
A VISSZATARTOTT JÓTELJESÍTÉSI GARANCIA MINŐSÍTÉSE – AZ 

ÓVADÉK TÖRVÉNYI SZABÁLYAIVAL ELLENTÉTES KIKÖTÉS 

SEMMISSÉGE 

 

I. Az olyan jóteljesítési garancia, amely lehetővé tesz a megrendelő részére hibás 

teljesítés esetére a kijavítás költségeinek közvetlen érvényesítését a vállalkozói 

díjból visszatartott összegből, óvadékként funkcionál a vállalkozási szerződés 

hibás teljesítésével kapcsolatos szavatossági jogok biztosítására.  

 

II. A jótállási-szavatossági (jóteljesítési) garancia óvadékként alapján a 

felperesnek visszajár, mivel az alperes a felszámolás kezdő időpontjától számított 

három hónapon belül kijavítási igénnyel nem élt. A szerződések azon kikötése 

pedig, amely szerint a felperes felszámolása elrendelésével a kikötött biztosíték az 

alperest illeti meg, kerülő szerződésként semmis. 

Ptk.200.§ (2) bekezdés, 270.§ (2) bekezdés Cstv.38.§ (5) bekezdése 

 

2011. február 21. napján a vállalkozó felperes és a megrendelő alperes között 

vállalkozási szerződés jött létre a s.-i Tűztorony. szerkezet-megerősítési munkáihoz 

kapcsolódó alap-megerősítési munkák elvégzésére jet-grouting technológiával 

29.700.000.Ft + áfa átalánydíjért. A szerződés szerint (I/2. pont) pótmunkának minősül 

a teljesítés során a műszaki dokumentációban nem szerepelő, a megrendelő által 

igényelt egyéb munka. A vállalkozó pótmunkát csak a megrendelő előzetes írásbeli 

megrendelése alapján végezhetett. A fizetési feltételekre vonatkozó 3. pont szerint a 

megrendelő – előlegszámla és előleg-visszafizetési bankgarancia átadása után – 

5.000.000.Ft + áfa előleg fizetését; valamint a 2011. március 7. napjáig elvégzett, 

leigazolt teljesítés után rész-számla kiegyenlítését vállalta. A vállalkozó a végszámlát 

a teljes szerződéses tartalom maradéktalan megvalósulása, a megvalósulási 

dokumentáció (azon belül a próbakockák törési jegyzőkönyvei) átadása után állíthatta 

ki. A megrendelő alperes jóteljesítési garanciaként a rész-számla és a végszámla 

összegéből a létesítmény sikeres átadás-átvételének lezárásáig 10%-ot visszatarthatott, 

míg a teljes vállalkozói díj 5%-át jótállási garanciaként a végszámlából a műszaki 

átadás-átvételtől számított 5 éves időtartamra saját számláján letétbe helyezhetett. A 

3/d. pont szerint a megrendelő fizetési határideje a teljes és felülvizsgálható, magyar 

jogszabályoknak megfelelő, komplett dokumentációval ellátott számlák 

megrendelőhöz történő beérkezésével kezdődik. A 3/g. pont szerint a vállalkozó 

végszámlája teljeskörű kiegyenlítésére csak abban az esetben jogosult, ha a 

kötelezettsége teljesítésében résztvevő beszállítók és alvállalkozó kivitelezők 

követeléseinek kiegyenlítését hiánytalanul igazolja, függetlenül azok fizetési 

határidejétől. A munkaterület átadás-átvételét 2011. február 17. napjában, míg a 

teljesítési határidőt 2011. április 1. napjában határozták meg. A 4/v. pontban a felperes 

a hibátlan teljesítésért 5 év jótállást vállalt, míg a 4/w. pontban kikötötték, hogy 

amennyiben a vállalkozó a műszaki átadás-átvételt követően – más mellett – 

felszámolási eljárás alá kerül, azt a jelen szerződés tárgyára vonatkozó jótállási, 

szavatossági feladatok tekintetében meghiúsulásnak tekintik, aminek alapján a 

megrendelőt jótállási - szavatossági kötbér illeti meg. Ennek mértéke a garanciális 

visszatartásból még fel nem használt összegnek felel meg, amelyet a megrendelő 



jogosult a bankgaranciából, illetve a visszatartásból levonni. A vállalkozási szerződés 

mellékletét képező kiviteli terv szerint a felperesnek 168 darab 80 cm átmérőjű jet-

oszlopot kellett készítenie a -5 és a -8,5 méter közötti talajzónában, illetve az 

oszlopokat fel kellett húzni az alaptestbe a -4,5 méteres szintig. A -4,5 méteres szint 

felett a 36 darab felső injektáló furatból cementiszappal itatásos injektálást kellett 

végeznie. A felperes a teljesítést 2011. március 3-án kezdte meg, próbafuratokat 

készített, majd 2011. március 19. napjától napi 4 jet-oszlopot készített.  

2011. március végén a közvetlenül a Tűztorony mellett lévő városháza épülete 

süllyedni kezdett, 2011. március 31-én a süllyedés mértéke 10-15 mm volt. Az alperes 

ezen a napon a  munkavégzést leállíttatta és a fúrási eredmények értékelésére, a valós 

talajállapot feltárására közreműködőket (a „1.” GmbH, „2.” Kft.) bízott meg. A 

munkavégzés 2011. március 31. és 2011. május 3. napja között szünetelt. A 2011. 

május 2. napján tartott egyeztetést követően a felek 2011. május 6-án a szerződésüket 

írásban módosították és a teljesítési határidőt 2011. június 30. napjában határozták 

meg. 2011. május 19. és 2011. május 22. napja között a munkavégzés az alperes 

utasítására ismételten állt, mivel a 2011. május 18-i mérés szerint a városháza 

Tűztorony felöli része 25-30 mm mélységben süllyedt, az épületen repedések 

keletkeztek és egyes ablakok is kitörtek. A szerződésmódosítás eredményeként a 

felperes által elkészítendő alapmegerősítés egyes feladatai részben megváltoztak. A 

felperesnek 136 darab 80 cm átmérőjű jet-oszlopot az alaptestbe – az eredeti -4,5 

méteres szint helyett – -2,3 méteres magasságig kellett felhúznia. A munkavégzés 

2011. május 18. és 23. napja közötti szünetelését követően 2011. június 30-ára a 

módosított szerződéssel megrendelt jet-oszlopok elkészültek. A felperes 2011. július 

6-7. napján két ellenőrző furatot készített. Az alperes 2011. július 18-án további 14 

darab, 80 cm átmérőjű, -3,8 – -2,5 méter mélységben húzandó jet-oszlop, míg 2011. 

július 22-én 16 darab 80 cm átmérőjű, -4,3 – -2,8 méter mélységben húzandó jet-

oszlop készítését rendelte meg a felperestől. Ezeket a pótmunkákat a felperes 2011. 

augusztus 3-án fejezte be. A megvalósulási dokumentációt a felperes 2011. augusztus 

10. napján adta át az alperesnek, végszámláját 2011. december 1. napján (2011. 

november 25-i teljesítési határidővel) 11.129.376.Ft összegről állította ki. Az alperes 

ezen szerződés alapján összesen 22.186.900.Ft vállalkozási díjat fizetett meg a 

felperesnek, míg 2.570.000.Ft összeget visszatartott.  

