
Nem sértette a jóhiszemőség és tisztesség alapelvét, illetve nem valósított meg 
tisztességtelen piaci magatartást a felperes azzal, hogy nem hívja fel az alperes 
figyelmét a mindkét fél által ismert tények lehetséges gazdasági következményeire, 
üzleti kockázatára. 
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A megyei bíróság fellebbezéssel támadott ítéletében kötelezte az alperest, hogy 15 
napon belül fizessen meg a felperesnek 62.833.357.- Ft-ot, továbbá ennek 2006. 
február 23-tól a kifizetés napjáig járó, a mindenkori jegybanki alapkamat 3,5 %-kal 
növelt mértékének megfelelı késedelmi kamatát.  
Határozata indokolásában megállapította, hogy 1997. december 16-án hosszútávú - 
2020-ig hatályos - hıértékesítési keretszerzıdés jött létre a V. Rt. (a felperes jogelıdje) 
és az alperes között. A szerzıdésben éves szerzıdési kötelezettséget írtak elı. A 
keretszerzıdésnek 2000. december 19-én fogadták el a 2. számú kiegészítı 
megállapodását, ebben meghatározták az árképletet, számolva azzal, hogy a felperesi 
jogelıdnél a gáz- és olajfőtés lehetısége is biztosított lesz. Az erımő az olajtüzelési 
lehetıségre figyelemmel a MOL-lal olyan szerzıdést kötött, hogy kapacitáshiány 
esetén az erımőtıl a gázellátás megvonható. Erre tekintettel a MOL 5/12 részben 
csökkentve számolta fel a felperesnek a gázteljesítmény díját, és ugyanilyen áron 
került be a gáz ára az alperes felé alkalmazandó árképletbe.  
Megállapította a bíróság, hogy a V. Rt. 2004. április 21-én a felperesre engedményezte 
a perbeli szerzıdést, a 2005-ös hıértékesítési szerzıdést már a felperes kötötte meg az 
alperessel. Ennek értelmében a felek között a gázár-támogatás elszámolása akként 
történt, hogy az alperes által adott elızetes adatok alapján a felperes meghatározta az 
elızetes gázár-támogatási összeget, ezt számláján is szerepeltette, ennek összegét a 
MOL Rt-tıl megkapta, majd az alperesi számlákból levonásra helyezte. Havonta 
utólag az alperes nyilatkozott a lakosságra esı tényleges gázfogyasztás mértékérıl, ezt 
az adatot a felperes közölte a MOL Rt-vel, aki a gázár-támogatással kapcsolatosan 
helyesbítı számlát állított ki, és a felperes is a tényleges adatokon alapuló elszámolás 
miatt helyesbítı számlát állított ki az alperes felé. Ugyanilyen tartalommal kötötték 
meg a 2006-os értékesítési szerzıdést.  
A szerzıdés 4. számú mellékletében a felhasznált olaj-tüzelıanyag arányát a gáz 
arányához viszonyítva 9,43 %-ban határozták meg, ez 20 napra biztosította azt a 
lehetıséget, hogy gáz helyett olaj felhasználására kerüljön sor.  
Az elsıfokú bíróság megállapította, hogy a felperes a MOL Rt-tıl kapott gázár-
támogatást minden alkalommal teljes összegben az alperest terhelı fizetési 
kötelezettséget csökkentı tételként vette figyelembe.  
2006. január-februárjában az orosz-ukrán földgázvita miatt a gázszolgáltatás 
akadályozott volt. A MOL Rt. összesen 18 napra felfüggesztette a felperes felé a 
gázszolgáltatást, ezalatt a felperes a hıellátáshoz szükséges hımennyiséget olajfőtéssel 
állította elı. Az érintett idıszakban az elızetesen számított gázár támogatáshoz képest 



a tényleges felhasználáson alapuló gázár-támogatási összeg jelentısen kevesebb volt, a 
felfüggesztés idıtartamára az elızetes adatok alapján kalkulált gázár támogatást a 
tényleges olajfőtés miatt a felperes a MOL Rt-tıl nem kapta meg, így azt az alperes 
számláit csökkentı tételként sem vehette figyelembe.  
 
