
A SZERZİDÉS ALAPJÁN VISSZATARTHATÓ ÖSSSZEG ÉS AZ ÓVADÉK 
ELHATÁROLÁSA 

 
A feleknek a garanciális visszatartásra a vállalkozási szerzıdés keretében kötött 
megállapodása viszont nem minısíthetı más szerzıdést biztosító, járulékos 
jellegő óvadéki szerzıdésnek ( Ptk.270.§. (1) és (2) bekezdés, Cstv. 38.§. 
(5)bekezdés).  

. 

 
A felek között 2005. december 15-én vállalkozási szerzıdés jött létre, melynek alapján 
a felperes 95 millió forint átalánydíj ellenében kötelezettséget vállalt a Budapest, B. u. 
43. szám alatti épület épületgépészeti munkáinak elvégzésére. Az alperes a felperest 
megilletı vállalkozói díj összegébıl 4.477.500.Ft-ot a garanciális javításokra a 
mőszaki átadás-átvétel lezárásától számított 36 hónapos jótállási idı lejártáig, 2010. 
augusztus 21. napjáig visszatarthatott.  
 
A felszámolás alatt álló felperes keresetében 4.477.500.Ft és ennek 2008. április 15. 
napjától a kifizetés napjáig járó késedelmi kamatai megfizetésére kérte az alperest 
kötelezni. Arra hivatkozott, hogy a vállalkozói díjból a garanciális javításokra 
visszatartott összeg óvadéknak minısül, az óvadékkal pedig a csıdeljárásról és a 
felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (Cstv.) 38.§. (5) bekezdése 
alapján vele, mint felszámolás alá került gazdálkodó szervezettel a felszámolás kezdı 
idıpontjától számított három hónap alatt el kellett volna számolni.  
 
Az alperes érdemi ellenkérelme a kereset elutasítására irányult. Azzal érvelt, hogy az 
óvadék tárgya a Ptk.270.§. (1) és (2) bekezdéseibıl következıen csak a kötelezett 
hatalmából a jogosult hatalmába került pénz, követelés vagy értékpapír lehet. A 
garanciális javításokra a vállalkozói díjból visszatartott összeget viszont ki sem fizette 
a felperesnek, így ez az összeg óvadék tárgyának nem minısíthetı. 
 
Az elsıfokú bíróság a pert megszüntette. A határozat indokolása szerint az óvadék az 
erre irányuló szerzıdéssel és az óvadék tárgyának átadásával alapítható. A feleknek a 
garanciális visszatartásra a vállalkozási szerzıdés keretében kötött megállapodása 
viszont nem minısíthetı más szerzıdést biztosító, járulékos jellegő óvadéki 
szerzıdésnek. Emellett a felperes nem is adott át semmit óvadék tárgyaként az 
alperesnek, hanem csupán tudomásul vette, hogy az alperes a garanciális javításokra 
visszatartotta a vállalkozói díj egy részét. A visszatartott összeg, ha annak 
felhasználására a vállalkozási szerzıdésben kikötött célokra nem kerül sor, 2010. 
augusztus 21. napjával esedékessé válik. Ezen idıpontot megelızıen azonban a 
felperes e díjösszeg megfizetését nem követelheti. Ezért a pert a felperesi követelés 
idıelıttisége folytán a Pp.157.§. a/ pontja alapján – a Pp.130.§. (1) bekezdés f/ 
pontjára figyelemmel – meg kellett szüntetni.  
 
Ez ellen a végzés ellen a felperes élt fellebbezéssel, és annak hatályon kívül 
helyezésével az elsıfokú bíróságnak a per további tárgyalására és újabb határozat 
hozatalára utasítását kérte. A fellebbezés indokolása szerint a vállalkozói díjból 



visszatartott összeg a felperest terhelı jótállási kötelezettség biztosítására szolgál, így 
óvadéknak minısül. Az óvadékkal pedig az alperesnek a Cstv.38.§. (5) bekezdése 
alapján a felszámolás kezdı idıpontjától számított három hónapon belül el kellett 
volna számolnia. A követelés így nem idıelıtti.  
 
Az alperes fellebbezési ellenkérelme az elsıfokú végzés helybenhagyására irányult. 
Kifejtette, hogy csak az a pénzeszköz minısülhet óvadéknak, amelyet a kötelezett 
átadott a jogosultnak. A jelen esetben viszont a garanciális javításokra visszatartott 
összeget ki sem fizette a felperesnek. 
 
A fellebbezés nem alapos. 
 
Az elsıfokú bíróság helyesen rendelkezett a per megszüntetésérıl. 
 
Szerzıdésük tartalmát a felek a Ptk.200.§. (1) bekezdésébıl következıen a törvényes 
keretek között szabadon állapíthatják meg. Ezért nem volt akadálya annak sem, hogy a 
perbeli esetben abban állapodjanak meg, hogy a felperest megilletı vállalkozói díj egy 
része csupán a jótállási idı elteltével váljék esedékessé, és addig az így visszatartott 
összeget az alperes az esetlegesen szükségessé váló garanciális javításokra fordíthassa.  
 
A vállalkozási szerzıdés e kikötése – az irat tartalmából egyértelmően 
megállapíthatóan – nem óvadék alapítására irányult, és maga a még esedékessé nem 
vált és így a felperesnek ki nem fizetett vállalkozói díj-részlet sem minısíthetı óvadék 
tárgyának; ez a díjrészlet még képletesen sem került ki az alperes rendelkezése alól. 
 
Így e díjtétel megfizetése, amennyiben annak felhasználására a garanciális javításokra 
nem, vagy nem teljeskörően kerül sor, a felek közti vállalkozási szerzıdésben 
foglaltaknak megfelelıen, a jótállás idı elteltével válik esedékessé. A jelenleg idıelıtti 
követelés érvényesítésére irányuló pert ezért az elsıfokú bíróság a Pp.157.§. a/ pontja 
alapján helyesen szüntette meg. 
 
Erre figyelemmel az ítélıtábla az elsıfokú végzést a Pp.259.§. folytán alkalmazandó 
Pp.253.§. (2) bekezdése alapján helybenhagyta.  
 
 
Gyıri Ítélıtábla Gf.II.20.465/2008/2. 
 
 
 
  