 

A 2011. április 29. napján megkötött másik vállalkozási szerződés alapján az alperes 

megrendelésére a felperes a „romemlékek feletti védőtető” építéséhez kapcsolódó 

alapozási és alapmegerősítési munkák elvégzését vállalta jet-grouting technológiával 

2011. július 10-i teljesítési határidővel, 15.500.000.Ft + áfa átalánydíjért. A felperes a 

díjából az alperes korábbi pótmunka megrendelésére figyelemmel 1.000.000.Ft 

árengedményt biztosított. Az ilyen módon 14.500.000.Ft vállalkozói díjból az alperes 

12.122.550.Ft-ot fizetett ki, míg 1.395.000.Ft összeget visszatartott. Ez utóbbi 

összegről a felperes végszámláját 2011. október 1. napján állította ki. 

 

A felperes részítélettel elbírált, módosított keresetében - egyrészt -14.794.921.Ft 

vállalkozói díj, annak a 2011. november 25. napjától a kifizetés napjáig járó késedelmi 

kamata; - másrészt - 481.250.Ft vállalkozói díj, annak a 2011. november 25. napjától a 

kifizetés napjáig járó késedelmi kamata – míg - harmadrészt - 5.710.848.Ft jóteljesítési 



garancia, valamint abból 2.855.424.Ft tőke után 2011. november 25. napjától – míg 

2.855.424.Ft után 2013. július 14. napjától a kifizetés napjáig járó késedelmi kamata 

megfizetésére kérte kötelezni az alperest. Keresetében a Tűztorony  alapmegerősítési 

munkái után részben ki nem fizetett vállalkozói díját és pótmunkadíját, a 

romemlékekre vonatkozó munkája után a ki nem fizetett vállalkozói díját és a 

visszatartott jóteljesítési garancia összegét követelte. Előadta, hogy a teljesítés 

megkezdése előtt alapfeltáró munkák elvégzésére nem volt köteles. A megrendelt 

munkát szerződésszerűen, késedelem nélkül végezte el. A visszatartott jótállási 

biztosíték a bírói gyakorlat (Gfv.X.30.285/2009/6. szám) szerint óvadéknak minősül és 

az a felszámolási eljárás során a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. 

évi XLIX. törvény (Cstv.) 38.§ (5) bekezdése alapján részére visszajár.  

 

Az alperes ellenkérelmében a kereset elutasítását kérte, vitatva annak jogalapját és 

összegét is. A felperesnek a teljesítés megkezdése előtt alapfeltárást kellett végeznie, 

ezt próbafúrásokkal el is végezte és ennek során észlelnie kellett, hogy a kiviteli 

tervvel szemben az alaptestben indokolt a -4,5 méteres szinten felül a jet-oszlopok 

felhúzása. Ennek szükségességéről az alperest nem tájékoztatta (Ptk.392.§ (2) 

bekezdés), ezért pótmunkadíjat nem igényelhet. Az alperes együtt 26.902.370.Ft 

erejéig beszámítási kifogást terjesztett elő. ebből 6.971.700.Ft a felperes mulasztásai 

miatt szükséges szakértői vizsgálatok („2.” Kft., „1.” GmbH és „3.” Kft.) költsége, 

11.445.722.Ft  a késedelemből és téliesítésből származó többletköltség, 207.000.Ft 

zagyszállítás költsége, 590.150.Ft az ellenőrző fúrások felperes helyett elvégzésének 

kiadása, 7.687.798.Ft pedig a felperesi tevékenységgel összefüggésben a városháza 

épületében keletkezett károk kijavításának költsége volt. A vállalkozási szerződés 3/g. 

pontja szerint a felperes 1.776.750.Ft vállalkozói díjat idő előtt követel, mert ilyen 

összegben nem fizette ki alvállalkozója, az „4.” Kft. számláját. A jótállási garancia 

visszafizetése iránti kereset amiatt alaptalan, mert a vállalkozási szerződések egyező 

4/w. és 4/v. pontjai szerint amennyiben a vállalkozó felszámolás alá kerül a 

megrendelő jótállási - szavatossági kötbérként szerez jogosultságot a visszatartott 

jótállási garancia meglévő összegére.  

 

Az elsőfokú bíróság fellebbezéssel támadott ítéletével az alperest 14.405.721.Ft tőke, 

valamint 1.206.250.Ft tőke után 2011. november 25. napjától, 12.474.471.Ft tőke után 

2013. április 3.napjától és 725.000.Ft tőke után 2013. július 4. napjától a kifizetés 

napjáig járó késedelmi kamata megfizetésére kötelezte, míg ezen túl a keresetet és a 

beszámítási kifogást elutasította.  

Határozata indokolásában a perben vitatott alapfeltárást illetően megállapította, hogy 

annak szükségét mind a felperesi árajánlat (5/A/3), mind a technológiai utasítás 

(5/A/4) rögzítette, azonban sem az árajánlat, sem pedig a tételes költségvetés nem 

tartalmazta azt, hogy ezt az alapfeltárást a felperesnek kellene elvégeznie. Ezért az 

ellenkérelemben foglaltakkal szemben a bíróság úgy ítélte meg, hogy a felperes 

szerződésben vállalt kötelezettségének nem volt része az alapfeltárás. A felperesi 

árajánlatban és így a szerződésben meghatározott munkamennyiség azt feltételezte, 

hogy a torony alatt 5 méter mélységben húzódó alapozási sík alapján kell a jet-

oszlopokat elkészíteni. Az alperes védekezésével szemben a bíróság úgy ítélte meg, 

hogy a szerződés alapján a teljesítés ellenőrzéséhez a felperesnek nem kellett ellenőrző 



fúrásokat végeznie. A törvényszék mérlegelte a szerződés mellékletét képező 

technológiai utasítás (5/A/4) erre vonatkozó kikötését, de a perben kirendelt 

igazságügyi szakértő véleménye alapján úgy ítélte meg, hogy a felperes teljesítésének 

minőségi tanúsítványát nem a magfúrások, hanem a jet-oszlopok elkészítésének 

jegyzőkönyvezése jelenti. A törvényszék az eredeti szerződés tartalma meghatározását 

követően azt is megállapította, hogy a felperes azon felül további 136 darab jet-

oszlopot készített a vállalt oszlopok magasításával a -4,5 – -2,3 méter mélységben. Az 

alperes megrendelésére továbbá készített 14 darab jet-oszlopot a -3,8 – -2,5 méter 

mélységben és 16 darab jet-oszlopot a -4,3 – -2,8 méter mélységben. A törvényszék a 

szakértő véleményét fogadta el abban a kérdésben, hogy ezek a munkák pótmunkának 

minősültek-e. A kirendelt szakértő azt a véleményt adta, hogy a 14 darab jet-oszlop az 

alap olyan részét erősítette meg, amely eredetileg semmilyen megerősítést nem kapott, 

míg a 16 darab jet-oszlop magasítására az eredeti tervben nem szereplő terület 

anyagminőségének javítása miatt volt szükség. Ezek a munkák nem a felperesi eredeti 

szerződéses teljesítés hibája miatt váltak szükségessé. Tekintve, hogy az említett 

többlet műszaki tartalom egyezően pótmunkának minősül, a felperes az eredeti 

szerződéses tartalom teljesítésével nem esett késedelembe. A T.-szerződésben kikötött 

29.700.000.Ft vállalkozói díj a 8,5 – 4,5 méter mélységben készülő jet-oszlopok és a -

