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A Fõvárosi ftélõtábla adr. Hank6 Eszter jogtanácsos által képviselt Országos Rádió
és Televízió Testület (1088 Budapest, Reviczky u. 5.) felperesnek - a dr. Halmos
Ügyvédi Iroda (4400 Nyíregyháza, Országzászl6 tér 1. 1/13., ügyintézõ: dr. Halmos
Tamás ügyvéd) által képviselt Digitál S.M. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (4400
Nyíregyháza, Szarvas u. 1-3.) alperes ellen mûsorszolgáltatási díj megfizetése iránt
indított perében a Fõvárosi Bír6ság 2004. december 1-én hozott 25.G.41.087/2003/19.
számú ítélete ellen az alperes 20. sorszámon elõterjesztett fellebbezése folytán
meghozta a következ6

{téletet:

A F6városi ftél6tábla az els6fokú bíróság ítéletének nem fellebbezett részét nem érinti,
fellebbezett rendelkezését a per f6tárgya tekintetében helybenhagyja, a felperes javára
járó e1s~fokú perköltséget 300.000 (háromszázezer) forintta leszállítja.
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Kötelezi az alperest, hogy 15 (tizenöt) napon belül fizessen meg a felperesnek 300.000
(háromszázezer) forint másodfokú perköltséget

Kötelezi a felperest, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Illetékhivatal felhívására
az ott írt idõben és módon fizessen meg 403.100 (négyszázháromezer-száz) forint
fellebbezési eljárási illetéket.

Indokolás:

A felperes módosított keresetében az alperessei kötött szerz6dés alapján 22.479.172 Ft
t6ke és 706.245 Ft t6késített késedelmi kamat, valamint 4.197.375 Ft-nak 2003. január
15-t6l, 4.419.836 Ft-nak 2003. április 15-t6l, 1.047.375 Ft-nak 2002. április 15-t61,
4.197.375 Ft-nak 2002. július 15-t6l, 4.197.375 Ft-nak 2002. október 15-t6l és
4.419.836 Ft-nak 2003. július 15-t6l a kifizetés napjáig járó, a jegybanki alapkamat
kétszeresévei azonos mérték11' szerz6déses késedelmi kamata megfizetésére kérte
kötelezni az alperest.
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Az alperes a kereset elutasítását kérte. A ptk. 236. § (3) bekezdése alapján a ptk. 201.
§ (2) bekezdésére hivatkozva kifogás útján megtámadta a szerzõdést, mert a felperes
által kért mtTsorszolgáltatási díj a sugárzási térségben szokásos és kialakult díjak
ismeretében eltúlzottan magas. Állította, hogy a frekvencia hasmálatának értéke nem
éri el a szerzõdésben kikötött értéket, ilyen frekvencia hasmálatára más társaságok
lényegesen kedvez6'bb feltételek mellett kötöttek szerzõdést a felperessei. A követelt
összeggel azért sem tartozik, mert 2003. szeptember 25-én és 2004. november 30-án a
felperes bankszámlájára 2.500.000 Ft-ot és 300.000 Ft-ot is átutalt. Ezen összegek
erejéig beszámítási kifogást terjesztett elõ.

Az els6fokú bíróság ítéletével kötelezte az alperest, hogy 15 napon belül fizessen meg
a felperesnek 22.479.172 Ft m\tsorszolgáltatási díjat, valamint ezen összegen belül
1.047.375 Ft után 2002. április 15. napjától, 4.197.375 Ft után 2002. j1llius 15.
napjától, 4.197.375 Ft után 2002. október 15. napjától, 4.197.375 Ft után 2003. január
15. napjától, 4.419.836 Ft után 2003. április 15. napjától és 4.419.836 Ft után 2003.
j1llius 15. napjától a kifizetés napjáig járó, a mindenkori, a Magyar Nemzeti Bank által
közzétett jegybanki alapkamat kétszeresének megfelel6 kamatát és 706.245 Ft
t6késített kamatot, valamint 6OO.CXX> Ft perköltséget, továbbá a Magyar Anamnak a
F6városi llietékhivatal külön felhívására a felperes személyes illetékmentessége
folytán le nem rótt 9OO.CXX> Ft eljárási illetéket
ftéletének indokolásában rámutatott arra, hogy az alperes a ptk. 201. § (2) bekezdésére
hivatkozva alaptalanul támadta a felperessei kötött mttsorszolgáltatási szerz6dést,
hiszen a szerz6désben kikötött mértéktt díjat pályázati eljárás keretében maga ajánlotta
fel, így azt utólag semmilyen módon nem kifogásolhatja. Az alperes beszámítási
kifogása szintén alaptalan, mert az alperes a ptk. 296. § (1) bekezdésével szemben nem
saját követelését száJtútotta be, ezekkel az összegekkel ugyanis a saját felperesseI
szemben fennálló tart()1.ását csökkentette. Megjegyezte egyben, hogy ~a felperes
kereseti kérelme el6terjesztése során a 2.500.CXX> Ft-os követelést már figyelembe
vette, a 300.CXX> Ft felperes részére történ(j megfizetését pedig az alperes a csatolt
okirattal nem bizonyította. Mindezek alapján a felperes kereseti követelésének helyt
adott, és a mttsorszolgáltatási díj, valamint annak szerz6déses mértéktt késedelmi
kamata megfizetésére kötelezte az alperest

