
A kötelezett szubjektív teljesítési hajlandóságától nem lehet függıvé tenni a 
teljesítési határidı kezdetét, az ilyen kikötés ezért nem minısül feltételnek, hanem 
azt jelenti, hogy a felek teljesítési határidıt meg sem határozták.  
A felperes az elállást közlı, alpereshez címzett okiratban ugyan az elállás pontos 
jogcímét nem jelölte meg, azonban – fix határidı kikötése, illetve póthatáridı 
tőzése hiányában – megállapítható, hogy elállását a teljesítéshez főzıdı érdeke 
megszőntére alapította.  
 
 
Alkalmazott jogszabályok: Ptk.228.§ (1) bekezdés,  300. § (1) bekezdés,  Ptk. 320. § (1) 

bekezdés. 
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A felperes keresetében 5.126.400,-Ft tıke, valamint annak a 2000. december 7. 
napjától a kifizetés napjáig járó, a Ptk. 301/A §-ában meghatározott mértékő késedelmi 
kamata és perköltség megfizetésére kérte kötelezni az alperest. 
 
Keresetében elıadta, hogy a magyarországi székhelyő, és így a magyar 
cégnyilvántartásba bejegyzett felperes – mint vevı -, az alperes – mint 
„földtulajdonos” és vállalkozó -, és a perben nem álló P. R. D. Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. – mint üzemeltetı – között 2000. november 15. napján „megbízási-
vállalkozási” elnevezéső szerzıdés jött létre, melyben az alperes vállalta „alaptıkéje 
része” felperesre átruházását, amely tartalmazza a d.-i üdülıfaluban az alperes által 
felépítendı – D 30-b 149 FK azonosítójú – négyszemélyes, 90 m2 alapterülető 
„kereskedelmi szálláshely” tulajdonjogát. A felperes a szerzıdésben „megbízást” adott 
az alperesnek a „kereskedelmi szálláshely” felépítésére, míg a felperes által fizetendı 
– az alperes vállalkozói díját is tartalmazó – vételárat 175.000 holland guldenben 
(NLG) határozták meg. Ebbıl a vételárból 45.000,- NLG elıleg a szerzıdés aláírásával 
egyidıben volt esedékes. A szerzıdés VII/2. pontjában a teljesítési határidıt úgy 
határozták meg, hogy az alperes a földszinti alap lefektetésétıl számított 120 építésre 
alkalmas munkanapon belül vállalta a lakhatásra teljesen kész kereskedelmi 
szálláshely felperesnek átadását. Az alperes által kibocsátott számla alapján a felperes 
2000. december 7. napján 5.126.400,-Ft vételárelıleget utalt át az alperesnek.  
 
Mivel az alperes az ezt követı években a kivitelezési és átadási kötelezettségének nem 
tett eleget, a felperes – meghatalmazott ügyvédje útján – 2004. október 22-én és 2004. 
november 19. napján írásban szólította fel az alperest a felek között létrejött szerzıdés 
azonnali teljesítésére, figyelmeztetve az alperest, hogy teljesítés hiányában a Ptk. 299-
300. §-ában meghatározott jogait fogja gyakorolni. Mivel az alperes az átadásra 
vonatkozó kötelezettségét továbbra sem teljesítette, ezért a felperes a 2004. december 



6. napján kelt levelében a szerzıdéstıl elállt, egyben felhívta az alperest a 
vételárelıleg és késedelmi kamatai megfizetésére.  
 
A felperes keresetében azzal érvelt, hogy az idıközben eltelt 6 év alatt az alperes meg 
sem kezdte az átruházni vállalt kereskedelmi szálláshely kivitelezését, ezért a felperest 
a Ptk. 300. §-a alapján az elállás joga megillette. Hivatkozott az alperes, valamint a 
perben nem álló vállalkozó között az üdülıfalu parkosítására létrejött 2000. május 15. 
napján kelt szerzıdésre, melynek teljesítési határidejébıl következıen az apartmanok 
építési munkáit is a 2001. évben az alperesnek be kellett volna fejeznie. Kifejtette, 
hogy a teljesítési határidıt meghatározó VII/2. szerzıdési pont értelmezhetetlen, ezért 
a Ptk. 228. § (3) bekezdése alapján semmis, továbbá a Ptk. 4. § (1), (4) és 5. § (1)-(2) 
bekezdésébe is ütközik. Másfelıl pedig az említett szerzıdési kikötésbıl nem lehet 
kétségkívül megállapítani azt, hogy a felek milyen teljesítési határidıben állapodtak 
meg, ezért a felperes a Ptk. 298. § b.) pontja alapján – írásbeli felszólításával – az 
alperes kötelezettségét lejárttá tehette.  
 
Az alperes ellenkérelmében  - elsıdlegesen - joghatósági kifogást elıterjesztve a per 
megszüntetését kérte, míg érdemi ellenkérelmében a kereset elutasítását. 
Védekezésében azzal érvelt, hogy a felperes keresete idıelıtti, ugyanis az alperes 
késedelembe nem esett, a szerzıdés VII/2. pontjában meghatározott földszinti alap 
lefektetésére még nem került sor, így az alperes átadási kötelezettségét nem sértette 
meg.  
 
