellett kialakítani a teljes padlószerkezet elbontása alperesi 

megrendelésével. 35.400.Ft indokolt hibajavítási költségen, valamint a visszautalt 

1.790.000.Ft-on túl a jótállási biztosíték visszautalását amiatt kérte, mert az alperes 

által hibaként, hiányként megjelölt tételek valójában az alperes által előírt pótmunkák 

voltak.  

 

Az alperes ellenkérelmében a kereset elutasítását kérte. Pótmunkát a felperestől 

írásban nem rendelt meg, a műszaki ellenőr nem volt jogosult pótmunkát megrendelni, 

illetve a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) szerint csak írásbeli 

szerződésmódosítás esetén volt helye a pótmunka megrendelésének. Pótmunkadíj azért 

sem jár a felperesnek, mert a kiviteli terveket a felperes készítette, azok pedig az 



alperes pótlólagos igényeit tartalmazzák. A szerződés teljesítése alatt a felperes 

pótmunkadíjat nem igényelt, ilyen igényt írásban csak 2011. június 24-én jelentett be. 

Az átadás-átvételi jegyzőkönyv mellékletét képező hiánypótlási, hibajavítási 

jegyzőkönyvben feltüntetett hibákat a felperes nem javította ki, ezért a vállalkozási 

szerződés alapján a kijavítást az alperes további vállalkozótól rendelte meg.  

 

Az elsőfokú bíróság fellebbezéssel támadott, kijavított ítéletével az alperest 

4.523.872.Ft tőke, valamint annak a 2012. augusztus 8. napjától a kifizetés napjáig járó 

késedelmi kamata megfizetésére kötelezte. A törvényszék határozata indokolásában a 

pótmunkadíjra vonatkozó kereset esetében úgy ítélte meg, hogy a Ptk.403.§ (4) 

bekezdése, valamint az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) 

Korm.rendelet 2.§ f/ pontja szerinti pótmunka fogalomtól a felek szerződésükben nem 

térhettek el. Emiatt figyelmen kívül kellett hagyni a vállalkozási szerződés VI/5. 

pontja pótmunka meghatározását. Abban a vitás kérdésben, hogy a kivitelezés során a 

felperes teljesített-e pótmunkát, a törvényszék az eljárása során kirendelt igazságügyi 

szakértő többször kiegészített szakvéleményét fogadta el. Eszerint a felperes által 

megjelölt pótmunkatételek többletmunkának minősülnek, mivel azokat a felek a 

szerződés alapját képező dokumentációban figyelembe vették, azonban a vállalkozói 

díjban már nem. A bíróság ugyancsak az építész igazságügyi szakértői véleményt 

fogadta el abban a vitás kérdésben is, hogy a felperes teljesítése hibái, hiányosságai 

miatt milyen összegű indokolt kijavítási költség merült fel. Úgy ítélte meg, hogy az 

alperes a felperessel kötött szerződés műszaki tartalma hiányait 5.663.000.Ft 

összegben javítatta ki harmadik személlyel, a F. Kft-vel. Indokolt volt ezen túl a 

jótállási biztosítékból kifizetni a kijavítás időtartamára ismételten megbízott műszaki 

ellenőr díját is. Emiatt az alperes 4.523.872.Ft tőkét, valamint annak az 

utófelülvizsgálati eljárás befejezését követő 8. banki naptól számított késedelmi 

kamatát köteles megfizetni. A bíróság amiatt vetette el a felperes másik szakértő 

kirendelésére vonatkozó bizonyítási indítványát, mert úgy ítélte meg, hogy a 

kiegészített építész szakértői vélemény hiánytalan, pontos és ellentmondásmentes.  

 

Elsődlegesen az elsőfokú ítélet hatályon kívül helyezése, míg másodlagosan annak 

megváltoztatása és a keresetének való teljes helytadás iránt a felperes terjesztett elő 

fellebbezést. Jogorvoslati kérelmében elsődlegesen azt kifogásolta, hogy az elsőfokú 

bíróság mellőzte a szakértő személyes meghallgatására vonatkozó bizonyítási 

indítványát. Változatlanul kérte a szakértő idézését a tárgyalásra. A szakvéleményből 

vitatott egyes tételek közül kiemelte, hogy a tantermi ablakok légszabályozója (1. 

sorszám) munkáit a közbeszerzési eljárás során a pályázók a kiíróval tisztázni 

kívánták, a kiíró válasza szerint pedig az elvégzendő feladatok között ez a tétel nem 

szerepelt. Így a szellőzők munkáját a felperes csak pótmunka keretében végezhette el. 

