
A kártérítés  a  károsodás bekövetkeztével nyomban esedékessé válik; e követelés 
lejártának sem a számlakibocsátás, sem a kötelezett elızetes írásbeli felszólítása 
nem elıfeltétele.  
Ugyancsak nem feltétele a követelés esedékessé válásának a beszámítási 
nyilatkozat megtétele. A beszámítási nyilatkozat peren kívül és a perben egyaránt 
elıterjeszthetı, a peren kívüli, elızetes beszámítási nyilatkozat hiánya a perbeli 
beszámítást nem zárja ki.  
 
Alkalmazott jogszabályok: Ptk. 360.§. (1) bekezdése,. 318.§. (1) bekezdése, 296.§(1) 

bekezdés 

 
Gyıri Ítélıtábla Gf.II.20.177/2007/6.szám 
 
 
Az elsıfokú bíróság ítéletével az alperest 31.157,31 euro és annak 2003. július 
16.napjától a kifizetés napjáig járó 9,3 % kamata, valamint 933,796,- forint perköltség 
megfizetésére kötelezte. A határozat indokolása szerint a felperes 2003. júliusában 
különféle dekorációs (függöny) anyagokat értékesített az alperes részére, ezek 
31.157,31 euro összegő ellenértékét azonban az alperes nem egyenlítette ki; így azt a 
Ptk. 365.§. (1) bekezdése alapján köteles megfizetni. Alaptalanul kívánta ugyanakkor e 
tartozásába beszámítani az alperes egy másik szállítmány állítása szerinti hibás 
felperesi teljesítésébıl eredı kártérítési igényét. E követelésérıl ugyanis számlát nem 
állított ki, és a teljesítésre a felperest egyéb módon sem szólította fel. Így a kártérítési 
követelés nem minısül lejártnak, beszámítására a Ptk. 296.§. (1) bekezdésében 
foglaltak alapján nem kerülhet sor. Az ellenkövetelés összegét az alperes – 
nyilatkozatából kitőnıen – egyébként is vezetıi gazdasági döntéssel határozta meg, ez 
pedig eleve kétségessé teszi a kárigény megalapozottságát és a kártérítés összegének 
számítását.  
 
Az ítéletet az ıt 21.138,32 eurot és járulékait meghaladóan marasztaló rendelkezésével 
szemben az alperes élt fellebbezéssel, és annak hatályon kívül helyezésével az 
elsıfokú bíróság újabb eljárásra és új határozat hozatalára utasítását kérte. 
Fellebbezése indokolásában arra hivatkozott, hogy az elsıfokú bíróság tévesen 
mellızte – a lejártság hiányára hivatkozással – 10.18,99 euro és járulékai erejéig 
elıterjesztett beszámítási kifogása érdemi vizsgálatát. A kártérítési követelés ugyanis a 
Ptk.360.§-ából következıen a károsodás bekövetkeztével nyomban esedékessé válik; a 
számla kiállítása vagy a teljesítési határidı kitőzése ennek nem elıfeltétele. A 
beszámítási nyilatkozat pedig nem csupán a perindítás elıtt, hanem a perben is 
elıterjeszthetı.  
 
A felperes fellebbezési ellenkérelme az elsıfokú ítélet fellebbezett része helyes 
indokai alapján történı helybenhagyására irányult. Azzal érvelt, hogy az alperes 
beszámítani kívánt ellenkövetelése jogalapját és összegét az eljárás során nem 
bizonyította.  
 



Elırebocsátja az ítélıtábla, hogy az elsıfokú ítélet az alperest 21.138,32 euro és ennek 
2003. július 16. napjától a kifizetés napjáig járó évi 9,3 % késedelmi kamata 
megfizetésére kötelezı részében fellebbezés hiányában elsı fokon, 2007. május 15-én 
jogerıre emelkedett. E részítélet az elsıfokú határozat fellebbezéssel nem támadott 
részét nem érinti.  
 
Az így elbírált fellebbezés részben, az alábbiak szerint alapos.  
 
A keresettel érvényesített követelés esetében az elsıfokú bíróság a tényállást helyesen 
állapította meg, és az abból levont jogi következtetése is helytálló.  
 
A leszállított áru vételára ugyanis felperest – az elsıfokú ítéletben részletezettek 
szerint – valóban megilleti; a követelés jogalapját és összegszerőségét, valamint a 
késedelmi kamatok számítását az alperes sem vitatta.  
 
A beszámítási kifogás körében viszont az elsıfokú bíróság – téves jogi álláspontja 
folytán – a tényállást kellıen nem tisztázta, a szükséges bizonyítási eljárást nem 
folytatta le.  
 
