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Az elsıfokú bíróság által megállapított tényállás szerint a fı tevékenysége szerint kı 
bányászatával és értékesítésével foglalkozó felperesi gazdasági társaságot S.J. felperesi 
és B.Á. alperesi ügyvezetı 2002.évben alapította meg. A felperesnek mindketten tagi 
kölcsönt nyújtottak és B. Á. a felperes tartozásáért készfizetı kezességet is vállalt. A 
felperesi társaságban lévı üzletrészét B.Á. 2004.évben S.J.-nek eladta, aki a 
megállapodás szerint az üzletrész vételárát hosszabb idı alatt, kı szállításával 
egyenlíthette ki.  
 
A peres felek 2004. április 2-án 2005. december 31-ig tartó idıszakra szerzıdést 
kötöttek ún. 2/8 és 4/8 frakciójú dolomit szállítására, tonnánként 920,- forint+áfa 
vételáron.  
 
A felek 2005.évben szóban megállapodtak, hogy a felperes a v.-i bányájából 
különbözı frakciójú dolomitot szállít, az alperes  új üzemébe. A fenti megállapodás 
szerint az alperes 2005. július és 2006. áprilisa között 7696,3 tonna falikövet, 1550,65 
tonna 0/20 frakciójú, 504,4 tonna 0/50 frakciójú, 130,8 tonna 20/150 frakciójú, 196,8 
tonna 5/200 frakciójú, 2006. március 31-éig 774,5 tonna, 2006. április hónapban pedig 
25,4 tonna 2/8 frakciójú dolomitot vett át a felperestıl. 
 
A felperes a fenti szállításokról kibocsátotta 6.799.453,- forint összegő számláját azzal, 
hogy a vételár kifizetése 2006. június 5-éig esedékes, és a késedelmes fizetés esetére 6 
%-os késedelmi kamatot kötött ki.  
 
A számlában a falikı egységára 540,- forint/tonna, a 0/20 és 0/50 frakciójú dolomité 
720,- forint, a 20/150 és 50/200 frakciójú dolomité 840,- forint, a 2006. március 31-éig 
leszállított 2/8 frakciójú dolomité bruttó 1.104,-, majd a 2006. április 1-je után 
szállított 2/8 frakciójú dolomité 1.320,- forint/tonna volt.  
 
Az alperes a számlát visszaküldte és újabb számla kiállítását kérte. Azzal érvelt, hogy 
megállapodásuk szerint a falikı egységára tonnánként 200,- forint + áfa, a 2/8 
frakciójú dolomité pedig 920,- forint + áfa volt, így a számla végösszege helyesen 
4.485.077,- forint. A számlában szereplı többi kı egységárában nem állapodtak meg, 
így azok árát elfogadta.  
 
A felperes a fenti mennyiségen túl 2005.július 22. és 2006. február 24-e között 
összesen 13.419.497,- forint értékben 0/5, 2/8, és 4/8 frakciójú követ szállított az 



alperesnek. A szállításokról kibocsátott számlákat az alperes késve egyenlítette ki, így 
összességében e számlák után 525.797,- forint késedelmi kamattartozása keletkezett.  
 
A felperes végleges kereseti kérelmében 6.799.453,- forint és ezen összeg után 2006. 
június 5-étıl a kifizetés napjáig járó évi 6 %-os késedelmi kamat, továbbá a  
késedelmesen kiegyenlített 13.419.497,- forint után járó 525.797,- forint tıkésített 
késedelmi kamat és perköltség megfizetésére kérte kötelezni az alperest. Azzal érvelt, 
hogy a 2005.évi megállapodás megkötésekor a felek a falikı árát pontos összegben 
nem határozták meg, az alperesi ügyvezetıvel csak annyit közölt, hogy az ár „baráti” 
lesz. Számára a baráti ár pedig a piaci ár legalacsonyabb összegéhez közelítı, 
önköltség körüli árat jelentett. A szállítás megkezdése után faxon és telefonon is 
közölte az alperessel, hogy a falikövet tonnánként nettó 450,- forinton számlázza, 
árközlését az alperes tudomásul is vette. A 2/8 frakciójú dolomit ára a szállítás 
megkezdésekor  valóban 920,- forint volt tonnánként, de utóbb szóban megállapodtak, 
hogy 2006. április 1-jétıl az ár 1.100,- forint/tonnára módosul. A 13.419.497,- forintos 
szállítás díjának megfizetésére az alperesnek halasztást nem adott, ennek ellenére az 
alperes a számlákat késve és csak azt követıen egyenlítette ki, hogy vele szemben 
felszámolási eljárást kezdeményezett. A Legfelsıbb Bíróság BH.1995.évi számában 
107. számon közzétett eseti döntésére utalva kifejtette azt is, ha a felek a 
szerzıdéskötéskor az árban ugyan kifejezetten nem állapodnak meg, de egyetértenek 
abban, hogy ettıl függetlenül a szállító a gyártást kezdje meg, ez a bírói gyakorlat 
szerint a szerzıdéskötéskor ismert, az adott szolgáltatással arányos piaci ár 
hallgatólagos, kölcsönös elfogadását jelenti.  
 
