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A megyei bíróság a fellebbezéssel támadott ítéletében kötelezte az alperest, hogy 15 
napon belül fizessen meg a felperesnek 3.750.000,- Ft-ot és ennek 2004. májustól járó 
késedelmi kamatát, ezt meghaladóan a felperesi keresetet és az alperesi 
viszontkeresetet elutasította.   
Ítélete indokolásában megállapította, hogy az alperes, mint eladó és megbízó, továbbá 
a perben nem álló Sz. Kft. és P.É.Sz. Kft., mint vevık és megbízottak (beruházók) 
2000. október 19-én kötöttek szerzıdést a beruházók által finanszírozott lakópark 
létrehozására. A szerzıdés szerint az alperes - tulajdonjoga fenntartása mellett - a 
beruházókra ruházta az e.- 715/2 hrsz-ú ingatlant.  
A felperes 2001. január 22-én az egész projekt (4 db 8 lakásos lakóépület, 24 garázs, 
12 lakásos sorház) engedélyezési és kiviteli terveinek elıkészítésére tervezıi 
szerzıdést kötött 15.110.000,- Ft + ÁFA díj ellenében.  
2001. január 24-én a felperes, mint fıvállalkozó megállapodást kötött a beruházókkal a 
teljes beruházás mőszaki tartalmának megvalósítására, vállalva, hogy a beruházást 
saját tıkébıl, illetve az értékesítésbıl származó bevételekbıl finanszírozza.  
Az alperes és a beruházók, továbbá a felperes 2001. május 11-én megállapodásban 
foglalták a 2000. október 19-i szerzıdés módosítását. Ennek értelmében az alperes a 
tulajdonában álló 704/3 hrsz-ú ingatlan megosztásából további 2.612 m2 átruházását 
vállalta. Rögzítették, hogy 16 lakás önkormányzati beruházásban készül majd el, 
annak 142.930.000,- Ft-os összköltségébe a beruházók a rendelkezésre bocsátott 
ingatlan ellenértékeként 33.930.000,- Ft-ot maguk finanszíroznak, míg a felperes a 
fennmaradó 109.000.000,-Ft összegért kivitelezi az önkormányzati lakásokat.  
Az e.-i 704/3 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos telekalakítási kérelmet az építésügyi 
hatóság jogerıs határozatával elutasította, mert az ingatlan az alperes 
forgalomképtelen törzsvagyonát képezi.  
A felperes 2001. november 28-án kérte az alperest az elutasítás önkormányzati 
hatáskörbe tartozó okainak megszüntetésére. Az alperes 2001. december 12-én 
hirdetmény közzététele nélküli ajánlati felhívást bocsátott ki a 715/2 hrsz-ú ingatlanon 
16 lakás megépítésére, a felperes pedig 2001. december 17-én a feltételeket tudomásul 
véve tett ajánlatott. 2001. december 28-án a korábbi megállapodásra utalással kötötték 
meg a felek az építési szerzıdést az 19715/2 hrsz-ú ingatlanon 16 lakás felépítésére. A 
vállalkozói díjat 142.930.000,- Ft-ban határozták meg, mely a beszámított 
33.930.000,- Ft-os ingatlanértékbıl és bruttó 109.000.000,- Ft fizetendı vállalkozói 
díjból állt. Rögzítették, hogy a munkaterületet a kivitelezés megkezdése miatt a 
felperes már átvette, a befejezési határidı pedig 2002. július 31-e. Késedelmes fizetés 
esetére a kamatszankción túlmenıen kikötötték, hogy a felperes a munkálatokat a 
kifizetésig felfüggesztettnek tekinti és az átadási határidıt a fizetési késedelem 
napjainak kétszeresével meghosszabbítja. A kivitelezési véghatáridı késedelme esetére 



