
 

 

Az alperes kárát két szerződéses partnerének – egymástól független – 

szerződésszegése együtt okozta. Bármelyikük jogellenes magatartása hiányában a 

kár nem következett volna be, ezért az alperes felé a közös károkozás alapján 

egyetemlegesen felelnek. 

A fentiek nem csak az alperes viszontkeresetét alapozzák meg, hanem egyúttal a 

felperesi kereset érvényesítését is kizárják: nem érvényesíthet a felperes alappal 

az alperessel szemben olyan igényt, melynek teljesítése azzal a következménnyel 

járna, hogy egyidejűleg az alperes javára a felperessel szemben ugyanolyan 

összegű jogos kárigény keletkezne.  

 

Alkalmazott jogszabályok: Ptk. 318. § (1) bekezdése ,344. §. (1) bekezdése , 529. §. 
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Az irányadó tényállás szerint az alperes egy ugandai székhelyű céggel vetőmag 

szállításában állapodott meg azzal, hogy az áru ellenértékét a szerződéses partner 

csekkel fizeti meg. Az alperes 2010. május 6-án devizacsekk beszedési nyomtatvány 

benyújtásával 74.200 USD beszedésével bízta meg a felperest. A felperes a beszedést a 

C. AG-n keresztül bonyolította, a csekk ellenértékét a C. AG május 17-én jóváírta a 

felperes számláján, ezt követően május 20-án a felperes jóváírta az alperes számláján a 

csekk ellenértékét, csökkentve a banki költségekkel, 74.124,76 USD összegben. Az 

összeg jóváírása után az alperes a vetőmagot leszállította. A C. AG 2010. július 2-án 

kereste meg a felperest, értesítve, hogy a csekk hamis, illetve hamisított volt és 

visszakövetelte a csekk általa jóváírt ellenértékét. A felperes július 11-én szólította fel 

az alperest a tőke és járulékai visszafizetésére, majd az üzletszabályzatára figyelemmel 

az alperes pozitív számlaegyenlege terhére beszámította követelését, ennek 

eredményeképpen összesen 25.437,89 USD összeggel terhelte meg az alperesi 

számlát. 

 

A felperes módosított keresetében 48.686,57 USD és ennek 2010. szeptember 25-től 

számított késedelmi kamata megfizetésére kérte kötelezni az alperest. Követelésének 

jogalapját a Ptk. 523. §. (1) bekezdésében jelölte meg.  

 

Az alperes ellenkérelme a kereset elutasítására irányult. Hangsúlyozta, hogy a csekket 

beszedésre nyújtotta be, a felperes ennek ellenére azt megelőzően jóváírta az alperesi 

számlán az összeget, hogy a csekket kibocsátó bank a csekk alapján teljesített volna. 

Hivatkozott arra, hogy az alperes jóhiszeműen járt el és gazdagodás sem állapítható 

meg részére, az árut ugyanis leszállította a megrendelőjének.  

Viszontkereseti kérelmében kártérítés címén 25.437,89 USD és késedelmi kamatai 

megfizetésére kérte a felperes kötelezését. Hangsúlyozta, hogy az áru leszállítása 

folytán az alperes vagyona annak értékével csökkent, ugyanakkor az ellenértékeként 

jóváírt összegből a felperes visszaírásokat eszközölt. Álláspontja szerint az alperes 

kárát a felperes és az ugandai cég közösen okozta, így egyetemleges felelősség terheli 



 

 

őket, igényét az alperes választása szerint kizárólag a felperessel szemben is 

érvényesítheti. 

 

A felperes a viszontkereseti ellenkérelmében arra hivatkozott, hogy az alperes oldalán 

kár nem állapítható meg. Hivatkozott arra is, hogy a kártérítési felelősség további 

jogszabályi feltételei is hiányoznak.  

