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Gf.II.20.195/2017/8/I. 

 

I. A garancia-jogviszony több, egymástól eltérő jogalany között fennálló jogviszonyt 

feltételez. A garantőr biztosíték adási kötelezettsége a garancia jogviszonyban nem 

járulékos mellékkötelezettség, így a garantőr az alapjogviszonyból fakadó kifogásokat 

nem hozhatja fel.  

 

II. A távollévők közötti jognyilatkozat megtételének időpontja és hatályosulása 

szempontjából nem a jognyilatkozatot tartalmazó okirat iktatószámának, az 

iktatószámok sorrendjének, hanem a jognyilatkozatok címzettekhez érkezésének van 

jelentősége.  

 

III. A postai küldemény címzetthez megérkezése alkalmassá teszi arra, hogy a címzett 

annak tartalmát is megismerje, ugyanakkor a tartalom tényleges megismerése már nem 

tartozik a megérkezés fogalmához. Ezért ha a küldemény átvétele, megismerése a 

címzett érdekkörébe tartozó okból hiúsult meg, nem hivatkozhat arra, hogy a 

küldemény határidőn belül hozzá nem érkezett meg.  
 

Alkalmazott jogszabályok: (Ptk) 6:5. §, 6:432. §, 6:436. § 

 

Győri Ítélőtábla Gf.II.20.195/2017/8/I. 

 

 

 2013. augusztus 29-én a megrendelő felperes, valamint a vállalkozó I-II.r. alperes között 

építési szerződés jött létre a  Megyei Szent György Kórház DT épülete, D épülete IV-V. 

szintje és a H épülete építési-szerelési munkái elvégzésére az áfával növelt 3.846.703.000.Ft 

átalánydíjért. A teljesítési határidőt a szerződés aláírásától számított 433 naptári napban 

határozták meg, azon belül a DT épület kivitelezésére 257 – , a D épület kivitelezésére 89 – és 

a H épület kivitelezésére 50 naptári nap állt rendelkezésre. A 9.3. pont szerint „a szerződésben 

rögzített részhatáridő túllépése esetén a vállalkozó, amennyiben a késedelem neki felróható 

késedelmi kötbér fizetésére köteles. A késedelmi kötbér mértéke a nettó vállalkozói díj 0,4%-

a minden egyes naptári napra. Amennyiben a késedelmi kötbér eléri a nettó vállalkozói díj 

10%-át, a megrendelő jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni, és a lehetetlenülést 

megállapítani”. (9.4. pont) A 9.5. pont szerint a vállalkozó meghiúsulási kötbér fizetésére 

köteles, ha olyan okból, ami neki felróható, a szerződés teljesítése meghiúsul. A meghiúsulási 

kötbér mértékét a nettó vállalkozói díj 15%-ában határozták meg. A vállalkozók a 11.1. 

pontban garantálták az „I. osztályú és mesteri munkát”. Ezért az átadás-átvételtől számított 24 

hónapra jótállási kötelezettséget vállaltak. A 14.1. pontban a vállalkozók vállalták, hogy a 

szerződéses kötelezettségeik maradéktalan teljesítésének biztosítására a nettó vállalási ár 5%-

ának megfelelő teljesítési biztosítékot nyújtanak. A teljesítési biztosítékot a szerződés szerint 

a szerződéskötéskor kell rendelkezésre bocsátani. Kikötötték, hogy a bankgarancia, illetve 

biztosítási okiratnak feltétlen és visszavonhatatlan fizetésre vonatkozó kötelezettségvállalást 

kell tartalmaznia az alapjogviszony vizsgálata nélküli fizetési kötelezettségre. A szerződés 15. 

pontja határozta meg a megrendelőt megillető felmondási és elállási okokat. Így – más mellett 

–  azt , ha a részhatáridőket a vállalkozók mindösszesen 45 munkanappal túllépik.  

 

Az előre nem látható pótmunkák miatt a teljesítés késedelmet szenvedett. Ezért a 2014. 

szeptember 8. napján kelt első szerződésmódosítással a felek a DT épület befejezési 

határidejét 257 napról 314 napra, a teljes befejezési határidőt 433 napról 490 napra növelték. 



