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1. A MAGYAR MAGÁNJOG ÉS MAGÁNJOG-TUDOMÁNY RÖVID TÖRTÉNETE 

 
1.1. A magyar magánjog történte a kodifikációs kísérletekig 

 
A magyar magánjog kodifikációjának mintegy 110 éves folyamata mennyiségileg és minőségileg is gazdag 

volt, ugyanakkor a hosszú periódus első sikeres eredménye a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 
volt, amelyet 2014. március 15. napjával helyezett hatályon kívül az új Polgári Törvénykönyv, a 2013. évi V. törvény. 
A magánjogi kodifikáció folyamatának számos eredménye csupán kísérlet maradt, hiszen a hatályba lépés 
elmaradása folytán a tervezetek mindössze a bírósági gyakorlatban lehettek használatban – mint az ítélkezési 
munkát segítő zsinórmérték.  

Több mint 1100 éves múltra visszatekintő hazánk első jelentős és átfogó – jóllehet nem modern 
értelemben vett – kodifikációs kísérlete az ún. Tripartitum opus juris consuetudinarii inclyti regni Hungariae, azaz a 
Tripartitum volt. A mű a magyar nemesi feudális szokásjog rendszerezett konglomerátuma. A II. Ulászló 
magyar király uralkodása (1490-1516) idején királyi ítélőmesterként működött Werbőczy István (1458–1541) 
munkája volt. A Tripartitum megkapta ugyan a királyi jóváhagyást, azonban mégsem lett kihirdetett törvény, 
ezért a bíróságok arra csupán mint de facto jogforrásra hivatkozhattak. A Tripartitumnak ezen túl jelentőséget 
az adott, hogy ez volt az a fő jogi forrásunk, mely a magyar magánjogot mind a római, mind a kánonjog 
befolyásától függetlenné tette. Néhány ősi magyar magánjogi intézmény, melyet a Tripartitum rögzített, a 
ma hatályos Ptk.-ban is fennmaradt, ilyen pl. az ági öröklés szabálya (7:67. §). 

Ezt követően a Corpus Juris Hungarici volt az első teljes, nem hivatalos joggyűjtemény, amely valamennyi, 
1000 és 1696 között keletkezett magyar törvényt összefoglalta. A következő jelentős jogforrás a az uralkodó 
Mária Terézia és a Kúria teljes ülése által egyaránt elfogadott Planum Tabulare 1769-ből. A mű a magyar 
felsőbíróságok magánjogi gyakorlatát foglalta össze.  

A magánjogi kodifikáció történetének következő fordulópontja az 1848. évi forradalmi törvényhozás 
(„áprilisi törvények”) volt. Az 1848. évi XV. törvénycikk már kilátásba helyezte egy polgári törvénykönyv 
megalkotását azzal a céllal, hogy a feudális magánjogot lebontva létrehozzák a citoyen által szimbolizált 
szellemiség – a jogegyenlőség és a tulajdon szabadsága – által inspirált új magyar magánjogot. Ez a vízió 
azonban álom maradt csupán, és megvalósulása is egészen groteszk módon ment végbe, hiszen erre csak 
bő egy évszázaddal később, csupán részlegesen s ráadásul egészen ellentétes szellemi-ideológiai 
környezetben valósult meg: a XX. század közepén uralkodó kommunista ideológia alatt mellőzve azokat az 
értékeket, amelyeket a polgár eszménye jelenített meg. 

A forradalom 1849. évi bukásával a magyar magánjognak is leáldozott. A korábbi jogi rezsim ugyanis 
megbukott, az újabb pedig még nem öltött testet. Az így keletkezett vákuumot az elnyomó osztrák 
császárság oktrojáltan bevezetett magánjogi rendszere töltötte ki. Az osztrákok 1811. évi Polgári 
Törvénykönyve (Optk., ABGB) a császár 1852. évi nyíltparancsa folytán lépett hatályba, és egészen 1861-ig 
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hatályban is maradt. Az Optk. nyitotta meg a kaput a római-germán magánjogtudomány (pandektajog) és a 
természetjog befolyása előtt, mely lényegében napjainkig sem zárult be.  

A két ország közötti, az 1867. évi kiegyezéshez vezető enyhülés időszaka 1860-ban kezdődött. Az 
országbíró 1861-ben összehívta a vezető bírák és jogtudósok gyűlését, amely Országbírói Értekezlet néven 
elfogadta az Ideiglenes Törvénykezési Szabályokat, amely az írott szokásjog kompendiumaként a bírói gyakorlat 
szolgálatára nyert kidolgozást. A magyar magánjog – különösen a szerződési és a dologi jogi – nagy 
kiterjedésű hézagai ugyanakkor fennmaradtak, ezért – szükség okán – ezúttal már önkéntes alapon a 
jogalkalmazás felhasználta az Optk. és a német magánjogtudomány eredményeit azokban a jogesetekben, 
amelyek a magyar jog alapján nem voltak elbírálhatók. 
 

1.2. A magyar magánjogi kodifikáció történetének vázlata 
 

A hatályos magyar Ptk. mind elméleti, mind gyakorlati szempontból igen jól megalapozott és korszerű 
mű. A 2013. évi V. törvény 2014. március 15. napjával lépett hatályba, egyúttal hatályon kívül helyezte 
elődjét, az 1959. évi IV. törvényt, amely 1960. május 1-jétől 2014. március 14. napjáig volt hatályban. A 
magyar magánjog kodifikációjának hosszan tartó folyamatában mindössze e két törvénymű dicsekedhetik 
azzal, hogy szövegéhez normatív hatály fűződik. Ennek okai történelmi és politikai körülményekben 
keresendők. A magyar magánjog kodifikációjának évszázados folyamatában számos értékes kódex-tervezet 
készült, törvényerővel egyik sem hirdettetett ki. Kiemelendő, hogy hazánkban – ahogy az európai kontinens 
számos más országában is – a kereskedelmi jog kodifikációja megelőzte a magánjogét. A magyar Kereskedelmi 
Törvény (1875. évi XXXVII. törvénycikk; Kt.) az 1861. évi Általános Német Kereskedelmi Törvénykönyv 
(ADHGB) szövegén alapult. A Kt. kodifikációját több, hatályba nem lépett kodifikációs kísérlet követte. A 
folyamatot mindvégig inspirálta a királyi Kúria bíráinak szakmai tevékenysége, amely mind törvénykezési, 
mind jogtudományi értelemben igen jelentős eredményeket produkált: több magánjogi intézmény a kúriai 
bírák közreműködése folytán jött létre ebben a korszakban (pl. veszélyes üzemi felelősség).  

A magánjogi kodifikáció következő csúcsteljesítménye a Szászy Béla (1865–1931) nevéhez fűződő 1928. 
évi Mtj. – Magyarország Magánjogi Törvényjavaslata – volt. Az Mtj.-t a Magyar Általános Polgári Törvénykönyv két 
hivatalos törvényjavaslatának tervezete (1900, 1913) előzte meg, illetőleg említésre érdemes az 1913. évi 
tervezet néhány újabb ún. olvasata is az 1910-es évek végéig. Jóllehet az Mtj. mint törvénymű sohasem 
lépett hatályba, az mint a törvénykezés írott, kódexszerű vezérfonala rendkívül jelentős szerepet töltött be, 
hiszen a bírói gyakorlat úgy tekintett reá, mint az új magyar írott magánjogi szokásjog legfőbb forrására. Az 
Mtj. kodifikátorai nagy figyelmet szenteltek mind a svájci, mind a német magánjogi kodifikáció és tudomány 
eredményeinek, azonban számos – olykor kardinális jelentőségű – kérdésben tudatosan eltértek azoktól. 
Például a német magánjogban óriási gyakorlati és elméleti (dogmatikai) problémákat okozott az Általános 
Rész túlzott absztrakciója. Az általános rész BGB (német Ptk.) csúcsáról történő trónfosztásának 
elkerülhetetlen szükségszerűsége a magyar kodifikátorok előtt ez idő tájt már világossá vált. Ezért nem 
került sor egyik tervezetben sem a némethez hasonló általános rész kidolgozására. 

A magyar királyság első világháborút követő tragikus feldarabolásához vezető 1920. évi trianoni 
egyezmény és a háború elvesztése olyan politikai közhangulatot eredményezett, amelyben az Mtj. 
törvényerővel való felruházása és kihirdetése többé már nem állt a jogalkotó érdekében. A homogén új 
magánjognak ugyanis már kizárólag a szűk trianoni határok között lehetett volna normatív hatálya, így az 
Mtj. hatályba léptetésével az új határokon kívül rekedt országrészek népei és a megcsonkított Magyarország 
közötti szakadék csak szélesedett volna ahelyett, hogy az a széttépett állam korábbi részeit összefűzte volna. 
Ezért az 1935. évi Parlament előtt az Mtj. véglegesen megbukott. Mindazonáltal még Trianon sem tudta 
megállítani a magánjog fejlődését. A törvényhozás a magánjog partikuláris törvényekben történő, lépésről 
lépésre zajló kodifikációját választotta. Ennek eredménye pl. az 1923. évi V. törvénycikk a tisztességtelen 
versenyről vagy az 1927. évi XXXV. törvénycikk a jelzálogról. Hazánkban az 1940-es évekig ugyanakkor két 
olyan rendkívüli szükséghelyzeti periódus is volt, amely eltérő, ún. átmeneti jogalkotás működését eredményezte: 
az egyik az 1930-as évek elejének krízisjoga, a másik a II. világháború előtti és alatti háborúsjog, illetve antiszemita 
törvényhozás volt. E jogalkotási módszerek korlátozták a tulajdon szabadságát és számos emberi, alkotmányos 
alapjogot, így az ember legfontosabb jogi képességeit is. 
 A magyar magánjog – polgári jog – történetének következő, nagyobb szakasza a kommunista, majd a 
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szocialista polgári jog korszaka, amely 1948-ban látszólag átmenetiként indult, azonban bő négy évtizedig, 
egészen 1989-ig húzódott. Az időszak első része az 1959. évi Ptk. kodifikációjáig tartott, amelyben az 
elnyomó államhatalom a polgári jog eszközeit is felhasználta hatalmi céljai elérésére, s ennek megfelelően a 
magántulajdon, a szerződés és a vállalkozás szabadsága teljes elnyomás alá került: ezt az állapotot volt 
hivatva rögzíteni az 1959. évi Ptk. eredeti koncepciója és szövege. Jóllehet a kódex élt az említett 
restrikciókkal, a régi Ptk. szerződési joga valamelyest szabadságot is hordozott abban a körben, amely az 
egyszerű árukereskedelem gazdasági modelljének megfelelt. Az 1959. évi Ptk. kodifikátorai – úgy, mint 
például Eörsi Gyula (1922–1992), Világhy Miklós (1916–1980), a pécsi Rudolf  Lóránt (1904–1979), Csanády 
György (1917–1986), Nizsalovszky Endre (1894–1976) – ugyanis kiválóan ismerték a korszak által különben 
politikai és ideológiai alapon megbélyegzett „burzsoá” polgári jogok rendszerét, az európai magánjogi 
kultúrát és hagyományokat is. 
 Az 1968-ban elindított, ún. Új Gazdasági Mechanizmus a szocialista gazdálkodás alapját képező, központi 
tervutasításos rendszer reformját is célozta, és ennek keretében új gazdaságpolitika megvalósítása felé tett 
lépéseket avégből, hogy az állami vállalatok és a kezdetleges formában már megjelenő magánvállalkozások 
között sajátos piaci viszonyok létrehozását és az árverseny nagyobb szabadságát serkentse, ill. megteremtse. 
Ennek révén a vállalkozások a legnagyobb haszonra törekszenek, s e profitmaximalizáció költségvetést erősítő 
hatásaképpen újabb és újabb beruházások érhetők el, amelyek kedvezően hatnak vissza a kiindulási pontra. 
Ezek a módosítások nyilvánvalóan direkt módon kihatottak a kodifikált polgári jog eszközrendszerére is. A 
Ptk. első átfogó módosítása – az 1977. évi Ptk.-novella – is lényegében ennek a folyamatnak az eredménye. 
Nem kevés kódexnovella jelent meg az ezt követő három és fél évtized alatt, különösen természetesen az 
1989. évi fordulatot követően (így pl. az 1996. évi zálogjogi vagy a 2006. évi fogyasztóvédelmi jogi novella).  

A magyar polgári jog, illetőleg az 1959. évi Ptk. rekodifikációjának folyamat 1998-ban indult meg. A 
Polgári Jogi Kodifikációs Főbizottság és a hasonló nevű Szerkesztőbizottság elnöke 1999 és 2012 között Vékás Lajos 
(1939–) professzor volt. Míg a Főbizottság tagjai egyes hivatalban lévő ágazati és szakmai vezetők voltak, a 
Szerkesztőbizottságnak a jogászprofesszorok és a felsőbb fokú bíróságok vezető bírái közül kerültek ki. E 
vezető tekintélyek a következők: Boytha György (1929–2010), Kisfaludi András (1958–), Lábady Tamás (1944–
2017), Petrik Ferenc (1933–), Sárközy Tamás (1940–), Weiss Emília (1927–2014) és Zlinszky János (1928–2015). 
A bizottságok munkájának eredményét, amely a Polgári Törvénykönyv Szakértői Javaslata címet viselte, 
2008-ban tették közzé. 

Az új Ptk. első kihirdetett törvényi szövege, amely számos koncepcionális kérdésben tudatosan eltért a 
szakmai bizottságok javaslataitól, illetve ezeket mellőzte, a 2009. évi CXX. törvény volt, amely mind 
strukturálisan, mind részletszabályait tekintve súlyos fogyatékosságokban szenvedett. Az elfogadott törvényt 
hatályba léptető törvényt az Alkotmánybíróság több indokra (pl. a jogbiztonságot veszélyeztető módon rövid 
felkészülési időre) hivatkozással megsemmisítette, így az nem lépett hatályba. 

Az új kormány 2010-ben kormányhatározatával újra felállította a kodifikációs bizottságokat, továbbá 
létrejött a Polgári Jogi Operatív Szakmai Bizottság. Az Igazságügyi Minisztérium 2011 decemberében kapta meg 
a bizottságoktól a Ptk. szövegtervezetét, amely 2012-ben azt lényegében változatlan tartalommal társadalmi 
vitára bocsátotta. Az Országgyűlés néhány – egyes esetekben vitatható indokoltságú és színvonalú – 
módosítással elfogadta a törvényjavaslatot, és 2013. évi V. törvényként kihirdette az új Polgári 
Törvénykönyvet, amely 2014. március 15-én lépett hatályba. Az új kódex nyolc könyvből áll: a bevezető 
rendelkezések, az ember mint jogalany, a jogi személyek, a családjog, a dologi jog, a kötelmi jog, az öröklési jog és a záró 
rendelkezések címet viselő könyvekből. A 2013. évi Ptk. is átesett már két nagyobb módosításon, 2016-ban a 
zálogjog, 2017. január 1-jével pedig az értékpapírjog átfogó újraszabályozására került sor. 

 
1.3. A magyar magánjog-tudomány történetének alapvonalai 

 
 A magyar magánjog (polgári jog) 1948 és 1988 (1990) közötti irányzatait ideológiailag a kommunizmus, 
majd a szocializmus határozta meg. Ezek szakítást jelentettek a 19. század közepén kialakuló és a 20. század 
első harmadában virágkorát élő, ún. modern magánjog tudományával. Napjaink magánjog-tudományának 
gyökerei a 19. századi közepétől formálódó modern korszak eredményeiben keresendők, amely ugyancsak 
a korábbi jogrend, az ún. poszt-feudális korszak magánjog felszámolását tűzte ki célul. 
 A modern magyar magánjog-tudományt megalapozó mű Frank Ignác (1788–1850) „A közigazság 
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törvénye Magyarhonban” című kétkötetes, eredetileg latin nyelven megjelent (‘Principia juris civilis hungarici’; 
1828–1829) munkája volt. Annak, hogy e magánjogi művet elsőként és egyszerre tekinthetjük sajátosan 
magyarnak, szellemtörténetileg modernnek, ill. tudományosnak, négy oka van: 

– a mű magas tudományos absztrakciókra törekszik, így például élesen elválasztja az anyagi és az alaki 
magánjogot; 

– e jogtudományi igényességet több évszázadnyi bírói gyakorlatot feldolgozva érvényesíti; 

– szintetizáló karaktere révén hidat épít kora magyar jogrendszerének hármas rendszerű pillérei, vagyis 
a poszt-feudális magyar rezsim, a beszüremkedő német pandektisztika és az osztrák jogrendszer befolyása 
között; 

– végül a mű magyar nyelvű fordítása jelentékenyen járult hozzá a hazai jogi terminológia kialakulásához és 
megalapozásához, ebbéli jelentősége vizsgálatot érdemelne a 18-19. századi magyar nyelvújítási törek-
vések sorában is. 

 A független magyar magánjog-tudomány kialakulásának kezdetei az 1880-as évekre nyúlnak vissza, formálódása 
mintegy hat évtizedig, az 1940-es évekig tartott, melynek legvégén a kommunista ideológia nem csak az 
állam függetlenségét, de a szabad gondolkodást – így a jogtudomány művelésének szabadságát – is 
megsemmisítette. Az említett bő fél évszázad független modern magyar magánjog-tudománya Nizsalovszky 
(lásd fentebb) szerint három főbb, jól elkülöníthető irányzatra bontható. 

– A magyar magánjog-tudomány nemzeti irányzata határozottan elutasította a külföldi jogok, különösen 
a német magánjog befolyása mellett folytatott magánjogi kodifikációt. Az irányzat szellemi vezér-
alakja Grosschmid Béni (1852–1938) volt, akinek „Fejezetek kötelmi jogunk köréből” címmel két kötetben 
kiadott (1932–1933) tanulmányait a tudománytörténet a magyar magánjogi gondolkodás egyik fő-
művének tartja. Ezt alátámasztja az is, hogy számos jelentős jogtudós (így például Szladits Károly), 
akik szellemi atyjukként tekintettek Grosschmidra, e nehéz nyelvezetű, fáradságos munkával befo-
gadható műhöz mintegy három kötetes magyarázatot (Glosszák) fűztek avégből, hogy az utókor vi-
lágosan értse e nagy gondolkodó eszméit. 

– Az előbbi számos tekintetben ellentétesnek tetsző tudományos irányzat az ún. liberális iskola, melynek 
vezető személyisége Szászy-Schwarz Gusztáv (1858–1920) volt. Az ellentétek legjobban talán a magán-
jog formálása és formálódása (pl. a kodifikáció) terén mutatkozik meg. A liberálisok a régi (poszt-
feudális) magyar magánjoggal történő radikális szakítást támogatják, s evégből a legkézenfekvőbb 
eszköznek a kodifikációt tartják. A jogfejlődés tana vonatkozásában Grosschmid álláspontja a német 
Fr. C. von Savigny, Szászy-Schwarz-é ugyanakkor R. von Jhering nézeteivel állítható párhuzamba (ez 
nem okozhat különösebb meglepetést annak ismeretében, hogy Szászy-Schwarz 1884-ben Jhering 
göttingeni tanítványa volt). A kodifikációt támogató álláspontjuk ugyanakkor nem jelentette vala-
mely külföldi – így például kézenfekvő módon a német – minta elvtelen követését. Dogmatikai és 
rendszertani alapon, illetve praktikus okokból is kifejezetten elvetették a német BGB több szabályo-
zási módszerét, így az egész kódexet átfogó általános rész kialakítását. A polgári szabadságjogok 
érvényre juttatása végett a svájci kodifikáció friss eredményeit ugyanakkor követendőnek tartották. 

– A modern magyar magánjog-tudomány harmadik irányzata az ún. szociális irányzat, mely a társadalmi 
igazságosság vezéreszméjét követi, és törekszik azt érvényre juttatni a magánjogi jogalkotásban is pél-
dául a vagyonjog szociális érzéketlenségének oldása révén, vagy akként, hogy szakít a magánjog ural-
kodóan vagyonjogias szemléletével, és igyekszik a személy, a személyiségi jog és az immateriális javak 
intézményének kellő súlyt adni. Az irányzat főképviselője Meszlény Artúr (1875–1937), aki mint svájci 
magánjog nagy ismerője és tisztelője a személyjog terén is mintaként tekintett a svájci magánjogra. 

 A magyar magánjog-tudomány elnevezés a tudománytörténet következő nagyobb korszakában még ezt 
az elnevezését is elveszíti. A szovjet mintájú kommunizmus, majd a szocializmus ideologikus alapon a 
jogágat „polgári jog”-nak nevezi, és annak szabályozása terén a Szovjetunió jogát tekinti mintaképének. 
Ennek megfelelően a magyar szocialista polgári jog nem tűrte el a liberális és nemzeti „kilengéseket” a jogi 
gondolkodásban sem. Rendkívül jelentős és ugyanakkor különös történelmi tény, hogy az akkor már bő 100 
éve (1849) kilátásba helyezett kodifikáció végül a teljesen más szellemtörténeti alapon álló kommunista 
jogtudomány eredményeként jöhetett világra. Ennek megfelelően a törvénykönyv kiüresítette a magántulajdon, 
az egyéni szabadságjogok és a személyiségi jogok jogfogalmait, noha elismerendő, hogy kötelmi joga alkalmas volt 
arra, hogy megfelelő alapot nyújtson a rendszerváltozás és a gazdasági-politikai átmenet időszakában 
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érvényesülő új társadalmi és gazdasági igényeknek. A Ptk. mindazonáltal az 1977. évi nagy novella után is 
számos kiterjedt, novellisztikus változtatáson esett át ahhoz, hogy mintegy átmeneti jogként alkalmaztassék 
az új kódex hatályba lépéséig, amelyre 2014. március 15-ig kellett várni. 
 Tekintettel arra, hogy ez a fejezet a magánjog-tudomány történetével foglalkozik, nem tekinti feladatának 
az elmúlt 2-3 évtized jogtudósi eredményeinek vizsgálatát és értékelését, ezért a rendszerváltoztatással 
lezárul a tudománytörténet ismertetése. 
 

2. A MAGYAR MAGÁNJOG DOGMATIKÁJÁNAK ALAPJAI 
 

2.1. A magánjog és a polgári jog fogalmának elhatárolása 
 
 Az európai kontinentális magánjog dogmatikatörténete a magánjog és a polgári jog fogalmát komplementer 
fogalompárnak tekinti. A magánjog a tradicionalista felfogás szerint a következő elemekből áll: 

– polgári jog egyfelől vagyonjog, azaz dologi, kötelmi és öröklési jog, másfelől személyjog, vagyis a természetes 
személy és a jogi személyek joga, ill. családjog; 

– ezen kívül ide tartozik: a társasági jog; kereskedelmi jog; nemzetközi magánjog; munkajog és a polgári eljárásjog 
(alaki magánjog). 

 Napjainkban a magánjog fogalma valamelyest korrelál a polgári jog fogalmával, a modern fogalom kiterjedése 
lényegesen szűkebb, mint a tradicionális fogalomé: 

– nem része ugyanis a magánjognak napjainkban a munkajog, a polgári eljárásjog és a nemzetközi magánjog; 
ez közvetetten a különválás a magánjog 19. század végén kezdődött ún. közjogiasodásának az 
eredménye; 

– a magánjogi fogalom szűkülése mellett a másik tényező, amely a polgári jog és a magánjog 
fogalmának közeledéséhez vezetett, a polgári jog rekodifikálása, melynek eredményeként a polgári jog 
kódexe integrálta: 

• személyjogi oldalról a családjogot és a jogi személyek jogát, illetőleg 

• jelentős mértékben kiszélesítette a vagyonjog fogalmát, hiszen magába ölelte a társasági jog és a 
kereskedelmi jog igen jelentős hányadát is. 

 Ennek megfelelően napjainkban a polgári jog és a magánjog fogalma lényegileg szinoním, ezért ebben a 
könyvben is – a legtöbb esetben – rokon értelmű fogalmakként kezeljük azokat. A polgári jog fogalmát 
világosan körvonalazza az új Ptk. tárgyi hatályát rögzítő bevezető rendelkezés: 

„E törvény a mellérendeltség és egyenjogúság elve szerint szabályozza a személyek alapvető vagyoni és személyi viszonyait.” 
(1:1. §). A polgári jog tehát az a jogág, amely valamennyi magánjogi személy – természetes és jogi személy – vagyoni és 
személyi viszonyait a mellérendeltség és egyenjogúság elvének módszerével szabályozza. 
 

2.2. A magánjog forrásai 
 
 A magánjog forrásbázisát – figyelemmel arra, hogy e jogág a személyek vagyoni és személyi viszonyait 
szabályozza – az Alaptörvény határozza meg. Az I. cikk (3) és (4) bekezdése szerint ugyanis „az alapvető 
jogokra és kötelezettségekre vonatkozó szabályokat törvény állapítja meg.” […] „A törvény alapján létrehozott 
jogalanyok számára is biztosítottak azok az alapvető jogok, valamint őket is terhelik azok a kötelezettségek, 
amelyek természetüknél fogva nem csak az emberre vonatkoznak.” 
 Eszerint az a jogintézmény, amely valamely alapvető joghoz közvetlenül kapcsolódik, kizárólag törvényben 
szabályozható. Ebből az is következik, hogy azok az intézmények, amelyek egy alapvető joggal csak távolabbi 
vagy közvetett kapcsolatban állnak, alacsonyabb szintű, származtatott jogszabályok útján is szabályozhatók. Ezekre 
az alapvető elvekre figyelemmel a magánjog forrásait két csoportra oszthatjuk: 

– a normák egyik csoportja közvetlen és általános forrása a magánjognak, míg 

– a másik csoport közvetlen és általános jogforrási jellegét a jogtudomány vitatja. 
 A nem vitatottan általános és közvetlen magánjogi források tehát a következők (a felsorolásban hátrébb 
álló normafajok tárgyi hatálya rendre kevesbedik). 

– A magánjog elsődleges közvetlen és általános forrása: a törvény, az EU rendelet, és a nemzetközi egyezmény. 
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– A magánjog másodlagos (származtatott) közvetlen és általános forrása: a kormányrendelet, a miniszterelnöki 
rendelet, a miniszteri rendelet, a Magyar Nemzeti Bank elnökének rendelete, az önálló szabályozó szerv vezetőjének 
rendelete és az önkormányzati rendelet. 

 Mindezeken kívül léteznek olyan jogforrások – legyenek azok akár jogszabályok (vagy maga az Alaptörvény, 
mely nem jogszabály, hiszen felettük áll), akár jogszabályként viselkedő más jogforrások –, amelyek általános és 
közvetlen magánjogi forrási karaktere a tudományban vitatott. 

– Vitatott, hogy az Alaptörvény a magánjog közvetlen és általános forrása volna, jóllehet az Alaptörvény 
határozza meg közvetett módon azt, hogy egyáltalán melyek a magánjogi jogforrások rendszertani 
keretei (lásd fent). Az Alaptörvénynek meglehetősen kevés olyan rendelkezése van, amely közvetlenül 
határozná meg valamely anyagi vagy alaki magánjogi jogintézmény tartalmát. Ilyen pl.: 

• a hatósági kárfelelősség intézménye [XXIV. cikk (2) bekezdés], 

• az ember életjoga, méltósághoz való joga a személyiségi jog alapja (II. cikk), 

• illetve a jogalkalmazás vezérelve (28. cikk). [Az Alaptörvény rendelkezéseinek zöme tehát legfeljebb 
közvetett kapcsolatban áll a magánjog tárgykörébe tartozó kérdésekkel.] 

– Az Alkotmánybíróság határozatai mind közvetetten, mind közvetlenül képesek meghatározni a jogala-
nyok közti konkrét magánjogi viták alakulását (Alaptv. 24. cikk (2) b)–d) pont és (3) bekezdés a)–b) 
pont), ugyanis 

• bírói kezdeményezésre felülvizsgálja az egyedi ügyben alkalmazandó jogszabály Alaptörvénnyel 
való összhangját, és – ha az ellentétes az Alaptörvénnyel – e hatáskörében megsemmisítheti azt, 
továbbá 

• alkotmányjogi panasz alapján felülvizsgálja az egyedi ügyben alkalmazott jogszabály vagy a bírói döntés 
Alaptörvénnyel való összhangját, és, ha azok ellentétben állnak az Alaptörvénnyel, 
megsemmisítheti azokat. 

– A legfőbb bírói fórum, a Kúria jogegységi határozata arra hivatott, hogy biztosítsa a jogalkalmazás 
országosan egységes gyakorlatát. Ezért a jogegységi határozat, ill. az abban foglaltak követése a 
magánjogi normákat is alkalmazó bíróságokra nézve kötelező [Alaptörvény 25. cikk (3) bekezdés]. 
A jogegységi határozat tehát ugyan nem norma, mert a jogalanyokra nézve közvetlenül kötelező 
ereje nincs, de normaként viselkedik, hiszen a jogot alkalmazó bíróságot – s így közvetetten a 
jogalanyt – köti [42/2005. (XI. 14.) AB határozat]. 

– Az igazságszolgáltatás joggyakorlat homogenizálására alkalmas eszköztárában egyéb eszközök is 
találhatók, melyek jogforrási jellege meglehetősen vitatható, hiszen követésük még a bíróságok 
számára nézve sem kötelező. Ezek az eltérést engedő eszközök a felsőbírósági kollégiumok véleményei 
és ajánlásai, valamint a Kúria és az ítélőtáblák publikált eseti döntései. Jogi tartalmuknak az egyedi ügyben 
perorvoslati eljárást lefolytató felsőbíróság tud érvényt szerezni, ennél fogva jogforrási jellegük 
erősen vitatható, hiszen az első fokon eljáró bíróságok (törvényszékek és járásbíróságok) elvileg 
szabadon eltérhetnek azoktól. 

– Az EU irányelveinek komoly ráhatása van a magyar polgári jog forrásaira és ezen keresztül annak 
intézményeire (például a fogyasztóvédelmi magánjog területén), jóllehet ez a hatásmechanizmus 
közvetett vagy akár többszörösen közvetett. 

– Az Európai Unió Bíróságának (Luxembourg), valamint az Emberi Jogok Európai Bíróságának (Strasbourg) 
esetjoga, vagyis eseti döntései ugyancsak alkalmasak arra, hogy az egyedi polgári jogi viták, peres vagy 
peren kívüli eljárások alakulására hatást gyakoroljanak, ez a képességük azonban meglehetősen távoli 
és erősen közvetett. 

– A szokásjog – illetve a szokás és a szokvány (usance) – általános és közvetlen magánjogi jogforrási szerepe 
a tudományban erősen vitatott, ugyanakkor igen fontos probléma is egyszersmind. Egyes esetekben 
maga az új Ptk. utal kifejezetten a szokásjogra vagy akként, hogy a tényállás fontos elemét alkotó valamely 
tény tulajdonságát az adott tény vagy jelenség „szokásos, rendszerinti” tulajdonságához képest definiálja, és a 
bíróságra bízza a szokásosság tartalmi tisztázását a tényállási elem tekintetében, vagy akként, hogy a 
konkrét felek között rendszerint (szokás) vagy az adott piaci szegmentumban általánosan (szokvány) érvényesülő 
gyakorlatra hivatkozik: 

• A korlátozottan cselekvőképes kiskorú a törvényes képviselőjének közreműködése nélkül 
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megkötheti a mindennapi élet szokásos szükségleteinek fedezése körébe tartozó kisebb 
jelentőségű szerződéseket [2:12. § (2) bek. b)]. 

• A vezető tisztségviselő és hozzátartozója – a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével – 
nem köthet saját nevében vagy saját javára a gazdasági társaság főtevékenysége körébe tartozó 
szerződéseket [3:115. § (2) bek.]. 

• A házastárs különvagyonához tartozik a személyes használatára szolgáló szokásos mértékű 
vagyontárgy [4:38. § (1) bek. e) pont]. 

• A tulajdonjog kétség esetén kiterjed arra is, ami nem alkotórész ugyan, de a dolog 
rendeltetésszerű használatához vagy épségben tartásához rendszerint szükséges vagy azt 
elősegíti (5:16. §) 

• Vélelmezni kell, hogy a zálogtárgy értékesítése a kereskedelmi ésszerűség követelményei szerint 
történik, ha az értékesítésre a zálogtárgy kereskedelmi forgalma során általában alkalmazott, 
piacon szokásos módon kerül sor [5:133. § (2) bek. b) pont]. 

• Üzlethelyiségben vagy az ügyfélforgalom számára nyitva álló egyéb helyiségben képviselőnek 
kell tekinteni azt a személyt, akiről okkal feltételezhető, hogy az ott szokásos jognyilatkozatok 
megtételére jogosult [6:18. § (1) bek.]. 

• A szerződés tartalmává válik minden szokás, amelynek alkalmazásában a felek korábbi üzleti 
kapcsolatukban megegyeztek, és minden gyakorlat, amelyet egymás között kialakítottak 
(szokás). A szerződés tartalmává válik továbbá minden, az adott üzletágban a hasonló jellegű 
szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás (szokvány, avagy 
usance), kivéve, ha annak alkalmazása a felek között – korábbi kapcsolatukra is figyelemmel – 
indokolatlan volna. [Ld. 6:63. § (5) bek.] 

• Külön tájékoztatni kell a másik felet arról az általános szerződési feltételről, amely lényegesen 
eltér […] a szokásos szerződési gyakorlattól, [… vagy] a felek között korábban alkalmazott 
feltételtől [6:78. § (2) bek.]. 

• A próbára vétel esetén akkor, ha a vevő a dolog kipróbálására általában szükséges vagy az eladó 
által megszabott megfelelő határidőn belül nem nyilatkozik, a szerződés hatályban marad [6:229. 
§ (2) bek.]. 

• A szokásos mértékű ajándék visszakövetelésének nincs helye [6:237. § (2) bek.]. 

• Ha a közvetítő az általa közvetített szerződés megkötésére jogosult, a képviseleti joga minden 
olyan jognyilatkozat megtételére kiterjed, amely a közvetített szerződések teljesítésével 
rendszerint együtt jár [6:294. §]. 

• A szokásos mértékű ingyenes adományt […] akkor sem kell osztályra bocsátani, ha azt az 
örökhagyó kifejezetten kikötötte [7:56. § (3) bek.]. 

– Létezik végül olyan álláspont is, amely szerint a szerződés magánjogi jogforrás. A „contractus 
contrahentibus legem ponit” elve alapján, amely szerint „a felek megállapodása törvényerővel bír”, ez az 
irányzat úgy érvel, hogy a felek egybehangzó akaratnyilatkozata alapján létrejött szerződés nem 
csupán egy egyszerű tény, hanem az a felek jogait és kötelezettségeit felölelő egyedi jogi 
viszonyrendszerben egyenesen jogforrási erővel rendelkezik. 

 
2.3. A magánjogi jogszabálytana 

 
 A polgári jog a természetes és jogi személyek vagyoni és személyi viszonyait a mellérendeltség és 
egyenjogúság elvének módszerével szabályozza. A jogág e sajátosságai meghatározzák a magánjogi 
normatan kereteit és alapjait, így a polgári jogi jogszabályok azon különös jellemzőit is, amelyek tekintetében 
az az általános normatan tételeitől eltérést mutatnak. Mindenesetre a jogszabály általános elméletének egyes 
alapvető elvei és osztályozásai alkalmazandók a magánjogi normatan keretei között is. 

– A természetjog, illetve az isteni jog tartalmát képező normák sérthetetlenek, így az állam jogalkotó hatalma 
által érinthetetlenek. Ezért az államhatalom csupán e normák tartalmának deklarálására 
(megállapítására) terjed ki, nem terjed ki ugyanakkor azok konstituálására (meghatározására). 
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• Elvi szinten deklarálja pl. a Ptk., hogy „minden károkozás jogellenes” (6:520. §). Ebből fakad a 
kárfelelősségre irányuló (6:519. §, lásd alább) konstituáló rendelkezés. A 6:520. § mögött 
ugyanakkor az az isteni, avagy természeti jogparancs (praeceptum iuris) áll, mely szerint „alterum 
non laedere”, azaz „mást nem sérteni” (Ulpianus; Digesta 1,1,10,1). 

– A jogpozitivizmus alapelve szerint a magatartásnorma nem más, mint az állam parancsa, amely kifejezi 
a jogalkotó akaratát a személytől elvárt magatartás kereteinek kijelölése tárgyában.  

• Például: „Aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni.” (6:519. §) 

– Az intézménynorma egy jogintézmény, avagy jogfogalom pontos tartalmát határozza meg definiáló 
norma, illetve értelmező rendelkezés útján. Mint láttuk, ezzel szemben a magatartásnorma a 
jogalanyoktól elvárt magatartás tartalmát és formáját állapítja meg. 

• Lásd pl. a gazdasági társaság fogalmát, amely szerint „a gazdasági társaságok üzletszerű közös 
gazdasági tevékenység folytatására, a tagok vagyoni hozzájárulásával létrehozott, jogi 
személyiséggel rendelkező vállalkozások, amelyekben a tagok a nyereségből közösen 
részesednek, és a veszteséget közösen viselik” [3:88. § (1) bek.]. 

– Beszélhetünk ezeken kívül önálló és önállótlan normákról. 

• Az önálló polgári jogi jogszabály bírja mindkét fő normaelemet, vagyis megtalálható benne mind 
a tényállás, mind a joghatás.  

▪ A tényállás (hipotézis) azokat a tényeket és körülményeket tartalmazza, amelyek bekövetkezése 
esetére a norma ki akarja fejezni az adott társadalmi helyzet fenntartásának, 
megváltoztatásának szükségessége által motivált jogalkotó világos akaratát az elvárt 
következmény, hatás, változás tekintetében. A normahipotézisek fajaik alapján sokszínű 
módon osztályozhatók, hiszen léteznek: 
o általános és különös tényállások, 
o szabályjog és kivételjog, 
o teljes és egyszerűsített tényállások (utóbbi pl. a fikció és a vélelem). 

▪ A joghatások háromfélék. 
o A joghatások egyik faja az ún. rendelkezés (diszpozíció). A rendelkezés mindig valamely 

magánjogi kötelezettséget határoz meg. Ha ez a kötelezettség valamely magatartás vagy 
valamely más magatartás tanúsítására, illetőleg más személy valamely magatartásának 
vagy valamely ténynek a tűrésére irányul, akkor parancsoló (imperatív) normáról beszélünk, 
ha pedig a kötelezettség valamely magatartás nem tanúsítására vagy általános 
nemtevésre irányul, akkor tiltó (prohibitív) normáról van szó. 

o Amennyiben a joghatás a norma címzettjére nézve valamely előnyös jogváltozást idéz 
elő, pozitív jogkövetkezményről beszélünk. 

o Ha azonban a joghatás a norma címzettjére nézve valamely hátrányos jogváltozást idéz 
elő, negatív jogkövetkezményről van szó, amelyet szankciónak nevezünk. Ilyen lehet például 
vagyoni kötelezettség, helytállás vagy felelősség megállapítása. Célját tekintve a szankció lehet 
reparatív (helyreállító), represszív (büntető), illetve preventív (megelőző) szankció, vagy ezek 
kombinációja, továbbá beszélünk objektív és szubjektív szankcióról aszerint, hogy a norma 
címzettje kereshet-e kimentést alóla (szubjektív) vagy sem (objektív). 

• Az önállótlan norma valamely vagy valamennyi jogszabályi alkotóelem – így a tényállás és/vagy 
a joghatás – híján van, ezért kiegészítésre szorul. Kiegészítését másik jogszabályból vagy jogon kívüli 
forrásból nyeri. Jogon kívüli vagy jogon túli (metajurisztikus) forrás pl. az erkölcsi-etikai norma, ill. a 
morál (pl. jóhiszeműség, tisztesség, a méltányosság) vagy a társadalmi szokáson alapuló szabályok. 
Önállótlan norma: 

▪ a megszorító jogszabály a maga alkalmazási területén a vele összekapcsolt teljes vagy önálló 
norma hatályát annak eredeti értelméhez képest szűkíti [pl. a jogi személy jogképessége 
terjedelmét a Ptk. az emberéhez képest megszorítóan határozza meg; 3:1. § (2) bek.]; 

▪ a kiterjesztő szabály a maga alkalmazási területén a vele összekapcsolt teljes vagy önálló norma 
hatályát annak eredeti értelméhez képest tágabban vonja meg [pl. a dologra vonatkozó 
szabályokat az állatokra a természetüknek megfelelő eltéréseket megállapító törvényi 
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rendelkezések figyelembevételével kell alkalmazni; 5:14. § (3) bek.]; 

▪ a keretjogszabály és a generálklauzula egyes elemei (pl. „fontos ok”; „aránytalanság”) 
értelmezésre szorulnak, ezeket a jogalkalmazás során a felek vagy a bíróság értelmezi, és 
ennek révén tölti ki tartalommal az adott esetre nézve [pl. a gyámhatóság a gyámot felmenti, 
ha a gyám fontos okból felmentését kéri; ld. 4:241. § (1) bek. a) pont];  

▪ ugyancsak önállótlan norma az ún. intézménynorma, amely vagy fogalom-meghatározó norma (pl. 
a kft. fogalma; ld. 3:159. §), vagy értelmező rendelkezés [pl. annak meghatározása, hogy a Ptk. 
alkalmazásában kit kell „fogyasztó” alatt érteni; 8:1. § (1) bek.]. 

– A magánjogi norma ezen kívül lehet diszpozitív vagy kógens jogszabály: 

• a diszpozitív jogszabály a felek egybehangzó akaratnyilvánítása feltételével eltérést enged a 
joghatás tekintetében, 

• a kógens jogszabály tartalmától a felek egyező akaratukkal sem térhetnek el. 

– A magánjogi norma hatályát a tudomány három fajtára osztja fel: területi, személyi és időbeli hatályra. A 
polgári jogi jogszabály időbeli hatályának kérdése komoly alkotmányjogi problémákat is felvet. A 
visszaható hatály ugyanis kényes kérdés, hiszen amennyiben az újabb polgári jogi jogszabály hatálya 
kiterjed a már a hatályba lépésekor is fennállt jogviszonyokra, akkor megváltoztathat olyan 
jogviszonyokat, amelyek létrejöttekor a felek a megváltozott jogszabályi tartalommal még nem 
kalkulálhattak. Melyek a jogalkotó hatalom korlátai ebből a szempontból? Tekintettel kell lennie arra, 
hogy a visszaható hatályú norma nem sértheti a korábbi jogviszonyon alapulóan szerzett jogot (ez a 
szerzett jogok védelmének elve), illetve a jogbiztonság elvét. Ezeknek az alkotmányos alapelveknek 
a polgári jogi jogalkotás során is érvényesülniük kell. A Ptk. [6:60. § (2) bek.] úgy rendelkezik, „ha 
jogszabály a hatálybalépése előtt megkötött szerződések tartalmát megváltoztatja, és a szerződés 
megváltozott tartalma valamelyik fél lényeges jogi érdekét sérti, ez a fél kérheti a bíróságtól a 
szerződés módosítását vagy a szerződéstől elállhat”. 

 
2.4. A magánjogi jogalkalmazás elmélete 

 
 A Ptk.-ban „biztosított jogok érvényesítése – ha törvény eltérően nem rendelkezik – bírói útra tartozik.” 
[1:6. §] A Ptk. 1:6. §-a szerint tehát a polgári jogi jogosultságok és kötelezettségek védelme elsősorban a bíróság feladata, 
és más szervezet csak akkor rendelkezik ilyen hatáskörrel, ha azt a számára törvény állapítja meg. Ilyen szervezet 
lehet a választottbíróság (2017. évi LX. tv. a választottbíráskodásról) vagy a közigazgatási szerv, ill. hatóság (pl. 
birtokvitában a jegyző). Az elvont (absztrakt) normák alkalmazása a különös, sajátos, egyedi tényállási 
elemekkel rendelkező konkrét ügyekre olyan szellemi erőfeszítés, amely gyakorta a művészi teljesítmények 
fokmérőjét is kiállja. A polgári jogi jogszabályok alkalmazásának három színtere van: 

– Ha a jogalkalmazást a bíróság végzi, bírói jogalkalmazásról, másként igazságszolgáltatásról, törvénykezésről, 
avagy jurisdikcióról – a latin kifejezés gyökere: „ius+dicere”, azaz „megmondani, hogy mi a jog” – 
beszélünk. 

– Ha a jogalkalmazás feladatát nem bírósági fórum végzi, akkor egyszerűen jogalkalmazásról beszélünk, 
miként akkor is,  

– ha a jogalanyok – akár csak nem is tudatosan – mintegy „használják” a polgári jog adta lehetőségeket 
személyes gazdasági vagy egyéb céljaik elérése végett. 

Tekintettel arra, hogy az ember nem tévedhetetlen és csalhatatlan, alkotása sem lehet tökéletes, azaz 
hibátlan és hiánytalan. Ennek megfelelően a jogrendszer mint emberi alkotás maga is tökéletlen, hiányos, és 
hézagos. Nem csoda hát, ha a tökéletlen, joghézagokkal (lacuna legis) „tarkított” jog nem tévedhetetlen és nem 
csalhatatlan ember általi alkalmazása a jogtudomány egyik alapvető problémája. A jogi normák s így a polgári 
jogi jogszabályok alkalmazásának többféle megközelítése is lehetséges. 

– A bírói jogalkalmazás logikai művelet, melynek során a jogalkalmazás alanya, a jogalkalmazó a 
következő folyamatot bonyolítja le: 

• egy kötött eljárási rendben megismeri a felek által felkínált vagy egyéb megengedett úton kideríthető 
tényeket, 

• az ennek során megismert tények közül kiválasztja az ún. releváns, vagyis a jogi probléma, a jogvita 
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eldöntése szempontjából lényeges tényeket, 

• ezek összességéből megállapítja a konkrét ügy tényállását, 

• majd a jogértelmezés eszközéhez nyúlva felkutatja azt az elvont jogi normát, amely a konkrét ügyre 
alkalmazást kíván: vagyis a norma absztrakt tényállása alá vonja logikailag az ügy konkrét tényállását 
(szubszumpció); 

• az adott tényállásra alkalmazandó jogszabályok felkutatása után következik az utolsó művelet, a 
jogszabály joghatásának – amely, mint láttuk, lehet normatív rendelkezés (diszpozíció), pozitív 
jogkövetkezmény vagy szankció – alkalmazása a tényállásra. 

– A jogalkalmazási műveletsor elengedhetetlen eleme a jogszabály értelmezése (interpretációja; alább röv.: 
itp.). A jogtudomány azonban nem csak a norma jogalkalmazó, hanem a jogalkotó (hiteles értelmezés, 
itp. authentica) és a jogtudós (itp. doctrinalis) általi felhasználását és magyarázatát is jogértelmezésnek 
tekinti. A jogszabályok jogalkalmazói értelmezésének, így a magánjogi alkalmazott normaértelmezésnek is 
számos módszere és eszköze van: 

• nyelvtani értelmezés (itp. grammatica) esetén a normaszöveg vizsgálata kizárólag a nyelvtan 
szabályai szerint történik, ha ez nem segíti eléggé hatékonyan a megismerést, mert a norma 
tartalma kétséges, akkor a norma 

• logikai értelmezése (itp. logica) segítheti a jogalkalmazót, amelynek során a jogszabály tartalmát 
annak zárt logikai elemzése alapján állapítja meg. Ennek sikertelensége esetén nyúl a 
jogalkalmazó  

• a rendszertani értelmezés (itp. systematica) eszközéhez, melynek során az alkalmazandó jogszabály 
normatív szövegkörnyezetét, a kapcsolódó más jogszabályok releváns rendelkezéseit, jogelveket 
vagy végső soron az Alaptörvény valamely rendelkezését hozza összefüggésbe a konkrét 
normával. Kétség esetén továbbiak is igénybe vehetők. 

• Ilyen módszer például a normát kibocsátó jogalkotó céljának (itp. teleologica), illetve – ezzel szoros 
összefüggésben – a jogszabály keletkezési körülményeinek, a szabályozást igényelt társadalmi–
gazdasági környezetnek (itp. historica) a vizsgálata. 

• A magyar Alaptörvény 2018-ban módosított 28. cikke (szögletes zárójelben álló betűvel szedve 
a 2019. január 1-jétől hatályos betoldás) a különféle értelmezési módszerek kombinációját alkotta meg, s 
az így meghatározott sajátos metódus, nevezzük alkotmányos jogszabály-értelmezésnek, alkalmazását 
a bíróság feladatává tette: „A bíróságok a jogalkalmazás során a jogszabályok szövegét elsősorban azok 
céljával és az Alaptörvénnyel összhangban értelmezik. [A jogszabályok céljának megállapítása során 
elsősorban a jogszabály preambulumát, illetve a jogszabály megalkotására vagy módosítására 
irányuló javaslat indokolását kell figyelembe venni.] Az Alaptörvény és a jogszabályok értelmezésekor 
azt kell feltételezni, hogy a józan észnek és a közjónak megfelelő, erkölcsös és gazdaságos célt szolgálnak.” 

– A fent említett joghézag vezethet az adott norma alkalmazhatatlanságára (jogalkalmazási joghézag), az 
alkalmazást követően elfogadhatatlan eredményre (kritikai joghézag) vagy többféle eredményre (alternatív 
joghézag). A joghézag megszüntetésének egyik legfőbb eszköze a jogalkalmazás során egy sajátos 
módszer, az analógia, vagyis valamely hasonló tényállásra alkotott norma tartalmának felhasználása a 
hiátus kitöltésére. Analogia legis, ha a joghézagot a jogalkalmazó a hasonló tényállású jogszabály 
joghatásának átvitelével, analogia iuris, ha ilyen hasonló norma híján valamely – normatív vagy norma feletti 
– jogelv alkalmazása útján szünteti meg. 

 
2.5. A magánjog jogviszonytana 

 
3. A magánjog a szabályozási tárgykörébe tartozó élethelyzeteket – a személyek vagyoni és személyi 

viszonyait – normatív erővel rendezi. Ezek az élethelyzetek (életviszonyok) a szabályozás 
következtében jogi helyzetekké alakulnak. A megszámlálhatatlanul sokféle ún. jogi helyzetek két nagy 
csoportba sorolhatók. 

 Az egyik csoport kizárólag az egyént, illetve az egyes személyt érintő jogi helyzeteket foglalja magába; ezek 
lényegüket tekintve kétfélék lehetnek: 

– a személy egyes jogilag releváns képességei, vagyis jogi képességei, ilyenek például a személy főképességei, 
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vagyis a jogképesség, a cselekvőképesség, illetőleg e főbb képességek egyes alképességei (mint pl. az 
öröklési képesség, a szerzőképesség, a vétőképesség, az ügyviteli belátási képesség – részletesen lásd 
a személyjogi részben); 

– a személy egyes jogilag releváns állapotai, vagyis személyállapotai (státusai), ilyen lehet például az ember 
esetében a nem, az életkor, a hozzátartozói minőség, a név, a tudati-akarati-érzelmi állapot, a testi-
lelki képességek vagy fogyatkozások, a lakóhely vagy a tartózkodási hely, jogi személynél pl. a 
székhely, a kötelező nyilvántartás esetén a felvett státus, név stb. 

 A jogi helyzetek másik nagy csoportja nem az egyes személy helyzetét, hanem több – meghatározott vagy 
meg nem határozott – személy egymással való kapcsolatát (interperszonális reláció) érinti. Ez a jogi helyzet a 
jogviszony. 
 Jogviszony mindig személy és személy, avagy jogalany és jogalany közötti jogilag releváns és ezért jogilag 
szabályozott viszony. A magánjogi elmélet egyes hazai irányai – történeti példákra is utalva – jogviszonyt 
tételeznek fel nem csak jogalany és jogalany között, hanem jogalany és jogtárgy között, illetve jogtárgy és jogtárgy 
között is. Ez az irány azonban mind elméletileg, mind történetileg téves. Ezt igazolja, hogy például maga a 
római jog is eljutott már odáig, hogy – noha sem a személy, sem a jogalany, sem a jogviszony elvont fogalmát 
még nem absztrahálta – jogalany és jogtárgy jogilag releváns kapcsolatát nem jogi helyzetként, hanem hatalmi 
helyzetként (potestas) definiálta. Jogtárgy és jogtárgy között pedig dologkapcsolatot, nem pedig jogviszonyt tételezett 
(utóbbi forrásszerű elnevezése görögül szünémenon, latinul pedig cohaerentia corporum; lásd: 
Sabinus/Pomponius, in: Digesta 41, 3, 30 pr.). 
 2. A magánjogi jogviszony négy főtulajdonsága: (a) a szerkezete, (b) az alanya, (c) a tárgya és (d) a tartalma. 
 Ad (a) A rendszerint kétoldalú – ritkán három- vagy többoldalú – magánjogi jogviszonyok szerkezete kétféle 
lehet: relatív és abszolút. Relatív szerkezetű a jogviszony, ha annak alanyai meghatározottak. Ha a polgári jogi 
jogviszony alanyai közül legfeljebb az egyik fél pozíciója nem vagy nem kellően meghatározott, akkor 
abszolút szerkezetű jogviszonyról beszélünk. A kötelmi jogviszonyok relatív, a dologi jogviszonyok rendszerint 
abszolút szerkezetűek. 
 A szerződéses, a kárkötelmi vagy például az alaptalan gazdagodási jogviszonyban azonban a jogosult (pl. 
eladó, vevő, károsult, gazdagító) és a kötelezett (pl. vevő, eladó, károkozó, gazdagodó) pozíciójában eleve 
meghatározott, konkrét személy áll: enélkül jogviszonyról szó sem lehet, az alanytalan relatív szerkezetű 
jogviszony ugyanis ún. nemlétező vagy létre nem jött jogviszony. 
 Az abszolút szerkezetű dologi jogviszonyban a jogosulttal szemben, ha az emberiség száma „n”, akkor 
„n–1” számú kötelezett található, akik mind arra vannak kötelezve, hogy tartózkodjanak a jogosult 
zavarásától, illetve tűrjék annak jogszerű joggyakorlását. Az abszolút szerkezetű jogviszonyok relatív 
szerkezetűvé alakulhatnak, ha a kötelezettek „arctalan tömegéből” előlép a jogsértő: ekkor a tűrési és 
tartózkodási kötelezettség megsértésével közöttük relatív szerkezetű kötelmi jogviszony jön létre a jogsértés 
megszüntetése, ill. kompenzálása iránt. 
 Ad (b) A magánjogi jogviszonyok alanyait elméletileg éppen aszerint tipizálhatjuk, hogy az egyenjogúságon 
és a mellérendeltségen alapuló jogviszonyban a jogosult vagy a kötelezett pozícióját viselik-e, másként a 
jogviszonyban az aktív jogi helyzet alanya, vagy a passzív jogi helyzet alanya-e. A magánjogi dogmatika e 
pozíciókat az „uralkodó” és a „szolgáló”, azaz a „dominus” és a „servus” jogállásokkal írja le. Dominus eszerint 
a jogosult, avagy az aktív jogi helyzet alanya, servus pedig a kötelezett, avagy a passzív jogi helyzet alanya. Ez 
az axiomatikus dogma azonban többszörösen téves, ugyanis: 

– a jogviszony eleve mellérendeltségi és egyenjogúsági szervezőelven nyugszik, miként az egész jogág maga, 
így nem helyes hierarchizáltan felfogni azt; 

– a magánjogi jogviszonyok nagy részében a felek egyszerre is viselhetik mindkét pozíciót a főkötelezettség 
és főjogosultság tekintetében; ez tipikus a kötelmi (szerződéses) jogviszonyokban (pl. az eladó jogosult 
a vételárra, kötelezett az áru átruházására, a vevő jogosult az árura, kötelezett a vételárra); 

– az aktív és a passzív fogalompár leginkább a dologi jogban értelmezhető, ahol a tulajdonos aktív, jog-
gyakorló, jogosulti pozíciója áll szemben mindenki más passzív, tűrő–tartózkodó, kötelezetti pozí-
ciójával. A kötelmi jogban azonban éppen a jogosult, aki elfogadja a kötelemszerű szolgáltatást, van 
passzív helyzetben, míg a kötelezett, aki nyújtja a szolgáltatást, az aktívban. Ugyanakkor bajos az 
aktív kötelezettet dominus-ként, a passzív jogosultat servus-ként felfogni. 

 Ad c) A magánjogi jogviszonyok tárgya – hasonlóan valamennyi jogviszonyéhoz – kétféle: közvetlen vagy 
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közvetett. Közvetlen tárgya az emberi magatartás, amelynek hátterében a jogilag támogatott (normatíve preferált) érdek 
áll. Közvetett tárgya polgári jogi jogviszonynak az a vagyontárgy (dolog, jog vagy követelés), amelyre a magatartás irányul 
vagy vonatkozik. Pl. a magánjogi jogviszony közvetlen tárgya – mint emberi magatartás – valamely magánjogi 
kötelezettség teljesítése, amely adott vagyontárgyra mint közvetett tárgyra irányul. Közvetett tárgya tehát rendszerint 
a vagyonjogi viszonyoknak van, a személy- és családjogi viszonyok közvetett tárgya csak kivételesen lehet 
vagyontárgy, ehelyütt helyesebb közvetett tárgyként a magatartással (pl. házasságkötés) érintett 
jogintézményt tekinteni (pl. a házasság). 
 Ad (d) A magánjogi jogviszonyok tartalmát az általuk létrehozott alanyi jogosultságok és alanyi kötelezettségek 
együttese jelenti. Alanyi jog nem létezhet a jog alanya, vagyis a jogosult nélkül. Az alanyi jog a jogosított személy 
(jogosult) államhatalmilag védett cselekvési lehetősége, amely e védelemben a tárgyi jog megszabta keretben 
érvényesülő bírósági és hatósági eljárások révén részesül. Az alanyi jogok többféleképpen csoportosíthatók: 

– materiális (dologi, kötelmi, öröklési) jog (vagyoni jog) és immateriális, avagy személyi (személyiségi, 
ill. személyhez fűződő) jog; 

– kizáró jog (abszolút szerkezetű jogviszonyokban) és követelési jog (relatív szerkezetű jogviszonyokban); 

– tevőleges jog alapján a kötelezettől cselekvés, nemleges jog alapján nemtevés követelhető; 

– forgalomképes (átruházható) és forgalomképtelen (személyhez kötött) jog (a forgalomképes jog rendszerint 
materiális, követelési, tevőleges jog, a forgalomképtelen jog azonban főként immateriális, kizáró, 
nemleges jog); 

– teljes (létrejött) alanyi jog, ill. a váromány (lásd alább); 

– más jogra tekintettel gyakorolható jog és a hatalmasság (lásd alább); 

– a kizárólag önként teljesítendő kötelezettségre, ill. az állami úton már kikényszeríthető kötelezettségre vo-
natkozó alanyi jog: ez az ún. igény. 

 Az alanyi jog megszerzése történhet más alanyi jogra tekintet nélkül (eredeti jogszerzés), vagy más alanyi jogra 
tekintettel (származékos jogszerzés). A származékos jogszerzés lezajlásának folyamata az ún. jogutódlás (successio). 
A jogutódlás kétféle: 

– egyetemes (successio universalis) a jogutódlás, ha a jogalany vagyonába tartozó valamennyi, a személyéhez 
nem kötött alanyi jog átszállása (megszerzése) egyszerre, egy jogi tényhez kapcsolódóan történik 
meg (például öröklés útján);  

– különös (successio singularis) a jogutódlás akkor, ha a jogalany vagyonába tartozó konkrét, személyhez 
nem kötött alanyi jog átszállása (megszerzése) egy jogi tényhez kapcsolódóan történik meg (például 
engedményezés útján). 

 Az alanyi jog megszerzésére vezető folyamat a jogszerzés bekövetkezéséig ún. függő jogi helyzet. E 
folyamatnak az a szakasza, amelyben a jogszerzés még nem következett ugyan be, de más személy által már 
nem is akadályozható meg, az ún. dologi váromány, melyben jogosultról nem, csak várományosról beszélünk. 
 Miként a várományos a jogszerzésben nem akadályozható meg, az alakító jog (hatalmasság) jogosultja abban 
nem gátolható, hogy saját cselekvésével jogváltozást idézzen elő a maga vagy más – gyakran maga és más – személy 
joghelyzetében: 

– az alakító jog irányulhat tehát a jogosult saját joghelyzetére, ekként a maga számára keletkeztethet 
jogot (pl. vételi jog, 6:225. §; occupatio, 5:52. §), megszüntetheti (pl. felmondási jog, derelictio) vagy 
módosíthat a saját jogát (pl. vagylagos szolgáltatás esetén a választási jog jogosultja, ld. 6:134. §); 

– ugyanakkor irányulhat az alakító jog más személy joghelyzetére is főként úgy, hogy más számára 
jogot keletkeztet (pl. eladási jog, vö. 6:225. §), vagy más személy jogát, illetve más személy jogának 
érvényesíthetőségét véglegesen vagy átmenetileg megszünteti (ellenjogok, kifogások). 

 A magánjogi jogviszony másik tartalmi eleme az alanyi kötelezettség. A kötelezettség teljesítése vagy 
önkéntes, vagy kényszerített. A magánjogi kötelezettségek nagy többsége állami úton (bírói út, végrehajtás) 
kikényszeríthető. Ezekben az esetekben a kötelezett a teljesítésért felelős. A felelősség (Haftung) annyiban 
súlyosabb joghelyzet, mint a puszta kötelezettség (Schuld), hogy annak teljesítése számon kérhető és 
kikényszeríthető. Állami kényszerrel nem érvényesíthető kötelezettség az obligatio naturalis. 
 A magánjogi felelősség általában vagyoni, s csak kivételesen személyes (pl. elégtételadás) természetű. A vagyoni 
felelősség alapján a kötelezett a kötelezettsége teljesítéséért vagy az egész vagyonával köteles helytállni (korlátlan 
felelősség), vagy valamely alvagyonával (vagyona egy önálló részével; korlátolt felelősség) áll helyt. A magyar 
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magánjogban a vagyoni felelősség korlátlan, hacsak ennek ellenkezőjét a törvény kifejezetten ki nem 
mondja. Az alanyi kötelezettség állami kényszerrel – bírósági peres vagy nem peres eljárás, ill. 
választottbírósági vagy hatósági eljárás, majd végrehajtási eljárás – történő érvényesítésének jogi alapja az, 
hogy az az alanyi jogosultság, amely alapján a jogosult a kötelezettől a teljesítést követelheti, igénnyé alakul, 
mert a kötelezett a kötelezettségét nem vagy nem megfelelően teljesíti. Az igény az alanyi jognak az az állapota, 
amelyben a tartalma állami úton kikényszeríthető. Az igény alapvetően kétféle természetű: 

– az abszolút szerkezetű (dologi) jogviszonyból fakadó alanyi jogból el nem évülő, azaz időkorlátra tekintet 
nélkül érvényesíthető igény keletkezhet, de 

– a relatív szerkezetű (pl. kötelmi) jogviszonyból folyó igények elévülők, azaz bírói vagy más úton történő 
kikényszeríthetőségük időbeli korláthoz – az ún. elévülési időhöz – kötött, amely a magyar jogban 
általában 5 év. 

 3. A magánjogi jogviszonyok legfőbb alakító tényezői az ún. jogi tények, azaz a jogilag jelentős tények. Jogi 
jelentőséget azzal nyernek, hogy a jogviszony tartalmát képező jogok és kötelezettségek vonatkozásában – 
azaz a jogalany jogi helyzetében – változást idéznek elő, mivel jogot, ill. kötelezettséget, vagy érvényesíthetőséget 
keletkeztetnek, szüntetnek meg vagy módosítanak. A jogi tények egymásutánisága adja ki az ún. történeti tényállást, 
amelynek a norma tényállásával való összevetése a jogalkalmazó feladata. A megszámlálhatatlanul sok és 
sokféle jogi tényt a magyar magánjog régi dogmatikája alapján a következők szerint csoportosíthatjuk. 

– Az első nagy kategória az ún. emberi körülmények főcsoportja, azon belül 

• az egyik csoport az emberi magatartásoké. Ez lehet: 

▪ ún. jogos magatartás, mely az alábbiak szerint csoportosítható. 
o Az ún. magánaktus lehet 

 jogi aktus – vagyis jogügylet (jogot keletkeztető, módosító vagy megszüntető jogi aktus vagy 
jognyilatkozat) és per (jogérvényesítő jogi aktus) –, illetve 

 reálaktus, azaz olyan magatartás, amelynek alanya tudatosan nem célozza a jogha-
tás kiváltását, de a jogszabálynál fogva a magatartás mégis eredményez bizonyos 
joghatást (pl. a találás tulajdonszerzést). 

o Az ún. közhatalmi aktus a jogos magatartások másik csoportja, mely szintén emberi ma-
gatartás, de ezek az emberi aktusok egy jogalkalmazói közhatalmat gyakorló közjogi személy 
(pl. a bíróság) magatartásának számítanak, és ekként az állami kényszer erejével fejtenek ki 
hatást a jogviszonyokra: 

 akár mint konstitutív közhatalmi aktus, amely alakítja (keletkezteti, módosítja, meg-
szünteti) a jogviszonyt, 

 akár mint deklaratív közhatalmi aktus, amely csupán megállapítja a jogviszony fenn-
állását, tartalmát, jogszerűségét vagy jogellenességét. 

▪ Az emberi magatartások a jogos magatartásokon túlmenően lehetnek ún. nem jogellenes, mégis 
szankcionált magatartások is („szürke zóna”). Ez azt jelenti, hogy a magatartás nem kifejezet-
ten jogellenes, de nem is teljesen jogszerű, ezért hozzá a jogrend valamilyen magánjogi 
szankciót fűz. Ilyen pl. az ún. önhibás magatartás, amikor pl. a károsult a kár megelőzése kör-
ében nem úgy jár el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható (azaz: felróhatóan jár 
el), és ezért az e mulasztás vagy tevékenység folytán előállott kárt nem háríthatja át a kár-
okozóra, hanem azt magának kell viselnie [6:525. § (1) bek]. Ugyancsak ilyen eset pl. az ún. 
utaló magatartás, amikor a bíróság kártérítésre kötelezheti azt, akinek szándékos magatartása 
más jóhiszemű személyt alapos okkal olyan magatartásra indított, amelyből őt önhibáján 
kívül károsodás érte (6:587. §). 

▪ Az emberi magatartások 3. csoportjába a jogellenes magatartás tartozik. A jogellenes magatar-
tások kétféleképp csoportosíthatók: 
o egyfelől – a magatartás tanúsítójának szemszögéből nézve – beszélhetünk: 

 objektíve jogellenes magatartásról, melynek jogellenessége független a magatartást 
tanúsító személy magatartásához fűződő 

 tudati (jó- vagy rosszhiszeműség), 

 akarati (szándékosság vagy gondatlanság), 
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 vagy más mércéhez igazodó (felróhatóság) állapotától. 
Ilyen pl. a szerződésszegés, mely jogellenes a fentiektől függetlenül, így a teljesítésért való 
helytállást e körülmények nem szüntetik meg, s a szankció mindezektől függetlenül beáll. 

 a szubjektíve jogellenes magatartás jogellenessége függ a magatartást tanúsító sze-
mély magatartásához fűződő 

 tudati (jó- vagy rosszhiszeműség; ld. pl. jogalap nélküli birtoklás; 5:9–12. §§), 

 akarati (szándékosság / gondatlanság; pl. biztosító mentesülése; 6:464. §), 

 vagy más mércéhez igazodó (felróhatóság) állapotától (ilyen pl. a jogellenes károko-
zásért való felelősség, amely felróhatóság hiányában kizárt). 

o másfelől, a magatartás tanúsítójától különböző személy(ek) szempontjából beszélhetünk 

 abszolúte jogellenes magatartásról, mely bárkivel szemben jogellenes (a károkozás ál-
talános tilalma miatt ilyenek a magánjogi deliktumok, azaz a jogellenes károkozások) és 

 relatíve jogellenes magatartásról, amely csak meghatározott személlyel szemben jogelle-
nes (ilyen pl. a hibás teljesítés, amely csak a jogosulttal szemben jogsértő). 

• Az emberi körülmények főcsoportjának másik nagy csoportja az emberi magatartásokon kívüli, 
egyéb emberi körülmények. Ezek ugyancsak osztályozandók: 

▪ objektív emberi körülmény pl. az ember személyállapota – így az életkor, a nem, a lakóhely, a 
hozzátartozói jogállás, a testi-lelki egészség vagy pl. a hátrányos pénzügyi-gazdasági helyzet 
–, illetve a magzati státus, továbbá a születés vagy a halál ténye; 

▪ szubjektív emberi körülmény: 
o az ember tudati állapota: 

 jóhiszemű az, aki a látszattal ellentétes valóságról nem tud és nem is kell tudnia; 

 rosszhiszemű az, aki a látszattal ellentétes valóságról tud, vagy arról tudnia kellene; 

 tévedésben van az, aki valamely jogi tényről hibás, hiányos ismeretekkel rendelkezik; 

 előreláthatóság: jogi elvárás a személlyel szemben, hogy bizonyos jövőbeli jogi té-
nyekről ismeretekkel rendelkezzék (ld. 6:73, 142, 192, 245, 521. §§); 

o az ember akarati állapota; ilyen pl. a vétkesség: a magatartás tanúsítójának a magatartásá-
hoz és annak lehetséges következményeihez fűződő akarati állapota, nevezetesen: 

 kívánja-e magatartása következményét (szándékosság), 

 vagy abba – elmulasztva az elvárható körültekintést – belenyugszik (gondatlanság); 
o az ember érzelmi állapota: pl. a megbocsátás vagy a bizalomvesztés, melyeknek jogi jelentősége 

pl. a családjogban, az öröklési jogban (érdemtelenség), a fiduciárius jogviszonyok (vagyonkeze-
lés, megbízás) és az ingyenes ügyletek (ajándék visszakövetelése) körében van. 