4,5 – -2,3 méter mélységben készülő itatásos injektálás költségeit tartalmazta. Ehhez 

képest a felperes a pótlólagos megrendelések folytán többlet műszaki tartalmat 

valósított meg, melynek díja – a kirendelt szakértő véleménye szerint – a 136 darab 

jet-oszlop esetében 12.332.647.Ft, a 14 darab jet-oszlop esetében 1.518.110.Ft – míg a 

16 darab oszlop esetében 1.245.770.Ft összegben határozható meg. A felperes 

pótmunkadíjként ezek együttes összegénél kevesebbet, 14.009.380.Ft-ot követelt, ezért 

a bíróság ezzel az összeggel számolt. A felperes vállalkozói díját csökkenteni kellett az 

elmaradó munka 1.100.899.Ft-os összegével is. A felperesnek tehát az elmaradó 

munkára figyelemmel 28.599.101.Ft vállalkozói díjként, 14.009.380.Ft 

pótmunkadíjként járt, melyet csökkenteni kellett a felperes elszámolása szerint az 

alperesnek járó „ellenszámla 2,5%” 1.065.212.Ft-jával, a „scontódíj” 300.600.Ft 

összegével. A 10%-os jóteljesítési garancia összegét leszámítva a felperesnek 

36.981.821.Ft vállalkozói díj jár, melyből az alperes 22.186.900.Ft-ot fizetett ki, így a 

fennmaradó tartozás 14.795.820.Ft, melyből a felperes keresetével 14.794.921.Ft-ot 

érvényesített a perben.  

 

A beszámítási kifogás tételei közül a szakértői költség megfizetésére vonatkozó 

6.971.700.Ft ellenkövetelést a bíróság amiatt utasította el, mert a kirendelt szakértő 

véleménye szerint a három közreműködő („2.” Kft., „1.” GmbH. „3.” Kft.) 

tevékenységére nem volt szükség a projekt teljesítéséhez. Igénybevételükre nem azért 

került sor, mert a felperes nem megfelelően végezte volna a munkáját. Késedelemből 

és téliesítésből származó többletköltséget az alperes amiatt nem követelhet alappal, 

mert a felperes késedelmesen nem teljesített. Az alperes két alkalommal rendelte el a 

munka szünetelését oly módon, hogy azok időtartama a kirendelt szakértő véleménye 

szerint indokolatlanul hosszú volt. Ellenőrző fúrások díját amiatt nem követelhette az 

alperes a felperestől, mert a magfúrások elvégzése a szakértői vélemény szerint a 

felperesnek nem volt szerződési kötelezettsége. Ugyanakkor a városháza épülete 

süllyedése miatt felmerült javítási költségeket a fokozott veszéllyel járó tevékenységet 



folytató felperes által okozott kárnak minősítette a bíróság. (Ptk.345.§ (1) bekezdés) A 

javítási költségek szakvélemény szerinti összege 6.374.298.Ft volt, a károkat az 

alperes javíttatta ki, annak költségeit a Ptk.484.§-a, 486.§ (2) bekezdése és 479.§ (1) 

bekezdése alapján követelheti. A szakvélemény szerint a szükséges és indokolt javítási 

költség 6.374.298.Ft volt, amelyet az alperes – a felperes által elismert – zagyszállítás 

költségével (207.000.Ft) együtt alappal követelt. (együtt: 6.581.298.Ft)  

 

A törvényszék a felperes 1.776.750.Ft szállítói tartozását, valamint a vállalkozási 

szerződés 3/g. pontját, illetve a felperes felszámolás alá kerülését együtt értékelve azt 

állapította meg, hogy a felperes végszámlakövetelése (14.795.820.Ft) a felszámolás 

kezdő időpontjával, 2013. április 3. napjával vált esedékessé. A felszámolás 

elrendelésére figyelemmel ugyanis ezt a szállítói követelést a felperes közvetlenül már 

nem, csak a felszámolási eljárás rendje szerint elégítheti ki.  

 

A vállalkozási szerződések egyező szövegű 4/w. és 4/v. pontjai szabályai 

értelmezésében a bíróság egyetértett a felperes álláspontjával, azzal, hogy a kikötés azt 

szolgálta, hogy az alperes az általa visszatartott összeget meghiúsulási kötbér címén a 

felszámolási eljárás keretein kívül, jótállási- szavatossági kötelezettség tényleges 

felmerülésére és teljesíthetőségére tekintet nélkül megszerezze. Ez a szerződési kikötés 

így a hitelezők érdekeit sérti, jogszabály megkerülésére irányul, amely a Ptk.200.§ (2) 

bekezdése alapján semmis. Ezeket a szerződési rendelkezéseket tehát a bíróság a 

semmisség miatt figyelmen kívül hagyta. A keresettel szintén érvényesített jóteljesítési 

garancia esetében a törvényszék rámutatott, hogy az a szerződés szerint a végszámla 

kiállításáig tartható vissza, melyre 2011. december 1. napján sor került. Ezért annak 

visszafizetése már esedékessé vált. A jótállási garancia tekintetében úgy ítélte meg, 

hogy az a Cstv.38.§ (5) bekezdése szerint, óvadékként a felszámolás kezdő időpontja 

után a felperesnek visszajár. Az alperes ugyanis a felszámolás kezdő időpontjától 

számított három hónapon belül alapos jótállási igényt nem érvényesített, míg az 

épületkárok javításával kapcsolatos költség nem minősül az alperes felé fennálló 

jótállási kötelezettség teljesítésének. A bíróság elvetette az alperes számlázási 

késedelemre vonatkozó védekezését és megállapította, hogy önmagában a számla 

kiállításának hiánya a Ptk.302.§ b/ pontja alapján nem minősül jogosulti 

késedelemnek. A felperes elvégezte a vállalkozási szerződésben meghatározott 

munkát, illetve az elrendelt pótmunkákat, díjának kifizetése esedékessé vált, 

végszámláját 2011. december 1. napján kiállította. A szerződés 3/g. pontjának 

értelmezése alapján a vállalkozói díjtartozás és a teljesítési garancia a felperes 

felszámolása kezdő időpontjával, 2013. április 3. napján vált esedékessé. A jótállási 

garancia esedékessége a felszámolás kezdő időpontját követő harmadik hónap, azaz 

2013. július 4. napja. Ezekre tekintettel a törvényszék a 6.581.298.Ft kijavítási 

költségre vonatkozó alapos ellenkövetelést elsődlegesen a jótállási garanciaként 

visszajáró 2.130.424.Ft-ba számította be, míg a fennmaradó részt a vállalkozói díjként, 

pótmunkadíjként és jóteljesítési garanciaként visszatartott 16.925.345.Ft együttes 

összegébe. Ezért az alperes 12.474.471.Ft, valamint annak a 2013. április 3. napjától a 

kifizetés napjáig járó késedelmi kamata megfizetésére köteles. A romemlékekre 

vonatkozó szerződés alapján az alperes 481.250.Ft vállalkozói díj, 725.000.Ft 

teljesítési garancia és 725.000.Ft jótállási garancia összeg megfizetésére köteles. 