 

Az elsőfokú bíróság a fellebbezéssel támadott ítéletében kötelezte az alperest, hogy 

jogalap nélküli gazdagodás címén fizessen meg a felperesnek 15 napon belül 

48.686,57 USD-t és annak 2010. szeptember 25-től a kifizetésig járó törvényes 

késedelmi kamatát, azaz a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó 

napon érvényes USD Libor kamatmérték 7 %-kal növelt összegét. Az alperes 

viszontkeresetét elutasította.  

Határozata indokolásában kifejtette, hogy azáltal, hogy az értéket nem képviselő csekk 

ellenében az alperes számláján a felperes terhére jóváírásra került a hivatkozott összeg, 

az alperes a felperes rovására jogalap nélkül jutott vagyoni előnyhöz. A gazdagodás 

mértéke az időközbeni visszatérítésekre figyelemmel a módosított kereseti kérelemben 

meghatározott összeg. Nem fogadta el azon alperesi védekezést, hogy a gazdagodástól 

az áru leszállítása folytán az alperes elesett. Kifejtette, hogy az alperesnek az áru 

leszállításával követelése keletkezett az ugandai céggel szemben, a követelés az 

alperes vagyonába tartozik, így mindaddig, amíg annak behajthatatlansága nem 

igazolódik, nem állapítható meg, hogy az alperes elesett a gazdagodástól. Az alperes 

ugyanakkor érdemben nem támasztotta alá azt az állítását, hogy a követelés a 

szerződéses partnerétől nem hajtható be. Ilyen irányú igényérvényesítést sem igazolt. 

Erre figyelemmel a Ptk. 361. §. rendelkezései alapján marasztalta az alperest a 

gazdagodás visszatérítésében.  

A viszontkereseti kérelem körében megalapozottnak ítélte azt az alperesi hivatkozást, 

hogy a felperes részéről szerződésszegés valósult meg, amikor már azt megelőzően 

jóváírta az alperes számláján az érintett összeget, hogy a csekket kibocsátó bank a 

csekket befogadta volna és ellenértékét megfizette volna. Megállapítható az is, hogy az 

alperes kellő gondossággal járt el, amikor az ugandai cégnek csak azt követően 

szállította le az árut, hogy a csekk az alperesi számlán jóváírásra került. Ugyanakkor 

nem nyert bizonyítást, hogy a felperesi magatartással okozati összefüggésben az 

alperest kár érte, a már kifejtettek szerint a kár bekövetkezte még nem állapítható meg, 

ahhoz az alperesnek bizonyítania kellett volna, hogy a követelése az ugandai cégtől 

nem behajtható.  

A bíróság utalt arra, hogy a tényálláshoz kötve van, az előadott jogcímhez azonban 

nincs, így a Ptk. 6. §-a alapján is vizsgálta a viszontkeresetet, de a kár 

bekövetkezésének hiányában ennek alapján sem látta azt megalapozottnak. 

 

Az alperes fellebbezésében az ítélet megváltoztatását, a felperes keresetének 

elutasítását és a felperes viszontkereseti kérelem szerinti marasztalását kérte. 

Hangsúlyozta, hogy a felperes az alperessel fennálló szerződéses jogviszonyában 

szabályozott eljárástól eltérően, szerződésszegő módon írta jóvá a csekk ellenértékét. 

Így az alperes abban a tudatban, hogy az ellenérték kiegyenlítésre került, leszállította 



 

 

az árut a megrendelőnek. A csekk benyújtásakor nem tudta és a körülményekből nem 

is tudhatta, hogy a csekk hamis, vagy hamisított. 

A fellebbezés szerint az elsőfokú bíróság a kereseti kérelmen túlterjeszkedett, 

megsértette a Pp. 3. §-át és a 215. §-át. A bíróság nemcsak a ténybeli, de a jogi 

nyilatkozatokhoz is kötve lett volna a kereset elbírálásakor. A felperes által megjelölt 

jogcím alapján kellett volna elbírálnia a keresetet és ez alapján kellett volna 

elutasítania azt. Arra az esetre, amennyiben a másodfokú bíróság ezzel az állásponttal 

nem ért egyet, kifejtette, hogy a felperes és az alperes között bankszámla-szerződéses 

jogviszony állt fenn, annak részletes szabályait a jogszabályokon kívül a szerződési 

feltételek tartalmazzák, minderre tekintettel a jogalap nélküli gazdagodás szabályai 

nem lettek volna alkalmazhatóak.  

