
A PERBEN ÉRVÉNYESÍTETT JOG TARTALMÁNAK MEGHATÁROZÁSA – 
JOGCÍMHEZ KÖTÖTTSÉG – AZ ÉRVÉNYESÍTETT JOG HIBÁS 
MEGJELÖLÉSE 
 
A kereset tartalmát és terjedelmét a perben érvényesíteni kívánt jogot 
megalapító, és az igényt érvényesítı fél által elıadott tények összessége határozza 
meg. A bíróságnak a kereset tartalmának megállapítása és a jogvita érdemi 
eldöntése során az elıadott tényekbıl kell kiindulnia, a felhozott és bizonyított 
tényekre a jogszabályt a bíróságnak kell alkalmaznia: a keresettel érvényesített 
jog hibás megjelölése nem lehet a kereset elutasításának az alapja. 
/Pp.3.§ (1)-(2) bek., 121.§(1) bek. c)pont/ 
 
 
 

 
A felperes mint vállalkozó és az alperes mint megrendelı 2004. július 20-án 
vállalkozási szerzıdést kötött, melynek tárgya a Sz.-i Multifunkcionális Sportcsarnok 
generálkivitelezési munkálatainak elvégzése volt. A vállalkozói díjat 3.248.703.066,- 
Ft átalányárban, a kivitelezés befejezési határidejét 2005. június 30. napjában 
határozták meg. Megállapodtak abban, hogy a felperes késedelmes teljesítése esetén 
napi 0,5% - 12.994.812,- Ft - késedelmi kötbért köteles megfizetni a megrendelınek, a 
kötbér mértéke nem haladhatja meg a nettó vállalási ár 10%-át.  
A kivitelezés során késedelem jelentkezett.  
A felperes 2005. december 20-án jelentette készre a munkát, a mőszaki átadás-átvétel 
pedig 2006. január 4-tıl 2006. február 6-ig zajlott. A felvett jegyzıkönyvben a felperes 
vállalta az esetleges hibák rövid idın belüli kijavítását, az alperes a mőszaki átadás-
átvételi eljárás lezárásához hozzájárult. Az alperes 2006. február 10-én arról értesítette 
a felperest, hogy az esedékes számlájából beszámítással 259.896.245,- Ft-ot késedelmi 
kötbér címén levont.  
 
A felperes keresetében az alperes jogellenes kötbér beszámítására hivatkozással 
259.896.245,- Ft tényleges kár és ennek 2006. február 10. napjától számított késedelmi 
kamata, valamint 47.537.515,- Ft elmaradt haszon megfizetésére kérte az alperes 
kötelezését. Keresete jogcímét kártérítésként jelölte meg. 
Elıadta, hogy a vállalkozási szerzıdést a felperes teljesítette, az alperes azonban a 
vállalkozói díjjal szemben jogellenesen számította be kötbérkövetelését. A kivitelezés 
során felmerült késedelemért a felperest nem terheli felelısség, az alperes mulasztásai 
(munkaterület késedelmes szolgáltatása, ütemtervek jóváhagyásának hiánya) és 
késedelmes intézkedései (tervmódosítások, pótmunkák elrendelése) okozták a 
késedelmet.  
A Ptk. 316. §. (1) bekezdésében írtakra hivatkozással kifejtette, hogy az alperes a 
mőszaki átadás-átvételi eljárás lezárultát követıen – ezirányú jogainak kifejezett 
fenntartása hiányában – szerzıdésszegésbıl eredı igényeit, így a kötbérigényét utóbb 
nem érvényesíthette volna.  



Hangsúlyozta, hogy az alperes a szerzıdés teljesítése során az együttmőködési 
kötelezettségét sorozatosan megszegte, mindemellett joggal való visszaélést is 
megvalósított.  
 
Az alperes ellenkérelmében a kereset elutasítását kérte. Vitatta, hogy a kötbérigény 
érvényesítésével jogellenesen járt el, hiszen a felperes számára felróható volt a 
késedelem, kártérítés jogcímén felelıssége nem áll fenn.  
A Ptk. 316. §. (1) bekezdésével kapcsolatos felperesi álláspont körében utalt arra, hogy 
az alperes már korábban értesítette a felperest a kötbérigény érvényesítésérıl. 
 