Az ítélet ellen az alperes fellebbezett és kérte, hogy a másodfokú bíróság az els6fokú
bíróság ítéletét els6d1egesen részben változtassa meg, és marasztalását 6.718.750 Ft-tal
csökkentse, illetve másodlagosan az ítéletet helyezze hatályon kívül, és az els6fokú
bíróságot utasítsa új eljárás lefolytatására.
Álláspontja szerint alappal támadta a szen6dést, mert az ajánlattétel során tévedhetett,
és hibás feltevése alapján tehetett eltúlzott ajánlatot. Tévedésér6l a felperes is tudott,
ezt a felperes a 2004. november 2-i beadványával maga igazolta. Fenntartotta, hogy a
m4sorszolgáltatási díj eltúlzottan magas, és a felperes által csatolt igazolásból
egyértelm\1'en megállapítható, hogy milliókkal többet ajánlott fel alperes, mint az utána
követkem pályázó. Ajánlata megtételekor ilyen jelleg1i rádió még nem m\1'ködött, és az
érték sem volt meghatáro7l1ató, kiszámítható. A frekvencia hasmálatának értéke tehát
nem érte el a szerz6désben megállapított értéket, ilyen hasmálatra más társaságok
lényegesen kedvez6bb feltételek mellett szen6dtek felperessei, és err6'l felperes is
tudott. Mindezekre tekintettel a m\1'sorszolgáltatási díj reális összege 8.(XX).(XX) Ft +
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áfa lehet, mert ezzel az összeggel a pályázat még megnyerhetõ lett volna. A felperes
követelése ezért 15.760.422 Ft-nál nem lehet több, ebbõl azonban ki kell vonni az
alperes által 2004. november 30-án átutalt 300.000 Ft-ot. Megjegyezte, hogy utóbbi
összeg figyelmen kívül hagyása esetén a felperes ezzel az összeggel a kárára jogalap
nélkül gazdagodna. A szerzõdéses érték, illetve értékaránytalanság bizonyítására az
elsõfokú eljárásban már elõterjesztett indítványát fenntartotta, és a szakértõi bizonyítás
esetleges terjedelmére tekintettel indítványozta az elsõfokú ítélet hatályon kívül
helyezését.

A felperes az elsõfokú bíróság ítéletének helybenhagyás át kérte. Megismételte, hogy a
szerzõdéskötést pályázati eljárás elõzte meg. Ennek az eljárásnak a lényegére, a BH.
1998. 6. számú eseti döntésre, valamint a szerzõdés záró rendelkezésére figyelemmel
az alperes nem hivatkozhat alappal a Ptk. 201. § (2) bekezdésére. Bejelentette, hogy a
2004. december 2-án kelt banki jóváírási értesítõvel igazoltan alperes a fennálló
tartozásból 300.000 Ft-ot megfizetett.

Az els6fokú bíróság ítéletének a pp.. 228. § (4) bekezdése szerint fellebbezés
hiányában joger6re emelkedtek az alperest 15.460.422 Ft t6kében, valamint
járuIékokban marasztaló rendelkezései, ezért azokat a másodfokú bíróság nem
érintette.

A fellebbezés részben alapos.

Az elsõfokú bíróság a tényállást helyesen állapította meg, azt a másodfokú bíróság az
els6fokú eljárásban csatolt 2002. november 14-i megállapodás alapján azonban
kiegészíti a következõ tényekkel:
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A felperes es az alperes 2002. november 14-én az alperes felperes felé fennálló
díjtartozásának rendezésére és a mt1sorszolgáltatási díj fIzetésére vonatkozó
kötelezettségének szerz6dés szerinti teljesítésére kötöttek megállapodást oly módon,
hogy az alperes egyrészt elismerte díjtartozása fennállását és jogalapját, és ennek
egyösszeg11 megfizetését vállalta, másrészt kötelezettséget vállalt arra is, hogy folyó
fizetési kötelezettségeit mindig határid6ben teljesíti. Ezt a megállapodást mindkét fél
képvisel6je aláírta.

