
A VÁLLALKOZÓI ÉS A BIZOMÁNYOSI  POZÍCIÓT EREDMÉNYEZŐ 

SZERZŐDÉS ELHATÁROLÁSA – A VIS MAIOR KÖVETKEZMÉNYE A 

DEL CREDERE FELELŐSSÉGRE 

 

I. Az I. r. alperes a felperes, mint megbízó javára, de a saját nevében volt köteles 

a II. r. alperessel való szerződéskötésre, a II. r. alperes fellépésének biztosítására. 

Ezért a  megállapodását bizományi szerződésnek kell minősíteni. 

 

 

II. Az  ún. „del credere” felelősség körében s perbeli esetben bizományos 

felelősségét megbízójával szemben ugyanazon körülmények kimentik, mint 

amelyek a bizományossal szerződő félét is kimentenék a bizományossal szemben: 

a fellépés elmaradása elháríthatatlan külső okra, a repülőgép meghibásodására 

vezethető vissza./Ptk.507.§, 509.§ (1) és (2) bekezdés, 312.§ (1)bekezdés/ 
 

Az irányadó tényállás szerint a felperes a F. Fesztiválok egyik szervezője. A 

rockfesztivál szervezése kapcsán a hatósági eljárásokban és a reklámokon a 

társszervező Z.N. Kft. került megjelenítésre. A szervezők a fesztivál szervezésével 

kapcsolatos ÁFÁ-s költségeket a Z. N. Kft-hez, míg az ÁFA-mentes költségeket a 

felpereshez rendelték.  

A felperes a II. r. alperes szerződtetése érdekében az I. r. alperest kereste meg. Az I. r. 

alperes rendezvényszervezéssel, produceri tevékenységgel, művészek közvetítésével 

foglalkozik egyéni vállalkozóként, P-M. fantázianéven. A III. r. alperes a II. r. alperes 

ügynöke.  

2008. július 9-én az I. r. alperes a III. r. alperesnek küldött e-mailjében kérte, hogy 

küldjön el egy szerződést a nevére és címére szólóan, számlázási címként a felperes 

nevét és címét jelölte meg. 

Az I. r. alperes, mint szervező, a II.r. alperes, mint DJ. és a III. r. alperes, mint a DJ. 

képviselője között 2008. július 10-én programszerződés (továbbiakban I. sz. 

szerződés) jött létre. Ebben az I. r. alperes vállalta, hogy fellépést szervez a F. 

Fesztiválon 2008. szeptember 12-én, a II. r. alperes fellépti díja 15.000 euróban került 

meghatározásra, annak - 2008. augusztus 1-ig való - átutalását az I. r. alperes vállalta. 

A III. r. alperes feladata volt a repülőjegyek lefoglalása, melyet az I. r. alperes volt 

köteles megfizetni, vállalta a reptéri transzferhez limuzin és sofőr biztosítását, egy 

éjszakára ötcsillagos szállodában szállás lefoglalását, reggeli, vacsora biztosítását.  

A III. r. alperes jutaléka 2.250 euróban került meghatározásra, melynek megfizetését 

az I. r. alperes vállalta. Vállalta továbbá, hogy ellenszolgáltatás nélkül a fellépéshez 

szükséges technikát biztosítja. A megállapodás 5.§ 4. pontja értelmében ellenkező 

megállapodás hiányában az I. r. alperes az eseményt saját neve alatt, saját számlájára, 

terhére és saját költségén köteles megszervezni. Az időpont-egyeztetések kapcsán az I. 

r. alperes részéről az is felmerült, hogy nem a F. Fesztiválon, hanem valahol máshol 

lépteti fel a II. r. alperest.  

2008. július 10. napját követően programszerződés címmel megállapodás 

(továbbiakban II. számú szerződés) került aláírásra a felperes, mint szervező és az I. r. 

alperes, mint programszervező között, mégpedig az I. r. alperes által korábban – eltérő 

jellegű jogviszonyhoz – használt szerződési minta kitöltésével. Ebben az I. r. alperes 



booking díja 2587 euróban került megjelölésre, a szerződés szerint a felperesnek 

közvetlenül kellett a II-III. r. alperes fellépti, illetve booking díját azok számlájára 

utalni. A 6. pont szerint az I. r. alperes kizárólag, mint a művészek képviselője 

cselekszik és írja alá a szerződést a művészek megbízásából, a művészek és a felperes 

felmentik az I. r. alperest valamennyi, a szerződés megszegéséből eredő anyagi 

kötelezettségtől a közvetítői díj tekintetében. A 10. pontban az I. r. alperes vállalta, 

hogy ha a művész betegsége, vagy rajta kívülálló igazolható ok miatt nem tud 

szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy egyenértékű helyettesítő művészt 

köteles küldeni. Amennyiben erre nem kerül sor, köteles a művész részére fizetett 

előlege visszafizetésére. 

2008. július 14-én a felperes 2250 eurót utalt a III. r. alperes számlájára, majd a II. r. 

alperes számlájára két részletben augusztus 6-ig utalt 15.000 eurót. 

A fellépés napján K. A. 640.000.-Ft-ot adott át az I. r. alperesnek repülőjegy, transzfer, 

hotel, vacsoraköltség, technika biztosítása és két üveg pezsgő költsége címén.  

A repülőgép D.-ból indult volna 2008. szeptember 12-én 17 óra 40 perckor és 

Budapestre 19 óra 30 perckor érkezett volna. Technikai meghibásodás miatt a járat 

törlésre került, a járat kimaradásának oka egy előre nem látható technikai probléma 

volt, melynek helyszíni javítása rövid idő alatt nem volt lehetséges. A fellépés 

meghiúsulását követően a II.r. alperes jelezte, hogy hajlandó más időpontban bepótolni 

a kimaradt koncertet, erre azonban nem került sor. 