A megyei bíróság a fellebbezéssel támadott ítéletében a keresetet elutasította. 
Kötelezte a felperest, hogy 15 napon belül fizessen meg az alperesnek 2.000.000.Ft 
perköltséget. 
Az ítélet jogi indokolásában a bíróság mindenekelıtt azt hangsúlyozta, hogy a 
keresetet kizárólagosan a felperes által megjelölt jogcím, a kártérítés tekintetében 
bírálta el.  
Kifejtette, hogy az alperes 2005. augusztus 9-én bejelentette a kötbérigényét, ehhez 
képest az átadás-átvételi jegyzıkönyvben az alperes azon nyilatkozatát, hogy az eljárás 
lezárásához hozzájárul, nem lehet joglemondó nyilatkozatként értelmezni.  
Az indokolás szerint a joggal való visszaélés, illetıleg az együttmőködési 
kötelezettség megszegése kétségtelenül kárfelelısség alapja lehetne, azonban a 
kötbérigény bejelentése, illetve az átadás-átvételi eljárás alkalmával tanúsított alperesi 
magatartás értékelése során ilyen nem volt megállapítható. A késedelem ténye a 
felperes részérıl formálisan fennáll, a kötbér szerzıdéses kikötés volt, kötbérigényét 
az alperes a számlából való levonással érvényesítette. Ezzel a felperes vállalkozói 
díjának egy részét nem fizette ki, ez azonban nem azonos a károkozással, a kötbér 
levonásával jogellenes magatartást megállapítani nem lehetett.  
Utalt arra, hogy a felperes igényét más jogcímen, vállalkozói díj megfizetése iránt 
indított perben még érvényesítheti.  
 
A felperes fellebbezésében kérte az elsıfokú ítélet megváltoztatását, az alperes 
kereseti kérelemnek megfelelı marasztalását. 
Az elsıfokú bíróság ítéletével kapcsolatosan a felperes mind eljárásjogi, mind pedig 
anyagi jogi jogszabálysértésekre hivatkozott.  
Álláspontja szerint a teljes kereseti kérelem nem került elbírálásra, a felperes több 
kártérítési jogcímet is megjelölt, ezeket a bíróság nem vizsgálta.  
Kifogásolta, hogy a bíróság nem vizsgálta a késedelemmel kapcsolatos felróhatóság 
kérdését, holott ez a kötbérfelelısség alapvetı eleme.  
Hangsúlyozta, hogy a kártérítési jogcím meg nem jelölése, illetve téves megjelölése 
miatt a kereseti követelés nem utasítható el. Amennyiben a követelést támasztó fél 
által elıadott tények valósnak bizonyulnak és megalapozzák a keresetet, akkor a 
jogcím helytelen megnevezése miatt nem utasítható el a kereset. Ezzel kapcsolatosan 
utalt a Legfelsıbb Bíróság BH 1993.111. és BH 1997.530. számon közzétett eseti 
döntéseire. 
A fellebbezés szerint az alperes nem vitatta a csatolt szakértıi véleményben 
foglaltakat, így a bíróságnak a jogosult késedelmét kellett volna megállapítania, mely 



egyúttal a beszámítás útján érvényesített kötbérigény tekintetében a jogellenes és 
felróható alperesi magatartás megállapítását is megalapozza.  
A Ptk.316.§. (1) bekezdésére hivatkozva a felperes kiemelte, hogy az, aki a 
szerzıdésszegés ismeretében a teljesítést elfogadja, a szerzıdésszegés miatt utóbb csak 
akkor érvényesítheti igényét, ha kifejezett jogfenntartó nyilatkozatot tett. Az alperes 
megállapodás-tervezet formájában bejelentett kötbérigénye nem minısíthetı ilyennek.  
Az elsıfokú bíróságnak a vállalkozói díjra vonatkozó ítéleti okfejtését kifejezetten 
„jogellenesnek” minısítette, kifejtve, hogy a vállalkozói díj szükségképpeni eleme 
ugyan a pernek, de a jelen ügyben nem a díj jogszerősége és összegszerősége a 
kérdéses, hanem a jogellenes, felróható, károkozó alperesi magatartás.  
 
