
Az addig rosszhiszemő jogalap nélküli birtokosnak minısülı alperes attól az 
idıponttól, hogy a felperes számára a telephelyére való bejutást lehetıvé tette, és 
a továbbiakban a használaton kívüli berendezés elszállítása nem az ı elzárkózó 
magatartása miatt, hanem kizárólag a felperes saját elhatározásából  maradt el, a 
berendezés szerinti felelıs ırzıjének minısült. Ezért a vis maior okozta kárt a 
tulajdonos felperesnek kell viselnie.  
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A felperes a 2003. december 1-jén megkötött szerzıdés alapján három heti 
kipróbálásra ingyenesen az alperes használatába adott egy vertikális formázó-töltı 
csomagológépet azzal, hogy az alperes a próbaüzem alatt, illetve azt követıen 7 napon 
belül kinyilváníthatja vételi szándékát és a berendezést külön adásvételi szerzıdéssel 
megvásárolhatja.  
 
A gép azonban az alperes által megvalósítani kívánt feladatokat nem tudta teljesíteni, 
ezért beállításait több ízben módosították, és a próbaidıt is megfelelıen – 
dátumszerően meg nem határozott lejárati idıig – meghosszabbították.  
 
A próbaüzem befejezését követıen az alperes a berendezést nem vásárolta meg, de 
ugyanakkor a felpereshez való visszaszállítását sem tette lehetıvé. A felperes ezért 
2005. december 2-án írásban felszólította ıt a vételár megfizetésére, vagy a gép 
visszaszolgáltatására. Az alperes azonban a felhívásnak nem tett eleget.  
 
Erre figyelemmel a felperes 2006. május 8-án keresetet indított az alperessel szemben, 
és elsıdlegesen – többek között – a vételár megfizetésére, másodlagosan pedig a 
berendezés kiadására és használati díj fizetésére kérte ıt kötelezni.  
 
Az alperes a perben 2006. szeptember 19-én megtartott elsı tárgyaláson a berendezés 
kiadását nem ellenezte, sıt mielıbbi elszállítását maga is indokoltnak tartotta, 
megjegyezve, hogy a gépet a próbaüzem befejezése óta nem használta.  
 
Ezt követıen a felperes megtekintette a berendezést az alperes telephelyén, de nem 
szállította el onnan, mivel álláspontja szerint azt az alperes tıle korábban 
megvásárolta.  
 
2007. április 27-én a gép egy, az alperesnek fel nem róható okból bekövetkezett 
tőzesetben megsemmisült.  
 



Ezt követıen a felperes a perben módosított keresetében elsıdlegesen a berendezés 
148.312.- Euro összegő ellenértéke és annak 2004. július 29. napjától a kifizetés 
napjáig járó kamatai, valamint 860.401.- Ft értékő csomagolóanyag vételára és annak 
2004. augusztus 26. napjától a kifizetés napjáig járó kamatai, másodlagosan pedig a 
2004. január 1. és 2007. április 27. közötti idıszakra a gép értéke évi 14,5 %-ának 
megfelelı mértékő használati díj, továbbá – megfogalmazása szerint – a 38.449.886.- 
Ft gépértékbıl 2007. április 27-én még fennmaradt rész kártérítésként történı 
megfizetésére kérte az alperest kötelezni. Arra hivatkozott, hogy a próbaüzem 
befejezését követıen a berendezést az alperes tıle megvásárolta. Abban az esetben 
pedig, ha az adásvételi szerzıdés létrejötte nem állapítható meg, az alperes 
rosszhiszemő jogalap nélküli birtokosnak minısül, így használati díj fizetésére köteles, 
és viselnie kell a gépben nála bekövetkezett károkat. 
 
Az alperes a csomagolóanyag 860.401.- Ft összegő vételárának megfizetése iránti 
kérelem esetében – tartalmilag – a  per megszüntetését kérte. Azzal érvelt, hogy a 
felperes e követelést egy másik, a felek között korábban megindult perben is 
érvényesítette. Érdemi ellenkérelme egyebekben a kereset elutasítására irányult. 
Kifejtette, hogy a gépet nem vásárolta meg, és azt a próbaüzem befejezését követıen 
nem is használta, hanem csupán felelıs ırzıként tartotta magánál. Így sem a vételár, 
sem a használati díj megfizetésére nem köteles, és a bekövetkezett kárért sem tartozik 
felelısséggel. 
 
Az elsıfokú bíróság a pert a 2007. május 23-án kelt 20. számú végzésével a 
csomagolóanyag 860.401.- Ft összegő vételárának megfizetése iránti kérelem 
tárgyában a Pp.157.§ a./ pontja alapján – a Pp.130.§ /1/ bekezdés d./ pontjában írtakra 
figyelemmel – az alperes érvelését elfogadva megszüntette.  
 