Hivatkozása szerint a saját felróható magatartására előnyök szerzése végett a felperes 

sem hivatkozhat (Ptk. 4. §. (4) bekezdés).  

Tévesnek ítélte azt az elsőfokú bíróság által elfoglalt álláspontot, hogy az alperesnek 

kellett volna először az igényét az ugandai partnerrel szemben érvényesíteni és csak 

annak sikertelensége esetén lehetne megállapítani, hogy az alperes elesett a 

gazdagodástól. Mindemellett a jogalap nélküli gazdagodás szabályainak 

alkalmazásához szükséges egyéb jogszabályi feltételek sem állnak fenn. Az alperesnek 

van olyan jogcíme, amely az előny megtartására feljogosítja, hiszen egy szerződés 

alapján jutott az áru ellenértékéhez. A felperessel fennálló szerződéses jogviszony 

eredményeképpen kapta meg a megrendelővel kötött szállítási szerződésben kikötött 

vételárat.  

Kifogásolta, hogy a bíróság nem vizsgálta, mikor vette le az alperes a számlájáról a 

jóváírt összeget, holott 361. §. (2) bekezdése alapján ezek a körülmények is 

relevánsak. Megállapítható, hogy az alperes az összeget már továbbutalta, mikor a 

felperes jelezte, hogy a csekk hamis. A körülményekből kifolyólag nem állapítható 

meg, hogy az alperesnek számolnia kellett volna a visszafizetés kötelezettségével. Az 

alperes részéről rosszhiszeműséget sem lehet megállapítani. Hivatkozott arra is, hogy a 

felperes által az alperes számlájáról levett összeg nem a felperes által jóváírt összeg 

volt, hanem más átutalásból származott.  

A viszontkeresetet elutasító rendelkezés kapcsán kifejtette, hogy a felperes szerződést 

szegett, a Ptk. 318. §. (1) bekezdése folytán alkalmazandó 339. §. (1) bekezdése 

alapján fennáll a kártérítési felelőssége a Ptk. 355. §. (4) bekezdésében meghatározott 

károkért. A Ptk. 344. §-a szerint az alperes jogosult a felperessel szembeni 

igényérvényesítésre, mert kárát az ugandai cég és a felperes közösen okozta, így a 

felelősségük egyetemleges. A felperesi magatartás jogellenessége a 

szerződésszegésben, az ugandai társaság jogellenessége pedig a hamis csekkel történő 

fizetésben állapítható meg. Amennyiben a felperes szerződésszerűen jár el, akkor az 

áru nem került volna leszállításra. Amennyiben pedig szerződésszegően nem vonja le 

az összeget az alperesi számláról, akkor nem éri kár az alperest.  

A fellebbezés szerint mindemellett a Ptk. 6. §-ában foglaltak alapján is fennáll a 

felperes kártérítési kötelezettsége.  

 

A felperes fellebbezési ellenkérelme az ítélet helybenhagyására irányult. Kifejtette, 

hogy a kérelemhez kötöttség elve a polgári perben nem jelent jogcímhez kötöttséget, 

így nem sértette az elsőfokú bíróság a fellebbezésben hivatkozott jogszabályi 



 

 

rendelkezéseket azzal, hogy a követelést a jogalap nélküli gazdagodás jogcímén ítélte 

meg. Mindemellett fenntartotta azon álláspontját, hogy a kereseti kérelem a Ptk. 523. 