A Lufthansa a repülőjegyek árát visszatérítette a III. r. alperesnek, a II. r. alperes 

visszatérített 7.500 eurót a felperes számlájára utalással. 

 

A felperes módosított keresetében az I.r. alperest 640.000.-Ft, a II. r. alperest 7.500 

euró, a III. r. alperest pedig 2.250 euró, továbbá mindhárom alperest egyetemlegesen 5 

millió forint nemvagyoni kártérítés és késedelmi kamata, valamint 2.707.755.-Ft 

vagyoni kár és késedelmi kamata megfizetésére kérte kötelezni. Álláspontja szerint az 

alperesek szerződésszegést követtek el, a II. r. alperes lemondta a fellépést, az I. r. 

alperes pedig elmulasztott helyettesítő művészt állítani.  

 

Az I. r. alperes a kereset elutasítását kérte. Arra hivatkozott, hogy az I. számú 

programszerződés a felperes és a II-III. r. alperesek között jött létre, mert ő maga a 

felperes képviselője volt. Másodlagosan hivatkozott a szerződés lehetetlenülésére.  

 

A II-III. r. alperesek szintén a kereset elutasítását kérték, állították, hogy a felperessel 

nem állnak jogviszonyban, I. r. alperesnek nem adtak megbízást, hogy a felperessel a 

nevükben szerződést kössön.  

 

Az elsőfokú bíróság a fellebbezéssel támadott ítéletében a keresetet elutasította. 

Kötelezte a felperest, hogy fizessen meg 15 nap alatt az I. r. alperesnek 1.620.015.-Ft-

ot, míg a II és III. r. alperesnek együttesen 1.552.600.-Ft perköltséget.  

A felek közti jogviszony létrejöttének, illetve minősítésének kapcsán értékelte az I. és 

II. számú szerződések tartalmát, a felek közötti e-maileket, továbbá a felperes 

kuratóriumi tagjának, K.A.-nak a tanúvallomását és e-mailjeit. Ennek 

eredményeképpen úgy foglalt állást, hogy az I. számú szerződés megkötése során az I. 

r. alperes nem a felperes képviselőjeként járt el, a II. számú szerződés tekintetében 



pedig nem a II. és III. r. alperest képviselte. A Ptk.219. §-a szerinti képviseleti joggal 

nem rendelkezett sem a felperestől, sem a II-III.r. alperestől. Az elsőfokú bíróság 

álláspontja szerint a II. és III. r. alperes ugyanúgy nem tekinthető az I. r. alperes 

teljesítési segédjének, mint az I. r. alperes a felperes teljesítési segédjének. Az I. r. 

alperes kifejezetten a II. r. alperes szerződtetésére vállalt kötelezettséget. Sem a 

felperes, sem a II-III.r. alperesek vonatkozásában nem teljesítési segédként járt el. 

A bíróság utalt arra is, hogy a II. számú szerződés kapcsán az I. r. alperes is elismerte, 

hogy annak tartalma megtévesztő, egy eltérő jogviszony létrehozására szolgáló 

szerződési minta felhasználása miatt idegen elemeket is tartalmaz.  

Az elsőfokú bíróság megítélése szerint az I. r. alperes ténylegesen bizományosként járt 

el az I. számú szerződés körében, a II. r. alperest tehát a felperes javára szerződtette. 

Ebből következően azonban a felperes és a II-III.r. alperes között közvetlen jogviszony 

nem jött létre. A Ptk.509.§ (1) bekezdése szerint a bizományossal szerződő féllel 

szemben a bizományi szerződés alapján kötött szerződés a bizományost jogosítja és 

kötelezi. Az 509. § (2) bekezdése értelmében azonban a bizományos a megbízónak 

felelősséggel tartozik mindazoknak a kötelezettségeknek a teljesítéséért, amelyek a 

vele szerződő felet a szerződés folytán terhelik (del credere felelősség).  

Az elsőfokú bíróság a II. számú szerződésnek a szerződésszegéséért való felelősséget 

kizáró kikötését a Ptk.314. § (2) bekezdésére figyelemmel – azt ellensúlyozó, 

kompenzáló tétel hiányában – érvénytelennek minősítette, ugyanakkor utalt arra is, 

hogy a felperes és az I. r. alperes egyező értelmezése szerint ez a perbeli 

jogviszonyokra amúgy sem vonatkozhatott.  

Úgy ítélte meg, hogy az I. r. alperes tevékenykedésének önállóságát támasztja alá, 

hogy a koncertszervezés kezdeti szakaszában még azután is érdeklődött a III. r. 

alperesnél, hogy a F. Fesztivál helyett máshol, ugyanebben az időpontban 

felléptethetné-e a II. r. alperest. Az I. számú szerződés kikötése szerint az I. r. alperes 

ellenkező megállapodás hiányában saját neve alatt, saját számlájára, terhére és saját 

költségen köteles megszervezni az eseményt és ő vállalta a biztonsági intézkedések 

megtételét, felelősséget vállalt a II. r. alperes és tulajdona biztonságáért. A bíróság 

megítélése szerint önmagában az, hogy a booking díjat a III. r. alperes, a fellépti díjat 

pedig a II. r. alperes részére közvetlenül a felperes utalta, nem teremt viszonylatukban 

jogviszonyt. Utalt a Ptk.286.§ (1) bekezdésének rendelkezéseire is.  

Közömbösnek ítélte azt a körülményt, hogy a közvetlen teljesítést egyébként a II. 

számú szerződés írta elő. Megítélése szerint ennek hátterében akár célszerűségi 

szempont (költségkímélés) is állhat, vagy annak lehetővé tétele, hogy a felperes ÁFA 

nélküli költségként tudja a fellépés díját feltüntetni könyvelésében, melyre közvetett 

fizetés és számlázási láncolat esetén az I. r. alperesnek nem lett volna módja.  