Az alperes ellenkérelmében  4.485.072,- forint összeg erejéig a keresetet  elismerte, ezt 
meghaladóan elutasítani kérte. Azzal védekezett, hogy a  felperesnek nyújtott anyagi 
segítségére figyelemmel S.J. felperesi ügyvezetı azt ígérte, hogy a falikövet önköltségi 
áron szállítja. A falikı önköltségi ára pedig a szerzıdés teljesítésekor tonnánként 200,- 
forint volt, figyelemmel arra, hogy a v.-i bányának a felperes a tulajdonosa, így az 
önköltségi ár meghatározásánál az anyag árát figyelembe venni nem lehet, hanem csak 
az egyéb, így fúrási, robbantási, rakodási költségeket, a robbantást végzı személyek 
bruttó munkabér költségét és a bányajáradékot. A 2/8 frakciójú dolomit korábbi árának 
2006. április 1-jétıl történı felemelésében a felperessel nem állapodott meg. A 
13.419.497,- forintos szállítási díj megfizetésére a felperestıl halasztást kapott, ezért 
nem egyenlítette ki a kibocsátott számlákat lejáratkor, így a felperes tıkésített 
késedelmi kamat megtérítése iránti keresete is alaptalan.  
 
Az alperes részbeni elismerésére figyelemmel az elsıfokú bíróság a 2007. március 19. 
napján kelt részítéletében kötelezte az alperest, hogy 15 napon belül fizesse meg a 
felperesnek az általa elismert 4.485.077,- forintot. A részítéletben foglalt marasztalási 
összeget az alperes 2007. április 18-án a felperesnek kifizette.  
 
Ezt követıen az elsıfokú bíróság a ítéletében kötelezte az alperest, hogy 15 napon 
belül fizessen meg a felperesnek 525.797,- forintot, továbbá 4.485.077,- forint után 
2006. június 6-ától 2007. április 18-áig évi 6 %-os kamatot. Ezt meghaladóan a 
felperes keresetét elutasította és kötelezte, hogy 15 napon belül fizessen meg az 



alperesnek 220.000,- forint perköltséget. Megállapította az elsıfokú bíróság azt is, 
hogy a felperes 242.200,- forint eljárási illeték visszatérítésére jogosult. Határozata 
indokolásában kifejtette, az alperesi védekezésre figyelemmel a felperest terhelte 
annak bizonyítása, hogy a falikı ára 450,- forint/tonna, míg a 2/8 frakciójú dolomit ára 
2006. április 1-jétıl 1.100,- forint/tonna volt. A felperes állítását az eljárás során sem 
okirattal sem tanúvallomással nem bizonyította. A felperesi ügyvezetı elıadásából 
annyi azonban megállapítható volt, hogy a felek a szerzıdés tárgyát képezı árura 
egyedileg meghatározott és a piaci ártól eltérı vételárban állapodtak meg, ezért a 
Legfelsıbb Bíróság BH.1995.évi számában 107. szám alatt közzétett eseti döntésében 
foglaltak jelen eljárásban nem alkalmazhatók. A felperes a bizonyítási 
kötelezettségének nem tett eleget, ezért az elsıfokú bíróság az alperes által elismert 
200,- forint +áfa/tonna (falikı) illetve 920,- forint+áfa/tonna (2/8 frakciójú dolomit) 
egységár figyelembevételével állapította meg az alperest terhelı vételárösszeget. A 
0600119. sorszámú számlában szereplı kı vételára így a részítélet alapján már 
korábban kiegyenlített 4.485.077,- forint volt, ezért az elsıfokú bíróság a keresetet 
ebben a részében elutasította, ezzel egyidejőleg a felsorolt számlák késedelmes 
kiegyenlítése miatt az alperest a Ptk.301.§.(1) bekezdése szerint 2006. június 6-ától 
2007. április 18-áig évi 6 %-os késedelmi kamat  megfizetésére kötelezte.  
 