  

A 2015. június 2. napján kelt második szerződésmódosítással a teljes teljesítési határidőt 42 

nappal hosszabbították meg. A III. szerződésmódosítás előkészítése érdekében a felek 2015. 

szeptember 14. napján egyeztetést tartottak. A vállalkozók ismételten kezdeményezték a 

teljesítési határidők módosítását. A D épület IV. szintje esetében 2015. október 15. – , a D 

épület V. szintje esetében 2015. november 20. – és a H épület esetében 2015. december 20-án 

vállalták a kivitelezés befejezését. Az egyeztetésről készült jegyzőkönyvben a megrendelő 

nyilatkozatot tett, hogy a várt (III.) szerződésmódosítás hatálybalépését megelőző, a 

vállalkozók érdekkörében felmerülő nem szerződésszerű magatartás, tény, körülmény 

vonatkozásában jogfenntartással él. A III. számú szerződésmódosítás tervezetét a felperes a 

vállalkozóknak megküldte, akik azonban azt nem írták alá.  

 

A II.r. alperes megbízásából a III.r. alperes garantőr a 2015. június 26. napjától a 2015. 

szeptember 30. napjáig terjedő időszakra visszavonhatatlanul és feltétel nélkül vállalt 

kötelezettsége 57.694.000.Ft teljesítési biztosíték nyújtására. A III.r. alperes 

kötelezettségvállaló kötelezvénye szerint a II.r. alperes felperessel kötött szerződésében 

meghatározott kötelezettség teljesítéséért vállalt kötelezettséget, amennyiben annak a felperes 

felszólítására a kötelezett bármely okból nem tesz eleget. Az építési szerződés módosításait 

követően a III.r. alperes kötelezettségvállalás időtartamát először 2015. december 20. napjáig, 

majd 2016. január 5. napjának délután 16 órájáig meghosszabbította.  

 

A felperes a 2015. december 22. napján kelt I/17.744-23/2015. iktatószámú levelében az 

építési szerződéstől annak 9.4. pontja alapján elállt, mivel a vállalkozók késedelme 

meghaladta a szerződésben rögzített „tűréshatárt”. Így a vállalkozók a H épület befejezését 

csak 2016. február 20. napjára vállalták. A felperes bejelentette, hogy érvényesíti a 

szerződésben meghatározott késedelmi- és meghiúsulási kötbérigényét. A vállalkozók 

kezdeményezésére eljáró Teljesítésigazolási Szakértői Szerv (TSZSZ) a 2016. március 11. 

napján kelt véleményében megállapította, hogy a vállalkozók a munkák 97%-át elvégezték, 

86.540.000.000.Ft értékű az el nem végzett munka, így a kivitelezők a szerződéses 

vállalásaiknak maradéktalanul nem tettek eleget. Ezért a megrendelő részéről a jótállási - és 

teljesítési garancia lehívása megalapozott.  

 

A felperes a 2015. december 22. napján kelt, I/17.744-21/2015. iktatószámú, 2015. december 

30-án postára adott levelében jelentette be a III.r. alperesnek a teljesítési garancia iránti 

igényét. Leveléhez mellékelte a III.r. alperesi kötelezvény közjegyző által hitelesített 

példányát. Ezt a levelet azonban a III.r. alperes csak 2016. január 6. napján vette át.  

 

A felperes 2015. december 28-án megkísérelte személyesen is benyújtani a III.r. alperes 

irodájában a teljesítési biztosíték iránti igényét, a III.r. alperes üzlethelyisége azonban zárva 

volt, honlapja szerint 2015. december 21. és 2016. január 4. napja között zárva tart.  

 

2016. január 4-én a felperes ismét személyesen kísérelte meg benyújtani a III.r. alperesnél a 

garanciaigényét, azonban a III.r. alperes irodája még mindig zárva tartott. A III.r. alperes 

honlapja szerint már nem 2016. január 4-ig, hanem január 6-ig tart zárva.  

 

A felperes 2016. január 5-én, a garancia délután 16 órakor lejárta előtt ismételten megkísérelte 

benyújtani a teljesítési biztosíték iránti igényét, azonban a III.r. alperes irodája változatlanul 

nem fogadott ügyfelet.  

 

A III.r. alperes a 2016. január 6. napján kelt, a felpereshez január 18-án érkezett levelében 

közölte, hogy 2015. december 21. napja és 2016. január 6. napja közötti zárva tartás alatt nem 



  

volt lehetőség az ügyfélkezelésre. Mivel a felperes 2015. december 30. napján feladott leveleit 

csak 2016. január 6. napján vette át, a teljesítési biztosíték kifizetése nem áll módjában, mivel 

a garancia határideje lejárt.  

 

* * * 

 

A felperes módosított keresetében az I-II.r. alperest egyetemlegesen 288.466.667.Ft 

késedelmi kötbér – és 432.700.000.Ft meghiúsulási kötbér, valamint azok 2015. november 10. 

napjától a kifizetés napjáig járó késedelmi kamata egyetemleges megfizetésére kérte 

kötelezni. Kérte kötelezni az I-II.r. alperest ezen túl 86.540.000.Ft jótállási biztosíték, és 

annak a 2015. január 26. napjától a kifizetés napjáig járó késedelmi kamata megfizetésére. 