 

Az elsőfokú bíróság a légitársaságtól származó igazolásra figyelemmel úgy foglalt 

állást, hogy a fellépés elmaradásának oka vis maior jellegű eseményre volt 

visszavezethető. A gép meghibásodása ritkán előforduló, előre nem számítható okként 

hiúsította meg a fellépést. Az nemcsak a tervezett időben történő érkezést, hanem 

objektíve a koncert megtarthatóságát is megakadályozta, hisz a koncertengedély 24 

óráig szólt, a legkorábbi pótlólagos járat 22 óra 30 perckor szállt volna le Bécsben, a 

koncertengedély által biztosított időkereten belül nem lett volna mód a koncert 



megtartására. Utalt arra, hogy későbbi alternatív járat tényét a felperes csak állította, 

de nem igazolta. 

A vis maior jellegű meghiúsulási ok miatt a felperes tehát a vele szerződéses 

kapcsolatban álló I. r. alperessel szemben igényt nem érvényesíthet, a II-III. r. alperes 

viszonylatában pedig a jogviszony hiánya zárja ki az igényérvényesítést. Ugyanakkor 

utalt arra is, hogy a II-III. r. alperesek helyes jogi álláspontjának megfelelően a vis 

maior jellegű esemény még a felperes és a II-III. r. alperesek közötti esetlegesen 

fennálló közvetlen szerződéses kapcsolat mellett is kizárná a kártérítési igény 

érvényesítésének lehetőségét. A szerződésen kívüli kárért való felelősség feltételei 

ugyanakkor az ehhez szükséges többlettényállás hiányában a II-III. r. alperes 

viszonylatában nem állnak fenn.  

A bíróság a nemvagyoni kártérítés iránti keresetet sem ítélte alaposnak.  

 

Az elsőfokú bíróság rámutatott arra, hogy a II. számú szerződés teljesítésének 

lehetetlenülése mindkét fél felelősségi körén kívülálló okból következett be, így a 

szerződés a Ptk.312. § (1) bekezdése alapján megszűnt, a már teljesített 

szolgáltatásokat azonban kölcsönösen el kell számolni. Erre a Ptk.513. § (2) bekezdése 

értelmében alkalmazandó Ptk.479. § (2) bekezdése az irányadó. A booking díjat és a 

fellépti díj vissza nem térített részét a felperes a II, illetve III. r. alperestől igényelte, 

követelése azonban alaptalan, hisz a felperessel szemben a kifejtettek miatt az I. r. 

alperesnek áll fenn elszámolási kötelezettsége. A peradatok értékelésével a bíróság 

úgy foglalt állást, hogy a 640.000.-Ft átadására nem a felperes, hanem a Zenei Napok 

Kft. részéről került sor, így ezen összegre vonatkozóan a felperesnek nincs 

kereshetőségi joga. 

 

A felperes fellebbezésében kérte az elsőfokú ítélet részbeni megváltoztatását, a II. r. 

alperes 7.500 euró, a III.r. alperes 2.250 euró, továbbá ezen összegek kamatai, továbbá 

az I-II-III.r. alperesek, mint egyetemleges kötelezettek 2.707.755.-Ft és kamatai 

megfizetésére kötelezését.  

A fellebbezése szerint az elsőfokú bíróság a tényállást nem helytállóan állapította meg, 

ezért nem észlelte, hogy a felek közötti jogviszony olyan atipikus vállalkozási 

jogviszony volt, ahol a felperes volt a megrendelő, míg az alperesek a vállalkozók. 

Utalt arra, hogy az I.r. alperes elismerte, hogy a felperes felhatalmazta a II-III. r. 

alperessel kötött szerződés aláírására. Az I. r. alperes nem a felperes érdekében való 

eljárást, hanem a II. r. alperes fellépésének tényleges szervezését vállalta, tehát az I. r. 

alperes és a felperes között eredménykötelem jött létre. Az I. r. alperes a felperes 

alvállalkozója lett. Az írásbeli szerződések nem a tényleges helyzetet tükrözik, az I. r. 

alperes felperes viszonylatában megnyilvánuló alvállalkozói minősége nem igényelt 

írásbeli formát, ilyen jellegű megállapodás szóban is érvényesen megköthető.  

A III. r. alperes nemcsak a II. r. alperes ügynöke volt, hanem teljesítési segédje, a III. r. 

alperes az I. számú szerződésben csak a képviseleti jogkörében zárta ki a felelősségét, 

a teljesítési segédként való kötelezettségei teljesítése viszonylatában nem. 

A díjfizetési kötelezettség az I. számú szerződés szerint a II-III. r. alperesek irányában 

a szervezőként megjelölt I. r. alperest terhelte, azonban a díjakat a felperes teljesítette, 

ez is alátámasztja, hogy az I. r. alperes a felperes alvállalkozója volt. Jogviszonyt 

fakasztó tényként kell minősíteni, hogy a díjazást mind az I. r. alperesnek, mind a II-



III. r. alperesnek a felperes utalta. Téves tehát az a következtetés, hogy a felperes és az 

I. r. alperes, továbbá a felperes és a II-III. r. alperesek között nem jött létre jogviszony. 

A felperes és az I. r. alperes közötti jogviszony atipikus vállalkozási jogviszony, a 

szerződésük szerint meghatározott művésznek a rendezvényen való fellépése volt a 

vállalás tárgya. Mindemellett jogviszony hiányában is vizsgálni kellett volna azt, hogy 

a felperes követelése más jogcímen (kártérítés, bíztatási kár, jogalap nélküli 

gazdagodás) megítélhető-e a visszajáró szolgáltatások tekintetében. A bíróságot 

ugyanis a jogcím megjelölése a polgári perben nem köti. 