– A magánjogi jogviszonyokat alakító jogi tények másik nagy kategóriája az embertől független körülmé-
nyek főcsoportja, amelynek két jelentős elemcsoportja van: 

• az idő és az időmúlás: a határnapok és a határidők, vagy az elévülés és az elbirtoklás intézménye; 

• az erőhatalom körébe tartozó természeti tényezők  

▪ az ellenőrzési körön kívüliség (kontraktuális kárfelelősség: 6:142. §; mezőgazdasági vállalkozás: 
6:255. §; fuvarozás: 6:263. §; 6:266. §; közvetítői kártalanítás: 6:299. §; vadkár: 6:563. §), 

▪ a rendellenesség (veszélyes üzemek találkozása; 6:539. §) vagy 

▪ az elháríthatatlanság (veszélyes üzemi felelősség: 6:535. §; vadkár: 6:563. §) fogalmi körében. 
 
 

* 
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1. A JOGI SZEMÉLY ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 

 
1. Jogalanyisága. A Polgári Törvénykönyv a polgári jogi jogviszonyok alanyaiként ismeri el az ember mellett a 

jogi személyeket is, ami annyit jelent, hogy polgári jogi jogviszonyokban alanyi jogok illethetik meg és alanyi 
kötelezettségek terhelhetik. A jogi személy jogképes: jogai és kötelezettségei lehetnek. A jogi személy jogképessége 
kiterjed minden olyan jogra és kötelezettségre, amely jellegénél fogva nem csupán az emberhez fűződhet. 

A természetes személlyel ellentétben, a jogi személy nem rendelkezik cselekvőképességgel, azonban a jogi 
személyek jogképessége általános azzal, hogy ez az abszolút jogképesség a külső viszonyaikban illeti meg őket. 

Személyisége is csak az embernek van, a jogi személynek nincs. A természetüknél fogva kizárólag az 
emberhez fűződő személyiségi jogai a jogi személynek nem lehetnek (emberi méltósághoz való jog, becsülethez való 
jog stb.), ugyanakkor az ember személyhez fűződő jogai közül több jogi személyekkel kapcsolatban is 
értelmezhető (pl. névviseléshez, jó hírnévhez való jog), és ezeknek a jogoknak a gyakorlása a jogi személy 
számára is fontos lehet. 

2. Típuskényszer. Jogi személyt csak törvényben meghatározott típusban lehet létrehozni; e típusok: az egyesület, 
a gazdasági társaságok, a szövetkezet, az egyesülés és az alapítvány. A jogi személy törvényben meghatározott típusban, 
törvény által nem tiltott tevékenység folytatására és cél elérése érdekében alapítható és működtethető; az e rendelkezésbe 
ütköző létesítő okirat semmis (kógencia elve). Saját névvel, székhellyel, tagjaitól, illetve alapítójától elkülönített vagyonnal, 
valamint az ügyvezetését és képviseletét ellátó szervezettel kell rendelkeznie. 

3. Helytállás a tartozásaiért. A jogi személy egy önálló vagyoni entitás (szigorú vagyon-elkülönülési elv), ezért 
kötelezettségeiért saját vagyonával köteles helytállni; a jogi személy tagjai és alapítója a jogi személy tartozásaiért 
általában nem felelnek. Ha a jogi személy tagja vagy alapítója korlátolt felelősségével visszaélt, és emiatt a jogi 
személy jogutód nélküli megszűnésekor kielégítetlen hitelezői követelések maradtak fenn, e tartozásokért a tag vagy 
az alapító korlátlanul köteles helytállni (felelősség átviteli szabály). 

4. Létrejötte. A jogi személy létrehozásáról a személyek létesítő okiratban, azaz szerződésben, alapító okiratban 
vagy alapszabályban szabadon rendelkezhetnek, a jogi személy szervezetét és működési szabályait maguk 
állapíthatják meg (a jogi személy létrehozásának szabadsága). 

Társasági szerződés Alapszabály Alapító okirat 

- Kkt. 

- Bt. 

- Kft. 

- Egyesülés 

- Egyesület 

- Szövetkezet 

- Nyrt. 

- Zrt. 

- Alapítvány 

- Egyszemélyes kft. 

- Egyszemélyes zrt. 

A klaudikáló diszpozitivitás elve alapján a jogi személy tagjai, illetve alapítói az egymás közötti és a jogi személyhez 
fűződő viszonyuk, valamint a jogi személy szervezetének és működésének szabályozása során a létesítő okiratban – 
a törvényben foglaltak kivételével – eltérhetnek a Ptk. jogi személyekre vonatkozó szabályaitól. E diszpozitivitási 
szabadság korlátja pl., ha az eltérést a Ptk. tiltja; a hitelezők, munkavállalók, tagok kisebbségének jogait nyilvánvalóan 
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sérti; a jogi személyek törvényes működése feletti felügyelet érvényesülését akadályozza. 
A jogi személy a jogi személy típusnak megfelelő létesítő okiratán alapuló bírósági nyilvántartásba vétellel jön 

létre. A nyilvántartásba való bejegyzést a bíróság jogszabályban meghatározott okból tagadhatja meg. A jogi 
személy határozott vagy határozatlan időre jöhet létre. Ha a létesítő okirat a jogi személy fennállásának 
időtartamáról nem rendelkezik, a jogi személy határozatlan időre jön létre. 

5. A jogi személy létesítő okiratának tartalma: 
– a jogi személy létesítésére irányuló akarat kifejezése; 

– a jogi személy neve, székhelye, célja, főtevékenysége; 

– a létesítő személyek neve, lakóhelye, székhelye; 

– a jogi személy részére teljesítendő vagyoni hozzájárulások, azok értéke, 

– a vagyon rendelkezésre bocsátásának módja és ideje; 

– a jogi személy első vezető tisztségviselője. 
6. A jegyzett tőke biztosítása és védelme. A jogi személy alapítója vagy tagja a jogi személy alapításakor vagy 

a tagsági jogok keletkezésének más eseteiben köteles a jogi személy részére vagyoni hozzájárulást teljesíteni: ezt nem 
lehet visszakövetelni. Ennek oka a szigorú vagyoni elkülönültség elve. 

A jegyzett tőke a társasági formától függően a következő lehet:  

Alaptőke Törzstőke Vagyoni hozzájárulás Vagyoni betét Szövetkezeti vagyon 

- Rt. - Kft. 

- Kht. 

- Egyesülés 

- Kkt. 

- közös vállalat 

- egyéb szervezetek 

- Bt. - Szövetkeze
t 

7. A vagyoni hozzájárulás tárgya és mértéke. Az alapító vagy a tag által a jogi személy rendelkezésére bocsá-
tott vagyon pénzből és nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásból állhat. 

Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként az alapító vagy a tag dolog tulajdonjogát vagy vagyoni értékű jogot 
ruházhat át a jogi személyre. Ha a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás átruházáskor fennálló értéke nem éri el 
a létesítő okiratban megjelölt értéket, a különbözet megfizetését a jogi személy az átruházástól számított öt éven belül 
követelheti (apportért való helytállási kötelezettség). 

8. A jogi személy nyilvántartásba vétele. A létesítendő jogi személy nyilvántartásba való bejegyzése iránti 
kérelmének benyújtására a jogi személy képviseletére kijelölt személy köteles, tehát nem a jogi személyt létre-
hozó alapító tag vagy létesítő személy, akik akár érdekellentétben állhatnak a jogi személlyel. A kérelem 
benyújtásának elmulasztásából vagy késedelméből, valamint a hiányos vagy hibás bejelentésből eredő ká-
rokért a képviselő az alapítókkal szemben a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályai 
szerint felel. A jogi személy létesítő okiratának érvénytelenségére a nyilvántartásba való bejegyzés jogerőre emelkedéséig 
a szerződések érvénytelenségének szabályait kell megfelelően alkalmazni. Ezt követően azonban a jogi személy 
létesítő okiratának érvénytelenségére nem lehet hivatkozni a nyilvántartásból való törlés érdekében.  

9. A jogi személy szervezete. A jogi személyek szervezete alapvetően három szintre tagozódik: a döntéshozó 
szervre, az ügyvezető szervre és az ellenőrző szervre. 

a) A döntéshozó szerv. A tagok, alapítók döntéshozatala vagy a tagok, alapítók összességéből álló testületben, 
vagy a tagok, alapítók által választott küldöttekből álló testületben történik oly módon, hogy a döntéshozó 
testület ülést tart, vagy ülés tartása nélkül dönt. Az ülése akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több 
mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz. Ezt minden határozathozatalnál vizsgálni kell. 

b) Az ügyvezető szerv. A jogi személy irányításával kapcsolatos olyan döntések meghozatalára, amelyek 
nem tartoznak a tagok vagy az alapítók hatáskörébe, egy vagy több vezető tisztségviselő, vagy a vezető tisztségvi-
selőkből álló testület jogosult (a jogi személy belső irányítója), így nehezen lehet meghatározni azokat a konk-
rét kérdéseket, amelyek az ügyvezetés hatáskörébe tartoznak. 

A Polgári Törvénykönyv valamennyi jogi személy vezetőjét egységesen vezető tisztségviselőként nevezi meg. Ez 
egyben speciális felelősségi státuszt is jelent: a vezető tisztségviselő az ügyvezetési tevékenysége során a jogi 
személynek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel a jogi személlyel 
szemben. A vezető tisztségviselő ügyvezetési tevékenységét a jogi személy érdekének megfelelően köteles ellátni. 
A vezető tisztségviselői megbízás a tisztségnek a kijelölt, megválasztott vagy kinevezett személy által történő 
elfogadásával jön létre.  
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c) A jogi személy tulajdonosi ellenőrzése, a felügyelőbizottság létrehozása és tagsága. A jogi személy ügyvezetését a 
jogi személy tagjai, illetve – tagság nélkül működő jogi személy esetén – alapítói ellenőrizhetik abból a szem-
pontból, hogy az ügyvezetés a jogi személy érdekeinek megfelelően végzi-e irányító tevékenységét. Az ellenőrzést 
a tagok és alapítók elláthatják saját maguk is közvetlenül, de a tulajdonosi ellenőrzés megvalósítására elkülönült 
szervet hozhatnak létre. A törvény egyes gazdasági társaságok vonatkozásában kötelezően előírja felügyelő-
bizottság létrehozását (az nyrt. és a zrt.). Az ellenőrzési feladataikat célszerűségi, gazdaságossági és törvényességi 
szempontoknak megfelelően végzik. A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával 
vagy nem megfelelő teljesítésével a jogi személynek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség 
szabályai szerint felelnek. 

10. A jogi személy képviselete. Ahhoz, hogy egy jogi személy részt vehessen a vagyoni forgalomban, természetes 
személy általi képviseletre szorul: 

– Törvényes képviselet valósul meg akkor, ha a képviseleti jog minden külön, erre irányuló cselekmény, 
nyilatkozat nélkül illet meg valakit törvény alapján. A törvényes képviselő a vezető tisztségviselő. 

– A törvényes képviselők mellett lehetnek a jogi személy szervezetébe illeszkedő pozíciókhoz kapcsolódó 
képviseleti joggal rendelkező képviselők (szervezeti képviselet). Ezeket a pozíciókat már nem a 
törvény határozza meg, hanem rábízza a jogi személy létesítő okiratára vagy belső szabályzatára. 

– Nem kizárt a jogügyleti, azaz a meghatalmazáson alapuló képviseleti jog létesítése sem. 
A jogi személy nyilvántartásba bejegyzett képviselője képviseleti jogának korlátozása és nyilatkozatának felté-

telhez vagy jóváhagyáshoz kötése harmadik személyekkel szemben nem hatályos, hiszen ezek a korlátozások, 
kizárólag a belső viszonyokban érvényesülnek. 

11. A törvényes működés biztosítékai. A jogi személyek feletti általános törvényességi felügyeletet a jogi személyt 
nyilvántartó bíróság látja el. A törvényességi felügyeleti jogkör nem terjed ki olyan ügyekre, amelyekben más 
bírósági vagy közigazgatási hatósági eljárásnak van helye. A törvényességi felügyelet nem irányulhat a jogi sze-
mély döntéseinek gazdaságossági, célszerűségi szempontból való felülvizsgálatára. 

A jogi személy határozatainak bírósági felülvizsgálata nem a társasági döntéshozatal bírósági ítélettel való 
helyettesítését célozza, hanem kizárólag a határozatok jogsértő volta esetén vehető igénybe. A bíróság által 
hozható határozat továbbra sem terjedhet ki a jogi személy határozatának bíróság általi megváltozatására, azon-
ban arra szükség lehet, hogy a bíróság elrendelje a jogi személy megfelelő szervének újabb határozathozatalát, 
ezért ezt a lehetőséget a törvény megadja a bíróságnak. Az eljárást kezdeményezheti: a tag vagy az alapító (ha 
nincs a jogi személynek tagsága). 

 A könyvvizsgáló a pénzügyi-számviteli tevékenység jogszerűségét „kívülről” a közérdek védelmének biz-
tosítása céljából ellenőrzi. Ezen ellenőrzési tevékenység nem gazdaságossági és célszerűségi szempontok vizs-
gálatára irányul. Ha vizsgálata során a jogi személy vagyonának jelentős csökkenését, a jogi személy vagyoná-
nak olyan változását észleli, amely veszélyezteti a jogi személlyel szembeni követelések kielégítését, vagy a vezető 
tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok felelősségét megalapozó körülményeket észlel, annak rendezését elsősorban a legfőbb 
szerv döntéshozatala – tagság nélküli jogi személyek esetén az alapítói jogkör gyakorlójának döntése – útján kell 
megkísérelni. 

12. A jogi személy átalakulása. A Ptk. átalakulás alatt kizárólag a jogi személy típusának megváltoztatását 
érti, amely úgy megy végbe, hogy az átalakuló jogi személy megszűnik, és általános jogutódjaként létrejön egy 
új típusú jogi személy. Mivel az átalakulás minden esetben új jogi személy létrejöttét is jelenti, az átalakulásra az 
alapítás szabályait is alkalmazni kell, mégpedig azon jogi személy alapítási szabályait, amelyik típusba a jog-
utód társaság tartozik. Az átalakulás korlátai: a Ptk. nem engedi meg az átalakulást olyan esetekben, ha: 

– a jogi személy végelszámolási, felszámolási vagy csődeljárás alatt áll; 

– vele szemben büntetőjogi intézkedés iránti eljárás van folyamatban, vagy intézkedés hatálya alatt áll; 

– vagy a tagok vagy az alapítók a létesítő okirat szerinti vagyoni hozzájárulásukat nem teljesítették. 
Az átalakulás a jogi személy státuszát érintő, alapvető kérdés, ezért ez a döntés nem tartozhat az ügyvezetési 

döntések körébe, hanem a döntést a tagok, vagy az alapítók hozhatják meg az átalakuló jogi személyre 
vonatkozó szabályok szerint. 

A jogi személy átalakulása megváltoztathatja a jogi személy tartozásaiért fennálló helytállási kötelezettségek rend-
szerét, illetve módosíthatja a jogi személy rendelkezésére álló vagyont, ezért komolyan érintheti a jogi személy hite-
lezőinek érdekeit. 
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Mivel az átalakulás szükségszerűen egy jogi személy megszűnését és egy új jogi személy létrejöttét jelenti, mindkét 
esemény a jogi személyek nyilvántartásába való bejegyzéshez kötött.  

Jogi személyek egyesülése: összeolvadásnál az összeolvadó jogi személyek megszűnnek, és új jogi személy jön létre álta-
lános jogutódlás mellett. Beolvadásnál a beolvadó jogi személy szűnik meg, általános jogutódja az egyesülésben részt vevő 
másik jogi személy. Akár eltérő jogi személy típusok is egyesülhetnek egymással 

Jogi személyek szétválása: különválás esetén a jogi személy megszűnik, és vagyona a különválással létrejövő több 
jogi személyre mint jogutódra száll át. Kiválás esetén a jogi személy fennmarad, és vagyonának egy része a kiválással 
létrejövő jogi személyre mint jogutódra száll át. 

13. A jogi személy jogutód nélküli megszűnése. A jogi személy jogutód nélkül megszűnik, ha: 

– határozott időre jött létre és a meghatározott időtartam eltelt; 

– megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és e feltétel bekövetkezett; 

– a tagok vagy alapítók kimondják megszűnését; 

– vagy az arra jogosult szerv megszünteti, 

– feltéve mindegyik esetben, hogy a jogi személy vagyoni viszonyainak lezárására irányuló megfelelő eljárás 
lefolytatását követően a bíróság a jogi személyt a nyilvántartásból törli. Az eljárás kiválasztása attól függ, 
hogy a jogi személy fizetőképes, vagy fizetésképtelen: 

• ha a jogi személy vagyona meghaladja a vele szemben fennálló követelések mértékét, akkor fizetőképes, 
és ebben az esetben végelszámolási eljárás lefolytatásának van helye; 

• a cégbíróság kényszertörlési eljárás megindítását rendeli el, ha: 

▪ a céget megszűntnek nyilvánítja, 

▪ a cég a végelszámolást 3 éven belül nem fejezte be és törlése iránt kérelmet nem terjesztett elő, 

▪ a cég jogutód nélküli megszűnését előidéző ok következett be, és végelszámolásnak nincs helye. 

• A jogi személyt fizetésképtelennek tekintjük, ha a vele szemben fennálló követelések mértéke nagyobb, 
mint a saját vagyona. A fizetésképtelen jogi személy jogutód nélküli megszűnése esetén felszámolási 
eljárás lefolytatásának van helye. A jogutód nélkül megszűnt jogi személy tagjai és alapítója a felosztott 
vagyonból való részesedésük mértékéig kötelesek helytállni a megszűnt jogi személy ki nem elégített 
tartozásaiért. 

• A fent tárgyalt három eljárástípustól elhatárolandó a csődeljárás, amelynek során az adós – a 
csődegyezség megkötése érdekében – fizetési haladékot kap, és csődegyezséget kísérel meg. 

• Ha a nyilvántartásból való törlést követően marad a jogi személy tulajdonában olyan vagyontárgy, melynek 
státuszát nem rendezték, vagyonrendezési eljárást kell lefolytatni. 

14. A konszernjog alapfogalmai. A konszern nem más, mint a vállalatcsoport. Elismert vállalatcsoport legalább 
egy uralkodó tag és legalább három, az uralkodó tag által ellenőrzött tag által kötött uralmi szerződésben 
meghatározott, egységes üzletpolitikán alapuló együttműködés. Tag lehet: rt., kft., egyesülés és szövetkezet. 
Az uralmi szerződés határozza meg a vállalatcsoport egészének egységes üzletpolitikáját. Tényleges vállalatcsoport: ha az 
uralmi szerződés megkötésének a feltételei legalább három éven keresztül megszakítás nélkül fennállnak, bármely jogilag 
érdekelt kérelmére a bíróság kötelezheti a tényleges uralkodó tagot, ill. az ellenőrzött tagokat az uralmi szerződés 
megkötésére és a vállalatcsoport bírósági nyilvántartásba vétele kezdeményezésére. 
 

2. AZ EGYES JOGI SZEMÉLYEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI 
 

2.1. A gazdasági társaságok közös szabályai 
 

1. Fogalma. A gazdasági társaságok üzletszerű közös gazdasági tevékenység folytatására, a tagok vagyoni hozzá-
járulásával létrehozott, jogi személyiséggel rendelkező vállalkozások, amelyekben a tagok a nyereségből közösen része-
sednek, és a veszteséget közösen viselik. A fogalom 4 eleme ennek megfelelően: 

– az üzletszerű gazdasági tevékenységet mint célt, 

– a tagok szükségszerű vagyoni hozzájárulásával történő alapítást, 

– a jogi személyiséggel bíró vállalkozási jelleget, 

– valamint a tagok nyereségből való közös részesedését és ezzel összefüggésben a veszteség közös viselését, 

– legalább két tag a kft. és az rt. kivételével valamennyi gazdasági társaság alapításához szükséges. 
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2. Formakényszer. A nemzetközi gyakorlatnak megfelelően gazdasági társaság csak a Ptk.-ban szabályozott 
formában alapítható. A Ptk. négy gazdasági társasági formát ismer el: a közkereseti társaságot (kkt.), a betéti társaságot 
(bt.), a korlátolt felelősségű társaságot (kft.), valamint a részvénytársaságot (rt.). 

Ez a szabály kógens, nincs lehetőség arra, hogy más formában kerüljön megalapításra gazdasági társaság. 
3. A vagyoni hozzájárulás. Ha valamely tag a létesítő okiratban vállalt vagyoni hozzájárulását az előírt határ-

időben nem teljesíti, és az ügyvezetés által kitűzött 30 napos póthatáridő is eredménytelenül telik el, akkor: 

– a tag tagsági viszonya megszűnik, és 

– a társaságnak okozott kárért a szerződésszegéssel okozott kártérítési felelősséggel tartozik. 
4. A cégbírósági bejelentés. Miután minden gazdasági társaság jogi személyiségét a cégjegyzékbe történő bejegyzésé-

vel szerzi meg, az alapítást a létesítő okirat közjegyzői okiratba foglalásától vagy ügyvédi vagy jogtanácsosi ellenjegy-
zésétől számított 30 napon belül a vezető tisztségviselő(k)nek be kell jelenteni a társaság székhelye szerint illetékes 
bíróságnak. 

5. Az előtársaság. A létrehozni kívánt gazdasági társaság a létesítő okirat közokiratba foglalásától vagy 
ellenjegyzésétől kezdődően a cégbejegyzésig előtársaságként működhet. 

6. A tagkizárás. A tagsági jogviszony megszűnésének egyik esete, ha a tagot a bíróság a gazdasági társaság 
által indított perben a társaságból kizárja. A per megindítására akkor kerülhet sor, ha a tag társaságban maradása 
a társaság céljainak elérését nagymértékben veszélyeztetné. 

7. A gazdasági társaság szervezete. A gazdasági társaságok legfőbb ügydöntő szerve a társaság alapvető üzleti 
és személyi kérdéseiben dönt, ügyvezetését a vezető tisztségviselők látják el. A vezetés feladatai: a képviselet, a 
feladatok kitűzése, az optimális munkamegosztás és struktúra kialakítása, a szervezet működésének szabályozása, a 
működés előfeltételeinek biztosítása, a feladatok végrehajtása és a folyamatok szervezésének biztosítása, az ellenőrzési 
tevékenység, a szervezet fejlesztése és a változó körülményekhez való alkalmassá tétele. 

A Ptk. alapján ügyvezetésnek minősül a társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések 
meghozatala, amelyek törvény vagy a létesítő okirat alapján nem tartoznak más társasági szerv hatáskörébe. 
A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegessége alapján, 
önállóan látja el, feladatait csak személyesen, a társasággal kötött megállapodás szerint megbízási jogvi-
szonyban vagy munkaviszonyban látja el. 

8. A vezető tisztségviselők felelősségének irányai. A vezető tisztségviselői menedzserfelelősség kétirányú: a társaság-
gal és tagokkal szemben kontraktuális, míg a harmadik személyek irányába deliktuális felelősség. 

 
2.2. Az egyes gazdasági társaságok 

 
1. A közkereseti társaság olyan jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság, amelynek tartozásaiért elsősorban a 

társaság felel a saját vagyonával korlátlanul, ha azonban a társaság vagyona a hitelezők követelésének kielégítésére nem 
elegendő, akkor a tagok saját vagyonukkal egyetemlegesen kötelesek helytállni a társaság kötelezettségeiért. Az egyetemle-
gesség azt jelenti, hogy a hitelező bármelyik tagtól az egész követelése teljesítését követelheti, és az azt teljesítő tag a felosztott 
társasági vagyonból való részesedése arányában köteles viselni a tartozást, míg az ezt meghaladó rész megtérítését kérheti a 
többi tagtól. A tagsági jogviszony több okból szűnhet meg: 

– a tagok közös megegyezésével; 

– a tag felmondásával; 

– a társasági részesedés átruházásával; 

– a tag halálával vagy megszűnésével; 

– a taggal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével. 
2. A betéti társaság létesítésére irányuló társasági szerződés megkötésével a társaság tagjai arra vállalnak kötelezettséget, 

hogy a társaság gazdasági tevékenységének céljára a társaság részére vagyoni hozzájárulást teljesítenek, továbbá legalább 
az egyik tag, a beltag vállalja, hogy a társaságnak a társasági vagyon által nem fedezett kötelezettségeiért a többi beltaggal 
egyetemlegesen köteles helytállni, míg legalább egy másik tag, a kültag a társasági kötelezettségekért nem tartozik helytállási 
kötelezettséggel. 

3. A korlátolt felelősségű társaság olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott összegű törzsbetétekből álló 
törzstőkével alakul, és amelynél a tag kötelezettsége a társasággal szemben törzsbetétének szolgáltatására és a társasági 
szerződésben megállapított egyéb vagyoni értékű szolgáltatásra terjed ki. A társaság kötelezettségeiért – ha e törvény eltérően 
nem rendelkezik – a tag nem köteles helytállni. 
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A tagok vagyoni hozzájárulása a törzsbetét, amely tagonként különböző mértékű lehet, azonban az egyes 
törzsbetétek értéke nem lehet kevesebb 100.000 forintnál (amely pénzbeni vagy nem pénzbeni vagyonból állhat). 
Minden tag egy törzsbetéttel rendelkezik, azonban egy törzsbetétet több személy együttesen is szolgáltathat (egyetem-
legesség). A törzsbetétek összege alkotja a társaság törzstőkéjét, amely később a hitelezői igények fedezetéül is 
szolgál, amely nem lehet kevesebb 3.000.000 forintnál. 

Az üzletrész a törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége. Az üzletrész a társaság nyilván-
tartásba vételével keletkezik, mértéke pedig a tagok törzsbetétjéhez igazodik. Az üzletrész a társaság tagjai között 
szabadon, kívülálló személy részére pedig korlátoltan ruházható át, kizárólag akkor, ha tag a törzsbetétét 
teljes mértékben szolgáltatta. Bizonyos esetekben sor kerülhet az üzletrész értékesítésére, amelynek általános 
feltétele, hogy a tagot a bíróság kizárja a társaságból, vagy a tag tagsági viszonya a hozzájárulás elmaradása 
miatt megszűnjön. 

Pótbefizetés: ha a társasági szerződés feljogosítja a taggyűlést arra, hogy a veszteségek fedezésére pótbefizetési kötele-
zettséget írjon elő a tagok számára, meg kell határozni azt a legmagasabb összeget, amelynek befizetésére a tag 
kötelezhető, továbbá a pótbefizetés elrendelhetőségének gyakoriságát. 

A taggyűlés a kft. legfőbb döntéshozó szerve, a tulajdonosok tanácskozási és döntése testülete. A kft. ügyve-
zetését egy vagy több ügyvezető látja el. Ha a társaságnak több ügyvezetője van, az ügyvezetők önállóan jogosultak 
az ügyvezetés körében eljárni, azzal, hogy bármelyikük a másik ügyvezető tervezett vagy már megtett 
intézkedése ellen tiltakozhat. 

4. A részvénytársaság olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott számú és névértékű részvényből álló alap-
tőkével működik, és a részvényes kötelezettsége a részvénytársasággal szemben a részvény névértékének vagy kibocsátási 
értékének szolgáltatására terjed ki. A részvénytársaság kötelezettségeiért a részvényes – ha e törvény eltérően nem rendel-
kezik – nem köteles helytállni. A részvénytársaság szervezete: a közgyűlés, az ügyvezetés, a felügyelőbizottság, az audit-
bizottság és könyvvizsgáló. Az rt. kétféle formában működhet: 

– nyilvánosan működő rt.-ként (nyrt.), amelynek részvényeit az értéktőzsdére bevezették, ill. 

– zártkörűen működő rt.-ként (zrt.), amelynek részvényei nincsenek bevezetve az értéktőzsdére. 
A részvény a kibocsátó részvénytársaságban gyakorolható tagsági jogokat megtestesítő, névre szóló, névértékkel 

rendelkező, forgalomképes értékpapír. A Ptk. alapján ötféle részvény bocsátható ki: törzsrészvény, elsőbbségi rész-
vény, dolgozói részvény, kamatozó részvény és visszaváltható részvény. 

Az alaptőke: a részvénytársaság tőkeegyesítő társaság, az rt. alaptőkéje az összes részvény névértékének összege, 
amely a zrt. esetében nem lehet kevesebb 5 millió forintnál, nyrt. esetében 20 millió forintnál. Az alaptőke felemelése 
négy módon lehetséges: új részvények forgalomba hozatalával, az alaptőkén felüli vagyon terhére, dolgo-
zói részvények forgalomba hozatalával, átváltoztatható kötvények részvénnyé alakításával. 

 
2.3. A szövetkezet 

 
A szövetkezet a tagok vagyoni hozzájárulásából álló tőkével alapított, a nyitott tagság és a változó tőke elvei szerint 

működő, a tagok gazdasági és társadalmi szükségleteinek kielégítésére irányuló tevékenységet végző jogi személy, amelynél 
a tag kötelezettsége a szövetkezettel szemben vagyoni hozzájárulásának szolgáltatására és az alapszabályban meghatáro-
zott személyes közreműködésre terjed ki. A szövetkezet kötelezettségeiért a tag nem köteles helytállni. A szövetkezet 
tevékenysége értékesítésre, termelésre és szolgáltatásra irányulhat. A szövetkezet lehetséges szervezeti egységei: 
a közgyűlés, a részközgyűlés, a küldöttgyűlés, az igazgatóság, az igazgató elnök, a felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló. 
 

2.4. Az egyesülés 
 

Az egyesülés a tagok által gazdálkodásuk eredményességének előmozdítására és gazdasági tevékenységük összehango-
lására, valamint szakmai érdekeik képviseletére alapított, jogi személyiséggel rendelkező kooperációs társaság. Az egye-
sülés saját nyereségre nem törekszik; vagyonát meghaladó tartozásaiért a tagok egyetemlegesen kötelesek helytállni. Az 
egyesülés az összehangolási feladatok teljesítését segítő egyéb szolgáltatási és közös gazdálkodási tevé-
kenységet (kiegészítő gazdálkodási tevékenység) is végezhet. Az egyesülésre a gazdasági társaságok közös 
szabályait megfelelően alkalmazni kell. 
 

2.5. Az egyesület 
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A magánjog szervező elve (a szervezetalakítás szabadsága) alapján személyek egymással szabadon egyesülhetnek 

közös cél megvalósítása érdekében, tevékenységükkel közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzésére 
törvényben meghatározott jogi személyt alapíthatnak, azzal a megszorítással, hogy az ebből származó 
jövedelem kizárólag céljainak eléréséhez használható (tehát nyereségét nem oszthatja fel tagjai között, 
non-profit szervezet). A Ptk. alapján az egyesület a tagok közös, tartós, alapszabályban meghatározott céljának 
folyamatos megvalósítására létesített, nyilvántartott tagsággal rendelkező jogi személy. 

Egyesület alapításához az alapszabály elfogadása, az alapszabály elfogadásához legalább 10 személy (termé-
szetes vagy jogi személy) egybehangzó akaratnyilatkozata szükséges. 

Az egyesület a székhelye szerint illetékes törvényszéki nyilvántartásba vétellel jön létre. 
Az egyesület nyilvántartott tagsággal rendelkezik. Az egyesületi tagság az alapításkor az egyesület nyilván-

tartásba vételével, majd a közgyűlés által belépési kérelem elfogadásával keletkezik. A tag jogosult az egye-
sület tevékenységében részt venni, egyenlő jogok illetik, egyenlő kötelezettségek terhelik őket, de külön-
leges jogállású tagok is lehetnek. A tagsági jog kizárólag személyesen gyakorolható, kivéve, ha az alapszabály 
képviseletet is engedhet. A tagsági jogok forgalomképtelenek és nem örökölhetők. A tag: 

– köteles az alapszabályban meghatározott tagsági kötelezettségek teljesítésére, 

– nem veszélyeztetheti az egyesület céljait, tevékenységét, 

– a tagdíj megfizetésén túl az egyesület tartozásaiért saját vagyonával nem felel. 
Tagsági viszony megszűnése: az egyesületi tagja bármikor indoklás nélkül a képviselőhöz intézett írásbeli nyi-

latkozattal kiléphet. A Ptk. rendelkezései értelmében, ha az alapszabály a tagságot feltételekhez köti, és a tag 
nem felel meg ezeknek a feltételeknek, az egyesület a tagsági jogviszonyt harmincnapos határidővel írásban felmond-
hatja. Kizárás: alapszabályt, közgyűlési határozatot súlyosan vagy ismételten sértő magatartása alapozza meg, de 
biztosítani kell a tisztességes eljáráshoz való jogokat. Az egyesület szervezete: közgyűlés (döntéshozó szerv), 
küldöttgyűlés (ha alapszabály előírja), ügyvezetés, felügyelő bizottság (kötelező, ha a tagok több mint fele nem 
természetes személy, vagy ha a tagság létszáma a 100 főt meghaladja). 
 

2.6. Az alapítvány 
 

Az alapítvány az alapító által az alapító okiratban meghatározott tartós cél folyamatos megvalósítására létrehozott 
jogi személy. Az alapító meghatározza az alapítványnak juttatott vagyont és az alapítvány szervezetét. 

Az alapítvány és egyesület elhatárolása: 

Alapítvány Egyesület 

dologösszesség típusú jogi személy (alapítói vagyont 
rendelnek meghatározott célra) 

személyösszesség típusú jogi személy (alapító ta-
gok személyes tevékenységüket egyesítik) 

az alapítóktól függetlenül működik működése során is számít tagjaira 

alapító okiratban meghatározott célt szolgálja tagjai érdekét szolgálja 

Az alapítvány létrehozása egyoldalú írásbeli adományrendeléssel történik, amelyben az alapítónak kötelezően 
meg kell határoznia az alapítvány célját (amelyet saját vagyonának felhasználásával valósít meg), szervezetét, illetve 
az alapítványi vagyont, s minden más kérdésben a kötelmi jog általános szabályai irányadóak rá. 

A Ptk. lehetővé teszi a magáncélt szolgáló alapítványok létrehozását, de alapítvány nem alapítható 
gazdasági tevékenység folytatására, mert kizárólag az alapítványi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő 
gazdasági tevékenység végzésére jogosult. Nem lehet korlátlan felelősségű tagja más jogalanynak, nem létesíthet 
alapítványt és nem csatlakozhat alapítványhoz. Alapítvány létesítése: alapítványt természetes és jogi személy egyaránt 
létrehozhat, több személy együttesen is létesíthet alapítványt. 

Semmis az alapító okiratban az alapítvány céljának módosítása, kivéve, ha az alapítvány a célját megvalósította, 
vagy a cél elérése lehetetlenné vált, és az új cél megvalósítására az alapítvány elegendő vagyonnal rendelkezik. 
Semmis az alapító okirat olyan módosítása, amely a vagyon csökkentésére irányul, vagy az alapítvány jogutód 
nélküli megszűnése esetére kijelölt kedvezményezett személyét megváltoztatja. 

Csatlakozás: nyilvántartásba vett alapítványhoz csatlakozni vagyoni juttatás teljesítésével, az alapító okiratban 
meghatározott feltételekkel lehet. Az alapító és a csatlakozó az alapítvány részére juttatott vagyont nem vonhatja 
el és nem követelheti vissza; az alapító okirat ettől eltérő rendelkezése semmis.  

A kedvezményezett: az alapítvány vagyona terhére az alapítvány céljának megvalósításával összefüggésben annak a 
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személynek juttatható vagyoni szolgáltatás, akit az alapító okirat vagy az erre jogosult alapítványi szerv 
kedvezményezettként megjelöl: ez lehet konkrét személy, de egy kedvezményezetti kör is. 

A kuratórium az alapítvány ügyvezető szerve, tagjai az alapítvány vezető tisztségviselői. A kuratórium 
(legalább) három természetes személyből áll, akik közül legalább kettőnek állandó belföldi lakóhellyel kell 
rendelkeznie. Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a kuratórium tagja. A 
tagokat határozott vagy határozatlan időre lehet kijelölni vagy megválasztani.  

Az alapítvány más jogi személlyé nem alakulhat át, csak alapítvánnyal egyesülhet és csak alapítványokra válhat szét. 
Az alapítvány megszűnik, ha: 

– célját megvalósította, és az alapító új célt nem határozott meg; 

– az alapítvány céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és a cél módosítására vagy más alapítvánnyal 
való egyesülésre nincs mód; 

– vagy az alapítvány három éven át a célja megvalósítása érdekében nem folytat tevékenységet; 

– az alapító nem szüntetheti meg az alapítványt. 
Az alapítvány jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után megmaradó vagyon: 

– az alapító okiratban megjelölt személyt illeti; 

– ha az alapító okirat ilyen esetre nem rendelkezik: az alapító az általa juttatott vagyonról az alapítvány 
céljával azonos vagy hasonló célú alapítvány vagy egyesület számára rendelkezhet; 

– ha sem az alapító okirat, sem az alapító nem rendelkezik a megszűnő alapítvány vagyonáról, vagy 
ha a megjelölt személy a vagyont nem szerezheti meg, akkor a nyilvántartó bíróság jogszabályban meg-
határozott szervezetnek juttatja a vagyont. 

 
2.7. Az állam részvétele a polgári jogi jogviszonyokban 

 
1. A Ptk. deklarálja az állam jogi személyiségét, elismeri annak általános jogképességét. Az állam többféle módon 

lehet polgári jogi jogviszonyok alanya: 

– az egyes szervei (pl. az Országgyűlés Hivatala, minisztériumok) útján, 

– az általa alapított szervezetek (ilyenek tipikusan a költségvetési szervek) révén, 

– valamint az állam részvételével működő gazdasági társaság folytán, 

– végül kivételesen maga az állam is mint egész eljárhat a magánjogban, bár ez utóbbi kivételes jellegű, és 
pl. a szükségképpeni törvényes öröklése kapcsán figyelhető meg. 

2. Az állam abszolút jogképességgel rendelkezik. 
3. A magyar állam és annak szervei, mint magánjogi kötelezettségek alanyai, valamennyi kötelezettségük telje-

sítéséért és tartozásaik kiegyenlítéséért kötelezettséget vállal, amely kötelezettség költségvetési fedezet hiányában vagy 
az erre biztosított összeget meghaladóan is terheli. 

4. Az államot a vagyoni viszonyai terén nem illeti meg korlátlan autonómia, nem rendelkezhet szabadon vagyonával. 
Az állam vagyonával csak a mindenkori költségvetési szabályok keretei között rendelkezhet: a költségvetés 
végrehajtása során az államháztartás alrendszereiben tárgyévi fizetési kötelezettség csak a jóváhagyott kiadási 
előirányzatok mértékéig vállalható. 

A központi költségvetés beruházásainak megvalósítása végett az állam a fenti szabályok értelmében közvet-
lenül polgári jogi jogviszonyba nem lép. A bírói gyakorlat vívmánya, azon tétel kimondása hogy az állam, mint 
tulajdonos gazdálkodik a tulajdonában álló vagyonnal, a tulajdonosi mivoltából eredő jogalanyisága (de iure gestionis) 
azonban elkülönül a közhatalmi funkciók gyakorlásától (de iure imperii), mivel ilyenkor nem magánjogi, hanem 
közjogi jogviszonyban áll adott személlyel. 

5. Az állam a polgári jogi jogviszonyokban a jogviszony más alanyaival egyenrangú. Az állam mint egész képviseletét 
a polgári jogi jogviszonyokban az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter látja el.  
 
 

* 
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1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 

 
1.1. A dologi jogi jogszabály tana 

 
 A dologi jog a magánjogi jogágazaton belül a vagyonjog körébe tartozó statikus jogterület (szemben a 
dinamikus jellegű kötelmi joggal), amely azt határozza meg, hogy az egyes jogalanyok – természetes és jogi 
személyek – mely javakat s milyen módon szerezhetik meg, tarthatják meg, használhatják, hasznosíthatják, 
idegeníthetik el és terhelhetik meg. A jogosultnak ezek a cselekvési lehetőségei az ún. uralmi jogok (másként 
vagyoni státusjogai), vagyis azok a dologi jogosultságok, amelyek együttesen meghatározzák a jogalany 
uralmi helyzetét, azaz vagyoni státusát. A vagyoni státus szabályozása keretében a dologi jog meghatározza: 

– mely javak állhatnak az ember vagy más jogalanyok uralma alatt; 
– az uralom alá hajtható javak közül melyek tartozhatnak az egyénnek, s melyek a közösség különféle 

szerveződési szintjeinek hatalma alá; 
– hogyan alakul az egyes vagyoni státusok egymáshoz való viszonya; 
– milyen jogosultságok és kötelezettségek alkotják a vagyoni státusokat.  

 A dologi jog a javak elosztását szabályozó magánjogi jogterület, az általa meghatározott állami, társadalmi 
és gazdasági berendezkedési modellek az individualizmustól a kollektivizmusig terjedő skálán helyezkednek 
el. Ezek az ideológiák alapvetően határozzák meg az adott állam és társadalom vagyoni berendezkedését, 
hiszen a magántulajdon arányát definiálják adott társadalmon, illetve gazdaságon belül. Ezért a dologi jog 
által szabályozott életviszonyok társadalmi, gazdasági, alkotmányos és politikai jelentősége nyilvánvalóan 
óriási.  
 Ebből adódóan a dologi jog intézményei körében a fokozott védelem alapelve érvényesül, s ennek 
megfelelően: 

– A dologi jog egy része az alkotmányjog területéhez tartozik, mert alapvető intézményei – így például a 
magántulajdon szabadsága és korlátozhatósága – a magánérdek és közérdek viszonyát alapvetően 
meghatározzák, ekként a legmagasabb jogforrási szintű (alaptörvényi) védelmet érdemlik [ld. pl. 
Alaptv. XIII. cikk (1) bek.: „Mindenkinek joga van a tulajdonhoz és az örökléshez; a tulajdon 
társadalmi felelősséggel jár.”; XIII. cikk (2) bek.: „Tulajdont kisajátítani csak kivételesen és 
közérdekből, törvényben meghatározott esetekben és módon, teljes, feltétlen és azonnali kártalanítás 
mellett lehet.”]. 

– A dologi jogban a kógencia uralkodik, ezért a dologi jogi szabályoktól a felek egyező akaratuk által is 
csak ott és annyiban térhetnek el, ahol és amennyiben azt a törvény kifejezetten megengedi [ld. 5:18. 
§ (1) bek.]. Ez tükröződik a dologi jog több alapelvében is, ugyanis: 

• a jogalanyok még egyező akarattal sem hozhatnak létre a törvényben megnevezett dologi 
jogokon kívül más dologi jogokat (zártkörűség elve), 

• illetőleg az egyes nevesített dologi jogokat nem ruházhatják fel más tartalommal (tartalmi kötöttség 
elve); 

• a dologi jog tárgya mindig egyedileg kellően azonosított, meghatározott dolog (res certa) lehet 
(egyediség elve). 

– A dologi jogi normák alapján létrejött dologi jogi jogviszonyok abszolút szerkezetűek, azaz a dologi 
jogosulttal szemben mindenki más egy sajátos pozícióban áll, és arra van kötelezve, hogy a jogosult 
jogát és joggyakorlását eltűrje, és tartózkodjék annak megzavarásától (abszolút hatály elve). 

– Érvényesülnie kell mindezeken felül a transzparenciának, vagyis az átláthatóságnak (nyilvánosság elve), 
amelyet az egyes konkrét jogosultságok releváns jellemzőit, így 

• a korábbi és a jelenlegi jogosult(ak) személyét, 

• a jogosultság tárgyát, 

• a jogosultság időbeli és tartalmi terjedelmét, ill. keletkezési módját tartalmazó különféle közhiteles 
nyilvántartások – így pl. az ingatlan-, a hitelbiztosítéki nyilvántartás, ill. a hajók, a légi járművek lajstroma 
– biztosítanak. 

 A dologi jog alapvető magánjogi szabályait a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 
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Ötödik könyve tartalmazza 187 § terjedelemben. 
 A Ptk. dologi jogi könyve négy részből áll: 

– az első rész a birtoklás jogát (1–12. §§), 
– a második rész a tulajdonjogot (13–85. §§), 
– a harmadik rész a korlátolt dologi jogokat (86–164. §§), 
– a negyedik rész az ingatlan-nyilvántartást (165–187. §§) szabályozza. 

 
1.2. A dologi jogi jogviszony tana 

 
1.2.1. A jogviszony tartalma, a dologi jogok fajai 

 
 1. Az általános részben vázolt alapvető ismeretek alapján megerősíthetjük, hogy azok a polgári jogi 
jogviszonyok, amelyek alanyai közül legfeljebb az egyik fél pozíciója nem vagy nem kellően van 
meghatározva, ún. abszolút szerkezetű jogviszonyok. Míg a kötelmi típusú jogviszonyok relatív, addig a dologi 
jogviszonyok rendszerint abszolút szerkezetűek. 
 Az abszolút szerkezetű dologi jogi jogviszonyban a jogosulttal szemben, ha az emberiség száma „n”, 
akkor „n–1” számú kötelezett található, akik mind arra vannak kötelezve, hogy tartózkodjanak a jogosult 
zavarásától, illetve tűrjék annak jogszerű joggyakorlását (az abszolút hatály elve). 
 Az abszolút szerkezetű jogviszonyok jogsértés esetében relatív szerkezetűvé alakulnak, ekkor ugyanis a 
kötelezettek „tömegéből előlép” a jogsértő. A tűrési és tartózkodási kötelezettség megsértésével közöttük 
relatív szerkezetű kötelmi jogviszony jön létre a jogsértés megszüntetése és/vagy a jogsértéssel okozott 
hátrány kompenzálása iránt. 
 A magánjogi jogviszonyok esetében a jogviszony tartalma a jogviszonyban álló felek jogaiból és 
kötelezettségeiből áll. Az abszolút szerkezetű dologi jogi jogviszonyok esetében a kötelezettségek oldalának 
megragadása igen egyszerű: a kötelezett – mint láttuk – tűrésre és tartózkodásra van kötelezve. 
 A helyzet a jogosult oldalán ugyanakkor már sokkal összetettebb. A dologi jogi jogviszonyok 
változatossága folytán a jogosultságok igen sokfélék. A dologi jog jogosultja tehát sokszínű dologi 
jogosultságokkal rendelkezhet, és ezek mindegyike ugyancsak sokféle magán- és közjogi alapú 
kötelezettséggel, illetve korlátozással járhat együtt. Ezek áttekintéséhez elengedhetetlen a dologi 
jogosultságok fajainak osztályozása.  
 2. Az abszolút szerkezetű dologi jogviszonyból fakadó, többféle szempont szerint osztályozható dologi 
jogosultságokkal kapcsolatban közös vonás, hogy: 

– azok szinte kivétel nélkül ún. kizáró jogok (lásd: általános rész); 
– továbbá e jogokból el nem évülő, vagyis időkorlátra tekintet nélkül érvényesíthető igények keletkeznek. 

 A változatos dologi jogok jellemzői a legvilágosabban úgy ragadhatók meg, ha azokat jellegadó szempontjaik 
alapján többféleképpen csoportosítjuk – rámutatva az egyes csoportképző ismérvek alapján elkülönített jogok 
egymás közti – teljes vagy részleges – átfedéseire is. 
 a) Mindenekelőtt érdemes felsorolni azokat a dologi jogokat, amelyeket a Ptk. kifejezetten nevesít, mert 
– mint láthattuk – ennek a zártkörűség elve miatt különös jelentősége van. A Ptk.-ban nevesített dologi jogok tehát 
a következők: 

– a tulajdonjog és annak szelvényjogai, vagyis a birtoklás joga, a használat joga, a hasznok szedésének joga, a 
rendelkezési jog, a tulajdonvédelem; 

– a korlátolt dologi jogok: 

• a különféle zálogjogok, így a törvényes zálogjog; az óvadék; a kézizálogjog; a jelzálogjog; az önálló zálogjog; 
valamint a zálogjog jogon, követelésen, körülírással meghatározott zálogtárgyon, ill. több zálogtárgyon; 

• az egyes használati jogok, így a használat, a földhasználat, a haszonélvezet; 

• a sokféle telki szolgalom, valamint a közérdekű használat. 
 b) A dologi jogok elméleti felosztásai között először érdemes elkülöníteni egymástól az ún. valódi dologi 
jogokat, amelyek – nevükből adódóan – kizárólag dolgokon állhatnak fenn, a dologi jogokkal jellegük, tartalmuk, 
érvényesíthetőségük tekintetében rokon vonásokat mutató, nem dolgon, hanem más vagyontárgyakon – jogon vagy 
követelésen – fennálló jogosultságoktól (dologi rokonjogok). 
 Az alábbiakban az egyes valódi dologi jogok egyes csoportosításait mutatjuk be azzal a megjegyzéssel, 
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hogy átfedések a dologi rokonjogokkal itt is adódhatnak, de ezeket nem feltétlenül szükséges külön is 
kiemelni. 
 A dologi rokonjogokra visszatérve, a nem dolgon fennálló jogosultság (sajátos uralom) terjedelme szerint 
megkülönböztethetünk ex lege, azaz törvényen alapuló tulajdonszerű jogokat és dologi hatállyal lekötött, azaz 
abszolutizált relatív jogokat. Tulajdonszerű jog pl. a bányajog és a vadászati jog, amelyeket a jogalkotó hasított 
ki és önállósított a földtulajdon egykori részjogosítványai közül. 
 Dologiasult relatív jog ugyanakkor pl. a valamely relatív szerkezetű jogviszonyból fakadó jogon vagy 
ilyen követelésen fennálló szerzői, szabadalmi vagy haszonélvezeti jog, ill. zálogjog. A relatív jogok 
kiaknázása ezekben az esetekben dologi jelleggel történik. Pl. egy követelés haszonélvezője jogosult a követelést 
érvényesíteni, és ha az esedékességhez a hitelező felmondása szükséges, a hitelezőt megillető felmondási jogot 
gyakorolni. A haszonélvezőnek a követelésre vonatkozó más rendelkezése semmis. Az adós teljesítésével a szolgáltatás 
tárgyát a követelés jogosultja szerzi meg, azzal, hogy azon a haszonélvező a teljesítéssel egyidejűleg haszonélvezetet szerez. 
(Ld. Ptk. 5:158. § (1)–(2) bek.) 
 c) A valódi dologi jogok csoportosításai közül a leglényegesebb a dolgon fennálló uralom (potestas) terjedelme 
szerinti felosztás. Eszerint megkülönböztethetjük a kizárólag alkotmányos és törvényi garanciák mellett korlátozható, 
a dolog teljes kiaknázását lehetővé tevő, teljes uralmat (plena potestas) garantáló ún. teljes dologi jogot, illetőleg a 
nem teljes dologi jogokat: 

– A teljes dologi jog nem más, mint a tulajdonjog, mely jogi értelemben megalapozza és védi a jogosult teljes 
uralmát – birtoklás, használat, hasznosítás, haszonszedés, megterhelés, elidegenítés, megsemmisítés vagy a 
mindezektől való tartózkodás és a tulajdonvédelem – a dolog felett. A teljes uralom itt felsorolt elemei a 
tulajdonjog ún. szelvényjogai. 

– Ehhez képest a nem teljes dologi jogok a tulajdonjog egy-egy szelvényjogát vagy egyes szelvényjogainak 
bizonyos kombinációját biztosítják a jogosult számára. A szelvényjogok vagy azok kombinációinak 
jogi megalapozása a nem teljes, azaz korlátolt jellegből adódóan tipikusan maga is csupán részlegesen 
történik, hiszen azt valamilyen módon és mértékben a dolgon egyidejűleg fennálló tulajdonjog 
jogosultjának a dolog feletti teljes uralma korlátozhatja. Így pl. a dolog haszonélvezőjének nincs 
rendelkezési joga sem a dolog, sem saját haszonélvezeti joga felett, legfeljebb a joga gyakorlását 
engedheti át másnak [5:148. § (1) bek.], a dolog használója pedig nem rendelkezik hasznosítási joggal, 
de még teljes használati joggal sem [5:159. § (1) bek.]. 

 d) Megkülönböztethetjük a dologi jogokat aszerint, hogy saját dolgon állnak-e fenn vagy más személy dolgán. 
Saját dolgon értelemszerűen kizárólag a tulajdonjog állhat fenn, a más dolgán fennálló dologi jogokat idegen 
dologbeli jogoknak nevezzük, melyek megegyeznek a nem teljes (korlátolt) dologi jogok kategóriájával. Ezek tehát 
egymást kizáró jogosultságok, vagyis: 

– a tulajdonosnak a saját dolgán egyidejűleg nem állhat fenn nem teljes (korlátolt) idegen dologbeli 
joga, illetőleg 

– ha az idegen dologbeli jogosult (azaz a nem teljes dologi jog, avagy a korlátolt dologi jog jogosultja) 
megszerzi a dolog feletti tulajdonjogot, ezzel a korábbi korlátolt, idegen dologbeli joga megszűnik. 

 e) Megkülönböztethetjük végül a már megszerzett dologi jogokat és a dologi várományokat: 

– előbbi kategória alá azok az – akár teljes, akár nem teljes – dologi jogok tartoznak, amelyek már a 
jogosult vagyonába tartoznak, 

– utóbbiba pedig azok, amelyek esetében a jog alanya még a jog megszerzése előtt áll, azonban a 
jogszerzésben őt e függő jogi helyzet alatt megakadályozni már nem lehet. Pl. dologi várományos a vevő 
tulajdonjog-fenntartás esetén [6:216. § (1) bek.]. 

 
1.2.2. A jogviszony tárgya, a vagyon és a vagyontárgy 

 
 1. A vagyon általános magánjogi fogalmát a jogtudomány definiálta, az a polgári jogban normatíve nincs rendezve. 
Eszerint a jogalany vagyona nem más, mint pénzben meghatározott vagy meghatározható értékkel bíró jogainak 
(pozitív vagyonelemek, aktívumok) és ugyanilyen kötelezettségeinek (negatív vagyonelemek, passzívumok) az 
összessége. Ha az aktíva összege meghaladja a passzíva összegét, a tiszta vagyon pozitív szaldójú (aktív vagyon), 
fordított esetben a negatív vagyonelemek túlsúlya miatt a vagyon tiszta értéke negatív (passzív vagyon). 
 Ki kell emelni, hogy maga az a dolog, amely a jogalany teljes jogi uralma alatt, vagyis a tulajdonában áll, 
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csak látszólag tartozik közvetlenül a jogalany vagyonába: a személy vagyonába közvetlenül a dolgain fennálló 
tulajdonjogok – mint aktívumok – tartoznak.  
 2. Egyetlen homogén válasz létezik arra a kérdésre, hogy mi a dologi jogi jogviszony tárgya. Ez a válasz azonban 
annyira elméleti s annyira kiterjesztetten általános, hogy gyakorlati jelentőséggel úgyszólván alig bír. 
Valamennyi dologi jogi jogviszonynak – a további magánjogi jogviszonyokhoz hasonlóan – egyetlen közös 
tárgya az emberi magatartás. Az emberi magatartás a dologi jog ún. közvetlen tárgya. A dologi jog közvetett tárgya 
ugyanakkor az a jogtárgy, amelyre a dologi jogosultság közvetett módon: az emberi magatartáson keresztül 
irányul. Általában a vagyonjogi jogosultságok – s ilyenek a dologi jogosultságok is – közvetett tárgya az ún. 
vagyontárgy. A Ptk. szerint háromféle vagyontárgy létezik: a dolog, a jog és a követelés [vö. 8:1. § (1) bek. 5. pont]. 
 A „dologi jog tárgyai” mint általános kategória tehát a magyar dologi jogban valójában nem létezik. 
Ennek oka, hogy egységes dologi jog a Ptk.-ban nincs intézményesítve, hanem az – mint láttuk – számos eltérő 
jogfogalmi kategóriára osztható, és ezek a tárgyaikat tekintve is igen eltérőek. Így jóllehet dologi jogok, 
mégis más-más jogtárgy lehet a tárgya a tulajdonjognak, az egyes korlátolt dologi jogoknak, amelyek között a 
jogtárgy tekintetében további eltérések is vannak pl. a zálogjog, a haszonélvezeti jog, vagy a telki szolgalom 
esetén. 
 3. Nem áll meg tehát a tétel, mely szerint „a dologi jog tárgya a dolog”, mert egyfelől nem mindegyik 
dologi jognak lehet tárgya a dolog, másfelől számos dologi jognak nem csupán dolog lehet a tárgya. Célszerű 
tehát az egyes nevesített dologi jogok alapján tenni különbséget azok tárgyai között. Eszerint: 

– a tulajdonjog közvetett tárgyai (Ptk. 5:14. §): 

• a dolgok: a birtokba vehető testi – fizikai léttel bíró – tárgyak, valamint 

• a jogi fikció által ugyancsak dolognak tekintett különös jogtárgyak: 

▪ az ugyancsak birtokba vehető testi tárgyak, így a pénz, az értékpapírok, az állatok, 

▪ de az egyes nevesített, birtokba nem vehető testetlen tárgyak is, így az ún. dolog módjára 
hasznosítható természeti erők (az energiák, így a villamos, a szél- vagy a napenergia, továbbá pl. 
a földgáz) vagy a dematerializált értékpapírok. 

– A korlátolt dologi jogok közvetett tárgyai: 

• a különféle zálogjogok tárgya lehet valamennyi vagyontárgy (dolog, jog, követelés), de akár a jogalany 
vagyonának körülírással meghatározott része mint vagyontárgyakból álló alvagyon-összesség (ld. 5:101–
105. §§); 

• óvadék (kézizálogként vagy más, különös módon) alapítható pénzen, (dematerializált) értékpapíron, 
fizetésiszámla-követelésen, jogszabályban meghatározott egyéb vagyontárgyon [5:95. § (1) bek.; a dolgon 
fennálló óvadék teljesen atipikus, olykor jogilag lehetetlen]; 

• az egyes használati jogok esetében: 

▪ a haszonélvezeti jog tárgya a dolog és a hasznot hajtó jog, követelés (5:146. §; 5:156. §), 

▪ a használati jog tárgya a dolog (5:159. §), 

▪ a földhasználati jog tárgya olyan föld, amelyen épület áll (ha a föld és a rajta álló épület tulajdonjoga 
nem ugyanazt a személyt illeti meg; ld. 5:145. §); 

• a telki szolgalmak és a közérdekű használati jog tárgyai az ingatlanok. 
 4. A fentiekből is világosan látszik, hogy a dologi jog legáltalánosabb tárgya a dolog. A dolog, vagyis a birtokba 
vehető testi tárgy – az óvadék kivételével – ugyanis lényegében valamennyi dologi jog tárgya lehet. A vagyon, a 
vagyontárgy és a dologi jog tárgya viszonyának tisztázását követően ezért érdemes e leginkább sokszínű 
vagyontárgy jellemzőit az osztályozás útján összefoglalni. 
 a) A dolgok osztályozását célszerű azzal kezdeni, hogy egyes birtokba vehető testi tárgyak felett önállóan 
fennállhat dologi jog, míg más birtokba vehető testi tárgyak felett önállóan dologi jog nem állhat fenn. Az önálló, 
avagy fődolog esetében az önállótlan, mellékdolog osztja a fődolog jogi sorsát, mégpedig abból az okból, 
hogy a mellékdolog gazdasági – alkalmazási, használati, felhasználási – önállósággal vagy elkülönült fizikai léttel 
(még) nem rendelkezik. Így pl. világos, hogy mind a csónak és az evező, illetve mind a családi ház és az abba 
beépített nyílászáró birtokba vehető testi tárgy, tehát dolog, azonban utóbbiakon (evező, beépített nyílászáró) 
önállóan nem állhat fenn tulajdonjog vagy más dologi jogosultság, hanem azokra ex lege terjed ki a fődolgon 
(csónak, ház) fennálló dologi jogosultság. Ugyancsak fizikai léttel bír, tehát testi tárgy a függő gyümölcs (pl. 
lábon álló gabona), de önállóan birtokba sem vehető, mert fizikai, s így jogi önállóságát magával a birtokba 
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vétellel (vagy az elválással) nyeri el. 
 Az önállótlan dolgok fődologhoz kötött jogi jellege miatt a fő- és mellékdolgokat kapcsolatuk relációjában 
vizsgáljuk. Ezek az ún. dologkapcsolatok. Ilyen dologkapcsolat áll fenn pl. a tartozék és a fődolog, illetve az 
alkotórész és a fődolog között. Az alkotórészre (ilyen a fenti példa szerinti nyílászáró) a dolog tulajdonjoga szintén 
kiterjed, hiszen az úgy van tartósan egyesítve a dologgal, hogy elválasztásukkal a dolog vagy elválasztott része 
elpusztulna, illetve értéke, használhatósága jelentősen csökkenne (5:15. §). Ezzel szemben a tartozékra a fődolog 
tulajdonjoga csupán kétség esetén terjed ki, mivel ez nem alkotórész, hanem csak a dolog rendeltetésszerű 
használatához vagy épségben tartásához rendszerint szükséges vagy azt elősegítő mellékdolog. 
 Ugyancsak dologkapcsolat áll fenn a föld és a rajta álló épület között. A Ptk. sajátos módon, diszpozitív 
jelleggel őrzi meg az aedificium solo cedit antik római szabályát: „Az épület tulajdonjoga – ha az épület és a föld 
tulajdonosa eltérően nem állapodnak meg – a földtulajdonost illeti meg.” [5:18. § (1) bek.]. 
 Vannak egyébként fizikai értelemben olyan önállótlan dolgok is, amelyeket a jogszabály ruház fel önálló 
jogi léttel, mégpedig avégből, hogy azokat a fődolgon fennálló tulajdonjog alól kivegye: „az ingatlanon 
fennálló tulajdonjog a föld méhének kincseire és a természeti erőforrásokra nem terjed ki” [5:17. § (2) bek.]. 
 b) Az alábbiakban az önálló dolgok kategóriáját vizsgáljuk. Az önálló dolgok ugyancsak többféleképp 
osztályozhatók. 

– A dolgokat megkülönböztethetjük aszerint, hogy az államon vagy más speciális jogalanyokon (pl. 
önkormányzatok) kívül bármely természetes vagy jogi személy által – jogi értelemben – korlátlanul vagy 
korlátozottan megszerezhetőek-e. Így vannak forgalomképes, korlátozottan forgalomképes és teljesen 
forgalomképtelen dolgok. Ezek a korlátozások legalább törvényen – azaz magán az Alaptörvényen, vagy 
sarkalatos törvényen, vagy egyszerű törvényen – alapulhatnak, és érinthetik magát a tulajdonjog egészét, 
de akár annak szelvényjogait (birtoklás, használat, hasznosítás, rendelkezés, megterhelés) is. A 
forgalomképesség nem csak ex lege, hanem jogügylettel is korlátozható. A föld méhének kincsei, az 
országos közutak, a Szent Korona, az Országház az állami tulajdon kizárólagos tárgyai. Egyes 
műemlékek a kincstári vagyon részeiként forgalomképtelenek. Az önkormányzati törzsvagyon bizonyos 
tárgyai (pl. közutak) forgalomképtelenek, mások forgalomképessége önkormányzati rendelettel 
korlátozható. A lőfegyverek esetében már a puszta birtoklás joga is korlátozott. A termőföld 
tulajdonjoga természetes személyek esetében területi korlátok között, jogi személyek esetében pedig az 
alanyra irányuló korlátozások között szerezhető meg. A forgalomképesség megállapodással történő 
korlátozására példa lehet az öröklési szerződés. Ebben az esetben az örökhagyó öröklési szerződéssel 
lekötött vagyontárgyat elidegenítő vagy megterhelő rendelkezése semmis [ettől a felek eltérhetnek; 
ld. 7:50. § (1) bek.]. 

– Aszerint, hogy a dologi jog tárgyává tehető önálló dolgon éppen áll-e fenn dologi jog (tipikusan: 
tulajdonjog), azaz valamely jogalany jogi uralma alatt áll-e, beszélhetünk tulajdonban álló és gazdátlan 
(uratlan) dolgokról. 

– Természetből fakadó, fizikai tulajdonságaik szerint megkülönböztetünk: 

• élő és élettelen dolgot, 

• egységes és összetett dolgot, 

• osztható és oszthatatlan dolgot, 

• helyettesíthető és helyettesíthetetlen dolgot,  

• elhasználható (rendeltetésszerű használata következtében megszűnő) és elhasználhatatlan dolgot, 

• meghatározható értékkel bíró és felbecsülhetetlen értékű dolgot, 

• s végül ingó és ingatlan dolgot. 
 A fizikai tulajdonságaik alapján megkülönböztetett dolgok között számos tipikus párhuzam mutatható ki: 

– az összetett dolgok rendszerint oszthatók, 
– az élők általában elfogyaszthatók és ingók, 
– a helyettesíthetetlenek rendszerint elhasználhatatlanok, 
– az ingatlanok rendszerint felbecsülhetők és elhasználhatatlanok. 

 Mindez természetesen nem zárja ki azt, hogy (a fenti sorrendet követve): 
– az egységes dolog ne lenne osztható (pl. termőföld), 
– hogy az élettelen dolog ne lehetne elhasználható (pl. só, gyógyszer), az élő ingatlan (pl. erdő), 
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– vagy, hogy a helyettesíthető ne lehetne elhasználhatatlan (pl. pénz), 
– vagy, hogy ne létezne elhasználható (pl. bánya) vagy felbecsülhetetlen (pl. az Országház) ingatlan. 

 Kiemelendő, hogy e megkülönböztetéseknek nem csupán didaktikai vagy logikai jelentősége van, hanem 
kifejezetten súlyos vagyonjogi is. Az osztályozás létjogosultságát éppen ez adja. 

– Az ingó és ingatlan megkülönböztetés jelentős: 

• a zálogjoggal való megterhelés (kézizálogba csak ingó adható), 

• az elbirtoklási idő hossza (ingónál 10, ingatlannál 15 év), 

• a gazdátlan jogállás (ingatlan nem lehet uratlan), 

• termékszavatosság, termékfelelősség (csak ingóért állhat fenn), 

• elidegenítési korlátozások (cselekvőképtelen kiskorú ingatlana esetén gyámhatósági 
hozzájárulással), 

• az átruházás módja (ingatlannál nyilvántartási bejegyzés is kell), 

• a nem tulajdonostól való tulajdonszerzés (csak ingónál), 

• bizományi, letéti szerződés (csak ingóra köthető) esetén. 
– Az osztható és oszthatatlan megkülönböztetés jelentős: 

• a tulajdonközösség megszüntetése (oszthatatlan esetén a közös tulajdont nem lehet 
természetbeni megosztással megszünteti), 

• a részteljesítés (oszthatónál a jogosult köteles elfogadni), 

• több kötelmi kötelezett (oszthatatlan szolgáltatás esetében egyetemlegesség), 

• részleges szerződésszegés (csak osztható szolgáltatásnál) esetén. 
– A helyettesíthető és helyettesíthetetlen megkülönböztetés jelentős: 

• a nem tulajdonostól szerzés (pénz esetén puszta átruházással), 

• egyes szerződések (kölcsön tárgya csak helyettesíthető, egyszerű letét vagy életjáradék tárgya 
csak helyettesíthetetlen) esetén. 

– Az elhasználható és elhasználhatatlan megkülönböztetés jelentős pl.: 

• a tartós, pl. használati jogviszonyok – így pl. haszonélvezet, haszonkölcsön, haszonbérlet, bérlet 
– esetén, ilyenek tárgya ugyanis csak elhasználhatatlan dolog lehet, vagy 

• a polgári jogi társaságnál (ha hozzájárulásként elhasználható dolgot adnak, az közös tulajdonba 
kerül). 

 
1.2.3. A jogviszony alanya 

 
 Az általános szabály alapján [2:1. § (1) bek.; 3:1. § (1)–(2) bek.] dologi jogi jogviszony – vagyis dologi jog 
vagy kötelezettség – alanya lehet a jogképes személy:  

– a természetes személy, 
– a jogi személy, utóbbin belül 

• a magánjogi jogalanyok (pl. cég, civil szervezet), illetve 

• a közjogi személyek, amelyek többnyire rendelkeznek magánjogi jogalanyisággal is egyszersmind 
(állam, helyi önkormányzat stb.). 