 

Elsődlegesen az elsőfokú ítélet megváltoztatása és a kereset teljes elutasítása, míg 

másodlagosan annak hatályon kívül helyezése iránt az alperes terjesztett elő 

fellebbezést. Elsődlegesen tévesnek tartotta az ítélet azon megállapítását, hogy a 

felperes által vállalt munkáknak nem képezte részét sem a kivitelezést megelőző 

alapfeltárás, sem pedig a teljesítés utáni ellenőrző fúrások elkészítése. Hivatkozott a 

„speciális geotechnikai munkák kivitelezése jet-habarcsosítás” szabvány kikötésére, 

valamint a felperes technológiai utasítása 5.8.2. pontjára, amely utóbbi szerint a 

kitűzési munkákat meg kell előzze az erősítendő épület alapjainak újbóli feltárása, 

ellenőrzése. A szerződés 1. számú melléklete úgy rendelkezett, hogy amennyiben a 

tényleges alapozási sík eltér az alapfeltárásban megadottól (magasabban van), a 

visszahúzás során a nagynyomású injektálást legalább 20 cm-rel e szint fölött kell 

folytatni. Ezen rendelkezések miatt a felperesnek a kivitelezési munkája végzése 

közben észlelnie kellett, hogy hol van az alapozás síkja, és amennyiben az a tervben 

szereplő feltételezett szinttől eltér, akkor a jetelési munkákat a tényleges alapozási 

síkhoz igazodóan kell elvégeznie. A felperes a fúrásai során pontosan meg tudta 

állapítani, hogy hol van a tényleges alapozási sík és tudta azt is, hogy az eltér az 

alapozási tervben rögzítettektől. A felperes a munkáját ennek ellenére mégsem a 

szerződés rendelkezései szerint – a nagynyomású injektálást legalább 20 cm-rel a 

tényleges alapozási sík fölé húzva – végezte el. Ezekre figyelemmel nem helytálló a 

törvényszék a felperes szerződési feladataira és az elvégzett munkái ellenértéke 

elszámolására vonatkozó határozata sem. A törvényszék nem értékelte kellőképpen, 

hogy a felperes elmulasztotta kezdeményezni a feltárásai eredménye értékelését. A 

felperest ugyanis mind a Ptk.392.§ (2)-(4) bekezdése, mind pedig a szerződés 4/h. 

pontja alapján értesítési kötelezettség terhelte. A kirendelt szakértő szintén 

megállapította, hogy a felperes a szükséges ellenőrző fúrásokat elvégezte, de nem 

kezdeményezte a tapasztalatok értékelését. A 2011. május 2. napján kelt A/63. szám 

alatt csatolt egyeztetési jegyzőkönyv szerint az alapozási terv által meghatározott 

alapozási sík jelentősen eltért a kivitelező által készített geotechnikai fúrások által 

meghatározott tömör, jóminőségű és szilárdságú alaptestrész alsó síkjától. A felperes 

ezekből következően már a munkája kezdetekor is tudta, hogy pótmunkát kell 

végeznie, az nem lenne szerződéses feladata, ezt azonban egyszer sem jelezte. 

Jogorvoslati kérelmében részletesen elemezte a munkák leállításának szükségét és az 

időtartam helyességét. A 2011. április 2-i helyszíni bejárás azzal az eredménnyel járt, 

hogy a statikus tervező feltételeket támasztott a munkák folytathatóság érdekében. 

Úgy ítélte meg, hogy a felek a teljesítés igazolása, ellenőrzése módjában egyértelműen 

megállapodtak, mivel a szerződés 1. számú melléklete úgy rendelkezett, hogy a jetelés 

elkészülte után az alaptestet a múzeum, illetve az önkormányzat felől magfúrással meg 

kell fúrni, az injektálás, illetve az esetleges üregek ellenőrzése érdekben. A szerződés 

6. számú melléklete szerint az ellenőrzés magfuratokkal történik a szomszédos 

pincehelyiségekből. Ennek megfelelően a felek között nem az ellenőrző fúrások 

elkészítése tekintetében, hanem azok darabszámában volt csak vita. A kirendelt 

szakértő ugyanakkor a felek szerződési kikötéseit felülírta és úgy nyilatkozott, hogy a 

megfelelőséget máshogy – nem próbafúrásokkal, hanem dokumentációval – is lehet 

igazolni. Helyesen a felperes által végzett ellenőrző fúrásokból az alperes nem ítélhette 

meg, hogy a felperes szerződésszerűen teljesített-e, mivel az eredményes 



magfúrásokból vett minták nem igazolták az alapmegerősítés megfelelőségét. A 

pótmunka elszámolás hibájaként azt jelölte meg, hogy elmulasztotta az elmaradt 

munkaeredmény díját levonni. Az elszámolás során helyesen nem csak a 0 – -1,5 

méter közötti rétegre irányadó alacsony nyomású injektálás díját kellett volna levonni, 

hanem a -2,3 méter – 4,5 méter közötti elmaradt kisnyomású injektálás díját is. 

Fenntartotta az elsőfokú eljárásban már előadott azon hivatkozását, hogy az esetleges 

pótmunkák elszámolásánál helyesen nem a felperes által megadott 

35.700.Ft/folyóméter, hanem 23.631.Ft/folyóméter egységárral kell számolni. A 

felperes átalánydíja az alperes számítása szerint az elmaradó injektálási munkák 

6.758.920.Ft díjával csökkentendő. Fenntartotta azon megítélését is, hogy az elsőfokú 

bíróság által kirendelt szakértő helyett másik szakértőt kell kirendelni, a szakvélemény 

aggályos (Pp.182.§ (3) bekezdés), mivel a szakértő számos okirati bizonyítékot nem 

vett figyelembe, vagy a rendelkezésre álló okirati bizonyítékokkal ellentmondó 

kijelentéseket tett. A fellebbezésében fenntartotta az elsőfokú eljárás során kifejtett 

érvei közül azokat is, amelyek arra irányultak, hogy miért nem volt megfelelően 

kiállítva a felperes számlája. Utalt a vállalkozási szerződés 3/a., 3/d., f. és 9/c. 

pontjaira is. A Legfelsőbb Bíróság GK 66. számú állásfoglalása szövegéből azt szűrte 

le, hogy a bírói gyakorlat szerint a számlázási kötelezettség elmulasztása csak 

annyiban nem érinti a szolgáltatás esedékességét, amennyiben a felek külön fizetési 

határidőben nem állapodtak meg. A felek azonban jelen esetben szerződésben 

szabályozták az alperesre irányadó fizetési határidőket és a felperesi követelés 

esedékessé válását is. A szerződés szerint a teljesítési határidő a felperes által kiállított 

hibátlan, komplett dokumentációval ellátott számla alpereshez érkezésével kezdődik, a 

fizetési határidő az e naptól számított 45. nap. Helyesen a felperes nem egy, hanem 

számos okból mulasztotta el a számlák szabályszerű kiállítását, mellyel a jogosult 

késedelembe esett, amely a kötelezett késedelmét a Ptk.303.§ (3) bekezdése szerint 

kizárja. Végül kitért arra, hogy a felek a szerződés 4/w. pontjában jótállási – 

szavatossági kötbért kötöttek ki, amely a visszatartott jótállási garancia összegére 

vonatkozott. A kötbérfelelősség beállta feltételeként „egyértelműen, feketén-fehéren” 

rendezték a felperes felszámolás alá kerülését is. A felperes felelős az oldalán 

bekövetkezett lehetetlenülésért. Ezért az egyértelműen rendezett jogviszony esetén 

nincs helye a visszatartás utólagos óvadékként minősítésére csak azért, hogy az összeg 

a felszámoló érdekében a felszámolási vagyon körébe vonható legyen.  