A fellebbezés tévesnek minősítette azt az ítéleti álláspontot, hogy az I. r. alperes 

bizományosi szerződést kötött a felperessel. Az I. r. alperes nemcsak a szerződés 

megkötését, hanem a fellépés szervezését is vállalta, bizományosi szerződés esetében a 

szerződő féllel szemben vállalnia kellett volna a II-III. r. alperessel szembeni fizetési 

kötelezettségeket. A II. r. alperes végzendő tevékenysége nem volt alkalmas a dolog 

tulajdonjogának a nevére való átruházására (Ptk.507. §). Az I. r. alperes egyéni 

vállalkozói igazolványa bizományosi tevékenységet nem tartalmaz, e körben kötött 

szerződése feltehetően semmis lenne. 

Tévesnek ítélte azt az elsőfokú ítéleti álláspontot, hogy a járat törlése és ennek 

következtében a II. r. alperes teljesítésének meghiúsulása a szerződés teljesítése 

körében vis maiornak minősül. A teljesítés helye a felperes, mint jogosult által 

meghatározott hely volt, a III. r. alperes kötelezettsége lett volna három út lefoglalása, 

eleve nem volt alkalmas a szerződés szerinti teljesítésre olyan repülőjárat választása, 

mely a menetrend szerint 19 óra 30 perckor ér Budapestre. A repülőgép 

meghibásodása és a teljesítés elmaradása épp ezért nem áll okozati összefüggésben 

egymással. A felperes álláspontja szerint a zenei teljesítés elmaradásáért a II-III. r. 

alperes a felelős, így a szerződés nem szűnt meg. Annak nincs jelentősége, hogy 

Kovács Antal is vis maiornak minősítette az esetet, mivel az e-mailjei és irata szerint a 

teljesítés elmaradásáért az alpereseket tette felelőssé.  

Az elsőfokú bíróság a felperes kártérítési igényét tehát a Ptk.312. § (2) bekezdésébe 

ütköző módon utasította el. Mindemellett a Ptk.312. § (6) bekezdése alapján az I-II. r. 

alperesek kötelesek lettek volna a birtokukban levő ellenszolgáltatás nélkül maradt 

díjazás visszafizetésére. Ezen jogszabályi rendelkezés mellőzése is jogszabálysértő.  

Kifogásolta a felperes, hogy az elsőfokú ítélet a 2.707.755.-Ft és kamatai kártérítési 

követelés tekintetében tényállást nem állapított meg, ezzel megsértette a Pp.220. § (1) 

bekezdés b.) pontját és a 221. § (1) bekezdését. 

 

Az I. r. alperes fellebbezési ellenkérelme a keresetet elutasító ítéleti rendelkezés 

helybenhagyására irányult. Utalt arra, hogy a kártérítési követelés vele szemben több 

okból is alaptalan. Egyrészt a teljesítés a feleknek fel nem róható ok miatt hiúsult meg, 

másrészt a felperes bírói felhívás ellenére sem a kár tényleges bekövetkezését, sem 

annak összegszerűségét nem bizonyította. Ugyanakkor úgy foglalt állást, hogy a 

jogviszonyt illetően a felperes helytállóan adta elő, hogy az I. r. alperes részére 

felhatalmazást (meghatalmazást) adott a II-III. r. alperesekkel kötendő szerződés 

aláírására. Mindemellett mégis téves a felperes azon álláspontja, hogy köztük 

megrendelői-alvállalkozói jogviszony jött volna létre. Meglátása szerint a szerződésük 

tipikusan megbízási jellegű, tehát eredménykötelemnek nem minősíthető. 



Alaptalannak ítélte a perköltség tekintetében előterjesztett fellebbezést is, e körben 

osztva az elsőfokú bíróság részletes ítéleti indokait. 

Csatlakozó fellebbezésében az elsőfokú ítélet indokolásának részbeni 

megváltoztatását, a felperes és az I. r. alperes között létrejött programszerződés 

megbízási szerződésként való minősítését, továbbá annak megállapítását kérte, hogy a 

másik programszerződés az I. r. alperes közvetítésével közvetlenül a felperes és a II-

III. r. alperesek között jött létre, így a II-III. r. alperes teljesítéséért felelősséggel nem 

tartozik. E körben úgy foglalt állást, hogy az elsőfokú bíróság téves jogi következtetést 

vont le a felek közötti jogviszony minősítését illetően. A szerződéskötés előzményei és 

körülményei, a felek e körben tett nyilatkozatai, a szerződések tartalma és a szerződés 

meghiúsulását követően tanúsított magatartás alapján az az okszerű következtetés 

vonható le, hogy a felperes és az I. r. alperes között megbízási szerződés jött létre, így 

az I.r. alperes a felperes képviselőjeként kötött programszerződést a II-III. r. 

alperesekkel. A felperes az I. r. alperest azzal bízta meg, hogy a II. r. alperest 

fellépésre szerződtesse, a fellépését szervezze meg. Ez egy megbízási jellegű kötelem. 

A szerződés közvetítőként nevesíti az I. r. alperest. A meghatalmazott által kötött 

szerződés a meghatalmazót jogosítja és kötelezi, így a megbízónak fontos érdeke 

fűződik a harmadik személy kiválasztásához, ezért rendszerint kijelöli azt a harmadik 

személyt, akivel a megbízottnak szerződést kell kötni. Bizományosi jogviszonyban 

ehhez képest általában nem határozza meg a megbízó, hogy a bizományos kivel 

kössön szerződést. A felperes és az I. r. alperes közötti szerződés szerint a megbízási 

díjat a felperes az I. r. alperesnek, míg a II-III. r. alperesek részére járó díjat 

közvetlenül nekik volt köteles megfizetni. Amennyiben az I. r. alperes 

bizományosként járt volna el, úgy a felperes a II-III. r. alperesekkel nem kerül 

jogviszonyba, feléjük az I. r. alperes tartozott volna a szerződés szerinti díjat fizetni.  