 Szűkebben, csak a tulajdonjogra értelmezve a jog alanyának fent felsorolt különféle jogállásai igen éles 
választóvonalat képeznek, elválasztják ugyanis a magántulajdon különféle fajait a köztulajdon egyes típusaitól 
(ld. a tulajdonjognál). 
 A dologi jogi jogalanyiság fenti általános szabálya ugyanakkor számos korlátozás alá esik. A dologi jogi 
jogszerzés – vagyis a jogviszony alanyává válás – magánjogi és közjogi korlátozásai többféleképp 
csoportosíthatók: 

– a magában a jogalanyban rejlő okok miatt történő korlátozás esetei (pl. az állam, az önkormányzatok, 
az egyházi jogállás, a gazdálkodó és a civil szervezeti jogállás, a külföldi természetes és jogi személyek 
esetén); 

– a jogtárgyban rejlő okok miatti korlátozás (pl. termőföld, műemlékek, utak, speciális jogok, frekvenciák, 
fegyverek, bizonyos érték felettiség); 
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– a jog megszerzésének szabályozott módja szerint (pl. közbeszerzés, verseny, árverés, tőzsde, más 
szabályozott piac); 

– a korlátozás terjedelme szerint: 

• a jog megszerezhetősége (pl. termőföld tulajdonjoga), 

• a megszerzett jog tartalma (pl. tulajdon- vagy birtokszerzési korlát), 

• a megszerzett jog időbeli terjedelme (pl. a földhaszonbérleti jognál), 

• a megszerezhető jogtárgy fizikai kiterjedése vagy más tárgyi jellemzői (pl. földbirtok-maximum) szerint. 
 Ez a vázlatos rendszer arra a kérdésre ad választ, hogy mely természetes vagy mely típusú jogi személy: 

– mit, azaz mely típusú vagy konkrétan mely jogtárgyat, 
– mennyire, azaz mekkora jogi terjedelemben, illetve időbeli vagy tényleges mértékben és 
– hogyan, azaz milyen jogilag szabályozott módon szerezheti meg. 

 A jogviszony alanya alapján kimondott, láthatólag meglehetősen változatos jogi korlátozásokról célszerű 
a dologi jog egyes nevesített jogosultságokat tárgyaló, ún. különös részében szólni részletesebben. 
 

2. KÜLÖNÖS RÉSZ 
 
 A dologi jogi normatant és jogviszonytant magába foglaló ún. általános részt követően értelemszerűen az 
egyes dologi jogosultságokat és a birtokot szabályozó különös rész következik, mely e jogosultságokat a fent 
bemutatott normatív, a Ptk. szerinti sorrendben és rendszerben tárgyalja. 

– Az általános kortárs tankönyvi gyakorlattól eltérően elsőként a birtok jogi szabályozása, azaz a birtokjog 
alapvető ismereteit tárgyaljuk. Ennek az az oka, hogy a legfontosabb vagyontárggyal, vagyis a 
dologgal kapcsolatos valamennyi dologi jogosultság – így a használat, a hasznosítás, az elidegenítés 
és a megterhelés – gyakorlásának a birtok képezi általában a ténybeli és egyes – nem ritka – esetekben 
a jogi alapját.  

– A birtokjogot követi az egyetlen teljes dologi jogosultság, a tulajdonjog szabályozásának bemutatása: az 
alapfogalmakat a tulajdonjog tartalma, védelme és megszerzése után az egyes speciális tulajdoni formák, így a 
közös tulajdon és a társasház intézményi alapjainak a tárgyalása követi. 

– A harmadik, különös részi szerkezeti egység a teljes dologi jog, a tulajdonjog után a nem teljes, azaz 
a korlátolt dologi jogokat vizsgálja ugyancsak abban a sorrendben, ahogy a Ptk. azt szabályozza: a 
zálogjogok bonyolult rendszerét az egyes használati jogok – azaz a földhasználati jog, a haszonélvezeti 
jog, a használati jog, a közérdekű használati jog és a telki szolgalmi jogok – tárgyalása követi. 

– A dologi jogok közhiteles nyilvántartásainak tárgyalása az általános részben is elvégezhető lett volna, 
hiszen ez a szabályozás valamennyi dologi jogosultságot érinti, vagy érintheti. Azért kerül sor ennek 
bemutatására mégis a különös részben, mert a szabályozás nehezen érthető a különös rész ismerete 
nélkül, ill. a nyilvántartási rendszer speciálisan szerveződik: a dologi jog közvetett tárgyának fizikai 
sajátosságához (ingatlan), vagy a dolog különös lekötési módjához (hitelbiztosíték) igazodik. 

 
2.1. A birtokjog 

 
 A birtokjog fogalma tárgyi jogként értendő, nem keverendő össze a birtokláshoz való joggal mint alanyi 
jogosultsággal. A birtokjog nem más, mint a birtokkal kapcsolatos jogi szabályozás rendszere, amely kiterjed: 

– egyfelől a jogos birtok fajtájának, továbbá megszerzésének és elvesztésének, valamint védelmének 
szabályozására; 

– másfelől a jogalap nélküli birtoklás speciális szabályaira. 
 

2.1.1. Alapfogalmak 
 
 1. A birtok: általában puszta tény, amely nagyobbrészt világosan megmutatja a kívülállók számára az adott 
– jogosult vagy nem jogosult – személy bizonyos ingó vagy ingatlan dolog felett fennálló tényleges uralmát. 
A közvélekedéssel szemben a „birtok” mint jogfogalom nem a vagyontárgyat magát jelöli („vidéki 
birtokom”), hanem a birtokláshoz vezető – egy- vagy többmozzanatú – folyamat végeredményét, vagyis a tényleges 
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birtokhelyzetet, azaz a birtoktárgy feletti tényleges uralmat, másként a birtoklást. 
 A birtok azonban – a puszta ténylegességen túl – valójában egy védett alanyi jogosultság is a birtok tárgyának 
közfelfogás szerinti módon történő hatalomban tartására. Az esetek döntő többségében a birtokos személyével 
összefüggésben a birtok mint tény és birtok mint jog egybeesik: vagyis a birtok tárgya az arra jogosult 
személy tényleges birtokában van. 
 2. A birtok tárgya mindig: a dolog. Ennek megfelelően jogi képtelenség más vagyontárgyak – így a jogok 
és követelések – birtoklásáról beszélni. 
 3. A birtokszerzés: a birtoklás, a birtokhelyzet – mint jogi tény – megvalósítása. Ez végbemehet mind reálaktus, 
azaz a dolog feletti tényleges uralom megszerzése, mind pedig jogi aktus, pontosabban: jogügylet, vagyis 
birtokátruházás útján. A birtok megszerzése történhet jogalap nélkül vagy jogcímesen. A jogos, jogcímes birtok 
ugyanakkor nem csupán dologi jogi jogcímen (pl. tulajdonjogon, haszonélvezeti, használati vagy 
kézizálogjogon) alapulhat, hanem kötelmi jogi jogcímen is (tulajdonátruházó, használati, vállalkozási, letéti 
szerződések stb.). 
 4. Birtokos az, aki a birtokhelyzetet a maga vagy más érdekében megvalósítja, azaz a birtoktárgy (dolog) feletti 
tényleges uralmi helyzetet létrehozza és fenntartja, másként fogalmazva, aki a dolog birtokát a maga vagy más érdekében 
megszerzi. Ennek megfelelően a Ptk. 5:1. §-a alapján kétféle birtokosi rezsim létezik: 

– birtokos lehet, aki a dolgot sajátjaként hatalmában tartja (pl. tulajdonos), és az is, aki a dolgot annak 
időleges birtokára jogosító jogviszony alapján tartja a hatalmában (pl. bérlő, haszonélvező); ennek 
megfelelően abban az esetben, ha ugyanaz a dolog egyszerre több személy többféle birtokában áll, 
alapvetően kétféle birtoktani helyzetről beszélhetünk: 

• közös birtok esetén a dolog feletti tényleges uralmat két vagy több személy gyakorolja ugyanolyan 
tartalmú, esetlegesen eltérő mértékű jog alapján (pl. az egyik közös birtokos a dolog 10%-a, a másik a 
dolog 30%-a, a harmadik pedig a dolog 60%-a felett gyakorolhatja különben egyező tartalmú 
birtokosi jogait); 

• a másik birtoktani helyzet az osztott birtok, melyben ugyanaz a dolog két vagy több személy eltérő 
tartalmú jogosultságon alapuló, ezért eltérő tartalmú, de az egész dologra esetlegesen egyszerre kiterjedő 
hatalmában áll, ekkor a két eltérő birtokos elnevezése fő- és albirtokos: 

▪ főbirtokos az a birtokos, akitől a tényleges hatalmat gyakorló albirtokos a birtokát származtatja, 

▪ albirtokos az, aki a dolgot annak időleges birtokára jogosító jogviszony alapján ténylegesen a 
hatalmában tartja. Így a tulajdonos főbirtokos mellett albirtokos lehet a haszonélvező, a bérlő vagy 
a letéteményes. A főbirtokos haszonélvező – aki a tulajdonossal szemben albirtokos (!) – mellett 
albirtokos lehet pl. a bérlő. A bérlő mint főbirtokos – aki a bérbeadó tulajdonossal vagy 
haszonélvezővel szemben albirtokos (!) – mellett albirtokos az albérlő vagy mindezek mellett 
albirtokos a letéteményes. Itt az albérlő, ill. a letéteményes al-albirtokos (pl. tulajdonos → 
haszonélvező → albérlő/letéteményes), al-al-albirtokos (pl. tulajdonos → bérlő → albérlő → 
letéteményes), vagy akár al-al-al-albirtokos (pl. tulajdonos → haszonélvező → bérlő → 
albérlő → letéteményes). 

– A másik fő birtoklási rend szerint birtokos az is, akitől a dolog jogalap nélkül kerül időlegesen más 
személy tényleges hatalmába: a jogcímes fő-, ill. albirtokostól egy jogalap nélküli birtokoshoz, így pl. 
a tolvajhoz. 

 5. Jogos, azaz jogcímes birtok az a birtok, amely arra jogosító jogcím alapján vagy azt kizáró jogcím hiányában jön 
létre. A megvalósult jogos birtok esetében a birtokos abbéli tudomásának, hogy a birtoklásra jogosult-e vagy sem, 
nincs jogi jelentősége. 
 6. Jogalap nélküli birtok az a birtok, amely arra jogosító jogcím hiányában vagy azt kizáró jogcím ellenére jön létre. 
A megvalósult jogalap nélküli birtok esetében ugyanakkor alapvető probléma a látszat („van jogom”) és a 
valóság („nincs jogom”) eltérése és az erről az eltérésről való tudomás megszerzése. Itt alapkérdés, hogy jogcíme 
hiányáról vagy a kizáró jogcím létéről az alaptalan birtokosnak volt-e tudomása, illetve kellett volna-e ezekről 
tudomással bírnia: 

– ha ugyanis a látszat és a valóság eltéréséről tudott, vagy arról tudnia kellett, akkor rosszhiszemű jogalap 
nélküli birtokossal állunk szemben, 

– ha pedig arról nem tudott és nem is kellett tudnia, akkor jóhiszemű jogalap nélküli birtokosról van szó. 
Magánjogi helyzetük – magától értetődően – rendkívül eltérő (ld. alább). 
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 7. Az önhatalom fogalma jogon kívüli kategória: az igény önkényes érvényesítése az állami jogérvényesítés útjának 
kikerülésével az erősebb joga („ököljog”) alapján. Célja szerint két válfaja van: 

– a jogellenes támadás visszaverésére irányuló önvédelem és 
– a már bekövetkezett jogsérelem megszüntetését célzó önsegély. 

 Az állam hozzáállása alapján ugyancsak kétféle lehet: jogilag megengedett, ún. jogos önhatalom, vagy jogalap 
nélküli, azaz tilos önhatalom, mely irányulhat: 

– a birtoktól való jogalap nélküli megfosztásra, vagy 

– a birtoklásban történő jogalap nélküli háborításra. 
 8. A birtokvédelem vagy az elveszett birtok visszaszerzésére, vagy a birtokháborítás megszüntetésére irányuló, 
alkotmányos és magánjogi keretek közé szorított reálaktus (jogos önhatalom), illetve jogilag szabályozott jogérvényesítő jogi 
aktus (birtokper).  Igen sajátos intézmény, mivel elsősorban nem aszerint különbözteti meg a védelemre 
érdemest az arra nem jogosulttól, hogy jogcímes vagy jogcím nélküli birtokos-e, hanem aszerint, hogy a 
birtokot tilos vagy jogos önhatalommal szerezte-e meg. A birtokost ugyanis, legyen bár jogos vagy jogalap 
nélküli, birtokvédelem mindenkivel szemben megilleti, annak kivételével, akitől a birtokot tilos önhatalommal szerezte 
meg [5:5. § (2) bek.]. A kontinentális magánjogi gondolkodás két vezető német alakja szerint a 
birtokvédelemnek két fő indoka van: egyfelől az önhatalom állami visszaszorítása (Savigny), másfelől tulajdonos 
könnyített és gyorsított védelme, hiszen tapasztalati tény, hogy a birtokosok zöme tulajdonos (Jhering). 
 

2.1.2. A birtok megszerzése és elvesztése 
 
 1. A birtok megszerzése és a birtok elvesztése a modern jogrendszerekben, ahol uratlan vagyontömegek 
csak kivételesen létezhetnek, általában korrelatív fogalmak: a birtok elvesztését – ezzel korrelációban és 
rendszerint azonnal – a birtok megszerzése követi és vice versa. Ez alól az általános korrelatív szituáció alól 
két kivétel képzelhető el: 

– az egyik a dolog feletti tényleges hatalom gyakorlásával való végleges felhagyás, a derelikció esete, 
– míg a másik a közös birtok, amikor a birtokszerzés és a birtokvesztés csak részben függ össze 

egymással. 
 Mindezt az is alátámasztja, hogy a Ptk. a birtok elvesztésének főmódjaiként két esetkört nevez meg [5:4. § 
(1) bek.]. Eszerint: 

– a birtokot a birtokos elveszti, ha a dolog feletti tényleges hatalom gyakorlásával véglegesen felhagy; nem 
vész el a birtok ugyanakkor pusztán azzal, hogy a birtokos a tényleges hatalom gyakorlásában időlegesen 
van akadályoztatva, ilyenkor a birtoklási akarat tartja fenn a birtokot (animo retinetur possessio); 

– ugyancsak elveszti birtokát a birtokos, ha a dolog birtokát más szerzi meg (jogutódlás). 
 2. A birtokszerzésnek alapvetően kétféle módja van: az eredeti birtokszerzés a dolog feletti tényleges 
hatalom reálaktussal történő megvalósításával jön létre (5:2. §), míg a származékos birtokszerzés ennél több, 
mert lényege az, hogy a tényleges hatalom megszerzése nem pusztán reálaktussal, hanem élők közötti (inter 
vivos) vagy halál esetére szóló (mortis causa) jogügylettel megy végbe. 
 Élők közti birtokszerzési jogügylet a birtokátruházás (5:3. §), halál esetére szóló birtokszerzési jogügylet a 
jogutódlásra vezető végintézkedés. Utóbbi esetében a birtokos halálával vagy egyéb, jogutódlással való 
megszűnésével a dolog birtoka a hagyaték megnyílásával (jogutódlással) az örökösre (jogutódra) száll át. Az 
örökös vagy a jogutód birtokosi helyzetét az örökhagyó vagy a más jogelőd birtokláshoz való jogcíme 
határozza meg [5:4. § (3) bek.]. 
 3. A birtokátruházás nem más, mint a dolog feletti tényleges hatalom átengedésére irányuló megállapodás. A 
birtokátruházás élők közötti jogügylet, ezért a létrejöttére és az érvényességére a szerződés szabályait (6:63–115. §§) 
kell megfelelően alkalmazni. Ebből következik, hogy amennyiben a birtokátruházás valamilyen okból 
érvénytelen vagy létre nem jöttnek tekintendő, a tényleges birtokszerzés azonban ennek ellenére tényszerűen mégis 
végbement, a birtokszerző a jogalap nélküli birtoklás helyzetébe jut. 
 A birtokátruházás mint a dolog feletti hatalmat átengedő megállapodás megvalósulhat akár tényleges 
átadással, akár tényleges átadás nélkül is. Az alábbi birtokátruházások esetében birtokátadás nem történik. 

– Egyes esetekben – így az ingatlanoknál mindig, és egyes ingóságoknál is bizonyos esetekben – a 
birtok kézből-kézbe történő átadása fizikailag lehetetlen. A birtokátruházás ilyenkor a birtokos dolog 
feletti tényleges hatalmának megszüntetésével megvalósul, ha ebben a birtokos és a birtok megszerzője 
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megállapodnak (longa manu traditio). 
– A Ptk. a főbirtokost és az albirtokost egyaránt birtokosnak tartja: az albirtokos is birtokos, nem 

pusztán birlaló (detentor). Ezért a birtokátruházás megvalósulhat a tényleges hatalom átengedése nélkül is 
olyan megállapodással, amely kizárólag a birtoklási jogcímváltozásra (mutatio causae) irányul [5:3. § (2)–(4) 
bek.]: 

• az albirtokosból birtokos válik (brevi manu traditio), pl. a bérlő megveszi és tovább lakja a bérelt 
ingatlant; 

• birtokosból albirtokos lesz (constitutum possessorium), pl. az eladó eladja az ingatlanát olyképpen, hogy 
abban bérlőként benne marad. 

– Előfordul, hogy a dolog pl. kézizálog-jogosult vagy zálogtartó birtokában van, és a zálogkötelezett 
tartozását a zálogjogosultnak egy harmadik személy fizeti meg. Ekkor ez a harmadik személy a 
helytállása erejéig a zálogjogosult jogutóda lesz, és így a zálogtárgy birtokára lesz jogosult. A 
birtokátruházás ilyenkor sem külön dologátadással, hanem a dolog kiadása iránti igény átruházásával 
valósul meg (cessio vindicationis). 

 
2.1.3. A birtok védelme 

 
 1. A birtoklás a dolog kiaknázásának – használatának, hasznosításának – egyik rendszerinti praktikus 
előfeltétele. Ezen kívül tapasztalati tény, hogy a birtokos általában jogcímes birtokos, tehát a dolgot valamilyen – 
tulajdonosi, korlátolt dologi jogi, kötelmi jogi, családi vagyonjogi stb. – jogcím alapján tartja uralma alatt. 
Ezért – miként azt Jhering felismerte – a birtokvédelem főindoka, hogy a dolgot jogilag védett módon, azaz 
jogcímesen birtokló tulajdonosnak, haszonélvezőnek, bérlőnek (stb.) nyújtson a jogcíme szerinti 
tartalommal és terjedelemben egyszerű és gyors jogvédelmi eszközt, amelynek érvényesítésével helyreállítható 
a dolog további jogszerű élvezetét biztosító, eredeti állapot. 
 2. A birtokvédelem a birtokos védelmére szolgál. Birtokvédelemben részesül: 

– az egyszerű birtokos (itt nincs albirtokosi helyzet) mindenkivel szemben, azt kivéve, akitől a birtokot 
tilos önhatalommal szerezte; 

– a főbirtokos és az albirtokos mindenkivel szemben, azt kivéve, akitől a birtokot tilos önhatalommal 
szerezte, illetve a főbirtokos az albirtokossal – így pl. a bérlővel, a haszonélvezővel – szemben, és 
megfordítva is, azonban csupán a jogcíme szerint, vagyis csak addig a mértékig és csak azokban a 
jogellenes helyzetekben, amelyekben ezt a védelmet a törvény az albirtokosi helyzetre irányadó – 
bérleti, haszonélvezeti stb. – szabályok alapján lehetővé teszi; 

– amikor egy dolgot többen közösen birtokolnak (közös birtok), a birtokvédelem kétirányú: 

• harmadik személyekkel szemben a birtokvédelem önállóan illeti meg a birtokosokat, ezért 
bármelyikük felléphet a dolog közös birtokba bocsátása iránt, de csak akkor, ha a birtokvédelmi 
igénnyel fellépő birtokos a birtokot a kívülállótól nem tilos önhatalommal szerezte; 

• egymással szemben a közös birtokosok a birtokvédelemre a jogcímük erejéig: a birtoklást 
megalapozó jogcímük szerint és birtokhányaduk mértékéig jogosultak. 

 3. A birtokvédelmi eszközök igénybevételére jogosító tényállásokat a Ptk. összefoglalóan „tilos 
önhatalom”-nak nevezi. A tilos önhatalom alapvetően két tényállási csoportba osztható fel: 

– a jogalap nélküli birtokfosztás eseteire, amidőn a birtok teljesen és – alappal feltehetően – véglegesen elvész; 

– és a jogalap nélküli birtokháborítás eseteire, amikor a birtok: 

• megalapozottan feltehetően csak ideiglenesen vész el, 

• csupán részlegesen vész el, 

• nem vész el, csak – teljes vagy részleges – akadályoztatás valósul meg. 
 4. A birtokvédelem három eszköze: az önhatalom, a sommás eljárás és a birtokper (vö. Ptk. 5:6–8. §§). 
 a) A birtokvédelmet megalapozó tilos önhatalom ellen tilos önhatalommal nem lehet jogszerűen fellépni. A 
birtokvédelem kizárólag jogos önhatalom útján gyakorolható az állami eljárások keretein kívül. Az önhatalom a 
következő esetekben és módokon minősül jogilag megengedett birtokvédelmi eszköznek: 

– a jogellenes birtokháborítással sértett birtokos önhatalommal is felléphet birtoka védelme iránt, de csak 
a birtok megvédéséhez szükséges mértékben (ez az arányosság követelménye); 
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– a jogellenes birtokfosztással sértett birtokos ugyancsak felléphet önhatalommal birtoka visszaszerzése 
iránt, ennek azonban már két feltétele van: 

• az arányosság – a szükséges mérték – követelménye mellett további 

• feltétel, hogy megalapozottan legyen az önhatalmat gyakorló által feltehető, hogy másik 
birtokvédelmi eszköz igénybevétele olyan időveszteséggel járna, amely a birtokvédelmet 
meghiúsítaná. 

 b) A sommás eljárás a hatóság, pontosabban a jegyző, és nem a bíróság előtt folyik, ezért az lényegében egy 
sajátos közigazgatási eljárás, amelynek a tipikus közigazgatási eljárásoktól eltérő eljárási – pl. jogorvoslati – 
szabályai vannak: 

– A birtokos a jegyzőtől is kérheti a birtokfosztás vagy a birtokháborítás megvalósításától számított 1 
éven belül az eredeti birtokállapot helyreállítását vagy a zavarás megszüntetését. A jegyző – kérelemre – dönthet 
az időközi hasznok sorsáról és a károk, költségek viseléséről. A határozatot – tekintet nélkül az esetleges 
keresetindításra – 3 napon belül végre kell hajtani. A perindításnak csak akkor van a határozat 
végrehajtására halasztó hatálya, ha a jegyző a hasznok, károk, költségek kérdésében is határozott. A 
birtoklás kérdésében a bíróság elrendelheti a végrehajtás felfüggesztését, ha a határozat megváltoztatása 
megalapozottan várható. 

– A birtokvédelmi igény akkor lesz alaptalan, ha nyilvánvaló, hogy az, aki birtokvédelmet kért, nem jogosult 
a birtoklásra, vagy birtoklásának megzavarását tűrni volt köteles. 

– A jegyző határozata ellen közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs, hanem az, aki a jegyző határozatét 
sérelmesnek tartja, a kézbesítéstől számított 15 napon belül a bíróságtól kérheti a határozat 
megváltoztatását. A keresetlevelet a jegyzőhöz kell benyújtani [új Pp. 566. § (2) bek.]. Ezt a birtokpert 
a másik féllel szemben kell megindítani (vagyis a per polgári eljárás, nem közigazgatási per, hiszen azt a 
sérelmezett határozatot hozó közigazgatási szerv ellen kell megindítani). 

 c) A birtokper nem csupán a jegyző határozata után, hanem ahelyett is igénybe vehető sajátos polgári peres 
eljárás. A per felperese a tilos önhatalommal sértett birtokos, alperese a tilos önhatalommal fellépő. 
 A petitum az eredeti birtokállapot helyreállítására vagy a zavarás megszüntetésére irányulhat. A bíróság a 
birtokláshoz való jogosultság alapján dönt, vagyis azt vizsgálja, hogy a felek közül ki minősül a másikhoz képest 
jogcímes birtokosnak. A bizonyítási terhet a törvény úgy osztja ki, hogy a békés birtoklásban megzavart fél jogosultsága 
vélelmezett. Ezért az alperes köteles annak bizonyítására, hogy a békés birtokossal szemben az ő jogosultsága 
erősebb a dolog birtoklására. 
 A bíróság ítélete az eredeti birtokállapot helyreállítására vagy a zavarás megszüntetésére azonnali hatállyal, 
a fellebbezésre tekintet nélkül kötelez [új Pp. 344. § (5) bek. és 362. § (1) bek. b) pont]. 
 

2.1.4. A jogalap nélküli birtoklás 
 
 1. Ha valaki jogalap nélkül birtokol egy dolgot, az szükségszerűen feltételezi, hogy az, akinek a birtokjoga 
megalapozott, a dolog birtokán kívül van (legalább részben). Az ilyen birtokhelyzet rendszerint olyan 
időtartamban áll fenn, hogy elengedhetetlen rendezni az ez idő alatt a dologban beállott értékcsökkenés (pl. 
károk) és értéknövekedés (pl. időközi hasznok) jogi sorsát, valamint az ezek hátterében álló ráfordítások, 
költségek viselésének a kérdését, mivel az alaptalan gazdagodások meggátlása a vagyonjog egyik fő 
funkciója.  
 2. Jogalap nélküli birtoklás esetében háromféle szereplő képzelhető el: 

– az egyik oldalon a jogos birtokos, 

– a másik oldalon a jogalap nélküli birtokos, amely azonban kétféle lehet:  

• vagy jóhiszemű jogalap nélküli birtokos, aki nem tudja és az adott helyzetben általában elvárható 
gondosság mellett nem is kell tudnia, hogy a dolog birtoklásának az ő esetében nincsen jogi 
alapja, 

• vagy rosszhiszemű jogalap nélküli birtokos, aki tudja vagy az adott helyzetben általában elvárható 
gondosság mellett tudnia kellene, hogy jogalap nélkül tartja a kérdéses dolgot a birtokában. 

 Nyilvánvaló, hogy a három szereplő kár- és költségviselési kötelezettsége, illetve haszonszedési joga 
lényegesen eltér egymástól. Vannak természetesen olyan jogok és kötelezettségek, amelyek függetlenek a 
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jogalap nélküli birtokos jó- vagy rosszhiszeműségétől. A jogos birtokosra vonatkozó szabályok, valamint a jogalap 
nélküli birtokosra irányadó közös szabályok a következők (5:9–12. §§). 

– Aki jogalap nélkül van a dolog birtokában, köteles a dolgot a jogosultnak kiadni. Ezt mindaddig 
megtagadhatja, amíg a birtoklással kapcsolatosan őt megillető igényeket ki nem elégítik. Nem tagadhatja 
meg a dolog kiadását, aki a dolgot bűncselekménnyel, más erőszakos, alattomos úton szerezte. 

– A jogalap nélküli birtokos a dolog fenntartásával rendszerint együtt járó, kisebb kiadások kivételével 
követelheti a dologra fordított szükséges költségei megtérítését, és elviheti az általa létesített berendezési és 
felszerelési tárgyakat. Az elviteli jog (ius tollendi) az állag sérelme nélkül gyakorolható. 

– Ha a jogosult a dolgot megfelelő határidő alatt felszólításra nem szállítja el, és annak máshol való 
elhelyezése aránytalan nehézséggel vagy a költségek előlegezésével járna, a jogalap nélküli birtokos a dolgot 
értékesítheti vagy felhasználhatja. A gyorsan romló dolgot, ha lehet, értékesíteni kell, vagy fel kell használni. 
Az értékesítésből befolyt összeg vagy a felhasznált dolog ellenértéke a jogosultat illeti. 

 3. Önként értetődő, hogy a jóhiszemű jogalap nélküli birtokos rosszhiszemű társához képest preferált jogi 
helyzetben van: egyfelől a vele kapcsolatos szankciók enyhébbek, másfelől ellenszolgáltatásra is szélesebb 
körben tarthat igényt. 
 A szükséges beruházás minőségét meghaladó, ún. hasznos ráfordítások: 

– a jóhiszemű jogalap nélküli birtokos az elsajátított hasznokkal nem fedezett valamennyi hasznos költsége 
megtérítését követelheti, 

– a rosszhiszemű jogalap nélküli birtokos a hasznos beruházásai ellenértékét csak annyiban követelheti 
a jogosulttól, amennyiben azzal gazdagodott (megtérítést a jogalap nélküli gazdagodás szabályai szerint 
követelhet). 

 A visszaköveteléskor meglévő hasznok kiadása: 

– a dolog birtokához ellenérték fejében jutott, jóhiszemű jogalap nélküli birtokos a dolog meglevő hasznait 
nem köteles a jogosultnak kiadni; 

– a rosszhiszemű vagy a dolog birtokához ingyen jutott jogalap nélküli birtokos köteles a jogosultnak kiadni 
a dolog meglevő hasznait 

 A kárfelelősség és a megszűnt (elfogyasztott vagy beszedni elmulasztott) időközi hasznok megtérítéséért való felelősség: 

– A jóhiszemű alaptalan birtokos az addig terjedő időre, amíg a birtokot tőle vissza nem követelik, a 
megszűnt időközi hasznok értéke megtérítésére nem köteles. Nem felelős a dologban bekövetkezett 
károkért. Sőt, a visszakövetelés ellenére sem köteles azoknak az elfogyasztott vagy beszedni elmulasztott 
hasznok értékének megfizetésére, amelyeket vélt jogának megfelelően a visszakövetelésig beszedett vagy 
beszedhetett volna, és nem felel azokért a károkért sem, amelyek a dologban vélt jogának gyakorlása 
következtében keletkeztek. 

– A rosszhiszemű jogalap nélküli birtokos köteles megfizetni a megszűnt időközi hasznok értékét. A 
szerződésen kívül okozott károkért való felelősség szabályai szerint köteles megtéríteni a dologban 
bekövetkezett mindazon károkat, amelyek a jogosultnál nem következtek volna be. 

 
2.2. A tulajdonjog 

 
2.2.1. Alapfogalmak 

 
 1. A tulajdon a dolog felett megvalósítható uralom egyik formája, amely a dolog élvezetét a jogosult számára a 
lehető legteljesebb – de sem nem korlátlan, sem nem korlátozhatatlan – módon biztosítja. 
 Alkotmányjogi szempontból a tulajdon az államhatalom legfőbb korlátja és egyszersmind a magánautonómia 
egyik pilléreként az egyéni szabadság gyakorlásának előfeltétele s egyben eszköze. Ilyenként a modern társadalmak 
és állami berendezkedések rendszerében sajátos, a közjó érdekében szociális kötöttségekkel, társadalmi felelősséggel 
terhelt [Alaptv. XIII. cikk (1) bek.] alapvető emberi jog. 
 A tulajdon a szociális biztonság alapja is, melynek biztosítására Magyarország törekszik [Alaptv. XIX. cikk 
(1) bek.]. E társadalmi méretű biztonság forrása, hogy a közös szükségletek fedezéséhez mindenki köteles hozzájárulni 
egyéni teherbíró képessége és gazdasági részvétele keretei között [Alaptv. XXX. cikk (1) bek.]. 
 2. A tulajdoni viszonyok többes számú alakban (plurale tantum) a magántulajdon és a köztulajdon tartalmára és 
ezek egymáshoz képest történő alakulására vonatkozik. 
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 3. A tulajdoni rend a társadalmon belül a tulajdoni viszonyok összessége, a társadalmi és gazdasági 
berendezkedés meghatározó tényezője. 
 4. A tulajdoni viszonyok részben jogon túli fogalmát meg kell különböztetni a tulajdonjogviszony fogalmától, 
amely a jogosult abszolút szerkezetű jogviszonyát jelenti adott tulajdoni tárgyra vonatkozóan. A tulajdonjogviszony 
alanya(i) szerint a tulajdon(jog)i formák többféleképpen csoportosíthatók. 

– Alanyai közjogi jogállása szerint két alapvető formája van: 

• a magántulajdon (a nem közhatalmat gyakorló személy tulajdona) 

• és a köztulajdon, melynek legnagyobb része a nemzeti vagyon, azaz: 

▪ egyfelől az állami vagyon, amely lehet: 
o kincstári vagyon: kötött, közhatalmi köztulajdonosi vagyon, 
o üzleti vagyon: vagyonjogi köztulajdonosi vagyon; 

▪ másfelől az önkormányzati vagyon, mely: 
o törzsvagyon és az egyéb, forgalomból – teljesen vagy részben – kivett vagyon, valamint 
o az üzleti vagyon. 

– A magántulajdonon belül az alany jogalanyisága szerint két főformája: 

• az egyéni tulajdon (a természetes személy tulajdona), 

• és a társas magántulajdon (vagyonegyesítő jogi személyek tulajdona). 

– Az egyéni tulajdonon belül az alanyoknak az egy adott tulajdoni tárgyhoz képest fennálló egyes vagy többes 
számát alapul véve beszélhetünk: 

• (egyéni) tulajdonról, 

• közös tulajdonról 

• és társasházról, amely az előző kettő sajátos tárgyú kombinációja. 
 5. A tulajdonjog fogalma kettős értelemben használatos: 

– a tulajdonjog mint tárgyi jog szabályozza a magántulajdoni életviszonyok teljességét és megadja a közjogi 
alapokon álló köztulajdonra vonatkozó szabályok alapvető magánjogi kereteit; 

– a tulajdonjog mint alanyi jog(osultság) a tulajdonjogviszony legfőbb tartalmi eleme, amely legitimálja és védi 
a jogosultnak a dolog teljes élvezetére vonatkozó cselekvési lehetőségeit. 

 6. A tulajdoni tárgy a tulajdonjogi jogviszony közvetett tárgyát jelenti, amely nem azonos a dologi jogi 
jogviszonyok közvetett tárgyaival, azaz a vagyontárgyak (dolog, jog, követelés) körével. A tulajdoni tárgyak körét 
csak törvény határozhatja meg, a szabályozás központja a Ptk. 5: 14–20. §-ában található. Tulajdoni tárgy lehet 
ennek megfelelően: 

– általában a dolog (birtokba vehető testi tárgy) tulajdonjog tárgya lehet; 

– sajátos módon ugyan, de ugyancsak tulajdonjog tárgyai lehetnek az egyes különös dolgok, így: 

• a pénz, 

• az értékpapír, 

• a dolog módjára hasznosítható természeti erők, 

• és az állatok; 

– járulékosan (nem önállóan) kiterjed a tulajdonjog: 

• a fődolog tulajdonjoga minden esetben az alkotórészekre, 

• a fődolog tulajdonjoga kétség esetén a tartozékokra; 

• eltérő megállapodás hiányában a földtulajdonost illeti az épület tulajdonjoga, 

• az ingatlanon fennálló tulajdonjog a hasznosítási lehetőségek határáig kiterjed: 

▪ a föld feletti légtérre 

▪ és a föld alatti földtestre; 

• még járulékosan sem terjed ki az ingatlanon fennálló tulajdonjog: 

▪ a föld méhének kincseire 

▪ és a természeti erőforrásokra. 
 

2.2.2. A tulajdonjog tartalma 
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 A tulajdonjog tartalma nem egyezik meg a tulajdonjogi jogviszony tartalmával. Az abszolút szerkezetű jogviszony 
tartalma ugyanis a jogosult oldaláról nem más, mint maga a tulajdonjog (amelynek tartalmáról külön kell szólni), 
míg a kötelezetti oldalról a jogviszony tartalma a tulajdonjog elismerése, a joggyakorlás tűrése, valamint a tartózkodás 
a joggyakorlás zavarásától. 
 A tulajdonjog a dolog feletti legteljesebb, de nem korlátlan és nem korlátozhatatlan uralmat biztosító 
jogosultság. A tulajdonjog tartalma ezek szerint a tulajdonost illető jogok a maguk köz- és magánjogi korlátaival 
együtt, amely utóbbiak egy része felfogható a tulajdonost terhelő kötelezettségként is. 
 A tulajdonjogból fakadó előnyöket (commoda) húzó tulajdonosnak ugyanis viselnie kell a tulajdonjoggal 
összefüggő terheket (incommoda) is. Ezt az ősi természetjogi elvet megfogalmazták már a kora császárkori Róma 
jogtudósai (Sabinus, Paulus) is: „secundum naturam est commoda cuiusque rei eum sequi, quem sequentur incommoda” – 
„természetszerűleg azt illetik a dolog hasznai, aki annak terheit viseli” (vö. D. 50,17,10). 
 A Ptk. szerint: „A tulajdonost tulajdonjogának tárgyán – jogszabály és mások jogai által megszabott korlátok 
között – teljes és kizárólagos jogi hatalom illeti meg.” [ld. 5:13. § (1) bek.]. 
 A „teljes és kizárólagos jogi hatalom” fogalmának elemeit a Ptk. csak példálódzva nevesíti. Eszerint a 
tulajdonost megilletik a tulajdonjog köz- és magánjogi úton korlátozható ún. szelvényjogai, amelyek különösen az 
alábbiak: 

– a birtoklás joga, és – tegyük hozzá – ezzel együtt a birtokvédelem joga, 

– a használat joga, s ezzel együtt az elhasználás joga, 

– a hasznosítás joga, ezzel együtt a felhasználás és feldolgozás joga, 

– a hasznok szedésének joga, azaz a természetes és jogi gyümölcsök elsajátítása általában puszta elválással 
(separatio), azaz nem beszedéssel (perceptio), 

– a rendelkezés joga: a szelvényjogok gyakorlásának átengedése, az elidegenítési jog és a megterhelés joga, 

– a jogosulatlan behatások kizárásának joga, vagyis a birtokvédelem mellett a tulajdonvédelem külön 
rendszere (ld. alább), 

– mindezek mellett a tulajdonos joga a tulajdoni tárgy megsemmisítésének joga, 

– és az itt felsorolt valamennyi jogosultság gyakorlásától való tartózkodás, vagy az azokkal való végleges felhagyás 
joga. 

 
2.2.2.1. A birtoklás, a használat, a hasznosítás és a haszonszedés joga és ezek korlátai 

 
 1. A tulajdonost megilleti a birtoklás joga, vagyis az a jog, hogy a dolgot a birtokjogi szabályok alapján (ld. 
fent) a hatalmában tartsa. Megilleti ebből fakadóan a birtokvédelemhez való jog is: ha a birtoklás jogát közvetlenül 
maga gyakorolja, a birtokvédelem az általános birtokvédelmi szabályok alapján illeti meg, akkor azonban, ha a 
tulajdoni tárgy birtokát dologi, kötelmi vagy más jogi jogcímen ideiglenesen más személyre ruházza, 
birtokvédelemben csupán főbirtokosként részesülhet (ld. fent). 
 2. Annak fejében, hogy a tulajdonos jogosult a dolgot használni és a dolog hasznait szedni (commoda, ld. 
fent), viseli a dologgal járó terheket (incommoda) és a dologban beállott azt a kárt, amelynek megtérítésére senkit sem 
lehet kötelezni (casum sentit dominus; 5:22. §). A dologgal járó teher fogalma többrétű: 

– az jelenti egyfelől az – objektíve és szubjektíve felmerülő – értékőrző és értéknövelő beruházások, 
ráfordítások költségeit, 

– másfelől a tulajdonosi szelvényjogok köz- és magánjogi korlátait, 

– harmadrészt a közterheket (adó, illeték, vám, járulék stb.). 
 A kárveszélyviselés kötelezettsége azoknak a dologban beállott (nem csupán fenyegető!) károknak a 
viselésére vonatkozik, amelynek megtérítésére mást nem lehet kötelezni. A dologban beállott károk (damnum 
emergens) megtérítésére, ill. viselésére kötelezhető a tulajdonoson kívül különösen: 

– a jogellenes károkozó, 

– a kártalanításra kötelezett, 

– a biztosító, 

– az érvénytelen szerződés alapján szolgáltatáshoz jutó fél, 

– az érvényes szerződés alapján teljesítést kapott fél, 
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– az átvétellel késedelembe esett jogosult, 

– az adásvétel alapján a jog bejegyzése előtt az ingatlan birtokát megszerző fél, 

– a lízingbe vevő. 
 3. A dolog használata a saját vagy az idegen dolognak és a dolog időközi hasznainak a rendeltetéshez igazodó – 
rendeltetésszerű vagy nem rendeltetésszerű – igénybe vétele anélkül, hogy a dolog használata során (esetleg éppen annak 
folytán) keletkezett hasznainak (hozam, hozadék, természetes vagy jogi gyümölcs) elsajátítására a használó 
jogosulttá válna. A nem rendeltetésszerű igénybe vétel ugyancsak használatnak minősül, akkor azonban, ha arra 
idegen dolog vonatkozásában kerül sor, szankcióval sújtott [például 6:167. § (2) bek.; 6:227. § (2) bek.]. El- és 
felhasználás az, amikor a használt dolog a rendeltetésszerű használata során elenyész: ha külön haszon keletkezésével, 
akkor felhasználás, ha anélkül, akkor elhasználás. A tényleges használat fogalma nem szükségszerűen egyezik meg a 
használati jog fogalmával, mivel az utóbbit valamely jogcím mindig megalapozza, azonban az előbbit nem 
feltétlenül. A dolog használata általában – a dolog jellegétől és rendeltetésétől függően – előfeltételezi a dolog 
tényleges hatalomban tartását, vagyis azt, hogy a használó a birtokos vagy az albirtokos jogállásában legyen. 
 4. A hasznok elsajátításának joga, mely akár dologi jogi (pl. haszonélvezet), akár kötelmi jogi (pl. bérleti 
szerződés) jogcímen alapulhat, nem a használati jog, hanem a hasznosítási jog (haszonszedési jog) fogalmi 
körébe tartozik. A használat joga a használati szerződések esetében azonban olykor magába foglalja a dolog 
korlátozott hasznosítási jogát is. Ez azt jelenti, hogy a hasznosításra az albirtokos csak a főbirtokos engedélyével 
jogosult, illetve fokozott kárfelelősség terheli az albirtokost, ha a használatba kapott dolgot engedély nélkül adja 
tovább harmadik személy használatába (a haszonbérletnél hasznosításra is). 
 5. A tulajdonosi szelvényjogok gyakorlásának közjogi korlátai igen sokfélék. Önmagában a birtoklás 
jogának közjogi korlátja pl. az egyes veszélyes dolgok (vegyszerek, gyógyszerek, fegyverek) hatalomban 
tartását korlátozó normák, ill. a birtoklás ellenőrzését, nyilvántartásban vételét előíró jogszabályok. A 
használati jog közjogi korlátai pl. személygépkocsik esetében a közlekedési szabályok, valamint az üzemben 
tartás engedélyhez kötése. A hasznosítás és haszonszedés jogának közjogi korlátai a termőföld művelésére és a 
mező-, erdőgazdálkodásra vonatkozó ágazati jogszabályok stb. Van természetesen olyan közjogi korlátozás 
is, amely együttesen valamennyi szelvényjogot – így közvetve az alább tárgyalandó rendelkezési jogot is – korlátozza. 
Ilyen a tulajdon egészét elvonó kisajátítás és az elidegenítési kötelezettség, valamint a tulajdoni tárgy kiaknázását 
időlegesen korlátozó vagy megszüntető közérdekű használat. Ezek ellentételezése az azonnali, feltétlen és 
teljes kártalanítás. 
 6. A tulajdonosi szelvényjogok gyakorlásának magánjogi korlátai ugyancsak igen sokszínűek. Ezek közül 
számosat maga a Ptk. nevez meg: 

– egyesek – nyilván tipikusan – a dologi jogban, 

– mások az e szelvényjogok gyakorlásának jogcímet biztosító szerződések általános és különös szabályai 
között találhatók. 

 Ehelyütt a dologi jogi korlátokról lesz bővebben szó. Példaként álljon itt a kötelmi jogi korlátok közül a termőföld 
haszonbérletére vonatkozó szabályok köréből a művelési kötelezettség és a rendes gazdálkodás kötelezettsége, 
melyek a földhasználat és a földhasznosítás lehetséges módja tekintetében kötik a tulajdonos kezét a termőföld 
rendkívüli védelmet érdemlő jellege folytán. 
 A dolog használatának általános magánjogi korlátja szerint a tulajdonos a dolog használata során köteles 
tartózkodni minden olyan magatartástól, amellyel másokat, különösen a szomszédokat szükségtelenül zavarná, vagy 
amellyel jogaik gyakorlását veszélyeztetné (5:23. §). Vannak olyan magánjogi korlátozások is, amelyek a más személy 
tulajdonjoga gyakorlásának elősegítésére irányulnak, illetve olyanok is, amelyek a másik tulajdonos személyét magát 
védik. Ezek azonban nem a használat általános korlátainak körébe, hanem az egyes speciális korlátozások 
körébe utalandók. Ilyenek főként: a szomszédjogok, a szükséghelyzetbeli használat és a túlépítés. 
 7. A szomszédjogi szabályozás a Ptk. mellett egy rövid külön törvényben ment végbe (a szomszédjogok és 
a tulajdonjog korlátainak különös szabályairól szóló 2013. évi CLXXIV. törvény; Szjtv. 1–6. §§). 
Szomszédjogok ezek alapján: 

– a szomszédos épület földtámasz joga (5:24. §); 

– a szomszédos telek igénybevétele számos célból, így pl. közérdekű munkálatok elvégzése, állatok befogása, 
az áthajló ágak gyümölcsének összegyűjtése, az ágak és gyökerek eltávolítása, a szomszéd földön 
való építkezés, bontási, átalakítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából a szükséges 
mértékben kártalanítás ellenében (5:25. §); 
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– visszatartási jog a tilosban talált állat esetén 

– a kirepült méhraj befogásának joga; 

– a szomszédos ingatlanról áthullott termény felszedésének joga 

– telekhatáron álló növény és terménye elsajátítása feletti egyenlő jog; 

– telekhatár objektumok közös használata stb. 
 8. A szükséghelyzetbeli használat joga alapján a másnak életét, testi épségét közvetlenül fenyegető és más módon el nem 
hárítható veszély (=szükséghelyzet) esetén a tulajdonos köteles tűrni, hogy dolgát a veszély megszüntetése céljából 
a szükséges mértékben igénybe vegyék, felhasználják, vagy abban kárt okozzanak. 
 Ha az effajta közvetlen veszély nem az életet vagy a testi épséget, hanem a vagyont fenyegeti, akkor ez a 
tűrési kötelezettség a tulajdonost csak akkor terheli, ha a fenyegető kár (damnum infectum) előreláthatóan jelentős 
mértékben meghaladja azt a kárt, amely a tulajdonost a behatás következtében érheti. 
 A szükséghelyzetbe került fél kártalanítással, a szükséghelyzetben cselekvő pedig – ha indokolatlanul nagy kárt 
okozott – deliktuális kártérítéssel tartozik. 
 Fenntartja a magyar jog a lex Rhodia de iactu mercium ókori szabályát. Eszerint akkor, ha több személy életét, 
testi épségét vagy vagyonát fenyegető veszélyt egyes veszélyeztetett tárgyak feláldozásával hárítanak el, az ebből 
eredő kárt és a veszély elhárítására fordított szükséges költséget, ha e tárgyak feláldozása szükséges volt, 
veszélyeztetett érdekeik arányában valamennyien viselik [Ptk. 5:26. § (3) bek.]. 
 9. Túlépítés az, amikor a tulajdonos földje határain túl – jogalap nélkül – építkezik. A jogalap nélküli birtokláshoz 
hasonlóan a túlépítő is kétféle lehet: 

– a jóhiszeműt túlépítő, aki nem tudja és kellő gondosság mellett sem kell tudnia, hogy földje határát 
átlépve építkezett, illetve 

– a rosszhiszemű túlépítő, aki tudja vagy a kellő gondosság mellett tudnia kellene, hogy földje határain 
túl építkezett. 

 Jóhiszemű túlépítés esetén a szomszéd követelheti, hogy a túlépítő 

– a beépített rész használatáért és az értékcsökkenésért adjon kártalanítást, 

– osztható föld esetén a beépített részt, oszthatatlanság esetén az egész földet vásárolja meg, ha a föld 
fennmaradó része így használhatatlan, vagy a földdel kapcsolatos jog vagy foglalkozás gyakorlása 
ellehetetlenült vagy számottevően költségesebbé vált. 

 Rosszhiszemű túlépítés esetében vagy akkor, ha a szomszéd a túlépítés ellen még időben tiltakozott, a 
szomszéd a fentieken kívül követelheti, hogy  

– a túlépítő a saját költségén az épületet bontsa le az építőanyagra vonatkozó elviteli joga ellenében, vagy 

– a saját földjét és az épületet, azok értékének megtérítése ellenében bocsássa a tulajdonába. 
 

2.2.2.2. A rendelkezés joga és annak korlátai 
 
 1. A tulajdonjogot a rendelkezési jog teszi a dolog feletti teljes hatalommá (plena potestas), vagyis az egyéb 
szelvényjogokat magukba foglaló egyes korlátolt dologi jogoktól elsősorban az különbözteti meg a tulajdonos 
teljes hatalmát, hogy ő a dolog felett rendelkezni is jogosult, azaz például joga van arra (5:30. §): 

– hogy a dolog birtokát másnak átengedje, 

– hogy a dolog használatát másnak átengedje, 

– hogy a dolog hasznai szedésének jogát másnak átengedje, 

– hogy a dolgot biztosítékul adja, 

– hogy a dolgot más módon megterhelje, 

– hogy a dolog tulajdonjogát másra átruházza, 

– hogy a dolog tulajdonjogával felhagyjon (ingatlan esetén erre nincs mód). 
 2. A rendelkezési jog legfontosabb magánjogi korlátja az elidegenítési és terhelési tilalom (5:31–34. §§). Az 
elidegenítési és a terhelési tilalom alapulhat: 

– a tulajdonos rendelkezésén a tulajdoni tárgyra vonatkozó jog (pl. tartási jog) biztosítására (ingatlan esetén a 
nyilvántartásban a biztosított jogot is fel kell tüntetni, hiszen e tilalmak annak megszűnésével 
megszűnnek), 

– továbbá jogszabályon, 
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– valamint bírósági határozaton. 
 Az elidegenítési és terhelési tilalom joghatása az, hogy a tilalomba ütköző rendelkezéshez a jogosult 
hozzájárulása szükséges, a tilalommal ellentétes rendelkezés pedig relatíve hatálytalan azzal szemben, akinek jogát a 
tilalom biztosítja. 
 Nem korlátozza ellenben ez a tilalom a jóhiszeműen és ellenérték fejében jogot szerzők jogszerzését. 
 

2.2.3. A tulajdonjog védelme 
 
 1. A tulajdonjog védelme – a magántulajdon rendkívüli társadalmi és gazdasági jelentősége folytán – többféle 
jogágazati rendszerben is védelmezett jogosultság: 

– a közjogi tulajdonvédelem körében beszélhetünk a tulajdon 

• alkotmányjogi (alapjogi szintű védelem, társadalmi felelősség szerinti korlátozhatóság, garanciális 
kisajátítás), valamint 

• büntetőjogi (vagyon elleni és egyes gazdasági bűncselekmények) és 

• szabálysértési jogi védelméről; 

– a magánjogi tulajdonvédelem eszközei pedig a következők: 

• a birtokvédelem eszközei közül 

▪ közvetlenül a tulajdonost védi a jogos önhatalom, 

▪ és közvetetten (a birtokláson keresztül) védik a tulajdonost (is) a birtokvédelem egyéb, fent 
bemutatott eszközei; 

• a tulajdoni per (rei vindicatio), 

• a tulajdon háborítatlanságát védő per (actio in rem negatoria), 

• a végrehajtási igényper,  

• és az ingatlan-nyilvántartási igények. 
 2. A tulajdonjog abszolút szerkezetű jogviszonyból eredő, sajátos jogosultság, amelynek megsértéséből ún. 
relatív jogi helyzet keletkezik. Ez a jogi helyzet, amelyből a tulajdoni igény fakad, teszi alkalmazhatóvá a 
tulajdonvédelem magánjogi eszközeit. 
 A tulajdonvédelemnek a magántulajdon jelentőségével arányban álló súlyt az ad, hogy a tulajdoni igény nem 
évül el (5:35. §). Ez azt jelenti, hogy a tulajdoni igény mindaddig fennáll, amíg a tulajdonjog, illetve az azt ért 
sérelmes helyzet meg nem szűnik. Ha a tulajdoni tárgy már nincs meg, akkor az igény elévülő kötelmi igénnyé alakul át. 
 3. A tulajdonos a birtokvédelem szabályai szerint önhatalommal is kizárhat vagy elháríthat minden olyan jogellenes 
beavatkozást vagy behatást, mely tulajdonjogának gyakorlását akadályozza, korlátozza, lehetetlenné teszi. 
 4. A tulajdoni perben (rei vindicatio) a tulajdonos a tulajdonjoga alapján követelheti a jogalap nélküli birtokostól a 
dolog kiadását. Ez azt jelenti, hogy a pernyertességhez annak bizonyítása szükséges, hogy a felperes a dolog 
tulajdonosa, és a perbe vitt dolog birtoklásához való joga a tulajdonjogán alapul. 
 Ingatlan esetében ez azt jelenti, a felperes a bejegyzett tulajdonjogára hivatkozik, amellyel szemben az alperes 
csupán arra hivatkozhat, hogy a bejegyzés a jogát sérti, mert pl. a felperest megelőzően már tulajdont szerzett. 
Ugyancsak ingatlan esetén akkor, ha a felperesnek nincsen bejegyzett tulajdonjoga, akkor annak bejegyzése iránt 
indíthat pert, ez azonban nem rei vindicatio, hanem már ún. ingatlan-nyilvántartási igény (bejegyzési keresettel 
érvényesíthető igény). 
 Ingók esetén már nehezebb a felperes perbeli helyzete, mert ekkor közhiteles nyilvántartáson kívüli 
tulajdonjogról van szó: 

– vagy azt kell bizonyítania, hogy valamely eredeti szerzésmód (elbirtoklás, hatósági árverés, foglalás, találás) 
útján szerzett tulajdont, 

– vagy származékos szerzésmód (átruházás, gyümölcsszerzés, feldolgozás, öröklés, tulajdonszerzés vadakon, 
halakon) esetén jogelődei tulajdonszerzését is köteles bizonyítani mindaddig, amíg egy eredeti 
szerzésmóddal ez a láncolat meg nem szakítható. Ez oly súlyos bizonyítási teher, hogy az effajta 
bizonyítást probatio diabolica-nak is nevezik. 

– Mindezzel szemben az alperesnek mindössze azt kell bizonyítania, hogy a tulajdonostól közvetlenül (pl. 
haszonélvező, bérlő) vagy közvetetten (pl. albérlő) eredő vagy törvényen alapuló jogcíme van a birtoklásra. 
Ha az albirtokos a birtokot jogosulatlanul engedte át harmadik személynek, a tulajdonos a harmadik 
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személytől az albirtokos nevében követelheti, hogy a dolgot az albirtokosnak adja vissza. Ha az albirtokos 
a dolog átvételét megtagadja, a tulajdonos a dolog kiadását saját részére követelheti. 

 5. A tulajdon háborítatlanságát védő perben (actio in rem negatoria) a tulajdonos ugyancsak a tulajdonjoga alapján 
követelheti a jogellenes beavatkozás vagy behatás megszüntetését. Ennek folytán a bizonyítási teher a tulajdoni 
perhez hasonlóan alakul azzal, hogy itt a kereset csak negatívumra irányulhat: 

– egyfelől a háborító magatartás abbahagyására kötelezésre, 

– másfelől a jövőre nézve a háborító magatartástól történő eltiltásra.  

 6. A végrehajtási igényperben keresettel kérheti a lefoglalt vagyontárgy foglalás alóli feloldását az, aki arra tulajdonjoga 
alapján tart igényt (vagy más olyan joga alapján, mely végrehajtás során történő értékesítésnek akadálya). 
Nem tarthat igényt a lefoglalt vagyontárgyra az, aki a végrehajtandó tartozásért az adóssal egy sorban felel. A 
haszonélvező a haszonélvezeti joggal terhelt ingatlan foglalás alóli feloldását nem kérheti. Közös tulajdonban lévő 
vagyontárgy foglalás alóli feloldását bármelyik tulajdonostárs önállóan is kérheti (új Pp. 538. §). Ha a bíróság 
az igénykeresetnek helyt ad, az igényelt vagyontárgyat feloldja a foglalás alól, vagy, ha a vagyontárgyat már 
értékesítették, a vételárnak megfelelő összeg (ha az a végrehajtó letéti számláján rendelkezésre áll) kiutalását 
rendeli el. Ha a bíróság a haszonélvező igénykeresetének helyt ad, a vagyontárgyat kizárólag a haszonélvező 
vonatkozásában oldja fel a foglalás alól azzal, hogy azt csak a haszonélvezeti jog megszűnése után lehet értékesíteni (Pp. 
544. §). 
 7. Az ingatlan-nyilvántartási igény esetében három különböző igényfajta létezik: 

– bejegyzési igény esetén az ingatlantulajdonos a tulajdonjogot ingatlan-nyilvántartáson kívül szerezte, és 
igényt tart arra, hogy tulajdonjogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezzék (5:37. §); 

– törlési igénynek a jogbejegyzés vagy a tényfeljegyzés alapjául szolgáló jogügylet érvénytelensége vagy a 
bejegyzés utólagos helytelenné válása miatt van helye (5:183. §). Eszerint keresettel kérheti a bíróságtól 
(Inytv. 62. §): 

• a bejegyzés törlését és az eredeti állapot visszaállítását érvénytelenség címén az, akinek nyilvántartott jogát a 
bejegyzés sérti (és az ügyész), 

• csak a bejegyzés törlését az az érdekelt, aki bizonyítja, hogy a bejegyzett jog elévült vagy megszűnt, 
illetőleg a nyilvántartott tény megváltozott. 

– kiigazítási igény esetén bejegyzés kiigazítását kérheti keresettel az, aki a téves bejegyzés folytán sérelmet 
szenvedett; perindításnak akkor van helye, ha az ingatlanügyi hatósági eljárásban a sérelem nem orvosolható. 

 
2.2.4. A tulajdonjog megszerzése 

 
 1. A tulajdonjog megszerzésének tényállási elemei alapján igen számos és meglehetősen eltérő módja 
(modus adquirendi rerum dominii) van, ezeket többféleképpen csoportosíthatjuk: 

– a dolog keletkezésével vagy a már meglévő dologra történő szerzésmódok, 

– a birtoklással összefüggő vagy az attól független szerzésmódok, 

– az eredeti vagy a származékos szerzésmódok. 
 2. A modern jogok a szerzésmódok eredeti–származékosra történő felosztását tekintik mértékadónak, 
jóllehet a Ptk. a felosztást nem teszi magáévá. A felosztás eredete a középkorba vész. A 14-15. századi 
kommentátorok (talán Bartolus) használta ezt a felosztást elsősorban didaktikai okokból a számos szerzésmód 
megkülönböztetésére. Ezután a 17. századi természetjog (először talán Hugo Grotius) alkalmazta a 
csoportosítást a nemzetközi közjogban a területszerzési módokra, majd a 18-19. századi német pandektisztika 
használta fel a magánjog tulajdonszerzési módjainak csoportosítására. A fogalmak Arisztotelész tanainak 
alapján Immanuel Kant óta (18. század) a filozófiában, illetve az ismeretelméletben is használatosak mint a 
megismerés (aquisitio) eredeti és származékos módjai. 
 Az eredeti szerzésmód (acquisitio originaria) nem tételez fel a dolgon korábban fennállt tulajdonjogot. 
Ennek megfelelően a szerzésmód tényállási elemeinek megvalósulásával új tulajdonjog jön létre, ezért az a 
terjedelmében sem igazodik a dolgon korábban esetleg fennállott – szolgalommal, haszonélvezettel, zálogjoggal 
terhelt – korábbi tulajdonjoghoz, az eredeti szerzésmód ezért – általában – tehermentes szerzés. Melyek a 
csoportjai? 

– A tulajdonjog egy addig más tulajdonában nem álló dolgon jön létre. 
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– A dolog más tulajdonában áll, de a jogszerző a tulajdonos közreműködése nélkül hozza létre a 
tulajdonjogát. 

– A tulajdonjogot a jogszerzőtől is független tény – természeti esemény vagy harmadik személy 
cselekménye – folytán szerzi meg. 

 Származékos tulajdonszerzés (acquisitio derivativa), másként jogutódlás (successio) más személy – a szerzést 
követően: jogelőd – már fennálló tulajdonjogának megszerzése tőle magától, vagy reá tekintettel. A származékos 
jogszerző nem új tulajdonjogot hoz létre, hanem tulajdonjogát a jogelőd tulajdonjogából származtatja. Ekként ezek 
a szerzésmódok egyfelől nem eredményeznek tehermentes szerzést, azaz a terhek fennmaradnak, másfelől 
akkor, ha a jogelőd nem volt tulajdonos, a jogutód sem válik – néhány kivételtől eltekintve – tulajdonossá. Az 
ókori római jogi regulán alapuló, ún. nemo plus iuris elve szerint: „senki nem ruházhat át másra több jogot, 
mint amivel maga rendelkezik (nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habe<re>t; vö. Ulpianus D. 
50,17,54). 
 3. A származékos szerzésmódok legjelentősebb faja az ún. átruházás. Átruházás esetén a tulajdonjog 
megszerzésének az érvényes szerzésmódon túlmenően további feltétele is van: ez a szerzéscím (iusta causa adquirendi). 
A szerzéscím jogi alapja az elkötelező ügylet (adásvétel, ajándékozás, tartási szerződés stb.), amelynek a 
szerzésmódot jogilag megalapozó rendelkező ügylet (az átruházás) a végrehajtása. A szerzéscím önmagában csupán 
kötelmi követelési jogot biztosít a jogutódnak. A tulajdonátszállás emellett vagy ehelyett kapcsolódhat a 
szerzésmódot jelentő rendelkező ügylethez. Mindezek alapján Európában háromféle tulajdonszerzési modell 
alakult ki: 

– a kauzális, avagy konvencionális modell érvényesül a francia magánjogban, eszerint a tulajdonszerzést az 
elkötelező ügylet önmagában megalapozza, nem szükséges ahhoz ezen felül a rendelkező ügylet 
foganatosítása is; 

– az absztrakt modellben (német jog) az érvényes szerzésmód magában is képes a jogváltozást előidézni; 

– ezekkel szemben (a római jogot követő) tradícionális modellben (magyar, svájci, osztrák jog) mind a 
szerzéscím, mind a szerzésmód érvényessége elengedhetetlen a tulajdonszerzéshez. 

 4. A tulajdonszerzés módjai körében szokásos megkülönböztetni ingók és ingatlanok eredeti és 
származékos szerzésmódjait. Ezt a felesleges, duplikáló felosztást az alábbiakban mellőzzük. 
 A szerzésmódok Ptk.-beli szabályai ugyanis rendszerint az ingókra vannak szabva, hacsak a természeténél fogva 
egy-egy szerzésmód nem kizárólag az ingatlanokra (ilyen pl. a kisajátítás, a növedék, ráépítés), vagy kizárólag 
az ingókra (pl. gazdátlan javak elsajátítása) vonatkozhat. Ezért elegendő bemutatni az elsősorban az ingókra 
irányadó szabályokat, és ezekhez képest megadni az ingatlanokra vonatkozó kivételnormákat.  
 5. Megjegyzendő, hogy a még tankönyvirodalom szintjén sem egységes az egyes, törvényben nevesített 
szerzésmódok beosztása ezen elméleti kategóriák alá. Egy-egy tankönyv eltérően sorolja be pl. a 
gyümölcsszerzést, a vadak és halak megszerzését és a ráépítést. 
 Ennek a zavaró jelenségnek döntően az az oka, hogy másként definiálják az eredeti és a származékos 
szerzésmód fogalmát, és ennek folytán logikus, hogy az egyes szerzésmódok besorolása is eltérő lesz. Így 
viszont az egész felosztás elveszti létjogosultságát, hiszen communis opinio nem támasztja alá az alapvető 
fogalmakat, s így az eredmény is zavaros. 
 Ebből következik, hogy az eredeti és a származékos szerzésmódok fogalma tartalmi jegyeinek 
meghatározása kapcsán vissza kell menni a magyar magánjog számára alapul vehető, történetileg legközelebb 
álló tartalmi meghatározáshoz. Ezt a pandektisztika tana nyújtja (ld. fentebb, a 2. szövegközi pont alatt). 
 Mellőzni kell az eredetiség vagy származékosság fogalmi jegyei köréből azt a szempontot, hogy a 
jogszerzés a dolog keletkezésével vagy a már meglévő dologra történik-e. Ez ugyanis ez nem része az eredetiség 
fogalmának, hiszen ott az a döntő, hogy a tulajdonjog új-e, nem a tulajdoni tárgy (ld. az említett 2. pont alatt). 
Jöhet létre ugyanis új tulajdonjog már meglévő dologra is (pl. elbirtoklás), és keletkezhet származékosan 
tulajdonjog egy korábban önálló dologként nem létezett dolgon is (pl. növedék, ráépítés, gyümölcsszerzés). A 
lényeges szempont az, hogy származékosság esetén a jogszerzés vagy magától a jogelődtől, vagy a jogelőd jogára 
tekintettel történjék (az eredeti szerzésmód tartalmát ld. a 2. pontban).  
 Mindezek előre bocsátásával ehelyütt osztályozva vizsgáljuk meg a Ptk.-ban az eredeti és származékos 
jelleg alapján – mértéktartó módon – cím szerint nem, de a szabályozások szövegéből olykor világosan 
kiolvasható módon mégis csak besorozott szerzésmódokat. 
 6. Előrebocsátandó végül, hogy szinte valamennyi szerzésmód esetében döntő jelentőséggel bíró körülmény 
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a jogszerző jó- vagy rosszhiszeműsége. Vannak persze olyan szerzésmódok is, ahol a jóhiszeműség kérdése 
kifejezetten kerülendő (pl. elbirtoklás), s vannak olyanok is, amelyek esetében a jó- vagy rosszhiszeműség 
problémája egyszerűen fel sem merül (pl. növedék). 
 Ugyancsak megjegyzendő, hogy garanciális okokból – sajátos módon – egyes esetekben (pl. az ingatlan-
nyilvántartásban bízva jogot szerző jóhiszeműsége) maga a Ptk. határozza meg, hogy mi minősül – az adott 
tényállással összefüggésben – jóhiszeműségnek. A jogalkotó összességében meghatározza: 

– a jóhiszeműség tartalmát, 

– azt is, hogy hivatkozhat-e egyáltalán arra a jogszerző, 

– illetőleg azt is, hogy a megadott tényállási körülmények fennállását vagy fenn nem állását mely releváns 
időpont tekintetében és mely releváns időpontban kell vizsgálnia a bíróságnak; a jóhiszeműség megkövetelt 
fennállásának és fennállása vizsgálatának időpontja ugyanis eltérhet egymástól. 

 
2.2.4.1. A tulajdonszerzés eredeti módjai 

 
 1. Az ingók és az ingatlanok eredeti szerzésmódjai – a fent írt, történetileg is hitelesíthető fogalmi 
tartalmak alapul vételével – a következők: 

– tulajdonszerzés hatósági határozattal és hatósági árverés útján, 

– a kisajátítás (csak ingatlanokra), 

– az elbirtoklás, 

– a tulajdonszerzés gazdátlan javakon (csak ingókra), 

– a találás (csak ingókra), 

– és a kincstalálás (csak ingókra). 
 2. Tulajdonszerzés hatósági határozattal és hatósági árverés útján (5:41. §). Aki a dolgot hatósági határozat vagy 
hatósági árverés útján jóhiszeműen szerzi meg, tulajdonossá válik, tekintet nélkül arra, hogy korábban ki volt a 
tulajdonos. Ez utóbbi fordulat kifejezett utalás az eredetiségre, amelyet megerősít az is, hogy e szerzésmód 
esetén harmadik személy dolgot terhelő jogai megszűnnek, kivéve, ha a jogszerző e jogok tekintetében nem volt 
jóhiszemű. A tulajdonjogot a hatósági határozattal megszerző jogosult ingó esetén a puszta birtokátruházással, 
ingatlan esetén a tulajdonjog ingatlan-nyilvántartási bejegyzésével szerzi meg. Hasonlóan, a hatósági árverési vevő 
a tulajdonjogot ingó esetén az árverező általi birtokátruházással, ingatlan esetén bejegyzéssel szerzi meg. Hogyan 
definiálja mármost a Ptk. az ingatlan-nyilvántartásban bízva jogot szerző jóhiszeműségek fogalmát (ld. 5:172. §)? E 
fogalom nem csak ennél a szerzésmódnál alkalmazandó, hanem valamennyi ingatlantulajdoni szerzésmódnál! 

– A jóhiszeműségére hivatkozó jogszerző megítélése során a jóhiszeműség fennállását az e jogszerzésre 
alapított kérelme az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzés céljából való benyújtása szerinti időpontban kell 
vizsgálni. 

– Nem jóhiszemű a jogszerző, ha a jogszerzéskor az ingatlan-nyilvántartás tartalmának helytelenségéről vagy a 
jogosultként bejegyzett személy jogának korlátozottságáról tudott, vagy akinek arról tudnia kellett. 

– Nem hivatkozhat a jogszerző a jóhiszeműségére olyan jogosulttal szemben, aki saját jogszerzését olyan 
bejegyzendő jogra vagy feljegyzendő tényre alapítja, amelyet a jóhiszeműség megítélése során irányadó időpontban az 
ingatlan-nyilvántartásban széljegy formájában már feltüntették, ha a jogbejegyzésre vagy a tényfeljegyzésre 
sor is került. 

