
Az elsıfokú bíróság a bizonyítékok helyes, ellentmondásmentes mérlegelésével 
állapította meg, hogy a felperes a perben nem tudta bizonyítani azon állítását, 
mely szerint a részvényeket az általa megjelölt idıszakban, a kimutatott 
árfolyamnyereséggel értékesítette volna; az ebbıl, mint elmaradt haszonból álló 
kára megtérítését ezért alappal nem követelheti. 
 
Alkalmazott jogszabályok: Ptk.318.§ (1) és 339.§ (1) bekezdés 

 
Gyıri Ítélıtábla Gf.II.20.125/2007/5.szám 
 
 
 
Az alperes mint megbízó és a felperes mint megbízott között 1995. december 15-én 
megbízási szerzıdés jött létre, melynek alapján a felperes kötelezettséget vállalt arra, 
hogy az alperes képviseletében eljár az 1989. évi XIII. törvény 21.§ (2) bekezdése 
alapján az alperest a részvénytársasággá átalakuló R.M.V.G. vagyonmérlegében 
szereplı belterületi földek értéke után – a már kiadásra került részvénymennyiséget 
meghaladóan – megilletı további részvények kiadása érdekében. A megbízás 
ellenértékeként az alperes a felperes részére a megbízás folytán elért 
részvénynövekmény 4 %-ának átadását vállalta.  
 
A felperes a megbízást teljesítette, közbenjárását követıen az alperes 1996. április 16-
án további 975.980.000.- Ft névértékő R.-részvényben részesült. A megbízási díjként a 
felperest megilletı 39.030.000.- Ft névértékő részvénybıl azonban az alperes az 1997. 
január 10-én tett nyilatkozatában csupán 5 millió Ft névértékő részvény átadását 
vállalta, ugyanakkor e vállalását sem teljesítette, a további részvénymennyiség 
kiadásától pedig teljes egészében elzárkózott.  
 
Ezt követıen a felperes keresetet indított a megbízás ellenértékeként ıt megilletı 
részvények kiadása iránt. Az elsıfokú bíróság azonban  ítéletével az alperest csupán 5 
millió Ft névértékő R.-részvény kiadására kötelezte, ezt meghaladó részében a 
keresetet elutasította. A Legfelsıbb Bíróság pedig ítéletével az elsıfokú ítéletet 
helybenhagyta.  
 
A jogerıs ítélet alapján az alperes 2001. február 27-én kiadott 5 millió Ft névértékő 
részvényt a felperesnek, aki azt 2001. február 28-án 10.816.500.- Ft vételár ellenében 
értékesítette.  
 
Ezt megelızıen, 2001. február 14-én a felperes az 5 millió Ft névértéket meghaladó 
részvénykiadási igényét – 1 millió FT vételár ellenében – a jelen eljárásban nem 
szereplı E. T. Kft-re engedményezte azzal, hogy az engedményezésnek a részvények 
kiadásának megtagadása miatt a felperest ért kár megtérítése iránti igény nem tárgya.  
 
A jogerıs ítélettel szemben ugyanakkor felülvizsgálati kérelmet terjesztett elı, 
melynek a Legfelsıbb Bíróság helyt adott, és a másodfokú ítéletet hatályon kívül 
helyezve az elsıfokú ítélet fellebbezett rendelkezését megváltoztatta, és az alperest a 



felperesi jogutód részére további 34.030.000.- Ft névértékő R.-részvény kiadására 
kötelezte.  
 
A felülvizsgálati bíróság ítélete alapján az alperes 2002. június 17-én kiadta az 
engedményes részére a további 34.030.000.- Ft névértékő részvényt. Egy darab 1000.- 
Ft névértékő részvény piaci forgalmi értéke ekkor 1357,72.- Ft volt.  
 
A R. Rt. minden 1000.- Ft névértékő részvény után 1998. évre a következı évben 80.- 
Ft/db, 1999. évre pedig a következı évben 450.- Ft/db osztalékot fizetett.  
 
Az alperes 2005. január 14-én jogalap nélkül 96.456.675.- Ft-ot fizetett meg a 
felperesnek.  
 