A bíróság ítélete jogi indokolásában mindenekelıtt kiemelte, hogy a felek között nem 
volt vitás, hogy a felperesnek joga volt átállni olajfőtésre. Az árképlet eleve évi 20 
napos áttérési lehetıséggel számolt. Az alperes tudott a felperes MOL-lal kötött 
szerzıdésérıl, arról, hogy a gázellátás a felperes esetében korlátozható. Utalt arra, 
hogy a felek között az összegszerőség tekintetében sem volt vita, így igazságügyi 
szakértı kirendelésére nem volt szükség.  
Hangsúlyozta, hogy a hosszútávú keretszerzıdés, annak 2. számú kiegészítése, 
valamint az éves szerzıdések nem rendelkeznek arról, hogy a felperesnek tájékoztatást 
kell adni, ha a gázfőtés helyett olajfőtésre áll át. Mindemellett a 2006. januári, illetve 
februári gázszolgáltatási korlátozás a sajtóban nagy nyilvánosságot kapott, 
köztudomásúnak tekinthetı. A korlátozásról az alperes mőszaki dolgozói a felperestıl 
mindenképpen értesültek, hisz a technikai feladatokat az átállás miatt meg kellett 
oldani. A fentiek miatt az alperes nem hivatkozhat alappal arra, hogy az átállásról nem 
kapott tájékoztatást.  
A gázár-támogatás az 50/2003. (VIII.14.) GKM rendelet értelmében került 
elszámolásra. A rendelet szerint egyértelmő, hogy csak a földgáz felhasználása 
esetében járhat támogatás, olajfőtésre tehát a felperes nem számolhatott fel az alperes 
javára támogatást. A kedvezményt az állam, nem pedig a felperes folyósította. Sem a 
rendelet, sem a felek szerzıdései nem kötelezik a felperest az elmaradt gázár 
támogatás megfizetésére. Az a körülmény, hogy T. Megyei Jogú Város 
Önkormányzata a hatósági ár megállapítása során nem számolt kockázati tényezıként 
az átállási lehetıség anyagi következményeivel, a felperes terhére nem értékelhetı.  
A bíróság kifejtette, hogy az alperes idıelıttiségre tévesen hivatkozik, a felperesi 
számlában írt teljesítés megtörtént, a számla esedékessé vált.  
A 2006-os értékesítési szerzıdésben ugyanazon feltételek kerültek rögzítésre, mint a 
2005-ös szerzıdésben, eszerint a hatósági gázár támogatás csak a tényleges 
gázfelhasználás után jár. E tekintetben az alperes tévedésre nem hivatkozhat. A 2006-
os szerzıdés aláírásával egyébként is írásban erısítette meg a korábbi szerzıdési 
feltételeket.  
Az elsıfokú bíróság utalt arra is, hogy a 2006. évi szerzıdés 4. számú melléklete a 
gázár változásával kapcsolatosan tartalmaz irányadó szabályokat, a perbeli esetben 
azonban a gázár nem változott, csupán a gázár-támogatás elmaradására került sor.  
Az ítélet szerint az alperes a gazdasági tevékenységének, a szerzıdés, az árképlet 
elfogadásának következményeit és kockázatát maga köteles viselni.  
 
Az alperes fellebbezésében az ítélet megváltoztatását, a felperesi kereset elutasítását 
kérte. Álláspontja szerint a megyei bíróság ugyan helyes tényállást állapított meg, 
azonban abból helytelen jogi következtetést vont le. A távhı hatósági árának 
megállapítása során az önkormányzatnál díjcsökkentı tételként vették figyelembe a 
gázár-támogatást, ugyanakkor a felperes a támogatást nem ebben az összegben 
folyósított az alperes felé. A szerzıdések nem rendelkeznek a gázár-támogatás 



elmaradása esetén alkalmazandó eljárásról. Az alperes a gázszolgáltatás 
felfüggesztésérıl tájékoztatást nem kapott.  
A fellebbezés szerint a bíróság a határozata meghozatala során az alperes 
cégképviseletre jogosult vezetıjének írásbeli nyilatkozatát nem vette figyelembe. Nem 
értékelte megfelelıen azt a körülményt sem, hogy a felperes tisztában volt azzal, hogy 
az alperes a várható gázár-támogatással csökkentett összegben meghatározott hatósági 
árat alkalmazza. Az alperes joggal számított arra, hogy a hatósági ár teljes körben 
kezeli a lakossági gázár támogatást, beleértve annak esetleges elmaradását is. A 
felperes megsértette a Ptk.4.§-ában írt együttmőködési kötelezettségét és a 
jóhiszemőség, tisztesség alapelvét. A keretszerzıdés és a 2. számú kiegészítés a 
távhıszolgáltatás biztosításáért felelıs T. Megyei Jogú Város Önkormányzata, továbbá 
a felperes, valamint az alperes kölcsönös érdekeit, akaratát tükrözi, azonban a 
szerzıdés nem rendelkezik az egymásra utalt gazdasági társaságok üzleti kockázatának 
alakulásáról. E tekintetben a bíróság figyelmen kívül hagyta az 1996. évi LVII. 
törvény 2.§-át, amely tiltja a tisztességtelen gazdasági tevékenységet.  
A felek szerzıdéses kapcsolatában a sajtóban nagy nyilvánosságot kapott 
gázszolgáltatás-korlátozás köztudomásúnak minısítése és ezáltal a felperesi 
tájékoztatási kötelezettség teljesítésének megállapítása nem elfogadható. A Ptk.4.§. /1/ 
bekezdése alapján elvárható lett volna a felperestıl a rendkívüli körülményekrıl való 
korrekt tájékoztatás.  
 