A beépítetlen padlástér hőszigetelését (4. sorszám) nem a F. Kft. végezte el, ez a cég 

az alperes megrendelésére csak kisebb javítást végzett. Az orvosi rendelő 

csaptelepkarja (49. sorszám) nem lett kicserélve, a helyiség, ahol ez a szerelvény van, 

nem orvosi rendelő, hanem tanteremként működik. Emiatt indokolatlan volt levonni 

ennek költségét a jótállási biztosítékból. Ugyanilyen tétel a 36. sorszám alatti udvari 

lábazat vakolása, melyről a szakértői helyszíni szemlén látható volt, hogy nem volt 

elvégezve a javítás. A pótmunkák értékelését tartalmazó táblázat (M/3/7/1) pontatlan. 



Nem veszi figyelembe és nem indokolja, hogy a vállalkozási szerződés módosításától 

a felek áttértek a tételes elszámolásra. Egyes pályázati útmutatókra hivatkozással úgy 

értékelte, hogy az alperes helyi önkormányzat pályázóként elszámolta volna a 

pótmunkákat, illetve a műszaki tartalom változását pedig köteles lett volna bejelenteni. 

A rendeltetésszerű használathoz szükséges, ténylegesen elvégzendő összes munka és a 

szerződés alapjául szolgáló dokumentációkban meghatározott munkák közötti eltérés 

ezen szerződés esetében is lehetséges volt, az ilyen munkák elvégzéséért a felperes 

vállalkozónak többletdíjazás járt. A konkrét esetben az eredetileg meghatározott, 

szerződéses műszaki tartalmon felüli, további munkák végzésére is sor került, melyek 

anyag- és munkadíja nem lett kifizetve. Az igazságügyi szakértő ezeknél a kérdéses 

tételeknél csak a mennyiségeket és az értékeket határozta meg és aggályos a 

pótmunka/többletmunka kategóriába történő besorolása. Fenntartotta, hogy a 

vállalkozási szerződés módosításához vezető ideiglenes használatbavétel miatt 

szükséges munkák nem tartozhattak a felperes eredeti vállalásához.  

 

Az alperes fellebbezési ellenkérelmében az elsőfokú ítélet helybenhagyását kérte.  

 

 

A fellebbezés annyiban alapos, hogy az elsőfokú bíróság a tényállást aggályos 

szakvéleményre alapította, amely így hiányos, ezért az elsőfokú bíróság döntése is 

megalapozatlan.  

 

 

A perbeli építési szerződés teljesítését követően a felek között két körben bontakozott 

ki jogvita; egyrészt a felperes pótmunkadíj iránti igénye; másrészt a felperes által 

nyújtott jótállási biztosíték visszatartása kérdésében. Az ítélőtábla megítélése szerint 

mind a két jogcímű követelés megnyugtató elbírálásához további nagy terjedelmű 

bizonyításra van szükség, az eljárás megismétlése szükséges. 

 

I. 

 

A pótmunkák esetében a törvényszék ítélete indokolásába foglalt azon kiindulópont 

téves, hogy a Ptk.403.§ (4) bekezdése, valamint a 191/2009. (IX.15.) Korm.rendelet 

2.§ f/ pontja pótmunka fogalmától a felek az általuk kötött építési szerződésben nem 

térhettek el. A szerződési szabadság kötelmi jogi elve Ptk-beli szabálya szerint (200.§ 

(1) bekezdés) a felek maguk határoznak arról, hogy kötnek-e, kivel és milyen tartalmú 

szerződést. A Ptk. kötelmi jogi szabályai diszpozitívak, ezért a felek a szerződésekre 

vonatkozó rendelkezésektől egyező akarattal eltérhetnek, ha jogszabály az eltérést nem 

tiltja. A Ptk. építési szerződésre vonatkozó szabályai pedig olyan tiltó, vagy korlátozó 

rendelkezést nem tartalmaznak, amely érintené a felek szabad megállapodását a 

pótmunka tartalmi szabályainak meghatározásában.  