A felperes módosított keresetében elsıdlegesen 189.842.497.- Ft és annak 2001. 
február 28. napjától a kifizetés napjáig járó késedelmi kamatai, másodlagosan pedig 
egyrészt 70.282.517.- Ft és annak 2001. február 28. napjától a kifizetés napjáig járó 
késedelmi kamatai, másrészt 1.011.110.- Ft és annak 1996. szeptember 30. napjától, 
1.011.110.- Ft és annak 1997. szeptember 30. napjától, 3.123.120.- Ft és annak 1999. 
szeptember 30. napjától, valamint 17.567.550.- Ft és annak 2000. szeptember 30. 
napjától a kifizetés napjáig járó késedelmi kamatai megfizetésére kérte az alperest 
kötelezni. Arra hivatkozott, hogy a részvényeket 1998. tavaszán (legkésıbb 1998. 
április 30-ig) mindenképpen értékesítette volna. Így abból eredıen, hogy az alperes a 
részvények jogellenes visszatartásával megfosztotta ıt rendelkezési jogától, a korabeli, 
3262.- Ft/db összegő átlagár alapulvételével meghatározható elmaradt haszonból álló 
kára keletkezett; ezt a késedelmi kamatokkal növelten, a korábban kiadott 5 millió Ft 
névértékő részvény értékesítésébıl befolyt vételár összegének, 10.816.500.- Ft-nak, 
valamint az engedményezett követelés ellenértékének, 1 millió Ft-nak az elszámolása 
mellett az alperes köteles megtéríteni.  
 
Arra az esetre, ha az elsıdleges kereset nem bizonyulna megalapozottnak, 
másodlagosan annak az értékveszteségnek a megtérítésére tartott igényt, amely a 
részvények értékében az eredeti teljesítési határidı és a kiadás idıpontja között 
bekövetkezett. Emellett az 1996-2000. közötti idıszakban a R. Rt. által fizetett, az 
alperes által helyette jogellenesen felvett osztalék megtérítését is kérte.  
 
Az alperes érdemi ellenkérelme a kereset elutasítására irányult. Azzal érvelt, hogy 
keresetét a felperes sem jogalapjában, sem összegszerőségében nem bizonyította. 
Hivatkozott a követelések elévülésére is.  
 
Az elsıfokú bíróság ítéletében az alperest 125.307.109.- Ft és annak 2002. november 
11. napjától 2004. december 31. napjáig évi 11 %, 2005. január 1. napjától a kifizetés 
napjáig pedig minden, a késedelemmel érintett naptári félévet megelızı utolsó napon 
érvényes jegybanki alapkamattal egyezı mértékő késedelmi kamata megfizetésére 
kötelezte; ezt meghaladó részében a keresetet elutasította. A határozat indokolása 
szerint az alperes a Ptk.318.§ /1/ bekezdése és 339.§-a alapján köteles a felperesnél a 
részvények jogellenes visszatartása folytán bekövetkezett kárt megtéríteni. Az alperes 