Téves az elsőfokú bíróságnak az a jogi álláspontja, hogy a felperes harmadik 

személyként az I. r. alperes helyett teljesített. A szerződésben a közvetítői díj 

megfizetését nem kötötték a II-III. r. alperesek teljesítéséhez, hanem azt már a 

fellépést megelőzően megfizette a felperes, ezzel szemben a bizományosnak a Ptk.511. 

§ (1) bekezdése szerint a díj csak annyiban jár, amennyiben a megbízó javára kötött 

szerződést teljesíti. A Ptk.511. § (2) bekezdése szerint a bizományosi díj magában 

foglalja a bizomány ellátásával rendszerint együtt járó költségeket. Ez esetben az I. r. 

alperesnek kellett volna viselnie a II-III. r. alperesek utaztatásával, ellátásával, 

elhelyezésével összefüggő költségeket, a perbeli esetben azonban a felperes és az I.r. 

alperes szerződése értelmében ezek a költségek a felperest terhelték.  

Az I. r. alperes megítélése szerint számos bizonyíték támasztja alá, hogy a II-III. r. 

alperesekkel kötött szerződésnél nem a saját nevében, hanem a felperes 

képviselőjeként járt el, függetlenül attól, hogy ez a körülmény a szerződésben nem 

került ténylegesen feltüntetésre. Ebben a tekintetben utalt a közte és a III. r. alperes 

között született e-mailekre, melyben az I. r. alperes szervezőként, azaz megbízóként a 

felperest jelölte meg, saját személyét pedig kapcsolattartó, művész közvetítőként 

tüntette fel. A II-III. r. alperesek tehát pontosan tudták, hogy a szerződésben foglalt 

kötelezettségük teljesítését a felperes vállalja, az I. r. alperes csupán a felperes 

megbízottja. Az I. r. alperes és a II-III. r. alperesek közötti szerződés tartalma nem 

felel meg a felek előzetes tárgyalásainak és az ennek során kialakult szerződési 

akaratnak, mely valójában arra irányult, hogy a szervező terhére megállapított 



kötelezettségeket a felperes teljesítse. Egyértelmű volt mindenki számára, hogy a 

fesztivál nem az I.r. alperes rendezvénye, így a II-III. r. alperesekkel kötött 

szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítésére az I. r. alperes nem vállalkozhat, és 

arra nem is képes. Azt a szerződést a felek valós szerződési akaratának megfelelően a 

felperes és a II-III. r. alperesek közötti szerződésnek kell tekinteni. Ezt a körülményt a 

felperes fellebbezésében foglalt ténybeli nyilatkozatok is alátámasztják, hisz maga is 

elismeri, hogy az I.r. alperes részére felhatalmazást (helyesen meghatalmazást) adott a 

II-III. r. alperesekkel kötendő szerződés megkötésére.  

 

A II-III. r. alperes fellebbezési ellenkérelme az ítélet helyes indokai alapján való 

helybenhagyására irányult. Hangsúlyozták, hogy a bíróság helyesen minősítette a felek 

közötti jogviszonyt. Ennek értelmében a felperes az I. r. alperessel állt kapcsolatban, a 

felperes és a II-III. r. alperes között nem volt szerződéses viszony. Az I. r. alperes nem 

a felperes meghatalmazottjaként járt el, ezt támasztja alá az I. és II-III. r. alperes között 

létrejött szerződés. Az I. r. alperes fellebbezési érvelésével szemben kifejtette, hogy a 

II-III. r. alperesek által az I. r. alperessel kötött programszerződés a felek akaratát 

tükrözi. A felek a működési körükben gyakran előforduló szerződést írtak alá, és az 

abban leírt tartalmat tekintették irányadónak. A II-III. r. alpereseknek nem volt 

tudomásuk arról, hogy az I. r. alperes kivel milyen tartalmú szerződést köt a fellépés 

miatt, nekik befolyásuk sem volt az I. r. alperes és a felperes közötti szerződés 

tartalmára. 

Utaltak arra, hogy a felperes a kár tényleges bekövetkezését és annak összegszerűségét 

sem bizonyította.  

 

A felperes rámutatott arra, hogy az I. r. alperes fellebbezési ellenkérelme és az 

indokolás elleni csatlakozó fellebbezése egyaránt a II-III. r. alperesek felelősségének 

elismerésére irányul, az ítélet kereset szerinti megváltoztatásának teremt lehetőséget 

mindhárom alperes tekintetében, hisz az alperesek a felperes irányában 

egyetemlegesen felelnek. 

Az I. r. alperes szerint sem bizományosi szerződés jött létre a felperes és az I. r. alperes 

között. Amennyiben a szerződő felek mindegyike vitatja, hogy egy meghatározott 

szerződéstípus jött volna létre köztük, úgy a bíróság hivatalból azt nem állapíthatja 

meg. A felperes álláspontja szerint a szerzői joggal vegyes vállalkozási jellegű 

kötelmet hozott létre a felperes és az I. r. alperes szerződése, ahol a művész 

fellépésének elmaradásából eredő kár következményekért a szervező, a művész, illetve 

a művész ügynöke felel. Az I. r. alperes, mint szervező felel a II. r. alperes 

teljesítéséért. Az I. r. alperes és a II-III. r. alperesek közötti szerződés a felperes által 

szervezett koncertprogram kapcsán, arra tekintettel jött létre, így az alperesek 

nyilvánvalóan a felperes alvállalkozói voltak. Utalt arra is, hogy a Ptk.222. §-a szerinti 

meghatalmazás érvényességéhez nem kell írásbeli nyilatkozat. A perrel érintett két 

programszerződést egységes tényként és keretben kell értékelni, hiszen az I. számú 

programszerződés az I. r. alperes és a II-III. r. alperesek között arra figyelemmel jött 

létre, amely tartalommal a II. számú programszerződés a felperes és az I. r. alperes 

között megköttetett. 