a felek a felperes terhére napi 10.000,- Ft késedelmi árengedményt kötöttek ki. A 
véghatáridıt 2002. szeptember 30-ában határozták meg.  
A felperes 2002. április 9-én jelezte az alperesnek, hogy a másik ingatlanból való 
területátadás nélkül a tervezett további 12 lakás és 24 garázs kivitelezése meghiúsul, 
mely meg nem térülı költségeket, kiesı árbevételt okoz.  
Az alperes 2002. június 24-én közölte, hogy a további területet nem tudja átadni. Ezt 
követıen a felperes jelezte, hogy a 2001. május 11-én kötött szerzıdést 
érvénytelennek, míg a felek közötti építési szerzıdést lehetetlenülés folytán 
megszőntnek tekinti.  
Az alperes által 2003. február 20-án beszerzett szakvélemény szerint a 2002. januártól 
2002. szeptemberig terjedı idıszakra vonatkozó havonkénti pénzügyi-mőszaki 
ütemezéshez képest a kivitelezési késedelmek egyre jelentısebbek voltak. A 2003. 
januári készültség 46,5 %-os, a felperes több szerkezeti megoldásban eltért a tervektıl, 
illetıleg az építési engedélytıl.  
Az önkormányzati alperesi képviselı testület 2003. június 10-én úgy határozott, hogy 
az építési szerzıdés lehetetlenült és a beruházást saját költségen fejezi be.  
A felek 2003. augusztus 8-án megállapodást kötöttek, melyben a szakvélemény 
alapján rögzítették az építkezés 2003. február 20-i állapotát, illetıleg az azóta 
megvalósult kivitelezést. Megállapodtak, hogy ezen állapotban adja át a felperes az I. 
és II. épületeket továbbépítésre, az alperes minıségi kifogásokat nem támaszt, vállalja 
a munkák 180 napon belüli befejezését. Az alperes vállalta a szerzıdés aláírását 
követı 3 napon belül 11.672.000,- Ft átutalását, a 715/2 hrsz-ú ingatlan 3440/10.000 
telekhányadának megváltási ára címén. A felperes kötelezettséget vállalt az I. számú 
épület tetıszerkezetének és cserépfedésének elkészítésére, az alperes pedig e munka 
befejezését követı 3 napon belül 13.494.000,-Ft + 25 % ÁFA átutalására. A felek 
megállapodta abban, hogy a peres eljárást szüneteltetik, illetve a végszámla 
kiegyenlítését követıen megszüntetik, egyben a korábbi jogügyleteiket úgy tekintik, 
hogy egymással visszavonhatatlanul és véglegesen elszámoltak, s egymással szemben 
további igényt nem támasztanak.  
A bíróság megállapítása szerint a felperes a tetıfedést elkészítette, az alperes a kikötött 
összegeket néhány napos késedelemmel (a 11.672.000,- Ft-ot augusztus 12. helyett 
augusztus 27-én, a 13.494.000,-Ft + ÁFA-t 2003. október 8. helyett október 10-én és 
16-án) kifizette. Az alperes 2004. január 14-én jegyzıkönyv aláírásával vette át az I. és 
II. számú épületeket állagmegóvás és továbbépítés céljából, rögzítve, hogy a 2003. 
augusztus 8-i megállapodás feltételei teljesültek.  
Az elsıfokú bíróság megállapította, hogy a 2003. augusztus 8-i szerzıdés 6. pontja 
értelmében a felek külön szerzıdést kötöttek közmővek kivitelezése érdekében, ennek 
keretében a felperes teljesítette a vállalt munkákat, ezek 3.750.000,- Ft-os díját 2004. 
március 1-én kiszámlázta, az alperes azonban ezt nem fizette meg.  
Az elsıfokú bíróság a beszerzett szakértıi véleményre támaszkodva megállapította, 
hogy nem volt felfedezhetı a beruházás átgondolt elıkészítése és szakszerő 
lebonyolítása. A felek mőszaki oldalról dokumentációkkal megfelelıen alá nem 
támasztott, ellentmondásos megállapodásokat kötöttek. A sorházakra és garázsokra 
terület, illetve építési engedély nem volt. Az I. és II. számú épületekben létrejött 
befejezetlen lakások befejezéséhez 2005 évi árszinten bruttó 112.430.000,- Ft-ra van 



szükség. A befejezésnek mőszaki akadálya nincs. Az alperes által eddig kifizetett 
87.919.865,- Ft díj a készültségi foknak megfelelı.  
 