A másodfokú bíróság az e1s6fokú bíróság érdemi döntésével - a kiegészített tényállás
alapján - a következ6 indokok miatt értett egyet.

A perbeli szerz6dést az alperes a szerzõdéskötést megel6z6en kiírt pályázatra
benyújtott nyertes ajánlata alapján kötötte meg felperesseI. Ezért a PK 267. számú
állásfoglalásban részletezett szempontokra, vagyis a szerzõdéskötés köriilményeire és
az alperes szerz6déskötéshez ftízõdó, a pályázati ajánlatában is kifejezésre juttatott
fokozott érdekeltségére figyelemmel az e1s6fokú bíróság helyesen állapította meg,
hogy a perbeli szerz6dés ptk. 201. § (2) bekezdésére alapított megtámadás a nem lehet
sikeres.
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Az alperes érvénytelenségi kifogása azonban nem emiatt hanem azért volt alaptalan,
mert a ptk. 236. § (4) bekezdése értelmében megtámadási joga a 2001. november 14-i
megállapodás aláírásával megszûnt. Ezt az okiratot ugyanis alperes azt követ6en írta
al~ hogy a ptk. 236. § (2) bekezdés c.) pontja szerinti megtámadási joga megnyílt,
okiratba foglalt nyilatkozataival pedig szerzõdésben vállalt kötelezettségeit, és ily
módon magát a szerz6dést erõsítette meg írásban. Mindezek alapján az alperes
megtámadási joga megszûnése következtében kifogás fonnájában sem támadhatta a
szerz6dést, és a szerzõdés érvénytelenségére alapított védekezése ezért nem lehetett
alapos.

Az alperes 300.000 Ft-os beszámítási kifogása elutasítását ugyancsak alaptalanul
sérelmezte fellebbezésében, mert - ahogyan arra az elsõfokú bíróság is helyesen
mutatott rá ítéletében - a ptk. 296. § (1) bekezdésében felsorolt együttes feltételek
fennállása hiányában nem volt jogosult beszámításra.

Az alperes az els6fokú eljárásban nem bizonyította, hogy ezt a 300.000 Ft-ot
felperesnek megfizette. A fellebbezési eljárásban azonban felperes bejelentette, hogy
az els6fokú ítélet meghozatalát követ6 napon az alperes által átutalt összeg a
számlájára megérkezett. A másodfokú bíróság ezért a pp. 235. § (1) bekezdése alapján
ezt az e1s6fokú ítélet meghozatala után bekövetkezett és a fellebbezési eljárásban
felperes nYilatkozatával bizonyított tényt az alperes javára figyelembe vette, és a ptk.
293. § alkalmazásával az alperes 2004. december 2-i 300.000 Ft-os részteljesítését az
e1s6fokú ítéletben felperes javára megállapított perköltség 600.000 Ft-os összegére
elszámolta.

Mindezek alapján a másodfokú bíróság az elsõfokú bíróság ítéletének fellebbezett
rendelkei-éseit a pp. 253. § (2) bekezdésének alkalniazásával a per fõtárgya, ,
tekintetében helybenha~ míg a felperesnek járó elsõfokú perköltség összegét a
részteljesítés elszámolásának eredményeként leszállította.

Az alperes fellebbezése a per fö'tárgya tekintetében nem volt alapos. Ezért a pp. 78. §
(1) bekezdése folytán köteles megfizetni a felperes jogi képviseletéveI másodfokon
felmeriilt jogtanácsosi munkadíjból álló perköltséget, melynek összegét a másodfokú
bíróság az elsö' fokon megállapított költség felével azonos összegben határozta meg.
Az alperes illetékfeljegyzési joga miatt le nem rótt fellebbezési illeték megflzetéséró1 a
másodfokú bíróság a 6/1986. (VI. 26.) IM rendelet 13. § (2) bekezdése szerint
rendelkezett.

Budapest, 2005. október 25.

Dr. Tölg-Molnár László s.k.
a tanács elnöke

Dr. Hõbl Katalin s.k.
elõadó bíró

Dr. Madarász Anna s.k.
bíró'P;
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