 



A másodfokú eljárás során a felperes kiemelte, hogy az I. számú szerződésnek vannak 

olyan pontjai (2., 4., 5., 6.), amelyeket az I. r. alperes nem is tudott volna teljesíteni, 

míg a keresetlevélhez F/3 alatt csatolt angol nyelvű számlának egy mondata a magyar 

nyelvű fordításban (P.21.021/2010/F/17. szám alatt csatolva) kimaradt, pedig az 

kifejezetten azt tartalmazza, hogy a II-III. r. alperesek szerződő partnerként említik a 

felperest a rendezvény szervezésével kapcsolatosan. Álláspontja szerint ezek a 

körülmények is azt igazolják, hogy vállalkozási jellegű, atipikus szerződés jött létre a 

felperes, illetőleg az alperesek között.  

 

A II-III. r. alperesek a felperes fellebbezésére tett ellenkérelmükben hangsúlyozták, 

hogy az elsőfokú bíróságnak fennállt az illetékessége. Utaltak arra, hogy az I. r. 

alperes a nyíregyházi címen nem volt fellelhető, mindemellett a Pp.43. § (1) bekezdés 

második fordulata szerint az alperes érdemi ellenkérelmének előadása után az 

illetékesség hiánya figyelembe nem vehető. 

Álláspontjuk szerint az elsőfokú bíróság a tényállást helytállóan tárta fel. Az alperesek 

közötti szerződésben egyértelműen az I.és a II-III. r. alperes van megnevezve, nincs 

utalás arra, hogy az I. r. alperes mögött más húzódik meg. A felperes a II-III. r. 

alperessel sem szóban, sem írásban nem kötött szerződést. Ezt az I. r. alperesnek 

küldött 2008. november 24-i felperesi e-mail is alátámasztja, mely egyébként azt is 

igazolja, hogy a felperes és az I. r. alperes között a perben érdekazonosság van: egy 

másik e-mail tanúsága szerint a felperes fogja finanszírozni az I. r. alperest a perben. 

Utaltak arra, hogy az I. r. alperes és a II-III. r. alperes a vitás kérdések rendezésére a 

német bíróság illetékességét kötötték ki, ugyanakkor a felperes ennek a jogviszonynak 

nem alanya. A II. és III. r. alperesekkel szemben szerződésszegés alapján semmilyen 

igényt nem támaszthat.  

A szerződésen kívüli károkozás sem állapítható meg a II-III. r. alperesekkel szemben, 

ugyanis a kár nem az ő érdekkörükben merült fel. A repülőgép külső, elháríthatatlan 

ok miatt nem szállt fel, az indulási időpontról időben értesítést kapott az I. r. alperes és 

a felperes is ismerte azt, egyik fél sem tiltakozott azzal szemben.  

Utaltak arra is, hogy a felperes és az I. r. alperes között ugyan létre jöhetett 

eredménykötelem, de ez a felperes és a II-III. r. alperesek között jogviszonyt nem 

keletkeztetett. Abból, hogy a II-III. r. alperesnek ki fizette meg  az utalandó 

összegeket, nem lehet szerződéses viszonyra következtetni, főleg annak tudatában, 

hogy az ÁFA visszaigénylések miatt a felperes és az érdekkörébe tartozó kft. között 

szoros kapcsolat volt. A perben nem annak van jelentősége, hogy minek minősül a 

felek közötti jogviszony, hanem annak, hogy a felperes és a II-III. r. alperesek között 

nem volt szerződéses jogviszony. Az I. r. alperes és a felperes közötti vállalkozói, 

vagy bizományosi, vagy képviseleti, illetőleg egyéb jogviszony nem lehet kihatással a 

II-III. r. alperesekre. A felperes és a II-III. r. alperesek közötti jogviszony hiánya miatt 

a teljesítés helyének és idejének értelmezése is kizárt.  

Mindemellett utaltak arra is, hogy a 2.707.755.-Ft-os követelés körében a felperes nem 

bizonyította, hogy ezen kiadásai kizárólag a II. és III. r. alperes fellépésével függtek 

összeg. Kifejtették, hogy a fesztiválra a belépők több eseményre szólnak, nem lehet 

elkülöníteni a költségeket fellépőként.  



A felperes I. r. alperesi fellebbezésre tett ellenkérelmére reflektálva hangsúlyozták, 

hogy a II-III. r. alpereseknek nincs egyetemleges felelősségük az I. r. alperessel a 

felperes felé, mivel nem álltak közös jogviszonyban. 

A másodfokú perköltség összegét a felek közötti megbízási szerződésnek megfelelően 

1.300.200.-Ft-ban kérték megállapítani. 

 

A felperes fellebbezése és az I. r. alperes csatlakozó fellebbezése az alábbiak szerint 

egyaránt alaptalan. 

 

Az elsőfokú ítélet érdemi felülbírálata körében az ítélőtábla utal arra, hogy az I.r. 

alperessel szemben 640.000.-Ft (rendezvénnyel kapcsolatosan átadott költség) 

visszafizetésére, továbbá az I-II-III. r. alperesekkel szemben ötmillió forint 

nemvagyoni kártérítés megfizetésére irányuló kereseti kérelmet elutasító ítéleti 

rendelkezéseket a felek fellebbezéssel nem támadták, így azok a Pp.228. § (3) 

bekezdése értelmében jogerőre emelkedtek, felülbírálatuk nem képezte a másodfokú 

eljárás tárgyát. 

Az ítélőtábla megállapította, hogy az elsőfokú bíróság a fellebbezéssel támadott 

rendelkezésekkel kapcsolatos bizonyítási eljárást a szükséges körben lefolytatta és a 

beszerzett peradatok okszerű és logikai ellentmondástól mentes mérlegelésével helyes 

tényállást állapított meg, döntésével és annak indokaival - beleértve a felek közti 

jogviszony minősítését is - maradéktalanul egyetértett. 