§-a alapján, mint nem engedélyezett alperesi kerettúllépés is megítélhető. Rámutatott, 

hogy ugyan a felek között bankszámla-jogviszony állt fenn, a jogalap nélküli 

gazdagodás szabályai azonban kiegészítő jelleggel felhívhatóak akkor is, ha a felek 

fennálló jogviszonyára irányadó szabályok szerint a jogvita nem bírálható el.  

A felperes álláspontja szerint a Ptk. 4. §. (4) bekezdésére való alperesi utalás a jogalap 

nélküli gazdagodás szabályainak alkalmazhatósága tekintetében irreleváns. 

Kiemelte, hogy az alperes az áru ellenértékéhez nem közvetlenül az adásvételi, illetve 

szállítási szerződés, hanem egy hamis csekk beszedése által, bankszámla-szerződés 

keretében, a felperes vagyonának terhére jutott. A felperessel szemben tehát jogalap 

nélkül jutott ehhez az összeghez.  

Nem helytálló az az alperesi álláspont, hogy a gazdagodástól már elesett a pénzösszeg 

visszaköveteléséig, hisz a már csatolt számlaegyenlegekből megállapítható, hogy az 

alperesnek elegendő pénzeszköz állt a rendelkezésre azt követően, hogy 2010 nyarán 

tudomást szerzett a benyújtott hamis, illetve hamisított csekkről, tehát a visszatérítési 

kötelezettségről. Mindemellett a csekk beszedési megbízás benyújtásától kezdve már 

tudomással kellett bírnia arról, hogy a csekk ellenértékét a felperes bármikor 

visszakövetelheti a visszkereseti joga alapján. A jogalap nélküli gazdagodó nem 

csupán a gazdagodást, hanem annak hasznait, a gazdagodással szerzett más előnyöket 

és az azok helyébe lépett vagyoni értéket is köteles visszaadni, így alaptalan az a 

hivatkozás, hogy a visszafizetésre elegendő számlaegyenleg nem a csekk 

ellenértékének jóváírásából származott.  

A viszontkereset megalapozatlansága tekintetében a felperes fenntartotta az elsőfokú 

eljárás során kifejtett részletes jogi álláspontját, csupán kiemelte, hogy még az alperesi 

álláspont szerint sem kizárólag a felperesi magatartással áll okozati összefüggésben az 

állítólagos kár. Megállapítható tehát, hogy a kártérítési felelősség már ezen alperesi 

álláspont miatt sem állhat fenn, hiszen amikor a károsodás bekövetkezte és a 

jogellenes magatartás között csak távoli kapcsolat áll fenn, úgy a követelés nem 

alapos. A felperes állítólagos kára legfeljebb abból származhat, hogy hamis, vagy 

hamisított csekket fogadott el a szállítójától fizetésként. 

Alaptalan az alperesnek a Ptk. 6. §-ára való hivatkozása. Az abban megkövetelt 

magatartás a felperes oldalán nem nyert bizonyítást, mindemellett a felperes a 

jogcselekményeit a szerződéses kapcsolat keretében végezte, így eleve kizárt a 

biztatási kár szabályainak alkalmazása.   

 

Az alperes fellebbezése érdemben az alábbiak szerint alapos. 

 

Az elsőfokú bíróság a per eldöntéséhez szükséges bizonyítást lefolytatta, a felek által 

rendelkezésre bocsátott okiratok, és a felek kölcsönösen elismert, illetve nem vitatott 

tényelőadásai alapján helyes tényállást állapított meg, az arra alapított jogi álláspontja 

az alperes perbeli védekezése és viszontkeresete tekintetében azonban érdemben nem 

megalapozott, ekként a keresetnek helyt adó és a viszontkeresetet elutasító döntése 

nem helytálló. 

 



 

 

Tényként állapítható meg, hogy az alperes által a felperesnek beszedésre benyújtott 

csekk hamis, illetve hamisított volt, ennek következtében a beszedése a kiállító 

bankjától nem vezetett eredményre.  