Az alperes a 13.419.497,- forintos szállítási díjat is késedelmesen egyenlítette ki, 
ugyanakkor azt nem bizonyította, hogy a számlák megfizetésére a felperestıl 
halasztást kapott, ezért az alperest 525.797,- forint tıkésített késedelmi kamat 
megfizetésére kötelezte.  
 
Az alperes a felperes kereseti követelésébıl az elsı tárgyaláson 4.485.077,- forintot 
azonnal elismert, ezért az elsıfokú bíróság az erre az összegre jutó 269.100,- forint 
eljárási illetéket az 1990.évi XCIII. törvény (Itv.) 58.§.(1) bekezdés c./ pontja alapján 
mérsékelte és feljogosította a felperest, hogy 242.200,- forint eljárási illetéket 
visszaigényeljen.  
 
Ez ellen az ítélet ellen a felperes élt fellebbezéssel, amelyben az elsıfokú ítélet 
részbeni megváltoztatásával az alperes kötelezését kérte további 2.314.376,- forint és 
ezen összeg után 2006. június 5-étıl a kifizetés napjáig járó évi 6 %-os késedelmi 
kamat, valamint a perköltség megfizetésére.  
 
Az elsıfokú eljárás során már kifejtett álláspontját fenntartva a felperes kiemelte, hogy 
a felek ügyvezetıi a szállítás tárgyát képezı falikı árában konkrétan nem állapodtak 
meg, ez pedig a piaci ár kölcsönös elfogadását jelenti. A falikı piaci ára a teljesítés 
idejében nettó 450,- - 700,- forint között volt. Az alperesi önköltségi ár számítást  
továbbra is vitatta és kifejtette, hogy saját tulajdonú bánya esetén is az önköltségi ár 
meghatározásakor a kitermelt anyag árát figyelembe kell venni. Ennek alapulvételével 
pedig a falikı önköltségi ára 400,- forint körül volt, így a számlában általa megjelölt ár 
lényegében – a megegyezés szerinti – önköltség körüli árat jelentett. Ezért az alperes a 
leszállított 7696,3 tonna falikı és a 25,4 tonna 2/8 frakciójú dolomit számlában 
szereplı árának megfizetésére köteles. Az elsıfokú bíróság álláspontjával szemben az 
alperes a perre okot adott, hiszen a 0600119.sorszámú felperesi számlát kizárólag csak 



a részítélet alapján fizette meg, ezért a részítéletben megállapított marasztalási összeg 
után is köteles perköltséget fizetni.  
 
Az alperes fellebbezési ellenkérelmében az elsıfokú ítélet helybenhagyását kérte. Az 
elsıfokú eljárásban kifejtett védekezését fenntartva kiemelte, hogy a felek közötti 
„baráti, barátságos ár” önköltségi árat jelentett.  
 
A felperes nem vitatta, hogy a falikı árában az alperessel „baráti, barátságos” árban  
állapodott meg korábbi jó kapcsolatukra figyelemmel. Ez nem önköltségi árat jelentett, 
hanem olyan áron történı értékesítést, amely „közelít” az önköltségi árhoz. 
Álláspontja szerint 2006. április 1-tıl a 2/8-os frakciójú dolomit árában 2006. április 1-
tıl nettó 1.100.Ft/tonna árban állapodtak meg. 
 