számára irányadó teljesítési határidı a Ptk.280.§ /1/ és /2/ bekezdéseibıl, valamint 
281.§-ából következıen 1996. május 15. napja volt. Ugyanakkor a részvények 
tényleges kiadásáig a felperes nem volt abban a helyzetben, hogy kártérítési igényt 
érvényesítsen, az általa hivatkozott, remélt értékesítés idıpontjára számított 
részvényérték és a kiadás idıpontjában meghatározható részvényérték megállapítása 
szükséges ugyanis annak eldöntéséhez, hogy egyáltalán érte-e kár az alperesi 
magatartás következtében. Az alperes 2001. február 27-én, majd 2002. június 17-én 
teljesített a felperes, illetıleg az engedményes részére. Ez utóbbi idıponttal került 
ezért a felperes abba a helyzetbe, hogy az elmaradt haszonból álló kárát meghatározza. 
E követelés elévülése tehát a Ptk.324-327.§-aira tekintettel (figyelemmel a 
BH.1993/313., BH.2006/125. és BH.2006/220. számú eseti döntésekre is) nem 
következhetett be. Azt azonban a lefolytatott bizonyítási eljárás alapján nem lehetett 
megállapítani, hogy a felperes a részvényeket az általa megjelölt idıszakban, 1998-ban 
értékesítette volna. Ezért a kár meghatározása során abból kell kiindulni, hogy az 
alperes számára irányadó eredeti teljesítési határidı utolsó napján, 1996. május 15-én 
1 db 1000.- Ft névértékő R.-részvény átlagára 2103.- Ft volt. Így az alperes 
szerzıdésszerő teljesítése esetében a felperes a részvényeket ezen a napon összesen 
89.099.017.- Ft-ért tudta volna értékesíteni. Ez az összeg ezért a felperesnél elmaradt 
vagyoni elınybıl álló kárként jelentkezik. E kártétel kárátalányként érvényesíthetı 
kamatvonzata az 1996. május 16-2001. február 18. közötti idıszakban 78.230.240.- Ft. 
Ezt az összeget csökkenteni kell a 2001. február 28-i értékesítéssel megtérült 
10.816.000.- Ft-tal. A fennmaradt követelés késedelmi kamatokkal növelt összege 
2002. június 17. napján, a 34.039.000.- Ft névértékő részvény kiadásának idıpontjában 
171.241.379.- Ft. Ezt az összeget csökkenteni kell az ekkor kiadott részvények 
értékével, 46.215.431.- Ft-tal. A fennmaradt elmaradt vagyoni elıny összege így 
125.025.948.- Ft. Mivel kártérítési igénnyel a felperes elıször 2002. november 11. 
napján lépett fel, kárátalányként eddig az idıpontig további kamatok illetik meg. 
Mindezek egybeszámításával az elsıfokú bíróság az alperest 125.307.109.- Ft és ezen 
összeg után 2002. november 11. napjától a Ptk.301.§ /1/ bekezdése szerinti késedelmi 
kamat megfizetésére kötelezte. Az elsıdleges kereset teljesítésére figyelemmel csupán 
megjegyezte az elsıfokú bíróság, hogy a másodlagos kereseti kérelem 
megalapozottsága esetében a részvények értékkülönbözeteként 25.067.086.- Ft illetné 
meg a felperest. Az osztalékigény viszont az 1998. évet megelızı idıszak esetében 
elévült, az osztalék összege ugyanis a részvények kiadásától függetlenül is 
meghatározható volt, és nem merült fel olyan akadály sem, ami az elévülés nyugvását, 
vagy megszakadását eredményezhette volna. A 3.123.120.- Ft összegő 1998. évi, a 
17.567.550.- Ft összegő 1999. évi és az 5.855.850.- Ft összegő 2000. évi osztalékok 
megfizetését viszont a felperes – a másodlagos kereset teljesítése esetében – 
megalapozottan követelhetné.  
 
Ez ellen az ítélet ellen mindkét fél fellebbezéssel élt.  
 
A felperes fellebbezése az elsıfokú ítélet részbeni megváltoztatásával módosított 
elsıdleges keresete maradéktalan teljesítésére irányult. Fellebbezése indokolásában 
arra hivatkozott, hogy az eljárás során megfelelıen bizonyította, hogy a részvényeket 
az általa megjelölt idıszakban, 1998. tavaszán 3262.- Ft/db áron értékesítette volna. 



Emellett kifejtette, hogy a késedelmi kamat mértékének meghatározása során a 
Ptk.685.§ c./ pontjából következıen az alperesre a gazdálkodó szervezetekre irányadó 
rendelkezéseket kell alkalmazni.  
 
Az alperes fellebbezésében az elsıfokú ítélet részbeni megváltoztatásával a kereset 
teljes elutasítását kérte. Érvelése szerint a felperes keresetét sem jogalapjában, sem 
összegszerőségében nem bizonyította. Az elsıfokú eljárás utolsó szakaszában 
meghallgatott tanúk ugyanis értékelhetı adatot nem szolgáltattak, a beszerzett 
igazságügyi szakértıi vélemény pedig megalapozatlan. Emellett – másodlagosan – 
beszámítani kívánta a felperes követelésébe az általa az eljárás során – jogalap nélkül 
– átutalt 96.456.675.- Ft-ot.  
 
A felperes fellebbezése nem alapos, az alperes fellebbezése az alábbiak szerint alapos. 
 