A jogvita eldöntéséhez mind az első-, mind a másodfokú bíróságnak mindenekelőtt a 

felek közti jogviszony minősítése és tartalmának megállapítása körében kellett állást 

foglalnia. Ennek során elsődlegesen az írásban megkötött szerződések szövege 

szolgáltatott kiindulási alapot. Mindkét perrel érintett szerződés egyértelműen 

meghatározza a szerződést kötő felek vállalt kötelezettségeit. Az I. r. alperes a II. 

számú szerződésben a felperes felé vállalta a II. r. alperes szerződtetését, továbbá azt, 

hogy a II. r. alperes a rendezvényen meghatározott időtartamban fel fog lépni. 

Ugyanakkor a felperes, mint a rendezvény szervezője nem közvetlenül került 

szerződéses kapcsolatba a II-III. r. alperesekkel, velük az I. számú programszerződés 

folytán az I. r. alperes szerződött, mégpedig – ahogy az elsőfokú bíróság helyesen 

megállapította – nem a felperes, hanem a saját maga nevében. Ezt kétséget kizáróan 

igazolja a programszerződés szövege, melyben a felek neve és a megjelölésük nem 

utal az I. r. alperes meghatalmazottkénti eljárására, az 1. §-ban az I. r. alperes saját 

nevében vállalta a szervezést a II-III. r. alperesekkel szemben, a 2. § szerint az I. r. 

alperes vállalta a díjuk kifizetését, a 3. § értelmében az I. r. alperes vállalta fizetni az 

utazási költségeket is, továbbá a szállás saját nevére és számlája terhére való 

biztosítását, a 4. §-ban az I. r. alperes vállalt kötelezettséget a III. r. alperes felé 

ügynöki jutalék fizetésére, míg az 5. § szerint az I. r. alperes vállalta a szükséges 

felszerelések biztosítását.  

A II. számú programszerződés alapján az is kétséget kizáróan megállapítható, hogy a 

felperessel az I. r. alperes nem a II-III. r. alperesek képviselőjeként kötött szerződést. 

Az elsőfokú bíróság e körben az általa felhívott körülményeket helyesen értékelte, az 

ítélőtábla pusztán utal arra, hogy a szerződés 10. pontjának második mondata szerint 

az ott meghatározott esetekben nem a II-III. r. alperesek, hanem az I. r. alperes vállalta 

az előleg visszafizetését, a 13. pont pedig az I. r. alperest jogosítja fel a felperes általi 



visszamondás esetére a meghatározott díjra. Helytállóan értékelte az elsőfokú bíróság 

az alperesek közötti jogviszonyt érintően azt is, hogy az I. r. alperes részéről kezdetben 

felmerült az az igény, hogy a II. r. alperest más időpontban, más rendezvényen 

léptetné fel. 

 

A kifejtettekre figyelemmel az elsőfokú bíróság megalapozottan jutott arra a 

következtetésre, hogy a II. és III. r. alperes ugyanúgy nem tekinthető az I. r. alperes 

teljesítési segédjének, mint ahogy az I. r. alperes nem tekinthető a felperes teljesítési 

segédjének. Az ezirányú hivatkozással szemben nem alkalmas a felperes és a II-III. r. 

alperesek közti közvetlen szerződéses jogviszony megállapításának megalapozására az 

a körülmény, hogy a II-III. r. alperesek a számlát közvetlenül a felperes nevére 

állították ki és a díjakat a részükre közvetlenül a felperes fizette meg. A szerződéses 

jogviszonyt a megállapodásban foglalt jogok és kötelezettségek együttese tölti ki 

tartalommal és az határozza meg mind a tárgyi, mind az alanyi kereteit. A számlázás 

és a kifizetés később választott módja az I. r. alperes által a II-III. r. alperesek felé 

vállalt kötelezettség teljesítésének egyszerűbb teljesítését biztosító, legfeljebb 

technikai jellegű, nem pedig a szerződéses jogviszony lényeges tartalmát érintő eleme 

volt. A fellebbezési eljárásban a felperes által hivatkozottakkal kapcsolatosan az 

ítélőtábla utal arra, hogy a II-III. r. alperesek az I. r. alperes ezirányú – a 

szerződéskötést követően (e-mailben)  adott - és pusztán a számlázást érintő 

instrukciója alapján számláztak közvetlenül a felperesnek. Önmagában ez, illetve a II-

III. r. alperesek felé a díjat ténylegesen teljesítő személynek kiléte a felperes és a II-III. 

r. alperesek közötti közvetlen jogviszony igazolására nem szolgálhat.  

A fentieken túl az ítélőtábla utal arra is, hogy bár sem a felperes, sem pedig az I. r. 

alperes nem értett egyet az elsőfokú bíróság jogviszony minősítése tekintetében 

elfoglalt álláspontjával, a fellebbezésben foglaltakkal szemben ez a körülmény a 

bíróságot nem köti, a perbehozott jogviszony jogi minősítése a bíróság feladata. A 

perbeli esetben arra figyelemmel, hogy a felperesen és az I. r. alperesen kívül a II-III. 

r. alperesekkel szembeni kereseti kérelem elbírálását is lényegesen érintette a felek 

közötti jogviszony minősítése, így pusztán a felperes és az I. r. alperes ezzel 

kapcsolatos jogi álláspontja nem jelentett eljárásjogi korlátot arra nézve, hogy a perben 

rendelkezésre bocsátott tények alapján az elsőfokú bíróság maga minősítse a felek 

jogviszonyát. 