A Gyıri Ítélıtábla az elsıfokú ítélet tényállását a másodfokú eljárásban feltárt adatok 
és a részbizonyítás keretében beszerzett adó-, járulék valamint könyvszakértı szakértıi 
vélemény alapján az alábbiak szerint pontosítja, illetve egészíti ki:  
 
A felek a 2005. évi szállítás megkezdésekor megállapodtak abban, hogy a falikövet és 
az egyéb frakciójú dolomitot a felperes „baráti, barátságos áron” szállítja az 
alperesnek. A v.-i bányából származó falikınek a számviteli törvény elıírásain alapuló 
önköltségi ára a szerzıdés teljesítésekor nettó 224,- forint, a felperes által alkalmazott 
átlagos nettó eladási ár 540,- forint/tonna volt. Az önköltségi ár a teljes ráfordítás 
szükségletét nem fedezi, alkalmazása során az eladónak vesztesége lenne. A 
ráfordításokat teljes egészében lefedı falikı eladási ára, – amelynek alkalmazása 
mellett az eladót veszteség még nem érné, de nyeresége sem képzıdne, – 415,- 
forint/tonna lenne.  
 
A fellebbezés az így kiegészített tényállás alapján túlnyomó részben alapos.  
 
Az elsıfokú bíróság a tényállást részben hiányosan állapította meg, s abból részben 
helytelen jogi következtetésre jutott.  
 
A perben az ítélıtáblának abban a kérdésben kellett állást foglalnia, hogy a felek 
között a falikıre vonatkozó szállítási szerzıdés érvényesen létrejött-e, ha igen, milyen 
tartalommal. A felek a szolgáltatás ellenértékében, árban megállapodtak-e, ha igen, 
hogyan. 
 
A Ptk.205.§.(1) bekezdése szerint a szerzıdés a felek akaratának kölcsönös és 
egybehangzó kifejezésével jön létre, létrejöttéhez pedig – a (2) bekezdésbıl kitőnıen – 
a feleknek a lényeges, valamint bármelyikük által lényegesnek minısített kérdésekben 
való megállapodása szükséges. Ennek megfelelıen a Ptk.379.§.(1) bekezdése szerinti 
szállítási szerzıdés megkötésekor a feleknek a vételárban, mint lényeges kellékben is 
meg kell állapodniuk, ármegállapodás hiányában a szállítási szerzıdés nem jön létre. 
A Legfelsıbb Bíróság Gazdasági Kollégiumának 68. számú állásfoglalása szerint a 
gazdálkodó szervezetek egymás közötti szerzıdéseiben az ár, illetıleg a díj (a 
továbbiakban együtt: ár) akkor tekinthetı meghatározottnak, ha a szerzıdés megjelöli 



az ár összegét, vagy ezt az összeget a szerzıdés és – hatósági ár – megállapítása esetén 
a hatósági ár alapján a teljesítéskor ki lehet számítani. A fentiek szerint a vételár 
meghatározható számszerőleg, vagy egyébként olyan közvetett módon, amely az ár 
egyértelmő kiszámítását vagy megállapítását lehetıvé teszi. Megfelelıen megtörténik 
a vételár meghatározása és így létrejön a szerzıdés akkor is, ha az egyik fél 
tevékenysége körében szokásosan alkalmazott árat a másik fél legalább ráutaló 
magatartással elfogadja.  
 
A felek között nem volt vita abban, hogy mindkettıjük szándéka szállítási szerzıdés 
megkötésére irányult, s a szerzıdés tárgyát képezı falikı árát „baráti, barátságos” 
árban határozták meg. A felek ennek összegét eltérıen értelmezték. 
 
A jelen ügyben a felperes azt állította, hogy a falikı egységára a megállapodás alapján 
nettó 450,- forint/tonna, míg az alperes szerint 200,- forint/tonna volt. A falikı 
önköltségi árát is eltérıen számították ki, a felperes az önköltségi árat az anyag árának 
figyelembe vétele mellett 400,- forint/tonna körüli összegben, az alperes pedig az 
anyagár figyelmen kívül hagyása mellett  200,- forint/tonna összegben jelölte meg. A 
falikı egységárát számszerően (konkrétan) ugyan nem jelölték meg, de az árat 
közvetve mégis meghatározták olyan módon, amely a kiszámítását lehetıvé teszi. 
Ezért helyesen állapította meg az elsıfokú bíróság, hogy a felek között volt 
ármegállapodás, így a szállítási szerzıdés létrejött, és helyesen foglalt állást abban a 
kérdésben is, hogy a felek ármegállapodása jelen ügyben a Legfelsıbb Bíróság BH. 
1995. évi számában 107. szám alatt közzétett eseti döntésének az alkalmazását kizárja. 
Tévedett azonban akkor, amikor a felek szerzıdéses nyilatkozatának értelmezésével 
(Ptk.207.§. (1) bekezdése) a szerzıdéskötés körülményeire, a szerzıdés tartalmára és a 
felek ügyvezetıinek nyilatkozataira figyelemmel a pontos, számszerősített egységár 
meghatározását meg sem kísérelte, hanem – a Pp.164.§. (1) bekezdése alapján – az 
alperesi ügyvezetı egyoldalú árközlését fogadta el ítélkezése alapjául.  
 