A hamis csekk alapján kifizetett összeg visszakövetelése iránti igényt helyesen nem a 

felperes által hitelkeret-túllépésben, illetve az elsőfokú bíróság által jogalap nélküli 

gazdagodásban meghatározott jogcím, hanem a felek között létrejött „Pénzforgalmi 

szolgáltatásokra vonatkozó általános szerződési feltételek” (ÁSZF) megnevezésű 

szerződésben (Ptk. 529. §.) szabályozott, a csekkjogi jogviszonynál külön  nevesített 

visszkereseti jog alapozza meg  a következők miatt:   

Nincsen adat a perben arra, hogy a felek a Ptk. 522. §. (1) bekezdésében nevesített 

hitelszerződést is kötöttek, ha azonban ilyen létre is jött volna, közvetlenül abban az 

esetben sem a kerettúllépés, hanem a fentebb ismertetett speciális szerződési 

rendelkezés jogosítaná fel a felperest a visszakövetelésre. 

A szerződésre és az abban foglalt visszkereseti jogra a felperes követelésének 

megalapozásaként kifejezetten hivatkozott, még ha azt keresete jogalapjaként nem is 

emelte ki, ezért az elsőfokú bíróság által felhívott – szubszidiárius – jogalap nélküli 

gazdagodás jogcímként történő alkalmazása nem jöhetett szóba. 

 

Az alperes az ugandai partnerével létesített szerződéses jogviszonyának keretei között 

az adott helyzetben általában elvárható gondosság mellett eljárva csupán akkor vállalta 

a szolgáltatás teljesítését, az áru leszállítását, ha már a vételár teljesítése megtörténik. 

Ennek megfelelően – ezt a peres felek sem vitatták – csupán akkor teljesített, amikor 

számláján a beszedésre adott megbízás eredményeképpen a felperes jóváírta a 

vételárat.  

Egyetértett az ítélőtábla az elsőfokú bíróság azon jogi álláspontjával, hogy – általában 

– egy kötelmi jogviszonyból eredő követelés kiegyenlítésének elmaradása önmagában 

nem keletkeztet azonnali kárigényt a jogosult javára, hiszen ilyen esetben a 

szolgáltatás ellenértékével azonos értékű követelés képezi a jogosult vagyonát. A 

perbeli esetben azonban – az alábbi egyedi körülményekre figyelemmel –

megállapítható, hogy nincs reális lehetőség a követelés eredményes érvényesítésére. 

Az ugandai cég a kötelezettségét nem teljesítette, a hamis csekk kiállítása önmagában 

teljesítési szándékának teljes hiányára utal. Az alperes követelésének a  megrendelővel 

szemben per útján történő érvényesítése nyilvánvalóan kilátástalannak minősíthető, 

hiszen a cég székhelye olyan államban van (Uganda), amellyel Magyarországnak 

kizárólag a külföldi választott bírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról 

szóló, NEW YORK-ban 1958. évi június hó 10. napján kelt egyezmény keretei között 

áll fenn igazságügyi együttműködési lehetősége a polgári ügyekben.  

A fellebbezési eljárásban igazolt adatok szerint a cég az általa használt címen postai 

úton nem is érhető el. Ez utóbbi, a másodfokú eljárás során rendelkezésre bocsátott 

adat értékelése a Pp. 235. §. (1) bekezdésében írtak alapján nem mellőzhető, annak 

rendelkezésre bocsátása terén az alperest mulasztás nem terheli, hisz egyrészt ez a 

körülmény az elsőfokú eljárás lezárultát követően jutott a tudomására, másrészt az 

elsőfokú bíróság a Pp. 3. §. (3) bekezdésében előírt tájékoztatási kötelezettsége 

körében nem adott olyan, a konkrét bizonyítandó tényre nézve kellően egyediesített és 

teljes körű tájékoztatást (12. és 15. számú jegyzőkönyv), mint amely az 1/2009. 

(VI.24.) PK véleményben megfogalmazott elveknek megfelelt volna. 