 3. A kisajátítás. A kisajátítás alkotmányos garanciákat is követel, ezért a reá vonatkozó szabályanyag a Ptk. 
(5:43. §) és a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény mellett az Alaptörvényben [XIII. cikk (2) bek.] is 
fellelhető. A Ptk. lényegében megismétli az ingatlanra vonatkoztatva az Alaptörvény garanciális szövegét, 
eszerint kisajátítással ingatlan tulajdonjoga kivételesen, közérdekű célra, azonnali, teljes és feltétlen kártalanítás 
ellenében szerezhető meg. Kártalanítás nyújtására pedig a kisajátítással jogot szerző személy köteles. 
 4. Az elbirtoklás (5:44–49. §§). Az elbirtoklás feltételei a jogalkotó elszakítja a jóhiszeműségtől, és úgy 
határozza meg, hogy elbirtoklás útján megszerzi a dolog tulajdonjogát vagy az osztható dolog meghatározott tulajdoni 
hányadát, aki a dolgot: 

– meghatározott időn át azzal, hogy az új birtokos a saját elbirtoklási idejéhez hozzászámíthatja a jogelődje 
elbirtoklási idejét: 

• ingatlan esetén 15 éven át, 
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• ingó dolog esetén 10 éven át 

– a sajátjaként 

– szakadatlanul 

– birtokolja. 

– Elbirtoklással nem szerezhet tulajdonjogot az, aki a dolog birtokához 

• bűncselekménnyel, 

• vagy egyébként erőszakos, 

• vagy alattomos úton jutott. 
 Az elbirtoklás eredetiségét kifejezetten is megerősíti a Ptk. Eszerint: 

– ingóelbirtoklás esetén megszűnnek a harmadik személynek a dolgot terhelő olyan jogai: 

• amelyek az elbirtokló birtokszerzése előtt keletkeztek, 

• és amelyekre nézve az elbirtoklás ideje szintén eltelt, 

• kivéve, ha az elbirtokló a harmadik személy jogának fennállása tekintetében nem volt jóhiszemű. 

– ingatlanok és egyes speciális – nyilvántartásba vett vagy lajstromozott – ingók esetében maga az 
elidegenítési és terhelési tilalom fennállása sem zárja ki az elbirtoklással való tulajdonszerzést. 

 Ha a tulajdonos menthető okból nincs abban a helyzetben, hogy tulajdonosi jogait gyakorolhassa, az akadály 
megszűnésétől számított 1 évig az elbirtoklás akkor sem következik be, ha egyébként az elbirtoklási idő már eltelt 
vagy abból 1 évnél kevesebb volna hátra. Ez az elbirtoklási idő nyugvása, amely után az addig eltelt idő figyelembe 
vételével folytatódhat az elbirtoklás. 
 Az elbirtoklás nem nyugszik, hanem megszakad, azaz a birtoklás addig eltelt ideje nem vehető figyelembe, és az 
elbirtoklás a megszakadást okozó körülmény elmúltával újból kezdődik, ha: 

– a tulajdonos a dolog kiadása iránti követelését bírósági úton érvényesíti, 

– a tulajdonos a dologgal kapcsolatban tulajdonosi jogát gyakorolja, 

– vagy a birtokos a birtokot akaratán kívül elveszti, és azt 1 éven belül nem szerzi vissza, vagy nem kéri a 
bíróságnál a dolog visszaadását. 

 Sajátos, régi múltra visszatekintő intézmény az ún. jogcímes elbirtoklás. Ekkor az elbirtoklás már 5 év elteltével 
bekövetkezhet, ha: 

– a birtokos az ingatlan birtokát a tulajdonostól 

– olyan írásbeli szerződéssel szerezte, mely alapján bejegyzést követelhetne, 

– ha az az alakszerűségi követelményeknek megfelelne, 

– és a birtokos az ellenszolgáltatást teljesítette. 
 5. Tulajdonszerzés gazdátlan javakon (5:52. §). Gazdátlan ingó tulajdonjogát megszerzi, aki a dolgot 
tulajdonszerzés szándékával birtokba veszi. A római jogban foglalásnak (occupatio) nevezett elsajátítási mód a legősibb, 
hiszen az eredetét tekintve a jog előtti, ősi társadalmakra vezethető vissza. 
 Gazdátlan az az ingó dolog, amely még senkinek sem volt a tulajdona, vagy amelynek birtoklásával a 
tulajdonos a tulajdonról való lemondás szándékával felhagyott (derelictio, azaz elhagyás). A tulajdonról való lemondás 
szándékának hiányában elvesztett dolog (res amissa) tehát értelemszerűen nem okkupálható. 
 Megjegyzendő, hogy napjainkra az ó- vagy a középkorhoz képest a foglalással elsajátítható ingók köre – az 
állam tulajdonosi minőségének kiterjesztésével és a javak nyilvántartásának általánossá válásával – meglehetősen 
leszűkült. Nem gazdátlan javak tehát napjainkban pl. a vadon élő szárazföldi és vízi állatok, az erdők fái, 
hiszen ezek vagy az állam, vagy a víz-, ill. az erdőtulajdonos tulajdonában állnak, ezért ezek megszerzése 
hasznosítás keretében alapított jogosultság alapján történik. Napjainkban ezek szerint okkupálhatók pl. az erdők-
mezők vadon termő gyümölcsei, ehető növényei, gyógynövényei, apróbb, de értékkel bíró állatai (pl. csiga, 
egyes rovarfajok). 
 6. A találás (5:54–63. §§). Ha valaki feltehetően más tulajdonában álló, elveszett dolgot (res amissa) talál, és azt 
birtokba veszi, megszerzi annak tulajdonjogát, ha arra igényt tart, feltéve, hogy: 

– megtett „mindent” (ennek magyarázatát ld. alább) annak érdekében, hogy a dolgot a tulajdonos 
visszakaphassa, és 

– a dolog tulajdonosa vagy az átvételre jogosult más személy (pl. albirtokos) a találástól számított 1 éven belül 
(élő állat esetén 3 hónapon belül) a dologért nem jelentkezik. 
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 Ha a találó nem tart igényt a dologra, és a jogosult sem jelentkezik határidőben a dologért, akkor a tulajdonjog 
vagy a dolog értékesítéséből befolyt vételár az államot illeti. 
 A találó köteles a dolgot 8 napon belül átadni: 

– vagy a dolgot elvesztő személynek, 

– vagy a dolog tulajdonosának, 

– vagy a dolog átvételre jogosult más személynek, 

– vagy a találás helye szerint illetékes jegyzőnek átadni. 
Ha az átvételi jogosult megállapítható, a jegyző a dolgot átadja, ha nem, a dolgot 3 hónapon át őrzi, s ha a 

jogosult nem jelentkezik, a dolgot a találónak kiadja. 
A találó a dolgot állagsérelem nélkül használhatja, de azzal nem rendelkezhet (nem idegenítheti el, nem terhelheti meg 

és használatát másnak nem engedheti át). A tulajdonszerzéssel a harmadik személy dolgot terhelő jogai megszűnnek. 
 Ha a talált dolog nem tartható el vagy nem őrizhető meg, a jegyző az értékesítéséről gondoskodik. Ha a jogosult 
csak az értékesítés után jelentkezik, a befolyt összeget ki kell neki fizetni. Elveszti a jogosult a dolog 
tulajdonjogára vagy az értékesítés során befolyt összegre vonatkozó igényét, ha a találástól számított 1 éven 
belül nem jelentkezik. 
 A találó méltányos összegű találódíjra jogosult, ha a nagyobb értékű talált dolog tulajdonjogát végül nem szerzi meg, 
s ha mindent megtett annak érdekében, hogy a tulajdonos a dolgot visszakaphassa. A találónak díj- és 
időközi ráfordításainak megtérítése iránti igénye kielégítéséig a dolog kiadását visszatarthatja. 
 7. A kincstalálás (5:64. §). Ha valaki olyan értékes dolgot talált, amelyet ismeretlen személyek elrejtettek, vagy 
amelynek tulajdonjoga egyébként feledésbe ment, köteles azt az államnak felajánlani. Ha az állam a dologra igényt tart, 
a találó a dolog értékéhez mérten megfelelő díjra jogosult, ha azonban nem tart igényt, a kincs tulajdonát a találó 
szerzi meg. Ha a kincslelet a védett kulturális javak körébe tartozik, annak tulajdonjoga az államot illeti. 

 
2.2.4.2. A tulajdonszerzés származékos módjai 

 
 1. Az átruházás (5:38–40. §§). Átruházással – egyes kivételektől eltekintve – csak a dolog tulajdonosától lehet 
a tulajdonjogot megszerezni (nemo plus iuris): 

– ingó tulajdonjogának átruházással való megszerzéséhez az átruházásra irányuló szerződés (elkötelező ügylet) 
vagy más jogcím és erre tekintettel a dolog birtokának átruházása (rendelkező ügylet) szükséges, 

– ingatlan tulajdonjoga esetében a jogcímen kívül a tulajdonjog átruházásának az ingatlan-nyilvántartásba 
való bejegyzése szükséges. 

 Nem tulajdonostól átruházással a dolog tulajdonjogát meg lehet szerezni: 

– ha arra a kereskedelmi forgalomban jóhiszeműen és ellenérték fejében került sor, vagyis ha a vevő olyan eladótól 
vásárolt jóhiszeműen, aki az adásvételi szerződést jogszerűen folytatott, üzletszerű gazdasági tevékenysége 
körében, saját nevében köti meg; ekkor megszűnnek a harmadik személynek a dolgot terhelő olyan jogai, 
amelyek az átruházás előtt keletkeztek, és amelyek tekintetében a jogszerző jóhiszemű volt; 

– pénz átruházása esetén 

– vagy értékpapír jogszabályszerű átruházása esetén. 
 2. A gyümölcsszerzés (5:50. §). Ha valakinek más dolgán olyan dologi vagy kötelmi joga van (haszonélvező, 
haszonbérlő stb.), amely őt a gyümölcs, azaz a termék, termény, szaporulat tulajdonba vételére jogosítja, tulajdont 
szerez, mégpedig: 

– ha a dolog a birtokában van, az elválással (per separationem), 

– ha nincs a birtokában a gyümölcsöző dolog, a birtokbavétellel. 
 Ha a gyümölcsszerzési jog a gyümölcsszerzés előtt megszűnik, a korábbi jogosult követelheti, hogy a tulajdonos 
vagy az új jogosult a gyümölcs és a munkája értékének arányában, máshonnan meg nem térülő költekezései erejéig 
nyújtson megtérítést gazdagodása mértékéig a jogalap nélküli gazdagodás szabályai szerint. 
 3. A vadak és a halak tulajdonjogának megszerzése (5:53. §). A vadak, továbbá a folyóvizekben és a természetes 
tavakban élő halak, valamint más hasznos víziállatok az állam tulajdonában vannak. A vadászterületen elejtett, 
elfogott vagy elhullott vad annak a vadászatra jogosultnak a tulajdonába kerül, akinek a vadászterületén az elejtés stb. 
történt. Jogosultság hiányában az a más vadászterületen vadászatra jogosult szerez tulajdonjogot, akinek 
területéről a vad kiváltott. A kifogott hal tulajdonjogát a halászati jog gyakorlására jogosult szerzi meg. 
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 4. A feldolgozás és az átalakítás (5:65. §). Aki idegen dolog feldolgozásával vagy átalakításával a maga számára 
jóhiszeműen új dolgot állít elő, a dolog tulajdonosának választása szerint köteles: 

– a dolog értékét megtéríteni, és ekkor harmadik személynek a dolgot terhelő joga megszűnik (eredeti 
szerzésmódi vonás); 

– vagy munkája értékének megtérítése ellenében az új dolgot átengedni, kivéve akkor, ha a munka értéke a 
feldolgozott vagy átalakított dolog értékét lényegesen meghaladja, ekkor csak az érték megtérítése követelhető. 

 Ha a feldolgozó vagy átalakító rosszhiszemű volt, a választás joga az anyag tulajdonosát illeti: ha az új dolog 
tulajdonjogát választja, csak gazdagodását köteles megtéríteni, és esetlegesen a harmadik személynek az anyagot 
terhelő joga az új dolgot is terheli (származékos vonás). 
 Ha a feldolgozott vagy az átalakított új dolog tulajdonjogára egyik fél sem tart igényt, azt értékesíteni 
kell, és a vételárat a jogosultak között a tulajdoni hányad arányában fel kell osztani. 
 5. Az egyesülés és a vegyülés (5:66. §). Ha több személy dolgai úgy egyesülnek vagy vegyülnek, hogy azokat csak 
aránytalan károsodás, aránytalan költekezés árán vagy egyáltalán nem lehet szétválasztani, a dolgok egyesüléskori 
vagy vegyüléskori értéke arányában közös tulajdon keletkezik. 

Harmadik személynek a korábbi dolgokat terhelő jogai az e dolgok helyébe lépő tulajdoni hányadokat 
terhelik, kivéve, ha az új dolog a joggal terhelt korábbi dolog tulajdonosától különböző személy tulajdonába 
kerül.  
 Ha e dolgok valamelyikét értékénél, minőségénél és gazdasági céljánál vagy más oknál fogva főalkotórésznek kell 
tekinteni, ennek jóhiszemű tulajdonosa választhat, hogy az új dolgot a többi tulajdonos kártalanítása ellenében 
tulajdonába veszi, vagy kártalanítás ellenében azoknak átengedi. A választási jog nem illeti meg azt, aki az egyesülést 
vagy vegyülést rosszhiszeműen maga idézte elő (csak gazdagodása megtérítését követelheti). 
 Ha az egyesült vagy vegyült új dolog tulajdonjogára egyik fél sem tart igényt, azt értékesíteni kell, és a 
vételárat a jogosultak között a tulajdoni hányad arányában fel kell osztani. 
 6. A hozzáépítés (5:68. §). Ha valaki saját anyagával jóhiszeműen a más tulajdonában levő épülethez hozzáépít, és 
ezzel az ingatlan értékét jelentősen növeli, az építő és az épület tulajdonosa eltérő megállapodásának hiányában 
közös tulajdon keletkezik. Az egyes tulajdoni hányadok mértékét az egész ingatlannak és a hozzáépített résznek a 
hozzáépítés befejezésekori értéke arányában kell meghatározni. (A rosszhiszemű hozzáépítésre a rosszhiszemű 
ráépítés szabályait kell megfelelően alkalmazni.) 
 7. A beépítés (5:69. §). Ha valaki idegen anyag felhasználásával úgy építkezik, hogy a felhasznált anyag a telek 
(vagy az épület) alkotórészévé válik, a beépítéssel az anyag – eltérő megállapodás hiányában – a telek (az épület) 
tulajdonosáé lesz. 
 8. A ráépítés (5:70–71. §§). Ha valaki jogalap nélkül, jóhiszeműen idegen földre épít, az épület tulajdonjogát a 
földtulajdonos szerzi meg, köteles azonban gazdagodását a ráépítőnek megfizetni. A földtulajdonos kérelmére a 
bíróság a ráépítőt kötelezheti a föld megvásárlására. A ráépítő szerzi meg azonban a föld tulajdonjogát, ha az épület 
értéke a földét lényegesen meghaladja. 
 Rosszhiszemű ráépítés esetén és akkor, ha a földtulajdonos a ráépítés ellen olyan időben tiltakozott, amikor a 
ráépítőnek az eredeti állapot helyreállítása még nem okozott volna aránytalan károsodást, a túlépítés szabályait kell 
megfelelően alkalmazni. Rosszhiszemű a ráépítő, ha az építkezés megkezdése előtt tudta vagy a körülmények 
alapján tudnia kellett, hogy a tulajdonos jogát sérti. 
 9. A növedék (5:51. §). A föld tulajdonosa megszerzi mindazoknak a dolgoknak a tulajdonjogát, amelyek utóbb 
váltak a föld alkotórészévé, kivéve, ha az valamely jogviszony alapján mást illet. A növedék lehet mesterséges vagy 
természetes: 

– mesterséges növedékek pl. az épületek és építmények, a telepített haszonnövényzet, a telepített erdő, a 
különféle ültetvények; 

– természetes növedék viszont pl. a természetes növényzet, erdő, a vízmedri sziget, a kiszáradt és 
elhagyott folyómeder, a telekhez rakódó sodorvány (vagy pl. – elméletben – a vulkáni kitörés folytán 
keletkezett hegy). 

 Nem alkalmazható a fenti szabály pl. a földhasználó által létesített alkotórészek tekintetében, vagy a folyóparti 
telkek esetén a folyami sziget, sodorvány, kiszáradt meder esetén, mert ez állami tulajdon. 
 10. Az öröklés és a jogi személy jogutódlással történő megszűnése. Az ember halálával (ipso iure öröklés) a hagyatéka 
mint egész száll át (universalis successio) az örökösre (részletesebben ld. az öröklési jogban). A terhek átszállása az 
öröklés esetében sajátosan történik: az örökös ugyanis a hagyatéki tartozásokért a hagyaték tárgyaival és 
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hasznaival felel, ha azonban a követelés érvényesítésekor a hagyaték tárgyai vagy hasznai már nincsenek az 
örökös birtokában, az örökös öröksége erejéig egyéb vagyonával is felel [7:96. § (1) bek.]. 
 A jogi személyek jogutódlással történő megszűnése – így pl. a gazdasági társaságok átalakulása – esetén a személyjog 
vagy a társasági jog ad eligazítást (ld. ott). 
 

2.2.5. A közös tulajdon és a társasház 
 

2.2.5.1. A közös tulajdon és a tulajdonostársak jogviszonyai 
 
1. A közös tulajdon az a tulajdoni forma, melyben a tulajdonjog meghatározott – kétség esetén egyenlő – eszmei 

hányadok szerint egyszerre több természetes és/vagy jogi személyt illet meg. A közös tulajdon eszmei hányadok 
szerinti megoszlása a jogosultak között igen sajátos jogi helyzetet hoz létre: 

– az eszmei megosztottság alapján a tulajdonjogok gyakorlása nem természetbeni megosztás alapján, hanem 
a közös dolog egésze tekintetében történik (a közös dolog természetbeni megosztása a közös tulajdon 
megszüntetésének egyik módja!); 

– ennek megfelelően a tulajdonostársak tulajdonjoga egynemű, azaz kiterjed az egész dologra, annak minden 
előnyére és hátrányára, de csak meghatározott hányad erejéig; 

– a tulajdonostársak sajátos jogközösséget alkotnak, így jogviszonyaik kétirányúak: 

• az egymás közötti, az egyén közösséggel szembeni jogait és kötelezettségeit rendező, ún. belső jogviszonyuk 
mellett releváns 

• a közösség egészének kívülálló harmadik személyekkel (extranei) szembeni, ún. külső jogviszonya is, 
amelyben – az egyetemlegességhez hasonlóan – a tulajdonközösség egyéni tagjának cselekménye szabály 
szerint, egyes kivételekkel a közösség egésze magatartásának számít. 

– Mindezekből az következik praktikusan, hogy a közös tulajdon tipikus tárgya az ingatlan, ezért a 
jogviszony keletkezése, megszűnése, módosítása, az alanyok jogai és kötelezettségei, valamint a tulajdonvédelem 
tekintetében figyelemmel kell lenni az ingatlan- és földforgalmi jog sajátos szabályaira is. 

 2. A tulajdonostársak belső jogviszonyában – jogaikkal, kötelezettségeikkel és a közös dologgal kapcsolatban 
– a következő kérdéseket kell rendezni: 

– a közös ügyekben történő döntéshozatal, 

– a közös dolog birtoklása, használata és hasznosítása, 

– a közös dolog terheinek viselése és a kárveszélyviselés 

– és a közös tulajdon megszüntetése, amely kívülállókat is érinthet. 
 A tulajdonostársak tulajdoni hányaduk arányában rendelkeznek szavazati joggal a közös tulajdont érintő kérdések 
eldöntésekor, és általában szótöbbséggel határoznak. Ezzel szemben a tulajdonostársak egyhangú határozata 
szükséges: 

– a rendes gazdálkodás körét meghaladó kiadásokhoz; 

– az egész dolog feletti tulajdonjog átruházásához, 

– az egész dolog megterheléséhez 

– és az egész dologra kiterjedő kötelezettségvállaláshoz. 
 A többségi határozatot a kisebbség megtámadhatja bíróság előtt, ha: 

– az az okszerű gazdálkodást sérti, 

– a kisebbség jogi érdekeinek lényeges sérelmével jár, 

– vitás, hogy a tervezett munkálat feltétlenül szükséges-e az állag fenntartásához. 
 A tulajdonostársak mindegyike jogosult az egész dolog birtoklására és használatára, e jogukat azonban nem 
gyakorolhatják a többiek jogainak és a dologhoz fűződő lényeges jogi érdekeinek sérelmére. Eszerint a 
tulajdonostársak a birtoklás és a használat időbeli és/vagy térbeli megosztását szükségképpen külön megállapodással 
rendezik, amely akár ráutaló magatartással is létrejöhet (pl. a használat ténylegessége és az ellene való tiltakozás 
hiánya folytán). 
 Előfordul, hogy e joggyakorlás aránya ténylegesen eltér az eszmei tulajdoni hányadok arányától, ekkor a 
használó többlethasználati díjjal tartozik, hacsak az ingyenességben külön meg nem állapodtak a felek, vagy az 
ingyenesség egyes releváns körülményekből (pl. közeli hozzátartozói viszony) nem következik (6:61. §).  
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 A dolog hasznai (commoda) a tulajdonostársakat tulajdoni hányaduk arányában illetik meg, és ugyanilyen 
arányban viselik a dologban beállott kárt, ill. terhelik őket a dologgal kapcsolatos kiadások, a közös tulajdonból 
eredő kötelezettségek (incommoda). A közös tulajdon állagának megóvásához és fenntartásához feltétlenül szükséges 
munkálatok elvégzése előtt a tulajdonostársakat lehetőleg értesíteni kell, és az ilyen munkákat bármelyik 
tulajdonostárs jogosult elvégezni, a tulajdonostársak tulajdoni hányaduk szerinti költségviselése mellett. 
 A birtoklást, a használatot vagy a hasznosítás módját a bíróság bármelyik tulajdonostárs kérelmére 
szabályozhatja, ha 

– e kérdésekben a felek nem hoztak határozatot (nem tudtak megegyezni) 

– és az a tulajdonostársak jogainak és a dologhoz fűződő jogi érdekeinek, 

– valamint az okszerű gazdálkodás követelményeinek megfelel. 
 A közös tulajdon megszüntetését bármelyik tulajdonostárs követelheti; az e jogról való lemondás semmis. A 
törvény csak arra az esetre tartalmaz szabályozást, ha a felek egymás között a megszüntetést nem tudják 
megfelelően rendezni, és közöttük vita van. Eszerint a törvény kógens szabályai a bíróságot kötik, a felek úgy 
szüntethetik meg a közös tulajdont, ahogy akarják, feltéve, hogy az eredmény nem jogszabálysértő. A 
bíróságnak kérelemre vizsgálnia kell, hogy nem esik-e a megszüntetés szubjektíve, azaz a fél vagy a felek 
számára alkalmatlan időre, vagy objektíve alkalmatlan időre, mert ekkor a közös tulajdon megszüntetését nem 
rendelheti el. 
 A közös tulajdon megszüntetésének 4 módja: a természetbeni megosztás, a magához váltás, a közös értékesítés 
és a társasházzá alakítás. E tekintetben a bíróságra irányadó szabályok a következők annak kiemelésével, hogy 
a bíróság nem alkalmazhatja a közös tulajdon megszüntetésének olyan módját, amely ellen valamennyi 
tulajdonostárs tiltakozik: 

– a közös tulajdon tárgyait elsősorban természetben kell megosztani; 

– a közös tulajdon tárgyait vagy azok egy részét – ha a körülményekre tekintettel indokolt – megfelelő 
ellenérték fejében a bíróság egy vagy több tulajdonostárs tulajdonába adhatja (magához váltás), ha: 

• abba a jogszerző tulajdonostárs beleegyezik, 

• vagy (beleegyezés hiányában is!) a közös ingatlanban benne lakik és méltányos érdekeit ez nem sérti 

▪ a megfelelő ellenértéket, ill. árverés esetén a legkisebb vételárat a bíróságnak ítéletében kell 
megállapítania, 

▪ a benn lakó tulajdonostársat a bíróság vagy az ingatlan elhagyására kötelezi, vagy akkor, ha ez 
méltányos érdekét sértené, részére a tulajdoni hányadával arányos használati jogot alapít, melynek 
értékcsökkentő hatását a benn maradó viseli. 

– a közös tulajdon tárgyait értékesíteni kell, és a vételárat a tulajdonostársak között hányadaiknak arányában 
kell felosztani, ha 

• a közös tulajdon más módon nem szüntethető meg, vagy 

• a természetbeni megosztás jelentős értékcsökkenéssel járna, 

• vagy gátolná a rendeltetésszerű használatot; 

– ingatlanon fennálló közös tulajdon az ingatlan társasházzá alakításával is megszüntethető, ha ennek 
jogszabályi feltételei fennállnak (az alapító okiratot a bíróság ítélete pótolja). 

 3. A tulajdonostársak külső jogviszonyában – jogaikkal, kötelezettségeikkel és a közös dologgal kapcsolatban 
– a következő kérdéseket kell rendezni: a tulajdonjoggal való rendelkezés joga, és a közös tulajdon védelme. Míg 
az egész dolog átruházásához, megterheléséhez a tulajdonostársak egyhangú határozata szükséges, addig a saját 
tulajdoni hányadával a tulajdonostársak szabadon rendelkezhetnek, azaz szabadon eladhatják, (haszon)bérbe 
adhatják vagy megterhelhetik. A rendelkezési jog korlátai egyes ún. előjogok (alakító jogok, hatalmasságok): 
elővásárlási, előbérleti és előhaszonbérleti jog. Ilyen előjogai lehetnek: 

– jogszabály alapján a tulajdonostársakkal és az előjoggal nem rendelkező harmadik személyekkel szemben egyes 
kívülálló személyeknek (pl. műemlékek esetén az államnak, termőföld esetén a szomszéd 
termelőnek), illetve 

– harmadik személyekkel szemben a többi ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagy erről való ismeret esetén a 
nyilvántartáson kívüli tulajdonostársnak; 

– a tulajdonostársakat egymással szemben nem illeti meg előjog; 

– a jogszabályon alapuló előjog rangsorban megelőzi a tulajdonostárs előjogát. 
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 A tulajdonostársak az elővásárlási stb. jogukat az érintett tulajdoni hányadra gyakorolhatják tulajdoni hányaduk 
arányában. Előjoguk alapján a tulajdonostársak arra jogosultak, hogy a saját hányadát eladni akaró 
tulajdonostárs elsősorban őket kínálja meg az érintett tulajdoni hányad eladása vagy bérbeadása stb. során. Ha 
ezt nem teszi, akkor a kívülálló személy vételi, bérleti stb. ajánlata lesz az előjog tárgya: ha az ajánlatban szereplő 
vételár, bérleti díj, egyéb valamennyi kikötés együttesen elfogadható az érdekelt tulajdonostársnak, akkor a szóban 
forgó jogügylet a kívülálló által nyújtott ajánlatban foglalt tartalommal ugyan, de közöttük s nem a harmadik személlyel 
jön létre. Ha van olyan tulajdonostárs, aki az ajánlatot magáévá teszi, az elővásárlási stb. jog egyedül őt illeti. Ha több 
tulajdonostárs is magáévá teszi az ajánlatot külön-külön, akkor közülük a tulajdonos választ, ekkor az 
elővásárlási stb. jog a választott tulajdonostársat illeti. 
 A közös tulajdon védelmében bármelyik tulajdonostárs önállóan is felléphet, a tulajdonvédelem eszközeit az 
egész tulajdoni tárgy védelme érdekében tulajdoni hányadára tekintet nélkül igénybe veheti. 
 Birtoktani szempontból a tulajdonostársak az esetek jelentős részében közös birtokosoknak minősülnek. 
Hasonlóan a közös tulajdonhoz, közös birtok esetén a birtokvédelem harmadik személyekkel szemben 
mindegyik birtokost önállóan is megilleti, eszerint bármelyik birtokos követelheti az egész dolog közös birtokba 
bocsátását. Egymással szemben a közös birtokosok a jogcímük szerint – azaz pl. tulajdoni hányadukra vagy a 
használat megosztására irányuló megállapodásukra figyelemmel – jogosultak birtokvédelemre. 
 

2.2.5.2. A társasház 
 

1. Társasház jön létre, ha az ingatlanon az alapító okiratban meghatározott, műszakilag megosztott, legalább két 
önálló lakás a tulajdonostársak külön tulajdonába, és az ekként meg nem határozott épületrész, épület-berendezés, 
helyiség viszont a tulajdonostársak közös tulajdonába kerül, melynek a külön tulajdonhoz igazodó arányú 
hányada a külön tulajdonba tartozó lakással együtt önálló ingatlan, azok egymástól függetlenül nem ruházhatók át és 
nem terhelhetők meg. 
 2. A társasháztulajdonra a közös tulajdon szabályait kell megfelelően alkalmazni, azonban a társasházakról szóló 
külön törvény (2003. évi CXXXIII. tv.; Tht.) számos speciális normát is megállapít, eszerint pl. 

– a társasház saját neve alatt az épület fenntartása (üzemeltetése, karbantartása, felújítása) és a közös tulajdonnal 
kapcsolatos ügyek intézése során: 

• jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat, 

• önállóan perelhet és perelhető, 

• gyakorolja a közös tulajdonnal kapcsolatos tulajdonosi jogokat, 

• viseli a közös tulajdon terheit 

– a társasház perbeli cselekvőképesség a közös képviselőt illeti; 

– a társasház legfőbb döntéshozó szerve a tulajdonostársakból álló közgyűlés, amelyen valamennyi 
tulajdonostárs részt vehet; 

– a társasház ügyintézését a közös képviselő vagy az intézőbizottság látja el; 

– számvizsgáló bizottságot kell választani a gazdálkodás ellenőrzésére, ahol 25 db lakásnál több van; 

– a működésének és a szervek törvényességi felügyeletét a jegyző látja el; 

– a társasház egészét terhelő kötelezettség teljesítéséért a tulajdonostársak tulajdoni hányaduk szerint felelnek az 
egyszerű (sortartásos) kezesség szabályai szerint; 

– a tartószerkezet, a biztonságot és a tulajdonostársak közös célját szolgáló épületrész akkor is közös tulajdonba 
tartozik, ha az a külön tulajdonban álló lakáson belül van; 

– társasházat akár fennálló, akár felépítendő épületre lehet alapítani: 

• meglévő épületre társasházat az ingatlan valamennyi tulajdonostársa alapító okiratban kifejezett alapítási 
elhatározással létesíthet; 

• felépítendő épületre a földrészlet valamennyi tulajdonostársa az alapítási szándékot alapító okiratba foglalja, 
majd az előzetes alapítás tényét az ingatlan-nyilvántartásban a földrészlet tulajdoni lapjára feljegyzik; a 
felépítés után kérhető a társasház bejegyzése; 

– szervezeti-működési szabályzatban kell megállapítani: 

• a társasház szerveit (azok hatáskörét, jogait és kötelezettségeit), 
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• a közös költség viselésének szabályait. 

– a tulajdonostársat külön tulajdona tekintetében megilleti a birtoklás, a használat, a hasznok szedése és a 
rendelkezés joga; a többi tulajdonostárs joga és törvényes érdeke sérelme nélkül; 

– minden tulajdonostárs jogosult a közös tulajdon tárgyainak birtoklására és használatára a többi 
tulajdonostárs jogát és jogos érdeke sérelme nélkül; 

– a tulajdonostárs köteles: 

• fenntartani a külön tulajdonában álló lakást, 

• lehetővé tenni és tűrni, hogy lakásába a társasház megbízottja a közös tulajdonnal összefüggésben 
ellenőrzés, hibaelhárítás, fenntartási munkák elvégzése céljából alkalmas időben – a bentlakó szükségtelen 
háborítása nélkül – bejuthasson, 

• a lakásában tervezett építkezésről értesíteni a közös képviselőt, 

• a közös képviselőnek bejelenteni: külön tulajdona tekintetében a tulajdonosváltozást, a saját adatai 
mellett a külön tulajdonát használó személyek adatait és a bentlakók számát stb. 

 
2.3. A korlátolt dologi jogok 

 
 A korlátolt dologi jogok valamennyi fajtájára irányadó, közös jellemzők úgy ragadhatók meg a 
legvilágosabban, ha a dologi jogosultságok fajainak többféle csoportosítása közül az idevágókat röviden ismét 
vázoljuk (ld. részletesebben a dologi jogok fajainál). 
 A Ptk.-ban nevesített dologi jogok egyfelől a tulajdonjog és szelvényjogai (birtoklás, használat, hasznok szedése, 
rendelkezés, védelem), másfelől a korlátolt dologi jogok, azaz egyrészt: a különféle zálogjogok (törvényes zálogjog, 
óvadék, kézizálogjog, jelzálogjog, önálló zálogjog, zálogjog jogon, zálogjog követelésen, zálogjog 
körülírással meghatározott zálogtárgyon, zálogjog több zálogtárgyon), másrészt: az egyes használati jogok 
(használat, földhasználat, haszonélvezet, telki szolgalom, közérdekű használat). 
 A valódi dologi jogok csoportosításai közül a leglényegesebb a dolgon fennálló uralom (potestas) terjedelme szerinti 
felosztás. Eszerint megkülönböztethetjük a dolog teljes kiaknázását lehetővé tevő, teljes uralmat (plena potestas) 
garantáló ún. teljes dologi jogot, illetőleg a nem teljes dologi jogokat. A teljes dologi jog: a tulajdonjog, amely jogi 
értelemben megalapozza és védi a jogosult teljes uralmát a dolog felett. A nem teljes dologi jogok a tulajdonjog 
egy-egy szelvényjogát vagy egyes szelvényjogainak bizonyos kombinációját biztosítják a jogosult számára, 
amely(ek)et a dolgon egyidejűleg fennálló tulajdonjog jogosultjának a dolog feletti teljes uralma korlátozhatja. Pl. 
a dolog haszonélvezőjének nincs rendelkezési joga sem a dolog, sem saját haszonélvezeti joga felett, legfeljebb a joga 
gyakorlását engedheti át másnak [ld. alább; vö. 5:148. § (1) bek.]. 
 Megkülönböztethetjük a dologi jogokat aszerint, hogy saját dolgon állnak-e fenn vagy más személy dolgán. 
Saját dolgon értelemszerűen kizárólag a tulajdonjog állhat fenn, a más dolgán fennálló dologi jogokat idegen dologbeli 
jogoknak nevezzük, amelyek megegyeznek a nem teljes (korlátolt) dologi jogok kategóriájával. 
 

2.3.1. A zálogjog 

 
2.3.1.1. A zálogjogok – mint értékjogok – jogi természete 

 
 1. A korlátolt dologi jogok említett egyik csoportja, a használati jogok a velük terhelt dolog állagának, 
vagyis előnyös fizikai tulajdonságainak – a jog fajától függően a tulajdonost ki nem záró, vagy őt részben 
vagy egészben kizáró – kiaknázására, azaz használatára, illetve hasznosítására irányulnak. 

2. A használati jogokkal szemben a zálogjogok nem a dolog állagának kihasználását, hanem valamennyi 
vagyontárgy, azaz dolog, jog, követelés vagy meghatározott vagyonrész értékének a jogosult javára mást, így dolog esetén 
magát a tulajdonost, ill. a többi vagyontárgy esetén a jogosultat is teljesen kizáró módon történő, azaz dologi hatályú 
lekötését eredményezik – akár valamely követelés biztosítása céljából (járulékos zálogjogok), akár enélkül (önálló 
zálogjogok). 

A kötelezett a kötelezettségeiért ugyan az egész vagyonával, vagyis nem csak a zálogtárggyal áll helyt, 
azonban ez az „egész vagyon” valamennyi hitelezője igényének szolgál fedezetül kielégítési elsőbbség nélkül. 
A zálogjog biztosítja azt, hogy a zálogjogosult a lekötött vagyontárgy értékét a maga számára a teher erejéig 
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elvonhatja. A dologi hatályú értéklekötés ehhez képest azt jelenti, hogy a zálogjoggal terhelt vagyontárgy 
értékéből – különféle módokon – annak jogosultja mindenki mást megelőzően juthat értékhez vagy kielégítéshez. 
Így irreleváns, hogy: 

– a zálogtárgy tulajdonosa vagy jogosultja, vagyis a zálogkötelezett valójában adósa-e ténylegesen a 
zálogjogosultnak, 

– illetve az sem, hogy a zálogkötelezettnek vannak-e más hitelezői is, hiszen a zálogkötelezett erre tekintet 
nélkül áll helyt a lekötött vagyontárgy értékével a zálogjogosult felé, 

– végül az sem, hogy a járulékos zálogjoggal biztosított követelésért van-e a zálogkötelezettel együtt kötelezett – 
nem zálogkötelezett – adóstárs is, hiszen a zálogjogosult ezeket a társ-adósokat megelőzően vonhatja el 
kielégítés végett a zálogtárgy értékét. 

3. A zálogjog két fő létszakasszal bír, illetve az elsőn belül további két, jól elkülöníthető, és törvényileg is 
elválasztott szakasza van. Eszerint a zálogjog: 

– keletkezési, azaz statikus szakasza az, amikor a zálogtárgy értéke – az alábbi két fokozatban – lekötésre 
kerül, de elvonhatósága még nem nyílik meg; ezen belül beszélünk tehát: 

• a létrejövetel szakaszáról, amikor a zálogi lekötés, a zálogjog még nem nyeri el a dologi hatályosságot, 
azaz egyelőre még nem mindenkivel szemben bír jogi hatállyal, 

• majd a megalapítás szakaszáról, amikortól a zálogi lekötés, a zálogjog erga omnes, dologi hatálya 
mindenkivel szemben életbe lép; 

– eshetőlegesen lehet a zálogjognak továbbá egy érvényesítési, azaz dinamikus szakasza is, amikor a dologi 
hatállyal lekötött zálogtárgy értékének a zálogjog erejéig történő totális elvonhatósága megnyílik. Ez a szakasz 
azért eshetőleges csupán, mert: 

• önálló zálogjog esetén nem biztos, hogy a jogosult él a zálogtárgy értékének elvonása iránti 
jogával, illetve 

• járulékos zálogjog esetén a zálogjogosult kereshet, illetve kaphat máshonnan – akár a zálogkötelezett, akár 
harmadik személy vagyonából – is kielégítést, mely által a biztosított követelés megszűnik, amely az azt 
biztosító járulékos jogot is – a jog járulékos természetéből önként következően – megszünteti. 

 
2.3.1.2. A zálogjogok két főtípusa: a járulékos és az önálló zálogjogok 

 
A Ptk. rövid meghatározása (5:86. §) szerint zálogjoga alapján a zálogjogosult a zálogtárgyból, azaz a 

követelésének biztosítására szolgáló vagyontárgyból kielégítési joga alapján más követeléseket megelőző sorrendben kielégítést 
kereshet, ha a személyes kötelezett, vagyis a biztosított követelés kötelezettje nem teljesít. A kielégítési jogot nem érintik a 
zálogtárgyra az elzálogosítás után szerzett jogok, hacsak a Ptk. másként nem rendelkezik. Főtípusnak valamennyi 
zálogfajta tekintetében a járulékos típus számít. 
 Gazdasági funkcióját tekintve a zálogjogok másik csoportjába az önálló zálogjogok típusa tartozik (5:100. §). 
A jogalkotó zálogjogokra irányadó általános szabályokat a járulékos, vagyis a követelést biztosító zálogjogokra 
alakította ki. Ezzel szemben az önálló zálogjog nem járulékos, hiszen a biztosítandó követeléstől független. Az alábbi 
fejezetek ennek megfelelően elsősorban a járulékos zálogjogi fajokra vonatkoznak, megállapításai e típus 
tekintetében helyesek. Az önálló zálogjoggal mint speciális jelzálogjoggal az alábbi sorok foglalkoznak. 

Pénzügyi intézmény javára ingatlanon jelzálogjog úgy is alapítható, hogy az a zálogtárgyat a biztosított követeléstől 
függetlenül, meghatározott összeg erejéig terhelje (önálló zálogjog). Az önálló zálogjog más pénzügyi intézményre egészben 
vagy részben, illetve részletekben átruházható. A zálogjogosult kielégítésének feltétele, hogy az önálló zálogjogot a 
felek egyike, tehát akár a zálogjogosult, akár a zálogkötelezett írásban felmondja. A felmondási idő 6 hónap. Az önálló 
zálogjog járulékos zálogjoggá, s megfordítva, a járulékos önálló zálogjoggá a felek írásbeli megállapodásával és az 
átváltoztatás ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzésével a zálogjog ranghelyének megtartása mellett átváltoztatható. 
 

2.3.1.3. A zálogjogok keletkezési létszakasza 
 

Mint fentebb már bemutattuk, a zálogjogok első – statikus – létszakasza az ún. keletkezési létszakasz. Ebben 
a szakaszban történik a zálogtárgy értékének lekötése az adott zálogfajta – jelzálog, kézizálog, követelésen 
fennálló zálogjog, óvadék, vagyont terhelő zálogjog stb. – céljának megfelelően, azonban a zálogjog még nem 
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érvényesíthető, vagyis a zálogjogosult a zálogjoga alapján kielégítést még nem kereshet. E létszakasz két kisebb, belső 
részre tagolható, ezek alatt a felek sajátos jogi helyzetben vannak ahhoz képest, amikor majd – a második fő 
létszakaszban – a kielégítési jog megnyílik. 

Az első részben, azaz a létrejövetel szakaszában a zálogjog kötelmi hatállyal létrejön a felek közötti kötőerőt 
hozva létre, ezért a zálogjog késszé válik annak dologi hatállyal történő megalapítására (a második részben), amely 
már mindenkivel szemben jogi hatállyal bír (erga omnes hatály). A létrejövetel ezek szerint két együttes feltétel 
meglétén alapul: 

– az első a zálogszerződés: a zálogjogosult és a -kötelezett szerződése az adott zálogjog megalapításáról, 

– a második pedig, hogy a zálogkötelezett, vagyis a zálogtárgy értékét lekötő fél rendelkezési joggal bírjon a 
zálogtárgy felett. Ennek hiányában ugyanis nem lehetséges a zálogjog megalapítása. A Ptk. 5:121. §-a 
szerint a hitelbiztosítéki nyilvántartásba bejegyzett zálogjog tárgya felett a rendelkezési jog korábbi 
jogosultja által alapított zálogjog megelőzi azt a jelzálogjogot, amelyet e zálogjogot megelőzően 
alapítottak, de – a rendelkezési jog hiányában – csak ezt követően jött létre. 

A megalapítási szakasz a zálogtárgy dologi hatállyal történő lekötését eredményezi, amely alapján a zálogtárgy 
biztosítéki – a zálogjoggal biztosított követelés kielégítésére szolgáló fedezeti – funkciója mindenkivel szemben (erga 
omnes) hatályos. Ezzel válik a zálogtárgy vagyoni értéke a biztosított követelés kielégítésére fordíthatóvá. A zálogjog 
megalapításához tehát szükséges 

– a zálogszerződés és – a zálogkötelezett zálogtárggyal való rendelkezési joga alapján – a zálogszerződésre 
tekintettel: 

– jelzálogjogok esetén a zálogjog megfelelő nyilvántartásba való bejegyzése, vagy 

– kézizálogjog esetén a zálogtárgy birtokának a zálogjogosult részére átruházása. 
Jelzálogjog esetén a megalapításhoz a megfelelő nyilvántartásba történő bejegyzés szükséges: ingatlan esetén az 

ingatlan-nyilvántartásba, ingóságok, valamint jog és követelés esetén a hitelbiztosítéki nyilvántartásba, valamint egyes 
speciális ingók (pl. légi és vízi járművek) esetén a megfelelő lajstromba. Az ingatlan-nyilvántartásba és a lajstromba 
való bejegyzésre a zálogszerződés vagy a zálogkötelezett bejegyzési engedélye alapján kerülhet sor. A hitelbiztosítéki 
nyilvántartásba való bejegyzésre egyedileg vagy körülírással meghatározott zálogtárgy tekintetében kerülhet sor; 
e bejegyzésnek nem akadálya, ha a zálogtárgy a bejegyzéskor még nem létezik, vagy azon a zálogkötelezettet 
még nem illeti meg a rendelkezési jog. 

Kézizálogjog esetén a megalapításhoz a zálogtárgy birtokának a zálogjogosultra történő – a fenti, 
birtokátruházásról szóló fejezet szerinti – átruházása szükséges azzal, hogy a constitutum possessorium (ld. ott) 
birtok-átruházási módra nincs lehetőség. A zálogtárgy birtokának átruházása más módon is végbe mehet: a 
birtokátruházást pótolja, ha a dolgot a zálogjogosult és a zálogkötelezett közös birtokban tartja, vagy részükre 
harmadik személy mint zálogtartó őrzi. Cessio vindicationis esetén – azaz, ha a dolog harmadik személy albirtokos 
birtokában van, és a birtok átruházása a dolog kiadása iránti igény átruházásával történik (részl. ld. fent) – a 
kézizálogjog megalapításához az is szükséges, hogy a tulajdonos az albirtokost az elzálogosításról értesítse. 

 
2.3.1.4. A zálogszerződések 

 
1. Járulékos zálogjog esetén a zálogkötelezett és a zálogjogosult a zálogszerződésben állapodnak meg arról, hogy 

meghatározott zálogtárgyon – az önálló zálogjog kivételével – meghatározott követelés biztosítása céljából zálogjogot 
alapítanak. A szerződés alaki érvényességi feltétele, hogy a felek azt írásba foglalják. 

A zálogtárgy meghatározható: fajta és mennyiség szerint vagy más, a zálogtárgy azonosítására alkalmas körülírással 
is meghatározható. A meghatározás irányulhat olyan vagyontárgyra is, mely még nem létezik, ill. amely felett a 
zálogkötelezettet még nem illeti meg a rendelkezési jog. 

A zálogjoggal biztosított – már létező vagy egyelőre nem létező – követelést annak azonosítására alkalmas módon 
kell meghatározni, azaz: 

– a követelés jogcímét megalapozó jogviszony(ok)ra utalással 

– és az összeg meghatározásával; 

– vagy a biztosított követelés azonosítására alkalmas más hasonló módon. 
A zálogszerződés alapján a zálogkötelezett köteles: 

– kézizálogjog esetén a zálogjogosult részére átruházni a zálogtárgy birtokát, vagy a zálogtárgy feletti hatalmat; 
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– jelzálogjog esetén megadni a zálogjog bejegyzéséhez szükséges hozzájárulást; illetve 

– elzálogosított követelés esetén: a zálogjogosult választása szerint az elzálogosított követelés kötelezettjét írásban 
értesíteni a zálogjog megalapításáról, vagy az erről szóló nyilatkozatot a zálogjogosult részére kiadni. 

2. A zálogszerződés fogyasztói zálogszerződésnek minősül, ha: 

– a zálogkötelezett természetes személy, és 

– a zálogtárgy nem elsősorban a zálogkötelezett szakmája vagy üzleti tevékenysége körében használatos, 

– vagy az elzálogosított követelés nem elsősorban a zálogkötelezett szakmája vagy üzleti tevékenysége körében 
létrejött jogviszonyból fakad. 

A zálogszerződésre vonatkozó rendelkezéseket a fogyasztói zálogszerződésre az alábbi eltérésekkel kell 
alkalmazni: 

– zálogtárgy a következő vagyontárgy lehet csupán: 

• zálogkötelezett tulajdonában álló, egyedileg meghatározott vagyontárgy, 

• vagy olyan vagyontárgy, amelynek tulajdonjogát a zálogkötelezett a zálogjogosult által nyújtott kölcsön 
segítségével szerzi meg; 

– a biztosított követelés meghatározásának tartalmaznia kell: 

• a követelés járulékok nélküli összegét, 

• vagy azt az összeget, melynek erejéig a zálogtárgyból kielégítést kereshet a zálogjogosult. 
 

2.3.1.5. A felek jogai és kötelezettségei a kielégítési jog megnyílása előtt 
 

A felek kielégítési jog megnyílása előtti jogai és kötelezettségei tekintetében három kérdést kell megvizsgálni: 
a) a kézi- és a jelzálog fedezetének védelme; 
b) a zálogjoggal terhelt dolog birtoklásának, használatának és hasznosításának eltérései kézi- és jelzálogjog 

esetén; 
c) az elzálogosított követelés kötelezettjének jogai és kötelezettségei. 

Ad a) A kézizálogjog esetében akkor, ha a zálogtárgy értékének csökkenése a követelés kielégítését veszélyezteti, 
és a zálogkötelezett – a zálogjogosult megfelelő határidőt tartalmazó felszólítása ellenére – a zálogtárgy állapotát 
nem állítja helyre, nem ad megfelelő új zálogtárgyat vagy az értékcsökkenés mértékének megfelelő kiegészítő biztosítékot, 
a zálogjogosult a zálogtárgyat a zálogtárgy tulajdonosa helyett és nevében értékesítheti a további értékcsökkenés megelőzése 
érdekében. Ha a zálogkötelezett vagy a személyes kötelezett más megfelelő vagyontárgyat ajánl fel, és ez a kielégítési 
jogot nem veszélyezteti, a zálogjogosult köteles a zálogtárgyat visszaadni. A zálogkötelezett jogosult a zálogtárgy 
helyébe lépett biztosítási összeget, kártérítést vagy más értéket a zálogtárgy helyreállítására fordítani, ha ez a biztosított 
követelés kielégítését nem veszélyezteti. 
 Jelzálogjog esetén a zálogfedezet védelmének szabályai hasonlóan alakulnak. Az apróbb eltérések a két 
intézmény célja és természete közötti eltérésekkel magyarázhatók. Ha a zálogkötelezett vagy harmadik személy a 
zálogtárgy épségét veszélyezteti, a zálogjogosult gyakorolhatja a károsodás veszélye esetén a veszélyeztetettet megillető 
jogokat (ld. 6:523. §). Ha a jelzálogtárgy értékének csökkenése veszélyezteti a biztosított követelés kielégítését, a 
jelzálogjogosult jogai a kézizálog-jogosult jogaihoz hasonlóan alakulnak (pl. értékesítés, ld. fentebb). A 
jelzálog-kötelezett is – hasonlóképp a kézizálog-kötelezetthez – jogosult a zálogtárgy helyébe lépett értékeket (ld. 
fentebb) a zálogtárgy helyreállítására fordítani. 

Ad b) A birtoklás, használat és hasznosítás joga teljesen eltérően alakul a kézi- és a jelzálogjog esetében. Ennek 
az az oka, hogy a két intézmény alapvetően eltérő abban, hogy míg a kézizálog-kötelezett átadja a zálogtárgy 
birtokát a jogosultnak, addig a jelzálogjog tárgya a kötelezett birtokában marad éppen azért, hogy a vagyontárgy 
hasznai révén a zálogkötelezett fizetőképessége növekedjék. 

Tekintettel arra, hogy a kézizálog-jogosult megkapja a zálogtárgy birtokát, amelyet köteles épségben megőrizni, a 
zálogkötelezett vagy a személyes kötelezett jogosult ellenőrizni a zálogtárgy állagát és használatát. 

Ezzel szemben jelzálogjog esetében a zálogkötelezett jogosult a jelzálogjog tárgyát birtokában tartani, 
rendeltetésszerűen használni és hasznosítani, továbbá köteles – a kézizálog-jogosulthoz hasonlóan – a zálogtárgyat 
épségben megőrizni. Körülírással meghatározott zálogtárgy esetén a hitelbiztosítéki nyilvántartásba bejegyzett jelzálogjog 
kötelezettje jogosult a zálogtárgyat – a rendes gazdálkodás körében – feldolgozni, átalakítani, egyesíteni, vegyíteni és 
elidegeníteni. 
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Ad c) Az elzálogosított követelés kötelezettje mindaddig a zálogkötelezett részére köteles teljesíteni, amíg olyan 
teljesítési utasítást nem kap, amely meghatározza a zálogjogosult releváns adatait. Ezt követően a kötelezett már 
csak a teljesítési utasításnak megfelelően teljesíthet. A zálogjogosult a kielégítési jog megnyílása után küldhet teljesítési 
utasítást. 

 
2.3.1.6. A zálogjoggal biztosított követelés 

 
Más egyebek mellett a járulékos zálogjogok célja a hitelképesség fokozása azáltal, hogy értékes és a dologi 

hatálynak köszönhetően viszonylag nehezen kijátszható, ezért aránylag biztos fedezetet nyújtson a biztosított hitel- 
vagy egyéb követelés jogosultjának. A hazai zálogjogi rendszer rugalmas, mert lényegében valamennyi típusú követelés 
különféle típusú zálogjogokkal történő biztosítását megengedi. Mindazonáltal nem biztosítható zálogjoggal a 
bírósági úton nem érvényesíthető követelés. Zálogjog biztosíthatja ellenben a következő követeléstípusokat: 

– egyetlen vagy egyszerre több követelést, 

– létező vagy jövőbeli követelést, 

– feltételes és feltétlen követelést, 

– pénzbeli vagy nem pénzbeli követelést, utóbbi esetében: 

• a követelés nemteljesítéséből eredő kártérítési igényt, 

• vagy egyéb pénzkövetelést; 

– pénzben meghatározott vagy meghatározható követelést. 
Rendkívül jelentős kapcsolat áll fenn a zálogtárggyal való helytállás terjedelme és a zálogjoggal biztosított 

követelésért való felelősség terjedelme között: a zálogtárggyal való helytállás terjedelme annak a követelésnek a 
mindenkori terjedelméhez igazodik, amelynek biztosítására a zálogtárgy szolgál; továbbá kiterjed a 
biztosított követelés alábbi járulékaira is: 

– a biztosított követelés kamataira, 

– a követelés érvényesítésének szükséges költségeire, 

– a zálogjog érvényesítésének szükséges költségeire, 

– valamint a zálogtárgyra fordított szükséges költségekre. 

– Ha a felek meghatározták azt az összeghatárt, melynek erejéig a zálogjogosult kielégítést kereshet a 
zálogtárgyból, a zálogjog a követelést és járulékait annyiban biztosítja, amennyiben azok a keretösszeget nem 
haladják meg. 

A járulékos zálogjog esetén – tehát az önálló zálogjog kivételével – a biztosított követelés átruházásával vagy 
egyéb módon való átszállásával a zálogjog is átszáll a követelés új jogosultjára. A követelés átruházója köteles a 
zálogtárgyat vagy a jelzálogjog átszállásának bejegyzési engedélyét az új zálogjogosult részére kiadni. 

A biztosított követelés egy része átruházása esetén a régi és az új zálogjogosultat azonos ranghelyen, a követeléseik 
arányában illeti meg a zálogjog. 

A zálogjog járulékosságának egyik nyilvánvaló következménye, hogy a zálogjoggal biztosított követeléssel együtt 
lehet átruházni vagy megterhelni. 

Az alzálogjog esetében a zálogjoggal biztosított követelést terhelik meg a felek zálogjoggal. Az alzálogjog tárgya a 
zálogjog és az általa biztosított követelés. 

 
2.3.1.7. A zálogtárgy 

 
A magyar zálogjogi szabályozás abban a tekintetben is rugalmasnak bizonyul, hogy szűk kivételektől 

eltekintve szinte valamennyi forgalomképes és pénzben kifejezhető értékkel bíró vagyontárgy – dolog, jog, követelés – és 
vagyonrész megterhelhető zálogjoggal, vagyis zálogtárgyként merülhet fel. A zálogtárgyak sajátos dologi jogi karaktere 
magától értetődően más-más zálogjogtípussal történő megterhelést enged meg. Eszerint a következő 
vagyontárgyak terhelhetők zálogjoggal: 

– dolgok, legyenek azok: 

• ingók: jelzálogjog, kézizálogjog; 

• vagy az ingók közül kifejezetten pénz vagy értékpapír: ebben az esetben csak óvadék alapítása útján 
hozható létre a teherjog; az óvadékról röviden (vö. 5:95. §, 5:123. §, 5:138. §): 
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▪ ha ugyanazt a zálogtárgyat óvadék és jelzálogjog is terheli, az óvadék jogosultját kielégítési 
elsőbbség illeti meg, 

▪ ha az óvadék tárgy pénz vagy nyilvánosan jegyzett értékpapír, az óvadékos közvetlen kielégítési joggal 
rendelkezik, azaz zálogjogosult a kielégítési joga megnyílásakor a zálogkötelezetthez címzett 
egyoldalú nyilatkozattal a biztosított követelés összege erejéig a zálogtárgy tulajdonjogát 
megszerezheti; 

• ingatlan: kézizálogjog nem, csak jelzálogjog; 

• közös tulajdon eszmei hányada: jelzálogjog; 

– jogok, legyenek azok akár önálló jogok, akár több jogosultat illető osztható jogok egyes részei: jelzálogjog; 

– követelések, legyenek azok akár egész követelések, akár osztható követelések meghatározott részei: jelzálogjog; 
ezen belül egyes sajátos követelések esetében csak óvadék (!): fizetésiszámla-követelés, akár betétszerződésből 
eredő követelés vagy egyéb számlakövetelések; 

– személy körülírással meghatározott egyes, akár időszakosan változó összetételű vagyontárgyainak összessége, 
vagyis alvagyona: jelzálogjog. 

A zálogjog tárgyai gyakorta összetett, hasznot hajtó, gyümölcsöző dolgok vagy jogok. Emiatt előfordul, hogy 
a zálogtárgynak összetett dolog esetén alkotórészei, tartozékai és időközi gyümölcsei, hasznot hajtó jog esetében pedig 
időközi hasznai (ún. „polgári gyümölcsei”) vannak, amelyek jogi sorsát a fődolog vagy a jog, ill. a követelés 
zálogjoggal történt megterhelése esetére a magánjognak rendeznie kell. Így dologi zálogtárgy esetében a zálogjog 
a dolgon magán felül kiterjed még: 

– a dolog mindenkori alkotórészeire, 

– kétség esetén a dolog mindenkori tartozékaira, 

– a dolog termékeire, terményeire, szaporulatára, egyéb hasznaira. 

– Ezzel szemben nem terjed ki a zálogjog mindezekre a dologi járulékokra (alkotórészre, tartozékra, 
hasznokra), ha: 

• a kielégítési jog megnyílása előtt  

• azok az ingatlantól a rendes gazdálkodás szabályai szerint elváltak, 

• és azok tulajdonjogát átruházták, ill. azokat az ingatlanról elvitték. 
A zálogjog – adott esetben huzamosabb ideig történő – fennállása alatt gyakran előfordul, hogy a 

zálogtárgy helyébe más dolog vagy más, értékkel bíró vagyontárgy kerül. Ezekben az esetekben a zálogtárgy 
helyettesítése keretében a zálogjog részben vagy egészben a zálogjog erejéig kiterjed a helyettesítő vagyontárgyra: 

– a zálogtárgy megsemmisülése vagy értékcsökkenése esetén: 

• a megszerzett biztosítási összegre, 

• a megszerzett kártérítésre, 

• a megszerzett kártalanításra,  

• vagy a zálogtárgy helyreállítása végett szerzett más vagyoni értékre, 

• illetve – megszerzésük előtt – a mindezekre vonatkozó igényre; 

– kisajátítás esetén: a kapott kártalanításra vagy a kártalanítási igényre; 

– ha a zálogjogosult károsodás elhárítása érdekében értékesíti a zálogtárgyat: a befolyt vételárra; 

– ha a zálogkötelezett a hitelbiztosítéki nyilvántartásba bejegyzett zálogjog tárgyát a rendes gazdálkodás körében 
értékesíti: az abból származó bevételre; 

– a zálogtárgy feldolgozása, átalakítása, egyesítése, vegyítése esetén: az új dologra; 

– új zálogtárgy rendelkezésre bocsátása vagy a zálogtárgy értékcsökkenése esetén kiegészítő zálogtárgyat átadása 
esetén: az új zálogtárgyra; 

– zálogjoggal terhelt követelés teljesítése, vagy az ilyen követelést biztosító zálogjog, kezesség vagy más biztosíték 
alapján nyújtott helytállás esetén: a befolyt pénz vagy szolgáltatott más vagyontárgy. 

Ugyancsak gyakran előfordul, hogy a felek úgy alapítanak zálogjogot, hogy az egyetlen követelés biztosítása 
érdekében egyszerre több vagyontárgyat terhel. Amikor a zálogjog több zálogtárgyon áll fenn ily módon, akkor a 
nyilvántartásban fel kell tüntetni, hogy a jelzálogjog egyetemleges. Az egyetemlegesség értelemszerűen kizárt, 
ha valamennyi zálogtárgynak ugyanaz a tulajdonosa (zálogkötelezett). Egyetemleges zálogjog esetén minden 
zálogtárgy az egész követelés biztosítására szolgál. A zálogjogosult határozhatja meg a zálogjog érvényesítésének sorrendjét, 
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azonban a kielégítési jog csupán annyi zálogtárgyra terjed ki, amennyi a biztosított követelés kielégítéséhez 
szükséges. 

 
2.3.1.8. A zálogjogok rangsora 

 
Láttuk, hogy gyakori jelenség, ha több zálogtárgy szolgál egyszerre, egyetemleges fedezetül egyetlen követelés 

biztosítására. Nem ritkább eset azonban ennek fordítottjaként az sem, ha egyetlen zálogtárgy szolgál egyszerre 
több követelés, több zálogjoggal történő biztosítására. A zálogjog megalapításához kötődő rangsor elve alapján akkor, ha 
ugyanazt a zálogtárgyat több zálogjog terheli, a kielégítési jog a zálogjogosultakat a zálogjogok alapításának 
sorrendjében illeti meg. 

A rangsor kialakításának módja meghatározható törvény és a felek megegyezése alapján is. A zálogjogok rangsora 
valamennyi érdekelt hozzájárulásával meg is változtatható, ehhez azonban a ranghely-változás bejegyzése, ill. feljegyzése 
szükséges. A bejegyzések ranghelyével való rendelkezés nem járhat harmadik személy olyan jogának sérelmével, 
amely a ranghely-módosítás időpontjában már be volt jegyezve. 

Az angolszász jogrendszerekben létrejött, ún. „lebegő jelzálogjog” (floating charge) intézményéhez hasonlóan a 
magyar dologi jog is megengedi, hogy körülírással meghatározott zálogtárgy esetén a zálogtárgyat mindenkor 
azok a körülírásnak megfelelő vagyontárgyak alkossák, amelyek felett a zálogkötelezett rendelkezési joggal bír. Ekkor 
az egyes vagyontárgyak megváltozása a zálogjog ranghelyét nem érinti. 

Sajátos eset az, amikor a zálogjog a zálogtárgy megszerzését biztosítja. Az eladónak az ingó zálogtárgy vételára iránti 
követelését, ill. a hitelezőnek az ingó zálogtárgy feletti tulajdonszerzéshez nyújtott kölcsön visszafizetése iránti követelését 
biztosító jelzálogjog megelőzi a vevő vagy az adós által korábban alapított jelzálogjogokat, ha a zálogtárgy 
átruházása előtt: 

– a zálogjogot bejegyzik a hitelbiztosítéki nyilvántartásba, 

– és a zálogjogosult írásban értesíti a zálogjog megalapításáról azokat a korábbi zálogjogosultakat, akiknek a 
jelzálogjoga, a zálogkötelezett tulajdonába kerülése esetén, kiterjed az új zálogtárgyra. 

A magyar zálogjog megengedi a zálogjog ranghelyének előzetes biztosítását. Ennek keretében meghatározott 
személy javára, vagy enélkül a tulajdonos a nyilvántartásba bejegyeztetheti: valamely vagyontárgyát zálogjoggal 
kívánja majd megterhelni. Ehhez meg kell határoznia azt az összeget, amelynek erejéig zálogjogot kíván alapítani. 
Az előzetesen biztosított ranghelyre utóbb bejegyzett zálogjog a bejegyzés ranghelyéhez igazodó ranghelyet kap. 

 
2.3.1.9. A zálogjog érvényesítése: a kielégítési jog gyakorlása 

 
1. A kielégítési jog gyakorlásának általános szabályai. A kielégítési jog megnyílásának nevezzük, amikor a 

zálogjogosult számára jogcím keletkezik a zálogjogával terhelt vagyontárgyból a zálogjoga érvényesítése 
útján történő kielégítésre. Ennek időpontja választja el egymástól a zálogjog két fő létszakaszát, vagyis a 
keletkezési és a kielégítési szakaszt. Ebben a fejezetben ez utóbbiról lesz szó, melynek során a felek jogi 
helyzete jelentős változásokon megy át.  

A különféle típusú járulékos zálogjogok jogosultjainak kielégítési joga megnyílik, ha és amikor a 
zálogjoggal biztosított követelés esedékessé válik és a teljesítést a kötelezett elmulasztja. Az önálló zálogjog esetén a 
kielégítési jog megnyílásához a felmondási jog – felmondási idő figyelembe vételével történő – gyakorlása 
szükséges (ld. fentebb). 

A kielégítési jog gyakorlása a következő módokon történhet: 

– bírósági végrehajtás útján, azonban fogyasztóval szemben általában ilyen úton, a fizetésiszámla-követelést 
terhelő jelzálogjog esetén pedig kizárólag ezúton;  

– vagy bírósági végrehajtáson kívül történhet, amelynek többféle módja van, melyek közül ugyancsak a 
zálogjogosult választhat, ill. idő közben egyikről a másikra térhet át: 

• a zálogtárgy zálogjogosult általi értékesítése, 

• a zálogtárgy tulajdonjogának a zálogjogosult által történő megszerzése, 

• vagy az elzálogosított jog vagy követelés érvényesítése. 
Ha a zálogjogosult kielégítési joga gyakorlása során a Ptk.-ban meghatározott kötelezettségeit megszegi, a 

zálogkötelezett, a személyes kötelezett vagy bármely jogi érdekelt kérheti a bíróságtól a kielégítési jog gyakorlásának 
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felfüggesztését vagy a zálogjogosult kötelezését a kielégítési jognak a bíróság által meghatározott feltételek szerinti 
gyakorlására. 

2. A zálogtárgy zálogjogosult általi értékesítése. A zálogjogosult köteles a zálogtárgy értékesítésére vonatkozó 
szándékáról – megjelölve egyebek mellett az értékesítés tervezett módját, ill. helyét és idejét – legalább a tervezett 
értékesítés előtt 10 nappal írásban értesíteni az alábbi személyeket: 

– a zálogkötelezettet, 

– a személyes kötelezettet, 

– a személyes kötelezett teljesítéséért felelősséget vállalt személyeket; 

– ill. a zálogtárgyat terhelő egyéb zálogjogok jogosultjait. 
Nem szükséges az előzetes értesítés, ha a zálogtárgy gyorsan romló dolog, vagy olyan vagyontárgy, amellyel 

tőzsdén kereskednek. 
A dolog természeténél fogva a kielégítési jog értékesítés útján történő gyakorlásához elengedhetetlen, hogy a 

zálogjogosult megszerezze az értékesítést megelőzően a zálogtárgy birtokát, jóllehet a törvény szerint ennek elmaradása 
nem akadálya az értékesítési jog gyakorlásának. Ennek megfelelően a zálogjogosult a kielégítési jog megnyílása 
után jogosult a zálogtárgyat értékesítés céljából birtokba venni, ill. – önkéntes birtokátruházás hiányában – a birtok 
átruházását követelni. A birtokátruházás foganatosítására a törvény határidőt biztosít a zálogkötelezett számára, 
melynek tartama: 

– ingók esetén min. 10 nap, 

– ingatlanok esetében legalább 20 nap, 

– lakóingatlan teljes kiürítésére pedig legalább 3 hónap. 
A kereskedelmi ésszerűség követelményének elve szerint a zálogjogosult a zálogtárgy értékesítése során ezen elvnek 

megfelelően, a zálogkötelezett, illetve a személyes kötelezett érdekeit is figyelembe véve köteles eljárni. Az ellenkező 
bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a zálogtárgy értékesítése a kereskedelmi ésszerűség követelményei szerint 
történik, ha az értékesítésre: 

– tőzsdén, az értékesítés időpontjában érvényes áron; 

– vagy a zálogtárgy kereskedelmi forgalma során általában alkalmazott, az adott piacon szokásos módon kerül 
sor.  

A magára az értékesítésre irányadó szabályok a következő követelményeket határozzák meg. 

– A zálogjogosult a zálogtárgy tulajdonosa helyett és nevében eljárva jogosult a zálogtárgy tulajdonjogának 
átruházására. 

– Az értékesítés történhet: 

• a zálogtárgy eredeti állapotában vagy kereskedelmi szempontból észszerű feldolgozása, illetve átalakítása 
után; 

• magánúton vagy nyilvánosan; 

• együtt vagy külön-külön, ha a zálogjog több zálogtárgyat terhel. 
Sikeres értékesítést követően késedelem nélkül köteles a zálogjogosult felosztani a befolyt vételárat és a beszedett 

hasznokat – ezekből levonva a zálogtárgy őrzésével, fenntartásával, feldolgozásával és értékesítésével kapcsolatban 
felmerült költségeket – a zálogjogok rangsora és a zálogjoggal biztosított követelések mértéke szerint a többi 
zálogjogosult között, és a fennmaradó összeget a zálogkötelezettnek kiadni. 

3. A zálogtárgy tulajdonjogának a zálogjogosult általi megszerzése. A zálogjogosult a kielégítési jogának megnyílását 
követően írásban felajánlhatja a zálogkötelezettnek, hogy a zálogtárgy tulajdonjogát elfogadja a biztosított követelés 
teljes vagy részleges kielégítése fejében. 