A megyei bíróság ítélete jogi indokolásában hangsúlyozta, hogy a felek között 
felmerült jogvita elbírálása során elsıdlegesen a felek szerzıdései, az abban foglalt 
jogok és kötelezettségek kérdésében kellett állást foglalni. A felek és a perben nem 
álló beruházók, valamint a D. Mérnöki Iroda között több megállapodás jött létre, a 
bíróság azonban nem osztotta azt a felperesi álláspontot, hogy a különbözı felek 
közremőködésével, eltérı feltételekkel létrejött különbözı megállapodások komplex 
egységet képeznek, mely alapján az alperes terhére róható a 704/3 hrsz-ú ingatlan 
átruházásának elmaradása. Az alperes ugyan erre a 2001. május 11-i szerzıdésben 
kötelezettséget vállalt, de e megállapodás jogosultjai a perben nem álló beruházók 
voltak, erre tehát a felperes jogot nem alapíthat. Másrészt a forgalomképtelen területtel 
kapcsolatos telekalakítási kérelem 2001. november 7-én jogerısen elutasításra került, 
ezt követıen a felperes e terület beépítésének lehetıségével megalapozottan nem 
számolhatott, ennek megfelelıen a 2001. december 17-i közbeszerzési ajánlata, 
illetıleg a 2001. december 28-i építési szerzıdés is kizárólag a 715/2 hrsz-ú ingatlanon 
felépítendı 16 lakásra vonatkozott. A felek közötti jogviszonyra és elszámolásra a 
2001. december 28-i építési szerzıdés az irányadó, mely az utóbbi ingatlanon, az I., II. 
számú épületekben lévı 16 db önkormányzati lakás felépítésére vonatkozott. Ezekkel 
kapcsolatosan a felek 2003. augusztus 8-án megállapodást kötöttek. Rögzítették a 
felperes által még elvégzendı munkákat, a végelszámolás feltételeit, nyilatkoztak a 
jogvitáik végleges rendezésérıl és a további igényérvényesítések kizárásáról. A 
megállapodás feltételeinek teljesítését 2004. január 14-én átadás-átvételi 
jegyzıkönyvben megállapították. Ezt a szerzıdést a bíróság a felek közti jogvita 
rendezése körében irányadónak tekintette, utalva arra, hogy az a körülmény, hogy az 
alperes két számlát csak néhány napos késedelemmel fizetett ki, nem ad alapot a 
megállapodás figyelmen kívül hagyására. Alaptalannak minısítette az alperes azon 
viszontkereseti hivatkozását, hogy a lakások 2004. január 14-i átvétele óta a 
továbbépítésnek a felperesi mulasztás képezte az akadályát. Kifejtette, hogy ezt 
nyilvánvalóan nem néhány pótolható dokumentum hiánya, hanem egyéb alperesi 
érdekkörbe tartozó körülmény, például forráshiány okozta.  
A bíróság megállapította, hogy a felek jogvitáit teljes körően rendezı 2003. augusztus 
8-i megállapodás és az ennek teljesítését kinyilvánító 2004. január 14-i jegyzıkönyv 
alapján a felek egymással szemben ezen utóbbi idıpontig felmerült és érvényesíteni 
kívánt követelései alaptalanok.  
A  3.750.000,- Ft közmőépítési számla megfizetése iránti igény tekintetében arra 
tekintettel ítélte alaposnak a felperesi keresetet, hogy e munkát külön megállapodás 
szerint a felperes elvégezte és átadta. E tekintetben az alperes alaptalanul hivatkozott a 
2003. augusztus 8-i megállapodás felperesi megsértésére. Utalt még arra, hogy az 
alperes által az utolsó tárgyaláson jelzett, de sem jogalapjában, sem 
összegszerőségében nem konkretizált és nem is bizonyított kereset felemelését a Pp. 3. 
§. (4) bekezdése, 8. §. (2) bekezdése és 141. §. (6) bekezdése alapján figyelmen kívül 
hagyta.  
 