 

Fellebbezését a másodfokú eljárás során kiegészítette. Abban kiemelte, hogy a 

vállalkozó felperes a teljesítés során a vállalkozói díj mintegy ötödét kitevő kárt 

okozott a városháza épületében az elsőfokú ítélet jogerős rendelkezése szerint. A 

kivitelezés kezdete előtt a felperes nem utalt a környező épületekben keletkező kár 

lehetőségére, csak a t. kismértékű süllyedését helyezte kilátásba. A törvényszék 

ítéletében nem tulajdonított jelentőséget a munka leállításának vizsgálatánál a 

városháza épületében bizonyítottan bekövetkező kárnak. Idézte megrendelője azon 

utasításait, amellyel a városházában keletkezett károk miatt a munka szünetelését 

kérte. 

 

A felperes fellebbezési ellenkérelmében az elsőfokú részítélet fellebbezett része 

helybenhagyását kérte. 



 

 

Az ítélőtábla az elsőfokú bíróság részítéletét a fellebbezés és az arra előterjesztett 

fellebbezési ellenkérelem korlátai között bírálta felül (Pp.253.§ (3) bekezdés) és 

megállapította, hogy a fellebbezés nagyobbrészt nem alapos.  

 

 

Az elsőfokú bíróság a részítélet alapjául szolgáló tényállást túlnyomórészt helytállóan 

állapította meg, és így nagyobbrészt helyes volt az abból levont érdemi 

jogkövetkeztetés is. A törvényszék azonban elmulasztotta a részítélet alapjául szolgáló 

tények maradéktalan megállapítását a t. alap-megerősítési munkái vállalkozási 

szerződése módosítása folytán elmaradó, a jetelést követő kisnyomású injektálás 

esetében. Emiatt – részbizonyítás keretében – szükséges volt a szakértői bizonyítás 

másodfokú eljárás során történő kisebb mértékű kiegészítése. 

 

I. 

 

A törvényszék az eljárása során a felperes által végzett pótmunka díjának 

meghatározására kirendelt igazságügyi szakértő, a Széchenyi István Egyetem Építész-, 

Építő- és Közlekedésmérnöki Kar Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszéke 

többszörösen kiegészített szakértői véleményét (41., 54., 56., 57. szám alattiak) 

helytállóan mérlegelve állapította meg azt, hogy a 2011. május 6. napján módosított, a 

s.-i Tűztorony alap-megerősítési munkáira kötött vállalkozási szerződés teljesítése 

során a felperes milyen terjedelmű pótmunkákat végzett el. A részletesen megindokolt 

és alátámasztott szakvélemény szerint a felperes az eredeti műszaki tartalmon felül 

136 darab 80 cm átmérőjű jet-oszlopot készített a -4,5 méter és a -2,3 méter közötti 

zónában 12.332.647.Ft költséggel; majd a 2011. július 16-i pótlólagos megrendelés 

után 14 darab 80 cm átmérőjű jet-oszlopot készített a -3,8 méter és a -2,5 méter közötti 

zónában 1.518.110.Ft költséggel; majd a 2011. július 22-i megrendelés után 16 darab 

80 cm átmérőjű jet-oszlopot készített a -4,7 méter és a -2,8 méter közötti zónában 

1.245.770.Ft kiadással. Ezen pótlólagos munkatételek együttes, 15.096.527.Ft 

költségéből a felperes 14.009.380.Ft pótmunkadíjat követelt. A szakértői vélemény 

alapján a törvényszék helyesen vonta le a felperesnek járó pótmunkadíjból a 0,0 és a 

 -1,5 méter közötti réteg elmaradt kisnyomású injektálása díját 1.100.899.Ft összegben 

Az alperes fellebbezésében a részítélet kiegészített szakvéleményen alapuló pótmunka- 

és elmaradt munka elszámolását több okból is vitatta. 

 

A./ 

 

Az alperes egyrészt azzal érvelt, hogy a felperest a vállalkozási szerződés szerint 

terhelte a kivitelezés megkezdése előtt az alapfeltárás, melynek eredményét a 

Ptk.392.§ (2)-(3) bekezdése alapján közölni tartozott az alperessel. Így amennyiben az 

alapfeltárás során azt észlelte, hogy az alapozási sík eltér az alperes által elfogadott 

felperesi árajánlat (5/A/3) -5 méter alapozási síkjától, tájékoztatnia kellett volna őt. Az 

alperes megítélése szerint ez a tájékoztatás elmaradt, ezért a felperes az eltérő 



alapozási sík miatt szükséges szerződésmódosítás többlet műszaki tartalma folytán 

felmerült pótmunkadíjat nem követelheti. 

 

Ebben a körben a fellebbező alperes helyesen érvelt azzal, hogy az alap-megerősítési 

munkák vállalkozási szerződése 6. számú mellékletét képező felperesi „módszerleírás 

– technológiai utasítás” (5/A/4) 5.8.2. pontja szerint „a kitűzési munkát meg kell 

előzze az erősítendő épület alapjainak újbóli feltárása – ellenőrzése, az alapsíkok 

őrpontokkal való rögzítése, hogy a tényleges geometriai pozíciók pontosan 

meghatározhatóak legyenek”. A vállalkozási szerződés 1. számú mellékletét jelentő 

kiviteli terv műszaki leírása erre nézve tartalmazza, hogy „amennyiben a tényleges 

alapozási sík eltér az alapfeltárásban megadottól (magasabban van) a visszahúzás 

során a nagynyomású injektálást legalább 20 cm-t e szint fölé kell folytatni”.  

 

Az alapfeltárás kötelezettségét illetően azonban már nem az alperes, hanem a felperes 

érvelt helytállóan azzal, hogy a technológiai utasítás nem határozta meg azt, hogy az 

alapfeltárást melyik szerződő félnek, a megrendelő alperesnek, avagy a vállalkozó 

felperesnek kell elvégeznie. Ettől függetlenül a felperes a szerződésben vállalt jetelési 

munka megkezdését megelőzően az alapok feltárását elvégezte, megállapította a 

tényleges alapsíkot és az alaptest különböző minőségű részeit is elkülönítette. Ezen túl 

– az alperes fellebbezési érvelésével szemben -  az alapfeltárás során tapasztaltakat az 

építési naplóban közölte az alperessel, tehát a Ptk.392.§ (2) bekezdése alapján őt 

terhelő értesítési kötelezettségének eleget tett. 

Az alapfeltárás eredményéről és a tényleges alapozási sík a kiviteli tervben foglaltaktól 

(műszaki leírás 2. pont) részbeni eltéréséről az alperes kellő időben értesülhetett és 

ennek tudatában kezdeményezhette a szerződés műszaki tartalma általa szükségesnek 

tartott módosítását. A törvényszék így – a kiegészített és kellően alátámasztott 

szakvélemény alapján – helyesen foglalt állást az alapfeltárás megítélése során. Az 

alperes pedig az alapfeltárás eredménye közlésének elmaradására hivatkozással nem 

mentesülhetett a szerződésmódosítás miatt felmerült pótmunkadíj alól. 

 

Az alperes véleményével szemben pedig a peradatok azt támasztják alá, hogy a 

próbafúrások eredményesek voltak, mert abban megszilárdult cement volt található.  