Ezen túlmenően a felperes a II-III.r. alperest egyetemlegesen kérte kötelezni 57.694.000.Ft 

teljesítési biztosíték, valamint annak a 2015. december 22. napjától a kifizetés napjáig járó 

késedelmi kamata megfizetésére. A II-III.r. alperessel szemben előterjesztett, teljesítési 

biztosíték megfizetése iránti keresetében azzal érvelt, hogy a III.r. alperes a második 

alkalommal meghosszabbított kötelezettségvállalása időszakának (2015. december 20. – 

2016. január 5.) túlnyomó részében lehetetlenné tette az igénybejelentést. Ezért ebben az 

időszakban az igényérvényesítési határidő nyugodott, azt követően pedig a felperes a 

határidőn belül terjesztette elő a teljesítési biztosíték iránti igényét. Mivel a III.r. alperes 

kötelezettségvállalása feltétel nélküli volt, így az alapjogviszonyra hivatkozással a teljesítést 

nem tagadhatja meg. Egyébiránt a felperesnek  alapjogviszonybeli követelése jogosultságát 

TSZSZ véleménye támasztja alá. Az alapjogviszony garantőr általi vizsgálatát a Ptk.6:436.§ 

(2) bekezdése csak szűk körben, visszaélésszerű magatartás esetén teszi lehetővé. 

 

A III.r. alperes ellenkérelmében a vele szemben előterjesztett kereset elutasítását kérte. 

Egyrészt arra hivatkozott, hogy a felperes igénybejelentése formai okból nem felelt meg, 

mivel ahhoz a felperes nem a kötelezvény eredeti, hanem a közjegyző által hitelesített 

másolatát csatolta. Vitatta, hogy megbízója, a II.r. alperes az építési szerződés szerint 

késedelembe esett volna. Úgy vélte, hogy 2015. december 21. napját követően nem kellett 

számítania arra, hogy a lehívás feltételei fennállnak. Az év végi zárva tartási ideje alatt a 

postai küldeményeire postai őrzést kért. Az ezt követően, 2016. január 6. napján kézhez vett 

felperesi igénybejelentés pedig elkésett, az alapján a teljesítési biztosíték nem adható ki. A 

felperes igénybejelentése tartalmi feltételeit a Ptk.6:436.§ (2) bekezdése alapján vizsgálni 

köteles. A felperes igénybejelentése pedig rosszhiszemű és csalárd, mivel a 2015. december 

22. napján kelt elállásáról a III.r. alperest nem tájékoztatta. Felhívta a figyelmet arra, hogy a 

felperes – levelei iktatószáma sorrendje szerint – először a III.r. alperesnél a teljesítési 

biztosíték iránti igényét jelentette be, majd a vállalkozókat a teljesítésre felszólította, végül 

pedig az építési szerződéstől elállt. Egyetértett a II.r. alperes azon védekezésével, hogy az 

elállás folytán megszűnt szerződéshez nem kapcsolódhat garancia, ezért a felperes elállását 

követően a III.r. alperes helytállási kötelezettsége is megszűnt.  

 

Az elsőfokú bíróság fellebbezéssel támadott részítéletével a III.r. alperest kötelezte 

57.694.000.Ft, valamint annak a 2015. december 28. napjától a kifizetés napjáig járó 

késedelmi kamata megfizetésére. A II.r. alperessel szemben ezen keresetrészt elutasította. 

Határozata indokolásában elsődlegesen azt emelte ki, hogy a III.r. alperes 

kötelezettségvállalásának időpontjára figyelemmel annak megítélésére a Polgári 

törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) szabályait kell alkalmazni. A Ptk.6:431.§ 

szerinti garanciavállaló nyilatkozat nem járulékos jellegű biztosítékot keletkeztet, így a 

garantőrt a kivitelezők és a megrendelők között fennálló jogviszonyban bekövetkezett 

változásoktól függetlenül terheli a garanciavállalás szerinti összeg megfizetésének 



  

kötelezettsége. A garantőr részéről a teljesítést kizárólag a nyilatkozatban foglalt feltételek 

nem teljesülése esetén lehet megtagadni, a mögöttes építési szerződésből eredő kifogásait 

azonban nem hozhatja fel. Ezekre figyelemmel a III.r. alperes kötelezettsége akkor következik 

be, ha a felperes a kötelezvényben foglalt feltételeket betartva szólítja fel a fizetésre. A 

konkrét esetben a kötelezvény két feltételt tartalmazott a fizetés feltételeként, részben azt, 

hogy a kötelezett a felperes felszólítására ne tegyen eleget a szerződési kötelezettségének, 

másrészt pedig azt, hogy a kötelezvény eredeti példánya kerüljön vissza a garantőrhöz.  