 

Az elsőfokú bíróság által felhívott Ptk.403.§ (4) bekezdése amiatt sem lehet korlátja a 

pótmunka szerződési szabályozásának, mert ez a törvényhely a pótmunka fogalmát 

meg sem határozza. A 403.§ (4) bekezdése csak a többletmunka, valamint – a 

pótmunka fogalmától eltérő – műszakilag szükséges munkák részbeni fogalmi 



meghatározását tartalmazza. A Korm.rendelet értelmező rendelkezése (2.§ f/ pont) 

pedig amiatt nem lehet gátja a felek szerződés tartalmára vonatkozó szabad 

akaratának, mert a Korm.rendelet a jogszabályi hierarchiában a törvénynél 

alacsonyabb szintű, így nem írhatja felül a Ptk. kötelmi jogra vonatkozó diszpozitív 

szabályozását.  

 

A bírói gyakorlat szerint a pótmunka a megrendelő által a szerződés megkötése után 

pótlólag elrendelt (megrendelt) olyan munkákat jelenti, amely az ajánlati felhívás, az 

arra adott ajánlati költségvetés (és így: a szerződés) műszaki tartalmát meghaladó új 

megrendelői igényt jelent. A pótmunka elrendelése lényegében az építési szerződés 

módosítását eredményezi, a műszaki tartalmat és a vállalkozói díjat illetően is. (BH 

2000/2001., BH 2004/249. szám alatti eseti döntések; a Szegedi Ítélőtábla Polgári 

Kollégiuma 1/2006. (XI.30.) számú kollégiumi ajánlása III. pontja) A pótmunkától 

eltérően a Ptk.403.§ (4) bekezdése I. fordulata szerinti többletmunkák a 

szerződéskötést megelőzően rendelkezésre álló tervekben szerepelnek, de azokat a 

vállalkozó az ajánlati költségvetésben nem vette számításba, vagy – a kellő gondosság 

elmulasztása miatt – azokat a ténylegesen felmerülthöz képest kisebb költséggel 

becsülte. Így az eredetileg célul tűzött munkaeredmény ugyan nem változik meg, de az 

az előzetesen becsülthöz képest csak többletmunkavégzéssel, többletköltséggel 

valósítható meg. (Legfelsőbb Bíróság Pfv.VII.20.821/2010/6. szám)  

 

A Ptk.403.§ (4) bekezdése II. fordulata szerint a vállalkozó köteles elvégezni az ún. 

műszaki szükségességből felmerülő munkákat is. A kivitelezés során műszaki 

szükségességből felmerült és az átalányként meghatározott vállalkozói díj kalkulálása 

során figyelembe nem vett munkák közül a vállalkozó azok ellenértékét követelheti, 

amelyekkel a szerződés megkötését megelőzően, az ajánlati költségvetés 

kialakításakor a munkálatok jellegére, természetére, nagyságrendjére, költségvonzatára 

tekintettel kellő gondosság mellett sem számíthatott. (Kúria Pfv.V.21.313/2014/8. 

szám alatti határozata) Ilyen előre nem látható, de a megvalósított vállalkozói mű 

rendeltetésszerű használatához nélkülözhetetlen, műszakilag szükséges munkák 

gyakorta felmerülhetnek, ha a vállalkozó felújítási munka elvégzésére szerződik, 

amelynél számítania kell arra, hogy az esetlegesen eltakart részeken, a megbontást 

követően olyan további munkavégzésekre van szükség, amely többletkiadást is 

generál.  