 

B./ 

 

Másodsorban az alperes a fellebbezésében arra hivatkozással vitatta a felperes 

vállalkozói díj – és pótmunkadíj iránti keresetét, hogy az elvégzett ellenőrző fúrások 

nem igazolták a felperes szerződésszerű teljesítését. Ebben a körben az alperes szintén 

helytállóan hívta fel véleménye alátámasztására a vállalkozási szerződés alapiratait. 

Így a szerződés 6. számú melléklete, a technológiai utasítás (5/A/4) 5.8.9. pontja úgy 

rendelkezett, hogy az elkészült alap-megerősítés ellenőrzése magfuratokkal történik a 

szomszédos pincehelyiségekből. „A jet-oszlopok akkor jók, ha a furatok nem 

harántolnak eredeti termett talajt vagy cementtel át nem itatott zónát.” A szerződés 1. 

számú melléklete, a kiviteli terv műszaki leírása erre nézve úgy rendelkezett, hogy „a 

jetelés elkészülte után az alaptestet a múzeum, illetve az önkormányzat felől 

magfúrással meg kell fúrni az injektálás, illetve az esetleges üregek ellenőrzése 



érdekében.” A szerződés mellékletei ezen kikötése alapján az elsőfokú eljárás során a 

felperes mutatott rá helyesen arra, hogy sem a kiviteli terv műszaki leírása, sem pedig 

a technológiai utasítás nem határozza meg azt, hogy az ellenőrzés érdekében hány 

darab ellenőrző furatot és melyik félnek kell elkészítenie. Ugyanakkor a felperes maga 

is úgy ítélte meg, hogy a szerződés mellékletei a terhére egy-egy darab ellenőrző furat 

készítését írják elő, egyet a múzeum, egyet pedig a városháza felől. (52/A/64, a 

felperes 2011. július 30. napján kelt levele az alpereshez) A kirendelt igazságügyi 

szakértő ezen okiratok, valamint a vállalkozási szerződés 4/a. pontja alapján a 

szerződés teljesítésére irányadó MSZ EN 12716, „speciális geotechnikai munkák 

kivitelezési jet-habarcsosítás” elnevezésű magyar szabvány rendelkezései alapján 

vizsgálta a felperesi teljesítés ellenőrzése igazolását. Az ilyen módon rendelkezésre 

álló adatokból a szakértő alapos, részletes és körültekintő elemezéssel arra mutatott rá, 

hogy a szerződés szerint alkalmazni rendelt magyar szabvány a próbajetek és az egyes 

szerkezeti jet-oszlopok megfelelő kivitelezésének igazolását a teljesítés során felvett 

jegyzőkönyvekkel tartja igazolhatónak. A felperes ennek a jegyzőkönyvezési 

kötelezettségének eleget tett, illetve ezen túl a tervező által szükségesnek ítélt négy 

ellenőrző fúrásból kettő elvégzését magára vállalta. A jegyzőkönyvek és az ellenőrző 

furatok eredménye pedig igazolja a felperes szerződésszerű teljesítését. Ezért a 

fellebbezésben kifejtettekkel szemben a szakértő nemhogy a szerződés rendelkezéseit 

felülírva, hanem éppen a szerződés szerint alkalmazni rendelt szabvány kikötése 

alapján ítélte meg úgy, hogy a furatok jegyzőkönyvezése az alkalmas módszer a 

teljesítés ellenőrzésére. Erre figyelemmel a törvényszék az ellenőrző fúrások esetében 

is helytállóan mérlegelte a szakértői bizonyítás által szolgáltatott bizonyítékokat és az 

alperes a teljesítés ellenőrzése hiányára hivatkozással sem mentesülhet a díjfizetés 

alól. 

 

C./ 

 

Az alperes – harmadrészt – a pótmunka elszámolást amiatt is vitatta, mert megítélése 

szerint elmaradt munkaként nem csupán a 0,0 - -1,5 méter közötti alapréteg 

kisnyomású injektálása 1.100.899.Ft tételét kell levonni, hanem a -2,3 méter - -4,5 

méter közötti – illetve utóbbi érvelése szerint a 0,0 - -2,3 méter közötti - kisnyomású 

injektálás elmaradó munkája költségét is. Számításai szerint az elmaradt munka 

mennyisége 808 folyóméter, kiadása 6.758.920.Ft.  

 

Az alperes a további elmaradó munkákra vonatkozó számításait – részben eltérő 

tartalommal – már az elsőfokú eljárás során is előterjesztette. A törvényszék ezeket a 

számításokat a kirendelt igazságügyi szakértőnek megküldte, azonban a szakértő 

kiegészítő szakvéleményében azokat részletesen nem értékelte, mivel abból indult ki, 

hogy a munkák befejezését követően a felek a 2011. október 6. napján kelt 

teljesítésigazolás okiratában kölcsönösen elfogadták a felperes által kivitelezett 

furatok, oszlopok mennyiségét, egységárát és az elmaradó munkák ellenértékét. A 

kiegészítő szakvélemény szerint az alperesi észrevételekben olyan új adatok 

szerepelnek, melyek „árszakértői újraértékelést” kívánnak meg.  

 



Az ítélőtábla egyetértett az alperes azon fellebbezési érvelésével az elmaradó munkák 

esetében, hogy a 2011. október 6. napján felvett „teljesítésigazolás” esetén az alperest 

képviselő Ny.A. – az okiratra  vezetett feljegyzés szerint – csak a táblázatokban 

szereplő műszaki mennyiségeket fogadta el, azonban az egységárakat nem. Erre 

tekintettel az elsőfokú eljárás során lefolytatott szakértői bizonyítás – a vállalkozási 

szerződés módosítása folytán szükségessé vált jet-oszlopok -2,3 méterig felhúzása 

folytán – elmaradt kisnyomású injektálás (elmaradó) díja tekintetében hiányos volt. A 

szakértői bizonyítás ezen elmaradt része olyan terjedelmű volt, amely az elsőfokú 

eljárás során előterjesztett műszaki szakértői vélemény fellebbezési eljárás során 

történő kiegészítésével orvosolható volt, így az ítélőtábla az alperes indítványára a 

másodfokú eljárás során a szakvélemény kiegészítését rendelte el.  

 

A -4,5 méter feletti alaptest-zónában elmaradt, jetelést követő kisnyomású injektálás 

elmaradó költsége meghatározására lefolytatott szakértői bizonyítás  során az 

igazságügyi szakértő írásban és személyesen is véleményt nyilvánított az alperes 

észrevételeire kiegészített szakvéleményében. A szakértőnek – és a szakvélemény 

alapján a másodfokú bíróságnak – két lényeges tény körében kellett megállapításokat 

tennie, így az elmaradt kisnyomású injektálás egységára (a./) és az elmaradt 

kisnyomású injektálás mennyisége (b./) tekintetében.  