Az elsıfokú bíróság joghatóság hiányára alapított permegszüntetı végzését a 
másodfokú bíróság hatályon kívül helyezte, a megismételt eljárásban az elsıfokú 
bíróság az ügy érdemében döntött és a fellebbezéssel támadott ítéletével kötelezte az 
alperest, hogy fizessen meg a felperesnek 5.126.400,-Ft tıkét, valamint annak a 2000. 
december 7. napjától a kifizetés napjáig járó, a Ptk. 301/A §-ában meghatározott 
mértékő késedelmi kamatát, valamint 565.000,-Ft perköltséget. 
 
Az elsıfokú bíróság határozata indokolásában – a felperes álláspontját elfogadva – 
elsıdlegesen azt állapította meg, hogy a felek közötti szerzıdés teljesítési határidıre 
vonatkozó VII/2. pontja értelmezhetetlen, nem konkrét és jogellenes kikötés, ezért az a 
Ptk. 228. § (3) bekezdése alapján semmis. Az elsıfokú bíróság a lefolytatott 
bizonyítási eljárás adatai – a felperes által becsatolt parkosítási szerzıdés, valamint az 
alperes korábbi ügyvezetıjének tanúvallomása alapján – megállapította, hogy az 
alperesnek az átadási kötelezettségét a 2001. évben teljesítenie kellett volna, azonban 
az alperes ennek a kötelezettségének az ítélethozatalig sem tett eleget, mivel a kikötött 
apartman földszinti alapjait sem rakta le. Ezért az alperes a szerzıdés teljesítésével 
késedelembe esett, így a felperest megillette a szerzıdéstıl való elállás joga a Ptk. 300. 
§-ának – közelebbrıl meg nem határozott – rendelkezése alapján. Az elállás pedig a 
szerzıdést felbontotta, így a felperest a Ptk. 319. § (3) bekezdése alapján megillette a 
kifizetett vételárelıleg, valamint annak a kifizetés napjától késedelmi kamata.  
 



Az ítélet ellen az alperes terjesztett elı fellebbezést  az elsıfokú bíróság ítéletének 
megváltoztatása és a kereset elutasítása, valamint a felperes perköltség viselésére 
kötelezése iránt.  
 
Fellebbezése indokolásában az alperes vitatta az elsıfokú bíróság azon 
ténymegállapítását, hogy az alperesnek a 2001. évben teljesítenie kellett volna az 
építési-vállalkozási szerzıdésben foglaltakat. A szerzıdés VII/2. pontja ugyanis olyan 
feltételhez kötött teljesítési idıt jelöl meg, amely 120 építésre alkalmas munkanap a 
földszinti alap lefektetésétıl számítva. Ebben a szerzıdési rendelkezésben az alperes 
érvelése szerint a felek akarata arra irányult, hogy az alperes beruházásában 
megvalósuló építkezés során felmerülı valamennyi rendkívüli körülmény 
bekövetkezése mellett az alperes akár jóval a szerzıdéskötést követıen teljesíthesse 
kötelezettségeit. Az alperes vitatta az elsıfokú bíróság azon jogkövetkeztetését is, 
hogy a teljesítési határidıre vonatkozó szerzıdési kikötés a Ptk. 228. § (3) bekezdése 
alapján érvénytelen lenne, mivel az nem érthetetlen, nem ellentmondó, nem jogellenes 
és nem lehetetlen feltételt tartalmaz. Álláspontja szerint – figyelemmel arra, hogy a 
teljesítési határidı nem járt le – a felperest a Ptk. 300. §-a alapján az elállás joga nem 
illette meg. Úgy vélte, hogy a más felek között létrejött parkosítási szerzıdés teljesítési 
határidejének nem volt jelentısége a felek közötti szerzıdés teljesítési határideje 
tekintetében.  
 
A felperes fellebbezési ellenkérelmében az elsıfokú bíróság ítélete helybenhagyását és 
az alperes másodfokú perköltségben marasztalását indítványozta.  
 
A fellebbezés nem alapos. 
 
Az ítélıtábla megállapította, hogy az elsıfokú bíróság az ítélete alapjául szolgáló 
tényállást helytállóan állapította meg és helyes a keresetrıl döntı érdemi rendelkezés 
is, azzal, hogy az ítélıtábla nem értett egyet az elsıfokú bíróság azon álláspontjával, 
hogy a felek között létrejött szerzıdés teljesítési határidıre vonatkozó VII/2. pontja a 
Ptk. 228. § (3) bekezdése alapján semmis lenne.  
 
Az elsıfokú bíróság határozata jogi indokolásában úgy értékelte, hogy a felek közötti 
szerzıdés – teljesítési határidıre vonatkozó – VII/2. pontja érthetetlen, 
értelmezhetetlen, nem konkrét és jogellenes kikötés, ezért az a Ptk. 228. § (3) 
bekezdése alapján semmis. 
 