A kizárással kapcsolatosan kifogásolta, hogy az ítélıtábla érdemben nem vizsgálta és 
nem értékelte a kérelmében felhozott körülményeket és bizonyítékokat.  
Hangsúlyozta, hogy a peres eljárásnak a Pp. 2. §. (1) bekezdése értelmében a 
tisztességes, független és pártatlan bíráskodás követelményének kell megfelelnie, ezek 
az alapelvek azonban az elsıfokú eljárás során csorbát szenvedtek.  
Az elsıfokú bíróság az alperes érdemi ellenkérelmének elıterjesztésére nem szabott 
megfelelı határidıt. Nem figyelmeztette az alperest megfelelıen a rendeltetésszerő 
joggyakorlás és a peranyag-szolgáltatási kötelezettség elvére. A tárgyalási 
jegyzıkönyv jogellenesen nem tartalmazza, hogy a bíróság közel egy órás szünetet 
rendelt el, az ideiglenes intézkedésrıl pedig nem soron kívül határozott.  
Az elsıfokú bíróság a jogcím fenntartásával kapcsolatos kérdéseivel többször 
„jogsértı módon” akarta befolyásolni a felperest.  
A felperes a fellebbezési eljárás során a jogcímhez – keresethez kötöttség körében 
hivatkozott a BH.1991. évi 238., a BH.2004. évi 471, a BH.1997. évi 530., a BH.2000. 
évi 20. és az 1993. évi 111. sorszámú, valamint a BDT 2007. évi 1580. sorszámú 
közzétett eseti döntésekre.  
Az elsıfokú bíróság a perben felmerült szakkérdés tisztázásra a Pp. 177. § ellenére 
nem rendelt ki szakértıt, ennek hiányában viszont el kellett volna fogadnia a felperes 
által becsatolt szakvéleményben foglalt megállapításokat.  
Álláspontja szerint a felperes kimentette magát a kötbérfelelısség alól. Megítélése 
szerint az alperesnek nem volt lejárt követelése, így a beszámításnak a Ptk. 296. §-
ában írt feltételei hiányoztak.  
A másodfokú eljárásban követelése jogcímét vagylagosan vállalkozói díjban is 
megjelölte.  
 
Az alperes fellebbezési ellenkérelmében az elsıfokú ítélet helybenhagyását és a 
felperes perköltségben való marasztalását kérte.  
Megalapozatlannak minısítette a felperes eljárásjogi kifogásait.  
Hangsúlyozta, hogy az elsıfokú bíróság a felperes teljes keresetét elutasította, nem 
maradt elbírálatlan kereseti kérelem.  
A bíróságnak abban a kérdésben kellett döntenie, hogy az alperes vonatkozásában 
megállapíthatóak-e a polgári jogi kártérítési felelısség feltételei. Nincs arra jogi 
lehetıség, hogy a bíróság a kártérítés iránt indított perben a jogcímtıl eltérıen 
vállalkozói díjat ítéljen meg. Teljesen mások a vizsgálandó tények, a felderítendı 



tényállás, és másképp alakul a bizonyítási teher attól függıen, hogy milyen követelést 
érvényesít a felperest. 
Utalt a tárgyalási jegyzıkönyvben foglalt alperesi nyilatkozatra, mely kifejezetten 
vitatja a felperes által becsatolt szakértıi véleményt.  
Megítélése szerint az ítélet anyagi jogi szempontból is helytálló, a Ptk. 316. §. (1) 
bekezdése nem képezte akadályát a kötbérigény érvényesítésének, ugyanis azt már a 
mőszaki átadás-átvételi eljárás megkezdését megelızıen érvényesítette. Az 
érvényesített jogról pedig az alperes az átadás-átvételi jegyzıkönyv aláírásával nem 
mondott le, hallgatását pedig – a Ptk. 207. §-ára figyelemmel – nem lehet 
joglemondásra irányuló ráutaló magatartásként értékelni.  
 
 
A felperes által hivatkozott okok, körülmények az ítélıtábla megítélése szerint nem 
alapozzák meg az ügy érdemére kiható lényeges eljárási szabálysértés megállapítását. 
Az ítélıtábla ugyanakkor alaposnak ítélte a fellebbezésnek a jogcímhez- ill. keresethez 
kötöttség kérdésében elfoglalt álláspontját, erre tekintettel megállapította, hogy az 
elsıfokú bíróság lényeges eljárási szabályok megsértésével hozta meg ítéletét, amikor 
a kereseti kérelmet a tényleges tartalmától eltérıen bírálta el, ezért az elsıfokú ítélet 
nem alkalmas az érdemi felülbírálatra, az eljárás megismétlése indokolt.  
 