 

Az egységár esetében a szakértő – a vállalkozási szerződés 9. számú mellékletét 

képező, az alperes által elfogadott költségvetés– alapján helyesen indult ki abból, hogy 

a jetelést követő kisnyomású injektálás kiadása nem szerepelt a költségvetésben, mely 

csak úgy értelmezhető, hogy annak kiadását a felperes bekalkulálta a 80 cm átmérőjű 

jet-grouting testek készítése 35.700.Ft/méter egységárába. A szerződési tárgyalások – 

illetve a költségvetés kialakítása során tehát a felperes a jetelés követő kisnyomású 

injektálásra külön költségvetési tételt nem határozott meg, viszont ezzel arányosan – 

bizonyos mértékig – a 80 cm átmérőjű jet-oszlopok készítésére magasabb árat 

határozott meg. Így a jetelést követő kisnyomású injektálás egységára meghatározása 

során a „furatok kiinjektálása” munkatétel 8.365.Ft/méter egységárából kellett 

kiindulni. (Gf.15. kiegészítő szakvélemény 12. oldal) A szakértő részletesen levezette, 

hogy a furatok kiinjektálására meghatározott 8.365.Ft/méter egységárnál a jetelést 

követő kisnyomású injektálás egységárának – annak külön tételként szerepeltetése 

esetén – kisebb kiadásúnak kell lennie. Ez a csatlakozó, jetelést követő kisnyomású 

injektálás ugyanis kevesebb munkaerő-ráfordítást, figyelmet kíván, a vállalkozó már 

„ráállt az adott pontra”, működtette az eszközeit, megoldotta a zagykezelést és kisebb 

az ilyen injektálás anyagigénye is. A kezelendő alaptestrész ugyanis ilyenkor a 

cementlével már a végzett fúrás során is átitatódik. Ezen elemzés és részletes érvek 

felsorolását követően a szakértő a jetelést követő kisnyomású injektálás díját az 

egyébkénti, a költségvetésben szereplő kisnyomású furat injektálás 8.365.Ft/méter 

egységára fele összegében, 4.182.Ft/ méter egységárban határozta meg. A szakértő a 

szakmai érveit ebben a körben az alperes további észrevételeire is fenntartotta, kellő 

magyarázattal látta el. Ezért az ítélőtábla az alapos és aggálymentes (Pp.182.§ (3) 

bekezdés) kiegészítő szakvéleményt a jetelést követő kisnyomású injektálás esetében 

is elfogadta.  

 



Az elmaradt kisnyomású injektálás mennyisége esetében abból a szakértői 

megállapításból kellett kiindulni, hogy azt eleve nem a 0,0 méter szintig, hanem csak a 

-1,5 méter szintig kellett elvégezni, így a -1,5 méteres szint az, ameddig egyáltalán a 

jetelés követő kisnyomású injektálás elmaradása felvethető. A -1,5 méter feletti szint 

elmaradt munkáját pedig a felek 1.100.899.Ft-ban egyetértőleg már le is vonták. 

(Gf.15. kiegészítő szakvélemény 16. oldal 1. bekezdés) A szakértő a -4,5 méter és a -

2,3 méter elmaradó, jetelést követő kisnyomású injektálás mennyiségét 322 

folyóméterben határozta meg, mely a 4.182.Ft/méter egységárral számolva 

1.346.604.Ft költségű elmaradt munkatételt jelent. (Gf.15., 16., 18. oldal)  

 

Az alperes kiegészítő szakvéleményre előterjesztett újabb észrevételeire a szakértő 

már úgy nyilatkozott, hogy a bíróság mérlegelési körébe (Pp.206.§) tartozik annak 

megítélése, hogy az alap-megerősítés tervezője, P.Á. tanú vallomásának 

figyelembevételével megállapítható-e az, hogy a -2,3 méter és a -1,5 méter közötti 

alaptestben is elmaradt a jetelést követő kisnyomású injektálás.  

Az alperes észrevételeiben hivatkozott tanúvallomás szerint az oszlopok felhúzásával 

2,5 méterig (helyesen: 2,3 méterig) váltotta ki a cementteljes injektálást a jet-

groutingos eljárás. „A terv szerinti cementtejes injektálást azonban 2,5 méter 

(helyesen: 2,3 méter) felett elhagytuk, mivel annyira szilárd volt az alaptest.” 

 

Az ítélőtábla az alap-megerősítés tervezője idézett tanúvallomása alapján úgy ítélte 

meg, hogy a jetelést követő kisnyomású injektálás az alaptest -4,5 méter - -1,5 méter 

közötti tartományában is elmaradt, mely 542 folyóméter elmaradó kisnyomású 

injektálást jelent. Az 542 folyóméter elmaradt munka költsége (4.182.Ft/méter 

egységárral számolva) 2.266.644.Ft. Ezt az összeget tehát a felperesnek pótmunkadíj 

címén járó összegből (12.474.471.Ft) szintén le kellett vonni.  

 

Az ítélőtábla a másodfokú eljárásban lefolytatott szakértői bizonyítás részletezett 

eredményével az elsőfokú bíróság által megállapított részítéleti tényállást kiegészítette. 

 

A már említettek szerint az ítélőtábla elvette az alperes azon érvelését, hogy a 0,0 - -

1,5 méter közötti alaptest-rétegben is elmaradt volna a jetelést követő kisnyomású 

injektálás. Ugyanis a szakvélemény szerint azt eleve nem is kellett a 0,0 méter szintig 

elvégezni, illetve a felek annak elvégzését szükségtelennek találták.  

 

Az ítélőtábla elvetette az alperes másik szakértő kirendelésére vonatkozó indítványát, 

illetve annak teljesítése érdekében szükségtelennek találta az elsőfokú részítélet 

hatályon kívül helyezését. A másodfokú eljárásban kiegészített műszaki szakértői 

vélemény ugyanis nem szenvedett olyan fogyatékosságban (Pp.182.§ (3) bekezdés), 

amely miatt további szakértői bizonyításra lett volna szükség. A szakértő a perben 

felmerült valamennyi kérdést nagy terjedelemben, részletesen, számos szakmai érvvel 

és peradattal alátámasztva válaszolta meg, így az érdemi döntéshez szükséges 

szakkérdések további vizsgálata nem indokolt. 

 

II. 

 



Az alperes fellebbezésében a Ptk.397.§ (1) bekezdése és a Legfelsőbb Bíróság – már 

hatályon kívül helyezett, de a gyakorlatban továbbélő – GK 66. számú állásfoglalása 

téves értelmezésével jutott arra a következtetésre, hogy a felperes vállalkozó díj igénye 

nem vált esedékessé, és így késedelmi kamatot nem igényelhet. 

 

A fellebbezésben is ismertetett GK 66. számú állásfoglalás I. pontja szerint a 

vállalkozó díja, az ellenszolgáltatás – kivéve, ha a felek külön fizetési határidőben 

állapodtak meg – a szolgáltatás teljesítésekor (átadásakor) válik esedékessé. (Ptk.397.§ 

(1) bekezdés) A számlázási kötelezettség elmulasztása vagy késedelmes teljesítése az 

ellenszolgáltatásnak a szolgáltatás teljesítésekor való esedékessé válását nem érinti, 

jogosulti késedelemként azonban a kötelezett – késedelmi kamatfizetési 

kötelezettségét előidéző – egyidejű fizetési késedelmét kizárja.  

 

Az alperes téves értelmezésével szemben tehát a számlázási kötelezettség esetleges 

elmulasztása sem a fellebbezésében kiemelt „szolgáltatás esedékességét”, sem pedig 

az ellenszolgáltatás esedékessé válását nem érinti. A számlázás elmulasztása – 

helyesen csak – jogosulti késedelemként (Ptk.303.§ (3) bekezdés) a kötelezett 

késedelmi kamatfizetésben jelentkező egyidejű fizetési késedelmét zárja ki. Ezért a 

jogosult számlázási késedelem esetén nem a teljesítéstől (avagy: a külön kikötött 

fizetési határidőtől), hanem csak a keresetindítástól igényelhet késedelmi kamatot a 

kötelezettől.  