A szerzıdés ezen pontja azonban nem bontó, avagy felfüggesztı feltételtıl teszi 
függıvé a felek között létrejött szerzıdés hatályának megszőntét, avagy beálltát (Ptk. 
228. § (1)-(2) bekezdés), hanem az alperesi kötelezettség teljesítési határideje kezdetét 
határozza meg. A szerzıdés hatályára vonatkozó feltétel kikötése hiányában pedig a 
Ptk. 228. § (3) bekezdése nem alkalmazható a szerzıdés VII/2. pontjára, az nem 
semmis az ott írt okból.  
 
A felperes viszont az elsıfokú eljárás során (G.40.093/2006/10.), az alperes pedig a 
fellebbezésében helytállóan hivatkozott arra, hogy a teljesítési határidı kikötésére 



vonatkozó VII/2. pont alapján az alperes teljesítési kötelezettségének konkrét 
határideje nem állapítható meg, az építési munka elvégzésére nyitva álló határidı 
feltételezetten bekövetkezı eseménytıl – az alapozás megkezdésétıl – függött. A 
szerzıdés megkötésekor a felek csupán feltételezték, hogy az alperes bizonyosan meg 
fogja kezdeni az alapozást, így a bizonytalan – alperes magatartásától függı – 
részteljesítéshez kötötték a szerzıdés teljesítésének határidejét. A kötelezett szubjektív 
teljesítési hajlandóságától nem lehet függıvé tenni a teljesítési határidı kezdetét, az 
ilyen kikötés ezért sem minısül a Ptk.228.§ (1) bekezdésében meghatározott 
feltételnek. A felek tehát a szerzıdésük VII/2. pontjában az alperes kötelezettségének 
teljesítési idejét egy jövıbeni bizonytalan – alperes szándékaitól függı - esemény 
feltételes bekövetkezéséhez főzték, amely lényegében azt jelenti, hogy a teljesítési 
határidıt meg sem határozták. (BH 1994/595.) 
 
Ezért a felperes a szerzıdés megkötésétıl számított  mintegy négy év elteltével – a 
2004. október, november hónapban kelt írásbeli felszólításaival – a Ptk. 280. § (1) 
bekezdés a.) pontja alapján követelhette az alperestıl a szerzıdés teljesítését, melynek 
az alperes változatlanul nem tett eleget, ezért – az elsıfokú bíróság immár helytálló 
megállapítása szerint – a teljesítéssel késedelembe esett. (Ptk. 298. § b.) pont) 
 
Az elsıfokú bíróság helytállóan állapította meg azt is, hogy a felperes – az elállásra 
való írásbeli figyelmeztetést és felszólítást követıen – 2004. december 6. napján 
jogszerően állt el a felek között létrejött szerzıdéstıl. 
 
A felperes az elállást közlı, alpereshez címzett okiratban ugyan – a Ptk. 300. §-ának 
megjelölésén túl – az elállás pontos jogcímét nem jelölte meg, azonban – fix határidı 
kikötése, illetve póthatáridı tőzése hiányában – megállapítható, hogy elállását a 
teljesítéshez főzıdı érdeke megszőntére alapította. (Ptk. 300. § (1) bek.) 
 
A felperes pedig az érdekmúlására kellı alappal hivatkozott, ugyanis abból, hogy a 
szerzıdéskötéstıl számított több mint 7 év telt el anélkül, hogy az alperes a 
kivitelezést megkezdte volna megállapítható: a szerzıdéssel elérni kívánt cél nem 
valósulhat meg a kötelezett rendkívül hosszú késedelme miatt. (Legfelsıbb Bíróság 
Pfv.VI.21.504/2007/8.) A jogszerő elállást támasztják alá az elsıfokú eljárásban feltárt 
tények is, így az alperes korábbi ügyvezetıjének azon tanúvallomása, hogy az 
alperesnek az épületet a 2001. évben át kellett volna adnia; valamint a felperes által 
benyújtott parkosítási szerzıdés, illetve az ahhoz kapcsolódó levelezés iratai, mely 
utóbbiakból  kitőnik, hogy az alperesnek egyszerően nincs pénze a kivitelezési 
munkák elvégzésére.  
 
A jogszerő elállás a felek között létrejött szerzıdést felbontotta (Ptk. 320. § (1) bek.), 
ezért az elsıfokú bíróság a Ptk. 319. § (3) bekezdése alapján helytállóan kötelezte az 
alperest a felperes által kifizetett vételárelıleg és késedelmi kamatai megfizetésére. 
Ezért az ítélıtábla az elsıfokú bíróság ítéletét a Ptk. 253. § (2) bekezdése alapján 
helybenhagyta. Az ítélıtábla az elsıfokú bíróság határozatának késedelmi kamatra 
vonatkozó rendelkezését csupán annyiban pontosította, hogy a 2005. január 1. napjától 



a kifizetés napjáig fizetendı késedelmi kamat mértékét a Ptk. 301/A. § (2) bekezdése 
alapján határozta meg. 