Az ugyanezen a napon 19. szám alatt meghozott ítéletével ugyanakkor az alperest 
4.731.808.- Ft használati díj és annak 2006. augusztus 15. napjától, továbbá 
19.430.461.- Ft kártérítés és ennek 2007. április 27. napjától a kifizetés napjáig járó 
késedelmi kamatai, valamint 1.600.000.- Ft perköltség megfizetésére kötelezte; ezt 
meghaladó részében a keresetet elutasította. A határozat indokolása szerint az 
adásvételi szerzıdés létrejöttét a felperes az alperes tagadásával szemben nem tudta 
bizonyítani, így az alperes a vételár megfizetésére nem kötelezhetı. A gép 
megvásárlásának hiányában azonban az alperesnek lehetıvé kellett volna tennie a 
felperes számára a gép visszaszállítását. Mivel e kötelezettségének a 2005. december 
2-án kelt írásbeli felszólítás ellenére sem tett eleget, a berendezés rosszhiszemő 
jogalap nélküli birtokosának minısült. Ezért az írásbeli felszólítás és a gép 
megsemmisülése közötti idıszakra a Ptk.112.§ /1/ bekezdése alapján használati díj 
fizetésére köteles, és a Ptk.195.§ /3/ bekezdése alapján felelıs a bekövetkezett kárért 
is.  
 
Ennek az ítéletnek az ıt marasztaló rendelkezésével szemben az alperes élt 
fellebbezéssel, és elsıdlegesen azok megváltoztatásával a kereset teljes elutasítását, 
másodlagosan pedig részbeni megváltoztatását, és a használati díj összegének 



2.918.021.- Ft-ra és járulékaira történı leszállítását, egyebekben pedig a kereset 
elutasítását kérte.  
 
A felperes fellebbezési ellenkérelme az elsıfokú ítélet fellebbezett részének helyes 
indokai alapján történı helybenhagyására irányult.  
 
Az ítélıtábla az elsıfokú ítéletet a Pp.253.§ /3/ bekezdésében foglaltaknak 
megfelelıen, a fellebbezési kérelem és ellenkérelem korlátai között bírálta felül.  
 
Az így elbírált fellebbezés nagyobb részében, az alábbiak szerint alapos. 
 
Az elsıfokú bíróság a tényállást helyesen állapította meg, az abból levont jogi 
következtetése azonban maradéktalanul nem helytálló. 
 
Annak megállapítása helyes volt, hogy az adásvételi szerzıdés létrejöttét a felperes 
nem tudta bizonyítani; e körben az ítélıtábla a bizonyítékok értékelésével egyetértett.  
 
A 2005. december 2. és 2006. szeptember 19. közötti idıszak esetében megalapozottan 
kötelezte az elsıfokú bíróság az alperest használati díj fizetésére is. A Ptk.196.§ /1/ 
bekezdése szerinti felelıs ırzı jogállásába ugyanis csak az kerülhet, aki a hatalmába 
került dolgot más érdekében és átmenetileg annak hiányában tartja magánál jogcím 
nélkül, hogy azt – kinyilvánított szándéka szerint – megtartani, birtokolni kívánná. Az 
alperes pedig a jelen esetben a peradatok szerint a dátumszerően meg nem határozott 
lejárati idejő próbaüzemi használat befejezését követıen nem jelezte a felperesnek, 
hogy a gépet nem kívánja megvásárolni, illetve a továbbiakban használni, és e 
szándékát a 2005. december 2-i írásbeli felszólítást követıen sem nyilvánította ki. Így 
az alperes legkésıbb 2005. december 2-ától kezdıdıen mindenképpen a dolog 
rosszhiszemő jogalap nélküli birtokosának minısült.  
 
2006. szeptember 19-én azonban közölte, hogy a berendezést hosszú ideje nem 
használja, és annak kiadását sem ellenzi, sıt a mielıbbi elszállítást maga is 
indokoltnak tartja. (Kétségtelen, hogy e nyilatkozat megtételére már a peres eljárás 
alatt került sor, a felperes azonban keresetét látszólagos keresethalmazatként 
terjesztette elı, és a dolog kiadását csupán másodlagosan, az elsıdleges keresete 
alaptalansága esetében kívánta.) Ezt követıen lehetıvé tette a felperes számára a 
telephelyére való bejutást, és a továbbiakban a felperes által is elismerten használaton 
kívüli berendezés elszállítása nem az ı elzárkózó magatartása miatt, hanem kizárólag a 
felperes saját elhatározásából eredıen (a felperes álláspontja szerint ugyanis az 
adásvételi szerzıdés a felek között létrejött) maradt el. Így 2006. szeptember 20. 
napjától kezdıdıen az alperes – mivel a dolgot nem használta, szándéka nem irányult 
annak megtartására és lehetıvé tette az elszállítást is – a berendezés Ptk.196.§ /1/ 
bekezdése szerinti felelıs ırzıjének minısült.  
 
Mindezek alapján a 2005. december 2. és 2006. december 19. közötti idıszak esetében 
az elsıfokú ítéletben részletezettek szerint köteles az összegszerőségében e 
vonatkozásban általa is elismert 2.918.021.- Ft használati díj és annak az ún. 



középarányos idıtıl járó késedelmi kamatai megfizetésére, a 2006. szeptember 20. 
napjától kezdıdı idıszak esetében viszont a Ptk.196.§-ából következıen a nem 
használt dolog után használati díj fizetésére nem kötelezhetı.  A nem vitásan vis maior 
okozta kárért az alperes a Ptk.196.§ /2/ bekezdése szerint szintén nem tartozik 
felelısséggel; e kárt a Ptk.99.§-a alapján a tulajdonos felperesnek kell viselnie.  
 
Ezért az ítélıtábla az elsıfokú ítélet fellebbezett részét a Ptk.253.§ /2/ bekezdése 
alapján részben megváltoztatta.  
 