Az ajánlatnak tartalmaznia kell egyebek mellett a felek, a zálogtárgy, a biztosított követelés megjelölését és azt, 
hogy a zálogtárgy tulajdonjogának megszerzése a biztosított követelés milyen mértékű kielégítését eredményezné. 
A zálogjogosult az előzetes értesítésre a zálogtárgy értékesítése során irányadó szabályok (ld. fent) szerint ebben 
az esetben is köteles. Az értesítésre jogosultak kifogást emelhetnek az ajánlat ellen, ha az veszélyezteti a kielégítést. 

Ha a zálogkötelezett a zálogjogosult ajánlatát annak kézhezvételét követő 20 napon belül írásban elfogadja, és ez 
idő alatt az arra jogosultak nem emeltek kifogást az ajánlat ellen, a zálogjogosult és a zálogkötelezett között adásvételi 
szerződés jön létre. Ennek alapján a zálogkötelezett köteles a zálogtárgy birtokát átruházni, illetve a tulajdonjog-
bejegyzési engedélyt kiadni. A tulajdonjog átszállásával a zálogjoggal biztosított követelés részben vagy egészben megszűnik. 

A lex commissoria – római jogban megismert – tilalma a magyar zálogjognak is élő intézménye (ld. 5:136. §). 
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Eszerint semmis az olyan megállapodás, amely szerint a zálogjogosult kielégítési joga megnyílásakor megszerzi a 
zálogtárgy tulajdonjogát. 

4. Az elzálogosított jog vagy követelés érvényesítése. Ha a jelzálogjog tárgya jog, követelés vagy követelést megtestesítő 
értékpapír a zálogjogosult teljesítési utasítást adhat a követelés kötelezettje számára, és a követelés esedékessé válását 
követően az eredeti jogosult helyett a követelés kötelezettjével szemben érvényesítheti is a követelést. 

5. Alapvető polgári eljárásjogi szabályok. A kielégítési elsőbbség biztosítása nem csupán a polgári anyagi jog, hanem 
a polgári eljárásjog feladata is. Utóbbi területén két törvény biztosítja a zálogjogi kielégítés elsőbbségét: 

a) a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) 
b) és a csőd- és felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (Cstv.). 
Külön is ki kell emelni, hogy noha több módozat is megengedett a zálogtárgyból történő kielégítés érvényesítése 

végett, a legfőbb és leggyakoribb módja a zálogjog érvényesítésének, illetve a kielégítési jog gyakorlásának a 
bíróság végrehajtás útján történik. Ezen alpontban csupán érintjük az idevágó garanciális szabályokat, mivel ez 
a tankönyv az anyagi jog tankönyve. 

Ad a) Ha már folyik a zálogkötelezettel szemben a zálogtárgyra is kiterjedő bírósági végrehajtás, a zálogjogosult 
a kielégítési jogát a zálogtárgy lefoglalását követően bírósági végrehajtáson kívül nem gyakorolhatja, kielégítést 
kizárólag bírósági végrehajtás útján kereshet (ld. Vht. 4/A. §). 

A végrehajtást foganatosító bíróság – a zálogjogosult kérelmére – végzésével állapítja meg a zálogjogosult 
kielégítési jogának megnyílását. A kielégítési jog megnyílásának megállapítását követően a bíróság akkor engedélyezi, 
hogy a zálogjogosult végrehajtási eljárásba bekapcsolódjék, ha a biztosított követelés jogalapja és összegszerűsége nem 
vitatott. A kielégítési jog megnyílását a bíróság a zálogtárgy végrehajtás során történ lefoglalása alapján állapítja meg, 
kivéve, ha az ellenérdekű felek – zálogjogosult és adós – egymás hozzátartozói (Vht. 114/A. §). 

Ha a befolyt összeg nem fedezi a végrehajtás során behajtani kívánt valamennyi követelést, a kötelező kielégítési 
sorrend a követelések jogcíme szerint a következő (ld. Vht. 165. §): 

1. gyermektartásdíj, 
2. jogszabályon alapuló egyéb tartásdíj, 
3. munkavállalói munkabér és a vele egy tekintet alá eső járandóság, 
4. bűncselekmény következtében keletkezett polgári jogi igény; 
5. az állam javára fizetendő, büntető-, büntetés-végrehajtási és szabálysértési eljárásban megállapított összegek, 
6. adó, társadalombiztosítási követelés és más köztartozás, 
7. egyéb követelések stb. 

Noha a Vht. szerint (169. §) a zálogtárgy értékesítéséből befolyt összeget elsősorban a zálogjoggal biztosított követelés 
kielégítésére kell fordítani, figyelemmel a fenti kötelező kielégítési sorrendre, ezt a garanciális szabályt úgy kell 
értelmezni, hogy a kielégítési elsőbbség ellenére van másik 6 (!) olyan tétel (ld. fent: 1–6. pont), amely még a 
zálogjoggal biztosított követelések kielégítését is megelőzi. 

Ad b) A zálogjogosult (és az óvadéki jogosult) a zálogjog érvényesítésével összefüggő jogait a zálogkötelezettel 
szemben nem gyakorolhatja, és követelései zálogtárgyból (óvadékból) való kielégítésére csak a csődeljárás, illetve a 
felszámolási eljárás keretében kerül sor (ld. Cstv. 4/A. §): 

– csődeljárás esetén a csődeljárás kezdeményezésére vonatkozó értesítéstől, ilyen értesítés hiányában a fizetési 
haladék közzétételétől; 

– felszámolási eljárás esetében: a felszámolás elrendelése előtt a tartozás kiegyenlítésére határidőt engedélyező 
végzés kézhezvételétől, vagy a felszámolás elrendelése esetén az elrendelő végzés közzétételétől. 

A gazdálkodó szervezetnek a felszámolás körébe tartozó vagyonából a tartozásokat a következő sorrend 
figyelembevételével kell kielégíteni (Cstv. 57. §): 

– a felszámolás költségei az alábbi sorrendben: 

• az adóst terhelő munkabér és egyéb bérjellegű juttatások, 

• az adós gazdasági tevékenységének észszerű befejezésének költségei, 

• a vagyon értékesítésének és a követelések érvényesítésének igazolt költségei, 

• a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból bérgaranciaként kapott támogatás, 

• felszámolással kapcsolatos bírósági és hatósági eljárási költségek, 

• az adós iratanyagának őrzésével kapcsolatos költségek, 

• a felszámoló díja (stb.); 
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– mindezen felszámolási költségek megfizetése után a felszámolás kezdő időpontja előtt zálogjoggal biztosított 
követeléseknek a Cstv. 49/D. §-a alapján ki nem elégített része; a Cstv. 49/D. §-a szerint: ha a zálogjog a 
felszámolás kezdő időpontja előtt jött létre, a felszámoló a zálogtárgy értékesítése során befolyt vételárat 
úgy köteles a zálogjoggal biztosított követelés – tőke, szerződéses kamat, költségek – kielégítésére 
fordítani, ha abból ezt megelőzően levonja az alábbi tételeket: 

• a zálogtárgy élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető állapota elhárításával közvetlenül összefüggő, hatósági 
határozattal elrendelt munkálatok igazolt költségeit, 

• a zálogtárgy visszakövetelésének, megőrzésének, állagmegóvásának és értékesítésének költségeit, 

• a felszámolás kezdő időpontját követően esedékessé váló adókat, 

• követelést terhelő zálogjog esetén a követelés behajtásának költségeit stb. 
 

2.3.1.10. A zálogjogok megszűnése 
 

1. A megszűnés általános okai. Annak megfelelően, hogy a különféle gazdasági célok szerint különbözőképp 
szabályozott sokféle zálogfajta létezik, azok megszűnésének is számos eltérő oka lehet, amelyek közül egyesek 
valamennyi fajta zálogjogot megszüntetnek (általános megszűnési okok), míg mások csak egy bizonyos fajta zálogjog 
megszűnését eredményezhetik (különös megszűnési okok). 

A különféle zálogjogok megszűnésének általános okai a következők: 

– a zálogjogosult lemond a zálogjogáról és a zálogtárgyat visszaadja a zálogkötelezettnek vagy a jelzálogjogot 
törlik a nyilvántartásból; 

– a dologi zálogtárgy elpusztul, vagy a jog, követelés mint zálogtárgy megszűnik anélkül, hogy más vagyontárgy 
lépne a helyébe; 

– a zálogjoggal biztosított követelés megszűnik; a megszűnés ellenére is fennmarad a zálogjog azonban azoknak 
a megtérítési követeléseknek a biztosítására, amelyek a követelést kielégítő személyes kötelezettet vagy 
zálogkötelezettet illetik, vagy amelyek a követelést kielégítő harmadik személyt illetnek; 

– minden olyan jogviszony, amely alapján a jövőben zálogjoggal biztosított követelés keletkezhet, megszűnik; 

– a zálogjoggal biztosított követelés elévül (de: vö. alább a kézizálogjoggal); 

– a zálogjogosult kielégítési jog keretében a zálogtárgyat értékesíti; 

– a zálogjogosult kielégítési jog keretében a zálogtárgy tulajdonjogát megszerzi; 

– ha ugyanaz a személy lesz a zálogkötelezett és a zálogjogosult, de a járulékos zálogjog a biztosított követelés 
biztosítékául ekkor is fennmarad; 

– ha a biztosított egyetlen követelés átruházása kifejezetten a zálogjog átszállásának kizárásával történt; 

– a zálogjogtól mentes tulajdonszerzés eseteiben, azaz: 

• a kereskedelmi forgalomban jóhiszeműen és ellenérték fejében szerző hitelbiztosítéki nyilvántartásba 
bejegyzett zálogjogtól mentes tulajdonjogot, jogot vagy követelést szerez; 

• a zálogtárgyat a fedezetvédelem érdekében (ld. fentebb) értékesítik, a vevő zálogjogtól mentes tulajdonjogot, 
jogot vagy követelést szerez. 

2. Néhány különös megszűnési ok. A zálogjog különös megszűnési okai csak egy vagy néhány zálogjog-fajta 
megszűnését eredményezhetik. Az tehát kizárt, hogy ezek az okok bármely zálogjogot megszüntethetnének. 
Ehelyütt a kézizálogjog speciális megszűnési okait érdemes áttekinteni. A kézizálogjog az általános 
megszűnési okoktól eltérő szabályai: 

– a kézizálogjog megszűnik, ha annak jogosultja elveszíti a zálogtárgy birtokát, és késedelem nélkül nem indít 
birtokvédelmi eljárást vagy birtokpert; 

– ezzel szemben a biztosított követelés elévülése, amely – mint láttuk – általános megszűnési ok, a 
követelést biztosító kézizálogból való kielégítést nem akadályozza. 

3. A zálogjogosult kötelezettségei a zálogjog megszűnésekor. Ha a zálogjoggal biztosított követelés megszűnt vagy 
elévült, és nem áll fenn olyan jogviszony, amely alapján a jövőben zálogjoggal biztosított követelés keletkezhet, a 
zálogjogosult köteles késedelem nélkül: 

– a zálogtárgyat a zálogkötelezettnek visszaadni; 

– a zálogjog törléséhez hozzájárulni; 
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– mindazokat értesíteni, akiknek akár a zálogjoggal, akár a biztosított követeléssel összefüggésben jogi 
érdekeltsége áll fenn. 

 
2.3.2. A használati jogok 

 
 Előzetesen hangsúlyozni kell, hogy három, alakilag igen hasonló, jogi értelemben azonban teljesen eltérő 
jelentésű fogalommal találkozhatunk ebben a témakörben. Az első a „használati jogok” mindig 
többesszámban álló (plurale tantum) fogalma, amely az idegen dologbeli jogok kategóriáján belül, a zálogjogok mellett 
az egyik fő csoportképző fogalom. Az e jogcsoportba tartozó jogok alapján a jogosultak a dolog fizikai állagából 
eredő előnyös tulajdonságait aknázhatják ki a maguk javára. Nem egyezik meg azonban e fogalom a „használat 
joga” fogalmával, amely nem más, mint a tulajdonjog egyik szelvényjoga. A harmadik fogalom – az elsőhöz képest 
mindig egyesszámban álló – „használati jog” fogalma, amely a földhasználati és a haszonélvezeti jog (stb.) 
mellett a „használati jogok” egyike. 
 Mint láttuk, a valódi dologi jogok csoportosításai közül a leglényegesebb a dolgon fennálló uralom terjedelme 
szerinti. Megkülönböztethetjük a dolog teljes kiaknázását lehetővé tevő, teljes uralmat garantáló ún. teljes dologi 
jogot, illetőleg a nem teljes dologi jogokat. A teljes dologi jog: a tulajdonjog, amely jogi értelemben megalapozza és 
védi a jogosult teljes uralmát a dolog felett. A nem teljes dologi jogok a tulajdonjog egy-egy szelvényjogát vagy 
egyes szelvényjogainak bizonyos kombinációját biztosítják a jogosult számára, amely(ek)et a dolgon egyidejűleg 
fennálló tulajdonjog jogosultjának a dolog feletti teljes uralma korlátozhatja. 
 Megkülönböztethetjük a dologi jogokat aszerint is, hogy saját dolgon állnak-e fenn vagy más személy dolgán. 
Saját dolgon értelemszerűen kizárólag a tulajdonjog állhat fenn, a más dolgán fennálló dologi jogokat idegen dologbeli 
jogoknak nevezzük, amelyek megegyeznek a nem teljes (korlátolt) dologi jogok kategóriájával. 

A használati jogok az általuk megterhelt dolog állagának, vagyis előnyös fizikai tulajdonságainak – a jog 
fajától függően a tulajdonost ki nem záró, vagy őt részben vagy egészben kizáró – kiaknázására, azaz 
használatára, illetve hasznosítására irányulnak. 

  
2.3.2.1. A haszonélvezeti jog egyes típusai 

 
 1. Jogi természete és jelentősége. A haszonélvezeti jog a zálogjogok mellett a használati jogok között – társadalmi 
és gazdasági jelentőségét tekintve – a legfontosabb idegen dologbeli jogosultság. Jelentékeny volta világosan 
mutatkozik meg az e jog természetét meghatározó magánjogi szabályozási sarokpontokban is: 

– A haszonélvezeti jog a pénzben meghatározható értékkel bíró, forgalomképes vagyontárgyak mindegyikén 
fennállhat, legyen az akár nem gyümölcsöző (rendes haszonélvezet), akár gyümölcsöző dolog (rendhagyó 
haszonélvezet), akár jog vagy követelés (különös haszonélvezet). 

– A haszonélvezeti jog jelentőségét tükrözi az is, hogy mint kizáró jogosultság, az általa terhelt dolgon 
egyidejűleg fennálló tulajdonjognál a dolog birtoklása, használata és hasznosítása tekintetében ez az erősebb 
jogosultság. A tulajdonjog itt felsorolt szelvényjogait tehát a haszonélvezeti jog a tulajdonos hátrányára 
kizárja, jóllehet, a haszonélvező e joga alapján nem bír rendelkezési joggal a dolog felett, ez a szelvényjog 
megmarad a tulajdonosnál. Ennek megfelelően a haszonélvező sem a dolgot magát, sem a saját 
haszonélvezeti jogát nem ruházhatja át, hiszen erre fogalmilag csak a tulajdonos jogosult, ugyanakkor a 
hasznosítási joga folytán a haszonélvezeti joga gyakorlását más személynek ingyenesen vagy visszterhesen 
átengedheti (részl. ld. alább). 

– Erejét és jelentőségét mutatja végül az is, hogy természetes személy esetén a jogosult haláláig 
fennmarad függetlenül attól, hogy az általa terhelt dolog tulajdonosi viszonyaiban változás következett-e be 
vagy sem: a haszonélvezet mint teherjog „túléli” a terhelt jogtárgy átruházását. 

A haszonélvezeti jogot megalapozó jogcím alapulhat akár jogszabályon (törvényen), akár megállapodáson. A 
törvényes haszonélvezeti jogok rangsorában megelőzi a megállapodáson alapuló haszonélvezeti jogot [vö. 
különösen az öröklési jogban 7:51. § (1) bek., 7:58. § (1) bek. a) pontja, 7:69. §; ld. alább]. 

2. A dolgon fennálló rendes haszonélvezet (5:146–5:155. §§). Valamennyi típusú (rendes, rendhagyó, különös) 
haszonélvezeti jog létrejöttéhez az erre irányuló szerződésen vagy más jogcímen felül a dolog birtokának átruházása, 
az ingatlanon vagy ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogon alapított haszonélvezeti jog esetén a 
haszonélvezeti jog ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzése szükséges. 



 

63 
 

Ha az ingatlanon vagy nyilvántartásba bejegyzett jogon jogszabálynál fogva keletkezik haszonélvezet, a 
haszonélvezeti jogot az ingatlan-nyilvántartásba be kell jegyezni; ha ez elmarad, a haszonélvezeti jog a dolognak 
rosszhiszemű vagy ingyenes megszerzőjével szemben érvényesíthető csupán. 

A haszonélvezeti jog csak arra az időközi haszonra terjed ki, amely a dolog rendes gazdálkodás körében való 
hasznosításából származik. 

Ami a jogosultak személyét illeti, a természetes személyt megillető haszonélvezeti jog korlátozott időre és legfeljebb 
a jogosult haláláig állhat fenn. Jogi személy javára haszonélvezeti jog korlátozott időre, de legfeljebb 50 évre engedhető; 
a határozatlan időre alapított haszonélvezeti jog 50 évig állhat fenn. 

A haszonélvező jogai és kötelezettségei a következők szerint alakulnak: 

– A haszonélvezeti jog tartalma alapján a jogosult a más tulajdonában álló dolgot birtokában tarthatja, 
használhatja, hasznosíthatja és hasznait szedheti. 

– A haszonélvező nem bír a dolog felett rendelkezési joggal, így sem a dolog tulajdonjogával, sem magával 
a haszonélvezeti joggal nem rendelkezhet. 

– Azonban a birtoklás, a használat és a hasznok szedése jogának gyakorlását átengedheti át más személynek 
akár ingyenesen, akár visszterhesen; visszterhesen azonban csak akkor, ha a tulajdonos azonos feltételek mellett 
a dolog használatára, hasznosítására vagy a dolog hasznainak szedésére nem tart igényt. 

– A haszonélvező jogosult a tulajdonos hozzájárulása nélkül a haszonélvezet tárgyát képező dolog gazdasági 
rendeltetését megváltoztatni és a dolgot átalakítani vagy lényegesen megváltoztatni, ha ennek hiánya a rendes 
gazdálkodás követelményeivel ellentétes volna. 

– Köteles joga gyakorlása során a rendes gazdálkodás szabályai szerint eljárni. 

– Viseli a dologgal kapcsolatos terheket, 

– de nem viseli a rendkívüli javítások és helyreállítások költségeit. A haszonélvező a rendkívüli javítási vagy 
helyreállítási munkálatokat elvégezheti, ha a tulajdonos azokat felszólításra nem végzi el. Joga megszűnésekor a 
haszonélvező a tulajdonostól a saját költségén elvégzett munkálatok következtében a dologban beállott 
értéknövekedés megtérítését a jogalap nélküli gazdagodás szabályai szerint követelheti. 

– Terhelik a dolog használatával kapcsolatos kötelezettségek. 

– Köteles a tulajdonost értesíteni: 

• a dolgot fenyegető veszélyről, 

• a beállott kárról, 

• arról, ha harmadik személy a joga gyakorlásában akadályozza. 

– Köteles tűrni, hogy a tulajdonos a veszély elhárításához, a kár következményeinek megszüntetéséhez szükséges 
intézkedéseket megtegye. 

– Köteles visszaadni a haszonélvezeti jog megszűnésekor annak tárgyát. 

– Felel a dologban bekövetkezett károkért (deliktuális kárfelelősség), de nem köteles megtéríteni a rendeltetésszerű 
használattal járó értékcsökkenést. 

A haszonélvezeti joggal terhelt dolog tulajdonosának jogai és kötelezettségei az alábbiak: 

– a tulajdonos a birtoklás, a használat és a hasznok szedésének jogát annyiban gyakorolhatja, amennyiben a 
haszonélvező e jogokkal nem él; 

– jogosult a haszonélvezet gyakorlását rendszeresen ellenőrizni; 

– megfelelő biztosítékot követelhet, ha tiltakozása ellenére a haszonélvező:  

• a dolgot nem rendeltetésének megfelelően használja, 

• a dolgot rongálja, 

• a dolog rendeltetését meg nem engedett módon megváltoztatja, 

• a dolog haszonélvezet megszűntével való visszaadását veszélyezteti. 
Ha a haszonélvező nem ad megfelelő biztosítékot, a bíróság a tulajdonos kérelmére a haszonélvezeti jog 
gyakorlását biztosíték adásáig felfüggesztheti. A tulajdonost mindezek a jogok azzal szemben is megilletik, akinek 
a haszonélvező a jogok gyakorlását átengedte. 

– Nem köteles a dolgot helyreállítani, ha az vagy annak jelentős része elpusztul: 

• ha nem állítja helyre, a haszonélvezet megszűnik; 

• ha helyreállítja, a haszonélvezeti jog feléled, de a tulajdonos kérheti annak a helyreállításra fordított 
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összeggel arányos korlátozását; 

• ha a tárgy helyébe más dolog vagy követelés lép, a haszonélvezet erre terjed ki. 
A haszonélvezeti jog megszűnésével kapcsolatban az alábbiak emelendők ki. A haszonélvezeti jog megszűnik, 

ha: 

– a határozott időtartam lejártával, 

– a jogosult halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével, 

– akkor, ha a haszonélvező szerzi meg a dolog tulajdonjogát, 

– a haszonélvező lemondó nyilatkozata, emellett ingatlan és bejegyzett jog esetén a haszonélvezet 
nyilvántartásból való törlése szükséges. 

3. A rendhagyó haszonélvezet. A haszonélvezet akkor rendhagyó, ha a haszonélvezet tárgya gyümölcsöző dolog, 
és a haszonélvezet a dolog minden időközi eredményére kiterjed. Ilyenkor a haszonélvező a haszonélvezet 
keletkezésekor meglevő, természetüknél fogva elhasználható dolgokkal, gazdasági felszereléssel és állatállománnyal, 
árukészlettel és pénzzel a rendes gazdálkodás szabályai szerint indokolt mértékben rendelkezhet. A haszonélvezet 
megszűnésekor köteles ezeket pótolni, vagy akkor, ha ez nem lehetséges, értéküket megtéríteni. 

4. Jogok és követelések különös haszonélvezete. A hasznot hajtó jog és követelés haszonélvezetére a dolgok 
haszonélvezetének szabályait kell megfelelően alkalmazni. Néhány különös szabály azonban – a dolog 
természete szerint – itt is fennáll: 

– magát a terhelt jogot vagy követelést a haszonélvezetre kiterjedő hatállyal a haszonélvező hozzájárulásával lehet 
szerződéssel megszüntetni vagy a haszonélvező hátrányára megváltoztatni; 

– követelés haszonélvezője jogosult a követelést érvényesíteni, és ha az esedékességhez a hitelező felmondása 
szükséges, a hitelezőt megillető felmondási jogot gyakorolni; 

– ha a követelést a haszonélvező hajtja be, az érvényesítésért a jogosulttal szemben a deliktuális kárfelelősség 
szabályai szerint felel; 

– a haszonélvező követelésre vonatkozó más rendelkezései semmisek. 

– Az adós teljesítésével a szolgáltatás tárgyát a követelés jogosultja szerzi meg, azzal, hogy azon a haszonélvező a 
teljesítéssel egyidejűleg haszonélvezetet szerez. 

 
2.3.2.2. A telki szolgalmak 

 
1. Meghatározása. A Ptk. 5:160. §-ának (1) bekezdése meghatározza a telki szolgalom – amely nem lehet 

önállóan forgalom tárgya – fogalmát. Telki szolgalom alapján az ún. uralkodó ingatlan mindenkori birtokosa más 
személy ingatlanát (szolgáló ingatlan) meghatározott terjedelemben használhatja a következők végett: 

– átjárás (pl. akkor, ha valamely föld nincs összekötve megfelelő közúttal, a szomszédok kötelesek tűrni, 
hogy az ingatlan mindenkori birtokosa földjeiken átjárjon), 

– vízellátás és vízelvezetés, 

– pince létesítése, 

– vezetékoszlopok elhelyezése, 

– épület megtámasztása, 

– a számára előnyös más hasonló célra; 

– emellett követelheti, hogy a szolgáló ingatlan birtokosa a jogosultságából egyébként folyó valamely magatartástól 
tartózkodjék. 

2. Megalapítása. A telki szolgalom megalapítható a törvény erejénél fogva (ld. alább a közérdekű használat esetét), 
szerződéssel, egyoldalú jognyilatkozattal vagy valamely jogi tény által (ld. a különös elbirtoklás esetét). 

– Szerződés esetén létrejöttéhez a dolog birtokának átruházása, ill. ingatlanon alapított szolgalom esetén annak 
ingatlan-nyilvántartási bejegyzése szükséges. 

– Telki szolgalmat az ingatlan tulajdonosa egyoldalú nyilatkozattal a saját javára is alapíthat. 

– Elbirtoklással szerzi meg a telki szolgalmat az uralkodó ingatlan birtokosa, ha a másik ingatlan használata 
ellen annak birtokosa 15 éven át nem tiltakozik. Szívességből vagy „visszavonásig” engedett jog gyakorlása 
nem vezet elbirtoklásra. 

3. Gyakorlása. A szolgalom gyakorlása nem vezethet mások, különösen a szolgáló ingatlan használója 
jogainak szükségtelen sérelméhez. 
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Ha a telki szolgalom gyakorlása valamely berendezés vagy felszerelés használatával jár, a fenntartás költségei a 
szolgalom jogosultját és kötelezettjét olyan arányban terhelik, amilyen arányban azokat ténylegesen használják. 

4. Megszűnése. A telki szolgalom megszűnhet bírósági határozat nyomán, vagy az ún. negatív elbirtoklással, 
vagy pedig jogügylettel: 

– a bíróság a telki szolgalmat megszüntetheti, korlátozhatja vagy felfüggesztheti, ha az az uralkodó ingatlan 
rendeltetésszerű használatához már nem szükséges; 

– a szolgalom megszűnik, ha a jogosult – bár ez módjában állt – 15 éven át nem gyakorolta vagy eltűrte, hogy 
gyakorlásában akadályozzák; 

– a jogügylettel való megszüntetéshez az uralkodó telek tulajdonosának (itt nem a birtokosának!) a szolgáló telek 
tulajdonosához (itt sem a birtokosának!) intézett írásbeli lemondó nyilatkozata és a szolgalmi jog ingatlan-
nyilvántartásból való törlése szükséges. 

 
2.3.2.3. Egyéb használati jogok 

 
1. A használat. A használat jogánál fogva a jogosult a dolgot a saját, valamint vele együtt élő családtagjai 

szükségleteit meg nem haladó mértékben használhatja és hasznait szedheti. A használat jogának gyakorlása másnak nem 
engedhető át. 

2. A földhasználati jog. A földhasználati jog különös és sajátos jogi konstrukció, hiszen csak azokban az 
esetekben merül fel, amikor a föld és a rajta álló épület tulajdonjoga elválik egymástól. A jogi helyzet sajátossága 
és különlegessége abban áll, hogy a föld jogi sorsában a rajta álló épület rendszerint (szabály szerint) osztozik. Ennek 
hátterében az az ősi jogelv áll, mely szerint „az épület tulajdonjoga a földtulajdonost illeti meg” [Ptk. 5:18. § (1) bek.]. 
Ez az „aedificium solo cedit” elve, amely Diocletianus és Maximianus császárok Kr.u. 290-ből való rendeletében 
jelentek meg úgy, mint: „aedificia quae alieno loco imponuntur solo cedant” (ld. C. 8,10,5). 

Több esetben azonban mégis előfordul, hogy a föld és a rajta álló épület tulajdonjoga elválik egymástól: 
egyesek törvényen alapulnak, mások a felek megállapodásán. Az alábbiakban a földhasználati jog alapja a törvény 
rendelkezése: 

– társasház esetén akkor, ha a földrészlet, amelyen az épület áll, nem tartozik a közös tulajdonba, arra a 
tulajdonostársakat földhasználati jog illeti (5:85. §); 

– a Ptk. 5:145. § (1) bekezdése szerint: ha a föld és a rajta álló épület tulajdonjoga nem ugyanazt a személyt 
illeti meg, az épület tulajdonosát az épület fennállásáig az épület rendeltetésszerű használatához szükséges mértékben 
a földre földhasználati jog illeti; ebben az esetben az épület – földhasználati joggal rendelkező – 
tulajdonosa: 

• jogosult az épület használathoz szükséges mértékben a föld használatára és hasznai szedésére, 

• és ezért (ld. fent több helyütt a „cuius commoda eius incommoda” elvét) köteles a használat arányában 
viselni a föld fenntartásával járó terheket. 

Ezeken kívül van két további eset is, amidőn a föld és a rajta álló épület jogi helyzete eltérően alakulhat, 
egyik esetben ez egyoldalú jognyilatkozaton, a másikban pedig a felek megegyezésén alapul (5:18–19. §): 

– Az ingatlan tulajdonosa rendelkezhet úgy, hogy a földet és a rajta álló épületet önálló ingatlanokként jegyezzék 
be az ingatlan-nyilvántartásba. 

– Az épület tulajdonjoga a földtulajdonost illeti meg, hacsak az épület és a föld tulajdonosa eltérően nem 
állapodnak meg. 

• Ha a földtulajdonos és az épület tulajdonosa az épület létesítésével és a föld használatával kapcsolatos 
jogaikat és kötelezettségeiket szerződésben szabályozzák, e szerződés harmadik személlyel szemben 
akkor hatályos, ha azt az ingatlan-nyilvántartásba feljegyezték.  

• Az említett felek megállapodhatnak abban, hogy az épület tulajdonosa az épületet a földtulajdonos 
hozzájárulásával idegenítheti el vagy terhelheti meg. A hozzájárulás követelhető, ha az elidegenítés vagy a 
terhelés az épülettulajdonost terhelő kötelezettségek teljesítését nem veszélyezteti. 

3. A közérdekű használati jog. Ingatlanra közérdekből, a jogszabályban feljogosított személyek javára hatóság 
határozatával szolgalmat vagy más használati jogot lehet alapítani. A közérdekű használati jog alapításáért a 
korlátozás mértékének megfelelő kártalanítás jár, ill. az alapításból eredő károkat a kisajátítási kártalanításra 
vonatkozó szabályok szerint kell megtéríteni. 
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2.4. A dologi jog közhiteles nyilvántartásai 

 
Egyéb alapelvek mellett a dologi jogi jogviszonyok tekintetében érvényesülnie kell a nyilvánosság elve által 

biztosított transzparenciának, vagyis átláthatóságnak. A nyilvánosság és átláthatóság legfőbb gyakorlati 
biztosítékát a közhiteles nyilvántartások – az ingatlan-nyilvántartás, a hitelbiztosítéki nyilvántartás, ill. a hajó- és a 
légijármű-lajstrom – fenntartása jelenti. Ezek hitelesen tanúsítják a bennük foglalt adatokat a korábbi és a jelenlegi 
jogosultak személye, a szóban forgó jogosultság tárgya, valamint az adott jogosultság fajtája, típusa, tartalma, időbeli 
kiterjedése és megalapítása tekintetében. 
 

2.4.1. Az ingatlan-nyilvántartás alapvető fogalmai és alapelvei 
 

2.4.1.1. Jogi szabályozása, meghatározása és alapvető fogalmai 
 
1. Jogi szabályozása. Az ingatlan-nyilvántartás (továbbiakban: inyt.) legfontosabb jogforrásai a Ptk. egyik Része, 

egy törvény és egy miniszteri rendelet: 

– a Ptk. Ötödik Könyvének Negyedik Része, 

– az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. tv. (a továbbiakban: Inytv.), 

– és az Inytv. végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet (a továbbiakban: Inytvhr.). 
2. Törvényi meghatározása. A Ptk. 5:165. §-a szerint az ingatlan-nyilvántartás az ingatlanokra vonatkozó jogok, 

valamint jogi szempontból jelentős tények – az ingatlanok és a bejegyzett személyek jogszabályban meghatározott 
adatainak – nyilvános és közhiteles nyilvántartása. Az ingatlan-nyilvántartás tartalmazza t. 

3. Az inyt. tartalma. Az Inytv. (2. §) szerint az inyt. tartalmazza: 

– egyfelől településenként az ország valamennyi ingatlanának e törvényben meghatározott adatait, az 
ingatlanhoz kapcsolódó jogokat és jogi szempontból jelentős tényeket, 

– továbbá az oda bejegyzett személyeknek a nyilvántartáshoz szükséges, e törvényben meghatározott, 
személyazonosító és lakcímadatait; 

– az Inytv.-ben felsorolt jogokon és tényeken kívül az ingatlan-nyilvántartásba más jog bejegyzését, tény 
feljegyzését csak törvény rendelheti el. 

4. Önálló ingatlan. Az Inytv. (12. §) alapján önálló ingatlanként kell nyilvántartani: a földrészletet, az épületet, a 
pincét, a föld alatti garázst és más építményt, a társasházi lakáscélú és nem lakáscélú egységeket, a szövetkezeti házban 
lévő hasonló egységeket és a közterületről nyíló pincét. 

5. Az inyt.-ba bejegyezhető jogok. Előzetesen ki kell emelni, hogy az inyt.-ba a jogokat bejegyezni, míg a tényeket 
feljegyezni kell. Az Inytv. (16. §) szerint az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanhoz kapcsolódó következő jogok 
jegyezhetők be: 

– a tulajdonjog, 

– az állami tulajdonban álló ingatlan esetében az állam tulajdonosi jogait gyakorló szervezet, és a vagyonkezelői 
jog, 

– a lakásszövetkezeti tagot megillető állandó használati jog, a földhasználati jog, a haszonélvezeti jog, a használati 
jog, a telki szolgalmi jog, a törvényen alapuló közérdekű szolgalmak és használati jogok, 

– az elővásárlási jog, a visszavásárlási jog, a vételi jog, az eladási jog, 

– a tartási jog, az életjáradéki jog, 

– a jelzálogjog és 

– a végrehajtási jog. 
6. Az inyt.-ba feljegyezhető tények. A feljegyzés fogalma a Ptk. szerint [5:179. § (1) bek.] szerint: “Feljegyzés az 

inyt.-ba bejegyzett jogokat érintő egyes tények ingatlan-nyilvántartási feltüntetése.” Az inyt.-ba feljegyezhető tények köre 
egyebek mellett az Inytv. (17. §) szerint a következőkre terjed ki: 

– a jogosult kiskorúsága, gondnokság alá helyezése, 

– a jogosulttal szemben megindított felszámolási eljárás, végelszámolás, vagy adósságrendezési eljárás, 

– kisajátítási, telekalakítási, felmérési, földminősítési eljárás megindítása, 

– az ingatlanügyi határozat elleni jogorvoslati kérelem, 
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– az ingatlan jogi jellege, épület létesítése, lebontása, nemzeti, történelmi emlékhely, 

– az inyt.-eljárás felfüggesztése, 

– tartós környezetkárosodás ténye, mértéke és jellege, 

– bírósági ítéleten alapuló tulajdoni és építésügyi korlátozás, ill. szerződésen, végintézkedésen, bírósági vagy hatósági 
határozaton alapuló elidegenítési és terhelési tilalom, és egyéb tilalmak, 

– árverés vagy nyilvános pályázat kitűzése, 

– a zárlat, a zár alá vétel, 

– a tulajdonjog fenntartással történt eladás, 

– társasház alapító okiratának elfogadása, módosítása, 

– a földtulajdon átruházására irányuló szerződés benyújtása és sok egyéb. 
 7. Perfeljegyzés. Az Inytv. (64. §) szerint a bíróság az ügyfél kérelmére előzetesen végrehajtható végzéssel megkeresi 
az ingatlanügyi hatóságot a következő, az ingatlant érintő perek megindítása tényének feljegyzése iránt: 

– a törlési és kiigazítási per, 

– az ingatlan tulajdonjoga iránti per, 

– a közös tulajdon megszüntetése iránti per, 

– az ingatlanra vonatkozó házassági vagyonjogi per, 

– a jelzálogjog alapján fennálló kielégítési jog érvényesítésére irányuló per 

– és az ingatlan határvonalával és területével kapcsolatos kiigazítási per. 
8. Az inyt. részei. Az Inytv. szerint (18. §) az ingatlan-nyilvántartás részei: 

– olvasható formában megjeleníthető tulajdoni lap, 

– a megszűnt bejegyzések adatbázisa, 

– a térképi adatbázis, 

– az okirattár 

– és az analóg és digitális archív térképi adatbázis. 
9. Az ingatlan jogi jellege. Az Inytvhr. (39/A. §) szerint az ingatlan jogi jellegeként egyebek mellet az alábbiak 

jegyezhetők fel: társasház, szövetkezeti ház, bányatelek, műemlék, műemléki terület, régészeti lelőhely, tanya, 
birtokközpont, védett természeti terület, természeti terület stb. 

10. A művelési ágak és a kivont területek. Az inyt. egyebek mellett a következő művelési ágakat ismeri (vö. 
Inytvhr. 40–50. §§): szántó, legelő, szőlő, kert, gyümölcsös, nádas, erdő, fásított terület, halastó. A művelés alól kivett 
területek pl. a településekkel kapcsolatban egyebek mellett a település belterületén az 1 hektárt meg nem haladó beépített 
és beépítetlen földrészlet. 

  
2.4.1.2. Jogi természete 

 
1. Az ingatlan-nyilvántartási adatok elsőbbsége. Ingatlannal kapcsolatos hatósági eljárásokban az inyt.-ben 

feltüntetett adatokat és a térképen ábrázolt határvonalat kell irányadónak tekinteni. Az inyt.-ben feltüntetett adatokkal 
szemben a bizonyítás azt terheli, aki az adatok helyességét vitatja. Ha az ingatlannak az inyt.-ben feltüntetett, valamint 
a térképen ábrázolt határvonala alapján számított területnagysága eltér egymástól, akkor ez utóbbi az irányadó. 
 2. Az inyt.-on kívül jogot szerző jogállása. Az inyt.-on kívül jogot szerző személy a szerzett jogát nem 
érvényesítheti az inyt.-ba bejegyzett, jóhiszemű szerzővel szemben. Be nem jegyzett jogot jóhiszemű és ellenérték fejében 
szerzővel szemben nem lehet érvényesíteni. 
 3. Az inyt. jogvédelmi hatása. Az anyagi jog szerinti jogosult a jogsértő vagy utólag helytelenné vált bejegyzés alapján, 
a bejegyzés teljességében és helyességében bízva, jóhiszeműen és ellenérték fejében jogot szerző harmadik személlyel szemben 
a törlési keresetet az eredetileg érvénytelen bejegyzésről szóló határozat kézbesítéstől számított 6 hónap alatt indíthatja 
meg, ha a határozatot a részére kézbesítették. Ha kézbesítés nem történt, a törlési keresetet a bejegyzés hatályossá 
válásától számított 3 éves határidő alatt lehet megindítani. E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár. 
 

2.4.1.3. Az ingatlan-nyilvántartás alapelvei 
 
1. A nyilvánosság elve. Az alapelv szerint az inyt. nyilvános. Ezért a tulajdoni lap és a térkép tartalmát a különös 

védelem alá tartozó személyes adatok kivételével bárki megismerheti. Ennek keretébe azokról feljegyzést készíthet, 



 

68 
 

hiteles másolat vagy tanúsítvány kiadását kérheti. 
Az inyt.-i bejegyzés, feljegyzés és a széljegyzett inyt.-i igény alapjául szolgáló okiratok tartalma akkor 

ismerhető meg, ha a kérelmező igazolja, hogy: 

– a megismeréshez az okirat tartalma által érintett jogosultak és kötelezettek hozzájárultak, vagy 

– az okirat megismerése joga érvényesítéséhez, ill. jogszabályon vagy hatósági határozaton alapuló 
kötelezettsége teljesítéséhez szükséges.  

 2. Az okirati elv. Az inyt.-ba jog és jogilag jelentős tény bejegyzésére, feljegyzésére és adatok átvezetésére csak a 
következők alapján kerülhet sor: 

– jogszabályban meghatározott okirat, azaz rendszerint: 

• ügyvéd által ellenjegyzett magánokirat vagy 

• közjegyző által kibocsátott közokirat, 

– továbbá bírósági vagy hatósági határozat. 
 3. A bejegyzési elv. Törvényben meghatározott egyes jogok keletkezése, módosulása és megszűnése a tulajdoni lapra 
történő bejegyzéssel megy végbe. Az inyt.-ba csak azokat a jogokat lehet bejegyezni, amelyek bejegyezését 
jogszabály lehetővé teszi. 

A jogátruházásról kiállított okiraton alapuló bejegyzés keletkezteti az átruházáson alapuló tulajdonjogot. 
Hasonlóképpen, a szerződésen alapuló vagyonkezelői, földhasználati, haszonélvezeti, használati, telki szolgalmi és 
jelzálogjogot a jogalapításról kiállított okiraton alapuló bejegyzés keletkezteti.  

Törvényben meghatározott egyes tények feljegyzésének, illetve jogszabály erejénél fogva keletkező jogok 
bejegyzésének elmaradása a hozzájuk fűződő joghatást nem érinti. Törvényben meghatározott egyes jogok 
bejegyzésének és jogilag jelentős tények feljegyzésének elmaradása esetén a jogosult azokat a jóhiszemű harmadik 
jogszerzővel szemben nem érvényesítheti. 

A jogszabályban meghatározott jogok bejegyzésének, ill. tények feljegyzésének joghatásai a következők: 

– a későbbi jogszerzők szerzését korlátozza, 

– a későbbi jogszerzők szerzését feltételessé teszi, 

– a bejegyzéssel a jog megszerzése, változása vagy megszűnése, továbbá a jog érvényesíthetősége közvetlenül és az 
elrendelésének alapjául szolgáló kérelem benyújtásának időpontjára visszamenőleges hatállyal áll be. 

A bejegyzésnek, illetve a törlésnek a jogalapjai és feltételei a következők: 

– jogváltozásra irányuló jogcím igazolása, 

– bejegyzett jogosult engedélye, 
A bejegyzési és a törlési engedélyre a szerződés létrejöttére és érvényességére vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. 

– bírósági ítélet, 

– hatósági határozat. 
Az inyt. helyesbítésének van helye, ha az inyt. tartalma a bejegyzés vagy feljegyzés alapjául szolgáló okirathoz 

képest helytelen. A helyesbítés a bejegyzés vagy feljegyzés törlésével vagy az inyt. tartalmának kiigazításával történik: 

– bejegyzés vagy feljegyzés törlésének a bejegyzés vagy feljegyzés alapjául szolgáló jogügylet érvénytelensége 
vagy a bejegyzés utólagos helytelenné válása miatt van helye; 

– az ingatlanügyi hatóság saját hatáskörében kijavítja a bejegyzésben vagy feljegyzésben történt hibás 
névírást, szám- vagy számítási hibát, más hasonló elírást és helytelen megjelölést. 

 4. A rangsor elve. A rangsor az ingatlanra bejegyzett jogok törvényi elvek szerinti kötelező sorrendje. A bejegyzések 
rangsorát a bejegyzések hatályának kezdetére irányadó időpontok határozzák meg, ezért:  

– azok a jogok, amelyek bejegyzésének hatálya ugyanazon időpontban kezdődik, azonos ranghelyen állnak; 

– az azonos napon érkezett kérelmek bejegyzésének sorrendjét, a bejegyzések és a feljegyzések 
hatályosulásának ranghelyét a következők határozzák meg: 

• a bejegyzés alapjául szolgáló okiratok keltezése, 

• a bejegyzés alapjául szolgáló okiratok kiállítása, vagy 

• ha az szükséges, az ellenjegyzésének időpontja. 
 5. A közhitelesség elve. A közhitelesség elvének két alapvető hatása van: 

– az első az, hogy az inyt. a bejegyzett jogok és a feljegyzett tények fennállását hitelesen tanúsítja; 

– a második az első következménye, eszerint jog bejegyzése, tény feljegyzése, kérelem széljegyzése esetén senki sem 
hivatkozhat arra, hogy annak fennállásáról nem tudott; az elvárt ismeret hiánya nem alapoz meg kifogást. 
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 6. A teljesség elve. Az ellenkező bizonyításáig úgy kell tekinteni (megdönthető vélelem), hogy az inyt.-ba bejegyzett 
jog vagy feljegyzett tény fennáll, és az az inyt. szerinti jogosultat illeti meg. Hasonlóképp a törlés esetén, az ellenkező 
bizonyításáig úgy kell tekinteni, hogy az inyt.-ból törölt jog vagy tény nem áll fenn. 
 Van egy további sajátos probléma is, nevezetesen a jóhiszeműen és ellenérték fejében szerzők védelmének rendkívüli 
jelentőségű elve. Eszerint a jóhiszemű és ellenérték fejében szerző javára az inyt. tartalmát akkor is helyesnek és teljesnek 
kell tekinteni, ha az a valódi anyagi jogi jogállapottól eltér. Erre a jogvédelemre a jóhiszemű szerző nem hivatkozhat 
azzal szemben, aki ellene bejegyzés törlése iránt pert indít. 

7. A kérelemhez kötöttség elve. A polgári eljárás rendelkezési elve felől nézve általánosságban megállapítható, hogy 
a felek szabadon rendelkeznek perbe vitt jogaikkal, ezért a bíróság – és valamennyi, eljárást lefolytató hatóság – a 
felek által előterjesztett kérelmekhez és jognyilatkozatokhoz kötve van (Pp. 2. §). 

Ez az általános eljárási megközelítés az ingatlan-nyilvántartási eljárásban akként egyediesíthető, hogy a kérelemre 
induló eljárásokban a hatóság a kérelmen nem terjeszkedhet túl. Az Inytv. 6. §-a szerint ennek két oldala van: 

– egyfelől a jogok és tények bejegyzésére, feljegyzésére irányuló eljárás – néhány kivételtől eltekintve – 
az ügyfél kérelmére vagy hatósági megkeresésre indul, 

– másfelől az inyt.-ba csak az a jog vagy tény jegyezhető be, illetve fel, amelyet a kérelem vagy hatósági 
megkeresés megjelöl. 

 
2.4.2. A hitelbiztosítéki nyilvántartás 

 
1. Alapelvek. A hitelbiztosítéki nyilvántartás (a továbbiakban: hbnyt.) a zálogkötelezettek személyéhez 

kapcsolódóan tartalmazza a nem lajstromozott ingó dolgokon, jogokon és követeléseken alapított jelzálogjogokat, 
valamint az e törvényben meghatározott egyéb biztosítéki jogokat. 

A nyilvánosság elve alapján a hbnyt. nyilvános, és tartalmát az interneten bárki ingyen, személyazonosítás nélkül 
megtekintheti. 
 2. Tartalma. A hbnyt. minden bejegyzett zálogjog vonatkozásában az alábbiakat tartalmazza: 

– a zálogjog bejegyzésére irányuló nyilatkozatban foglaltakat; 

– a zálogjog bejegyzésének időpontját; és 

– a bejegyzés sorszámát. 
3. A hbnyt. tartalmát meghatározó nyilatkozatok. A hbnyt.-ba való bejegyzésre, a bejegyzés módosítására és törlésére 

a zálogjogosultnak, illetve a zálogkötelezettnek jogszabályban meghatározott, elektronikus formanyomtatvány 
kitöltése útján, a hbnyt. internetes honlapján tett nyilatkozata alapján, a nyilatkozat tartalmi vizsgálata nélkül, de az 
eljáró személy elektronikus személyazonosítását követően kerül sor. 
 4. A zálogjog bejegyzése és törlése. Zálogjog bejegyzésére irányuló nyilatkozatot a zálogjogosult vagy a 
zálogkötelezett tehet: 

– ha a zálogjogosult tette, a nyilatkozat alapján a zálogjog bejegyzésére akkor kerül sor, ha a bejegyzéshez 
a zálogkötelezett hozzájárult; 

– ha a zálogkötelezett tette, a bejegyzésre a nyilatkozata alapján kerül sor. 
Mutatis mutandis, a zálogjog törlésére irányuló nyilatkozatot a zálogjogosult és a zálogkötelezett is tehet: 

– ha a zálogjogosult tette, a törlésre a nyilatkozata alapján kerül sor, 

– ha azonban a zálogkötelezett tette, a nyilatkozat alapján a törlésre akkor kerül sor, ha a zálogjogosult 

• a zálogjog törléséhez hozzájárult; vagy 

• a zálogkötelezett nyilatkozatától számított 30 napon belül nem tett a bejegyzés fenntartására irányuló 
nyilatkozatot. 

 

 
* 
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FEJEZETEK A KÖTELMI JOG KÖRÉBŐL 
 
 
Ebben a részben a Ptk. kötelmi jogi, hatodik – legterjedelmesebb – könyvének fejezetei közül válogatunk, és azok 
közül a fontosabbakat adjuk közre. Az egyes részeket a tanszék munkaközössége külön-külön, fejezetenként 
jegyzi, így a szerzők feltüntetése nem a főcím előtt, hanem az egyes fejezetcímek előtt történik. 
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________________________________ 
 

BENKE JÓZSEF 
 

A KÖTELEM ÉS A KÖTELMI JOG FOGALMI ALAPVETÉSE 
 

1. A kötelem és a kötelmi jog fogalma, jellemzői, funkciói 
 

1. A kötelem (obligatio) lényegi jellemvonásai: a benne vállalt magatartás kikényszeríthetősége 
(Grosschmid), a jogi helyzet korrelativitása (Szladits), a hitelezői érdek – mindkét fél adós és hitelező 
egyszerre – védelme (Fürst). A kötelem meghatározott személyek között fennálló olyan jogviszony, 
amelynek a tárgya vagyoni értékű szolgáltatás, s amelyben követelés és tartozás egységes (Eörsi). 

A kötelem tehát meghatározott személyek között fennálló olyan, relatív szerkezetű polgári jogi jogviszony 
(mellérendeltség), amelynél fogva a jogosult általában vagyoni értékű szolgáltatás teljesítését követelheti a kötelezettől és 
ezt akár jogi úton kikényszerítheti. A kötelem törvényi fogalma: kötelezettség a szolgáltatás teljesítésére és 
jogosultság a szolgáltatás teljesítésének követelésére (6:1. § (1) bek.). 

2. A kötelmi jogban a diszpozitivitás uralkodik, a kógencia kivételes csupán, és arról a törvény 
kifejezetten rendelkezik. Eszerint a kötelmi jognak a felek jogaira és kötelezettségeire vonatkozó 
szabályaitól a felek egyező akarattal eltérhetnek, ha a Ptk. az eltérést nem tiltja. A felek eltérő rendelkezése 
hiányában a diszpozitív rendelkezések is kötelező érvényűek ugyanúgy, mint az eltérést nem engedő (kógens) 
szabályok. A felek jogait és kötelezettségeit meghatározó kógens szabályokba ütköző megállapodás 
rendszerint érvénytelenségre vezet. A diszpozitív rendelkezések funkciói: az érdekkiegyenlítés, a 
költségoptimalizálás, az észszerűség és egyes esetekben a méltányosság szempontjainak érvényesítése. 

3. A kötelmi jog szabályozza: 

– a dologi jogból fakadó előnyök végleges vagy ideiglenes átengedését (adásvétel, bérlet), 

– a szükségletek kielégítésére irányuló szolgáltatások igénybevételét lebonyolító szerződéseket 
(vállalkozás, megbízás, eltartás stb.); 

– a dologi jogok és a kötelmi kötelezettségek megsértésével bekövetkező jogellenes vagyoni 
eltolódásokat (kötelemszegés, kártérítés); 

– rendezési módot biztosít a jogilag meg nem alapozott egyéb vagyoneltolódások, vagyonmozgások 
eseteire (érvénytelenség, jogalap nélküli gazdagodás). 

Míg a statikus dologi jog a saját dolog élvezetét szabályozza, addig a kötelmi jog a más javai időleges vagy végleges 
élvezetének megszerzésére irányuló, dinamikus jogi helyzeteket rendezi. 
 

2. A kötelem és a szerződés eredete, fejlődése 
 

1. Azok a fogalmi distinkciók, amelyek a római jog középkori továbbélése során megalapozták mai 
nézeteink kialakulását, az ókori római jogban jöttek létre. Ilyen pl. a keresetek osztályozása in rem és in 
personam actiókra, vagy a kötelmek felosztása civil, prétori és naturalis obligatiókra. Számos ókori római jogi 
kategória és fogalom lényegében változatlanul él tovább. Pl. a jusztiniánuszi Institúciók (Inst. 3, 13 pr.) 
kötelem-fogalma megegyezik a maival (vö. Ptk. 6:1. § (1) bek.): „a kötelem jogi kötelék, amelynél fogva 
szükség(let)ből valamely szolgáltatás teljesítésére kényszerülünk”. Ugyancsak fenntartható (vö. 6:2. §) a kötelmek 
forrásainak osztályozása (Kr. u. II. sz. Gaius, majd VI. sz. Jusztiniánusz): szerződés, jogellenes cselekmény, 
szerződésszerű tény, ill. vagy jogellenes cselekményszerű tény. 

A XII-XIII. sz. glosszátorok és a XIV. sz. kommentátorok nyomán a jogtudomány a XV. századra eljut 
oda, hogy kialakítja a jus ad rem (egyes kötelmi jogok) és a jus in re (dologi jogok) kategóriát. 

A jogi humanizmus a XVI–XVII. században (Vinnius, Hahn) megalkotja az abszolút, ill. a relatív szerkezetű 
jogviszony fogalmát. 

A folyamatot a XIX. századi pandektisztika zárta le azzal, hogy elválasztotta az alaki (eljárási) és anyagi 
magánjog főkategóriáit, majd az anyagi magánjogot öt részre osztotta: 1) általános rész és személyjog, 2) dologi jog, 
3) kötelmi jog, 4) családjog és 5) öröklési jog. 
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A polgári jog XIX. századi kódexei, így a francia Code civil és az osztrák ABGB még római jogi institúció-
rendszert követi, azonban a polgári jog XX–XXI. századi kódexei, így a német BGB, a svájci ZGB, a holland 
NBW vagy a hatályos magyar Ptk. már a pandektisztika új institúció-rendszeréhez igazodik. 

Az angolszász országokban önálló kötelmi jog nincsen, a Law of  Contracts (szerződések joga) és a Law of  
Torts (jogellenes magatartások joga) együttese felel meg a kontinentális kötelmi jog fogalomnak. 

2. A kötelmek legtipikusabb és statisztikailag, illetve nemzetgazdaságilag legjelentősebb forrása a 
szerződés. Hosszú út vezetett a római jogtól annak kialakulásához, hogy a megegyezéseknek általánosan 
kötelező ereje van (pacta sunt servanda). Ennek lépései az alábbiak voltak. 

– A Kr.u. II. században még elvszerűen mondja ki Gaius, hogy a puszta megegyezés nem hoz létre 
jogi köteléket, azaz kötelmet (Gai. Inst. 3, 89). Ekkor a formák totális kényszere uralkodott (a 
szerződéskötés előírt szavai közül egynek az elvétése elbuktatta a kötelmet). 

– A formakényszer oldódásának első lépése a szavakhoz nem kötődő stipulatio kialakulása volt.  

– Ezt követte, hogy az egyik fél elöl járó, önkéntes teljesítése már magában létrehozta a szerződést 
(reálszerződések). 

– A következő lépés az volt, hogy a felek formátlan, egybehangzó akaratmegegyezése (consensus), amely 
megfelelt valamely típus (pl. adásvétel) szerinti tartalomnak, létrehozta a szerződést (típuskényszer). Ezek 
az ún. konszenzuális szerződések: ma minden nevesített szerződés ilyen. 

– Ezt követte a mind a forma, mind a típus kötöttségeinek köréből kieső puszta megegyezéseknek (pacta 
nuda) a peresíthetővé tétele: keresettel való felruházása (pacta vestita) (Kr.u. III–VI. század). 

– Mintegy 1000 évvel később, a XVI. században, a természetjog a keresztény kánonjog tanai nyomán 
az adott szó szentségét hangsúlyozta; ez a szerződés megtartásának általánosan kötelező jellegére 
vezetett. A folyamat vége a „pacta sunt servanda” általános elve (Grotius, majd Wolff, végül a francia 
Code civil), mely szerint „a szerződésnek a felek között törvényereje van”. 

– A pacta sunt servanda alapján a szerződéses kötelezettségvállalás mindenáron való megtartása 
korrekcióra szorult: egészen napjainkig zajlik ez a „húzd meg, ereszd meg” jellegű folyamat. 

• A XVII. századtól újra és újra kialakuló gazdasági, társadalmi és politikai válságok rámutattak, 
hogy a felek közötti tartós jogviszonyokban gyakran előfordul, hogy egy, a szerződéskötés utáni 
körülmény miatt a szerződés változatlan fenntartása valamely fél lényeges jogi érdekét sértheti. Ekkor 
a fél egy új elv a clausula rebus sic stantibus elve (Jhering) alapján: megtagadhatja a szerződés 
megkötését vagy teljesítését, kérheti a szerződés módosítását, vagy visszakövetelheti a már teljesített 
szolgáltatást. A clausula rebus sic stantibus tehát a pacta sunt servanda elvének első áttörése, amely az 
egyenlő piaci erejű felek közötti jogviszonyokban alakulhatott ki. 

• A következő nagy fordulat az egyenlő erejű felek közötti harmonikus viszonyt megbomlása 
volt a monopolkapitalizmus idején. Ekkor egyre erősebb piaci szereplők (nagyvállalatok) jelentek meg, 
amelyek egyoldalúan, előre alakítottak ki általános szerződési feltételeket, melyeket a gyengébb fél, az 
ún. fogyasztó vagy elfogadott, vagy a szerződés nem jött létre. 

• Ez a folyamat ismét korrekcióra szorult; ennek eredménye a fogyasztóvédelmi magánjog. 

• A kontinentális jogokban a XX. század folyamán: 

▪ a magánjog közjogiasodása (Wieacker, Josserand) folytán újabb és újabb közjogi kötöttségek 
alakultak ki a magánjogi szabadságjogok terén; ennek végpontja a szociális piacgazdaság eszméje, 
amely a mai magyar magánjogban a magántulajdon társadalmi felelősséggel történő 
összekapcsolásában (Alaptörvény XIII. cikk) ölt testet; 

▪ a kötelem relatív szerkezetének bomlása folytán a kötelem struktúrája kinyílt, és kötelezettségeket 
eredményezett az abban eredetileg részt nem vevő személyek irányába; ilyen pl. a termékfelelősség 
intézménye folytán a hibás terméket gyártó (forgalmazó); 

▪ a kárfelelősségi tényállások folyamatos bővülése egyrészt az ipari fejlődés, másrészt a 
közjogiasodásnak történő ellenhatás folytán (pl. a veszélyes üzemi vagy az atomkárért való, 
utóbbira pl. a közigazgatási jogkörben okozott kárért való felelősség stb.). 
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3. A kötelem forrásai 
 
A Ptk. hatodik, kötelmi jogi könyve két főegységből áll a kötelmek közös szabályait tartalmazó I. 

részből (6:1–57. §§), valamint az egyes kötelem-keletkeztető tényállások általános és különös szabályait 
tartalmazó II–VI. részből (6:58–592. §§). 

Az egyes kötelemkeletkeztető tényeket a Ptk. háromféle módon határozza meg: a kötelmi jogi könyv 
szerkezete által; a kötelmek közös szabályai közötti példálódzó (exemplifikatív) felsorolásban (6:2. § (1) 
bek.); ill. az egyéb kötelemkeletkeztető tényeket szabályozó VI. részben. Ezekben az a közös, hogy az 
egyes kötelemfakasztó tények felsorolása nem lehet kimerítő (taxatív), hanem csupán a kötelmet létrehozó 
tények főbb típusai nevezhetők meg, amelyek számos további altípust tartalmazhatnak. 

Ezek alapján az egyes kötelemkeletkeztető tényállások nevesített csoportjai a következők: 

– a szerződés; 

– a károkozás; 

– az egyéb jogsértések, vagyis a személyiségi jog, a dologi jog, vagy más jog megsértése; 

– az egyoldalú jognyilatkozatok jogszabályban meghatározott esetben, ebből nevesítve: a díjkitűzés, 
a kötelezettségvállalás közérdekű célra és az értékpapír; 

– a jogalap nélküli gazdagodás; 

– a megbízás nélküli ügyvitel; 

– az utaló magatartás; 

– továbbá a közjogi kötelemforrások, így a jogszabály, a bíróság határozata, illetve a hatóság 
határozata, azzal a feltétellel, ha a jogszabály, ill. a határozat így rendelkezik, és meghatározza a 
kötelezettet, a jogosultat és a szolgáltatást. 

A Ptk. kötelmi jogi könyvének „egyéb kötelemkeletkeztető tények”-ről szóló VI. része a jogalap nélküli 
gazdagodás, a megbízás nélküli ügyvitel, az utaló magatartás, a díjkitűzés és a közérdekő célra történő 
kötelezettségvállalás intézményét szabályozza. 

 
4. Az új magyar kötelmi jog 

 
1. Az új Polgári Törvénykönyv, a 2013. évi V. törvény 2014. március 15. napján történt hatályba 

lépésével hazánk kötelmi joga is átfogóan, gyökeresen és mélyrehatóan megváltozott. Ezek a változások a 
következőkben foglalhatók össze: 

– külön jogszabályokban fellelhető magánjogi intézmények (pl. faktoring, pénzügyi lízing) átemelése; 

– a publikált bírói gyakorlatban megjelenő jogtételek, jogi álláspontok kodifikálása (pl. a szerződés 
érvénytelensége, a szerződésszegés terén vagy a házassági vagyonjoggal kapcsolatban); 

– új, a gyakorlatban sem közkeletű intézmény (pl. tartozáselvállalás, termékszavatosság) kialakítása; 

– a régi Ptk. előtti, az 1948-at megelőző felsőbírósági gyakorlat megoldásainak felelevenítése (pl. a jogalap 
nélküli gazdagodás szabályainak alkalmazása a szerződés érvénytelensége esetén); 

– az ügyleti praxisban élő intézmények (bizalmi vagyonkezelés, szerződés-átruházás) kodifikálása; 

– régóta kodifikált intézmények megváltoztatása (az engedményezés), strukturális átalakítása (beszámítás); 

– egyes intézmények (pl. a felek megállapodásán alapuló készfizető kezesség) szövegszerű kiiktatása 
nem jelenti feltétlenül az intézmény megszüntetését, hiszen a diszpozitivitás alapján a felek ilyen 
szerződést köthetnek, mivel azt tiltó norma nem zárja ki; 

– az új kötelmi jog sokkal nyilvánvalóbban követi a tudományosság módszereit és eredményeit; 

– felhasználta az összehasonlító polgári jog eredményeit kritikai módon. 
2. E változás hátterében számos társadalmi, gazdasági, gyakorlati és elméleti jogi indok állt. Ezeket az 

okokat az alábbiak szerint csoportosíthatjuk: 

– az átfogó polgári jogi reform kötelmi jogot érintő motívumai, vagyis: 

• a szociális piacgazdaság elve mentén a magánautonómia kiterjesztése; 

• az élő jog kodifikációja, a különtörvények és a helyes bírói és ügyleti gyakorlat beolvasztása; 

• az Európai Unió jogának való nagyobb megfelelés (pl. fogyasztóvédelem). 

– a kötelmi reform motívumai, azaz: 
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• a magánjogi tradíciók és dogmatika szélesebb érvényesítése; 

• a diszpozitivitás elvének tudatosabb alkalmazása az ügyleti praxis terén; 

• a nemzetközi jog és az EU jog eredményeinek beépítése; 

• a valamennyi kötelemre irányadó közös szabályok megfogalmazása; 

• a monista koncepció megvalósítása a kereskedelmi, ill. üzleti jog terén; 

– a szerződési jog reformjának okai, céljai (pl.): 

• rögzíti, hogy a felek önmagában a szerződéskötés elmaradásáért nem felelnek, hiszen a szerződéskötési 
tárgyalások sikere a felek saját kockázata; 

• külön fejezetben foglalja össze az általános szerződési feltételek szabályait; 

• általános háttérszabályok a versenyeztetési és az elektronikus úton történő szerződéskötésre; 

• csoportosítja és tartalmilag is módosítja az érvénytelenség okait; 

• beemeli a tisztességtelen általános szerződési feltétel fekete és szürke listáját; 

• eltérően szabályozza a kontraktuális és a deliktuális kárfelelősséget; 

• jelentősen megváltoztatja a kellékszavatosság szabályait; 

• a jogalap nélküli gazdagodás szabályainak alkalmazását kiterjeszti stb. 
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________________________________ 
 

MOHAI MÁTÉ 
 

A KÖTELEM TELJESÍTÉSE 
 

1. Általános rendelkezések 
 

1. A teljesítés általános szabálya. A kötelem teljesítésére vonatkozó általános szabályok élén a Ptk. 6:34. §-
a elvi jelentőségű tételként mondja ki, hogy a szolgáltatást a kötelem tartalmának megfelelően kell 
teljesíteni. E generálklauzula-jellegű tétel alapján a szolgáltatás teljesítésének kötelemszerűnek kell lennie. 
Amennyiben nem az, úgy leggyakrabban a szerződésszegésre vonatkozó szabályokat kell megfelelően 
alkalmaznunk.  

2. A teljesítés ideje. A teljesítés ideje meghatározható határnap vagy határidő tűzésével. Határnap tűzése 
esetén a szolgáltatást ezen a napon kell teljesíteni. Határidő megjelölése esetén a szolgáltatás a 
meghatározott időtartamon belül bármikor teljesíthető, kivéve, ha az eset körülményeiből az következik, 
hogy a jogosult választhatja meg a teljesítés időpontját. Ha a szolgáltatás rendeltetéséből a teljesítési idő 
megállapítható, a szolgáltatást ebben az időpontban kell teljesíteni. Ha a teljesítés idejét az előző szabályok 
alapján nem lehet megállapítani a kötelezett a teljesítés előkészítéséhez szükséges idő elteltével köteles 
teljesíteni.  

3. Idő előtti teljesítés. A jogosult a teljesítési idő előtt felajánlott teljesítést köteles elfogadni, ha az lényeges 
jogi érdekét nem sérti, és a kötelezett az ezzel járó többletköltséget viseli. A teljesítési idő előtti teljesítés 
elfogadása nem érinti a másik fél szolgáltatása teljesítésének esedékességét. 

4. A teljesítés helye. Ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik, a szolgáltatás teljesítésének helye a kötelezettnek 
a kötelem keletkezésének időpontja szerinti telephelye, ennek hiányában székhelye, természetes személy 
esetén lakóhelye, ennek hiányában szokásos tartózkodási helye. Ha a kötelezettnek több telephelye van, 
a teljesítés helyének azt a telephelyet kell tekinteni, amely a kötelemmel a legszorosabb kapcsolatban áll. 
Ha a kötelem keletkezését követően a teljesítési hely megváltozik, és erről a kötelezett a jogosultat értesíti, 
a teljesítés helye az új telephely vagy székhely, természetes személy esetén az új lakóhely vagy szokásos 
tartózkodási hely. A teljesítés helyének megváltozásából eredő többletköltséget a kötelezett előlegezi és 
viseli. 