A felperes fellebbezésében az ítélet hatályon kívül helyezését kérte. Álláspontja szerint 
alapvetıen hibás az az elsıfokú bírósági álláspont, mely nem fogadta el a hivatkozott 
szerzıdések komplex egységét, és csak a 2003. augusztus 8-án aláírt megállapodásra 
volt figyelemmel. Mindezek alapján a feltárt tényállás hiányos, az abból levont jogi 
következtetések pedig hibásak.  
Elmaradt annak tényállásbeli rögzítése, hogy a fejlesztés az alperes 2000. május 
hónapban kiadásra került pályázati hirdetményi felhívásával indult. Az ehhez mellékelt 
térképmásolat az alperes fejlesztési területeként megjelölte azt a területet is, amelyet 
késıbb az alperes nem tudott biztosítani. A felperes 2001. május 11-én 
fıvállalkozóként kapcsolódott be a fejlesztésbe, ezt követıen minden lépése a 
pályázati kiírásban megjelölt területre tervezett 4 db társasházi jellegő épület, valamint 
a sorházak és garázsok felépítésére irányult. A szükséges terület átadásával meghiúsult 
az elérni kívánt cél. Az alperes ezzel szerzıdést szegett, a bíróság azonban ítéletében 
ennek következményeit nem értékelte.  
 
Az alperes fellebbezésében kérte, hogy a bíróság az elsıfokú ítéletet változtassa meg, a 
felperes keresetét teljes egészében utasítsa el, a felemelt viszontkeresetnek adjon helyt, 
azzal, hogy az alperest 72.508.470,- Ft után 2004. január 15-étıl, 17.440.000,- Ft után 
- középarányosan - 2005. január 1-jétıl, 5.000.000,- Ft után pedig 2006. augusztus 1-
jétıl kötelezze a késedelmi kamat megfizetésére. Másodlagosan az ítélet hatályon 
kívül helyezését kérte.  
A felperes javára megítélt számlakövetelés körében hangsúlyozta, hogy a külsı 
közmővek kivitelezése tárgyában a felek között nem jött létre szerzıdés, 
megállapodást az alperes nem írt alá, ilyen csak tervezet formájában létezett. A 2004. 
január 14-ig elvégzett teljesítés ellenértékét 2004. március 1-jén a felperes részére az 
alperes kifizette. Kiemelte, hogy 2004. január 15-ét követıen a felperes már nem 
végzett munkálatokat a perbeli ingatlanon. Ezt alátámasztja az is, hogy a 
számlakövetelése mellékleteként csatolt alvállalkozói számlák 2003. decemberi 
teljesítést tartalmaznak. Megítélése szerint a követelés egyébként összegszerőségében 
is megalapozatlan, hisz a perbeli beruházás vonatkozásában csak a közüzemi 
csatornára történt rákötés valósult meg, a számla szerint bruttó 687.500,- Ft értékben.  
A fellebbezésben az alperes kiemelte, hogy az elsıfokú bíróság a Pp. 3. §. (3) 
bekezdésében foglaltakat is megsértette.  
Csatolta fellebbezéséhez az esztergomi A. Lakópark Építıközösség (III. és IV. számú 
épület építtetıi) valamint az alperes között létrejött megállapodást és az építıközösség 
és a G.-É.Kft. közötti vállalkozási szerzıdést, amely szerint a felperes által el nem 
végzett támfalépítési és útépítési munkálatokhoz az alperes 5.000.000,- Ft-ot fizetett az 
építıközösség részére. Hangsúlyozta, hogy az alperes a perbeli beruházás 
befejezésében a felperes jogellenes magatartása miatt jelenleg is akadályoztatva van. 
Utóbbiakra tekintettel Pp. 247. §. (1) bekezdése alapján 5.000.000,- Ft-tal, továbbá - az 
építési szerzıdés alapján - 2005. január 13-tól 2007. július 31. napjáig terjedı 
idıszakra járó további 9.300.000,- Ft késedelmi árengedménnyel emelte fel 
viszontkeresetét.  
Fellebbezésében sérelmezte az elsıfokú bíróság perköltséggel kapcsolatos ítéleti 
rendelkezéseit is, utalva arra, hogy a felperes 131.293.211,- Ft-ra felemelte a keresetét, 



e tekintetben túlnyomórészt pervesztes lett, így az alperes jogi képviselıi munkadíjra 
is jogosult.  
 