A Ptk.207.§-ának (1) bekezdése értelmében a szerzıdéses nyilatkozatot úgy kell 
értelmezni, ahogyan azt a nyilatkozó feltehetı akaratára és az eset körülményeire 
tekintettel  a szavak általánosan elfogadott jelentése szerint is érteni kellett. A baráti ár 
az ítélıtábla álláspontja szerint a szó köznapi értelmében olyan árat jelent, amely 
mindkét fél számára kedvezı és elınyös. Mindkét fél számára pedig akkor elınyös 
egy ármegállapodás, ha annak alkalmazásával veszteség egyik felet sem éri, az eladó 
legfeljebb a reálisan várható és számítható nyereség egy részérıl mond csak le, a vevı 
pedig az adott esetben kedvezıbb feltételekkel jut az áruhoz, mintha azt más eladótól 
piaci áron vásárolná. Az említett ár megállapításához szükséges az ügylet idején 
irányadó területi és áruviszonyok (önköltség, piaci ár) ismerete. 
 
Annak meghatározása pedig, hogy jelen ügyben a perbeli idıszakban mennyi volt a 
falikı önköltségi ára, a felperes által alkalmazott átlagos piaci ár és az az ár, amely 
mellett az eladó az értékesítéskor még viszonylagos nyereségre tehet szert 
(legalacsonyabb piaci ár), szakkérdés (Pp.177.§.), ezért a Gyıri Ítélıtábla a 
fellebbezési eljárásban részbizonyítás keretében szakértıt rendelt ki. A szakértıi 
vélemény megállapította, hogy a falikı 2005.évi önköltségi ára a számviteli törvény 



elıírásai szerint nettó 224,- forint/tonna volt, de azt is, hogy ennek alkalmazása mellett 
az eladót veszteség érné és nettó 415,- forint/tonna az az ár, amely mellett az eladónál 
sem veszteség, sem nyereség nem keletkezne. A szakvélemény egyes megállapításait 
ugyan az alperes vitatta, de a szakvélemény megdöntésére alkalmas adatokat nem 
szolgáltatott. A szakértı az alperes által felvetett kérdéseket írásban megválaszolta, 
ezért a Gyıri Ítélıtábla az alapos, kellıen megindokolt és aggálytalan szakértıi 
véleményt ítélkezése alapjául elfogadta.  
 
Mivel a felperest a falikı értékesítésekor az ajándékozás szándéka nem vezette, az 
alperes pedig a megállapodás szerinti baráti ár alatt – az ügyvezetık közötti jó 
kapcsolat ellenére sem – olyan árat nem érthetett, amely alkalmazása mellett az ügylet 
során az eladót veszteség érné, és egy minimális összegő nyereséget sem realizálhatna. 
Ezért a Gyıri Ítélıtábla a szakértıi véleményre is figyelemmel azt állapította meg, 
hogy a felperesi számlákban a falikı egységáraként érvényesített nettó 450,- 
forint/tonna ár (bruttó 540.Ft/tonna) a legalacsonyabb piaci ár, a baráti ár korábban 
ismertetett követelményeinek mindenben megfelel. Ezért ebben a részében az elsıfokú 
ítéletet a Pp.253.§.(2) bekezdése alapján részben megváltoztatta és az alperest a 
leszállított falikı után – a szakvéleményben megállapított ár figyelembevételével – 
további 2.308.890,- forint és ezen összeg után járó késedelmi kamat megfizetésére 
kötelezte.  
 
 