 

A perbeli esetben a törvényszék megítélése szerint a II.r. alperes teljesítésre felszólítása 

eredménytelen maradt, melyet követett a felperes elállása. A felperes a szerződésszegésről a 

III.r. alperest értesítette és igényét a teljesítési biztosítékra bejelentette. Ugyan a 

bejelentéséhez a kötelezvény közjegyző által hitelesített másolatát csatolta, de ez a 

magatartása „teljesen életszerű” volt amiatt, mert az alperes irodáját zárva találta. Így a 

kötelezvény eredeti példányát mindaddig magánál tartotta, amíg azt személyesen át nem 

adhatja az alperesnek. Tekintve, hogy a meghosszabbított garancia ideje alatt az alperes 

mindvégig zárva tartott, ezzel a III.r. alperes szegte meg a 6:62.§ (1) bekezdése szerinti 

együttműködési kötelezettségét. Egyetértett a bíróság a felperes azon álláspontjával, amely 

szerint a III.r. alperesnek a felperes tértivevényes postai küldeményét legkésőbb a 2016. év 

első banki napján át kellett volna vennie. Egy cégtől elvárható, hogy olyan munkarendet, 

munkaszervezetet működtessen, amely lehetővé teszi a postai küldemények lehető 

legrövidebb időn belül történő átvételét. Elvetette a bíróság a III.r. alperes azon védekezését, 

hogy a Ptk.6:436.§-ában foglalt okok miatt visszaélésszerű, rosszhiszemű lett volna a felperes 

fizetési felszólítása. Megítélése szerint a III.r. alperes lényegében „elszabotálta” a jogosult 

követelésének érvényesíthetőségét és a bejelentés vizsgálata nélkül tagadta meg a fizetési 

kötelezettsége teljesítését. Nem értett egyet a bíróság  a felperes azon érvelésével, hogy a 

III.r. alperesi zárva tartás ideje alatt az igényérvényesítés határideje nyugodott volna. 

Ugyanakkor a III.r. alperes a teljesítés megtagadása (Ptk.6:183.§), a lehetetlenné válás 

jogkövetkezményeként (Ptk.6:180.§ (2) bekezdés) kártérítéssel tartozik. A felperes kára a 

teljesítési garancia összegének ki nem fizetése, így a III.r. alperes ezen a jogcímen köteles 

57.694.000.Ft-ot és kamatait megfizetni. A teljesítési biztosíték iránti keresetrészt a II.r. 

alperessel szemben a bíróság azért tartotta alaptalannak, mert a II.r. alperes az építési 

szerződés szerinti kötelezettségének eleget tett azzal, hogy teljesítési garanciát biztosított a 

III.r. alperes kötelezettségvállalásával.  

 

A részítélet megváltoztatása iránt az alperesek terjesztettek elő fellebbezést. Az I-II.r. alperes 

a fellebbezésében elsődlegesen a részítélet részbeni megváltoztatásával a III.r. alperessel 

szembeni kereset elutasítását, míg másodlagosan a részítélet III.r. alperessel szembeni 

marasztaló rendelkezése hatályon kívül helyezését kérte. Jogorvoslati kérelmükben 

elsődlegesen azzal érveltek, hogy a részítélet a kérelemhez kötöttség elvét (Pp.3.§ (2) 

bekezdés) sértette. A felperes keresetében ugyanis – más mellett – a II-III.r. alperest teljesítési 

biztosíték (bankgarancia) jogcímén kérte egyetemlegesen marasztalni. Így az alperesek is 

ezen kereset alapján terjesztették elő védekezésüket, ténybeli és jogállításukat. Ehhez képest a 

bíróság részítéletében szerződésszegésből eredő kár megtérítésére kötelezte a III.r. alperest. 

Ugyanakkor a garanciára alapított igény érvényesítése szempontjából releváns tények 

jelentősen eltérnek a kártérítési igények szempontjából releváns tények körétől. Így a 

leglényegesebb eltérés az, hogy a kártérítési igény érvényesítésének feltétele a kár állítása és 

bizonyítása. Nem hagyható figyelmen kívül, hogy a felperes perbeli nyilatkozatai kár-állítást 

nem tartalmaztak. A garanciakövetelés III.r. alperes általi nem teljesítése folytán pedig a 

felperest kizárólag abban az esetben érhette kár, ha az I-II.r. alperesek felróható módon 

megszegték az építési szerződésből fakadó kötelezettségeiket. A felperest ugyanakkor csak 