A jelen esetben a beszámítani kívánt ellenkövetelés alapját képezı – pontosan nem 
tisztázott tartalmú – jogviszonyban különbözı (cseh, illetve magyar) honosságú 
gazdálkodó szervezetek szerepelnek. Így a perben mindenekelıtt azt kellett volna 
megállapítani, hogy az adott jogviszonyra mely állam jogát kell alkalmazni. Az e 
vonatkozásban irányadó, az 1991. évi LXI. törvénnyel kihirdetett, 1989. március 28-án 
aláírt cseh-magyar jogsegélyegyezmény 38. Cikk (1) és (2) bekezdései akként 
rendelkeznek, hogy elsıdlegesen a szerzıdı felek által választott jogot, ennek 
hiányában pedig annak a félnek a jogát kell irányadónak tekinteni, amelynek területén 
a szerzıdést megkötötték. Ha pedig a szerzıdés nem jelenlévık között jött létre, a 
szerzıdés megkötésére irányuló javaslat elfogadójának lakóhelye (székhelye) szerinti 
jogot kell alkalmazni. A rendelkezésre álló adatok alapján azonban nem állapítható 
meg, hogy a felek azon szerzıdés esetében, amelynek megszegésébıl eredıen az 
alperes igényt érvényesít, az alkalmazandó jogot meghatározták-e, illetve hogy a 
szerzıdés hol jött létre. Az elsıfokú bíróság ugyanis – az összeütközést nem észlelve – 
e körülményeket nem tárta fel, hanem a kollíziós normák vizsgálata nélkül 
automatikusan a magyar polgári anyagi jog szabályait alkalmazta.  
 
E jogszabályokat ugyanakkor érdemben szintén tévesen értelmezte. A kártérítés 
ugyanis a Ptk. 360.§. (1) bekezdése szerint (e rendelkezés a Ptk. 318.§. (1) bekezdése 
folytán irányadó a szerzıdésszegéssel okozott károk megtérítése iránti igényekre is) a 
károsodás bekövetkeztével nyomban esedékessé válik; e követelés lejártának sem a 
számlakibocsátás, sem a kötelezett elızetes írásbeli felszólítása nem elıfeltétele. (A 
korábban hatályban volt, az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény 
43.§-ából kitőnıen számlát egyébként is csak a termékértékesítésrıl és a 
szolgáltatásnyújtásról kellett kiállítani, a számlázási kötelezettség elmulasztása vagy 
késedelmes teljesítése pedig az ellenszolgáltatás esedékessé válását eltérı 



megállapodás hiányában – a Legfelsıbb Bíróság GK 66.számú állásfoglalásából 
kitőnıen – e körben sem érinti.)  
 
Ugyancsak nem feltétele a követelés esedékessé válásának a beszámítási nyilatkozat 
megtétele sem. (A beszámítani kívánt követelés nem a beszámítási nyilatkozat 
megtételével válik esedékessé.) Emellett a beszámítási nyilatkozat peren kívül és a 
perben egyaránt elıterjeszthetı. A peren kívüli, elızetes beszámítási nyilatkozat 
hiánya a perbeli beszámítást nem zárja ki.  
 
Az alperes kártérítési követelése tehát – ha egyébként jogalapjában és 
összegszerőségében megalapozott – a Ptk. 296.§. (1) bekezdése alapján beszámításra 
is alkalmas. A követelést ezért – ha a magyar jogot kell alkalmazni, illetve ha az 
esetlegesen alkalmazandó cseh jogszabályok nem tartalmaznak eltérı rendelkezéseket 
– érdemben kellett volna vizsgálni. Ennek során pedig fel kellett volna tárni az alperes 
által hivatkozott szerzıdés pontos tartalmát (ennek függvényében felmerülhet az 1987. 
évi 20. tvr-rel kihirdetett, 1980. április 11-én kelt Bécsi Egyezmény alkalmazása is), a 
felperes által vállalt kötelezettségek körét, tisztázni kellett volna, hogy e 
kötelezettségeit a felperes szerzıdésszerően teljesítette-e vagy sem, és a hibás teljesítés 
megállapíthatósága esetén fel kellett volna tárni az ezzel összefüggésben álló, az 
alperesnél bekövetkezett károk mértékét. Az a körülmény, hogy az alperes nem tart 
igényt az állítása szerint felmerült kárai teljes körő megtérítésére, a kárösszeg 
bizonyíthatóságát – az elsıfokú bíróság álláspontjával ellentétben – nem zárja ki.  
 
Mindezeket azonban az elsıfokú bíróság eljárása során egyáltalán nem tisztázta. Így a 
beszámítási kifogás tárgyában a rendelkezésre álló adatok alapján megalapozott döntés 
nem hozható, e körben további bizonyítás szükséges.  
 
Ezért az ítélıtábla – a 3/2000. számú Polgári Jogegységi Határozatban foglaltakra 
figyelemmel – az elsıfokú ítélet fellebbezett részét a keresettel érvényesített követelés 
esetében (a járulékokra, így az elsıfokú bíróság által megítélt perköltségre is 
kiterjedıen) részítéletével a Pp. 253.§. (2) bekezdése alapján helybenhagyta, a 
beszámítási kifogás tekintetében viszont a Pp. 252.§. (3) bekezdése alapján hatályon 
kívül helyezte azt, és e körben az elsıfokú bíróságot a per újabb tárgyalására és új 
határozat hozatalára utasította.  
 
A megismételt eljárásban az elsıfokú bíróságnak tisztáznia kell, hogy a felek 
jogviszonyára mely állam jogát kell alkalmazni, majd a beszámítani kívánt 
ellenkövetelés jogalapja és összegszerősége körében a már részletezettek szerint – 
elıreláthatólag textilipari szakértı és könyvszakértı bevonásával – a szükséges 
bizonyítási eljárást le kell folytatnia.  
 
Ezt követıen határozhat az elsıfokú bíróság a jelen részítélet hatályában való 
fenntartásáról, illetve részben vagy egészben történı hatályon kívül helyezésérıl.  


