
IDEIGLENES INTÉZKEDÉS A TELJESÍTÉSIGAZOLÁSI SZAKÉRTŐI 

SZERV SZAKVÉLEMÉNYÉRE ALAPÍTOTT PERBEN  

 

 

Az ideiglenes intézkedés meghozatalának feltételéül megkövetelt 

bankgaranciának nem kell a „per befejezéséig” szólnia, a bíróságnak ugyanakkor 

szükség szerint a garancia folyamatos meglétét a vizsgálnia kell. 

Pp. 386/Q.§ (2) bekezdés a) pontja, 386/Q.  § (4) bekezdése 

 

Az elsőfokú bíróság a fellebbezéssel támadott végzésével ideiglenes intézkedéssel 

kötelezte az alperest a felperes részére 165.000.000,- Ft 15 napon belül történő 

megfizetésére. 

 

A végzésének indokolásában kifejtette, hogy a felperes a módosított keresete szerint az 

alperessel megkötött vállalkozói szerződésből eredő 165.000.000,- Ft vállalkozói díj 

megfizetésére kérte kötelezni az alperest. A felperes az érvényesíteni kívánt jog 

alapjául a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv szakvéleményére hivatkozott. 

Rögzítette, hogy a felperes a 2016. október 3. napján érkezett beadványában ideiglenes 

intézkedés iránti kérelmet terjesztett elő, és a kérelméhez csatolta egy által 2016. 

szeptember 28. napján 165.000.000,- Ft erejéig kiállított bankgaranciát. 

Megállapította, hogy az ideiglenes intézkedés elrendelésének a Pp. 386/Q.§ (1)-(2) 

bekezdéseiben foglalt feltételei fennállnak, ezért a felperes kérelmének helyet adott. 

 

A végzés megváltoztatása iránt az alperes terjesztett elő fellebbezést. 

Arra hivatkozott, hogy a felperes által csatolt bankgarancia nem alkalmas arra, hogy a 

Pp. 386/Q.§ (2) bekezdésében foglaltakat teljesítse. 

Álláspontja szerint a Pp. hivatkozott rendelkezése szerint a felperesnek nem azt kell 

igazolnia, hogy a bankgaranciával a kérelem benyújtásakor vagy egy meghatározott 

ideig rendelkezik, hanem azt, hogy a bankgarancia az ideiglenes intézkedés 

hatályvesztéséig vagy hatályon kívül helyezéséig fennáll. 

Hangsúlyozta, hogy a felperes által csatolt okiratból kitűnik, hogy a bankgarancia 

automatikus megszűnik, ha az okiratot a pénzintézet visszakapja, de legkésőbb 2017. 

szeptember 30. napján.  

Álláspontja szerint a bankgarancia nem nyújt számára biztosítékot, hiszen egyrészt az 

okiratot a felperes bármikor visszaadhatja a banknak, másrészt nincs arra garancia, 

hogy a peres eljárás 2017. szeptember 30. napjáig jogerősen lezárul. 

 

A felperes a fellebbezésre tett észrevételében a végzés helybenhagyását kérte. 

Visszautasította azt az alperesi feltételezést, amely szerint a felperes „eleve 

rosszhiszeműen eljárva” az ideiglenes intézkedés teljesítését követően visszaadná a 

bankgarancia okiratot a pénzintézetnek. 

Álláspontja szerint a Pp. vonatkozó rendelkezéséből nem következik, hogy a 

felperesnek a per teljes tartamára szóló bankgarancia fennálltát kell igazolnia, hiszen a 

per várható befejezése egyik fél, és a bíróság előtt sem ismert. 

Hivatkozott a Pp. 386/Q.§ (4) bekezdésére, amely álláspontja szerint megteremti a 

lehetőséget az elhúzódó peres eljárások során arra, hogy a bíróság a garancia 

érvényességének meghosszabbítására hívja fel a kérelmező felet. 

Hangsúlyozta, hogy a Pp. 386/Q.§ (2) bekezdés a) pontja a garancia rendelkezésre 

állásának igazolását, míg a (3) bekezdés a garancia meglétét igazoló okirat csatolását 

írja elő feltételként, amelyeknek a felperes eleget tett. 



 

A fellebbezés az alábbiak szerint nem alapos. 

 

Helytállóan hivatkozott a felperes arra, hogy a Pp. 386/Q.§ (2) bekezdés a) pontja nem 

a per teljes tartamára vonatkozó garancia igazolását írja elő. A rendelkezés szövegéből 

erre egyáltalán nem lehet következtetni, de logikailag sem lenne ez indokolt, hiszen a 

perek tartama előzetesen nem ismert. A hivatkozott rendelkezés az ideiglenes 

intézkedés hatályvesztése, vagy az ideiglenes intézkedést elrendelő végzés hatályon 

kívül helyezése esetére a követelés összegének visszatérítésére alkalmas garancia 

igazolását írja elő a kérelmet előterjesztő fél számára. 

 

Figyelemmel arra, hogy az egyes peres eljárások tartama előre nem látható, sem a 

kérelmet előterjesztő, sem a bíróság nincsen abban a helyzetben, hogy a kérelem 

elbírálásakor megítélje, hogy a kérelmező által csatolt és kirívóan rövidnek nem 

minősíthető garanciavállalás időtartama konkrét esetben elegendő lesz-e. A bíróságnak 

ugyanakkor szükség szerint a garancia folyamatos meglétét a Pp.386/Q.  § (4) 

bekezdése szerint kell vizsgálnia kell. 

Mindezek alapján az elsőfokú bíróság a jogszabályoknak megfelelően járt el, amikor a 

felperes ideiglenes intézkedés iránti kérelmének helyt adott. 

 

A fentiekre figyelemmel az ítélőtábla az elsőfokú bíróság fellebbezéssel támadott 

végzését a Pp. 259.§-a alapján alkalmazandó Pp. 253.§ (2) bekezdése alapján 

helybenhagyta. 
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