  

annyiban illeti meg a teljesítési biztosíték összege, ha az I-II.r. alperesekkel szemben 

biztosított követelése áll fenn az építési szerződés alapján. A felperesnek az építési 

szerződésből késedelmi kötbér és meghiúsulási kötbér követelése áll fenn, ezért a biztosítéki 

összegre való jogosultsága attól függ, hogy a kötbér követelései tárgyában folyó tárgyalás 

miként dől el. Így nem helytálló a részítélet indokolásának az a megállapítása, mely szerint a 

felperes kára egyértelműen a teljesítési garancia összegének ki nem fizetése. A felperest 

ugyanis kár kizárólag akkor érheti, ha a kötbér iránti keresete legalább a garancia összege 

erejéig megalapozott. Megítélésük szerint a konkrét esetben nem állt fenn a részítélet 

meghozatala Pp.213.§ (2) bekezdésében meghatározott két feltétele. A felperes teljesítési 

biztosíték ki nem fizetése miatt jelentkező kára bizonyíthatóságának előfeltételét képezi a 

kötbérre irányuló kérelmek jogalapjának és összegének bizonyítása.  

 

A III.r. alperes fellebbezésében elsődlegesen a részítélet hatályon kívül helyezését, míg 

másodlagosan annak megváltoztatását és a III.r. alperessel szembeni kereset elutasítását kérte. 

Jogorvoslati kérelme szerint a törvényszék által megállapított részítéleti tényállás 

megalapozatlan. Figyelmen kívül hagyta a III.r. alperes ellenkérelmében hivatkozott, az 

iktatószámok sorrendjén alapuló érvelést. Fenntartotta, hogy ez alapján a teljesítési biztosíték 

érvényesítése megelőzte a korábbra (2015. december 21.) dátumozott teljesítésre felszólítást 

és az építési szerződéstől elállást. A részítélet tévesen tartalmazza, hogy a felperes 2015. 

december 28-án feladott volna a III.r. alperes részére bármilyen iratot. Téves az a 

ténymegállapítás is, hogy a felperes 2015. december 30-án feladott levelét a III.r. alperes csak 

2016. január 18-án vette volna át. Helyesen erre 2016. január 6. napján került sor. 

Életszerűtlennek és indokolatlannak nevezte azt az ítéleti megállapítást, amely szerint a III.r. 

alperesnek az első banki munkanapon kötelessége lett volna a felperesi küldemény átvétele. 

Ezt sem jogszabály, sem pedig eseti döntés nem támasztja alá, mivel a feladástól számított 5. 

munkanapon az átvétel megtörtént. 

 

A részítélet megsértette a kereseti kérelemhez kötöttség (Pp.3.§ (2) bekezdés) elvét is, mivel a 

felperes a keresetét az rPtk.249.§-ára alapította, a bíróság pedig a részítéletét a Ptk.6:183.§-a, 

6:180.§ (2) bekezdése és 6:155.§ (1) bekezdése alapján hozta meg. A kereseti kéreleméhez 

kötöttség ugyan nem jelent jogcímhez kötöttséget, azonban a bíróság olyan tényállásra és jogi 

álláspontra nem alapíthatja döntését, amely vonatkozásában az alperes azt sem tudja, hogy 

nyilatkoznia kell. Érthetetlennek tartotta az elsőfokú bíróság azon álláspontját, hogy a III.r. 

alperes megtagadta volna a teljesítést, pedig a bíróság azt is elfogadta, hogy az 

igényérvényesítési határidő lejártát követően érkezett meg a lehívás. A kereseti kérelemhez 

kötöttség elve folytán a bíróság a III.r. alperessel szemben előterjesztett, bankgarancia 

szabályaira alapított (rPtk.249.§) keresetét nem bírálhatta volna el kártérítés jogcímén. Úgy 

vélte, hogy a részítélet meghozatalának feltételei a konkrét esetben nem álltak fenn. Bár a 

garanciaszerződés önálló, absztrakt jogviszony, de mindez nem egyenlő azzal, hogy a 

garantőrnek ne lenne jogi lehetősége annak vizsgálatára, hogy a kedvezményezett kérelme 

megalapozott-e. Változatlanul arra hivatkozott, hogy a felperes – az I-II.r. alperes által 2016. 

január 4. napján átvett – elállási nyilatkozata folytán az építési szerződés és ezzel együtt a 

III.r. alperes helytállási kötelezettsége is megszűnt. Ugyancsak az igénybejelentés és az 

alapjogviszony tartalmi vizsgálata következik a Ptk.6:436.§ (2) bekezdéséből. Kifogásolta, 

hogy az elsőfokú részítélet következetesen bankgaranciára hivatkozik, holott a Ptk.6:431-

436.§-a nem tesz különbséget aszerint, hogy ki nyújtja a garanciát, és a III.r. alperes nem 

bank, hanem pénzügyi vállalkozás. 