 

 

  

A követelés érvényesíthetetlenségének fentiek szerinti megállapítása  mellett a felperes 

által a visszkereseti jog alapján az alperes számlájáról már eredménnyel beszedett 

összeg erejéig az alperes vagyoncsökkenése már  ténylegesen bekövetkezettnek 

tekinthető: elvesztette ugyanis az értékesített áru csekk alapján befolyt ellenértékének 

ezen hányadát. A vagyoncsökkenést egyrészt az ugandai cég szerződésszegése (a 

teljesítés elmulasztása), másrészt a felperes hibás eljárása, a csekkjogi jogviszony felek 

által egyértelműen meghatározott lényegi rendelkezésének megsértése idézte elő. Az 

alperes ugyanis éppen azért választotta a csekk elszámolásának módjául az azonnali 

jóváírás helyett a beszedést, hogy ekként meggyőződhessen a szerződéses partner 

előre teljesítéséről, s majd csak ezt követően indítsa útnak az áruját. Amennyiben a 

felperes szerződésszerűen járt volna el, úgy a beszedés eredménytelenségére 

figyelemmel az alperes nyilvánvalóan nem szállított volna a megrendelőjének.  

 

A felperes szerződésszegésével kapcsolatosan az ítélőtábla kiemeli, hogy ezen 

magatartás következményei alóli kimentésre a perbeli esetben nyilvánvalóan nincs 

mód. Nem lehet olyan körülmény, amely a felek közti jogviszony kiemelten lényeges 

és jól felismerhető sajátosságait adó szabályának megsértése és ennek következményei 

alól a felperesnek, mint pénzintézetnek kimentést biztosíthatna.  

 

A fentiek alapján megállapítható, hogy a kárt az alperes két szerződéses partnerének – 

egymástól független – szerződésszegése együtt okozta. Bármelyikük jogellenes 

magatartása hiányában a kár nem következett volna be, ezért az alperes felé a közös 

károkozás Ptk. 344. §. (1) bekezdése alapján egyetemlegesen felelnek. E körben utal 

arra az ítélőtábla, hogy a közös károkozók felelősségére irányadó szabályok 

alkalmazandók függetlenül attól, hogy a felperes és az ugandai cég között 

akarategység nem állapítható meg (BH 2003.508., BH 2008.156., BDT 2003.862., 

BDT 2008.1916. számú eseti döntések).  

Az egyetemleges felelősségre tekintettel a felperest megilleti a választás joga 

atekintetben, hogy igényét kivel szemben kívánja érvényesíteni. Ezért az alperes által a 

felperessel szemben érvényesített viszontkereset a Ptk. 318. § (1) bekezdése folytán 

alkalmazandó 339. §. (1) bekezdése alapján megalapozott.  

A fentebb kifejtettek nem csak az alperes viszontkeresetét alapozzák meg, hanem 

egyúttal a felperesi kereset érvényesítését is kizárják: nem érvényesíthet a felperes 

alappal az alperessel szemben olyan igényt, melynek teljesítése azzal a 

következménnyel járna, hogy egyidejűleg az alperes javára a felperessel szemben 

ugyanolyan összegű jogos kárigény keletkezne.  

 

A fentiekre figyelemmel az ítélőtábla a Pp. 253. §. (2) bekezdése alapján az elsőfokú 

bíróság ítéletét megváltoztatta, a felperes keresetét elutasította, egyúttal a 

viszontkeresetnek megfelelően marasztalta a felperest. A késedelmi kamatról a Ptk. 

301. §. (1) és 301/A. §. (1)-(3) bekezdése alapján rendelkezett, e tekintetben osztva az 

elsőfokú bíróság jogi álláspontját, ennek megfelelően a jegybanki alapkamat Ptk. 

301.§. (1) bekezdésében meghatározott mértéke helyett az USA dollárban létrejött 

követelésre az USD LIBOR kamatot vette figyelembe.  

 



 

 

 

 
 