Az ítélıtábla az elsıfokú bíróság által megállapított tényállást az alábbiak szerint 
módosítja és egészíti ki: 
 
A R.-részvények átlagára 2002. június 17-én, vagyis a 34.030.000.- Ft névértékő 
részvény kiadásának idıpontjában (nem pedig az engedményezési szerzıdés 
megkötésekor, 2001. február 14-én) tett ki 1357,72.- Ft/db értéket.  
 
A R. Rt. minden 1000.- Ft névértékő részvény után 1998. év esetében a következı 
évben 80.- Ft/db, 1999. év esetében pedig a következı évben 450.- Ft/db osztalékot 
fizetett ki. 
 
Az alperes 2005. január 14-én jogalap nélkül megfizetett a felperesnek 96.456.675.- 
Ft-ot.  
 
Az elsıfokú bíróság érdemi döntése azonban az így módosított és kiegészített tényállás 
alapján sem helytálló. 
 
Az alperes az 1995. december 15-én kelt megbízási szerzıdés alapján – a 
rendelkezésre álló adatok szerint – megbízási díjként 39.090.000.- Ft névértékő R.-
részvényt volt köteles a felperes részére kiadni. 5 millió Ft névértékő részvény 
esetében e kötelezettségét nem vitatta, azonban határidıben nem is teljesítette azt, 
vagyis késedelembe esett. Az ezt meghaladó részvénymennyiség kiadását pedig – 
1997. január 10-i nyilatkozatából  kitőnıen – jogos ok nélkül megtagadta.  
 
A kötelezett késedelme esetében a jogosult a Ptk.300.§ /1/ bekezdése alapján 
követelheti a teljesítést, vagy ha ez többé nem áll érdekében, elállhat a szerzıdéstıl. 
Ha pedig a kötelezett a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja, a jogosult a Ptk.313.§-a 
szerint választhat a késedelem és a lehetetlenülés következményeinek alkalmazása 
között (vagyis az ismertetettek szerint teljesítést követelhet, illetve elállhat a 
szerzıdéstıl, vagy a Ptk.312.§ /2/ bekezdése alapján a teljesítés elmaradása miatt 
kártérítésre tarthat igényt). 
 



A konkrét esetben a felperes a részvények kiadását kérte az alperestıl, vagyis a teljes 
részvénymennyiség esetében a kötelezetti késedelemnek a Ptk.300.§ /1/ bekezdés elsı 
fordulatában meghatározott következményét választotta.  
 
Így emellett a Ptk.299.§ /1/ bekezdése alapján a késedelembıl eredı kára 
megtérítésére tarthat igényt.  
 
E kár elvileg egyrészt a részvények értékében az eredeti teljesítési határidı és a 
tényleges kiadás idıpontja között bekövetkezett értékveszteségbıl mint tényleges 
kárból tevıdhet ki. Másrészt abban az esetben, ha a jogosult a részvényeket egy 
meghatározott idıpontban az eredeti teljesítési határidıben fennállónál magasabb 
árfolyamon igazolhatóan értékesíteni kívánta, illetve tudta volna, elmaradt haszonból 
álló kára is keletkezhet. Végül harmadrészt a kötelezett által a jogosult helyett a 
kiadásig terjedı idıszakban felvett osztalék összege is kárként jelentkezhet azzal, hogy 
a részvények egy adott idıpontban bekövetkezı értékesítésének igazolása esetében az 
azt követı idıszakot érintıen a jogosult az osztalék megtérítésére értelemszerően nem 
tarthat igényt.  
 
Azt a konkrét esetben az elsıfokú bíróság a bizonyítékok helyes, ellentmondásmentes 
mérlegelésével állapította meg, hogy a felperes a perben nem tudta bizonyítani azon 
állítását, mely szerint a részvényeket az általa megjelölt idıszakban, 1998. tavaszán 
értékesítette volna. Az eljárás elsı szakaszában e vonatkozásban keletkezett 
bizonyítékokat Gfv.X.30.104/2005/7. számú határozatában már a Legfelsıbb Bíróság 
is értékelte, és azokat elégtelennek találta. Az ezt követıen lefolytatott bizonyítási 
eljárás során pedig olyan peradatok, amelyek konkrétan, egyértelmően alátámasztották 
volna a felperesi tényállítást, nem keletkeztek. Így a szükséges bizonyossággal nem 
lehet megállapítani azt, hogy a felperes az általa kimutatott árfolyamnyereséget 
valóban elérte volna; az ebbıl, mint elmaradt haszonból álló kára megtérítését ezért 
alappal nem követelheti. 
 