 

A felek a vállalkozási szerződésük szintén az alperes által kiemelt 3/d, f. pontjaiban 

valójában nem külön – a szolgáltatás teljesítésétől eltérő -  fizetési határidőben 

állapodtak meg, hanem többszörös, kellően körül nem írt és az alperes megítélésétől 

függő feltételtől (Ptk.228.§ (1) bekezdés) tették függővé az alperes fizetési határideje 

kezdetét. 

 

Az alperes 2011. október 6. napján kelt teljesítésigazolása alapján a felperes a 

vállalkozói díjáról a végszámlát 2011. december 1. napján (11.129.376.Ft összegről) , 

2011. november 25-i esedékességgel kiállította. A törvényszék azonban részítéletében 

mégsem ezen időponttól, hanem a felperes felszámolása kezdő időpontjától (2013. 

április 3.) állapított meg késedelmi kamatot a felperes díjkövetelése után. (részítélet 

IV., VII. pont) A megrendelő alperes rendelkezésére állt a számlázást megelőzően a 

szerződés 3/f. pontja szerinti teljesítésigazolás, míg a felperes átadta az ellenőrző 

furatok eredményének jegyzőkönyveit is. Ugyanakkor a szerződés 3/d. pontjának azon 

kikötése, amely szerint „a megrendelő fizetési határideje a teljes és felülvizsgálható, 

magyar jogszabályoknak megfelelő, komplett dokumentációval ellátott számlák 

megrendelőhöz történő beérkezésével kezdődik” nem határozza meg egyértelműen a 

szükségesnek ítélt számlamellékleteket. Így minden esetben a megrendelő alperes 

egyoldalú megítélésére volt bízva, hogy a felperes számláját befogadja-e, és ezzel a 

felperesnek járó díj esedékessé válik-e. A fizetési határidő ilyen meghatározatlan, 

bizonytalan feltétele – érthetetlen feltételként – a Ptk.228.§ (3) bekezdése szerint 

semmis, amelyre az alperes jogot nem alapíthat. 

 

III. 



 

A fellebbezésben az alperes kellő alap nélkül vitatta, hogy a törvényszék a Tűztorony 

alap-megerősítési munkái szerződése 4/w. és a romemlékekre vonatkozó szerződés 

4/v. pontja „jótállási-szavatossági kötbér” kikötését óvadéknak minősítette, amely a 

szerződés részleges semmissége (Ptk.200.§ (2) bekezdés) miatt a vállalkozó 

felperesnek visszajár. A bíróságok gyakorlata töretlen és egységes abban a kérdésben, 

hogy az olyan jóteljesítési garancia, amely lehetővé tesz a megrendelő részére hibás 

teljesítés esetére a kijavítás költségeinek közvetlen érvényesítését a vállalkozói díjból 

visszatartott összegből óvadékként funkcionál a vállalkozási szerződés hibás 

teljesítésével kapcsolatos szavatossági jogok biztosítására. (így: Legfelsőbb Bíróság 

Gfv.X.30.285/2009/6., Gf.IX.30.130/2011/6., Fővárosi Ítélőtábla  

12.Gf.40.575/2011/2., Szegedi Ítélőtábla Gf.III.30.104/2015/2.) 

 

Helyesen ítélte meg az elsőfokú bíróság azt is, hogy a jótállási-szavatossági 

(jóteljesítési) garancia óvadékként a Cstv.38.§ (5) bekezdése alapján a felperesnek 

visszajár, mivel az alperes a felszámolás kezdő időpontjától számított három hónapon 

belül kijavítási igénnyel nem élt. A szerződések 4/w. és 4/v. pontjai azon kikötése 

pedig, amely szerint a felperes felszámolása elrendelésével a kikötött biztosíték az 

alperest illeti meg, kerülő szerződésként (Ptk.200.§ (2) bekezdés) semmis, mivel az 

óvadékot csak a kielégítés céljára szabad felhasználni, amellyel ellentétes kikötés 

semmis. (BDT 2000/285)  

 

IV. 

 

Az alperes fellebbezése kiegészítésében kifejtettekkel szemben a felperes a Tűztorony- 

alap-megerősítési munkái megkezdése előtt felhívta az alperes figyelmét arra, hogy a 

környező épületekben kár keletkezhet. Így a 2010. december 1. napján kelt ajánlatában 

(5/A/3) szerepel, hogy az „alap-megerősítés során a leggondosabb technológia 

alkalmazása esetén is az érintett épületben bizonyos mozgások és feszültségek 

léphetnek fel, amelyek azok állagától függő következményekkel járhatnak.” Az ajánlat 

ugyan az „érintett épület” károsodása lehetőségére utal, azonban a kétségtelen 

peradatok szerint a Tűztorony és a városháza épülete egybeépített. Ezt kiemeli a 

felperes 2011. április 18. napján kelt alpereshez címzett faxának 6., amely szerint a 

városháza és a Tűztorony szerkezetileg nem különül el. A felperes felhívta a figyelmet 

arra, hogy „mikrorezgést okoz a mészkőalap átfúrása is, de az alap környezetében 

mikrorezgések keletkezhetnek a 400 baros injektálás közben is, amit átvehet a 

szomszédos épület. Ezek a rezgések kifogástalan állapotban lévő szerkezetek esetében 

semmilyen károsodást nem okoznak, de bizonytalan statikai állapotú építmények 

esetében hajszálrepedések megjelenése várható”. Ezért az alap-megerősítés tervezője, 

P.Á. szintén arra tett tanúvallomást, hogy a terv szerint számítani lehetett a munkák 

során a környező épületekben keletkező repedésekre. Megjegyzendő, hogy a 

Tűztorony és a városháza épülete kétségtelen egybeépítéséről tanúskodik az alperes 

által 22. szám alatt A/42. jelzéssel csatolt fotódokumentáció 1-4. szám alatti fényképe.  

 

Ezen túl a munkavégzés 2011. március 31. – 2011. május 3. és 2011. május 19. – 

2011. május 22. napja közötti szünetelései indokoltságát és annak következményeit a 



törvényszék nem a fellebbezett részítéletében, hanem a 2014. május 14. napján kelt 76. 

szám alatti részítéletében bírálta el. Így a jelen eljárásban fellebbezett részítélet 

megítélésnél a fellebbezés kiegészítésében ezzel összefüggésbe előadottaknak nem 

volt jelentősége.  

 

A fentiek alapján a felperest megillető 12.474.471.Ft pótmunkadíjból levonandó 

további 2.266.644.Ft elmaradó munka költsége a pótmunkadíj kövelést 10.207.827.Ft-

ra csökkenti. Ezzel az alperest terhelő teljes marasztalás tőkeösszege 14.405.721.Ft-ról 

12.139.077.Ft-ra változik.  

 

Ezekre figyelemmel az ítélőtábla az elsőfokú bíróság részítélete fellebbezett részét a 

Pp.253.§ (2) bekezdése alapján részben megváltoztatta és az alperest terhelő 

marasztalási összeget 12.139.077.Ft tőkeösszegre leszállította. Az alperes 

10.207.827.Ft tőke után 2013. április 3. napjától, 1.206.250.Ft tőke után 2011. 

november 25. napjától – míg 725.000.Ft tőke után 2013. július 4. napjától köteles az 

elsőfokú ítéletben írt mértékű késedelmi kamatot megfizetni. 

 

Győri Ítélőtábla Gf.II.20.192/2015/29/I. 

 