5. A teljesítés elismerése. A jogosult a kötelezett kérelmére köteles a teljesítés tényének írásbeli elismerésére 
vagy a kötelezvény visszaadására. Azt, aki felmutatja a jogosult írásba foglalt elismerő nyilatkozatát, a 
teljesítés elfogadására jogosított személynek kell tekinteni, kivéve, ha a körülményekből nyilvánvaló, hogy 
a teljesítés elfogadására nem jogosult.  
 6. A teljesítési költségek viselése. A teljesítéssel járó költségek a kötelezettet terhelik.  
 7. Fajlagos szolgáltatás elosztása. Ha valaki fajta és mennyiség szerint meghatározott dolgokat ugyanannak 
a személynek különböző helyekre köteles küldeni, de az egész mennyiséget nem tudja szolgáltatni, a 
jogosult rendelkezése szerint köteles a rendelkezésre álló mennyiséget elosztani. Ha a jogosult felszólítás 
ellenére nem rendelkezik, a kötelezett a mennyiséget arányosan köteles csökkenteni. 
 8. Elszámolás több tartozás esetén. Ha a kötelezettet a jogosulttal szemben több egynemű szolgáltatás 
terheli, és a felajánlott teljesítés nem fedezi valamennyi tartozását, a kötelezett a teljesítés időpontjában 
megjelölheti, hogy mely tartozására kívánja azt elszámolni [6:41. § (1) bek.]. Ha a kötelezett a tartozások 
elszámolásának rendjéről nem rendelkezett, és egyértelmű szándéka sem ismerhető fel, a másik fél 
jogosult eldönteni, hogy az esedékes és nem vitás tartozások közül a teljesítést melyik tartozásra számolja 
el. A jogosult döntéséről a kötelezettet megfelelő határidőn belül értesíteni köteles. Ha egyik fél sem 
rendelkezett, vagy a jogosult döntéséről a kötelezettet nem értesítette, a teljesítést a régebben lejárt, 
azonos lejárat esetén a kevésbé biztosított, egyenlő mértékben biztosított követelések közül a kötelezettre 
terhesebb tartozásra kell elszámolni. Ha a teljesítés utóbbi szabály alapján nem számolható el, azt 
valamennyi tartozásra arányosan kell elszámolni [6:41. § (2)–(4) bek.].  
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2. A pénztartozás teljesítése 
 
1. Fizetés. Pénztartozást pénz tulajdonjogának a jogosult részére való átruházása vagy a jogosult fizetési 

számlájára való befizetés vagy átutalás útján lehet teljesíteni. A pénztartozás készpénzfizetés esetén a pénz 
átvételének időpontjában, egyéb esetben abban az időpontban válik teljesítetté, amikor a pénzt a jogosult 
fizetési számláján a jogosult számlavezető bankja jóváírta vagy azt jóvá kellett volna írnia. Ezeket a 
rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni minden egyéb, pénz átadására irányuló kötelezettség 
teljesítésére is. 
 2. Pénztartozás idő előtti teljesítése. A jogosult a teljesítési idő előtt felajánlott teljesítést köteles elfogadni. 
 3. Pénztartozás teljesítésének helye. A pénztartozás teljesítésének helye készpénzfizetés esetén a jogosultnak 
a kötelem keletkezésének időpontja szerinti telephelye, ennek hiányában székhelye, természetes személy 
esetén a jogosult lakóhelye, ennek hiányában szokásos tartózkodási helye. Ha a pénztartozást a kötelezett 
nem készpénzfizetéssel teljesíti, a pénztartozás teljesítésének helye a jogosultnak a kötelem keletkezésének 
időpontja szerinti fizetési számláját vezető bank telephelye, ennek hiányában székhelye. Ha a kötelem 
keletkezésének időpontjában a jogosultnak több fizetési számlája van, a kötelezettet a teljesítési hely 
tekintetében választási jog illeti meg. Ha a jogosultnak több telephelye van, a teljesítés helyének azt a 
telephelyet kell tekinteni, amely a kötelemmel a legszorosabb kapcsolatban áll. Ha a készpénztartozás 
keletkezését követően a teljesítési hely megváltozik, és erről a jogosult a kötelezettet értesíti, a teljesítés 
helye az új telephely vagy székhely, természetes személy esetén az új lakóhely vagy szokásos tartózkodási 
hely. A teljesítés helyének megváltozásából eredő többletköltséget a jogosult előlegezi és viseli. 
 4. Pénztartozás teljesítésének módja. A pénztartozást a teljesítés helyén és idején érvényben lévő 
pénznemben kell megfizetni [6:45. § (1) bek.]. A 6:45. § (2) bek. első fordulata akként rendelkezik, hogy 
a más pénznemben meghatározott pénztartozást a teljesítés helye szerinti jegybank által a teljesítés idején 
meghatározott árfolyam - ha ilyen nincs, a pénzpiaci árfolyam - alapján kell átszámítani. Ha a pénztartozás 
külföldi pénznemben teljesítendő, és a teljesítés idején a tartozás a külföldi pénznemben nem teljesíthető, 
a pénztartozást a teljesítés helyén és idején érvényben lévő pénznemben kell megfizetni [6:45. § (3) bek. 
második fordulata].  
 5. Elszámolás több tartozás esetén. Ha a pénztartozás teljesítéseként fizetett összeg az egész tartozás 
kiegyenlítésére nem elegendő, azt - ha a jogosult eltérően nem rendelkezett, és egyértelmű szándéka sem 
ismerhető fel - elsősorban a költségekre, majd a kamatokra és végül a főtartozásra kell elszámolni. A Ptk.-
ban rögzített elszámolási sorrend megengedő szabály, attól a jogosult eltérhet, illetve az ő kifejezett eltérése 
hiányában is az ő felismerhető szándéka az, amely a sorrendiség szempontjából kiindulópontot jelent. A 
pénztartozás kiegyenlítésével késedelemben levő kötelezett nem, csak a jogosult térhet el a tartozás 
kiegyenlítésének elszámolására vonatkozó általános szabálytól. Természetesen annak sincsen akadálya, hogy 
a törvény által felállított sorrendtől a felek megállapodással térjenek el. 
 6. Kamat. Pénztartozás után - ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik - kamat jár. A kamat mértéke 
megegyezik a jegybanki alapkamattal. A kamat számításakor az érintett naptári félév első napján érvényes 
kamat irányadó az adott naptári félév teljes idejére. Idegen pénznemben meghatározott pénztartozás 
esetén a kamat mértéke az adott pénznemre a kibocsátó jegybank által meghatározott alapkamat, ha ilyen 
nincs, a pénzpiaci kamat. 
 7. Késedelmi kamat. A 6:48. § (1) bek. szerint pénztartozás esetén a kötelezett a késedelembe esés 
időpontjától kezdődően a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamattal 
- idegen pénznemben meghatározott pénztartozás esetén az adott pénznemre a kibocsátó jegybank által 
meghatározott alapkamattal, ennek hiányában a pénzpiaci kamattal - megegyező mértékű késedelmi 
kamatot köteles fizetni, akkor is, ha a pénztartozás egyébként kamatmentes volt.  

Ha a jogosultnak a késedelembe esés időpontjáig kamat jár, a kötelezett a késedelembe esés 
időpontjától e kamaton felül a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki 
alapkamat - idegen pénznemben meghatározott pénztartozás esetén az adott pénznemre a kibocsátó 
jegybank által meghatározott alapkamat, ennek hiányában a pénzpiaci kamat - egyharmadával megegyező 
késedelmi kamatot, de összesen legalább a 6:48. § (1) bek.ben meghatározott kamatot köteles fizetni [6:48. 
§ (2) bek.]. A kamat számításakor a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki 
alapkamat irányadó az adott naptári félév teljes idejére [6:48. § (3) bek.]. A 6:48. § (4) bek. szerint a 
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kamatfizetési kötelezettség akkor is beáll, ha a kötelezett késedelmét kimenti. 
 

3. Beszámítás 
 

1. Pénzkövetelések beszámítása. A Ptk. a szolgáltatás teljesítésének általános szabályai között foglalkozik a 
beszámítással, mint a teljesítés speciális esetével. Mivel a teljesítésnek ez a formája az esetek túlnyomó 
többségében a pénzügyi elszámolások során alkalmazott, ezért a törvény elsősorban pénzkövetelések 
beszámításáról rendelkezik. A beszámítás szabályai szerint kell elbírálni a hitelintézetnek azt a jogát is, 
hogy követelésével a számlatulajdonos nála vezetett bankszámláját megterhelje (BH2007. 56.). 

A kötelezett pénztartozását úgy is teljesítheti, hogy a jogosulttal szemben fennálló lejárt 
pénzkövetelését a jogosulthoz intézett jognyilatkozattal a pénztartozásába beszámítja. A beszámítás a 
jogosulthoz intézett (címzett) egyoldalú jognyilatkozattal történik, nem szükséges a jogosult beleegyezése, 
vagyis a beszámítás a teljesítés formája és nem megállapodás. A beszámítás erejéig a kötelezettségek 
megszűnnek (6:49. §).  
 2. Pénzkövetelések beszámításának korlátai. Az elévült pénzkövetelést is be lehet számítani, ha a 
beszámítani kívánt pénzkövetelés elévülése a pénztartozás esedékessé válásának időpontjában még nem 
következett be. A végrehajtható okirattal vagy egyezséggel meghatározott, továbbá közokiratba foglalt 
pénzkövetelésbe ugyanilyen pénztartozást lehet beszámítani. Végrehajtás alól mentes pénzköveteléssel 
szemben olyan pénztartozást lehet beszámítani, amely a pénzköveteléssel azonos jogalapból ered. 
 3. A beszámítás kizártsága. Beszámításnak nincs helye tartásdíj- és járadékköveteléssel szemben, a 
túlfizetés esetét kivéve; és a szándékosan okozott kár megtérítésére irányuló pénzköveteléssel szemben. 
A bírósági eljárásban nem érvényesíthető pénzkövetelés beszámításának nincs helye. Bírósági eljárásban 
nem lehet érvényesíteni 

– a játékból vagy fogadásból eredő követelést, kivéve, ha a játékot vagy fogadást hatósági engedély 
alapján bonyolítják le; 

– a kifejezetten játék vagy fogadás céljára ígért vagy adott kölcsönből eredő követelést; 
– azokat a követeléseket, amelyek bírósági úton való érvényesítését törvény kifejezetten kizárja; 
– az a)-c) pontokban meghatározott követeléseket biztosító vagy megerősítő szerződésből vagy ki-

kötésből eredő követelést.  
 

4. Bírósági és közjegyzői letét 
 

1. Bírósági letét útján való teljesítés. A kötelezett a pénz fizetésére, továbbá értékpapír vagy más okirat 
kiadására irányuló kötelezettségét bírósági letétbe helyezés útján is teljesítheti, ha 

– a jogosult személye bizonytalan, és azt a kötelezett önhibáján kívül nem tudja megállapítani; 
– a jogosult a teljesítés helyén nem található; 
– a jogosult a kötelezett részéről megfelelően felajánlott teljesítést nem fogadja el; vagy 
– a jogosultak jogosulti együttesség esetén nem teszik lehetővé, hogy a kötelezett valamennyiük 

kezéhez teljesítsen. A letéteményes kötelezettségeire a letéti szerződés szabályait kell megfelelően 
alkalmazni. 

Az állam a bírósági letét után kamatot nem fizet, őrzési díjat és kezelési költséget nem számít fel. A 
bíróság gazdasági hivatala a készpénzletétet a bírói letéti számlán kezeli.  
 2. Visszakövetelés és elévülés. A kötelezett a letétet mindaddig visszakövetelheti, amíg a jogosult a letétbe 
helyezésről a bíróságtól értesítést nem kapott. A jogosult a letét kiadását a letétbe helyezésről szóló 
értesítés kézhezvételétől számított ötéves elévülési időn belül követelheti. Ha a jogosultnak a letét 
kiadására irányuló joga elévült, a kötelezett követelheti a letét visszaadását.  
 3. A letét kiadása. A bíróság a letétet a jogosultnak adhatja ki. Ha a letétbe helyezésre amiatt került sor, 
mert a jogosult személye bizonytalan, a letétet a jogosult személyét igazoló jogerős vagy véglegessé vált 
határozat alapján lehet kiadni. A bíróság a letétet jogosulti együttesség esetén a jogosultak közös 
kérelmére vagy a jogosult személyét igazoló jogerős ítélet alapján adhatja ki. A kötelezett a letétbe helyezés 
alkalmával kikötheti, hogy a letétet a jogosultnak az őt terhelő szolgáltatás teljesítésének igazolása 
ellenében adják ki.  
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 4. Közjegyzői letét. A bírósági letét útján való teljesítés feltételeinek megvalósulása esetén a kötelezett 
kötelezettségét közjegyzőnél történő letétbe helyezés útján is teljesíthet. A közjegyzőnél történő letétre a 
bírósági letétre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 
 

5. Harmadik személy részéről történő teljesítés 
 

A jogosult a harmadik személy részéről felajánlott teljesítést köteles elfogadni, ha ehhez a kötelezett 
hozzájárult, a szolgáltatás nincs személyhez kötve és nem igényel olyan szakértelmet vagy képességet, 
amellyel a harmadik személy nem rendelkezik. A kötelezett hozzájárulása nem szükséges, ha a harmadik 
személynek lényeges jogi érdeke fűződik ahhoz, hogy a teljesítés megtörténjék, és a kötelezett a teljesítést 
elmulasztotta, vagy nyilvánvaló, hogy időben nem tud teljesíteni. Ha a kötelezett és a harmadik személy 
közötti jogviszonyból más nem következik, a harmadik személyt megtérítési igény illeti meg a kötelezettel 
szemben. Ha a követelés teljesítésére tekintettel a harmadik személynek követelése keletkezik a 
kötelezettel szemben, a megszűnt követelés biztosítékai fennmaradnak, és e követelést biztosítják. Ezt a 
rendelkezést kell alkalmazni akkor is, ha a követelés kielégítésére zálogjog vagy biztosítékot nyújtó személy 
helytállása alapján kerül sor. 
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FABÓ TIBOR 
 

A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE 
 

1. Alapkérdések 
 

A szerződés létrejötte az alábbi kérdéseket veti fel: létező, nem létező, érvénytelen szerződés; a szerződ 
felek akaratának szerepe; a szerződés tartalma; a szerződés létrejöttének módjai (szerződési technikák). 

1. Létező, nem létező szerződés, érvénytelenség és hatálytalanság. Különbséget kell tenni létező, érvénytelen és nem 
létező szerződés között. Minden szerződés lényege a felek kölcsönös és egybehangzó akaratnyilatkozata a szerződés 
lényeges és a felek bármelyike által lényegesnek tartott kérdésekben. Semmilyen további ún. reál-
cselekményre, mint például teljesítés valamelyik fél részéről, nincs szükség (a konszenzualitás elve). Ha a felek 
a szerződés lényeges tartalmi elemiben megállapodtak, a szerződés létrejött. A létrejött szerződés 
törvényben meghatározott oknál fogva lehet érvénytelen és így az egyébként létrejött szerződés nem 
alkalmas a felek által célzott joghatás kiváltására. Ha a lényeges tartalmi elemekben való megállapodás 
hiányozik, akkor nincs szerződés. 

2. A felek akaratának szerepe: szerződési szabadság versus szerződéskötési kötelezettség. A szerződés létrejötte jelenti 
egyfelől annak felek általi megkötését, amikor kölcsönösen kinyilvánítják akaratukat, illetve azokat az eseteket 
is, amikor a szerződéskötési kötelezettség szabályai szerint a bíróság hozza létre a szerződést. Ilyen kötelezettség 
érvényesül például a biztosítási jogban a kötelező felelősségbiztosítás tekintetében (egészségügyi 
vállalkozást, ügyvédi tevekénységet folytatók, vagy gépjárművek tulajdonosai). Ha a fél indokolatlanul, 
gazdasági erőfölényével visszaélve zárkózik el a szerződés megkötésétől, vagy fenntartásától, a másik fél 
keresettel kérheti a bíróságtól, hogy a szerződést a szerződéskötési kötelezettség szabályai szerint. Ha a felek 
abban állapodnak meg, hogy egy későbbi időpontban kötik meg a szerződést, és meghatározzák a szerződés 
lényeges tartalmát, előszerződésük szerződéskötési kötelezettséget hoz létre. Ha a felek valamelyike 
megfelelő, törvény által elismert ok hiányában visszautasítja a szerződéskötést, és a másik fél ezt keresettel 
kéri, ha bíróságnak joga van az előszerződés szerinti tartalommal létrehozni a szerződést. 

3. A szerződés tartalma. A feleknek joga van szerződésük tartalmában megállapodni (a szerződési szabadság 
elve). A tartalmi elemek esszenciális, akcidentális illetve naturális jellegűek lehetnek. Esszenciálisak azok az 
elemek, amelyeket a jogszabály vagy a felek valamelyike ilyennek tekint. A felek által lényegesnek tekintett 
kérdések akkor esszenciálisak, ha a fél jelzi, hogy az ilyen kérdésben való megállapodás a szerződés 
megkötésének feltétele. Az ilyen kérdések esszenciális jellege tehát accidentalis, a felek akaratától függ. 

Több olyan kógens jogszabályi rendelkezés létezik (pl. a fogyasztót védő szabályok) amelyek akkor is a 
szerződés részévé válnak, ha azokban a felek nem állapodtak meg, vagy kifejezetten ki akarták azokat zárni 
a megállapodásuk tartalmából. Nem kell a feleknek megállapodni azokban a kérdésekben, amelyeket 
jogszabály rendez. Ha a felek a nem lényeges (naturális) kérdésekben nem állapodtak meg, szerződési 
akaratukat a Kódex rendelkezései pótolják. Megállapodásuk hiányát az ilyen kérdésekben úgy kell 
értelmezni, hogy a Kódex rendelkezéseit szerződésük természetes (naturális) részeként fogadták el. 

Ha a szerződés létrejött, de a felek nem állapodtak meg egyértelműen az ellenszolgáltatás mértékében, 
vagy piaci árban állapodtak meg, a teljesítés idején és helyén érvényes átlagárat kell megfizetni. A szerződés 
tartalmává válik bármely olyan szokás és gyakorlat is, amelyben korábbi üzleti kapcsolatuk során 
megállapodtak, vagy amely közöttük kialakult. 
 

2. A szerződés megkötése; ajánlat, ajánlati kötöttség, elfogadás 
 

Az olyan esetekben, amikor a felek szabad és kölcsönös akaratukkal kötik meg a szerződést, létrejöttének 
modellje igen egyszerű. Az ajánlattevő, aki szerződést akar kötni, az erre irányuló akaratát egyértelműen mutató, 
a lényeges kérdéseket tartalmazó jognyilatkozatot kell tennie (ajánlat). Ha ezt nem zárta ki, ajánlatához kötve van. 
Az ajánlati kötöttség ideje az ajánlat hatályosulásával kezdődik. Ajánlati kötöttségének idejét az ajánlattevő 
meghatározhatja. Ennek hiányában az ajánlati kötöttség megszűnik: 
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– jelenlévők közötti ajánlat esetén, ha a másik fél azt késedelem nélkül el nem fogadja; 

– távollévők között tett ajánlat esetén, annak az időnek az elteltével, amelyen belül az ajánlattevő – az 
ajánlatban megjelölt szolgáltatás jellegére és az ajánlat megtételének módjára tekintettel – a válasz 
megérkezését rendes körülmények között várhatta; 

– ha az ajánlatot a másik fél visszautasította. 
Megszűnik az ajánlati kötöttség, ha az ajánlattevő a másik félhez intézett jognyilatkozatával ajánlatát 

visszavonja, és a visszavonás az elfogadó nyilatkozat elküldése előtt elér a másik félhez. Az ajánlat nem 
vonható vissza, ha már hatályossá vált, ha tartalmazza, hogy nem vonható vissza, ha határidőt állapít meg 
az elfogadásra. Ha a másik fél jelzi, hogy az ajánlattal egyetért, nyilatkozatát elfogadásnak kell tekinteni és 
ennek eredményeként a szerződés létrejön. Ha nyilatkozata az ajánlat lényeges tartalmától eltér, azt új 
ajánlatnak kell tekinteni. 
 

3. Szerződési technikák 
 

A gazdaság igényei kialakítottak bizonyos technikákat a szerződéskötés területén. Egyes esetekben a 
szerződéses partner kiválasztása, más esetekben a szerződéskötési folyamat felgyorsításának igénye 
motiválta a gazdasági „szereplőket”, hogy az érdekeiket legjobban szolgáló jogi megoldást találjanak. A 
Kódex maga három különleges szerződéskötési módot szabályoz, melyeket az alábbiakban tárgyalunk. 

1. Felhívás ajánlattételre versenyeztetési eljárásban. Ha a fél olyan ajánlati felhívást tesz, amelyben több személytől 
kéri ajánlat benyújtását, azzal, hogy a beérkezett ajánlatok közül a felhívásban foglaltaknak megfelelő, 
legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevővel köti meg a szerződést, a felhívást tevő felet szerződéskötési kötelezettség 
terheli. 

2. Szerződéskötés általános szerződési feltételek szerint. Az általános szerződési feltételek lehetővé teszik a 
szerződéskötés felgyorsítását és egyszerűsítését az olyan esetekben, amikor a szerződés tárgya fajta és 
mennyiség szerint meghatározott (az ipar és mezőgazdaság standard termékei). Nincs szükség minden 
ügylet során a feltételekben való megállapodásra, mivel azokat előre meghatározzák, és csak a fajtában és a 
mennyiségben kell megállapodni. 

Ennek a technikának nem csak az előnyei, hanem a hátrányai is jelentősek, hiszen legalább három fontos 
kérdés vár tisztázásra: 

– Mi tekintendő általános szerződési feltételnek? 

– Mikor válnak ezek a szerződés tartalmává? 

– Milyen következménye legyen annak, ha az általános szerződési feltételek tisztességtelen kikötéseket 
tartalmaznak? (Ez az érvénytelenség problematikája, amelyet abban a körben tárgyalunk.) 

a) Az általános szerződési feltételek fogalmi elemei. Azokat a feltételeket tekintjük általános szerződési 
feltételeknek, 

– amelyek az egyik fél előre és egyoldalúan határoz meg 

– több szerződés megkötése céljából különböző szerződő felekkel és 

– amelyeket egyedileg nem tárgyaltak meg. 
Ha nem egyértelmű, hogy a feltételeket egyedileg megtárgyalták-e, a feltételeket alkalmazó fél köteles 

bizonyítani, hogy arra valóban sor került. 
 b) A szerződési tartalommá válás feltételei. Általános szabály szerint az általános szerződési feltétel csak akkor 
válik a szerződés tartalmává: ha a szerződést megkötését megelőzően alkalmazója lehetővé tette, hogy a 
másik fél megismerhesse, és a másik fél azokat elfogadta. 

Egy speciális szabály alapján a megismerés lehetőségének biztosítása nem elég, hanem külön tájékoztatni 
kell a másik felet az olyan feltételekről, amelyek lényegesen eltérnek 

– a jogszabályoktól, vagy 

– a szokásos szerződési gyakorlattól, kivéve, ha azok a felek között kialakult gyakorlatnak megfelelnek. 
A másik felet külön is tájékoztatni kell azokról a feltételekről, amelyek eltérnek a felek között 
korábban alkalmazott feltételektől. 

Az itt említett feltételek akkor válnak a szerződés tartalmává, ha azokat a másik fél a tájékoztatást követően 
kifejezetten elfogadta. 
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 3. Az elektronikus úton történő szerződéskötés. Egyre több szerződés elektromos eszközök használatával jön létre. 
A Kódex csak azokra vonatkozóan tartalmaz szabályokat, amelyek az online kereskedelem csoportjába 
tartoznak. Az ilyen módon megkötött szerződésekkel kapcsolatban a szerződés megkötésének elektronikus 
módját biztosító fél köteles minden, a Kódex által meghatározott tájékoztatást megadni. 
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________________________________ 
 

BÉRCESI ZOLTÁN – HARCI-KOVÁCS KOLOS 
 

A SZERZŐDÉS ÉRVÉNYTELENSÉGE 
 

1. Az érvénytelenség fogalma, fajai 
 

A szerződés a felek kölcsönös és egybehangzó jognyilatkozata, amely jognyilatkozatokat a felek 
meghatározott cél elérése érdekében, meghatározott joghatás kiváltásának szándékával teszik. Előfordul 
azonban, hogy a felek egyező, joghatás kiváltását célzó akaratnyilatkozatai nem alkalmasak joghatás 
kiváltására, így a szerződési cél elérésére. Érvénytelen tehát a szerződés, ha valamely törvényben 
meghatározott oknál (érvénytelenségi ok) fogva alkalmatlan a felek által célzott joghatás kiváltására. 
Magánjogunk az érvénytelenség két fajtáját ismeri: a semmisséget és a megtámadhatóságot.  

A semmisség az érvénytelenség feltétlen, ipso iure bekövetkező formája. A semmis szerződés 
megkötésének időpontjától érvénytelen. A semmisség megállapításához nincs szükség külön eljárásra, 
arra bármely eljárás során hivatkozni lehet. A bíróság a szerződés semmisségét hivatalból köteles észlelni.  

A szerződés semmisségére – ha a Ptk. másként nem rendelkezik – az hivatkozhat, akinek ehhez jogi 
érdeke fűződik, vagy akit erre a törvény kifejezettem feljogosít. A szerződő felek jogi érdekét mindenkor 
fennállónak kell tekinteni, így a jogi érdek meglétének vizsgálata harmadik személyek esetén szükséges. A 
semmisségre való hivatkozásra, illetve annak hivatalbóli észlelésére a Ptk. nem határoz meg időkorlátot. 
Az érvénytelenség egyéb jogkövetkezményeinek alkalmazására azonban csak az elévülés és az elbirtoklás 
jogintézményeinél érvényesülő határidők kereteiben kerülhet sor. 

A megtámadható szerződés érvényesen jön létre, és érvénytelenné csupán akkor válik, ha az erre 
jogosult eredményesen megtámadja. A megtámadható szerződés tehát feltételesen érvénytelen. 
Eredményes megtámadása esetén – a semmis szerződéshez hasonlóan – megkötésének időpontjától válik 
érvénytelenné (ex tunc hatály).  

A törvény meghatározza a szerződés megtámadására jogosultak körét. Eszerint megtámadásra a 
sérelmet szenvedett fél jogosult, valamint mindazok, akiknek a megtámadáshoz jogi érdeke fűződik. A 
megtámadás joga vagyoni jellegű alanyi jogosultság, ezért jogutódlás tárgya is lehet.  

A megtámadásra az erre jogosult számára egyéves, elévülési jellegű határidő áll rendelkezésre, amely – 
a jogosult választása szerint – másik félhez intézett jognyilatkozattal, vagy közvetlenül a bíróság előtt, 
peres úton gyakorolható.  
 

2. Az érvénytelenségre vezető okok 
 

1. Az érvénytelenségre vezető okok csoportosítása. Érvénytelenségre vezető okok csoportosítása. A szerződés 
érvénytelenségére vezető jogi tényeket (érvénytelenségi okokat) a Ptk. három csoportba sorolja. Az első 
csoportba tartoznak azok, amelyek a felek szerződési akaratának hibája, a második csoportba a szerződési 
jognyilatkozat (alaki) hibája, a harmadik csoportba pedig a szerződéssel elérni kívánt célzott joghatás 
hibája miatt vezetnek a szerződés érvénytelenségére. Az érvénytelenségre vezető okokat azonban akként 
is csoportosíthatjuk, hogy vannak olyan okok, amelyek a szerződés ex lege érvénytelenségét (semmisség) 
okozzák, valamint olyan okok, amelyek csak a jogilag érdekelt személynek a szerződés eredményes 
megtámadását követően vezetnek érvénytelenségre (megtámadhatóság). 

2. A szerződési akarat hibája. Akarathibás szerződések általános jellemzői. A szerződést kötő felek 
akaratnyilatkozati hibái sokfélék lehetnek és csak kivételes esetben fűződhet hozzájuk érvénytelenségi 
jogkövetkezmény. Tágan értelmezve, a szerződést kötő fél akaratnyilatkozati hibájáról beszélhetünk 
minden olyan esetben, amikor a fél nem azt a célt éri el a szerződés megkötésével, amely eredetileg 
szándékában állt, vagy egyáltalán nem is állt szándékában a szerződés szerinti cél elérése. 

3. Relatív semmis szerződések. A Ptk. kötelmi jogi szabályain kívül akarathibás szerződéseket találunk a 
Második könyv rendelkezései között is: 
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– a kiskorúság miatt korlátozottan cselekvőképes (Ptk. 2:12. § (1) bek.) és cselekvőképtelen (Ptk. 2:14. 
§ (1) bek.) személyek, 

– a cselekvőképtelen állapotban lévő nagykorú személyek (Ptk. 2:9. § (1) bek.), 
– a cselekvőképesség részleges (Ptk. 2:20. § (1) bek.) vagy teljes korlátozásával (Ptk. 2:22. § (1) bek.) 

gondokság alá helyezett nagykorú személyek szerződései. 
A Ptk. ezen szerződéseket úgynevezett relatív semmis szerződéseknek tekinti, azaz a szerződés 

érvénytelenségére csak az akarathibában szenvedő fél érdekében lehet hivatkozni. 
4. Tévedés. A törvényi meghatározás szerint a tévedéshez fűződő érvénytelenségi jogkövetkezmények 

alkalmazhatóságának feltétele az, hogy a tévedés: 
– lényeges körülményre vonatkozzon, 
– a szerződés megkötésekor álljon fenn, 
– a másik fél okozza, vagy azt felismerje. (Ptk. 6:90. § (1) bek.) 
Tévedésre csak a megtámadhatóság keretein belül lehet hivatkozni. 
5. Megtévesztés és jogellenes fenyegetés. A megtévesztéshez és a jogellenes fenyegetéshez fűződő 

érvénytelenségi jogkövetkezmények levonásának – a tévedés szabályaihoz képest – többlettényállási eleme 
a szándékosság. A fél egyenes vagy legalább eshetőleges szándékának ki kell terjednie arra, hogy a másik 
felet tévedésbe ejtse, vagy abban tartsa, illetve jogellenes fenyegetés esetén szándékosan olyan negatív 
következményeket helyez kilátásba, amelyekre tekintettel a másik fél eredeti szándékától eltérő 
akaratnyilatkozatot tesz. 

6. Titkos fenntartás, színlelt szerződés. A fél ügyleti akaratával kapcsolatos titkos fenntartása nem hat ki az 
így megkötött szerződés érvényességére. A színlelt szerződés esetében mindkét szerződő fél tudatosan 
akarathibás nyilatkozataira tekintettel jön létre a szerződés akként, hogy a felek akaratnyilatkozatai ugyan 
összecsengenek, azonban a tényleges ügyleti akaratuk vagy nem irányul szerződéskötésre, vagy a 
kinyilvánított akaratuktól eltérő tartalmú szerződés megkötésére irányul. Amennyiben a felek között 
létrejött színlelt szerződés mögött megállapítható a felek valós ügyleti akarata, akkor a Ptk. szerint a felek 
közötti jogviszonyt ezen utóbbi, ún. „leplezett (palástolt) szerződés” alapján kell megítélni. 
 7. A szerződési jognyilatkozat hibája (alaki hibák). Teljesítéssel vagy módosítással kiküszöbölhető alaki 
érvénytelenség. Az alakiság megsértése miatt semmis szerződés a teljesítés elfogadásával a teljesített rész 
erejéig érvényessé válik, valamint a szerződésnek a kötelező alakiság mellőzésével történt módosítása, 
megszüntetése vagy felbontása is érvényes, ha az annak megfelelő tényleges állapot a felek egyező 
akaratából létrejött. (Ptk. 6:94. § (1)-(2) bek.) A teljesítés vagy a szerződés felek akaratának megfelelő 
módosítása, megszüntetése vagy felbontása sem eredményezi a semmisség orvoslását, ha jogszabály 
közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalást ír elő, vagy a szerződés ingatlan 
tulajdonjogának átruházására irányul. 

8. A célzott joghatás hibája. A célzott joghatás hibája körébe tartozó érvénytelenségi okok közös 
jellemzői. A célzott joghatás hibája cím alatt a Ptk. azon tényállásokat nevesíti, amelyek esetén az 
érvénytelenség jogkövetkezményeinek alkalmazásával elzárja a szerződő feleket attól, hogy a megkötött 
szerződésükkel elérni kívánt célt beteljesíthessék. Az ismertetésre kerülő szabályok közös lényege, hogy 
a jogalkotó az érvénytelenség eszközével korlátozza a szerződést kötő felek magánautonómiáját abból a 
célból, hogy megelőzze, ill. kiküszöbölje a felek által elérni kívánt cél káros társadalmi, gazdasági hatásait. 

9. Tilos szerződés. Jogszabályba ütközik a szerződés, ha annak lényeges, meghatározó tartalmi eleme a 
polgári jog kötelező, kógens szabályát sérti. A jogszabályba ütköző szerződéseken túl semmisek a 
jogszabály megkerülésével kötöttek is. Ezen ügyleteknél a szolgáltatás tárgya önmagában nem ütközik 
jogszabályba, azonban a jogügylet által elérni kívánt cél valamely kötelező jogszabályi rendelkezés 
megkerülésére irányul, vagy azt eredményezi. 

10. Jóerkölcsbe ütköző szerződés. Mivel a norma tartalma nem a jogban gyökeredzik, így a jogalkalmazóra 
hárul a feladat, hogy esetről esetre értékelje a szerződések nyilvánvalóan jóerkölcsbe ütközését, így töltve 
ki tartalommal a jogszabályhelyet. A bírói gyakorlat e körben nem csak a szerződési szolgáltatást vizsgálja, 
hanem az ügy valamennyi lényeges körülményét feltárva a szerződést kötő felek szándékát, a szerződéssel 
elérni, megvalósítani kívánt célt is értékeli a jóerkölcsbe ütközés megállapíthatósága során. 

11. Uzsorás szerződés. Az uzsorás szerződés megállapításának feltételei: 
– a szolgáltatás és az ellenszolgáltatás között feltűnően aránytalan különbség álljon fenn (objektív), 
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– az egyik fél hátrányos helyzetben legyen, amely arra készteti, hogy a szerződést ilyen feltételekkel is 
megkösse (szubjektív), 

– a sérelmet okozó fél célzatos magatartást tanúsítson, amelynél fogva a másik fél általa ismert hátrá-
nyos helyzetét kihasználva köti ki a maga javára az aránytalan előnyt (szubjektív). 

12. Feltűnő értékaránytalanság. A feltűnő értékaránytalanság törvényi szabályozása lehetővé teszi a 
szerződéses egyenértékűség (szinallagma) súlyos megsértésén alapuló, érvénytelenségre vezető 
megtámadás lehetőségét. A feltűnő értékaránytalanság megállapíthatóságának feltételei: 
a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értéke között feltűnően nagy az aránytalanság, 
legalább az egyik felet nem az ingyenes juttatás szándéka vezérel, 
a szerződés megkötésének időpontjában kell fennállni a feltételeknek. 

13. Fiduciárius hitelbiztosítékok semmissége. Semmis az a kikötés, amelyben fogyasztó követelés biztosítása 
céljából tulajdonjog, más jog vagy követelés átruházására vagy vételi jog alapítására vállal kötelezettséget. 
(Ptk. 6:99. §) 

14. Fogyasztói jogot csorbító feltétel és a fogyasztó joglemondó nyilatkozata. Fogyasztó és vállalkozás közötti 
szerződésben semmis az a kikötés, amely e törvénynek a fogyasztó jogait megállapító rendelkezéseitől a 
fogyasztó hátrányára eltér. (Ptk. 6:100. §) Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis a 
fogyasztónak a jogszabályban megállapított jogáról lemondó jognyilatkozata. (Ptk. 6:101. §) 

15. Tisztességtelen szerződési feltétel. A Ptk. a tisztességtelen szerződési feltételek érvénytelensége körébe 
vonja mindazon eseteket, amikor a gyengébb érdekérvényesítő képességgel rendelkező fél hátrányára a 
jóhiszeműség és tisztesség általános követelményének megsértésével próbál a másik szerződő fél 
előnyhöz, legalább is előnyösebb szerződési pozícióhoz jutni. A Ptk. 6:102-106. §-ai közé eső 
rendelkezések az alábbi szabályozási logika szerint épülnek fel: 

– a jogalkotó az általános szerződési feltételekre vonatkozóan meghatározza, hogy mikor minősül egy 
szerződési feltétel tisztességtelennek, valamint rendelkezik a feltétel tisztességtelenségén alapuló 
igényérvényesítés alapvető szabályairól (Ptk. 6:102. §), 

– külön szabályozza a törvény a fogyasztói szerződésben alkalmazott tisztességtelen szerződési felté-
telt, ahol fogyasztói szerződés esetében az érvénytelenség joghatását kapcsolja nem csak az általá-
nos szerződési feltételek körébe tartozó tisztességtelen feltételhez, hanem az egyedileg meg nem 
tárgyalt, de tisztességtelennek minősülő szerződéses feltételhez is (Ptk. 6:103. §), 

– a fogyasztói szerződésekhez kapcsolódóan egy katalógust ad a Ptk. a tisztességtelennek minősülő 
szerződési feltételekről: a nyilvánvalóan tisztességtelen és ezért tiltott szerződési feltételek, valamint 
az ellenkező bizonyításáig tisztességtelennek tekintendő szerződési feltételek körébe sorolva azokat 
(Ptk. 6:104. §), 

– a Ptk. külön szabályozza még a fogyasztói szerződések esetében indítható úgynevezett közérdekű 
kereset szabályait (6:105. §), továbbá a vállalkozások közötti szerződéssel, valamint szerződő ható-
ság szerződő hatóságnak nem minősülő vállalkozással kötött szerződésével kapcsolatos közérdekű 
kereset szabályait is (6:106. §). 

16. Lehetetlen szolgáltatás; érthetetlen, ellentmondó kikötés. A Ptk. kiinduló szabálya szerint a lehetetlen 
szolgáltatásra kötött szerződés semmis, ha a lehetetlenség objektíve kiküszöbölhetetlen. De a szolgáltatás 
nem lehetetlen azért, mert a kötelezett a szerződés megkötésekor (még) nem rendelkezik a szolgáltatás 
tárgyával. Érthetetlen vagy egymásnak ellentmondó szerződési kikötések terhelik a szerződést és adott 
esetben akadályozzák a felek akaratának érvényesülését. Ezért a törvény az ilyen szerződési kikötések 
semmisségét mondja ki. 
 

3. Az érvénytelenség jogkövetkezményei 
 

Az érvénytelenség alapvető és elsődleges jogkövetkezménye a szerződéssel célzott joghatás beálltának 
megakadályozása. Az érvénytelen szerződés nem köti a feleket, annak alapján egyik fél sem követelheti a 
szerződés tárgyaként meghatározott szolgáltatásokat a másiktól. Az érvénytelen szerződést bírósági úton 
nem lehet kikényszeríteni. A semmisségi okot a bíróság hivatalból köteles észlelni, így a semmis 
szerződésre alapított keresetet elutasítja.  

Az érvénytelenség további jogkövetkezményei a felek erre irányuló kereseti kérelem alapján bírói úton 
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érvényesíthetők. Ilyen jogkövetkezmény lehet a szerződés érvényessé nyilvánítása az érvénytelenségi ok 
kiküszöbölésével vagy az eredeti állapot helyreállítása (in integrum restitutio), továbbá bizonyos esetekben 
a jogalap nélküli gazdagodás szabályainak alkalmazása. 

Az érvénytelenség kapcsolódó jogkövetkezménye a fentiek mellett az – érvénytelenség okán – jogcím 
nélkül használt dologra, pénzre tekintettel felmerülő haszon, költség és kamat, illetve az esetlegesen 
okozott károk megtérítésének kötelezettsége. 

Amennyiben az érvénytelenségi ok nem a szerződés egészét, hanem annak egy elkülöníthető részét 
érinti, és a szerződés ezen kikötése nem a megállapodás lényeges, illetve kötelező tartalmi eleme, az 
érvénytelenség jogkövetkezményei csak a szerződés e részére alkalmazandók. Ha azonban feltehető, hogy 
a felek az érvénytelen rész nélkül a szerződést nem kötötték volna meg, úgy az érvénytelenség egész 
szerződésre kiterjed, a szerződés megdől. 
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________________________________ 
 

BENKE JÓZSEF 
 

A SZERZŐDÉSEK HATÁLYA ÉS HATÁLYTALANSÁGA 
 

1. A hatálytalanság fajai és jogkövetkezményei 
 
A szerződés hatálytalanságáról tág, ill. szűk értelemben lehet beszélni. A tág értelemben a hatálytalanság 

magába foglalja a szűk értelemben vett hatálytalanság esetein túl azokat is, amikor a hatálytalanság oka a 
szerződés érvénytelensége. A hatálytalanság két alfaja: az abszolút, ill. a relatív hatálytalanság. 
 

1.1. Az abszolút hatálytalanság 
 

Az abszolút hatálytalan szerződés egyelőre még nem, vagy már nem fejti ki a célzott joghatást sem a 
felekkel, sem harmadik személyekkel szemben. A relatíve hatálytalan ügylet kizárólag csak egyes, a Ptk. 
által meghatározott személyekkel szemben nem fejt ki semmilyen vagy csak bizonyos célzott joghatást.  

Az érvénytelen szerződés egyszersmind abszolút hatálytalan is, de az érvénytelen szerződés abszolút 
hatálytalansága nem egyezik meg az érvényes szerződés abszolút hatálytalanságval: 

– az érvénytelen szerződés a felek által célzott joghatást a törvény rendelése folytán nem fejtheti ki, 
ugyanakkor éppen a törvény rendeléséből egyes joghatásokat még az érvénytelenség miatt 
abszolút hatálytalan ügylet is kifejt; 

– ezzel szemben az érvényes szerződés hatálytalansága folyhat: 

• a felek ügyleti akaratából, ez az ún. időbeli hatálytalanság (feltétel, időtűzés; 6:116–117. §), 

• ill. az következhet jogszabályból is, ennek esetei: 

▪ harmadik személy jogszabály által megkívánt beleegyezésének hiánya (6:118. §), ill. 

▪ hatóság jogszabály által megkívánt jóváhagyásának hiánya (6:118. §). 
 

1.2. A relatív hatálytalanság 
 

A relatív hatálytalanság, azaz a személyi, avagy viszonylagos hatálytalanság eseteiben az ügylet vagy 
általában a kötelmen kívüli személyek, vagy pedig egy meghatározott, kötelmen kívüli személy jogát, 
jogilag védett érdekét sérti. Ebben az esetben a jogkövetkezmény az, hogy a szerződés ezzel a személlyel, 
vagy ezekkel a személyekkel szemben nem fejthet ki joghatást, mindenki mással szemben azonban 
hatályos, ha máskülönben érvényes (vagyis, ha érvénytelenség miatt nem abszolút hatálytalan). 

A relatív hatálytalanság Ptk.-ban szabályozott esetei három csoportra oszthatók: 

– az elsőben közös az, hogy a szerződés azzal a konkrét, jóhiszemű harmadik személlyel szemben 
hatálytalan, aki vagy amely az ügylettel összefüggő releváns tényről nem tudott, vagy arról – a kellő 
körültekintés mellett – nem kellett tudnia; ennek esetei pl.: 

• harmadik személyekkel szemben hatálytalan a jogi személy nyilvántartásba bejegyzett 
képviselője képviseleti jogának korlátozása, ha a harmadik személy erről nem tudott vagy nem 
kellett tudnia (3:31. §); 

• a meghatalmazás korlátozása és visszavonása harmadik személy irányában hatálytalan, ha arról 
ez nem tudott vagy arról ennek nem kellett tudnia [6:15. § (4) bek.]; 

• hatálytalan az üzlethelyiségben eljáró, az üzlet képviselőjének tekinthető személy képviseleti 
jogkörének korlátozása olyannal szemben, aki arról nem tudott [6:18. § (1) bek.]; 

– szerződés kötelező nyilvántartásba vételének elmulasztása ahhoz vezethet, hogy a szerződés 
tartalmi eleme általában a kötelmen kívüli harmadik személyekkel szemben hatálytalan; pl.: 

• a házassági, ill. az élettársi vagyonjogi szerződés harmadik személlyel szemben hatálytalan, ha 
a szerződést a házassági, ill. élettársi vagyonjogi szerződések országos nyilvántartásába nem 
vezették be [4:65. § (2) bek.; 6:515. § (3) bek.]; 
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• a földtulajdonos és az épület tulajdonosa épület létesítésével és föld használatával kapcsolatos 
szerződése harmadik személlyel szemben hatálytalan, ha azt az ingatlan-nyilvántartásba nem 
jegyezték fel (5:19. § (1) bek.); 

– egyes esetekben a szerződés harmadik személyekkel szembeni relatív hatálytalansága kifejezetten 
polgári jogi szankcióként, az ügylet jogilag nem támogatott tartalma vagy célja miatt merül fel, és 
ekkor a harmadik személy tudomásának nincsen jelentősége; ilyen pl.: 

• hatálytalan a rendelkezés jogát korlátozó, elidegenítési, terhelési tilalomba ütköző rendelkezés 
azzal szemben, akinek jogát e tilalom biztosítja [5:32. § (1) bek.]; 

• a szerző fél rosszhiszeműsége vagy ingyenes előnye esetén hatálytalan az a szerződés, amellyel 
harmadik személy igényének kielégítési alapját részben vagy egészben elvonták 
(fedezetelvonó szerződés) e harmadik személy irányában [6:120. § (1) bek.]; 

• a tulajdonos elővásárlási jogból eredő kötelezettségei megszegésével kötött szerződése az 
elővásárlási jog jogosultjával szemben hatálytalan [6:223. § (1) bek.]. 

 
1.3. A hatálytalanság jogkövetkezményei 

 
1. Hatálytalan a szerződés, ha (a) hatálya nem állt be, vagy ha (b) hatályát vesztette, vagy ha (c) a 

szerződéshez a harmadik személy beleegyezése vagy a hatóság jóváhagyása hiányzik, vagy azt megtagadták. 
Ezen esetek közös joghatása az, hogy az ilyen okból hatálytalan szerződés teljesítése nem követelhető. 
2. Előfordul, hogy egyik vagy mindkét fél a hatálytalan szerződés alapján előzetesen már teljesített. 

Ilyenkor az érvénytelen szerződés jogkövetkezményeit kell megfelelően alkalmazni: 

– a teljesítés követelésének kizártságán túl a hatálytalanság további jogkövetkezményeit a bíróság csak a 
fél kérelme alapján alkalmazhatja [6:108. § (1) bek.]; 

– a bíróság a hatálytalanság jogkövetkezményeiről a fél kérelmétől eltérő módon is rendelkezhet, de nem 
alkalmazhat olyan megoldást, mely ellen mindegyik fél tiltakozik [6:108. § (3) bek.]; 

– a fél kérheti az általa nyújtott szolgáltatás természetbeni visszatérítését, ha maga is természetben 
visszatéríti a számára nyújtott szolgáltatást [6:112. § (1)–(2) bek.]; 

– a szerződés a megkötésének időpontjára visszamenő hatállyal hatályossá válik, ha a hatálytalanság okát 
a felek utólag kiküszöbölik [6:111. § (1) bek.]; 

– a járulékos igények kérdése: 

• a felek az eredeti állapot helyreállításával nem orvosolt hasznok és kamatok kiegyenlítésére a jogalap 
nélküli birtoklás szabályai szerint kötelesek; 

• a jogalap nélküli gazdagodás szabályainak alkalmazása a hatálytalan szerződés alapján történt teljesítés 
esetén kétféleképp jön szóba: akadály esetén az eredeti állapot helyreállítása helyett, orvosolatlan 
járulékok esetén az eredeti állapot helyreállítása mellett [6:115. § (1) bek.].  

 
2. Időhatározás, feltétel, függőben lévő feltétel 

 
1. A Ptk. (6:116. §) szerint akkor, ha a felek a szerződés hatályának beálltát bizonytalan jövőbeli eseménytől 

tették függővé, a szerződés hatálya a feltétel bekövetkeztével áll be: ez a felfüggesztő feltétel; illetőleg, ha a felek a 
szerződés hatályának megszűntét bizonytalan jövőbeli eseménytől tették függővé, a feltétel bekövetkeztével a szerződés 
hatályát veszti: ez pedig a bontó feltétel. 

Ezeket a szabályokat megfelelően alkalmazni kell arra az esetre is, ha a felek a szerződés hatályának 
beálltát vagy megszűntét nem feltételhez (bizonytalan, jövőbeli esemény), hanem valamely időponthoz kötötték. 

2. Egyes jognyilatkozatok, szerződések nem vagy korlátozottan tűrnek feltételt (időhatározást): 

– a házasságkötési nyilatkozat feltételhez vagy határidőhöz nem köthető [4:5. § (1) bek.]; 

– fogyasztói szerződésben vélelmezetten tisztességtelen, ezért semmis [6:103. § (3) bek.] az a kikötés, 
mely a vállalkozás teljesítését olyan feltételtől teszi függővé, amelynek bekövetkezte kizárólag a 
vállalkozás akaratán múlik [6:104. § (2) bek. f) pont]; 

– a nyilvánvalóan jóerkölcsbe ütköző, az érthetetlen, lehetetlen és ellentmondó végrendeleti feltétel 
érvénytelen; a jogellenes felfüggesztő feltételhez kötött végrendeleti részesítés érvénytelen, míg a 



 

88 
 

jogellenes bontó feltételt figyelmen kívül kell hagyni [7:38. § (1)–(2) bek.]; 

– az örökség feltételhez vagy időhöz kötött visszautasítása érvénytelen [7:89. § (4) bek.]. 
3. A függőben lévő feltétel (6:117. §) esetén amíg a feltétel bekövetkezése függőben van, egyik fél sem tehet 

semmit, ami a másik fél jogát a feltétel bekövetkezése vagy meghiúsulása esetére csorbítja vagy 
meghiúsítja. A fél ezen felül nem mulaszthatja el azokat az elvárható cselekményeket, amelyek ahhoz 
szükségesek, hogy a felek a feltétel bekövetkeztekor kötelezettségeiknek eleget tudjanak tenni. 

A saját felróható magatartásra alapított előny tilalmának (nemo suam turpitudinem allegans auditur) speciális 
eseteként kimondja, hogy a feltétel bekövetkezésére vagy meghiúsulására nem alapíthat jogot az, aki azt 
felróhatóan maga idézte elő. Ez nem jelenti azt, hogy a feltétel bekövetkezésének előmozdítása magában 
tilos cselekmény volna, hiszen ez olykor épphogy elengedhetetlen. 

 
3. A beleegyezéstől vagy jóváhagyástól függő szerződés 

 
1. Amennyiben a szerződés hatályosságához a felek akarata vagy jogszabály harmadik személy beleegyezését 

vagy hatóság jóváhagyását teszi szükségessé, a beleegyezéssel vagy a jóváhagyással a szerződés megkötésének 
időpontjára visszamenőleg válik hatályossá [6:118. § (1) bek.]. 

A beleegyezésről vagy jóváhagyásról történő nyilatkozattételig, ill. a nyilatkozattételre megszabott határidő 
leteltéig a felek jogait és kötelezettségeit a függőben lévő feltétel szabályai szerint kell megítélni [6:118. § (2) 
bek.], vagyis egyik fél sem tehet semmit, ami a másik fél jogát a nyilatkozat bekövetkezése vagy 
meghiúsulása esetére csorbítja vagy meghiúsítja [6:117. § (1) bek.]. 

A szerződés nem válik hatályossá, ha a harmadik személy a beleegyezést vagy a hatóság a jóváhagyást 
nem adja meg vagy ha arról a bármelyik fél által a másik féllel közölt megfelelő határidőn belül nem 
nyilatkozik [6:118. § (3) bek.]. 

2. Számos jogszabály van, amely a felek szerződési szabadságát akként korlátozza, hogy a szerződés 
hatályosságához harmadik személy beleegyezését vagy hatóság jóváhagyását követeli meg. E jogszabályok 
döntően közjogiak, közigazgatási jogiak, de találhatók ilyen normák a Ptk.-ban is. 

A beleegyezés, ill. a jóváhagyás hiánya ugyanakkor nem mindig a szerződés hatályát érinti, hanem egyes 
esetekben más jogkövetkezménnyel (is) járhat: 

– abszolút hatálytalanság, pl. aki képviseleti jog nélkül más nevében jognyilatkozatot tesz, nyilatkozata 
a képviselt jóváhagyásával vált ki joghatást [6:14. § (1) bek]; 

– relatív hatálytalanság, pl. az elidegenítési tilalomba ütköző rendelkezéshez a jogosult hozzájárulása 
szükséges, melynek hiányában az a jogosulttal szemben hatálytalan [5:32. § (1) bek.]; 

– érvénytelenség, pl. a korlátozottan cselekvőképes kiskorú jognyilatkozatának érvényességéhez 
általában törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges [2:12. § (1) bek.]; 

– sajátos (sui generis) kárfelelősség, pl. a bérelt dolgot a bérlő a bérbeadó hozzájárulásával jogosult 
albérletbe adni, enélkül minden bekövetkezett kárért felel [6:334. § (1) és (3) bek.]. 

 
4. A fedezetelvonó szerződés 

 
1. A Ptk. renedlkezései szerint az a szerződés, amellyel harmadik személy igényének kielégítési alapját részben 

vagy egészben elvonták, e harmadik személy irányában hatálytalan, ha a szerző fél rosszhiszemű volt, vagy rá 
nézve a szerződésből ingyenes előny származott [6:120. § (1) bek.]. A rosszhiszeműséget és az ingyenességet 
vélelmezni kell, ha a valaki a fedezetelvonó szerződést hozzátartozójával vagy olyan jogi személlyel köti, amelyben 
többségi befolyással rendelkezik, továbbá ha jogi személy a tagjával vagy vezető tisztségviselőjével, vagy ezek 
hozzátartozójával köt ilyen szerződést [6:120. § (2) bek.]. 

A harmadik személy kérelmére a szerző fél a megszerzett vagyontárgyból való kielégítést és a vagyontárgyra 
vezetett végrehajtást tűrni köteles [6:120. § (3) bek.]. Ha a szerző fél a fedezetelvonó szerződéssel megszerzett 
vagyontárgyat rosszhiszeműen átruházta vagy attól rosszhiszeműen elesett, a harmadik személlyel szemben a 
megszerzett vagyontárgy értékéig helytállni köteles [6:120. § (4) bek.]. 

2. A fedezetelvonás következtében előnyt szerző, kívülálló fél helyzete háromféle lehet: 

– az előny nem a szerződési jognyilatkozatot tevő személynél jelentkezik [6:120. § (5) bek.], hanem 
a felek fedezetelvonó szerződése már létező harmadik személy javára szól, ill. 



 

89 
 

– a fedezetelvonó szerződéssel összefüggésben, újonnan létrejövő harmadik személy (jogi személy) 
javára szól (pl. apport, társaság-alapítása, alapítvány tétele); 

– ugyancsak kívülálló személy kerül a jogviszonyba akkor, ha a fedezetelvonó ügylettel a 
vagyontárgyat megszerző fél azt tovább átruházta [vö. 6:120. § (4) bek.]. 

3. Az igény alapját jelentő követeléssel kapcsolatban mindössze annyi kritérium áll fenn, hogy a követelés 
összegét pénzben kell meghatározni, tehát annak pénzben meghatározhatónak kell lennie. Az ugyanakkor teljesen 
mindegy, hogy a követelés milyen jogalapon keletkezett. Az összegszerű meghatározhatóság azért jelentős, 
hogy vizsgálható legyen a behajthatatlanság kérdése: a követelést fedezi-e a kötelezett egyéb vagyona, mert ha nem, 
akkor az átruházás fedezetelvonó. 

4. A fedezetelvonás vonatkozásában két releváns időpont létezik: az egyik a fedezetelvonó szerződés 
megkötésének időpontja, a másik pedig a fedezetelvonás miatti perindítás időpontja. A fedezetelvonás 
megállapításának feltételei: 

– a szerződéskötés időpontjában a jogosultnak a kötelezettel szemben követelése álljon fenn, 

– a perindításkor a követelés már esedékes és bírósági úton kikényszeríthető legyen. 
Nem feltétel tehát sem az, hogy a szerződéskötéskor a követelés már esedékes legyen, sem az, hogy a 

perindításkor a jogosult a követelésének bírói úton történő érvényesítését megkezdje. 
5. A kielégítési alap (fedezet) elvonása: a behajthatatlanság. A jogosult kielégítési alapjának elvonása körében 

azt a kérdést, amely szerint a kötelezett egyéb, a fedezetelvonással nem érintett vagyona fedezetet nyújt-e a jogosult 
teljes követelésének kielégítésére, a fedezetelvonó szerződés keletkezésének időpontjában kell vizsgálni. Nem feltétel, 
hogy a fedezetelvonással a kielégítési alapot a felek teljesen elvonják. További feltétel azonban az okozati 
összefüggés, vagyis az, hogy az igény részbeni kielégíthetetlenségének oka a fedezetelvonó ügylet legyen. 

6. A fedezetelvonás legfőbb jogkövetkezménye az ilyen szerződés relatív hatálytalansága. Ennek előnye, hogy 
az átruházott vagyontárgyat kizárólag a fedezetvont hitelező javára tartja fenn, aki abból egyedül kereshet kielégítést, 
nem kell az adós egyéb hitelezőivel rangsorban állnia (ha a szankció az érvénytelenség volna, akkor az eredeti 
állapot helyreállításával a fedezetelvonás során átruházott vagyontárgy visszakerülne az adós vagyonába, 
így az valamennyi hitelezője igényének kielégítési alapjává válna). A relatív hatálytalanság szankciójából 
fakadó további jogkövetkezmények alapvetően kétfélék: 

– helytállás az átruházott vagyontárggyal: ez a kielégítés tűrése; 

– helytállás az átruházott vagyontárgy értéke erejéig: az ún. tovább-átruházás és az ún. elesés esetén [vö. 6:120. 
§ (4) bek.]. Ha a szerző fél a vagyontárgyat jóhiszeműen ruházta tovább, vagy attól jóhiszeműen 
esett el, akkor már nem köteles helytállni. 
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________________________________ 
 

MOHAI MÁTÉ 
 

A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE 
 

1. Általános rendelkezések 
 

1. A kárveszély átszállása. A teljesítéssel a kárveszély - ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik - a másik félre 
száll át. Aki a kárveszély viselésére köteles, ő köteles viselni a dologban beállott azt a kárt, amelynek 
megtérítésére senki sem lehet kötelezni.  A teljesítést követően a jogosult által végzett felrakodás közben 
az állatokat ért sérülések vonatkozásában a kárveszély már a jogosultra szállt át (BH1996. 527.).  

2. A szolgáltatás minősége. A Ptk. 6:123. § (1) bekezdése szerint a szolgáltatásnak a teljesítés időpontjában 
alkalmasnak kell lennie a rendeltetése szerinti célra, így 

– alkalmasnak kell lennie a jogosult által meghatározott célra, ha azt a jogosult a szerződéskötés 
előtt a kötelezett tudomására hozta; 

– alkalmasnak kell lennie azokra a célokra, amelyekre más, azonos rendeltetésű szolgáltatásokat 
rendszerint használnak; 

– rendelkeznie kell azzal a minőséggel, és nyújtania kell azt a teljesítményt, amely azonos rendelte-
tésű szolgáltatásoknál szokásos, és amelyet a jogosult elvárhat, figyelembe véve a kötelezettnek 
vagy - ha nem a kötelezett állítja elő a szolgáltatás tárgyát - a szolgáltatás előállítójának és ezek 
képviselőjének a szolgáltatás konkrét tulajdonságaira vonatkozó nyilvános kijelentését; 

– rendelkeznie kell a kötelezett által adott leírásban szereplő vagy az általa a jogosultnak mintaként 
bemutatott szolgáltatásra jellemző tulajdonságokkal; és 

– meg kell felelnie a jogszabályban meghatározott minőségi követelményeknek. 
A szolgáltatásnak nem kell megfelelnie az (1) bekezdés c) pontjában említett nyilvános kijelentésnek, 

ha a kötelezett bizonyítja, hogy 
– a nyilvános kijelentést nem ismerte, és azt nem is kellett ismernie; 
– a nyilvános kijelentést a szerződéskötés időpontjáig már megfelelő módon helyesbítették; vagy 
– a nyilvános kijelentés a jogosult szerződéskötési elhatározását nem befolyásolhatta [6:123. § (2) 

bekezdés]. 
Az (1) bekezdés c) pontjának alkalmazásában a szolgáltatás előállítójának minősül a gyártó, a 

szolgáltatás importálója és forgalmazója, valamint az a személy is, aki a dolgon nevét, védjegyét vagy 
egyéb megkülönböztető jelzését feltünteti. A szolgáltatásnak a rendeltetés szerinti célra való alkalmassága 
szempontjából a minőségi előírásokat is figyelembe kell venni. Ha a felek a szerződés fajta és mennyiség 
szerint megjelölt tárgyának minőségét nem határozták meg, a kötelezettnek a forgalomban szokásos jó 
minőségben kell teljesítenie [6:123. § (3)-(5) bekezdések].  

3. Dokumentáció átadása. A kötelezett köteles a jogosultnak átadni a szolgáltatásról szóló tájékoztató 
leírásokat és egyéb dokumentumokat. 

4. Többletszolgáltatás. Ha a kötelezett a szerződésben előírtnál nagyobb mennyiség szolgáltatását ajánlja 
fel, a többletszolgáltatást a jogosult visszautasíthatja. Ha a jogosult a többletszolgáltatást elfogadja, a 
többletteljesítéssel arányosan növelt ellenszolgáltatást köteles teljesíteni a szerződésben kikötött ellenérték 
teljesítésére vonatkozó szabályoknak megfelelő időben és módon.  

5. Akadályközlési kötelezettség. A felek kötelesek egymást értesíteni, ha a szerződésben vállalt valamely 
kötelezettség teljesítése előre láthatóan akadályba ütközik, kivéve, ha az akadályt a másik félnek közlés 
nélkül is ismernie kellett. Az akadályközlési kötelezettség elmulasztásával okozott kárért a mulasztó fél a 
szerződésszegésért való felelősség szabályai szerint felelős. 

6. A szolgáltatás megvizsgálásának kötelezettsége. A jogosult késedelem nélkül köteles meggyőződni arról, 
hogy a szolgáltatás minősége és mennyisége megfelelő-e. A szolgáltatás minőségének és mennyiségének 
megvizsgálásával járó költségek a jogosultat terhelik. A dolog átvétele során nem kell vizsgálni azokat a 
tulajdonságokat, amelyeknek a minőségét tanúsítják, vagy amelyekre jótállás vonatkozik. 

7. Egyidejű teljesítés. A teljesítési idő beálltával bármelyik fél követelheti a másik fél esedékessé vált 
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szolgáltatásának teljesítését, ha saját szolgáltatása egyidejű teljesítését felajánlja.  
8. Közreműködő igénybevétele. A felek kötelezettségük teljesítéséhez vagy joguk gyakorlásához más 

személy közreműködését vehetik igénybe. Ha a kötelezett a szolgáltatás jellege, jogszabály rendelkezése 
vagy a felek megállapodása szerint személyesen köteles eljárni, más személy közreműködését akkor veheti 
igénybe, ha a jogosultnak károsodástól való megóvása érdekében szükséges.  

9. Pénztartozás teljesítésének ideje. Ha a felek a szerződésben a pénztartozás teljesítésének idejét nem 
határozták meg, a pénztartozást a jogosult fizetési felszólításának vagy számlájának kézhezvételétől 
számított harminc napon belül kell teljesíteni. Ha a pénztartozás fizetésére kötelezett szerződő hatóság, 
a szerződő hatóságnak nem minősülő vállalkozással kötött szerződése esetén pénztartozását a jogosult 
fizetési felszólításának vagy számlájának kézhezvételétől számított harminc napon belül köteles teljesíteni, 
ebben az esetben a számla kézhezvételének napja nem képezheti a felek között érvényes megállapodás 
tárgyát [6:130. § (1) bekezdés].  

A jogosult teljesítésétől számított harminc napon belül kell teljesíteni a pénztartozást, ha 
– a jogosult fizetési felszólításának vagy számlájának kézhezvétele a jogosult teljesítését (vállalkozási 

szerződés esetén az átadás-átvételi eljárás befejezését) megelőzte; 
– nem állapítható meg egyértelműen a jogosult fizetési felszólítása vagy számlája kézhezvételének 

időpontja; vagy 
– a kötelezettnek fizetési felszólítás vagy számla bevárása nélkül teljesítenie kell fizetési kötelezettsé-

gét [6:130. § (2) bekezdés]. 
Vállalkozások közötti szerződés esetén a 6:130. § rendelkezéseitől a jóhiszeműség és tisztesség 

követelményének megsértésével egyoldalúan és indokolatlanul a jogosult hátrányára eltérő szerződési 
feltételt - mint tisztességtelen kikötést - a jogosult megtámadhatja. Pénztartozás fizetésére kötelezett 
szerződő hatóságnak szerződő hatóságnak nem minősülő vállalkozással kötött szerződése esetén a 
pénztartozás teljesítésére kikötött idő a 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott határidőket csak 
akkor haladhatja meg, ha a szerződésben a felek a pénztartozás halasztott teljesítésében állapodtak meg, 
feltéve hogy a szerződés jellege miatt ez tényszerűen indokolt; a pénztartozás teljesítésére kikötött idő 
ebben az esetben sem haladhatja meg a hatvan napot. Pénztartozás fizetésére kötelezett szerződő 
hatóságnak szerződő hatóságnak nem minősülő vállalkozással kötött szerződése esetén a pénztartozás 
teljesítésére kikötött idő a hatvan napot meghaladó részében semmis [6:130. § (3) bekezdés].  

Vállalkozások közötti szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig tisztességtelen kikötésnek kell 
tekinteni a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megsértésével egyoldalúan és indokolatlanul a 
jogosult hátrányára eltérő olyan szerződési feltételt, amely a pénztartozás teljesítésére a 6:130. § (1) és (2) 
bekezdésiben foglaltaktól eltérő, hatvan napnál hosszabb határidőt határoz meg. Pénztartozás fizetésére 
kötelezett szerződő hatóságnak szerződő hatóságnak nem minősülő vállalkozással kötött szerződése 
esetén a pénztartozás teljesítésére az (1)-(2) bekezdés rendelkezéseitől eltérően, a jóhiszeműség és 
tisztesség követelményének megsértésével egyoldalúan és indokolatlanul a jogosult hátrányára kikötött 
olyan határidőt, amely a hatvan napot nem haladja meg - mint tisztességtelen kikötést -, a jogosult 
megtámadhatja [6:130. § (4) bekezdés].  

10. Pénztartozás idő előtti teljesítése fogyasztói szerződés esetén. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben 
semmis a pénztartozás idő előtti teljesítését kizáró és az olyan kikötés, amely a fogyasztóra az idő előtti 
teljesítésből közvetlenül fakadó költségeken kívüli terhet ró.  

9. A kikötött kamat mérséklése. A túlzott mértékű kamatot a kötelezett kérelmére a bíróság mérsékelheti 
(6:132. §).  

10. Költség. Az ellenszolgáltatás magában foglalja a szerződés teljesítésével rendszerint együtt járó 
költségeket. 
 

2. A teljesítés különös esetei 
 

1. Teljesítés vagylagos szolgáltatás esetén. Ha a kötelezettség több szolgáltatás közül bármelyikkel teljesíthető, 
a választás joga a kötelezettet illeti. Ha a jogosultat illeti meg a választás joga, és a választással késedelembe 
esik, a választás joga a kötelezettre száll át.  

2. Teljesítés osztható szolgáltatás esetén. Osztható szolgáltatás esetén a jogosult részteljesítést is köteles 
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elfogadni.  
3. Harmadik személy javára szóló szerződés teljesítése. A 6:136. § (1) bekezdése szerint, ha a felek harmadik 

személy részére teljesítendő szolgáltatásra kötöttek szerződést, a harmadik személy akkor követelheti 
közvetlenül a szolgáltatás teljesítését, ha 

– ezt a jogát a felek kifejezetten kikötötték; vagy 
– ez a szerződés céljából vagy az eset körülményeiből egyértelműen következik. 
A harmadik személy a javára kikötött szolgáltatás teljesítését attól kezdve követelheti, hogy őt 

valamelyik fél értesíti arról, hogy a javára szóló szerződést kötöttek. Ha a harmadik személy a szolgáltatás 
teljesítésének követeléséről lemond, a szolgáltatást a javára szerződött fél követelheti. A kötelezett a 
szerződésből folyó kifogásait a harmadik személlyel szemben is érvényesítheti.  
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________________________________ 
 

NOCHTA TIBOR 
 

A SZERZŐDÉSSZEGÉS 
 

1. A szerződésszegés lényege, jogkövetkezményei, egyéb közös szabályai 
 

1. Minden szerződés célja, hogy valamilyen szükségletet elégítsen ki. A szerződés akkor tölti be a 
rendeltetését, amikor teljesül, meghatározott helyen, időben, módon és tartalommal, ahogy ezt a felek 
megegyezése a szerződés megkötésekor tartalmazta. Ha bármely tartalmi elem tekintetében a szerződés nem 
teljesül, azaz a kötelezettség szerződésszerű teljesítése elmarad, szerződésszegés valósul meg. 

A szerződésszegés a teljesítési létszakaszhoz kapcsolódó jogintézmény, a szerződés teljesítésének valamilyen 
rendellenességét, zavarát, fogyatékosságát jelenti. Ebből következik, hogy szerződésszegést nemcsak a törvényben 
nevesítve felsorolt esetek valósíthatnak meg, hanem bármilyen magatartás vagy más körülmény, amely azt 
eredményezi, hogy a szerződés egyáltalán nem vagy nem a tartalma szerint realizálódik. 

A szerződésszegés lényege szerint objektív tény, bármely kötelezettség szerződésszerű teljesítésének 
elmaradásában állhat. A szerződésszegés folytán szerződés nem teljesül, ha a fél nem jut hozzá a szerződés 
tartalma szerinti szolgáltatáshoz, függetlenül attól, hogy ez a kötelezett magatartásán kívül eső tényezők, 
vagy a kötelezett ellenőrzési köréhez tartozó objektív vagy szubjektív körülmények miatt történt. Az, 
hogy a szerződésszegés objektív tény, nem jelenti, hogy a szerződésszegés jogkövetkezményei alól egyes 
esetekben ne lenne kimentésnek helye.  

2. A szerződésszegés alapvető jogkövetkezményei arra adnak választ, hogyha valamelyik fél olyan okból, amelyért 
ő viseli a kockázatot, nem szerződésszerűen teljesít, a másik fél milyen jogokat érvényesíthet a szerződésszegő 
féllel szemben. A szerződésszegés szankciórendszere több szinten, az általánostól a különös felé haladva 
egymásra épül. Az egyes jogkövetkezményekre vonatkozó törvényi feltételek bármilyen 
szerződésszegésre kihatóan az általános szabályok között találhatók, ettől az egyes nevesített 
szerződésszegési esetek külön szabályai eltérhetnek, és mindezek kiegészülhetnek a nevesített 
szerződéstípusok különös részi szabályaival.  