 

Ezekre figyelemmel a felek építési szerződésük VI/5. pontjában jogszerűen 

szabályozhatták, hogy a szerződés teljesítése során milyen munkákat tekintenek 

pótmunkának, melyek azok, amelyek után a vállalkozó pótlólagos díjazásra tarthat 

igényt. A szerződés ezen kikötését helyesen úgy kellett érteni, hogy a felperes 

vállalkozó az átalányként kikötött díjon felül igényt támaszthatott a szerződés 

megkötése után az alperes megrendelő által pótlólag elrendelt újfajta megrendelői 

igények - ; valamint azon műszakilag szükséges munkák díjára is, amelyeket az 

ajánlati felhívás és dokumentáció nem tartalmazott, de amelyek a létesítmény 

rendeltetésszerű használhatóságához feltétlenül szükségesek.  

 



Az alperes helytálló hivatkozása szerint a perbeli építési szerződés sajátosságai közé 

tartozott az is, hogy közbeszerzési eljárás lefolytatása előzte meg. Emiatt a felek a 

szerződés vegyes rendelkezései 5. pontjában – átvéve a korabeli Kbt. 303.§-a szövegét 

– úgy rendelkeztek, hogy a szerződés módosítására írásban van lehetőség, ha a 

szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében a szerződéskötést követően 

beállott körülmény miatt a szerződés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti. 

Ugyanakkor a szerződés ezen pontja – az alperes vélekedésével szemben – nem zárta 

ki, hogy a felperes a pótmunkák, avagy a műszaki szükségességből végzett munkák 

ellenértékét követelje. Részben azért, mert nyilván a vállalkozó felperes lényeges 

jogos érdekét sérti, ha pótmunkát (műszaki szükségből felmerült munkát) díjazás 

nélkül végez a megrendelőnek. Másrészt az egyéb jogági – így jelen esetben: a 

közbeszerzési – előírások esetleges megsértésének a vállalkozó által elvégzett munka 

ellenértékének megfizetése alóli mentesülést kiváltó jogkövetkezményei nincsenek. 

(Kúria Pfv.V.21.035/2013/5. szám alatti ítélete) A felek közötti építési szerződésből 

eredő jogviszonyban ugyanis a felperes a Ptk.198.§ (1) bekezdése alapján követelheti 

az elvégzett munkáért jogszerűen járó díjat. Megjegyzi az ítélőtábla, hogy érvénytelen 

szerződés is keletkeztethet megtérítési kötelezettséget. Ha a vállalkozó egy 

pótmunkának minősülő munkát a Kbt. keretein kívül, de nem vitásan elvégzett – 

részére ezért díjazás jár.  

 

A törvényszék az építési szerződés teljesítése során a felperes által végzett pótmunkák 

köre meghatározására az igazságügyi szakértő feladatát nem a fenti elvek és a felek 

szerződése VI/5. pontja helyes értelme alapján határozta meg. Az igazságügyi 

szakvélemény kiegészítését hivatott, szakértőt kirendelő végzésében (46. szám) a 

törvényszék a pótmunkákat az „építmény rendeltetésszerű használatához műszakilag 

feltétlenül szükséges” munkaként határozta meg. Ezért az igazságügyi szakértő a 

törvényszék ítélete alapjául szolgáló kiegészítő szakvéleményében (48. szám) is csak 

ezen – tévesen feltett – kérdés figyelembevételével vizsgálta a felperesi 

pótmunkalistában szereplő munkatételeket. Így – kis kivételtől eltekintve – 

valamennyi tétel esetében úgy ítélte meg, hogy annak elvégzése műszakilag nem  volt 

szükséges az iskolaként funkcionáló épület rendeltetésszerű használatához. Nem 

vizsgálta tehát a szakértő, hogy az ajánlati felhívásban és az arra adott ajánlati 

dokumentációban (költségvetésben) foglalt műszaki tartalomhoz (a szerződés I/3. 

pontja) viszonyítva az adott munkatétel újfajta megrendelői igénynek (tehát: 

pótmunkának) minősül-e; avagy a munka jellegére, nagyságrendjére és 

költségvonzatára tekintettel előre nem látható (műszakilag szükséges) munkának 

minősül-e. A hiányos kirendelő végzés folytán a szakértő nem volt tekintettel arra sem, 

hogy a felek 2010. augusztus 31. napján kelt szerződésmódosításában kifejezetten úgy 

rendelkeztek, hogy az iskola ideiglenes használatbavételéhez szükséges munkák az 

eredeti vállalkozási szerződés szerint nem képezték a felperes feladatát. 

