
I. 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. 
 
II. Az a körülmény, hogy a felperes a szerzıdéses rendelkezésre alapított 
igényének keresettel történı érvényesítése során a kötbér megjelölést nem 
alkalmazta, az igény ekkénti érdemi elbírálásának mellızésére  nem adhat alapot, 
valamely kikötés jogi minısítését nem a szóhasználat dönti el, hanem az, hogy a 
felek szándéka szerint milyen funkciót volt hivatva betölteni.  
 

Alkalmazott jogszabályok: Ptk.246.§. /1/bekezdés ,121.§. /1/ bekezdés c./ pontja  

 
 
Gyıri Ítélıtábla Gf.II.20.310/2007/6.szám 
 
 

 

A felek között 2006. október 3-án vállalkozási szerzıdés jött létre, melynek alapján az 

alperes a cs.-i 2137/7., 8., 9., 10., 11., 13., 14., 15., 16., 17., 18. és 20. hrsz-ú 

ingatlanokon kétlakásos házak felépítésének lebonyolítását vállalta. A szerzıdés 7.1. 

pontjában a felek a késedelmes teljesítés és a teljesítés meghiúsulása esetére az alperes 

terhére kötbérfizetési kötelezettséget állapítottak meg. Emellett – a 9.1. pontban – az 

alperes esetleges szerzıdésszegései esetére elfogadta, hogy a felperes 10 millió Ft 

összegben „minden további összegszerőségi vita mellızésével kártérítési igénnyel” 

fordulhasson vele szemben.  

 

A felperes 2007. március 5-én kelt nyilatkozatával a szerzıdést – az alperes súlyos 

szerzıdésszegéseire hivatkozással – felmondta. 

 

Ezt követıen keresetet indított az alperessel szemben, és a szerzıdés 9.1. pontja 

alapján 10 millió Ft átalánykártérítés megfizetésére kérte kötelezni.  

 

Az alperes a kereset elutasítását kérte. Azzal érvelt, hogy az építési szerzıdés 9.1. 

pontjában nem átalánykártérítést kötöttek ki valamely szerzıdésszegése esetére, 

hanem az esetleges szerzıdésszegései folytán a felperesnél ténylegesen bekövetkezı 

károk megtérítését csupán 10 millió Ft erejéig vállalta. A felperes ezért a szerzıdés 

9.1. pontja alapján alappal csak akkor érvényesíthet vele szemben igényt, ha kimutatja 

és igazolja felmerült kárát, a szerzıdésszegést és az ezek közötti okozati összefüggést.  

 

Az elsıfokú bíróság a 2007. július 4-én kelt 4. számú ítéletével a keresetet elutasította. 

A határozat indokolása szerint a felek szerzıdésük 9.1. pontjában az alperes terhére 

valójában kötbérfizetési kötelezettséget kötöttek ki. A felperes azonban nem kötbér, 

hanem kártérítés jogcímén kérte az alperes marasztalását. A bíróság a megjelölt 

jogcímhez általában nincs kötve, abban az esetben azonban, ha a jogi képviselıvel 

eljáró fél kifejezetten egy adott jogcímen kéri a kereset elbírálását, a bíróságnak nincs 

lehetısége arra, hogy egy másik, megítélése szerint helyes jogcímre térjen át, vagy 



tájékoztassa a felperest arról, hogy követelését milyen más jogcímen érvényesítheti. A 

téves jogcímen elıterjesztett keresetet ezért el kellett utasítani. 

 

Ez ellen az ítélet ellen a felperes élt fellebbezéssel, és elsıdlegesen annak 

megváltoztatásával keresete teljesítését, másodlagosan pedig az elsıfokú ítélet 

hatályon kívül helyezését és az elsıfokú bíróságnak a per újabb tárgyalására és új 

határozat hozatalára utasítását kérte. Fellebbezése indokolásában arra hivatkozott, 

hogy a jogcím esetleges helytelen megnevezése miatt a megalapozott kereseti 

követelés nem utasítható el.  

 

Az alperes fellebbezési ellenkérelme az elsıfokú ítélet helyes indokai alapján történı 

helybenhagyására irányult.  

 

A fellebbezés alapos. 

 

Az elsıfokú bíróság lényeges eljárási szabályt sértve hozta meg határozatát, így az 

érdemben nem bírálható felül. 

 

A Pp.3.§. /1/ és /2/ bekezdéseibıl kitőnıen a bíróság a polgári ügyek körében felmerült 

jogvitát erre irányuló kérelem esetén bírálja el, a felek által elıterjesztett kérelmekhez 

és jognyilatkozatokhoz pedig kötve van azzal, hogy a kérelmeket, nyilatkozatokat nem 

alakszerő megjelölésük, hanem tartalmuk szerint kell figyelembe vennie. 