A szerződésszegés legalapvetőbb, a visszterhesség elvéből is levezethető objektív és természetes 
jogkövetkezménye, hogy a nem teljesült szolgáltatásért, illetve a szolgáltatás nem teljesült részéért 
ellenszolgáltatás nem jár. Ez a jogkövetkezmény független attól, hogy a szolgáltatás miért nem realizálódott, 
azért a kötelezett felelős vagy sem. A kontraktuális jogviszonyban a szerződés tartalmához képest bármely 
szerződésszegő tényhelyzet – akár magatartás, tevés vagy mulasztás az oka, akár ettől függetlenül 
következik be – önmagában, káreredmény nélkül is megvalósulhat és független attól is, hogy a szerződést 
szegő fél magát kimentette-e vagy sem. Ha viszont a szerződésszegésért a felelőssége megállapítható, 
további – kártérítési – jogkövetkezmények is érvényesíthetők vele szemben. 

A szerződésszegés esetén alkalmazható négy alapvető jogosultság: 

– a szerződésszerű teljesítés követelése (6:138. §); 

– a visszatartási jog gyakorlása (6:139. §); 

– elállás, illetve felmondás (6:140. §); 

– kártérítés (6:142. §). 
A szerződésszegésnek azok a jogkövetkezményei, amelyek egymást nem zárják ki, együttesen is 

érvényesíthetők. Együttesen érvényesíthető adott esetben a szerződéstől való elállás és a kártérítés, kizárják 
viszont egymást a természetbeni teljesítés követelése és az elállási jog gyakorlása. 

3. Természetbeli teljesítés: az érvényes (és hatályos) szerződés alapvető jogkövetkezménye, hogy annak 
alapján a teljesítést követelni lehessen, ha pedig valamelyik fél a szerződést megszegi, a szerződésszerű 
teljesítés vele szemben állami (bírósági) úton kikényszeríthető legyen. A Ptk. bármilyen szerződésszegés 
esetére alapvető jogkövetkezményként írja elő, hogy a sérelmet szenvedett fél jogosult a szerződésszerű 
teljesítés természetbeni követelésére. A teljesítés követeléséhez kapcsolódik a jogosultnak az a joga, hogy 
bármely szerződésszegés esetén a szerződésszerű teljesítésre megfelelő póthatáridőt tűzzön. Ha ez a 
határidő is eredménytelenül telik el, további, külön jogkövetkezmények kapcsolódnak, mint pl. a 
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kötelezetti késedelem vagy a hibás teljesítés esetén. 
Kizárt a természetbeni teljesítés, ha az fizikai vagy jogi okból lehetetlenül, vagy egyébként jogellenes lenne. 

Kizárja a természetbeni teljesítést az is, ha a jogosult fedezeti szerződést kötött, mivel az ügylet fedezeti 
jellege éppen a természetbeni teljesítést helyettesíti. Nincs akadálya viszont annak, hogy a jogosult a személyhez 
kötött szolgáltatás természetbeni teljesítését követelje a kötelezettől, mivel ez éppúgy kikényszeríthető, mint bármely 
más szolgáltatás. Nem kizárt az ingyenes szerződések, így az ajándékozás teljesítésének követelése sem, e 
vonatkozásban azonban a teljesítés akadálya lehet a clausula rebus sic stantibus elve. 

4. A visszatartási jog gyakorlását a Ptk. a szerződésszegés általános jogkövetkezményeként kezeli. A sérelmet 
szenvedett fél nemcsak hibás teljesítés esetén tarthatja vissza a szerződésszerű teljesítésig a saját szerződéses 
szolgáltatását, hanem bármely más szerződésszegés esetében is. A szolgáltatás teljesítésének visszatartása nem 
végleges, hanem átmeneti állapot: csak addig jogszerű, amíg a szerződésszegés fennáll, vagy a másik fél 
megfelelő biztosítékot nem nyújt.  

5. A Ptk. szerint a szerződés akkor szüntethető meg egyoldalúan, ha a szerződésszegés jellege folytán 
a jogosultnál érdekmúlás következik be, mert a teljesítés elfogadása többé nem várható el. 

Az elállás a szerződést a megkötésének időpontjára visszamenő hatállyal szünteti meg, ennélfogva a már 
teljesített szolgáltatás visszajár, vagyis a szerződéstől elálló fél követelheti az általa teljesített szolgáltatás 
visszatérítését. Az eredeti állapot helyreállítása az érvénytelenség jogkövetkezményeihez hasonlóan csak 
akkor alkalmazható, ha a szerződéskötéskori helyzet természetben visszaállítható, és a jogosult maga is 
képes visszatéríteni a számára teljesített szolgáltatást. 

Az eredetileg vagy utólag irreverzibilis szolgáltatások esetében az eredeti állapot helyreállítására nincs mód, ezért 
a szerződésszegés esetén a fél elállási jog helyett a szerződést a jövőre szólóan felmondhatja. Ez minden olyan esetre 
vonatkozik, amikor a törvény elállási jogot biztosít, bár külön a felmondás jogát nem nevesíti. Ha a törvény a 
felmondási joghoz határidőt külön nem ír elő, akkor a felmondási jog azonnali hatályú. 

6. Fedezeti jellegű a szerződés, ha azzal a jogosult a kötelezett szerződésszegése miatt részére nem teljesített 
árumennyiséget pótolja. A gazdasági életben a vétel a gyakoribb fedezeti ügylet, de nemritkán sor kerül fedezeti 
eladásra is. A fedezeti szerződés a szerződésszegéssel okozott hátrány reparálására szolgál, elsődleges 
szerepe az, hogy általa kielégítést nyerjen a szerződésszegő fél partnerének a teljesítéshez fűződő jogos érdeke. 
Ha a szerződésszegő fél partnere fedezeti szerződést köt, kártérítés formájában követelheti a 
szerződésszegő kötelezettől az eredeti szerződés és a fedezeti szerződés ellenértéke közötti különbséget, 
igényelheti továbbá a fedezeti szerződés megkötéséből eredő költségeit is.  

7. A szerződésszegési kártérítési felelősség szabályozásánál a Ptk. megszigorítja a szerződésszegő fél kimentését, 
elszakítva azt a deliktuális felelősség körében alkalmazott felróhatósági elvtől. A kimentés megszigorítását 
ellensúlyozva, a szerződésszegő fél által a szerződéskötéskor előrelátható károkra korlátozza a 
megtérítendő következménykárok és az elmaradt haszon mértékét. 

A szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség alóli kimentés szabályozása: a Ptk. ezt a felelősséget 
ugyan elszakítja a felróhatósági elvtől, de természetesen a szerződésszegő fél számára biztosítja a kimentési 
lehetőségeket és három feltétel együttes (konjunktív) meglétét kívánja meg: 

– a károkozó körülmény a szerződésszegő fél ellenőrzési körén kívül merüljön fel; 

– a szerződésszegő fél számára a saját ellenőrzési körén kívül felmerülő körülmény a szerződéskötés 
idején – objektív mércével mérve – ne legyen előre látható; 

– nem volt elvárható, hogy a fél a szerződésszerű teljesítést akadályozó körülményt elkerülje vagy annak 
kárkövetkezményeit elhárítsa.  

A Ptk. a teljes kártérítés elvéből indul ki. Korlát nélkül érvényesül ez az elv a szerződésszegés 
következtében a szolgáltatással kapcsolatban közvetlenül felmerült károk tekintetében. A kárért felelős 
szerződésszegőnek teljes egészében meg kell térítenie magában a szolgáltatásban keletkezett, pl. hibás 
teljesítés esetén a szolgáltatás hibájában álló, a szavatossági jogok keretében nem reparálódott kárt („tapadó 
kárt”), a szerződésszerű teljesítéshez szükséges indokolt költségeket, a fedezeti vétel (vagy fedezeti eladás) 
költségeit stb. 

A jogosult vagyonában a szerződésszegés következtében elszenvedett teljes kár körébe tartoznak a 
következménykárok és az elmaradt hasznok (lucrum cessans) is. A kártérítésnek a jogosultat lehetőség szerint 
olyan helyzetbe kell hoznia, mint amilyenben szerződésszerű teljesítés esetén lett volna.  

8. A közbenső szerződésszegés: a teljesítés alatt a feleknek olyan kötelezettségeik vannak, amelyek a 
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szerződésszerű teljesítéshez tartoznak, és amelyeket már a teljesítési idő végső lejárta előtt is 
megszeghetnek, ezek közé tartozik a közbenső intézkedés elmulasztása is.  

9. Az előzetes szerződésszegés lényege, hogy a teljesítési idő lejárta előtt, már a teljesítés folyamatában 
nyilvánvalóvá válik, hogy a kötelezett a szolgáltatást szerződésszerűen teljesíteni az esedékességkor sem tudja majd.  
 

2. A szerződésszegés fajai 
 

1. A kötelezett késedelme a szerződés tartalmi elemei közül a teljesítési idő sérelmét jelenti. A kötelezett 
késedelembe esik, ha a szerződésben megállapított vagy a szolgáltatás rendeltetéséből kétségtelenül 
megállapítható teljesítési idő eredménytelenül eltelt. Bármely más esetben – ha a teljesítés idejét a 
szerződés nem rendezi – a kötelezett késedelembe esik, ha a szolgáltatást nem adja át a teljesítés 
előkészítéséhez szükséges idő elteltével.  

A késedelem objektív jogkövetkezményei: a jogosult objektív jogkövetkezményként, vagyis függetlenül attól, 
hogy a kötelezett késedelmét kimentette-e: 

– követelheti a természetbeni teljesítést, 

– elállhat a szerződéstől vagy  

– felmondhatja azt a kötelezetti késedelem törvényben nevesített eseteiben.  
A jogosult bizonyíthatja, hogy a kötelezetti késedelem folytán a teljesítés már nem áll érdekében. Nincs 

szükség az érdekmúlás bizonyítására az elálláshoz, ha a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a 
szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva meghatározott teljesítési idő alatt – és nem máskor – kellett 
volna teljesíteni (ún. fix határidő). Ha a jogosult a kötelezett késedelme miatt a szerződéstől jogszerűen 
eláll vagy azt felmondja, a továbbiakban a felek közötti jogviszony rendezésére, az elszámolásra a 
szerződésszegés általános szabályai az irányadóak. 

Kártérítés a teljesítés késedelme miatt: a kimentést nem tűrő, objektív jogkövetkezmények mellett a jogosult 
követelheti a kötelezett késedelme miatt keletkezett kárát. A jogosult kára jelentkezhet a kötelezett 
késedelmével okozati összefüggésben keletkező következménykárokban, de bekövetkezhet a késedelem 
alatt a szolgáltatás tárgyában is. 

A késedelmi kamatfizetési kötelezettség független attól, hogy a kötelezett részéről a pénz használata a 
késedelembe esésig ingyenes vagy visszterhes volt. A késedelmi kamat szabályai diszpozitív rendelkezések, a 
felek tehát szabadon állapodhatnak meg a kamat mértékében. Kizárt viszont a késedelmi kamat tőkésítése.  

2. A jogosult átvételi késedelme: a jogosult a teljesítés időpontjában a szerződésszerűen felajánlott teljesítést 
nem veszi át, nem fogadja el, késedelembe esik. Ha a jogosult már a teljesítési idő előtt köteles a teljesítést 
elfogadni, a jogosulti késedelem a teljesítési idő megkezdődése előtt is beállhat.  

A jogosult késedelmének jogkövetkezményei: 

– az át nem vett dolog, a szolgáltatás tárgyáról a kötelezett a megbízás nélküli ügyvitel szabályai szerint 
köteles gondoskodni, az ezzel kapcsolatos költségeket azonban – függetlenül attól, hogy a jogosult 
a késedelmét kimenti-e vagy sem, tehát nem kártérítésként – mindenképp követelheti; 

– az olyan károk kockázatát, amelyért senki sem tehető felelőssé – vagyis a kárveszély kockázatát – a 
jogosult viseli, jóllehet a szolgáltatás tárgya a kötelezett birtokában marad; 

– a további jogkövetkezmények közül már a szerződésszegés általános szabályai is rendelkeznek 
arról, hogy a jogosult késedelme a kötelezett egyidejű késedelmét mennyiben zárja ki; 

– a jogosult – más nevesített szerződésszegésekhez hasonlóan – köteles megtéríteni továbbá a 
kötelezettnek az átvételi késedelemmel okozati összefüggésben felmerülő kárát.  

3. a) A hibás teljesítés mint szerződésszegés azt jelenti, hogy egy adott szerződés tartalmához képest valamelyik fél 
vállalt szolgáltatása a teljesítés időpontjában nem felel meg a jogszabályban előírt vagy a szerződésben külön meghatározott 
tulajdonságoknak, minőségi követelményeknek.  

A hibás teljesítés egyes jogkövetkezményeit a törvény csak visszterhes szerződésekre állapítja meg. Az 
ingyenes szerződések hibás teljesítése esetén a szerződésszegés általános szabályai szerint enyhébb 
kártérítési jogkövetkezmények alkalmazhatók. A kellékszavatosságon kívül jogkövetkezménye lehet a hibás 
teljesítésnek az okozott kár megtérítése, a jótállás, a jogszavatosság és – fogyasztó és vállalkozás közötti 
szerződésben – a termékszavatosság is. A bizonyítási teher főszabálya szerint a hibás teljesítés tényét az ezt 
állító jogosultnak kell bebizonyítania. A hibás teljesítésből eredő bármilyen joga gyakorlása érdekében a 
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jogosultat terheli a bizonyítási kötelezettség, hogy a hiba oka a teljesítés időpontjában a szolgáltatásban 
(a szolgáltatott dologban) megvolt.  

b) A szavatosság a hibás teljesítés objektív jogkövetkezménye; a kötelezett a hibás teljesítésért – függetlenül 
attól, hogy azt kimentette-e – kellékszavatossági kötelezettséggel tartozik. A kötelezett szavatossággal azért 
tartozik, mert a tevékenységgel összefüggő bármilyen eredetű rendellenességre az üzleti kockázat kiterjed.  

A kellékszavatosság a hibás teljesítésnek az a jogkövetkezménye, amely a visszterhes szerződések 
jogosultjának a szolgáltatás hibájában megvalósuló, értékcsökkenést eredményező teljesítési érdeksérelme (a 
tapadó károkat) reparálására szolgál. A jogosult kellékszavatosság címén ezért csak az adott szerződés 
kötelezettjével szemben érvényesítheti igényeit. Ez akkor is irányadó, amikor a szolgáltatás több egymásba 
fonódó szerződés közvetítésével jut el a jogosulthoz.  

A kellékszavatossági jogokat illetően a Ptk. egyértelmű prioritást ad a természetbeni teljesítést biztosító 
szavatossági jogoknak. Választás a szavatossági jogok között (ius variandi): a kellékszavatossági jogok közül a 
választás a jogosultat illeti meg: a kiválasztott szavatossági jogot a jogosultnak kell egyértelműen és félreérthetetlenül 
meghatároznia. A jogosult a választott szavatossági jogáról másikra térhet át. Áttérés esetén a jogosult a 
kötelezett költségeit kártalanításként megfizetni tartozik, kivéve, ha az áttérés indokolt volt. 

A jogosult első lépcsőben elvileg szabadon választhat a kijavítás vagy a kicserélés szavatossági joga között. 
Választási jogát azonban az arányosság elve korlátozza. Az első lépcsőben választott szavatossági jog – 
kijavítás vagy kicserélés – helyett a választási lehetőség a másik szavatossági igényre korlátozódik, ha a 
választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt 
értékét, a szerződésszegés súlyát, a szavatossági jog teljesítésével okozott érdeksérelmet figyelembe véve 
a másik szavatossági igényhez képest aránytalan többletköltséget eredményezne.  

A második lépcsőben a jogosult árleszállítást követelhet, vagy a hibát maga kijavíthatja, kijavíttathatja a 
kötelezett költségére, vagy elállhat a szerződéstől.  

A Ptk. egyéves általános szavatossági elévülési határidőt ír elő. A fogyasztó és vállalkozás közötti adásvétel 
esetében a határidő két év. 

c) Termékszavatosság lényege abban áll, hogy a termék gyártója szavatossági helytállással tartozik a fogyasztó 
irányába,a termék forgalomba hozatalának időpontjában fennálló hibákért. A termék akkor hibás, ha nem 
felel meg a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó 
által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. A fogyasztó tehát – a vele szerződéses kapcsolatban lévő eladóval 
szembeni kellékszavatossági jog helyett, a szerződések relatív szerkezetéből kilépve, a szerződési láncolat 
„átvágásával” – közvetlenül érvényesíthet szavatossági igényt a gyártóval szemben.  

A termékfelelősség legfőképpen abban különbözik a termékszavatosságtól, hogy nem a termék hibájának 
(„tapadókár”) orvoslására szolgál, hanem a hibával okozati összefüggésben bekövetkező, személyi károk megtérítését 
biztosítja. 

d) A jótállás: míg a kellékszavatosság a felek külön kikötése nélkül, a törvény erejénél fogva kapcsolódik 
a hibás teljesítéshez, a jótállást pedig a kötelezett elsősorban önként vállalja a szerződés hibátlan 
teljesítéséért. Jótállás vállalása szigorúbb helytállást eredményez a kötelezettre nézve, mint a szavatosság. 
Mindkét jogintézmény ugyan objektív természetű, azaz a kötelezett sem a jótállás, sem a szavatosság alól 
nem mentheti ki magát; a jótállás mégis a bizonyítási teherre vonatkozó rendelkezés miatt szigorúbb helytállási 
forma. Míg a szavatosság esetén a hibátlan teljesítés a vélelem: a jogosultnak kell bebizonyítani, hogy a 
teljesítéskor a szolgáltatás hibás volt, azonban a jótállásnál viszont a vélelem a teljesítés hibája mellett szól. A 
bizonyítási teher megfordul, és a kötelezettnek kell bebizonyítania, hogy a hiba oka a teljesítés után 
keletkezett. 

e) Kártérítési igény elsődlegesen a kellékszavatosság által le nem fedett körben, vagyis a következménykárokért 
követelhető. Ez az igény bármely kárfajtára (tényleges kár, elmaradt haszon, költségek) kiterjed, ideértve adott 
esetben a fedezeti ügylet árkülönbözetéből eredő kárt is. 

A hibás teljesítéssel okozott kár megtérítése alól a kötelezett – a kontraktuális felelősség általános szabályai 
szerint – akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka az ellenőrzési körén kívül eső, előre nem látható 
és elháríthatatlan körülmény miatt következett be. A kártérítési felelősség a kimentés szempontjából 
szigorú, de a kellékszavatossághoz képest mégis enyhébb; elvileg lehetséges, hogy a kötelezett bizonyítja: 
a hibás teljesítés és az abból fakadó kár külső, előre nem látható és elháríthatatlan ok (például előre nem 
látható vis maior jellegű körülmények, időjárási viszonyok) miatt következett be, és így a kártérítési 
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felelősség alól mentesül, a kellékszavatossági helytállás alól viszont ilyen esetben sem. 
f) Jogszavatosság: a kötelezettnek a szolgáltatást nem csupán fizikai, hanem jogi hibáktól mentesen kell 

nyújtania; ennek hiányában éppúgy hibásan teljesít, mintha a szolgáltatásban fizikai hiba lenne. Amikor a jogosult 
harmadik személy joga miatt egyáltalán nem tudja megszerezni az átruházni kívánt tulajdonjogot vagy más 
jogot ebben az esetben a szerződéstől elállhat, vagy – a szerződésszegés általános szabályai szerint – 
irreverzibilis szolgáltatás esetén az azonnali hatályú felmondási jogával élhet; követelheti továbbá – a 
kontraktuális kártérítési felelősség általános szabályai szerint – kárának megtérítését is.  

4. A teljesítés utólagos lehetetlenülése – az eleve lehetetlen szolgáltatás érvénytelenségi kérdés (!) – azt a 
szerződésszegési esetet nevesíti, amikor a szerződés teljesítése a szerződéskötés után beállott körülmények 
miatt meghiúsul. A teljesítés lehetetlenné válásáról tudomást szerző fél erről a másik felet attól függetlenül 
köteles haladéktalanul értesíteni, hogy a lehetetlenné válás oka az érdekkörében merült fel, illetve azért 
terheli-e felelősség. Ha a teljesítés lehetetlenné vált, a szerződés megszűnik.  

Ha a teljesítés lehetetlenné válásáért egyik fél sem felelős, a megszűnt szerződés alapján nyújtott 
szolgáltatásokkal el kell számolni. Ennek során a megszűnés előtt már nyújtott szolgáltatás pénzbeli ellenértékét 
meg kell fizetni, feltéve, hogy a szolgáltatás nem oszthatatlan, és így a jogosult szükségleteinek legalább 
részbeni kielégítésére alkalmas. Ha viszont a szolgáltatás oszthatatlan, és így a meghiúsulásig részbeni 
teljesítés sem történt, azért pénzbeli ellenértéket sem kell fizetni. Ha viszont a fél a pénzbeli ellenértéket 
már megfizette, azonban az ellenszolgáltatáshoz a meghiúsulás miatt akár egyáltalán nem, akár pedig 
(osztható szolgáltatásnál) csak részben jutott hozzá, a nem teljesített szolgáltatásra eső pénzbeli ellenérték 
visszajár. A maradványszolgáltatás (residuum) és a szolgáltatás tárgya helyébe lépő kárpótlás (surrogatum) átengedését 
a jogosult az ellenszolgáltatás arányos része fejében követelheti, függetlenül attól, hogy a lehetetlenülésért 
melyik fél felelős. 

5. A teljesítés megtagadása: a törvény önálló szerződésszegési esetként nevesíti a teljesítés jogos ok nélküli 
megtagadását. Ilyen szerződésszegést nemcsak a kötelezett, hanem a jogosult is tanúsíthat. Ha a jogosult a 
szerződésszerűen felajánlott szolgáltatás átvételét jogos ok nélkül megtagadja, a kötelezett is választhat az 
átvételi késedelem és az olyan meghiúsulás jogkövetkezményei között, amelyért a jogosult felelős. 

6. Jognyilatkozat-tétel elmulasztása: ha a fél jognyilatkozat-tételi kötelezettsége szerződésen alapul, nem pedig 
jogszabályon (ez joggal való visszaélés, vö. 1:5. §), és a fél ezt nem teljesíti, akkor a bíróság az érvényesen létrejött 
megállapodás szerződésszerű teljesítését kényszeríti ki, amikor az elmulasztott jognyilatkozatot ítélettel pótolja. A 
jognyilatkozat adására vonatkozó szerződéses akaratnak, a kötelezettségvállalásnak a kötelezett részéről fenn kell állnia, 
a bíróság nem a kötelezettségvállalást pótolja. 
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________________________________ 
 

FABÓ TIBOR 
 

A SZERZŐDÉS MEGERŐSÍTÉSE 
 

1. A szerződés megerősítéséről általában 
 

1. A szerződési érdek védelme. A magyar Ptk. tartalmaz általános szabályokat a szerződés megszegéséről. 
Ezek bármely szerződésszegés típus körében alkalmazható rendelkezések. További szerződésszegésre 
vonatkozó szabályokat találhatunk az egyes szerződéstípusokra vonatkozó különös szabályok között. 
Mindezekről a rendelkezésekről nem kell a feleknek megállapodniuk, mert – amennyiben alkalmazásukat 
nem zárták ki – azok szerződésük tartalmává válnak. Ezen túlmenően, annak érdekében, hogy szerződési 
érdekeik védelmének szintjét megnöveljék, a felek maguk is további jogkövetkezményekben állapodhatnak 
meg. Foglaló, kötbér és jogvesztés kikötése alkalmas arra, hogy a feleket motiválják a szerződésükben 
foglaltak teljesítésére, mivel azok további kötelezettségeket rónak a szerződést megszegő félre. 

2. A szerződést megerősítő intézmények járulékossága. Ebben az összefüggésben a járulékosság arra utal, hogy 
az itt vizsgált jogintézmények kikötésének érvényessége létező és érvényes, továbbá olyan kötelezettségeket 
tartalmazó szerződést feltételeznek, amely kötelezettségek bírói úton kikényszeríthetőek. Nem létező, 
érvénytelen szerződés megerősítésére érvényesen nem kerülhet sor. 

3. A foglaló, a kötbér és a jogvesztés kikötés mint a szerződésszegés felelősségi jogkövetkezménye. Mindegyik 
jogintézmény a szerződés olyan megszegéséhez kapcsolódik, amikor a fél felelős a szerződésszegésért, azaz 
nem tudja bizonyítani, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában 
előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje, vagy a kárt 
elhárítsa. A foglaló és a kötbér a kikötött összeg erejéig az okozott károk megtérítésére szolgál. A fél akkor 
is követelheti ezt az összeget, ha egyáltalán nem keletkezett kára. Amennyiben az okozott kár nagyobb a 
kikötött összegnél, ezt a teljes kára megtérítéséhez már bizonyítania kell. A jogvesztés kikötése kártérítési 
igényt nem alapoz meg, de a szerződésszegő fél bizonyos jogo(ka)t elveszít. 

4. A túlzott mértékű joghátrány bíró mérséklése. A kötelezett kérelmére a bíróság a túlzott mértékű foglalót, 
kötbért mérsékelheti, és – amennyiben a jogvesztés a kötelezettet túlságosan sújtaná, a bíróság a joghátrányt 
mérsékelheti. 
 

2. A foglaló 
 

1. Fogalmi elemek; a foglaló elhatárolás az előlegtől és a bánatpénztől. A foglaló a felek által kikötött pénzösszeg, 
amelyet a szerződés megkötésekor (vagy később, de még a szerződési kötelezettség teljesítésére vonatkozó 
határidő letelte előtt) másik félnek meg kell fizetni. Ez az összeg a felek szerződési érdekeinek biztosítékaként 
szolgál, feltéve, hogy az erre irányuló szándék szerződésükből egyértelműen kiderül. Az előleg egyszerűen a 
teljesítés egy része anélkül, hogy biztosítéki szerepe lenne. Kétség esetén az átadott pénzt előlegnek kell 
tekinteni. A bánatpénz a szerződésnek megfelelően akkor jár, ha valamelyiküknek joga van a szerződés 
egyoldalú nyilatkozattal történő megszüntetésére, és ezt a jogát a fél gyakorolja. 

2. A foglaló kikötésének joghatása. A szerződé teljesítése esetén a foglaló a teljesítésbe beszámít. Hátrányos 
jogkövetkezmény áll be, ha a szerződés olyan meghiúsulására kerül sor, amelyért valamelyik fél felelős. 
(Ebben az összefüggésben a meghiúsulás nem csupán a teljesítés lehetetlenülését jelenti. Meghiúsulás 
következhet be akkor is, ha a fél késedelembe esik, és a másik fél ennek következtében a szerződés 
megszüntetésére jogosultként él e jogával.) A meghiúsulásért felelős fél az adott foglalót elveszti, a kapott foglaló 
kétszeresét köteles visszatéríteni. Ha a szerződés olyan okból hiúsul meg, amelyért egyik fél sem felelős, a foglaló 
visszajár. Sem a foglaló veszni hagyása, sem kétszeresének visszatérítése nem mentesít a szerződésszegés 
jogkövetkezményei alól (a fél követelheti a teljesítést). 
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3. A kötbér 
 

1. Fogalmi elemei és sajátosságai. Kötbér kikötése az egyik vagy akár mindkét fél részéről a megállapított 
összeg fizetési kötelezettségével jár arra az esetre, ha a szerződésszegő fél nem tudja bizonyítani, hogy a 
szerződésszegésért felelősség nem terheli. A kötbér megfizetésére a szerződésszegést követően kerül sor 
(eltérően az előre fizetendő foglalótól). Kártérítési szerepét illetően a kötbér a foglalóhoz hasonló. A kötbér 
akkor is jár, ha a szerződésszegés következtében kár egyáltalán nem keletkezett. A „minimum átalány-
kártérítés” erre a sajátosságra utal. Ha a kár nagyobb a kötbér mértékénél, a sérelmet szenvedő félnek kell 
bizonyítani kárának pontos mértékét. 

2. A kötbér kikötése. A kötbérkikötés írásbeli nyilatkozatot követel, melyben a felek meghatározzák a 
kötbérkötelezettséggel járó szerződésszegés eseteit és a kötbér mértékét, vagy legalább a kötbér számítási 
módját. A nem teljesítés, szerződésszegés bármely típusa a kötbér kötelezettség alapjául szolgálhat. 
Általában a késedelem, a hibás teljesítés vagy a teljesítés lehetetlenülése azok a szerződésszegések, amelyek 
kapcsán a felek kötbért kötnek ki, amely lehet a szolgáltatás értéke alapján meghatározott összeg vagy annak 
valamely százaléka a késedelem idejétől függően. Bizonyos esetekben, általában fogyasztóvédelmi okokból, 
a kötbér a szerződésnek jogszabály alapján előírt kötelező tartalmi eleme. 

3. A kötbér és a szerződésszegésen alapuló igények viszonya. A szerződésszegés fajtájától függően a jogosultnak 
döntenie kell arról, hogy a kötbért kényszeríti ki, vagy a szerződéses kötelezettségek teljesítését követeli. 
Más esetekben mind a kötbér, mind a szerződéses kötelezettség teljesítése követelhető. A nem teljesítés 
esetére kikötött kötbér esetén például annak követelése a teljesítés követelését kizárja, de a késedelemre 
kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítés kötelezettsége alól. Hibás teljesítés esetén a kötbéren 
felül a jogosult szavatossági követeléssel nem élhet. 
 

4. A jogvesztés kikötése 
 

Jogvesztés kikötése esetén a jogosult szerződés szerinti jogait megsértő fél bizonyos jogo(ka)t vagy a 
szerződésben számára biztosított előnyöket elveszít. A késedelem a részletfizetési kedvezmény 
elveszítésével járhat. A teljesítés hibájáról való időbeni értesítést elmulasztó fél a szavatosság elvesztésével 
járhat. Olyan jogok elvesztésének kikötése, amelyekről való lemondást a jog tiltja (pl. jogképesség, az élethez 
és az emberi méltósághoz való jog), érvénytelen. 
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________________________________ 
 

FABÓ TIBOR 
 

A TULAJDONÁTRUHÁZÓ SZERZŐDÉSEK 
 

1. Tulajdonátruházó szerződések a Ptk.-ban; alakiság 
 

A tulajdonátruházó szerződések jellegadó szolgáltatása tulajdonjog átruházása pénz (vagy más dolog) 
ellenében, vagy ingyenesen, azaz adási (dare) kötelmek, úgymint az adásvételi szerződés, csereszerződés és 
az ajándékozási szerződés. Elsőként az adásvételi szerződés általános szabályait, majd az adásvétel különös 
nemeinek, az adásvétel altípusainak, majd a csereszerződésnek és az ajándékozási szerződésnek a szabályait 
találhatjuk meg a Ptk.-ban.  
 

2. Dologi jogi alapok; egyes kötelmi jogi vonatkozások 
 

1. Szerzésmód (modus) és jogcím (causa). A fentiekben említett valamennyi tulajdonátruházó szerződés 
tulajdonszerzésre vezet, amennyiben megvalósulnak annak dologi jogi feltételei is. Valamely dolog 
tulajdonjogának megszerzéséhez a magyar polgári jog a tulajdonszerzés valamely elfogadott (biztosított) 
módját kívánja meg. A szerzésmód azokat a jogi tényeket foglalja magába, amelyek a dolog tulajdonjogának 
megszerzéséhez szükségesek. A különböző szerzésmódok közül az elemzett szerződéstípusok 
szempontjából az átruházásnak van relevanciája. 

Az átruházás szükséges jogi tényei a következők: az átruházó a dolog tulajdonosa legyen és szükség van 
valamilyen jogcímre (adásvétel, ajándékozás), amely a tulajdonváltozás jog által elismert céljául szolgál. Ha a 
dolog ingó, a dolog birtokának átruházása is szükséges. Ingatlan esetében a tulajdonjog megszerzéséhez nem a 
birtok átruházása, hanem az új tulajdonos jogának ingatlan-nyilvántartási bejegyzése. A birtok átruházása „csak” az 
eladó szerződési kötelezettsége, de nem az ingatlan tulajdonjoga megszerzésének feltétele. A jogcím egy jogi 
absztrakció, amely az átruházás céljára utal: mi a felek szándéka a tulajdon átruházása és megszerzése folytán? 
A cél lehet például pénz megszerzése egy dolog ellenében (jogcím az adásvétel). A tulajdonátruházó szerződések 
az átruházás jogcíméül szolgálnak. 

2. Ügyletek a tulajdonjog átruházása során: elkötelező és rendelkező ügyletek. A tulajdonjog megszerzéséhez 
(egyidejűleg az átruházó kötelezettségeinek teljesítéséhez) szükséges az átruházási szándék kinyilvánítása egyfelől 
a jogcímet adó szerződés megkötésekor, másfelől a dolog birtokának átruházásakor. A Ptk. értelmében a dolog 
birtokának átadása, a birtokátruházás (mint az elkötelező ügylet teljesítése) ügyleti (szerződési) természetű ún. 
rendelkező ügylet. 

Ingatlanok esetében a birtok átruházása mint ügylet (a jogcímet adó elkötelező ügylettel együtt) csupán 
az átruházó egyik főkötelezettségének teljesítése, amelynek ki kell egészülnie a másik főkötelezettséggel: az 
átruházó engedélyével a tulajdonszerző jogának ingatlan-nyilvántartási bejegyzéshez (bejegyzési engedély, 
amely a bejegyzésre felhatalmazó jognyilatkozat a jogosult részéről). Ez egyoldalú rendelkező ügylet, amely 
az új tulajdonos tulajdonjoga bejegyzésének feltétele. Ha a bejegyzésre sor kerül, az átruházó teljesített a 
tulajdon átruházására vonatkozó kötelezettségét. 
 

3. Az adásvételi szerződés általános szabályai 
 
1. A szerződés lényege dolog tulajdonjogának átruházása pénz ellenében. A Ptk. először a típus általános 

szabályait adja meg, amelyek a felek, az eladó és a vevő főkötelezettségeit írják le. Ezt követően az adásvétel 
különös nemeire(elővásárlási jog, visszavásárlási jog, vételi és eladási jog, részletvétel, megtekintésre illetve 
próbára vétel, minta szerinti vétel) vonatkozó szabályok találhatók a Kódexben. E szerződések sajátosságai 
a szerződések létrejöttében, hatályossá válásában vagy a fizetés szabályaiban rejlenek. Az adásvétel szabályai 
a szerződés altípusaival (fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvétele, saját termelésű 
mezőgazdasági áru szolgáltatására kötött adásvételi szerződés, a vevő közreműködésével előállított 
mezőgazdasági áru szolgáltatására kötött adásvételi szerződés) zárulnak. Ezeknek az altípusoknak a legfőbb 
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jellemzője a tárgyukban jelenik meg: a dolog lehet fajlagosan vagy zártfajúan meghatározott. A szerződés 
teljesítési határideje vagy a szerződési kockázatok sajátos telepítése az olyan esetekben, amikor a szerződési 
kötelezettség teljesítéséhez szükséges mennyiség nincs meg, szintén szerepet játszik ezekben az 
altípusokban. 

2. Ingók esetében érvényességi szempontból általában nincs szükség írásbeli szerződésre. Ingatlan 
esetében a szerződést írásba kell foglalni. 

3. Aki jogképességgel rendelkezik, akár eladóként, akár vevőként alanya lehet a szerződésnek. Ha az 
eladó vállalkozás, a vevő fogyasztó, szerződésükre különös szabályokat kell alkalmazni, amelyek a 
fogyasztóra nézve előnyösebbek. 

4. Adásvételi szerződés alapján az eladó a dolog tulajdonjogának átruházására, a vevő a vételár 
megfizetésére és a dolog átvételére köteles. Ingatlan eladása esetén a tulajdonátruházás mellett az eladó a 
dolog birtokának átruházására is köteles és a szerződést írásba kell foglalni. 

5. A felek megállapodhatnak abban, hogy a vételár teljes megfizetéséig az eladó a tulajdonjogát fenntartja. 
A szerződést írásba kell foglalni és ingatlan esetében ennek alapján a tulajdonjog fenntartását a vevő nevének 
feltüntetésével be lehet jegyezni az ingatlan-nyilvántartásba. Ingók esetében az eladó köteles a tulajdonjog-
fenntartás tényének és a vevő személyének a hitelbiztosítéki nyilvántartásba, vagy ha az ingó dolog 
tulajdonjogát közhiteles nyilvántartás tanúsítja, és jogszabály a dolog elzálogosítását a lajstromba való 
bejegyzéshez köti, a megfelelő lajstromba bejegyeztetni (6:216.§). 
 

4. Az adásvétel különös nemei 
 

1. Az elővásárlási jog. Elővásárlási jog alapulhat a dolog tulajdonosának és egy másik félnek az írásbeli 
megállapodásán, vagy jogszabály rendelkezésén (törvényes elővásárlási jog), Utóbbi az ugyanarra a dologra 
vonatkozó szerződésen alapuló elővásárlási jogot megelőzi. Az adásvétel e különös módjának lényege 
mindkét esetben az, hogy a dolog tulajdonosa harmadik személynek nem adhatja el a nélkül a dolgot, hogy 
a harmadik személy vételi ajánlatában meghatározott feltételeket teljes egészében közölné az elővásárlási 
jog jogosultjával. A jogosult a vételi ajánlat határidőn belüli elfogadásával akkor is létrehozhatja az adásvételi 
szerződést a tulajdonossal, ha ő nem akarja az elővásárlási jog jogosultjának eladni a dolgot. Ha a jogosult 
a határidőn belül nem tesz elfogadó nyilatkozatot, a tulajdonos a harmadik személy ajánlata szerint vagy a 
maga számára kedvezőbb feltételekkel eladhatja a harmadik személynek a dolgot. Ha a tulajdonos a 
kötelezettségét megszegve köt szerződést a harmadik személlyel, szerződésük az elővásárlási jog 
jogosultjával szemben hatálytalan, aki a tudomásszerzéstől számított 30 napon belül érvényesítheti igényét 
egyidejűleg elfogadó nyilatkozatot téve, és igazolva a teljesítési képességét. 

2. Visszavásárlási jog. A visszavásárlási jog lehetővé teszi egy dolog eladójának, hogy azt egyoldalú 
nyilatkozatával a vevőtől visszavásárolja. A jog alapításához az szükséges, hogy az írásban megkötött 
adásvételi szerződésben a vevő visszavásárlási jogot engedjen az eladónak. A korábbi eladó e joga alapján a 
dolgot a vevőhöz intézett nyilatkozatával megveheti. 

3. Vételi és eladási jog. A vételi jog és az eladási jog ugyancsak írásbeli szerződésen vagy jogszabályi 
rendelkezésen alapulhat. Vételi jog jogosultja a meghatározott dolgot egyoldalú nyilatkozatával vásárolhatja 
meg. Eladási jog jogosultja egyoldalú nyilatkozatával eladhatja a dolgot az eladási jog kötelezettjének. A 
vételárat mindkét esetben a jogot alapító szerződésben kell megállapítani. 

4. Részletvétel. A részletvétel sajátossága, hogy a felek megállapodása alapján a vevő a vételár 
részletekben, meghatározott időpontokban törtnő megfizetésére jogosult úgy, hogy a birtokot az eladó 
átruházza, mielőtt még a teljes vételár kifizetésre kerülne. 

5. Megtekintésre vétel és próbára vétel. A megtekintésre vétel és a próbára vétel sajátossága, hogy a szerződés 
hatályát érintik. A felek megkötik a szerződést, mielőtt még a vevő megvizsgálta vagy kipróbálta volna a 
dolgot. Megegyezésüknek megfelelően az eladó köteles biztosítani a megtekintés vagy a kipróbálás 
lehetőségét az vevőnek, aki egyoldalú nyilatkozatával eldöntheti, hogy kívánja-e a szerződésük 
hatályosulását, vagy sem. Ha a vevő a megtekintést követően nem nyilatkozik a megfelelő határidőn belül, 
a szerződés nem hatályos. Ha a vevő a dolgot kipróbálta és határidőn belül nem tesz nyilatkozatot, a 
szerződés hatályos. A vevőnek mindkét esetben megvan a lehetősége arra, hogy a dolog tulajdonságait 
megismerje, ezért az eladó nem felel a dolog hibájáért, ha bizonyítja, hogy a vevő azt ismerte, vagy fel kellet 
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volna ismernie a megtekintéskor vagy a próba alkalmával. 
6. Minta szerinti vétel. A minta szerinti vétel megkötése során a felek a szolgáltatás tulajdonságait mintára 

történő hivatkozással is meghatározhatják. Azt eladó olyan dolgot köteles szolgáltatni, amely megfelel a 
minta tulajdonságainak, és felelősséggel tartozik a dolog rejtett hibájáért, még ha az a mintában is megvolt. 
 

5. Az adásvételi szerződés altípusai 
 

1. Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvétele. Az altípus legfontosabb eleme a felek 
megállapodása valamely fajta és mennyiség szerint megállapított dolog jövőbeni eladására, illetve 
megvételére. A szerződés tárgya akár ipari, akár mezőgazdasági termék lehet, de az lényegtelen, hogy ki 
állította elő, vagy honnan ered. Lényegi feltételek: a teljesítés a jövőben történik olyan termékekkel, 
amelyeknek a fajtája és mennyisége van meghatározva. Ha a teljesítés bármely okból lehetetlenül (a vevő 
magatartásán kívüli okból), a kockázat az eladót terheli, aki mindaddig köteles teljesíteni, amíg a szerződés 
szerinti fajtájú és mennyiségű termék a piacon elérhető. Előállhat olyan helyzet, hogy a vevőnek nincs 
szüksége a megrendelt dolgokra, ezért – amennyiben az eladó még nem ajánlotta fel a teljesítést – a vevő 
elállhat a szerződéstől. Jóllehet, ez az elállás jogszerű, a vevő azonban köteles az eladónak megtéríteni azt a 
kárt, amelyet az elállással okozott. 

2. Saját termelésű mezőgazdasági áru szolgáltatására kötött adásvétel. A szerződés altípus esetében a hangsúly a 
mezőgazdasági termék eredetén van: azt az eladónak kell megtermelnie. Maga termelte mezőgazdasági 
termény, termék, saját nevelésű vagy hizlalású állat későbbi időpontban történő szolgáltatására vállal 
kötelezettséget. Ha a saját termése nem elég a szerződéses mennyiség szolgáltatására, és ennek oka a 
felelősségi körén kívül esik (vis maior, Hands of  God) nem felelős a nemteljesítésért. 

3. A vevő közreműködésével előállított mezőgazdasági áru szolgáltatására kötött adásvétel. A szerződéstípus 
sajátosságai az előbbi típuséhoz hasonlóak azzal a kiegészítéssel, hogy ebben az esetben a vevő maga is 
közreműködik valamilyen módon. A teljesítést elősegítő szolgáltatást nyújt, továbbá ehhez kapcsolódó 
tájékoztatást ad az eladónak (pl. tanácsadás, kölcsön nyújtása, vetőmag, műtrágya biztosítása, stb.) Az 
eladónak együtt kell működnie e szolgáltatások teljesítése során a kapott utasítások teljesítésével. Az eladó 
a vevő teljesítést elősegítő szolgáltatásainak szerződés szerinti ellenértékét akkor is köteles megfizetni, és a 
vevő által folyósított termelési előlegnek a vételárral nem fedezett részét akkor is köteles visszafizetni, ha 
erre a termelés eredménye nem biztosít fedezetet. 
 

6. A csereszerződés 
 

A csereszerződést kötő felek dolog tulajdonjogának kölcsönös átruházására vállalnak kötelezettséget. 
Ezekben az esetekben mindegyik vevőt eladónak kell tekinteni a saját, és vevőnek a másik fél dolga 
tekintetében. Viszonyukra az adásvételi szerződés szabályait kell alkalmazni. 
 

7. Az ajándékozási szerződés 
 

1. Alapfogalmak. Ajándékozási szerződés alapján az ajándékozó dolog tulajdonjogának ingyenes 
átruházására, a megajándékozott a dolog átvételére köteles. 

Ha az ajándékozási szerződés tárgya ingatlan, az ajándékozó a tulajdonjog átruházásán felül köteles a 
dolog birtokának átruházására is; ekkor az ajándékozási szerződést írásba kell foglalni. 

A dolog ajándékozására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni jog vagy követelés ingyenes 
átruházására történő kötelezettségvállalás esetén. 

2. A teljesítés megtagadása A szerződés teljesítését az ajándékozó megtagadhatja, ha bizonyítja, hogy a 
szerződés megkötése után saját körülményeiben vagy a megajándékozotthoz fűződő viszonyában olyan 
lényeges változás állott be, hogy a szerződés teljesítése tőle nem várható el. 

3. Az ajándék visszakövetelése. Mindenekelőtt le kell szögezni, hogy a szokásos mértékű ajándék 
visszakövetelésének nincs helye. 

A meglévő ajándékot az ajándékozó visszakövetelheti, ha arra a szerződéskötés után bekövetkezett 
változások miatt létfenntartása érdekében szüksége van, és az ajándék visszaadása a megajándékozott 



 

103 
 

létfenntartását nem veszélyezteti. 
A megajándékozott nem köteles az ajándék visszaadására, ha az ajándékozó létfenntartását járadék vagy 

természetbeni tartás útján megfelelően biztosítja. 
Ha a megajándékozott vagy vele együtt élő hozzátartozója az ajándékozó vagy közeli hozzátartozója 

rovására súlyos jogsértést követ el, az ajándékozó visszakövetelheti az ajándékot, vagy követelheti az ajándék 
helyébe lépett értéket. Az ajándékozó visszakövetelheti az ajándékot, vagy követelheti az ajándék helyébe 
lépett értéket akkor is, ha a szerződő felek számára a szerződéskötéskor ismert olyan feltevés, amelyre 
figyelemmel az ajándékozó az ajándékot adta, utóbb véglegesen meghiúsult, és e nélkül az ajándékozásra 
nem került volna sor. 

Visszakövetelésnek nincs helye, ha az ajándék vagy a helyébe lépett érték a jogsértés elkövetése 
időpontjában már nincs meg, továbbá ha az ajándékozó a sérelmet megbocsátotta; megbocsátásnak, illetve 
a visszakövetelésről való lemondásnak számít, ha az ajándékozó az ajándékot megfelelő ok nélkül hosszabb 
idő nélkül nem követeli vissza. 
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NOCHTA TIBOR 
 

A VÁLLALKOZÁSI TÍPUSÚ SZERZŐDÉSEK 
 

1. Közös szabályok 
 
1. A vállalkozási típusú szerződések szolgáltatása a más részére végzendő tevékenység kifejtésére irányul, amely 

esetében a kötelezett a tevékenység kifejtésén túl viseli az eredmény elérésének a kockázatát, azaz az ellenérték, a 
vállalkozói díj megfizetésének előfeltétele az eredmény előállítása. A vállalkozási szerződés általános szabályai 
irányadóak – a szolgáltatás természetétől, a tevékenység sajátosságaitól függetlenül – vállalkozási 
szerződés valamennyi, ún. nevesített altípusára, így: 

– a tervezési, 

– a kivitelezési, 

– a kutatási, 

– a mezőgazdasági vállalkozási 

– és a közszolgáltatási szerződésre. 
2. Az általános szabályokban tükröződő vállalkozói tevékenység rendszerint az egyedi, egyéni igényeket kifejező 

eredmény érdekében kifejtett magatartást jelenti, mely lehet folyamatos, rendszeres, visszatérő is. 
3. A szolgáltatás sajátosságán túl a szerződés eredménykötelmi vonása a másik lényegi elem. A vállalkozói 

díj akkor és csak akkor jár, ha a vállalkozó a szerződésben vállalt eredményt ténylegesen teljesíti; a 
vállalkozói díj a szerződés teljesítésekor esedékes. Az eredmény teljesülése a szolgáltatás része, s ezért nem 
jár a díj, ha a szolgáltatás a vállalkozó gondosságától függetlenül, akár objektív okból lehetetlenül.  

A szerződés eredménykötelem természete nem azonos az „eredményért való felelősséggel”. Az 
eredmény elmaradása a díjigényt érinti, önmagában azonban az eredmény elmaradása nem váltja ki a 
szerződésszegés kártérítési (felelősségi) jogkövetkezményeit, csak akkor, ha az eredmény elmaradásának oka a 
vállalkozó szerződésszegő magatartása.  

4. A vállalkozási szerződés sajátossága, hogy a teljesítése mindig többmozzanatú, nem egyszeri jogcselekményt 
jelent. Az egyes teljesítési mozzanatok két fázisra oszthatók: 

– egyfelől a vállalt tevékenység kifejtése, 

– másfelől az ennek folytán előállított eredmény átadása. 
5. A felek jogai és kötelezettségei: a tevékenység tárgyi és személyi feltételeit – munkahely, munkaeszköz, anyag, 

illetve alvállalkozók, közreműködők – a vállalkozó köteles megteremteni oly módon, hogy az biztosítsa a munka 
szakszerű, gazdaságos és határidőre történő befejezését. A munkát elvégezheti saját alkalmazottaival, vagy – 
a megrendelő hozzájárulása nélkül is – alvállalkozót vehet igénybe. A tárgyi és személyi feltételek biztosítása azt 
is jelenti, hogy mindezek fedezetét a vállalkozónak kell megteremteni, a munkát a vállalkozó a saját költségén 
végzi el. A szabályozás azonban diszpozitív, a felek a főszabálytól ezért eltérhetnek és megállapodhatnak 
abban, hogy a megrendelő a munkavégzés folyamatában, az eredmény előállítása előtt, a mű készültségi 
fokához igazodóan fizeti az ellenértéket, amelynek előlegszerepe van.  
 6. A megrendelő utasítási joga – vállalkozási szerződés esetén – nem terjedhet ki a munka megszervezésére. Az 
új igények egyfelől nem tehetik a teljesítést aránytalanul terhesebbé, főként nem eredményezhetnek teljesen új 
munkaeredményt, és másfelől a pótmunka (lásd alább) ellenértéke mindig követelhető, díjvonzattal jár. A 
megrendelő gyakran laikus elvárásai, utasításai szakmai szempontból lehetnek gazdaságtalanok, ésszerűtlenek, 
nem megvalósíthatóak, vagy éppen jogellenesek. A vállalkozó mentesül a hibás teljesítés jogkövetkezményei alól, ha a 
hiba az utasítás célszerűtlenségére vagy szakszerűtlenségére vezethető vissza, és e körülményekre a 
vállalkozó a megrendelőt figyelmeztette. A megrendelő azt ellenőrzi, hogy a vállalkozó a szerződés tartalmának, 
az utasításoknak megfelelően teljesíti-e kötelezettségeit.  
 7. A megrendelő „korlátlan” elállási és felmondási joga alapján a szerződést egyoldalú nyilatkozatával csak a 
teljesítésig szüntetheti meg, a teljesítés folytán megszűnt szerződéstől elállni, azt felmondani nem lehet.  
 8. A vállalkozónak a tervdokumentációban foglaltakat kell megvalósítania, de ez nem kezelhető mereven. A 
vállalkozó nem tagadhatja meg azokat az utólagosan felmerült munkákat, amelyek vagy új megrendelésen alapulnak, 
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vagy az eredmény előállításához szükségesek és indokoltak. Ennek kizárólag a díjigényre van kihatása. Ilyen 
utólagosan felmerült munkák: 

– a pótmunka, azaz utólag megrendelt munka, ill. 

– a többletmunka, azaz: 

• az adott munka a tervben szereplő, de a díjban nem kalkulált munka, illetőleg 

• a mű alkalmasságához nélkülözhetetlen, utólag felmerült, előre szintén nem kalkulált munka. 
Pótmunkának kizárólag a megrendelő által a szerződés megkötése után megrendelt munka (pótmegrendelés) 

minősülhet, az újfajta, illetve eltérő, költségesebb megrendelői igényeket jelenti, amelyek rendszerint 
tervmódosítás formájában jelennek meg.  

A többletmunka a pótmunkával szemben nem új, vagy módosult megrendelői igényből keletkezik, mert 
a szerződésben eredetileg célul tűzött eredmény nem változik meg, hanem az előzetesen becsülthöz képest csak 
többletmunkavégzéssel, illetve többletköltséggel valósítható meg. Többletmunka a vállalkozási szerződés tartalmát 
képező tervdokumentációban (tervrajz, műszaki leírás) már eredetileg is szereplő, de a vállalkozói díj számítása 
során nem kellő mértékben előirányzott munkatételt jelent, amely így költségtöbblettel jár.  
 9. A vállalkozói díj meghatározása a vállalkozási szerződés lényeges tartalmi kelléke. Ha a vállalkozói díjban 
a felek nem állapodnak meg, a vállalkozási szerződés nem jön létre, szolgáltatás nem követelhető, és a 
szerződés létrejötte hiányának jogkövetkezményeit kell alkalmazni. A vállalkozói díjban való 
megállapodás kétféle módon szokásos. Meghatározhatják a díjat a felek: 

– előre egy összegben, vagyis ún. átalánydíj formájában, 

– vagy megállapodhatnak utólagos tételes elszámolásban.  
 10. A szerződésszegés szabályai: a vállalkozási szerződés eredménykötelem természetéből az következik, hogy 
a vállalkozó az eredmény elmaradásának (vagyis a teljesítés hiányának) objektív kockázatát vállalja fel. Ha az 
eredmény bármely okból elmarad, a vállalkozási szerződés objektív okból meghiúsul, a vállalkozó díjra nem 
jogosult. Az eredmény teljesítésének elmaradása esetén a vállalkozó két esetben jogosult a vállalkozói 
díjra: 

– ha a lehetetlenné válás oka egyedül a megrendelő érdekkörében merült fel, a vállalkozót a teljes díj megilleti, 
azonban kárenyhítési kötelezettség terheli; 

– ha a lehetetlenülés oka kölcsönösen a megrendelő és a vállalkozó érdekkörében merült fel, vagy mindkét 
fél érdekkörén kívül, a vállalkozó az addig elvégzett munka és a felmerült költségek fejében a díjnak a 
készültségi fokhoz igazodó arányos részére tarthat igényt, de ennek sem teljes összegére, hanem csak 
olyan mértékben, amilyen mértékben a megrendelő a meghiúsulásban közrehatott. Ha vállalkozó 
közrehatása állapítható meg, az elvégzett munka díjára sem tarthat igényt.  

 
2. A vállalkozási szerződés egyes altípusai 

 
1. A tervezési szerződés alapján végzett a tervezési munka mint tevékenység irányulhat: 

– építési-szerelési munkaterv, vagyis építmény létrehozására, meglévő építmény újraépítésére, átalakítására, 
javítására, lebontására vonatkozó terv elkészítésére, 

– technológiai-szerelési terv elkészítésére, azaz gépi, üzemi berendezések, technológiai folyamatok tervezésére, 

– más, műszakilag kivitelezhető tevékenység megtervezésére (például kertészeti munkák, talajmelioráció), 

– további tervezést elősegítő adatok felderítésére (például talajmechanikai, geodéziai, vízkutató vizsgálatok), 

– előterv (tanulmányterv) készítésére, mely többféle variáns felvetésével választási lehetőséget biztosít, 

– már elkészült terv szakmai felülvizsgálatára, vagy 

– kész terv helyszínre adaptálására, átdolgozására.  
  A tervdokumentációnak kivitelezhetőnek kell lennie, ami azt jelenti, hogy a terv betartásával elkészült 
létesítmény a rendeltetésszerű használatra alkalmas legyen. A terv minőséghibáját eredményezi az is, ha az 
alkalmazott műszaki megoldás indokolatlanul költséges, meghaladott, adott esetben észszerűtlen.  
 2. A kivitelezési szerződés alapján a kivitelező vállalkozó rendszerint konkrétan megtervezett létesítmény, más 
dolog, építmény előállítását vállalja, a szolgáltatása a tervdokumentáció kivitelezésében áll. A szerződésben 
meghatározott eredmény lehet különösen: 

– új épület vagy más építmény, építményrész létrehozása az építési terv alapján, 
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– ugyancsak műszaki terv alapján meglévő építmény részleges vagy teljes újraépítése, átalakítása, 
karbantartása és javítása, lebontása (ún. beruházási, fenntartási munkák), 

– gépi, erőátviteli, számítás-, híradás- és légtechnikai berendezések, technológiai és más vezetékek, 
csőhálózatok, szállítóberendezések technológiai szerelése, továbbá 

– minden olyan tevékenység révén előállítható eredmény létrehozása, amelynek folyamatát műszaki 
terv határozza meg.  

 A kivitelezési szerződés körében kiemelkedő jelentősége van az építési naplónak: a felek 
együttműködése, az akadályközlés, a tájékoztatás és az ellenőrzési jog gyakorlása szempontjából is. 

A kivitelezés folyamatában előállított eredmény átadása műszaki átadás-átvételi eljárás keretében történik, 
amelynek lefolytatására a külön jogszabály az irányadó. Eszerint a kivitelezési munkák befejezését a 
vállalkozó készre jelenti, és értesíti a megrendelőt, hogy mely időpontban kívánja a munkaeredményt átadni.  
 3. A kutatási szerződés visszterhes szerződés, de nem feltétlenül eredménykötelem! A kutató vállalhatja kutatási 
eredmény elérését, mint szolgáltatást, de lehetséges az is, hogy kutatási eredmény elérésére nem vállalkozik. 
Emiatt a kutatási szerződés a megbízás és a vállalkozás határán helyezkedik el, bizonyos fokig – noha 
nevesített vállalkozási altípus – vegyes szerződés. Egy tekintetben maradéktalanul eredménykötelem a kutatási 
szerződés. A kutató köteles szellemi alkotó tevékenysége eredményét jogi oltalomban részesíthető szellemi alkotásba 
(teljesítménybe) önteni.  

4. Az utazási szerződést a Ptk. a vállalkozási szerződés altípusaként szabályozza az utazási szerződést. 
Bár az utazási szerződéssel nyújtott szolgáltatások fizikailag oszthatóak, a szolgáltatás azonban jogilag 
oszthatatlan, mivel a megosztással keletkező részszolgáltatások önállóan nem alkalmasak a megrendelő 
szerződési érdekében a kielégítésére, ezért az utazás céljának megvalósulására kiható szerződésszegés 
jogkövetkezményei a szolgáltatás oszthatatlansága folytán a szerződés egészére beállnak. 

A szerződés tárgya az utazás megszervezése, az út egyes állomásain való tartózkodás megszervezése és a 
kapcsolódó szolgáltatások nyújtása [6:254. § (1) bek.]. Követelmény az írásbeli alakszerűség, a szerződési pozíció 
átruházható. E szabályok féloldalúan („klaudikáló”) kógensek, e szabályoktól a megrendelő hátrányára eltérő 
szerződéses kikötés semmis [6:254. § (5) bek.]. 

5. A mezőgazdasági vállalkozási szerződés a Ptk.-ban a vállalkozási szerződés nevesített, új altípusaként 
jelenik meg. A mezőgazdasági vállalkozási szerződés lényegi eleme, hogy az a földterület, amelyen a termelő a 
szerződésben meghatározott növényzetet, terméket, terményt, szaporítóanyagot stb. előállítani vállalja, a 
megrendelő tulajdonában áll, így a termék, termény kezdettől fogva, az előállítás folyamatában sem kerül a termelő 
tulajdonába, tulajdon-átruházás nem következik be. A mezőgazdasági vállalkozási szerződés 
eredménykötelem: a termelőnek csak akkor jár a díj, ha a szerződésben meghatározott mezőgazdasági 
tevékenységet elvégzi, és a szerződésben vállalt eredményt előállítja. Fokozott jelentősége van a felek 
együttműködési kötelezettségének.  
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________________________________ 
 

FABÓ TIBOR 
 

A FUVAROZÁSI SZERZŐDÉS 
 

1. A fuvarozási tevékenység jogi szabályozása 
 

A Polgári Törvénykönyvön kívüli más (kormányrendeleti, nemzetközi egyezményi) szabályok is a fuva-
rozási tevékenység jogforrási háttéréül szolgálnak. Magyarországon a fuvarozó által alkalmazott fuvaresz-
köztől (teherautó, repülő) függő speciális szabályok vonatkoznak a fuvarozásra. Ezeknek és annak a körül-
ménynek a következtében, hogy a globalizálódó fuvarozási tevékenységet nemzetközi egyezmények szabá-
lyozzák, a Ptk. szabályait csak akkor kell alkalmazni, ha különös szabályok, egyezmények másképp nem 
rendelkeznek. A fuvarozók rendszerint saját általános szerződési feltételeket dolgoznak ki, amelyekben te-
vékenységük jogi feltételrendszerét kívánják szabványosítani. 
 

2. A fuvarozási szerződés fogalma, sajátosságai és megkötése 
 

A fuvarozási szerződés olyan „eredménykötelem” (azaz díj csak akkor jár, ha a szerződési cél megvaló-
sul), melynek alapján a fuvarozó a küldeményt köteles a rendeltetési helyére továbbítani és ott kiszolgáltatni, 
a feladó pedig köteles a kikötött díjat megfizetni. A szerződésnek ugyan két alanya van, a fuvarozó és a feladó, 
de a fuvarozó tevékenysége egy harmadik személyt, a címzettet is érinti. Utóbbi a fuvarozóval kötött szerződés-
nek nem alanya. Jogviszonya általában a feladóval van, aki fuvarozót vesz igénybe annak érdekében, hogy a 
címzettel szemben vállalt szerződési kötelezettségét teljesítse. Az is előállhat, hogy a feladó és a címzett 
ugyanaz a személy (a vevő a vásárolt árut fuvarozóval a saját címére szállíttatja). 

El kell határolni egymástól egyfelől a fuvarozási, másfelől a szállítási szerződést. A fuvarozási szerződés 
együtt a szállítmányozással az áruk nemzetközi forgalmának megszervezésében, annak jogi kereteként meg-
határozó szerepet játszik. A szállítmányozási szerződés alapján a szállítmányozó saját nevében szerződést 
köt vagy tesz más jognyilatkozatot megbízója javára a megállapított díj ellenében. Mint megbízott, összetett 
szolgáltatást nyújt, amely magába foglalhatja a saját fuvareszközével történő árutovábbítást is, de a lényeg 
az, hogy neki kell a továbbítást megszervezni úgy, hogy a szükséges szerződéseket megköti (fuvarozókkal, 
raktárokkal, biztosító társaságokkal), és a szükséges nyilatkozatokat megteszi, mint például a vámnyilatko-
zatok. A fuvarozók gyakran szállítmányozói tevékenységet is végeznek, ennek következtében a kétfajta szol-
gáltatás jellegzetességeinek integrációja jelentős. 

A szerződés megkötésére nézve speciális szabályok nincsenek. A szerződésekre vonatkozó általános sza-
bályok érvényesülnek. A szerződés érvényességéhez írásbeli alak nem szükséges, még ha egyes speciális 
rendeletek ún. fuvarlevél kiállítását elő is írják. Ez önmagában nem szerződés, de – amennyiben a Ptk. vagy 
az alkalmazandó rendelet szerinti követelményeket kielégíti – vélelmet állít fel a szerződés létrejöttére, és 
bizonyítja a küldemény átvételét, valamint – a fuvarozó által a fuvarlevélbe tett fenntartás hiányában – azt, 
hogy a küldemény és csomagolása az átvételkor külsőleg jó állapotban volt, és hogy a küldemények száma 
a fuvarlevélben közölttel megegyezik. A szerződés megkötésekor a feleknek meg kell állapodniuk a külde-
mény mennyiségében, az átvétel helyében, a rendeltetési helyben, a címzett személyében és a fuvardíjban. 
 

3. A felek jogai és kötelezettségei 
 

1. A fuvarozó kötelezettségei a következők: 

– a küldemény továbbítása a rendeltetési helyre és kiadása a címzettnek; 

– a feladó utasítása esetén fuvarjegyet kell kiállítania és annak másolatát a feladónak átadni, vagy a 
küldemény átvételéről elismervényt adni; 

– a fuvareszközt a szerződés szerinti helyen és időben fuvarozásra alkalmas állapotban előállítani és a 
fuvarozást késedelem nélkül megkezdeni; 

– bármilyen akadály felmerülése esetén haladéktalanul értesíteni a feladót, és szükség esetén kérni az 
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utasítását; 

– haladéktalanul értesíteni a címzettet a küldemény megérkezéséről. 
2. A fuvarozó jogai a következők: 

– követelheti a fuvardíj (egyes esetekben annak egy része) megfizetését; 

– a ki- és berakodás során a küldemény elhelyezése tekintetében utasítást adhat; 

– visszautasíthatja a küldemény fuvarozását, ha a feladó nem teljesíti a csomagolásra, a szükséges 
tájékoztatás megadására, az okmányok átadására vagy a veszélyes áruk fuvarozásával kapcsolatos 
kötelezettségeit és el is állhat a szerződéstől; 

– törvényes zálogjog illeti meg a fuvardíj és költségei mértékéig a fuvarozás kapcsán birtokába került 
feladói vagyontárgyakon, vagy amelyekkel okmányok útján rendelkezik. 

A fuvarozó a szerződés megszegéséért a Ptk.-nak a szerződésszegésért való felelősségre vonatkozó álta-
lános szabályai szerint felel. A fuvarozó felelősségét korlátozó vagy kizáró kikötés semmis akkor is, ha az 
általa szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott károkra vonatkozik. 

3. Ha a fuvarozó a küldeményt a rendeltetési helyére továbbította és kiadta a címzettnek, a feladó köteles 
megfizetni a megállapított fuvardíjat. A küldemény részleges vagy teljes elvesztése, vagy megsemmisülése esetén, 
ha a fuvarozó a felelősség alól nem tudja kimenteni magát, a feladó jogosult a díj megfizetését részben vagy 
egészben megtagadni. A feladó köteles: 

– a küldeményt úgy csomagolni, hogy a csomagolás a küldeményt megóvja, és az mások személyét és 
vagyonát ne veszélyeztesse; 

– a küldemény fuvarozás során történő kezeléséhez szükséges információkat a csomagoláson, ennek 
hiányában a küldeményen feltüntetni; és 

– a fuvarozónak a küldemény továbbításához és kezeléséhez szükséges okiratokat átadni. 

– A feladó felelősséggel tartozik a fuvarozóval szemben azokért a károkért, amelyek a nem megfelelő 
vagy hiányzó csomagolásból, a küldeménnyel kapcsolatos adatok, információk és okmányok hiányá-
ból, hiányosságából vagy pontatlanságából származott. 

4. A feladó jogosult: 

– a fuvarozás megkezdése előtt elállhat a szerződéstől;  

– rendelkezhet a küldeménnyel a kézbesítésig vagy a címzett általi kézhezvételéig, de anélkül, hogy 
megfelelő biztosítékot nyújtana a fuvarozó számára, az utasítások nem róhatnak több terhet a 
fuvarozóra. 

5. Az egymással szembeni igényekre vonatkozó elévülési idő speciális szabálya: A fuvarozási szerződésből fakadó 
igények elévülési ideje egy év. Ha a kárt szándékosan vagy súlyos gondatlanságból okozták, az általános 
elévülési idő (öt év) alkalmazandó. 
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________________________________ 
 

BÉRCESI ZOLTÁN – HARCI-KOVÁCS KOLOS 
 

A MEGBÍZÁSI TÍPUSÚ SZERZŐDÉSEK 
 

1. A megbízási típusú szerződések általában 
 

1. A megbízási típusú szerződések rendszere. A megbízási típusú szerződések fajai. A Ptk. Hatodik Könyve 
Harmadik Részének XVI. címe alatt önálló típuscsoportként határozza meg a megbízási típusú 
szerződéseket. A típuscsoport alaptípusának a „klasszikus” megbízási szerződés tekintendő, amelynek 
szabályait szubszidiárius jelleggel a megbízás sajátos, önálló altípusaira is megfelelően alkalmazni kell. A 
megbízási szerződéstípus bázisára épülő speciális (al)típusként rögzíti a jogalkotó a bizományi és a 
szállítmányozási szerződések, a közvetítői szerződés, valamint a bizalmi vagyonkezelési szerződés típusait. 

2. A megbízási típusú szerződések közös jellemzői, elhatárolási kérdések. A megbízási típusú szerződések 
tárgya. E szerződések tárgya valamely más személy javára kifejtett tevékenység, amely a megbízott által 
vállalt feladat gondos ellátásában konkretizálódik. A facere típusú szerződések körében lényeges 
jogkövetkezményeket eredményező kérdés a megbízási típusú szerződések vállalkozási típusú 
szerződésektől való elhatárolása. Az elhatárolás alapja a szolgáltatás célja: a vállalkozási szerződés 
valamely munkával elérhető produktum (mű) létrehozására, egy meghatározott eredmény megvalósítására 
irányul (eredménykötelem), míg a megbízási szerződés célja a megbízó által meghatározott feladat gondos 
ellátása, függetlenül attól, hogy a megbízotti tevékenység célzott eredménye bekövetkezik-e (gondossági 
kötelem).  
 

2. A megbízási szerződés 
 

1. A megbízási szerződés fogalma, tárgya. A megbízási szerződés fogalma. A megbízási szerződés alapján a 
megbízott a megbízó által rábízott feladat ellátására, a megbízó megbízási díj fizetésére köteles (Ptk. 
6:272.§) A megbízás keretében tehát a felek a megbízó által meghatározott feladat(ok) ellátásában 
állapodnak meg. A megbízott a szolgáltatás teljesítéséhez más személy közreműködését igénybe veheti, 
kivéve ha a szolgáltatás jellege, jogszabályi rendelkezés, vagy a felek erre megállapodása alapján 
személyesen köteles eljárni. A megbízás tárgya – megbízás és meghatalmazás. A megbízás tárgyaként 
szereplő tevékenységek két irányban tipizálhatók: különbséget tehetünk ún. reálcselekmények (pl. oktatási 
tevékenység végzése), illetve ún. jogcselekmények (tipikusan jognyilatkozat tétele, szerződés megkötése) 
között. Utóbbi esetben, azaz ha a megbízás teljesítéséhez szerződés megkötése, vagy más jognyilatkozat 
tétele szükséges, a megbízás a megbízottnak adott meghatalmazást is magában foglalja (Ptk. 6:274.§).  