A felperes fellebbezési ellenkérelmében az ítélet helybenhagyását kérte. Hangsúlyozta, 
hogy az olaj felhasználására tekintettel nem vált esedékessé a perrel érintett 
idıszakban a gázár-támogatás pénzügyi teljesítése. Ismert volt az alperes elıtt a gázár-
támogatásról szóló rendelet, évek óta része a felek szerzıdésének a 20 napos 
olajtüzelési lehetıség, továbbá az ezzel már eleve számoló árképlet, így a 
távhıszolgáltatási díj hatósági árának egyik tényezıjeként - kellı gondosság esetén - 
érvényesíthette volna az olajtüzelésre való áttérés kockázatát.  
A gázról olajra történı átállásról az alperes a tájékoztatást megkapta, ezt tanúsítja a 
tárgyaláson bemutatásra került hıközponti napló becsatolt részlete, mindemellett a 
gázszolgáltatásból való kizárás köztudomású ténynek minısíthetı.  
Hangsúlyozta, hogy a felperes tisztességtelen piaci magatartást nem valósított meg, a 
hosszútávú hıértékesítési keretszerzıdés alapján a hatósági árhoz képest az alperes a 
felperestıl milliárdos nagyságrendő árkedvezményben részesült. 
 
A fellebbezés az alábbiak szerint alaptalan. 
 
A megyei bíróság a szükséges bizonyítási eljárást lefolytatta, a peradatok helyes 
értékelésével megalapozott döntést hozott. Az ítéletben megállapított tényállással és az 
abból levont jogi következtetéssel az ítélıtábla maradéktalanul egyetért, az alperes 
fellebbezésére figyelemmel csupán az alábbiak emeli ki.  
 
A megyei bíróság a peres felek jogviszonyát helytállóan értékelte. A felek a 2006. évre 
kötött hıértékesítési szerzıdésben meghatározták a hıdíjat. Az alperes a felperes által 
szállított hımennyiség ennek megfelelı ellenértékének megfizetésére a szerzıdés 
alapján köteles.  



Az olajtüzelésre való felperesi áttéréssel a felek jogviszonyában irányadó hıdíj nem 
emelkedett meg, az átállás tehát árváltozást nem idézett elı, a hı ára a felek által a 
több éve alkalmazott képlet alapulvételével került a szerzıdésben meghatározásra.  
Az alperes által kifogásolt különbözet abból adódik, hogy az el nem fogyasztott 
gázmennyiség után nyilvánvalóan nem jár gázár-támogatás.  
Az alperes tévesen hivatkozik viszontkeresete alapjaként arra, hogy a felperes a 
jóhiszemőség és tisztesség követelményét sértve járt el az alperessel, mint szerzıdéses 
partnerrel szemben. Ebben a tekintetben az elsıfokú bíróság helyesen értékelte azt a 
körülményt, hogy az alperes elıtt több éve ismert volt a felek jogviszonyában a hıdíj 
meghatározásához használt árképlet, a felperes MOL-lal kötött szerzıdése, ennek a 
gázszolgáltatásból való kizárásra vonatkozó rendelkezése.  
Mind a 2005-ös, mind a 2006-os hıértékesítési szerzıdés 17.1. pontjának 
megszövegezésébıl egyértelmően megállapítható, hogy a hıdíj számlázása és a 
gázártámogatás elszámolása a tényleges fogyasztási adatok alapján történik. Az 
alperesnek ismernie kellett az 50/2003. (VIII.14.) GKM rendelet tartalmát is. A 
fentiekre figyelemmel a távhıszolgáltatási díj hatósági árának kialakítása során az 
olajtüzelésre való áttérés lehetséges üzleti kockázatának és az ezzel kapcsolatos 
gazdasági érdekének megfelelı érvényesítésére lehetısége volt az alperesnek. Ennek 
elmaradásáért a felperes nem tehetı felelıssé. Nem sértette a jóhiszemőség és 
tisztesség alapelvét, illetve nem valósított meg tisztességtelen piaci magatartást a 
felperes azzal, hogy nem hívja fel az alperes figyelmét a mindkét fél által ismert 
tények lehetséges gazdasági következményeire, üzleti kockázatára. Ilyen tényállás 
mellett a szerzıdés tévedés címén való megtámadása sem lehet alapos.  
 
Az alperes alaptalanul hivatkozik a felperes kártérítési felelısségét megalapozó 
körülményként az átállásról való konkrét tájékoztatás elmulasztására is. Egyrészt a 
peradatokból megállapítható, hogy a szükséges mőszaki feladatok ellátása indokolttá 
tette a felperes részérıl az alperes értesítését, az alperes mőszaki alkalmazottai az 
olajtüzelésre való átállásról az ezzel kapcsolatos technikai feladatok megvalósítása 
során értesültek, ezt a csatolt hıközponti napló is igazolja. Ugyanakkor helytálló 
emellett az elsıfokú bíróságnak a köztudomásra vonatkozó megállapítása is. 
Mindemellett rámutat az ítélıtábla arra, hogy amennyiben a felperes az alperes vezetı 
tisztségviselıjét írásban tájékoztatta volna az átállásról, akkor sem lett volna mód a 
távhı elızetesen meghatározott hatósági árának azonnali megváltoztatására.  
 
Az ítélıtábla a fentiekre figyelemmel a megyei bíróság fellebbezéssel támadott ítéletét 
a Pp. 253. §. (2) bekezdés elsı fordulata alapján helybenhagyta.  
 
 
 
 
 
 
 
 