A felek hatályon kívül helyezés iránti fellebbezési kérelme az alábbiak szerint alapos. 
 
A felperes az alperessel szemben a számlák késedelmes kifizetésével kapcsolatos 
kamatkövetelését, a beruházás elhúzódásával kapcsolatos többletköltségeit 
(irodabérlet, alkalmazotti bér, ırzési költség, közüzemi díjak); a beruházás (a III-IV. 
számú épületek és részben a II. számú épület) befejezésével kapcsolatos 
többletköltségeit; az elmaradt sorházas beruházás miatt az út- és közmőépítés 
többletköltségeit; a sorházak, garázsok, utak tervezési díját; a sorházak, garázsok 
meghiúsulása miatti elmaradt hasznot; egy közmőépítési számla ellenértékét; továbbá 
a magánépíttetık által érvényesített kötbérek értékét követelte az alperestıl. Emellett a 
felperes a jó hírnevének megsértése miatt érvényesített nem vagyoni kártérítés iránti 
igényt. 
Az alperes a felperes késedelemére, a szükséges dokumentumok átadásának hiányára 
tekintettel viszontkeresetében a beruházás befejezésének várható többletköltségeként 
kártérítés, továbbá késedelmi kötbér és kamatai megfizetésére kérte kötelezni a 
felperest.  
 
Az elsıfokú bíróság a felek fenti igényeit túlnyomórészt elutasító rendelkezéseit – a 
nemvagyoni kártérítés iránti felperesi igény elutasítása kivételével – azzal indokolta, 
hogy a felek a 2003. augusztus 8-án kötött megállapodásukban teljes körően rendezték 
az egymás közti jogviszonyukat, a 2004. január 14-i jegyzıkönyvben megállapították a 
szerzıdésben foglaltak teljesítését, így az ezt megelızı idıszakot érintı igényeik 
alaptalanok.  
A megyei bíróság helytállóan foglalt állást abban, hogy a szerzıdéssel a felek nem 
csupán a 2001. december 28-i építési szerzıdésbıl, hanem – hisz a megállapodás 
bevezetı rendelkezéseiben és az Elızmények címő fejezet I., II. és III. pontjaiban az 
érintett jogviszonyokat pontosan körülírják – valamennyi szerzıdésbıl eredı 
jogviszony lezárására törekedtek. Nem hagyható figyelmen kívül azonban, hogy a 
jogviszony végérvényes rendezésére, a végleges elszámolásra, a további igények 
érvényesítésérıl való lemondásra irányuló anyagi jogi egyezségük hatályának beálltát 
a Ptk. 228. §. (1) bekezdésének megfelelıen ahhoz a feltételhez kötötték, hogy a 
megállapodásban rögzítettek maradéktalanul teljesülnek (szerzıdés 10. oldal Egyéb 
megállapodások cím 1. pont).  
Erre azonban – az elsıfokú bíróság megállapításával szemben – nem került sor. A 
2004. január 14-i jegyzıkönyvekben tartalmilag csupán azt rögzítették, hogy az I., II. 
jelő épület átadás-átvételének a 2003. augusztus 8-i szerzıdésben (5. oldal 1.4.pont) 
rögzített feltételei teljesültek. Ugyanakkor a megállapodás mindkét fél terhére számos 
további kötelezettséget rótt, melyek a felek egybehangzó állítása szerint sem teljesült 
hiánytalanul. Az eddigi peradatok szerint a felperes nem tett eleget a dokumentum 
szolgáltatási kötelezettségének és az építési engedély jogosultságának átengedésével 
kapcsolatosan sem a szerzıdésben (6.oldal 2. pont) foglaltak szerint járt el, a 
nyilatkozat pótlása iránt eljárás van folyamatban. Az alperes nem fejezte be az I. és II. 
jelő épületek kivitelezését (szerzıdés 5. oldal 1.5. pont), nem került sor részérıl a III. 