 

Ezzel összhangban a Pp.213.§. /1/ bekezdése és 215.§-a akként rendelkeznek, hogy az 

ítéletben foglalt döntésnek ki kell terjednie a perben érvényesített valamennyi kereseti 

kérelemre, ugyanakkor a döntés nem terjedhet túl a kereseti kérelmen, illetıleg 

ellenkérelmen.  

 

E rendelkezések helyes értelme szerint a bíróságnak meg kell állapítania a kérelmek 

valós tartalmát, tisztáznia kell a jogvita kereteit, majd döntését is e keretek között kell 

meghoznia. 

A kereset tartalmának vizsgálata során pedig a felperes kereseti tényállításaiból kell 

kiindulnia, a kereset tartalmát, terjedelmét ugyanis 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 (a Legfelsıbb Bíróság 2004/1143. számú 

elvi határozata). Ez egyben azt is jelenti, hogy a keresettel érvényesített jog hibás 

megjelölése nem lehet a kereset elutasításának alapja.  

 

A konkrét esetben a felperes a felek közötti vállalkozási szerzıdés 9.1. pontja alapján a 

szerzıdésszegés esetére kikötött 10 millió Ft átalánykártérítés megfizetésére kérte az 

alperest kötelezni. Kétségtelen, hogy abban az esetben, ha a felek a szerzıdés 



megszegése esetére olyan meghatározott pénzösszeg fizetésére kötelezik magukat, 

amelynek rendeltetése, funkciója szándékaik szerint az, hogy ıket az elvállalt 

kötelezettség teljesítésére szorítsa és egyben az ezzel összefüggı szerzıdésszegést 

pönalizálja, ez a szerzıdéses rendelkezés tartalmánál fogva a Ptk.246.§. /1/ 

bekezdésében szabályozott kötbér kikötésének minısül. E kötelembiztosíték 

megállapításának ugyanis nem feltétele az, hogy a felek megállapodásukban a 

„kötbér” kifejezést használják; valamely kikötés jogi minısítését nem a szóhasználat 

dönti el, hanem az, hogy a felek szándéka szerint milyen funkciót volt hivatva 

betölteni (BH.1995/722. számú jogeset). Ennek megfelelıen, ha a vállalkozási 

szerzıdés 9.1. pontja kapcsán a felperes értelmezése bizonyul helytállónak (vagyis a 

felek – az alperes álláspontjával ellentétben – nem az alperes kártérítési felelısségét 

akarták korlátozni, hanem az alperes szerzıdésszegései esetére valóban 10 millió Ft 

megfizetésére kötelezte magát), ez a szerzıdéses kikötés kétségkívül kötbér-

megállapodásnak minısül. Az a körülmény azonban, hogy a felperes az e szerzıdéses 

rendelkezésre alapított igényének keresettel történı érvényesítése során a kötbér 

megjelölést nem alkalmazta, az igény érdemi elbírálásának mellızésére – a korábban 

kifejtettek szerint – nem adhat alapot. 

 

Az elsıfokú bíróságnak ezért – az alperes védekezésére figyelemmel – tisztáznia 

kellett volna a vállalkozási szerzıdés 9.1. pontjában foglalt kikötés pontos tartalmát, 

majd ennek függvényében a szükséges bizonyítási eljárást le kellett volna folytatnia. 

Erre azonban az adott esetben nem került sor. 

 

Ezért az ítélıtábla az elsıfokú ítéletet a Pp.252.§. /2/ bekezdése alapján hatályon kívül 

helyezte, és az elsıfokú bíróságot a per újabb tárgyalására és új határozat hozatalára 

utasította.  

 

A megismételt eljárás során az elsıfokú bíróságnak a felperes igényét annak tényleges 

tartalma szerint érdemben meg kell vizsgálnia, és a szükséges bizonyítási eljárást le 

kell folytatnia. Az alperes bizonyíthatja, hogy – a szerzıdés szövegezésével 

ellentétben – a 9.1. pontban nem kötbért (átalánykártérítést) kötöttek ki, hanem az 

esetleges szerzıdésszegése folytán a felperesnél bekövetkezı károk megtérítésére 

vonatkozó kötelezettségét korlátozták. E bizonyítás sikertelensége esetén a felperes 

kötelezettsége annak igazolása, hogy az alperes a vállalkozási szerzıdést az általa 

állított módon megszegte. Ha a szerzıdésszegés megállapítható, az alperes számára 

lehetıséget kell biztosítani annak bizonyítására, hogy a szerzıdésszerő teljesítés 

érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. 

 

Mindezeket követıen hoztat az ügyben az elsıfokú bíróság a jogszabályoknak 

megfelelı, megalapozott érdemi döntést.  

 

Az elsıfokú ítélet hatályon kívül helyezésére figyelemmel az ítélıtábla a felek 

másodfokú perköltségét a Pp.252.§. /4/ bekezdése alapján csupán megállapította, 

annak viselésérıl az elsıfokú bíróságnak kell rendelkeznie. 

 

 