 

A felperes fellebbezési ellenkérelmében az elsőfokú részítélet helybenhagyását és az alperesek 

másodfokú perköltségben marasztalását kérte. Kifejtette, hogy az I-II.r. alperesek által is 



  

hivatkozott, EBH 2004.1143 szám alatt közzétett eseti döntés szerint a bíróságot a kérelemhez 

kötöttség szabálya nem zárja el attól, hogy eltérő jogcímen minősítse a kereseti kérelemben 

megjelölt jogot, ha a helyes minősítéshez valamennyi tény, bizonyíték, adat rendelkezésre áll. 

A konkrét esetben az elsőfokú eljárás során a felperes keresetleveléből és perbeli 

nyilatkozataiból megállapítható volt, hogy a kereset annak a jogviszonynak az elbírálására 

irányul, melynek során a III.r. alperes a rendelkezésre állási és teljesítési kötelezettségének 

felróhatóan nem tett eleget. Helyesen a kereseti jogcím megváltoztatásával meghozott döntés 

korlátja a kereseti kérelmen történő túlterjeszkedés tilalma, tehát a bíróság nem ítélhet meg 

többet annál, mint amennyit a fél a keresetében kért. Utalt a Győri Ítélőtábla IH 2009.129 

szám alatt közzétett eseti határozatára, amely szerint a kereset tartalmát és terjedelmét a 

perben érvényesíteni kívánt jogot megalapító és az igényt érvényesítő fél által előadott tények 

összessége határozza meg. A keresetet így a jogvita alapjául szolgáló jogviszony tartama 

alapján kell a bíróságnak elbírálnia. A fellebbezések megítélésével szemben a konkrét esetben 

fennálltak a részítélet meghozatala Pp.213.§ (2) bekezdésében meghatározott feltételei.  

 

* * * 

 

- Az ítélőtábla az elsőfokú bíróság által megállapított tényállást azzal egészíti ki, hogy a 

fellebbezési eljárásban beszerzett Magyar Posta Zrt. Ügyfélszolgálati Igazgatósága közlése 

szerint a felperes által a III.r. alperes címzett részére az RL 80020084922537 ragszám alatt 

tértivevénnyel, ajánlott- és elsőbbségi szolgáltatással feladott garancia-lehívás küldeményét a 

posta 2016. január 4. napján eredménytelenül próbálta meg kézbesíteni a címzettnek. A 

kézbesítő a címzettnél értesítőt hagyott, amely a küldeményt végül 2016. január 6. napján 

vette át.  

 

Az ítélőtábla a részítéletet a fellebbezési kérelmek és az arra előterjesztett fellebbezési 

ellenkérelem korlátai között (Pp.253.§ (3) bekezdés) bírálta felül, így az nem érintette a 

részítélet keresetrészt II.r. alperessel szemben elutasító rendelkezését.  

 

 

A kiegészített tényállás alapján a fellebbezések nem alaposak.  

 

 

Az elsőfokú bíróság a túlnyomórészt helyesen megállapított tényállás alapján érdemben 

helytálló jogkövetkeztetésre jutva kötelezte a garantőr III.r. alperest a garancia 

kötelezvényben vállalt teljesítési biztosíték megfizetésére. Az ítélőtábla azonban a 

törvényszék részítélete indokaival maradéktalanul nem értett egyet.  

 

Az ítélőtábla a törvényszék által megállapított részítéleti tényállást annyiban helyesbíti, hogy 

a felperes 2015. december 28-án nem adott fel postai úton a III.r. alperes részére garanciát 

lehívó nyilatkozatot; és a III.r. alperes nem 2016. január 18-án, hanem 2016. január 6-án vette 

át a felperes által 2015. december 30-án postára adott garancia-lehívást.  

 

A keresettel perbehozott teljesítési biztosíték (garancia) megfizetése iránti igény elbírálásánál 

elsődlegesen a garancia-jogviszony elemeiből kellett kiindulni. A garancia-jogviszony több, 

egymástól eltérő jogalany között fennálló jogviszonyt  feltételez. A garanciával biztosított 

alapjogviszonyban a főkötelem kötelezettje a jogosulttal szemben azt vállalja, hogy a 

főszolgáltatás biztosítására – a jogosultat kedvezményezettként megjelölve – 

garanciaszerződést köt. A másik, az alapjogviszony kötelezettje mint adós és a garantőr között 

létrejött hitelezési jogviszony (Ptk.6:382. § (1) bekezdés) alapján a garantőrt (garancia) 