és IV. jelő épületek és a hozzájuk tartozó telekrész önálló ingatlankénti kialakítására, 
mely a szerzıdés 8. oldal 8. pontjában írtakkal összhangban a tulajdoni állapot 
rendezését szolgálta volna.  
A fentiekre figyelemmel a 2003. augusztus 8-i megállapodást nem lehet az elsıfokú 
bíróság ítéletében foglaltak szerint értékelni és a felek komplex jogviszonyából 
származtatott, a korábbi idıszakra vonatkozó igényeket véglegesen elszámoltnak, 
ezáltal lezártnak tekinteni.  
 
Az elsıfokú bíróság ítéletében úgy foglalt állást, hogy a felek egymás közti 
jogviszonyában az e.-i 704/3 hrsz-ú ingatlan részbeni átadásának elmulasztása nem 
róható az alperes terhére, hiszen a telekalakítási kérelem 2001. november 7-én már 
elutasításra került, ezt követıen a felperes alappal már nem számolhatott ezzel, a felek 
közti építési szerzıdést pedig ezután - és csak a másik, a 715/2 hrsz-ú ingatlanra - 
kötötték meg. Utalt arra, hogy a 2001. május 11-i szerzıdésben az alperes az ezzel 
kapcsolatos kötelezettséget a perben nem álló beruházók felé vállalta, tehát erre a 
felperes jogot nem alapíthat.  
A megyei bíróság fenti álláspontja a jelenleg rendelkezésre álló peradatok 
figyelembevételével nem minısíthetı maradéktalanul helytállónak. A telekalakítási 
kérelem elutasítását követıen, 2001. november 28-án ugyanis a felperes levélben kérte 
az alperestıl a helyzet rendezését, az elutasítás okainak és következményeinek 
kiküszöbölését, majd 2002. április 9-én is ezirányú intézkedéseket kért, jelezve, hogy 
ennek hiányában jelentıs kára keletkezik. Az alperes csak ezután, 2002. június 24-én 
közölte végérvényesen, hogy nem tudja a további területet átadni. Megállapítható 
tehát, hogy a telekalakítási kérelem elutasításával még az alperes sem látta azonnal 
teljesíthetetlennek a vállalt kötelezettségét. 
A felperes keresetét jórészt arra alapítja, hogy az alperes az esztergomi 704/3 hrsz-ú 
ingatlan részbeni átruházására irányuló kötelezettségének nem tett eleget, ezáltal nem 
biztosította a teljes projekt megvalósításához szükséges építési területet. A felek közti 
építési szerzıdés lehetetlenülésének okát is ebben jelöli meg, a 14. sorszám alatt 
elıterjesztett keresetmódosításában pedig a sorházak–garázsok elmaradt 
megépítéséhez közvetlenül kapcsolódó kárigényeket is érvényesít (beadvány 4., 5., 6. 
pontja).  
 
Az alperes ezzel kapcsolatos kötelezettségvállalásának valóban nem a felperes volt a 
jogosultja. A két perben nem álló beruházó felé vállalt alperesi kötelezettség jogi 
lehetetlensége (az ingatlan nem megosztható) a szerzıdésükben foglalt cél, a teljes 
projekt megvalósítását ellehetetlenítette. Ez – bár a felperes és az alperes viszonyában 
nem értelmezhetı lehetetlenülésként, hiszen a kötelezettség nem a felek közti 
szerzıdéses jogviszony része – a felperes elıadása szerint nála okozott kárt 
(költségeket, elmaradt hasznot stb.). A perbehozott felperesi igény ennek megtérítésére 
irányul.    
Kiemeli az ítélıtábla, hogy az elsıfokú bíróságot döntése meghozatalánál nem a 
felperes által megjelölt jogcím, hanem az érvényesíteni kívánt anyagi jogi igény és az 
annak alátámasztására megjelölt tényállás köti, ez határozza meg döntése kereteit. 
Mindezek figyelembevételével kell állást foglalni abban, hogy az alperesnek a 704/3 
hrsz-ú ingatlan részbeni megosztásával és átruházásával kapcsolatos mulasztása alapot 