A Pp. 3. § (1) bekezdése értelmében a bíróság a polgári ügyek körében fellelt jogvitát 
erre irányuló kérelem esetén bírálja el. A Pp. 3. § (2) bekezdése szerint a bíróság a 
felek által elıterjesztett kérelmekhez és jognyilatkozatokhoz kötve van. A fél által 
elıadott kérelmeket, nyilatkozatokat nem alakszerő megjelölésük, hanem tartalmuk 
szerint veszi figyelembe.  
A bíróság nem dönthet olyan kérdésben, amelyre vonatkozóan a felek nem 
terjesztettek elı kereseti kérelmet. Ezzel áll összhangban a Pp. 213. § (1) bekezdése és 
215. §-a: az ítéletben foglalt döntésnek ki kell terjednie a perben érvényesített 
valamennyi kereseti kérelemre, de nem terjeszkedhet túl a kereseti kérelmen, illetıleg 
az ellenkérelmen.  
Ezen jogszabályi rendelkezések értelmezésével kapcsolatban számos bírósági döntés 
született. A felperesi fellebbezésben hivatkozottakon túl számos egyéb közzétett 
határozat - köztük az EBH 2004. évi 1143. számú is - kimondta, hogy a keresethez 
kötöttség nem jelent jogcímhez kötöttséget. Ezen döntésekben tükrözıdı bírói 
gyakorlat egyértelmő abba, hogy a keresetet a jogvita alapjául szolgáló jogviszony 
tartalma alapján kell a bíróságnak elbírálnia. Nem sérti a kereseti kérelemhez kötöttség 
elvét, ha a bíróság a jogviszony tartalmát a kereset jogcímétıl eltérıen minısíti, és a 
keresetben megjelölt jogszabálytól eltérı jogszabály alapján marasztalja az alperest. A 
jogvita érdemi eldöntése során a bíróságnak az elıadott és bizonyított tényekbıl kell 
kiindulnia, a követelés jogcímének téves megjelölése nem eredményezheti az 
egyébként jogszerő követelés eljárási okból való elutasítását. Egyértelmő a gyakorlat 
atekintetben is, hogy a bíróság csak akkor dönthet a keresetben megjelölt jogcímtıl 
eltérı jogcímen az alperes marasztalásáról, ha az általa helyesnek vélt minısítéshez 
szükséges valamennyi tény, bizonyíték, adat a rendelkezésére áll (Legfelsıbb Bíróság 
Gfv.IX.30.194/2008/5. sz. ítélete). 
 



A megjelölt rendelkezések szerint a bíróságnak meg kell állapítania a kereseti-, 
viszontkereseti kérelmek, ellenkérelmek helyes tartalmát, tisztáznia kell a jogvita 
kereteit, majd a döntését is e keretek között kell meghoznia. A kereset tartalmának 
vizsgálata során a felperes tényállításaiból kell kiindulni, a jelenleg hatályos Pp. 
rendelkezései ugyanis a kereset szubsztanciálásának elvén alapulnak, vagyis a kereset 
tartalmát és terjedelmét a perben érvényesíteni kívánt jogot megalapító, és az igényt 
érvényesítı fél által a Pp. 121. § (1) bekezdés c./ pontja alapján kötelezıen elıadandó 
tények összessége határozza meg. Ha a fél a keresete alapjául szolgáló tényekkel 
inadekvát jogi minısítést alkalmaz, a bíróságnak a kereset tartalmának megállapítása 
és a jogvita érdemi eldöntése során az elıadott tényekbıl kell kiindulnia. A fél téves 
jogi minısítése, a követelés jogcímének hiányos vagy helytelen megjelölése a 
bíróságot nem köti, a felhozott és bizonyított tényekre a jogszabályt a bíróságnak kell 
alkalmaznia. Ez egyben azt is jelenti, hogy a keresettel érvényesített jog hibás 
megjelölése nem lehet a kereset elutasításának az alapja. (Legfelsıbb Bíróság 
Pfv.VI.22.940/1996/3., Pfv.X.21.626/2004/5., Pfv.VIII.21.987/2001/2., Fıvárosi 
Ítélıtábla Pf.VI.20.065/2006/3. számú döntései). 
 