  

szerződéskötési kötelezettség terheli. A garantőr ebben a szerződésben azt vállalja, hogy a 

megbízója (az adós) által kikötött feltételekkel a kedvezményezettel garanciaszerződést köt, 

vagy garanciavállaló nyilatkozatot ad ki, és a kedvezményezettnek nyújtott garancia 

összegével az adós számláját megterheli.  A harmadik, a szűk értelemben vett garancia-

jogviszony a garantőr és az alapjogviszony jogosultja, a kedvezményezett között jön létre. Ez 

a garanciaszerződés, illetve a garanciavállaló nyilatkozat a garantőr olyan 

kötelezettségvállalása, amely alapján a nyilatkozatban meghatározott feltételek esetén köteles 

a jogosultnak fizetést teljesíteni. (Ptk.6:431.§) 

 

A III.r. alperes garanciavállaló nyilatkozata alapján fennálló helytállási kötelezettsége 

szempontjából annak volt kiemelt jelentősége, hogy a felperes garanciát lehívó nyilatkozata a 

2016. január 5. napjának délután 16 órájáig meghosszabbított határidőig  megérkezett-e a 

III.r. alpereshez. A III.r. alperes által kiadott garanciavállaló nyilatkozat a nyilatkozat eredeti 

példánya III.r. alpereshez „visszakerülését”, tehát a nyilatkozat III.r. alpereshez érkezését 

tekintette a fizetés feltételének. A Ptk.6:5 § (2) bekezdése szerint a távollévők között tett 

jognyilatkozat a címzetthez való megérkezéssel válik hatályossá. A megérkezés tényét a 

perben a kedvezményezett felperes volt köteles bizonyítani. (Pp.164.§ (1) bekezdés) Ennek a 

bizonyítási kötelezettségének ugyan az elsőfokú eljárásban nem tett eleget, azonban a 

fellebbezési eljárás alatt a bizonyítási indítványára végzett bírósági megkeresés (Gf.6. szám) 

már kellőképpen igazolta a garancia-lehívó nyilatkozat határidőn belüli megérkezését a III.r. 

alpereshez. 

 

A garancia-lehívó írásbeli nyilatkozat megérkezése értelemszerűen nem tekinthető azonosnak 

azzal, hogy a címzett garantőr a nyilatkozatot tartalmazó postai küldemény tartalmát is 

megismerte, arról tudomást szerzett. Kiemelendő, hogy a postai küldemény címzetthez 

megérkezése alkalmassá teszi arra, hogy a címzett annak tartalmát is megismerje, ugyanakkor 

a tartalom tényleges megismerése már nem követelmény, nem tartozik a megérkezés 

fogalmához. (Legfelsőbb Bíróság Pfv.III.20.876/2010/5. szám) Ez azért van így, mert nem 

kétségesen arról már csak a címzett dönthet, hogy a hozzá megérkezett küldemény tartalmát 

ténylegesen mikor ismeri meg. 

 

A konkrét esetben nem hagyható figyelmen kívül, hogy a III.r. alperes 2015. november 3-án a 

garanciavállaló kötelezettségét harmadszor, rövid időtartammal, a 2015. december 20. 

napjától 2016. január 5. napjának délután 16 órájáig tartó időszakkal hosszabbította meg. A 

garanciavállaló nyilatkozat tartalmából, a garancia-lehívás záró időpontja konkrét órában 

megjelöléséből következően a garancia-jogviszony alanyainak (a felperesnek és a III.r. 

alperesnek) kiemelkedően fontos volt, hogy a garantőr a meghosszabbított határidő minden 

napján és órájában rendelkezésre álljon a garancia-lehívó nyilatkozat megérkezésének 

fogadására. Értelemszerűen a felek a meghosszabbított garancia elvállalása során nem 

tulajdonítottak jelentőséget annak, hogy a meghosszabbított határidő részben egybeesik az év 

végi ünnepekkel, a karácsonnyal és szilveszterrel. Ezért a III. alperes eredménnyel nem 

hivatkozhatott arra, hogy az év végi időszakban zárva tartott. 

 

A törvényszék helyesen mutatott rá arra, hogy a III.r. alperesnek a cégnyilvánosságról, a 

bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (Ctv.) székhely-

fogalmából (7.§ (1) bekezdés) következően – a garanciavállalástól függetlenül is – 

biztosítania kell, hogy a székhelyén, a hatóságok, üzleti partnerek számára elérhető legyen és 

gondoskodjék a hivatalos és üzleti iratok folyamatos átvételéről. (BH 2005/68 szám) 

Különösen így van ez a főtevékenységként egyéb hitelnyújtással, így garanciavállalással 



  

foglalkozó olyan pénzügyi vállalkozás esetében, amely a kiadott garanciavállaló 

nyilatkozatában napokban és órában határozza meg a kötelezettségvállalása terjedelmét.  