adhat-e a felperesi igénynek. E tekintetben figyelemmel kell lenni arra, hogy a 
beruházókkal kötött 2001. január 24-i szerzıdésben – amennyiben az a 10. pontban 
írtakra figyelemmel hatályba lépett – a felperes saját kockázatára vállalta a beruházás 
megvalósítását, rögzítve, hogy ezzel kapcsolatos igénnyel a beruházók felé nem élhet 
(szerzıdés 5. és 11. pontja). A peres felek által kötött építési szerzıdésben foglalt 
vállalkozói díj meghatározásának és kiegyenlítésének módja is – a 2001. május 11-én 
kötött szerzıdés 8. pontjában foglaltakon keresztül – a felperes és a beruházók 
szerzıdésének fentebb megjelölt rendelkezéseire vezethetı vissza.  
A felperes a felek és a beruházók kölcsönös együttmőködése – a 2001. május 11-i 
szerzıdésbe a beruházók és az alperes ennek jegyében vonták be a felperest - körében, 
az alperesi kötelezettségvállalásról tudva kötötte meg az építési szerzıdést, ez az 
építési szerzıdésben foglalt vállalkozói díj meghatározását is lényegesen befolyásolta. 
A teljes projekt, melyet a felperes megvalósítani szándékozott, a sorházak és garázsok 
kivitelezését is magában foglalta, ezek kivitelezése érdekében ténylegesen költségei is 
merültek fel. Az a körülmény, hogy az alperesi kötelezettségvállalásnak nem a felperes 
volt a közvetlen jogosultja, a fentebb kifejtettekre is figyelemmel nem zárja ki, hogy a 
felperes az alperessel szemben a Ptk. 6. §-ában foglalt biztatási kár keretében 
érvényesíthessen igényt, ha ennek az egyéb jogszabályi feltételeit az eljárás adatai 
alátámasztják.  
A fentieken túl a felek a köztük létrejött szerzıdésbıl, annak megsértésébıl 
levezethetı igényeiket a szerzıdésszegésért való felelısség szabályainak megfelelıen 
érvényesíthetik. 
 
A megyei bíróság téves jogi álláspontra alapította az ítéletét, emiatt túlnyomórészt 
elmaradt a kereseti és viszontkereseti követelés érdemi vizsgálata, a bíróság nem tett 
eleget a Pp. 3. §. (3) bekezdésében írt kötelezettségének, nem folytatta le a bizonyítást, 
nem tárta fel a releváns tényeket, ítélete tehát megalapozatlan, érdemi felülbírálatra 
nem alkalmas. 
Erre figyelemmel az ítélıtábla az elsıfokú ítéletet a Pp. 252. §. (2) bekezdése alapján 
hatályon kívül helyezte,  míg a 252. §. (4) bekezdésére figyelemmel a felek másodfokú 
perköltségét csupán megállapította, annak viselésérıl a megismételt eljárás 
eredményétıl függıen kell majd az elsıfokú bíróságnak döntenie.  
 
A megyei bíróságnak a megismételt eljárás során mindenekelıtt a Pp. 3. §. (3) 
bekezdésében foglaltaknak kell eleget tennie: megfelelıen tájékoztatni kell a peres 
feleket a biztatási kár, a szerzıdésszegésért való felelısség érvényesítése körében 
bizonyítandó tényekrıl, a bizonyítási teherrıl, a bizonyítás sikertelenségének 
jogkövetkezményeirıl. A felek által elıterjesztett indítványok keretei között le kell 
folytatni a szükséges bizonyítási eljárást, ezután kerül abba a helyzetbe a bíróság, hogy 
a felperesi kereset és a másodfokú eljárásban kiterjesztett alperesi viszontkereset 
tekintetében megalapozott döntést hozhasson. 
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