(szerződésmódosítás 2.1. pont)  

 

A kirendelő végzéstől függetlenül alapvetően téves volt az igazságügyi szakértő 

szakvéleménye kialakításához meghatározott azon kiindulópontja, hogy az alperes 

részéről pótmunkát csak az alperes törvényes képviselője, a korabeli polgármester 

rendelhetett meg. (37. szám 9. oldal) Nyilvánvalóan ilyen munkát a szerződés 



teljesítése folyamán elrendelhetett az építési folyamatot az alperessel kötött szerződés 

alapján mindvégig felügyelő műszaki ellenőr is. A kivitelezés során a megrendelő 

megbízottjaként eljáró műszaki ellenőr építési naplóbejegyzései a megrendelő olyan 

utasításainak (Ptk.392.§ (1) bekezdés) minősülnek, melyeket a vállalkozó alapvetően 

teljesíteni köteles. Részben emiatt téves az igazságügyi szakértő azon kiindulópontja is 

(37. száma alatti szakvélemény 12. oldal), amely a pótmunkák meghatározása során 

figyelmen kívül hagyta ez okból a műszaki ellenőr naplóbejegyzéseivel elrendelt 

munkákat. Nem volt jelentősége annak a szakértő által hangsúlyozott körülménynek 

sem, hogy a műszaki ellenőr az építési naplóbejegyzésekben nem pótmunkának 

nevezte az elvégezni szüksége munkatételeket. Helyesen az igazságügyi szakértőnek – 

a műszaki ellenőr naplóbejegyzésben rögzített megítélésétől függetlenül – minden 

egyes építési naplóban elrendelt munkatétel esetén tételesen meg kellett volna 

vizsgálnia, hogy az adott munkatétel az eredeti építési szerződés műszaki tartalmához 

tartozik-e, avagy azon túli, pótlólagos megrendelői igény-e. A szakértőnek arra is 

figyelemmel kellett volna lennie szakvéleménye kialakításánál, hogy az alperes által 

elfogadott kiviteli terv abban az esetben is az alperes utasításának (Ptk.392.§ (1) 

bekezdés) minősül az építési munka elkészítésére, ha a kiviteli tervet – az alperes 

megrendelésére – a vállalkozó felperes készítette. Így ha valamely munkatételt az 

építési szerződés alapjául szolgáló ajánlati költségvetés nem, csak az utóbb készített 

kiviteli terv tartalmazza, az még minősülhet pótmunkának (műszaki szükségből 

felmerült munkának) attól, hogy a kiviteli tervet a szerződés szerint a felperes 

készítette. (60. szám alatti kiegészítő szakvélemény 3. oldal)  

 

A konkrét esetben a felperes felújítási – átalakítási, kivitelezési, építési munkák 

elvégzésére vállalt kötelezettséget. E munkák jellege folytán a bíróságnak a 

megalapozott döntés érdekében fel kellett volna tárnia, hogy az átalánydíj 

megállapításakor számításba nem vett munkálatokon kívül melyek elvégzésével nem 

számolhatott előre a felperes – kellő gondosság mellett. E vonatkozásban az építési 

szerződés tartalmát meghatározó okiratokból kellett volna kiindulni. Mindebből az is 

következik, hogy a tervben szereplő, de az ajánlati költségvetésben számításba nem 

vett, vagy alacsonyabb költséggel becsült, de a vállalt feladathoz kellő gondosság 

mellett előreláthatóan szükséges munkálatok nem tartoznak a pótmunkák fogalmi 

körébe. Azok elvégzéséért a vállalkozót – átalánydíjas szerződés esetén – 

többletdíjazás nem illeti meg.  

 

A törvényszék az igazságügyi szakértői vélemény hiányosságait ugyan – formálisan – 

megkísérelte kiküszöbölni, de az nem vezetett eredményre, hiszen a részletezett 

fogyatékosságok a szakvéleményben változatlanul fennmaradtak (Pp.182.§ (3) 

bekezdés), így a szakvélemény a felperest megillető pótmunkadíj mértékének 

meghatározására nem alkalmas, érdemi döntés alapjául nem szolgálhat.  