A megbízási díj teljesítésére a felek szerzıdésükben az alperes számára külön 
határidıt nem állapítottak meg. Így a Ptk.280.§ /1/ bekezdés a./ pontjában és /2/ 
bekezdésében foglaltakra figyelemmel az elsıfokú bíróság a peradatok alapján 
helyesen foglalt állást akként, hogy az alperes e kötelezettségét szerzıdésszerően 
1996. május 15. napjáig teljesíthette volna.  
 
Nem tévedett az elsıfokú bíróság akkor sem, amikor a részvények ebben az 
idıpontban, 1996. május 15. napján fennálló forgalmi értékét a beszerzett igazságügyi 
szakértıi vélemény alapján 2103.- Ft/db érték alapulvételével határozta meg. A 
Budapesti Igazságügyi Mőszaki, Könyv- és Árszakértıi Intézet – a tárgyaláson utóbb 
kiegészített és módosított – szakvéleményében ugyanis részletesen bemutatta a 
részvényérték meghatározásának a szakirodalomban és a gyakorlatban kialakult 
módozatait, bemutatta e módszerek elınyeit és hátrányait, illetve azt, hogy a jelen 
esetben azok mennyiben alkalmazhatók. Megfelelın kifejtette és indokolta azt is, hogy 
az adott idıszakban a tızsdére még be nem vezetett, valós piaci forgalomban nem 
szereplı részvények értékét hogyan, milyen szempontok szerint, mely adatokra 



alapított következtetéssel lehet megállapítani. A módosított szakvélemény ezért – az 
alperes észrevételeivel ellentétben – aggálytalan, ellentmondásmentes, megalapozott 
volt, az elsıfokú bíróság azt helyesen fogadta el ítélkezése alapjául.  
 
Az 5 millió Ft névértékő részvény kiadásának idıpontjában – a következı napi 
értékesítési adatból kitőnıen – egy db 1000.- Ft névértékő R.-részvény forgalmi értéke 
2163,2.- Ft-ot tett ki. 2002. június 17-én, a további részvénymennyiség kiadásakor 
ugyanez az érték  1357,72.- Ft volt. 
 
Ez utóbbi érték alacsonyabb az eredeti teljesítési határidı utolsó napján, 1996. május 
15-én fennállt 2103.- Ft/db átlagárnál. Így a felperesnek a részvények késedelmes 
kiadása folytán – az elsıfokú bíróság által a másodlagos kereset körében elvégzett 
helyes számításoknak megfelelıen – 25.067.086.- Ft értékveszteségbıl álló tényleges 
kára keletkezett. (A kár összegének meghatározása során a 2002. június 17-én az 
engedményes részére kiadott részvénymennyiséget is számításba kellett venni, a 
felperes ugyanis az alperes szerzıdésszegését követıen – a már részletezettek szerint – 
a részvények kiadására tartott igényt, azok ellenértékét tehát egyidejőleg nem 
követelheti.)  
 
A tényleges kár megtérítése iránti igény elévülése, amint arra az elsıfokú bíróság is 
helyesen mutatott rá, a keresetindításig nem történhetett meg, a kár bekövetkezte és 
összege ugyanis e vonatkozásban csupán a részvények kiadásával vált 
megállapíthatóvá.  
A 25.067.086.- Ft összegő tıkekövetelése után a felperes 1996. május 16. napjától 
kezdıdıen tarthatott volna igényt késedelmi kamatokra, az adott értékkülönbözetnek 
ugyanis legkésıbb az ezt megelızı napon kellett volna rendelkezésére állnia. 
Módosított keresete szerint  azonban e tétel után csupán 2001. február 28. napjától 
kezdıdıen kérte az alperest késedelmi kamat fizetésére kötelezni, így a Pp.215.§-ában 
foglaltakra figyelemmel az ítélıtábla az elszámolás során csak ezt az idıpontot vehette 
figyelembe. 
 