 

A konkrét esetben az ítélőtábla megkeresésére a postai szolgáltató által rövid úton kiadott 

közlésből  kitűnően a felperes 2015. december 30-án elsőbbségi, ajánlott küldeményként 

feladott garancia lehívása – a garanciavállaló nyilatkozat meghosszabbított határidején belül – 

2016. január 4. napján a III.r. alperes címére megérkezett, azt a posta eredménytelenül 

próbálta meg kézbesíteni. A garanciát lehívó felperesi, kedvezményezetti nyilatkozat tehát a 

III.r. alpereshez határidőn belül megérkezett, csupán azért nem jutott ténylegesen a címzett 

tudomására, mert annak átvétele, megismerése a III.r. alperes érdekkörébe tartozó okból 

hiúsult meg. (BH 2011.68, BH 2006.12, Legfelsőbb Bíróság Pfv.I.20.872/2006/8. szám, 

Győri Ítélőtábla Gf.II.20.108/2012/3. szám)  

 

A törvényszék által helytállóan kiemeltek szerint a garantőr biztosíték adási kötelezettsége a 

garancia jogviszonyban nem járulékos mellékkötelezettség. A Ptk. kifejezett szabálya szerint 

a garantőr garanciavállaló nyilatkozat szerinti kötelezettsége független attól a kötelezettségtől, 

amelyért garanciát vállalt, a garantőr nem érvényesítheti azokat a kifogásokat, amelyeket a 

kötelezett érvényesíthet a jogosulttal szemben. (6:432 § (1) bekezdés) Ezért a III.r. alperes a 

fellebbezésében kellő jogi alap nélkül hivatkozott az alapjogviszony megszűnésére, illetve a 

felperes alapjogviszonyt érintő egyes – I-II.r. alpereshez intézett – jognyilatkozatai 

sorrendjére.  

 

Ebben a körben ezért az ítélőtábla csupán megjegyzi, hogy a távollévők közötti jognyilatkozat 

megtételének időpontja és hatályosulása szempontjából nem a jognyilatkozatot tartalmazó 

okirat iktatószámának, az iktatószámok sorrendjének, hanem a jognyilatkozatok címzettekhez 

érkezésének van jelentősége. (Ptk.6:5 § (2) bekezdés) Másfelől a felperes – alapjogviszonyt 

jelentő – építési szerződéstől elállása nem érinti az I-II.r. alperes meghiúsulási és késedelmi 

kötbérfizetési kötelezettségét, amennyiben annak szerződési feltételei (9.3. pont, 9.5. pont) 

fennállnak. A garanciát a III.r. alperes a szerződéses kötelezettségek maradéktalan 

teljesítésére nyújtotta és ezek körébe tartozik a II.r. alperes esetleges kötbérfizetési 

kötelezettsége is.  

 

A Ptk.6:436. §-a szűk körre, a kétségtelen, nyilvánvalóan rosszhiszemű lehívás eseteire 

szorítja a garantőr kötelezettsége teljesítésének megtagadását. A III. alperes nem a Ptk.436. § 

(2) bekezdésben példaszerűen meghatározott megtagadási esetekre vagy más nyilvánvalóan 

csalárd lehívási körülményre hivatkozott a fellebbezésében. Lényegében az alapjogviszony 

teljesítését kívánta vizsgálni, amely a Ptk. 6:432. §-a szerint kizárt. 

 

A határidőn belül érkezett lehívó nyilatkozat alapján a III.r. alperes a teljesítési biztosíték 

megfizetésére köteles. Ezért a törvényszék – bár eltérő indokolással, de – helyesen kötelezte a 

III.r. alperest a vele szemben előterjesztett kereset teljesítésére. A marasztalás másodfokú 

ítéleti, megváltoztatott indokolása miatt nem volt jelentősége annak, hogy a törvényszék a 

kereset tartalma (Pp.3. § (2) bekezdés) alapján, vagy a kérelemhez kötöttség elvét sértve 

hozta-e meg a határozatát. 

 

Csupán megjegyzi az ítélőtábla, hogy amennyiben a per részben vagy egészben a II.r. alperes 

kötbérben való marasztalása nélkül zárul, a részítélet a Pp.213.§ (2) bekezdése alapján 

megfelelően módosítható vagy hatályon kívül helyezhető.  

 



  

Ezekre figyelemmel az ítélőtábla a részítélet fellebbezett részét a Pp.253.§ (2) bekezdése 

alapján helybenhagyta.  

 

adó: 