Egyértelmő a bírói gyakorlat abban a kérdésben is, hogyha a keresetét elıterjesztı fél 
kifejezetten kéri valamely jogcím mellızését, akkor e mellızni kért jogcím alapján a 
bíróság nem hozhat döntést. (Legfelsıbb Bíróság Gfv.IX.30.194/2008/5. sz. ítélete). 
A perbeli esetben ugyanakkor a felperesnek a kereset jogcímével kapcsolatos 
nyilatkozata ilyennek nem tekinthetı. A tárgyalás berekesztését megelızıen 
(13.G.40.106/2007/7. sz. jegyzıkönyv) a felperes a kártérítés jogcíme mellett 
kifejezetten kérte a bíróságtól az általa elıadott egyéb tények figyelembe vételét is, 
nem tett olyan tartalmú nyilatkozatot, melyben keresete elbírálását vállalkozói díj 
jogcímén kifejezetten mellızni kérte. Az alperesi kötbérigény beszámításának 
jogellenességét abban határozta meg, hogy a teljesítés késedelme nem a felperesnek 
felróható. Keresetlevelében elıadta azokat a tényeket, csatolta a felek között történt 
levélváltásokat, azokat az okiratokat (pl. F/8, F/9, F/11, F/12, F/13, F/14, F/15, F/16.), 
amelyekbıl megállapítható, hogy keresete annak a jogviszonynak az elbírálására 
irányult, melynek során az alperessel kötött vállalkozási szerzıdést teljesítette, az 
alperes azonban a felperes által jogszerőtlennek tartott késedelmi kötbérkövetelés 
beszámítására tekintettel a vállalkozói díj egy részét nem fizette meg.  
A jogvita lényege tehát az, hogy az alperes részérıl a beszámítás mint anyagi jogi 
jogintézmény alapos volt-e, vagy sem.  
A Ptk. 296. § (1) bekezdése lehetıséget biztosít az egynemő és lejárt követelések 
beszámítására.  
A Ptk. 246. § (1) bekezdésének rendelkezésébıl kitőnıen a késedelmi kötbérkövetelés 
megalapozottságához nem elegendı az, hogy a kötelezett késedelmesen teljesít, hanem 
az is szükséges, hogy a késedelmes teljesítés tekintetében vétkes (felróható) legyen. A 
késedelmes teljesítésnél a kimentésre okot adó körülmények bizonyítása a késedelmi 
kötbérfizetésre egyébként köteles felet terheli.  
 
A jogcímhez kötöttség hiányára és a felperes nyilatkozatára tekintettel a bíróság nem 
mellızhette volna a jogvita fentiek szerinti érdemi eldöntését. Mulasztott a bíróság, 
amikor nem az anyagi jogi jogszabályok (Ptk. 296. § és 246. §) alapulvételével 



határozta meg az eljárás kereteit és rendjét, nem nyilatkoztatta ennek megfelelıen a 
peres feleket, nem folytatta le a szükséges bizonyítást.  
Az elsıfokú bíróság akkor járt volna el helyesen, ha tisztázza a releváns kérdéseket: a 
teljesítési határidıt, a tényleges teljesítés idejét, a késedelem idejét napokban 
meghatározva, továbbá azt, hogy a felperes által megjelölt okok mennyiben alapozzák 
meg a mulasztás vétlenségét, illetıleg a késedelemben mennyiben volt vétkes a 
felperes. Mindezek alapján az alperesi beszámítás mennyiben jogszerő, illetıleg nem 
jogszerő. Az elsıfokú bíróság mindezt elmulasztotta, ezért szükséges az eljárás 
megismétlése. Erre figyelemmel az ítélıtábla az elsıfokú ítéletet a Pp. 252. § (2) 
bekezdése alapján hatályon kívül helyezte és az elsıfokú bíróságot a per újabb 
tárgyalására és újabb határozat hozatalára utasította.  
 
A bíróságnak a megismételt eljárás során megfelelıen nyilatkoztatnia kell a feleket az 
említett kérdésekben, ezt követıen a feleknek a Pp. 3. § (3) bekezdése szerinti elızetes 
tájékoztatása után a szükséges keretekben a bizonyítást le kell folytatni. A 
keresetlevélhez csatolt mellékletek tartalmából kétséget kizáróan megállapítható, hogy 
az alperes jelezte a késedelemmel kapcsolatos kifogásait és azt, hogy ezen igényét a 
felperessel szemben érvényesíteni fogja. Ezen okiratok tartalma alapján téves az a 
felperesi álláspont, hogy az alperes a felperes szerzıdésszegésérıl tudva elfogadta a 
teljesítést anélkül, hogy a késedelemmel kapcsolatos jogait fenntartotta volna 
(Ptk.316.§. (1) bekezdése). A beszámítási kifogásban szereplı késedelmi kötbérigény 
jogszerőségét az alperesnek kell bizonyítani (Pp.164.§. (1) bekezdése), míg a 
felperesre hárul a bizonyítási teher atekintetben, hogy vállalkozói díjkövetelése alapos, 
a késedelemért nem felelıs. Neki kell részletesen  megjelölnie, hogy az általa felsorolt 
okok (tervszolgáltatási késedelem, pótmunka megrendelés, stb.) egyenként és 
összességében  hány napi késedelmet indokolnak. Ennek megítélése olyan szakkérdés 
(Pp.177.§. (1) bekezdése), mely szakértı perbevezetését indokolja, ennek 
szükségességérıl a felperest tájékoztatni kell.  
 
(Gyıri Ítélıtábla Gf.II.20.204/2008/6.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