Alaptalanul tartott viszont igényt a felperes tıkekövetelése után a gazdálkodó 
szervezetek egymás közötti viszonyai esetében irányadó mértékő késedelmi kamat 
alkalmazására. A Ptk.685.§ c./ pontja ugyanis nem a helyi önkormányzatok 
valamennyi polgári jogi szerzıdése esetében, hanem kizárólag a gazdálkodó 
tevékenységükkel összefüggı polgári jogi kapcsolataikra rendeli alkalmazni a 
gazdálkodó szervezetekre vonatkozó rendelkezéseket. A jelen esetben pedig az alperes 
az 1989. évi XIII. törvény rendelkezései alapján ıt megilletı juttatás kiadása 
érdekében, a képviseletében a R. Rt., illetve az ÁPV Rt. elıtt való eljárásra adott 
megbízást a felperesnek, a megbízási szerzıdés tehát nem az alperesi önkormányzat 
gazdálkodó tevékenysége keretében jött létre. (A 2/1998. Polgári jogegységi határozat 
indokolásában foglaltak az ítélıtábla megítélése szerint e vonatkozásban is 
irányadónak tekinthetık.) 
 
Így a késedelmi kamat mértékét helyesen a Ptk.301.§ /1/ bekezdése alapján kellett 
meghatározni.  



Mivel a felperes nem tudta bizonyítani, hogy a részvényeket az általa megjelölt 
idıszakban értékesítette volna, alappal tarthat igényt a R. Rt. által kifizetett osztalékok 
megtérítésére is. E kártételek bekövetkezte, illetve az igények érvényesíthetısége 
azonban független volt a részvények kiadásától, így az egyes osztalékkövetelések 
elévülése – a tényleges kártól függetlenül – külön-külön az esedékessé válásukkal 
kezdıdött meg. Erre figyelemmel – az elsıfokú bíróság helyes álláspontjának 
megfelelıen – a keresetlevél benyújtását megelızı 5 évnél korábban esedékessé vált 
osztalékigények a Ptk.324.§ /1/ bekezdése alapján elévültek, bírósági úton – a 
Ptk.325.§ /1/ bekezdésébıl következıen – nem érvényesíthetık. 
 
Így a felperes a módosított keresetében  megjelölt tételek közül kizárólag az 1998. évre 
járó, 1999-ben kifizetett, valamint az 1999. évre járó, 2000-ben kifizetett osztalékok 
megtérítését követelheti. (A 2000. évre járó, 2001. évben esedékessé vált 
osztalékkövetelésre az elsıfokú ítélet indokolásában foglaltakkal ellentétben a 
módosított kereset – a hivatkozott beadványból kitőnıen – már nem terjedt ki. 
 
Az 1998. évre járó osztalék összege 3.123.120.- Ft, az 1999. évre járó osztalék összege 
pedig 17.567.550.- Ft volt; így az alperes e tıkeösszegek megtérítésére, valamint az 
egyes tételek után 1999. szeptember 30-tól, illetve 2000. szeptember 30-tól késedelmi 
kamat megfizetésére is köteles. 
 
Mindezekre figyelemmel tehát a felperest az ennyiben megalapozottnak bizonyult 
másodlagos keresetnek megfelelıen egyrészt 25.067.086.- Ft és annak 2001. február 
28. napjától a kifizetés napjáig járó késedelmi kamatai, másrészt 3.123.120.- Ft és 
annak 1999. szeptember 30. napjától a kifizetés napjáig járó késedelmi kamatai, 
harmadrészt 17.567.550.- Ft és annak 2000. szeptember 30. napjától a kifizetés napjáig 
járó késedelmi kamatai illetnék meg.  
 
E három jogcímen a felperesnek 2005. január 14-én mindösszesen 68.494.652.- Ft 
tıke- és kamatkövetelése állt fenn.  
 
E követelés összegét pedig a beszámítani kívánt ellenkövetelés összege meghaladta. 
Így a felperes követelése a beszámítás folytán teljes egészében megszőnt. (Ptk.296.§ 
(2) bekezdése) 
 
Ezért az ítélıtábla az elsıfokú ítéletet a Pp.253.§ /2/ bekezdése alapján részben 
megváltoztatta, és a keresetet teljes egészében elutasította.  
 