 

II. 

 

A további kereseti követelés, a jótállási (jóteljesítési) biztosíték visszafizetése iránti 

igénynél a bírói gyakorlatban az erre a mellékkötelezettségre kialakított elvekből 

kellett kiindulni. Eszerint a vállalkozó által nyújtott és a vállalkozó díjából visszatartott 



jóteljesítési (jótállási) garancia tartalma szerint óvadék (Ptk.270.§ (1) bekezdés), mert 

a felek megállapodása folytán a megrendelő a visszatartott pénzösszegből közvetlen 

kielégítést kereshet, ha a vállalkozó nem, vagy nem szerződésszerűen teljesít. Az 

összeg rendeltetése az, hogy amennyiben a vállalkozó az esetleges hibás teljesítése 

miatt felmerült hibát nem javítja ki, a megrendelő a nála lévő összegből a felmerülő 

reális javítási költséget igénybe veheti. (Legfelsőbb Bíróság Gfv.X.30.285/2009/6. 

szám alatti, a Szegedi Ítélőtábla Gf.III.30.104/2015/2. szám alatti határozata) A 

jóteljesítési garancia fedezetül szolgál a hibás teljesítésből eredő kijavítási költségekre, 

kártérítési igényre (elmaradó munkákra). 

 

Így az utófelülvizsgálati jegyzőkönyv jegyzékében szereplő hibák, illetve 

hiányosságok esetében elsődlegesen azt kell vizsgálni, hogy a jegyzék felsorolt tétele 

eredetileg is a felperes vállalásához tartozott-e; másrészt az hibás-e, miben áll a hiba; 

harmadrészt azt ki (a felperes avagy a F. Kft.) javította ki, milyen költséggel, illetve 

mennyi a reális kijavítási költség összege? E körben a bizonyítási kötelezettség az 

alperest terheli: az óvadék összegét jogszerűen a szerződés szerint használta fel.   

 

Az elsőfokú ítélet alapjául szolgáló kiegészített szakvélemény részben nem ezen elvek 

mentén vizsgálta a hibajegyzékben szereplő munkatételeket. Így a szakértő a 

szakvéleményében – erre vonatkozó kirendelés nélkül – a hibajegyzékben felsorolt 

munkatétel „rendeltetésszerű használathoz szükségessége” alapján minősített 

kijavítandónak egyes munkákat. (37. szám alatti szakvélemény 17-18. oldal) 

 

A szakvélemény részletezett fogyatékosságainak megszüntetése olyan nagy terjedelmű 

további bizonyítást igényel, amely meghaladja a másodfokú eljárás kereteit. Ezért az 

ítélőtábla az elsőfokú bíróság kijavított ítéletét a Pp.252.§ (3) bekezdése alapján 

hatályon kívül helyezte és az elsőfokú bíróságot a per újabb tárgyalására és újabb 

határozat hozatalára utasította.  

 

A megismételt eljárás során az elsőfokú bíróságnak a fent részletesen kifejtettek 

szerint kell vizsgálnia a felperes pótmunka (műszakilag szükséges munka) díja –, 

illetve a jótállási biztosíték visszafizetése iránti keresetét. Mindkét követelésrész 

esetében a felperes indítványára – a szakértői díj előlegezése után – mellőzhetetlen – a 

fenti szempontok szerint – az igazságügyi szakértői vélemény kiegészítése. Tételesen 

kell vizsgálni, hogy az állított munkatételeket a felperes ténylegesen elvégezte-e, azok 

pótmunkának minősülnek-e vagy sem. Ha igen, mennyi azok ellenértéke. A 

jóteljesítési garancia körében pedig mely munkákat teljesítette hibásan a felperes, 

mennyi a hibák kijavításainak (pótlásának) reális költsége, ennek alapján az átvett 

„óvadékból” az alperes milyen összeg visszatérítésére köteles. Csak a másodfokú 

végzésben meghatározott elvek alapján kiegészített szakvélemény alapján kerülhet a 

törvényszék abba a helyzetbe, hogy a felperesi keresetről megalapozottan döntsön.  

 