 

Téves az a felperesi álláspont, hogy a felperes és az alperesek között vállalkozási 

szerződés jött létre. A felperes és a II-III. r. alperesek között közvetlen szerződéses 

jogviszony nem jött létre, ugyanakkor a felperes és az I. r. alperes közötti jogviszony 

sem minősíthető vállalkozási szerződésnek. Ezen jogviszonynak ugyan a megbízási 

elemén túl részét képezi bizonyos eredménykötelem is (a II. r. alperes 

szerződtetésének és felléptetésének vállalása), ez azonban nem az I. r. alperes 

munkájával elért eredmény létrehozására irányuló kötelezettség: nyilvánvalóan nem a 

saját zenei jellegű teljesítésére, hanem a felperes által meghatározott művész, a II. r. 

alperes teljesítésének megszervezésére irányult azzal, hogy a szerződésben az I. r. 

alperes felelősséget vállalt a vele szerződő fél (a II, illetve a III. r. alperesek) 

teljesítéséért. A felperes és az I. r. alperes között tehát az elsőfokú bíróság helyes jogi 

minősítésének megfelelően bizományi szerződés jött létre, melynek értelmében az I. r. 



alperes, mint bizományos a felperes, mint megbízó javára, de a saját nevében volt 

köteles a II. r. alperessel való szerződéskötésre, a II. r. alperes fellépésének 

biztosítására. A felperes és az I. r. alperes között létrejött ezen szerződés alapján 

kötötte meg az I. r. alperes a II-III. r. alperesekkel az I. számú szerződést, amely – mint 

annak megszövegezéséből, a vállalt kötelezettségek tartalmából kitűnik – az I. r. 

alperessel, mint bizományossal szerződő II-III. r. alperesekkel szemben a Ptk.509. § 

(1) bekezdésének megfelelően a bizományost jogosítja és kötelezi, míg a II. számú 

programszerződés értelmében az I. r. alperes a Ptk.509. § (2) bekezdésében foglaltak 

szerint a felperesnek tartozik felelősséggel mindazoknak a kötelezettségeknek a 

teljesítéséért, amelyek a vele szerződő felet, tehát a II., III. r. alperest a megkötött 

szerződés folytán terhelik. 

Ez az ún. „del credere” felelősség valóban a közreműködői, az alvállalkozói, a kvázi 

kezesi felelősséghez hasonlítható, melyre figyelemmel az I. r. alperes felelősséggel 

tartozhatna a felperes felé a II-III. r. alperesek által vállalt kötelezettség teljesítéséért, 

illetőleg annak elmaradásáért. A perbeli esetben azonban az I. r. alperes felelősségét a 

felperessel szemben ugyanazon körülmények kimentik, mint amelyek a II-III. r. 

alperesek felelősségét az I. r. alperessel szemben is kimentik: a fellépés elmaradása 

elháríthatatlan külső okra, a repülőgép meghibásodására vezethető vissza. Téves az a 

felperesi hivatkozás, hogy ez a szerződés teljesítésének elmaradásával nem áll okozati 

összefüggésben. A perrel érintett járat, amennyiben menetrendszerűen közlekedik, 

alkalmas lett volna a II. r. alperes fellépésének biztosítására. Helyesen utaltak a II-III. 

r. alperesek arra is, hogy a járattal kapcsolatos körülményeket, annak indulási, érkezési 

idejét mind az I. r. alperes, mind pedig a felperes jóval a meghiúsult fellépést 

megelőzően már ismerte és azzal kapcsolatosan kifogást nem emelt.  

Az I. számú programszerződés 3. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségvállalás 

nyilvánvalóan nem értelmezhető úgy, hogy a II-III. r. alpereseknek három járat 

lefoglalásával, a költségek megtöbbszörözésével kellett volna gondoskodniuk a 

Magyarországra utazásukról. 

A repülőgép meghibásodásával kapcsolatos körülmények a fentebb kifejtettekre 

figyelemmel az I. r. alperes, mint bizományos Ptk.509. § (2) bekezdése szerinti 

felelősségének kimentésére a felperessel szembeni jogviszonyban alapot szolgáltatnak. 

A II. r. alperes fellépése kívülálló okokból hiúsult meg, így ezért az I. r. alperes sem 

felel a felperes felé a meghiúsulásért. 

Mindezek miattl az I. r. alperessel szemben érvényesített kártérítési igény a felelősség 

alóli kimentésre figyelemmel nem megalapozott, míg a II-III. r. alperesekkel szemben 

érvényesített kártérítési igény a felperes és a II-III. r. alperesek közötti szerződéses 

jogviszony hiányában nem alapos.  

Helyesen utalt ezzel kapcsolatosan az elsőfokú bíróság arra, hogy a szerződésen kívüli 

kártérítési felelősség megállapításához szükséges többlettényállás a perbeli esetben 

nem volt feltárható, ilyenre a felperes sem hivatkozott. 

Helyes az elsőfokú bíróság azon jogi álláspontja is, hogy amennyiben a felperes és a 

II-III. r. alperesek között közvetlen szerződéses kapcsolat állt volna fenn, a fellépést 

meghiúsító körülmények jellege ez esetben is kizárnák a felperes kártérítési igényének 

érvényesítését a II-III. r. alperessel szemben.  

 



A repülőgép meghibásodása folytán a szerződés teljesítése a szerződő felek felelősségi 

körén kívülálló okból következett be. A szerződés megszűnése esetén a teljesítések 

elszámolására a Ptk.513. § (2) bekezdése folytán alkalmazandó Ptk.479. § (2) 

bekezdése alapján kerülhetne sor, ennek értelmében az I. r. alperes lenne köteles a 

megbízónak mindazt kiadni, amihez a megbízás teljesítése céljából vagy eljárása 

eredményeképpen jutott, kivéve, amit a megbízás folytán jogosan felhasznált. A 

felperessel szemben tehát az I. r. alperest terhelné elszámolási kötelezettség. Ehhez 

képest a felperes a booking díjat és a fellépési díj vissza nem térített részét a II. és III. 

r. alperestől közvetlen jogviszony hiányában alaptalanul követelte. 

A kifejtettekre figyelemmel az ítélőtábla az elsőfokú ítélet megfellebbezett 

rendelkezéseit és annak indokolását a Pp.253. § (2) bekezdése alapján helybenhagyta.  

 

Győri Ítélőtábla Pf.III.20.167/2012/8. szám 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