2. Az utasítási jog. A megbízott a megbízási szerződés alapján a megbízó érdekében és javára jár el. A 
szerződés tárgyát képező feladatot tehát a megbízó utasításai szerint köteles ellátni. Eltérhet a megbízott 
a megbízó utasításától, ha ezt a megbízó érdeke feltétlenül megköveteli, és nincs mód a megbízó előzetes 
értesítésére. Ilyen esetben a megbízót utólag késedelem nélkül értesíteni kell, amelynek elmulasztása a 
megbízó kárigényét keletkeztetheti. (Ptk. 6:273.§ (2) bek.) Előfordulhat, hogy a megbízó a megbízottnak 
célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, ilyen esetben a megbízott köteles őt erre figyelmeztetni. Ha 
a megbízó a figyelmeztetés ellenére is fenntartja az utasítást, a megbízó jogosult elállni a szerződéstől, 
illetve felmondani azt, vagy – immár a megbízó kockázatára - elláthatja a feladatot. Amennyiben azonban 
az utasítás végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértését eredményezné, illetve mások 
személyének, vagy vagyonának veszélyeztetésével járna, az utasítás a megbízó kockázatára sem 
teljesíthető, azt a megbízott köteles megtagadni.(Ptk. 6:273.§ (3) bek.) 
 3. Megbízási díj, költségek. A megbízási díj. A megbízási szerződés főszabályként visszterhes 
szerződéstípus, a megbízott tehát a rábízott feladat ellátásáért megbízási díjra jogosult. A törvény a 
megbízás ingyenes konstrukcióját is értékeli, amennyiben a megbízásra vonatkozó szabályokat 
megfelelően alkalmazni rendeli az olyan megállapodásokra, amelyek alapján a megbízott a rábízott feladat 
ellátását szívességből, ellenszolgáltatás nélkül vállalja. (Ptk. 6:280.§)  
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4. A költségviselés szabályai. Mivel a megbízás a megbízó érdekét szolgálja, nyilvánvaló, hogy a megbízás 
teljesítésével kapcsolatos költségek a megbízót terhelik. A felek a költségtérítés módjáról szabadon 
állapodnak meg, ennek híján azonban a megbízott köteles a megbízás ellátásával rendszerint felmerült 
költségek előlegezésére.  

5. A megbízott törvényes zálogjoga. Sajátos vagyoni biztosítéki funkcióval bírnak a megbízónak megbízás 
teljesítése során, annak következtében a megbízott birtokába került vagyontárgyai. Ezeken ugyanis a 
megbízottnak a megbízási díj és a megbízás teljesítésével kapcsolatban felmerült költségek biztosítására 
zálogjogot biztosít a törvény. (Ptk. 6:277.§)  

6. A szerződés felmondásának speciális szabályai. A megbízási szerződés megszűnésére általában a szerződés 
megszűnésének általános szabályai irányadók. Speciális típusszabályokat a törvény a megbízási szerződés 
rendkívüli (azonnali hatályú) felmondására állapít meg a következők szerint: 

– a szerződést bármelyik fél felmondhatja 
– a megbízó felmondása esetén köteles megtéríteni a megbízottnak a felmondással okozott kárt, 

kivéve, ha a felmondás oka a megbízott szerződésszegése volt, 
– a megbízott felmondása esetén – ha arra alkalmatlan időben került sor – köteles megtéríteni a 

megbízónak a felmondással okozott kárt, kivéve, ha a felmondásra a megbízó szerződésszegése 
miatt került sor. (Ptk.6:278.§) 

 
3. A szállítmányozási szerződés 

 
1. A szállítmányozási szerződés fogalma, tárgyi sajátosságai. A szállítmányozási szerződés fogalma. A 

szállítmányozási szerződés alapján a szállítmányozó saját nevében, a megbízó javára küldemény 
továbbításával összefüggő szerződések megkötésére és jognyilatkozatok megtételére, a megbízó pedig díj 
fizetésére köteles. A szállítmányozás kettős természetű jogügylet. A megbízó és a szállítmányozó 
jogviszonya tekintetében megbízási típusú (gondossági) kötelmet keletkeztet, amely konstrukciójában a 
bizományra alapoz. Alapvető tartalmi elemként ugyanakkor a szerződési (fő)szolgáltatás a vállalkozási 
típusú fuvarozási jogviszony létesítésére irányul. A szállítmányozási szerződés e vegyes természetét 
érzékelteti a Ptk. kettős utaló szabálya is, amely szerint - eltérő törvényi rendelkezés híján - a 
szállítmányozó és a megbízó jogviszonyára a bizományi szerződés, a küldeménnyel kapcsolatos 
tájékoztatási kötelezettségre, a küldemény kezelésére, megóvására, továbbítására, a szállítmányozót 
megillető zálogjogra, továbbá a fuvarozási szerződésből fakadó igények elévülésére a fuvarozási szerződés 
szabályait kell megfelelően alkalmazni. (Ptk. 6:309.§). 

2. A felek jogállására vonatkozó főbb típusszabályok. Igényérvényesítés a közreműködőkkel szemben. A 
fuvarozóval és más, a szállítmányozó által igénybevett közreműködővel szemben fennálló megbízói 
igények érvényesítése csak a megbízó kifejezett utasítása esetén válik a szállítmányozó kötelezettségévé, 
amelynek realizálása a megbízó költségére és veszélyére történik.  

3. Az önszerződés joga. A szállítmányozó a rábízott feladat ellátása keretében jogosult arra, hogy a 
fuvarozási szerződés harmadik személlyel való megkötése helyett a fuvarozást maga is elláthassa.  

4. A szállítmányozóra irányadó speciális kárfelelősségi szabályok. A szállítmányozó felelősségére főszabályként 
a szerződésszegésért való felelősség általános szabályai irányadók. A szállítmányozó felelősségére 
azonban a fuvarozó felelősségére vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni, ha a./ a küldeményt mások 
küldeményével együtt, azonos fuvarozási eszközzel továbbította, és a kár ezen okból keletkezett, b./ a 
birtokában lévő küldemény elvész vagy károsodik. (Ptk.6:307.§ (1) bek.). 

5. A megbízóra irányadó speciális kárfelelősségi szabályok. A megbízó felel azért a kárért, amely az utasításból, 
a küldemény elégtelen csomagolásából, jelöléséből, vagy a megbízó által adott adatok, okmányok, 
információk hiányosságából, pontatlanságából, hiányából származik. 

6. Elévülés. A szállítmányozási szerződésből fakadó igények egy év alatt évülnek el. A szándékosan vagy 
súlyos gondatlansággal okozott károkra azonban e speciális szabály nem vonatkozik, így az utóbbiakból 
származó igények elévülési ideje az általános szabályok szerint alakul. (Ptk. 6:306.§) 

7. Refakcia. A szállítmányozót illeti az az utólagos fuvardíjkedvezmény vagy üzletszerzési jutalék (ún. 
refakcia), amelyet a továbbított küldemények után a fuvarozó neki juttat. (Ptk. 6.305.§) 
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4. A bizományi szerződés 
 

1. A bizományi szerződés általános jellemzői. A bizományi szerződés jelentősége. A bizományi szerződést 
a Ptk. a megbízási típusú szerződések körében szabályozza. Jelentősége abban áll, hogy az áru tényleges 
vagy későbbi tulajdonosa helyett valaki más – a bizományos – köt ügyletet. A bizományos a saját nevében 
– tehát nem képviselőként – hozza létre a szerződést, és tevékenységéért ellenértéket kap. Gazdasági 
jelentőséggel leginkább a bizományi áruházak és a befektetési szolgáltatók értékpapír-bizományi 
tevékenysége területén bír. A bizományi szerződés alapján a bizományos a megbízó javára a saját nevében 
ingó dologra adásvételi szerződés kötésére, a megbízó pedig bizományosi díj megfizetésére köteles. 

Bizományi szerződést csak ingó dologra lehet kötni. A Ptk. szabályai alapján semmis a bizományi 
szerződés, ha annak alapján a bizományos ingatlan tulajdonjogának a megszerzésére lenne köteles. (Ptk. 
6:218. § (3) bek.) Habár az adásvételre irányuló bizományi szerződés a legelterjedtebb formája a 
bizományosi jogviszonynak, azonban a Ptk. a bizományi szerződés szabályait kiterjeszti azon 
jogviszonyokra is, amelyekben a bizományos más (nem adásvételi) szerződés kötésére vállal 
kötelezettséget. 

2. Bizományos hitelezőivel szembeni védelem. A megbízó érdekeit védő fontos Ptk-beli szabály, hogy a 
bizományos hitelezői nem támaszthatnak igényt a létrejött bizományi szerződés alapján a bizományos 
rendelkezése alatt álló, megbízó javára szerzett dologra, jogra vagy követelésre. 

3. Limit ár. A bizományi szerződés sajátossága, hogy a megbízó által elérni kívánt gazdasági cél 
megvalósítása – például egy áru beszerzése vagy annak eladása – nagymértékben függ a bizományos 
szakértelmétől, tárgyalási és ügyfélszerző képességétől. Mivel a megbízó nem maga vesz részt a szerződési 
tárgyalások, alkufolyamatok lebonyolításában, így alapvető érdekében áll, hogy behatárolja azt a 
költségkeretet, amelyben a bizományos eljárhat. Ennek a keretnek a kialakítására szolgál az úgynevezett 
limit ár, tehát az az ár, amelyet főszabályként vételi bizomány esetén a bizományos nem haladhat meg, 
illetve eladási bizomány esetén ezen ár alatt nem köthet szerződést. 
 4. A bizományos jogállása. A bizományos köteles: 

– saját nevében harmadik személlyel a megbízó utasítása szerinti szerződést megkötni, 
– a megkötött szerződés alapján harmadik személlyel szemben vállalt kötelezettségeket teljesíteni, 
– vételi bizomány esetén a tulajdonába került dolog tulajdonjogát a megbízóra bizományosi szer-

ződés jogcímén átruházni, 
– külön megállapodás alapján köteles helytállni mindazoknak a kötelezettségeknek a teljesítéséért, 

amelyek a vele szerződő harmadik személyt a szerződés folytán terhelik (del credere felelősség). 
5. Bizományosi díj. A bizományos jogosult bizományosi díjra. A bizományosnak ez a díj azonban csak 

akkor jár, ha az adásvételi szerződést megkötötték, vagy ha a szerződés megkötésére a megbízó 
érdekkörében felmerült okból nem került sor. 

6. Belépési jog. A bizományos az adásvételi szerződést a megbízóval maga is megkötheti, ha a dolog 
forgalmi értéke nyilvános információ alapján egyértelműen megállapítható. Ebben az esetben is az eredeti 
díjazásra tarthat igényt a bizományos, ugyanis a Ptk. alapján a bizományos díjigényét nem érinti, ha a 
szerződést a megbízóval maga köti meg. 
 

5. A közvetítői szerződés 
 

1. A közvetítői szerződés általános szabályai. A közvetítői szerződés jelentősége. A Ptk. a közvetítői 
szerződésekre vonatkozó szabályokkal azon megbízásos jellegű jogviszonyokra kíván reagálni, 
amelyekben a megbízott (jelen esetben közvetítő) kötelezettsége főszabályként nem a megbízó érdekében 
történő szerződéskötésre terjed ki, hanem annak csupán előkészítésére, lehetővé tételére. 

2. Tájékoztatási kötelezettség. A Ptk. kötelezi a közvetítőt, hogy amennyiben harmadik személy javára is 
végez közvetítői tevékenységet, úgy a megbízóját tájékoztatni köteles, a közvetítő ezen kötelezettségének 
megszegése már önmagában szerződésszegésnek minősül. 

3. A közvetítői díj. A díj a közvetített szerződés megkötésének időpontjában válik esedékessé, valamint 
a díj a közvetítőt abban az esetben is megilleti, ha a közvetített szerződést a felek a közvetítői szerződés 
megszűnését követően kötik meg. (Ptk. 6:291. § (1)-(2) bek.) 
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4. Tartós közvetítői szerződés. A tartós közvetítői szerződés alapján a közvetítő tartós jogviszony 
keretében, önállóan eljárva megbízójának harmadik személyekkel kötendő szerződések közvetítésére, 
illetve a megbízó nevében történő megkötésére, a megbízó díj fizetésére köteles. (Ptk. 6:293. § (1) bek.) 

5. Megbízó kötelezettségei. A megbízó saját költségére köteles a közvetítőnek mindazt a tájékoztatást és 
segítséget megadni, amely kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges. Speciális clausula rebus sic 
stantibus szabályként rendelkezik a Ptk. arról, hogy a megbízó köteles a közvetítőt késedelem nélkül 
értesíteni, ha lényegesen kisebb mennyiségben képes vagy kíván szerződést kötni annál, mint amire a 
közvetítő számíthatott. 

A határozatlan időtartamra kötött közvetítői szerződést bármelyik fél a naptári hónap utolsó napjára 
felmondhatja. A Ptk. a felmondási idő hosszát a jogviszony tartósságára tekintettel differenciáltan 
szabályozza aszerint, hogy a felek között a jogviszony mennyi ideje áll fenn. A felmondási idő: 

– a szerződés első évében: egy hónap, 
– a szerződés második évében: két hónap, 
– a harmadik és az azt követő években: három hónap. (Ptk. 6.297. § (1) bek.) 

6. A közvetítő kártalanítása. A közvetítőnek a szerződés fennállása alatt végzett tevékenysége 
következtében a megbízó a jogviszony megszűnését követően is köthet új ügyfelekkel szerződést, így a 
megszűnt szerződés alapján gazdaságilag előnyösebb helyzetbe kerül, mint a közvetítő. A Ptk. a szerződés 
gazdasági egyensúlyának fenntartása érdekében lehetővé teszi a közvetítő számára, hogy a szerződés 
megszűnését követő 1 éves jogvesztő határidőn belül a törvényben rögzített feltételek mellett a szerződés 
megszűnését megelőző öt évben kapott díjazás átlagából számított egyévi összeget, öt évnél rövidebb 
közvetítői szerződés esetén a szerződés időtartama alatt kapott díj átlagából számított egyévi összeget 
kártalanítás jogcímén követeljen. 
 

6. A bizalmi vagyonkezelési szerződés 
 

1. A bizalmi vagyonkezelés általános jellemzői. A bizalmi vagyonkezelési szerződés jelentősége. A szerződés 
gazdasági indokoltságát abban kereshetjük, hogy léteznek olyan élethelyzetek, amikor a vagyon 
tulajdonosa számára vagy nem kifizetődő, vagy jogilag nem megengedett a tulajdonosi minőség 
fenntartása, ezért a vagyonát – vagy annak egy részét – egy megfelelő szakértelemmel rendelkező 
vagyonkezelőre bízza, tulajdonába bocsátja. A bizalmi vagyonkezelői szerződés gazdasági célját tekintve 
megfeleltethető az angolszász trust jogintézményének. 

A bizalmi vagyonkezelési szerződés alapján a vagyonkezelő a vagyonrendelő által tulajdonába adott 
dolgok, ráruházott jogok és követelések (a továbbiakban: kezelt vagyon) saját nevében a kedvezményezett 
javára történő kezelésére, a vagyonrendelő díj fizetésére köteles. A szerződés érvényességéhez a szerződés 
írásba foglalása szükséges. (Ptk. 6:310. §) 

2. A bizalmi vagyonkezelés alanyai. A vagyonrendelő határozza meg a kedvezményezettet, valamint a 
kedvezményezetti jogosultság keletkezésének és megszűnésének feltételeit. Ha a szerződés feljogosítja a 
vagyonkezelőt a kedvezményezett személyének kijelölésére, a vagyonkezelő jogosult a kedvezményezett 
részesedésének meghatározására. A vagyonkezelő kizárólagos kedvezményezetté nevezése semmis. 

A kedvezményezett a szerződés szerint igényelheti a vagyonkezelőtől a kezelt vagyon és annak hasznai 
kiadását. A kedvezményezett hitelezői attól kezdve támaszthatnak igényt a kedvezményezett 
vagyontárgyaira, amikor e vagyontárgyaknak vagy azok hasznainak a kedvezményezett részére való 
kiadása esedékessé vált. 

Bizalmi vagyonkezelő természetes és jogi személy is egyaránt lehet. A vagyonrendelő és a 
kedvezményezett ellenőrizheti a vagyonkezelőnek a vagyonkezelés körébe eső tevékenységét. A 
vagyonkezelőt a vagyonrendelő és a kedvezményezett nem utasíthatja. A vagyonkezelő a szerződésben 
foglalt feltételek szerint és korlátok között rendelkezhet a kezelt vagyonba tartozó vagyontárgyakkal. A 
vagyonkezelő köteles titokban tartani minden olyan tényt, tájékoztatást és egyéb adatot, amelyről 
vagyonkezelői megbízatása keretében vagy annak kapcsán szerzett tudomást. A vagyonkezelő a 
vagyonrendelő vagy a kedvezményezett kérésére köteles tájékoztatást adni a kezelt vagyonról. Harmadik 
személyekkel szemben vállalt kötelezettségekért a vagyonkezelő főszabályként a kezelt vagyon erejéig 
felel. A kezelt vagyon a vagyonkezelő saját vagyonától és az általa kezelt egyéb vagyonoktól elkülönült 
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vagyont képez, amelyet a vagyonkezelő köteles külön nyilvántartani. A vagyonkezelő a díjának és indokolt 
költségeinek megfizetésére vonatkozó, továbbá a vagyonkezelési jogviszonyból fakadó egyéb követelését 
a kezelt vagyonból közvetlenül kielégítheti. 

3. A bizalmi vagyonkezelés megszűnése. A bizalmi vagyonkezelés megszűnik: 
– a kezelt vagyon elfogy, 
– a vagyonkezelő a vagyonkezelést felmondja, a felmondást követő három hónap elteltével, 
– a kezelt vagyonnak három hónapot meghaladó ideig nincs vagyonkezelője, a vagyonkezelői meg-

bízás megszűnésének időpontjában, 
– a vagyonrendelő volt az egyetlen kedvezményezett, az ő halálának időpontjában, 
– a határozatlan időtartamra vagy az ötven évnél hosszabb határozott időtartamra létesített bizalmi 

vagyonkezelési jogviszony ötven év elteltével megszűnik. 
A bizalmi vagyonkezelés megszűnése esetén a vagyonkezelőt a kezelt vagyonnal kapcsolatos 

elszámolási és tájékoztatási kötelezettség továbbra is a bizalmi vagyonkezelés fennállása alatti tartalommal 
terheli. A vagyonkezelő a vagyonkezelői megbízatásának megszűnésével köteles a kezelt vagyont a 
vagyonrendelő által kijelölt további vagy új vagyonkezelőnek, ilyen hiányában a vagyonrendelőnek kiadni. 
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________________________________ 
 

BENKE JÓZSEF 
 

A VAGYONTÁRGYAK HASZNÁLATÁRA ÉS HASZNOSÍTÁSÁRA 
IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEK 

 
1. A használati szerződések közös sajátosságai és közös szabályai 

 
1. A törvény a használati szerződések között négy – három visszterhes és egy ingyenes – szerződést 

szabályoz: a bérleti szerződés általános szabályait és ennek különös nemeként a lakásbérleti szerződést főbb 
szabályait; a haszonbérleti szerződést és a haszonkölcsön-szerződést. 

2. A használati szerződések tartós jogviszonyok, tárgyuk: saját vagy idegen dolog ideiglenes használatba adása. 
Ez általában előfeltételezi a dolog birtokának birtokátruházással való megszerzését is, ill. a haszonbérletnél a 
hasznosítási jog is társul ezekhez. 

3. A saját vagy idegen dolog használatának ideiglenes átengedése mint főszolgáltatás sajátos természetéből 
következik, hogy az irreverzibilis, vagyis az eredeti állapot helyreállítása fogalmilag kizárt: a dolog visszaadása nem 
minősül in integrum restitutio-nak. A szolgáltatás irreverzibilitásának jogi konzekvenciái is vannak, sajátosan 
érvényesülnek ugyanis: 

– a szavatosság szabályai (6:178. §); 

– a szerződés a jövőre nézve szűnhet meg, így nincs helye elállásnak [6:140. § (1) bek.]; 

– kizárt az eredeti állapot helyreállítása, ennek folytán az ellenszolgáltatás nélkül maradt szolgáltatás 
esetében az alaptalan gazdagodás pénzbeni megtérítése követelhető [6:113. § (1) bek.]. 

4. Elviteli jog, törvényes zálogjog. A használati szerződésekben – bérlet, lakásbérlet, haszonbérlet – 
közös, hogy a főszolgáltatás teljesítésével a bérbeadó dolga átkerül a bérbevevő birtokába. Ugyancsak tipikus az, 
hogy amennyiben a használati szerződés tárgya ingatlan, a bérbevevő saját dolga fizikailag bele kerül a bérbe vett 
ingatlanba. Ebből következik, hogy a szerződés megszűnésekor a bérbevevőt elviteli jog (ius tollendi) illeti meg a 
saját dolgai és a bérbe vett dologba bekerült, azzal elválaszthatóan egyesített egyéb dolgok tekintetében. 

Ezzel párhuzamosan a bérbeadó a bérbevevőt terhelő esetleges díjhátralék erejéig a bérbevevő ius 
tollendijével érintett dolgai fedezetként történő visszatartásával (ius retentionis) kielégítéshez juthat vagy úgy, hogy 
a visszatartás nyomán a bérbe vevő önként teljesít, vagy pedig úgy, hogy magából a bérleménybe bekerült 
dologból keres kielégítést. Ezért a bérbeadónak díjigénye erejéig e dolgok felett a törvény erejénél fogva 
zálogjoga van. 

5. A használati szerződések esetében alapvető kritérium a szerződő felek egymásba vetett bizalma, 
hiszen az átadó dolga vagy az általa kezelt dolog más személy birtokába, használatába kerül. A bizalmi 
jelleg következménye az, hogy az átadott dolgot harmadik személy használatába adni csak az átadó 
engedélyével és csak fokozott kárfelelősség mellett lehet. 

6. A használati szerződések közvetett tárgya, vagyis a dolog használatának (jog gyakorlásának) 
átengedése mindig egyedi szolgáltatást jelent, emiatt: 

– a bérbeadó a dolog elpusztulása esetén nem köteles új dolgot adni, illetve 

– a dolog pusztulása megszünteti a szerződést. 
7. A használati jogviszonyok tartósságának következménye, hogy a jogviszony fennállása alatt az ideiglenes 

használatba adott idegen dolog értéke sokféle módon és okból változhat. Ez a változás lehet: csökkenés vagy növekedés; 
számottevő vagy jelentéktelen; oksági szempontból visszavezethető: a használatba adó félre, a használatba kapó 
félre, mindkét félre, a feleken kívüli okra (pl. harmadik személyre vagy embertől független külső körülményekre); az 
értékváltozást előidéző magatartás lehet: felróható vagy nem felróható, szerződésszegő vagy nem szerződésszegő, 
egyébként jogszerű vagy jogellenes. 

Az értékváltozások elszámolása körén kívül esnek: 

– a felek értékőrző beruházási kötelezettségei teljesítése nyomán felmerülő költségek, illetve 

– a dolog értékének a rendeltetés- és szerződésszerű használattal együtt járó természetes értékcsökkenése. 
Eszerint az elszámolás tárgyai ugyanakkor: 

– az értéknövelő beruházás költségei, 
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– maga az érték növekedése, 

– a nem rendeltetésszerű használatból következő értékcsökkenés. 
8. A használati szerződések közül a dologbérlet és a haszonkölcsön érvényes létrejötte nincsen 

alakszerűséghez kötve, ezek a szerződések tehát megköthetők szóban, írásban és ráutaló magatartással is. A 
lakásbérleti és a haszonbérleti szerződés csak írásbeli alakisághoz kötötten jöhet érvényesen létre. Ezen felül 
teljes bizonyító erejű magánokirati vagy közokirati alakiság érvényesül a termőföld haszonbérlete esetében. 

9. Valamennyi használati szerződés esetében a Ptk. biztosítja a szerződés egyoldalú, jövőre nézve történő, 
ex nunc hatályú megszüntetésének jogát (felmondás). A felmondási jog kétféle lehet: 

– egyfelől a fél általában szabadon gyakorolható alanyi jogosultsága, ez a rendes felmondás: a határozatlan 
idejű szerződések esetén alig van korlátozva, a határozott idejű jogviszonyok esetében ugyanakkor 
azonban csak nagyon szűk körben van mód a gyakorlására; 

– másfelől szerződésszegésen alapuló polgári jogi szankció, ez pedig a rendkívüli, másként azonnali hatályú 
felmondás; itt nincs jelentősége annak, hogy a szerződés határozott vagy határozatlan futamidejű. 

A felmondás nem más, mint egy címzett jognyilatkozat, amelynek hatályossá válására a Ptk. 6:5. § (1)–(4) 
bekezdéseit kell megfelelően alkalmazni. A hatályos felmondás a szerződést a címzett beleegyezése nélkül is 
megszünteti [6:213. § (1) bek.]. 

 
2. A bérleti szerződés 

 
 1. A jogviszony tartalma, vagyis a felek jogai és kötelezettségei, elsőként a bérlő jogai: 

– a használat joga: a bérlő a dolgot rendeltetésének és a szerződésnek megfelelően használhatja; 

– a továbbadás joga: a bérlő a bérelt dolgot a bérbeadó hozzájárulásával jogosult albérletbe vagy harmadik 
személy használatába adni: 

• ha a bérbeadó hozzájárulásával adta tovább, az albérlő és a használó magatartásáért úgy felel, 
mintha a dolgot maga használta volna; 

• ha a bérbeadó hozzájárulása nélkül adt tovább, akkor felel mindazokért a károkért, amelyek enélkül 
nem következtek volna be. 

– a felmondás joga: a bérlő javára a Ptk. sajátos felmondási jogot alapít abban az esetben, ha a bérelt 
dolog használata az egészséget veszélyezteti; a felmondást az sem zárja ki, ha a bérlő erről a 
szerződéskötésekor vagy a birtokbavételkor tudott, vagy tudnia kellett; 

– ius tollendi, azaz beruházásai eltávolítása: a bérlő mindazt, amit a saját költségén a dologra felszerelt, a 
dolog épségének sérelme nélkül leszerelheti; 

– a bérbeadói zálogjog kifogásolása: ha a bérlő kifogásolja a bérbeadó törvényes zálogjogá, a bérbeadó 8 
napon belül köteles zálogjogát bírósági úton érvényesíteni, ha ezt elmulasztja, zálogjoga megszűnik. 

– ius retentionis, vagyis visszatartási jog: a bérlő is jogosult, hogy a bérbeadóval szemben fennálló 
követelései kiegyenlítéséig a dolgot annak használata nélkül visszatarthassa. 

2. A bérlő kötelezettségei: 

– a bérleti díj megfizetése: 

• a bérlő a díjat havonta előre köteles megfizetni; 

• a díj rendszerint pénz, de lehet más értékes szolgáltatás is; 

• mértéke általában a felek szabad megállapodásának tárgya; 

• ha a bérleti díj és a használat értékegyensúlya felbomlik a piaci viszonyok változása miatt, a díj 
módosítása kérhető, ennek eredménytelensége esetén pedig a szerződés megtámadható; 

• a díjfizetés elmulasztása esetén a bérbeadó megfelelő határidő kitűzésével és a mulasztás 
következményére (felmondás) való figyelmeztetéssel felhívja a bérlőt kötelezettsége teljesítésére; 
ismételt késedelem esetén újabb felszólításra nincsen szükség: a felmondás azonnali hatállyal 
gyakorolható; felmondás hiányában a bérlő a bérleményt tovább használhatja; 

– a bérelt dolog átvétele; 

– ha a bérlő a dolgot a szerződés megszűnése után tovább használja, akkor a jogalap nélküli használat 
folytán a bérleti díjjal megegyező mértékű használati díjat köteles fizetni; 
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– az eredeti állapot helyreállítása a dolog jogosulatlan átalakítása esetén; 

– a dolog fenntartásával járó kisebb költségeket a bérlő viseli; ennek elmulasztása esetén a bérbeadó 
felmondhat (ld. fent); 

– a bérlőt kármegelőzési és kárenyhítési kötelezettség terheli; köteles a bérbeadót értesíteni, ha a dolgot 
károsodás fenyegeti, vagy a bérbeadót terhelő munkálatok elvégzése szükséges; köteles megengedni a 
bérbeadónak a szükséges munkálatok elvégzését; 

– köteles megengedni, hogy az, aki a dolgot meg kívánja venni, azt szükségtelen háborítás nélkül megtekinthesse; 
ill. hogy az, aki a dolgot bérbe kívánja venni, azt megfelelő időben és módon megtekinthesse. 

– visszaadási kötelezettség: a bérlet megszűnése után a bérlő köteles a dolgot a bérbeadónak visszaadni: 
a bérleményt elhagyni és kiüríteni. 

3. A bérbeadó jogai: 

– elsődlegesen jogosult a bérleti díjra; 

– a használat ellenőrzése anélkül, hogy a bérlőt szükségtelenül háborítaná; 

– a felmondás joga: 

• ha a bérlő a felhívása ellenére folytatja a nem rendeltetésszerű vagy a szerződésnek egyébként 
nem megfelelő használatot; 

• ha a használat jogellenessége olyan súlyú, hogy a bérbeadótól nem várható el a határidő tűzése 
és a várakozás, felmondási jogát felhívás nélkül azonnali hatállyal is gyakorolhatja; 

• ha a bérlő a dologban olyan károsodást okozott, amely már rendeltetésszerű használattal is 
veszélyezteti azt; 

– a bérbeadó jogosult arra, hogy az őt terhelő munkákat elvégezze, és a dolgot fenyegető károk elhárításához 
szükséges intézkedéseket megtegye; 

– törvényes kézizálogjog: az ingatlan bérbeadóját zálogjog illeti a bérleti díj és a költségek erejéig a bérlőnek a 
bérlemény területén levő vagyontárgyain; így mindaddig, amíg zálogjoga fennáll, megakadályozhatja a 
zálogjoggal terhelt vagyontárgyak elszállítását (ius retentionis); a zálogjogból a bérbeadó elsőbbséggel 
szerezhet kielégítést bírósági végrehajtáson kívül. 

4. A bérbeadó kötelezettségei: 

– időleges dologhasználat átengedése; 

– kellékszavatosság: a bérbeadó szavatol azért, hogy a bérelt dolog a bérlet egész tartama alatt 
szerződésszerű használatra alkalmas, és megfelel a szerződés előírásainak; erre a szavatosságra a hibás 
teljesítés miatti szavatosság szabályait azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a bérlőt az elállás 
helyett a felmondás joga illeti meg, kicserélést pedig nem követelhet; 

– jogszavatosság: a bérbeadó szavatol azért, hogy harmadik személynek nincs a bérelt dologra 
vonatkozóan olyan joga, amely a bérlőt a használatban korlátozza vagy megakadályozza; a bérlő elállás 
helyett a szerződést felmondhatja; 

– viseli a dolog fenntartásával járó, jelentősebb mértékű költségeket és a dologgal kapcsolatos terheket. 
5. A bérleti szerződés megszüntetése határozott idejű bérlet esetén: 

– a határozott idő elteltével, kivéve, ha a szerződésben megállapított idő eltelte után a bérlő a dolgot 
tovább használja, és ez ellen a bérbeadó a szerződésben megállapított idő elteltétől számított 15 napos 
jogvesztő határidőn belül nem tiltakozik; ekkor a határozott időre kötött szerződés határozatlan 
időtartamúvá alakul át; 

– a dolog pusztulásával; ennek oka irreleváns; 

– a rendes felmondás sajátos, a határozott időre kötött bérleti szerződés esetén is gyakorolható esete az 
ún. kedvezményes felmondás: 

• a bérlő örökösei a bérleti szerződést 30 napon belül rendes felmondással felmondhatják; 

• a bérbe adott dolog új tulajdonosa a bérletet felmondhatja, ha őt a bérlő a bérleti viszony fennállása 
vagy lényeges feltételei tekintetében megtévesztette; 

• egyébként a határozott idejű bérleti szerződést rendes felmondással megszüntetni nem lehet. 
6. A bérleti szerződés megszüntetése határozatlan idejű bérlet esetén: 

– a dolog pusztulásával; ennek oka irreleváns; 
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– bármely fél által gyakorolható rendes felmondással az alábbiak szerint: 

• napi bérleti díj kikötése esetén bármikor, egyik napról a másikra; 

• heti bérleti díj kikötése esetén a hét végére, legkésőbb a hét első napján; 

• havi bérleti díj kikötése esetén a hónap végére, legkésőbb a hónap 15. napjáig; 

• hosszabb időszakra kikötött bérleti díj esetén a szerződésben meghatározott időszak végére, 
legkésőbb az azt megelőző harmincadik napig. 

7. A lakás- és a helyiségbérleti szerződés sajátos, alapvető szabályai: 

– a bérleti díj biztosítéka (kaució): a felek megállapodása alapján a bérlő a bérleti szerződésből fakadó 
kötelezettségei biztosítékául a bérbeadó részére meghatározott pénzösszeget köteles fizetni; összege max. 3 
havi bérleti díj; 

– az elviteli jog (ius tollendi) megváltása, kizárása: a bérlő nem gyakorolhatja, ha a bérbeadó az elviteli jog 
megváltása fejében megfelelő kártalanítást ajánl fel, és az a bérlő lényeges jogi érdekét nem sérti; 

– különös szavatossági felmondási jog: a bérbeadó a bérlőt az általa elvégzendő munkálatok megkezdése előtt 
megfelelő időben köteles azokról és azok várható időtartamáról írásban tájékoztatni; a bérlő a szerződést 
az értesítés kézhezvételét követő hónap utolsó napjáig felmondhatja; 

– rendes felmondás: a határozatlan időre kötött szerződést bármelyik fél a hónap 15. napjáig a következő 
hónap végére mondhatja fel; 

– rendkívüli felmondási ok: a bérlő vagy a vele együtt lakó személy kirívóan közösségellenes magatartása; 

– a bérbeadó sajátos, kifejezetten az Ltv.-ből fakadó jogai és kötelezettségei a következők: 

• a lakást a komfortfokozatának megfelelő lakásberendezésekkel együtt köteles a bérlőnek átadni; 

• köteles gondoskodni az épület karbantartásáról, a központi berendezések üzemképességéről; 

– a bérlő sajátos jogai és kötelezettségei: 

• a közös használatú helyiségeket a többi bérlő érdekeinek sérelme nélkül használhatja; 

• a bérlő a lakás bérleti jogát – a bérbeadó hozzájárulásával – elcserélheti;  

– sajátos megszűnési okok: 

• a bérlő a lakást elcseréli; 

• a bérlőt Magyarország területéről kiutasították; 

• a lakásbérleti jogviszonyt a bíróság megszünteti, vagy hatósági határozat folytán megszűnik. 
 

3. A haszonbérleti szerződés 
 

1. A haszonbérlet lényegében a bérlet különös neme. A haszonbérlet és a bérlet közötti alapvető különbség 
abban áll, hogy míg a bérlet csak a használat, illetve joggyakorlás jogát biztosítja a bérlő számára, addig a 
haszonbérleti jogviszony alapján a haszonbérlő emellett a dolog vagy jog hasznainak szedésére is jogosult. 

E különbség határozza meg a haszonbérletnek a bérlettől eltérő szabályait is. A haszonbérletre ugyanakkor 
eltérő rendelkezés hiányában a bérlet szabályait kell alkalmazni. A haszonbérlet speciális szabályai körében az 
alábbiak szerint merülhet fel a bérlet szabályainak alkalmazása: 

– valamennyi haszonbérletre vonatkozólag: a költség- és teherviselés egyes kérdéseinél, a törvényes zálogjogra, a 
dolog pusztulására, a feleknek a szerződés megszűnésénél fennálló egyes jogaira és kötelezettségeire, 

– a mezőgazdasági haszonbérleten kívüli esetekben: a haszonbér teljesítése, a haszonbérlet megszűnése, a dolog 
visszaadása, illetve a rendes felmondás körében. 

2. A mezőgazdasági és a termőföld-haszonbérlet szabályozása körében a következőket kell kiemelni: 

– e jogterületen a fokozott kógencia uralkodik: 

• a jogszabályba ütköző szerződési tartalom semmissége esetén az egész szerződést megdől, vagyis a 
részleges érvénytelenség nem alkalmazható, továbbá 

• a semmisség megállapítása iránt az ügyészt is keresetindítási jog illeti. 

– számos speciális jogszabály alkalmazandó ezen a jogterületen, így pl.: a mező- és erdőgazdasági földek 
forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. (sarkalatos) törvény (Fft.); az Fft.-vel összefüggő egyes 
rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény (Ffté.); a termőföld 
védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (Tvt.); a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 
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(Nvt.); a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (Nfat.); az erdővédelemről, az 
erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (Evt.); az erdőbirtokossági társulatról szóló 
1994. évi XLIX. törvény (Ebt.); a földhasználati nyilvántartás szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) 
Korm. rendelet; 

3. A haszonbérleti szerződés tartalma: 

– haszonbérleti szerződés alapján a haszonbérlő hasznot hajtó dolog időleges használatára vagy hasznot 
hajtó jog gyakorlására és hasznainak szedésére jogosult, és köteles ennek fejében haszonbért fizetni; 

– a szerződés futamideje tekintetében a haszonbérleteket ágazatonként kell vizsgálni: 

• az új földjog szerint a haszonbérleti szerződés határozott időtartamra, legalább 1 gazdasági évre, 
és legfeljebb 20 évre köthető meg [Fft. 44. § (1) bek.]; 

• az erdőgazdálkodási haszonbérlet esetén a szerződést a termelési időszak (vágásérettség) lejártát 
követő 10. év végéig lehet megkötni [Fft. 44. § (2) bek.; Evt. 20. §]; 

• a vadászati jog haszonbérletét a vadászterületre vonatkozó vadgazdálkodási ütemterv időtartamára kell 
megkötni [Vtv. 17. § (3) bek.]; 

• a halgazdálkodási jog haszonbérlete legalább 5 év, legfeljebb 15 év [Hhvtv. 27. § (1) bek.]. 

– a haszonbér általában pénz, de lehet részben vagy egészben természetbeni is; 

• feles bérlet: a haszonbér lehet természetbeni is olyképp, hogy a haszonbérbe vett földön termelt termény 
bizonyos százaléka – tipikusan a fele (Fft. 66. §) – az ellenszolgáltatás; 

• a részesművelés (Fft. 67. §) esetében a felek közösen határozzák meg azt, hogy mit termeljenek, az 
egyes feladatokból milyen részt vállalnak, a nyereségéből (termény) milyen arányban részesednek, a 
veszteség, vis maior okozta kárviselés közöttük mily arányban oszlik meg, a szükséges gazdasági 
felszerelési tárgyakat hogyan használják. 

– ingyenes alakzatai: a rendhagyó haszonkölcsön és a szívességi földhasználat; 

– a haszonvételi (hasznosítási) jog a haszonbérleti szerződés lényeges tartalmi eleme: 

• a haszonvétel a rendes gazdálkodás szabályainak megtartása mellett elérhető és a szerződésben ki nem zárt 
hozadékok elsajátítása; 

• a haszonbérlő a dolog hasznain tulajdonba vételi jogosultsággal rendelkezik, az elválással szerez 
tulajdonjogot felettük, kivéve, ha nincs a birtokában a dolog, ekkor beszedéssel válik 
tulajdonossá (5:50. §). 

– rendes gazdálkodás, megfelelő művelés: tartalmát az ágazati jogszabályok határozzák meg; a termőföld 
haszonbérlője köteles a földet rendeltetésének megfelelően megművelni és ennek során gondoskodni arról, hogy 
a föld termőképessége fennmaradjon; a művelés elmulasztása vagy a nem rendeltetésszerű művelést súlyos 
szerződésszegés [felmondás; 6:354. § (2) bek.]; 

– az Ffté. szerint egyetlen kivétellel a föld alhaszonbérbe adására kötött szerződés semmis (Ffté. 64. §); 

– a haszonbérlet tárgya: hasznot hajtó és elhasználhatatlan ingóság; vagy hasznot hajtó ingatlan; vagy hasznot 
hajtó, forgalomképes, gyakorlása tekintetében átengedhető jog (pl. vadászati, halászati, frekvenciahasználati és 
földhasználati jog); vagy a szerződéskötéskor még nem létező dolog vagy jog; 

– a haszonbér: a haszonbérlő arra az évre, melyben elemi csapás vagy más rendkívüli esemény miatt az átlagos 

termés ⅔-a sem termett meg, méltányos haszonbérmérséklést vagy -elengedést igényelhet; ezt az igényt köteles 
még a termés betakarítása előtt közölni a haszonbérbeadóval [6:352. § (2) bek.]; a haszonbért 
időszakonként utólag kell megfizetni; 

– haszonbérbeadó olyan személy lehet, aki a dologgal rendelkezni jogosult, így a tulajdonos, haszonélvező; 

– haszonbérlő: természetes, ill. jogi személy lehet, azonban számos korlátot emel azonban a jogalkotó: 

• földműves, ill. mezőgazdasági termelőszervezet [Fft. 40. § (1) bek.]; 

• erdőbirtokossági társulat, köznevelési feladatot ellátó, ill. felsőoktatási intézmény; a bevett egyház; 

– az előhaszonbérleti jog: az előhaszonbérleti jog megsértésével kötött szerződés 6:223. §) az előhaszonbérleti jog 
jogosultjával szemben hatálytalan; a hatálytalanságból eredő igényt a jogosult a szerződéskötésről való 
tudomásszerzéstől számított 30 napon belül, legfeljebb a szerződéskötéstől számított 3 éven belül érvényesítheti; 

– költség- és teherviselés: a fenntartási költségek és a dologgal kapcsolatos terhek viselése a haszonbérlőt 
terheli; a haszonbérbeadó viseli ellenben a rendkívüli felújítás és javítás költségeit; 
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– törvényes zálogjoga: a haszonbérbeadót a haszonbér biztosítására zálogjog illeti meg a dolog hasznain és a 
haszonbérlőnek a haszonbérelt területen levő dolgain; 

– felmondási jog: a haszonbérlet általános írásbeli alakiságára tekintettel a szerződés valamennyi típusú 
felmondása is csak írásban érvényes (6:6. §); 

• a rendes felmondás: a határozatlan időre kötött mezőgazdasági haszonbérlet esetén 6 hónapos 
felmondással a gazdasági év végére lehet megszüntetni; 

• a rendkívüli felmondás: a haszonbérbeadó felmondhatja a haszonbérletet akkor is, ha 

▪ a haszonbérlő felhívás ellenére sem műveli meg a termőföldet, 

▪ olyan gazdálkodást folytat, amely súlyosan veszélyezteti a termelés eredményességét, a termőföld 
termőképességét, az állatállományt, felszerelést; 

▪ írásban közölt felhívás ellenére nem tesz eleget a hasznosítási kötelezettségének, 

▪ a haszonbérbeadó hozzájárulása nélkül vagy attól eltérően: a föld használatát másnak 
átengedte, a földet más célra hasznosította, a földművelési ágát megváltoztatta, 

• a kedvezményes felmondás: erre azonnali hatállyal akkor van lehetőség, ha a természetes személy 
haszonbérlő egészségi állapota oly mértékben romlik meg, vagy családi és életkörülményeiben olyan tartós 
változás következik be, amely a haszonbérletből eredő kötelezettségeinek teljesítését 
akadályozza, vagy azt jelentősen megnehezíti. 

– visszaadási kötelezettség: mezőgazdasági haszonbérlet megszűntével a termőföldet és a többi haszonbérelt 
dolgot olyan állapotban kell visszaadni, hogy a termelést folytatni lehessen. 

 
4. A haszonkölcsön-szerződés 

 
1. Haszonkölcsön-szerződés alapján a kölcsönadó meghatározott dolog időleges használatának ingyenes 

átengedésére, a kölcsönvevő a dolog átvételére köteles. 
2. A szerződés teljesítését a kölcsönadó megtagadhatja: ha bizonyítja, hogy a szerződés megkötése után a saját 

vagy a kölcsönvevő körülményeiben vagy a kölcsönvevőhöz fűződő viszonyában olyan lényeges változás állott be, hogy a 
szerződés teljesítése tőle nem várható el; ill. ha a szerződéskötése után olyan körülmények következtek be, 
amelyek miatt felmondásnak van helye. 

3. A kölcsönvevő jogai és kötelezettségei: 

– a dolgot rendeltetésének és a szerződésnek megfelelően használhatja; 

– a kölcsönvevőt terhelik a dolog fenntartásának költségei; egyéb költségeit a megbízás nélküli ügyvitel 
szabályai szerint követelheti; 

– a kölcsönvevő a dolog visszaadását bármikor felajánlhatja; 

– a dolgot a kölcsönadó hozzájárulásával jogosult harmadik személy használatába adni; ha a dolgot a 
kölcsönadó hozzájárulásával adta más használatába, a használó magatartásáért úgy felel, mintha a 
dolgot maga használta volna; ha a kölcsönvevő a dolgot a kölcsönadó hozzájárulása nélkül engedi át 
másnak használatra, azokért a károkért is felel, amelyek e nélkül nem következtek volna be. 

4. A kölcsönadó jogai és kötelezettségei: 

– a dolog haszna a kölcsönadót illeti; 

– rendes felmondási jog: a határozatlan idejű haszonkölcsönt 15 napra felmondhatja; 

– a kölcsönadó a dolog visszavételét alapos ok nélkül nem tagadhatja meg; 

– rendkívüli felmondás: 

• a haszonkölcsön meghatározott célja lehetetlenné vált; 

• a kölcsönvevő a dolgot rongálja, nem rendeltetésszerűen vagy nem szerződésszerűen használja, 

• a kölcsönvevő a dolgot engedély nélkül harmadik személy használatába adja, 

• fennáll annak veszélye, hogy a dolgot a kölcsönvevő nem fogja épségben visszaadni; 

• a felek között a viszony a kölcsönvevő magatartása következtében megromlott; 

• a szerződéskötéskor nem ismert oknál fogva a kölcsönadónak szüksége van a dologra. 
 5. A haszonkölcsön megszűnik: mind a dolog visszaadásával, mind a kölcsönvevő halálával. 
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MOHAI MÁTÉ 
 

A LETÉTI SZERZŐDÉSEK 
 

1. A letéti szerződés általános szabályai 
 

1. Letéti szerződés. Letéti szerződés alapján a letéteményes a szerződésben meghatározott ingó dolog 
megőrzésére és annak a szerződés megszűnésekor történő visszaadására, a letevő díj fizetésére köteles. 
Ingatlan őrzése - mivel az elveszés veszélyének nincs kitéve - csak az értékcsökkentő behatások elleni 
felügyeletben állhat, amely a megbízási szerződés szabályai alá esik.  

2. A letett dolog használata, másra bízása, hasznainak szedése, kezelése. A letéteményes köteles a letett dolgot 
saját vagyonától és más letevő által letett dologtól elkülönítve őrizni és nyilvántartani. A letéteményes 
köteles a letett dolgot kezelni, ha a letett dolog természete azt szükségessé teszi. A letett dolog kezelésére 
a megbízás szabályait kell alkalmazni. 

A letéteményes a letett dolgot nem használhatja, nem hasznosíthatja, más személy birtokába vagy 
őrizetébe nem adhatja, kivéve, ha ez a letevőnek károsodástól való megóvása érdekében szükséges. E 
tilalom megszegése esetén felelős minden kárért amely e nélkül nem következett volna be.  

A letéteményes köteles a letett dolog hasznait beszedni, ha a dolog természeténél fogva hasznot hajt. 
A letéteményes a beszedett hasznokkal köteles a letevőnek elszámolni. A beszedett hasznokat a 
letéteményes jogosult a költségei fedezésére fordítani, az ezt meghaladó hasznokat a letéteményes köteles 
a letevőnek kiadni. 

3. A dolog átvételének megtagadása. A dolog átvételét a letéteményes megtagadhatja, ha olyan körülmények 
következnek be, amelyeknél fogva határozott idejű letéti szerződés esetén a szerződés felmondására lenne 
jogosult. 

4. Törvényes zálogjog. A letéteményest díja és költségei biztosítására zálogjog illeti meg a letevőnek 
azokon a vagyontárgyain, amelyek a letét következtében kerültek birtokába.  

5. A letét megszűnése. A letevő jogosult a szerződést bármikor felmondani. Ha a felek abban állapodnak 
meg, hogy a letéteményes a letett dolgot a szerződésben meghatározott feltételek bekövetkezése vagy a 
szerződés megszűnése esetén a szerződésben meghatározott harmadik személy részére köteles kiadni, a 
letevő a szerződést csak a szerződésben meghatározott személy hozzájárulásával mondhatja fel. A 
határozatlan idejű letéti szerződést a letéteményes tizenöt napi felmondással felmondhatja. A határozott 
idejű letéti szerződést a letéteményes akkor mondhatja fel, ha a dolog biztonsága veszélyben van, vagy ha 
a dolog őrizetét nem foglalkozása körében látja el, és a szerződéskötéskor általa nem ismert olyan 
körülmények következtek be, amelyek a dolog további őrizetét számára nagymértékben megnehezítik. 
Ha a letét a szerződésből megállapítható idő eltelte előtt szűnik meg, a letevő a díj arányos részét köteles 
megfizetni. A letéteményes a letett dolgot azon a helyen köteles visszaadni, ahol őriznie kellett. Ha a 
letevő a dolog visszavételét megtagadja, a megbízás nélküli ügyvitel szabályait kell alkalmazni.  

6. Ingyenes letét. A Ptk. letéti szerződés általános szabályait tartalmazó fejezetének rendelkezéseit 
megfelelően alkalmazni kell az olyan letéti szerződésre is, amely alapján a letevő ellenszolgáltatás 
nyújtására nem köteles. A szükséges költségek megtérítését azonban ilyenkor is követelheti. A 
letéteményes a szerződésen kívüli károkozásért való felelősség szabályai szerint felel azért a kárért, 
amelyet a letevő a letett dolog elveszése, elpusztulása vagy megrongálódása folytán szenved. 

 
2. A gyűjtő és a rendhagyó letéti szerződés 

 
1. Gyűjtő letéti szerződés. Ha a letét tárgya helyettesíthető dolog és a szerződés alapján a letéteményes 

jogosult több letevő azonos fajtájú és minőségű, helyettesíthető dolgát együtt őrizni, anélkül, hogy azokat 
letevők szerint elkülönítené vagy egyedileg megkülönböztetné, a letevőknek közös tulajdona keletkezik a 
letétben lévő azonos fajtájú és minőségű, helyettesíthető dolgokon, és a letét megszűnésekor a 
letéteményes a letevő tulajdoni hányadának megfelelő mennyiségű, a letett dologgal azonos fajtájú és 
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minőségű dolog kiadására köteles. A tulajdoni hányad szerinti mennyiség kiadásához a többi 
tulajdonostárs beleegyezése nem szükséges. A gyűjtő letétben lévő értékpapírt a letéteményes a letevő 
hozzájárulása nélkül is alletétbe adhatja a letéti szolgáltatás nyújtására jogosult befektetési szolgáltatónak 
vagy elszámolóháznak. 

2. Rendhagyó letéti szerződés. Ha a letét tárgya helyettesíthető dolog és a szerződés alapján a letéteményest 
megilleti a letett dolog használatának és az azzal való rendelkezésnek a joga, a letéteményes tulajdonjogot 
szerez és a letét lejáratakor ugyanolyan fajtájú és minőségű dolgot ugyanolyan mennyiségben köteles a 
letevőnek visszaadni. A fenti szabály értelmében tehát a rendhagyó letét létrejöttének két feltétele van: a 
letét tárgya pénz vagy más helyettesíthető dolog (értékpapír, gabona stb.) kell legyen, és a feleknek 
hallgatólagosan vagy kifejezetten meg kell állapodniuk abban, hogy a letett dolog tulajdonjoga a 
letéteményesre száll át, és az nem ugyanazon dolog, hanem ugyanolyan fajtájú és minőségű dologból (pl. 
ugyanolyan minőségű búzából, ugyanabba a sorozatba tartozó értékpapírból) ugyanannyi 
visszaszolgáltatására köteles.  

3. Számlavezetési kötelezettség gyűjtő és rendhagyó letét esetén. Ha a letéteményes a gyűjtő és a rendhagyó 
letétben lévő értékpapírokról a letevő számára értékpapír letéti számla vezetésére köteles, az értékpapír 
átruházására és megterhelésére a dematerializált értékpapír átruházására és megterhelésére vonatkozó 
szabályokat kell megfelelően alkalmazni.  

 
3. A szállodai letéti szerződés 

 
1. Szállodai letéti szerződés. A szálloda felelőssége azokban a dolgokban bekövetkezett károkért áll fenn, 

amelyeket a vendég a szállodában kijelölt, illetve általában erre rendelt helyen vagy a szobájában helyezett 
el, vagy amelyeket a szálloda olyan alkalmazottjának adott át, akit dolgai átvételére jogosultnak tarthatott. 
A szálloda felelőssége alapján a kártérítés mértéke legfeljebb a napi szobaár összegének ötvenszerese. A 
felelősség ezt meghaladó mértékű korlátozása vagy kizárása semmis. Az értékpapírokért, készpénzért és 
egyéb értéktárgyakért a szálloda felelőssége akkor áll fenn, ha a szálloda a dolgot megőrzésre átvette, vagy 
a megőrzésre átvételt megtagadta. Az így elhelyezett dolgokért a szálloda felelőssége korlátlan.  

2. A szálloda zálogjoga. A szállodát, mint letéteményest megillető zálogjogra a bérbeadó zálogjogának 
szabályait kell megfelelően alkalmazni.  

3. A nyilvánosság számára nyitva álló intézmények felelőssége. Fürdők, kávéházak, éttermek, színházak és a 
nyilvánosság számára nyitva álló hasonló intézmények, továbbá a ruhatár felelősségére a szálloda 
felelősségének szabályait a következő eltérésekkel kell alkalmazni: 

– felelősségük az olyan dolgokra terjed ki, amelyeket a látogatók ezen intézményekbe rendszerint 
magukkal szoktak vinni; 

– ha megfelelő hely áll a látogatók rendelkezésére dolgaik megőrzése céljából, az intézmény az itt 
elhelyezett dolgokban esett kárért tartozik felelősséggel. 
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BENKE JÓZSEF 
 

A HITELSZERZŐDÉSEK ÉS A SZÁMLASZERZŐDÉSEK ALAPVETÉSE 
 

1. Általános rész 
 

 1. A Ptk. a hitel- és számlaszerződések cím alatt gyűjtötte össze azokat a szerződéseket, amelyek a 
pénzügyi és banki műveletek leggyakoribb formáiként jelennek meg. A pénz- és hitelviszonyok nevesített 
szerződéseit rendező elvek az alábbiak: 

– a nevesített szerződések keretjellegű szabályozást kaptak; 

– a gyakorlatban mindennapossá vált, legfontosabb szerződési változatok jelennek csak meg, ezek 
is mint tipizált szerződések; 

– az 1959. évi Ptk. által nevesített szerződések az olykor megegyező elnevezések ellenére nem takarnak 
egyező szabályozást (pl. kölcsön); 

– az új Ptk. egyes szerződési funkciókat elválasztva új szerződéstípusokra választott szét egy-egy korábbi 
típust (pl. bankszámlaszerződés → fizetésiszámla- + fizetési megbízási szerződés); 

– a régi Ptk.-ban nem nevesített, külön jogszabályban vagy nemzetközi standardok útján szabályozott 
szerződéseket beemelte a nevesített szerződések körébe (pl. lízing, faktoring); 

– az új Ptk. a takarékbetét-szerződés szabályait elhagyta, mert a betétszerződés alapesetéhez képest érdemi 
különbség nincsen, ugyanis a betétre vonatkozó szabályok nem zárják ki a betétkönyv 
kibocsátásának lehetőségét, illetve a névtelen, bemutatóra szóló betétek a pénzmosás elleni 
küzdelemben kockázatos „pénzpiaci termékek”; a szerződésre a takarékbetétről szóló 1989. évi 2. 
törvényerejű rendelet vonatkozik, eszerint a takarékbetét csak névre szóló lehet [Tbt. tvr. 1. § (2) 
bek. és 18. §]; 

– az új Ptk. előkészítése során felmerült az igény a hitel- és számlaszerződések körében az akkreditív 
(ld. a garanciaszerződésnél) és a származékos (derivatív) ügyletek nevesítésére is, azonban ezek körében 
nem volt szakmai egyetértés, mert az akkreditívnek a nemzetközi egyezmények kellő hátteret 
adnak, a derivatív ügyletek szabályozása pedig meghaladta volna a Ptk. kereteit.  

 2. a) A hitel- és számlaügyleteket alanyaik jogállása szerint az alábbiak szerint csoportosíthatjuk: 

– egyesekben mindkét oldalon bármely természetes személy alany lehet (pl. kölcsön); 

– másokban az egyik oldalon szükségszerűen csak meghatározott jogi személy – például hitelintézet vagy 
pénzügyi intézmény – állhat (pl. számlaszerződések); 

– a további esetekben a gazdasági praxis alapján tipikusan – de jogilag nem kizárólagosan – mindkét oldalon 
gazdálkodó szervezetek szerepelnek (pl. pénzügyi lízing); 

– végül van olyan szerződés is, amely esetében a pénzügyi gyakorlatban tipikusan mind a két oldalon 
pénzügyi intézmény, azaz pénzintézet, hitelintézet vagy bank áll (pl. faktoring). 

 b) Az új Hpt. (a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény) 
aszerint szerint határozza meg az egyes pénzügyi intézmények fogalmát, illetőleg működési formáját (pl. 
bank), hogy a 3. § (1) bekezdésében meghatározott pénzügyi szolgáltatások közül az adott intézmény, 
illetőleg működési forma melyeket nyújthatja, illetve melyeket nyújthatja kizárólagosan. 
 A Hpt. tehát a legtágabban a pénzügyi intézmény fogalmát használja. Betétgyűjtésre és bankszámla vezetésére 
kizárólag hitelintézet (például bank, takarékszövetkezet) jogosult, míg hitel- és kölcsönnyújtás, bankgarancia-
vállalás, pénzügyi lízing stb. üzletszerű folytatására pedig – tevékenységi engedélyének tartalmától függően – 
a hitelintézet és a pénzügyi vállalkozás egyaránt jogosult. 
 c) Az alanyok elnevezése a Ptk.-ban a következő: 

– a hitel- és kölcsönszerződésben a szerződés alanyát hitelező és adós, 

– a folyószámla-szerződésben számlavezető fél és a másik fél, 

– a fizetésiszámla-szerződés esetén számlavezető és számlatulajdonos, 

– a fizetési megbízási szerződésben megbízott és megbízó, 
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– a faktoring esetén faktor és adós, 

– a pénzügyi lízing esetén lízingbeadó és lízingbevevő, 

– a betétszerződés esetén az egyik fél a betétes, míg a betétessel szerződő félre a Ptk. a bank fogalmát 
használja, amelyet maga is külön definiál. A bank – kizárólag a Ptk. alkalmazásában irányadó – 
fogalma: a betétgyűjtésre és a fizetési számla vezetésére jogosult személy [8:1. § (1) bek. 6. pont]. 

 3. a) Az ún. hitelviszonyok problematikája a magánjog kulcskérdései közés tartozik. Tágabb 
értelmezésben hitelviszony minden olyan jogviszony, amikor a szolgáltatás és az ellenszolgáltatás időben elválik 
egymástól. Ezekre az esetekre a Ptk. a kölcsönszerződés szabályait rendeli megfelelően alkalmazni (6:389. 
§). A modern gazdaságban a hitelezés nem csupán a pénzkölcsönzési üzletágat jelenti, hanem a gazdaság 
valamennyi szegmentumában kimutatható, hiszen elősegíti a kereskedelmi ügyletek megvalósulását. 
Szinte valamennyi szerződés létrehozható hitelviszonyszerű tartalmi elemekkel, ha valamelyik fél ex contractu 
elöl jár a teljesítésben. Ezekben az esetekben tehát a két teljesítés nem azért válik el, mert a kötelezett vagy a 
jogosult késedelembe esett, vagy valamelyikük idő előtt teljesítene. 
 A Ptk. 6:389. §-a szerint a kölcsönszerződés szabályait kell megfelelően alkalmazni minden olyan 
esetben, amikor a pénz-ellenszolgáltatást tartalmazó valamennyi egyéb szerződéses jogviszonyban (adásvétel, bérlet 
stb.) a szolgáltatás és a pénzbeli ellenszolgáltatás teljesítése időben elválik egymástól, azaz: 

– az ellenérték megfizetése megelőzi a főszolgáltatás teljesítését, vagy 

– a főszolgáltatás megelőzi a másik fél által nyújtandó pénzszolgáltatást. 
 b) A számlaszerződések egyszerre értelmezhetők hitelviszonyként és elszámolási viszonyként. A kettő 
egymáshoz viszonyított súlya a felek ügyleti gyakorlatától, kapcsolatuk intenzitásától, a számlaszerződés 
futamidejétől stb. függ. Pl. egy hosszabb elszámolási időszak esetén, főként ha tartósan csak az egyik fél 
egyoldalú pénztartozását vezetik be a számlába a felek (például közszolgáltatók és ügyfeleik viszonya), a 
hitelezési és a finanszírozási funkció a lényegesebb. 
 

2. Az egyes nevesített szerződések keretszabályai 
  

2.1. A hitel- és a kölcsönszerződés alapjai 
 
 1. Az ún. hitelműveleti szerződések alapvető elvei a következők. A Ptk. definíciójából egyértelműen látszik, 
hogy a kölcsön jövőbeli fizetésére vonatkozó szerződés és a hitelszerződés között jelentős különbségek mutatkoznak. 
A hitelszerződés ugyanis nem pusztán halasztott kölcsönnyújtásra irányul, hanem: 

– ezen túl meghatározott hitelkeretösszeg rendelkezésre tartására, 

– továbbá a hitelkeret összege erejéig egyéb hitelműveleti szerződés megkötésére, úgy mint: 

• folyósító kölcsönszerződés, 

• kezességi vagy garanciaszerződés az adós más hitelezője felé nyújtandó biztosíték alapítása végett. 
 A puszta kölcsön esetében ugyanakkor a hitelező köteles: 

– a kölcsönösszeg rendelkezésre tartására azzal, hogy az adós itt ugyanúgy nem köteles a kölcsönt igénybe 
venni, mint a hitelszerződések esetében, valamint 

– meghatározott pénzösszeg fizetésére, azaz tulajdonba adására, nem pedig e célból kölcsönszerződés 
megkötésére, miként a hitelszerződésnél. 

 2. A Ptk. keretszabályai főként a következő három kérdés körül csoportosulnak: a hitelműveleti 
szerződések megkötése, a rendelkezésre tartás, valamint a szerződés felmondása. A Ptk. a hitel- és a 
kölcsönszerződésre a lényeges kérdések tekintetében azonos szabályokat fogalmaz meg, így azonos szabály, hogy: 

– az adós sem a hitelműveleti szerződések megkötésére, sem a kölcsön igénybevételére nem köteles, 

– a folyósítandó pénzösszeg rendelkezésre tartásért a hitelezőt díj illeti. 
 3. Hitelviszony mindazon jogviszony, amely a nevesített hitelműveletek (kölcsön, kezesség, garancia) végzésére 
irányuló szerződések megkötésére, illetőleg azon túl egyéb hitelművelet (pl. faktorálás, váltóleszámítolás 
akkreditívkibocsátás) végzésére irányul. A hitelműveleteket két csoportra oszthatjuk: 
 – az egyikben a hitelező és az adós köt egymással újabb hitelműveleti szerződést (kölcsön, faktoring); 
 – a másikban a hitelező harmadik személlyel köt hitelműveleti szerződést (kezesség, garancia). 
 4. A hitelszerződésben a hitelező főszolgáltatása a hitelkeret rendelkezésre tartása, amely önálló, 
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visszterhes, helytállási, nem tevőleges szolgáltatás. Gazdasági lényege az, hogy a hitelfelvevőnek financiális 
biztonságot nyújt. A hitelszerződés gazdasági rendeltetését már akkor is betölti, ha a keret rendelkezésre tartásában 
kimerül, anélkül, hogy a rendelkezésre tartott összeget az adós igénybe vette volna. 
 5. A hitelkeret rendelkezésre tartásáért mint szolgáltatásért ellenszolgáltatás jár, ez a hiteldíj, amely 
számos összetevőből állhat: kamatok, díjak (pl. értékbecslési vagy szemledíj, garanciadíj), jutalékok (pl. 
rendelkezésre tartási jutalék) vagy egyes költségek (pl. kezelési költség). A teljes hiteldíjmutató (THM) olyan 
egységes, minden hitelező által kötelezően használt mutató, amelyből kiderül, hogy az adott hitel felvétele után az 
adósnak egy év alatt a tőkén túl mekkora összeget kell visszafizetnie. Magyarországon s betétesek védelme 
érdekében vezették be 1997-ben. 
 6. A felmondási jog gyakorlásának legfontosabb joghatása az, hogy a hitelszerződés alapján megkötött 
hitelműveleti szerződéseket – kölcsön, kezesség, garancia stb. – nem szünteti meg [6:382. § (6) bek.]. 
 A felmondás egyoldalú, címzett jognyilatkozat, és mint ilyen, a címzett tudomásszerzésével nyomban hatályosul 
[lásd 6:5. § (1)–(3) bek.]. Ezért a felmondás – külön nevesítés hiányában is – azonnali hatályú. A rendkívüli 
felmondási jog gyakorlása tehát a hitelszerződést: azonnali hatállyal, egyoldalúan, a felmondási jog 
gyakorlásától kezdve (ex nunc) szünteti meg. 
 A felmondási jog korlátai: 

– a felmondás érvényességének feltétele, hogy annak okait a hitelező megjelölje [6:140. § (2) bek.]; 

– a hitelező kötelezettsége, hogy az adóst előzetesen biztosíték adására kell felhívnia. 
 Az alábbi felmondási okok lényegében megegyeznek valamennyi hitelviszonyt létrehozó, úgynevezett 
hitelműveleti szerződésnél: 

– a hitelező felmondhatja a szerződést, ha 

• az adós körülményeiben lényeges kedvezőtlen változás állt be, és az adós felszólítás ellenére nem ad megfelelő 
biztosítékot; erre azonban nem köteles felhívni, ha annak adására az adós nyilvánvalóan nem képes, mert 
cégadatai alapján felszámolási vagy csődeljárás alatt áll, adós ellen végrehajtási eljárások vannak folya-
matban, rendszeresen áthelyezi a székhelyét stb. 

• az adós a hitelezőt megtévesztette, és ez alkalmas volt arra, hogy általa az adós a szerződés megkötését 
vagy annak tartalmát befolyásolja; 

• az adós a fedezet elvonására irányuló magatartást tanúsít, amely veszélyezteti a hitelszerződés alapján 
megkötött szerződések – kölcsön, kezesség, garancia stb. – teljesítését 

– az adós a hitelszerződést bármikor felmondhatja, 
 7. a) A kölcsönszerződés alapján a hitelező meghatározott pénzösszeg fizetésére vagy más helyettesíthető dolognak az 
adós tulajdonába adására, az adós pedig a pénzösszeg szerződés szerinti későbbi időpontban, a hitelezőnek történő 
visszafizetésére és kamat fizetésére vagy ugyanolyan fajtájú, minőségű és mennyiségű dolognak a hitelező tulajdonába 
adására és díj fizetésére köteles. 
 b) A pénzösszeg fizetése azt jelenti, hogy a kölcsön folyósítása 

– a pénz tulajdonjogának átruházása (jogcímes birtokátruházással) vagy 

– a jogosult fizetési számlájára való befizetés vagy 

– átutalás útján történhet (6:42. §). 
 c) A kamat mértéke – eltérő megállapodás hiányában – megegyezik a jegybanki alapkamattal, idegen 
pénznem esetén pedig az adott pénznemre a kibocsátó jegybank által meghatározott alapkamattal, ha 
pedig ilyen nincs, akkor a pénzpiaci kamattal (6:47. §). 
 A kamatszabadság alapján a felek a Ptk.-ban meghatározott kamatmértéktől szabadon eltérhetnek, 
ennek azonban négy korlátja van: 

– a feltűnő értékaránytalanság mint a kikötés megtámadhatóságához vezető ok; 

– az uzsora mint a kikötés semmisségére vezető (részleges) érvénytelenségi ok; 

– az adós (kötelezett) kérelmére a túlzott mértékű kamatot a bíróság mérsékelheti (6:132. §); 

– fogyasztói hitel esetén a hitelező a fogyasztónak nem nyújthat olyan hitelt, amelynek THM-je meg-
haladja a jegybanki alapkamat 24 százalékponttal növelt mértékét. 

 d) A Ptk. az idő előtti teljesítést újraszabályozta, így a jogosult a teljesítési idő előtt felajánlott teljesítést 
akkor köteles elfogadni, ha 
 – az lényeges jogi érdekét nem sérti, és 
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 – a kötelezett az ezzel járó többletköltséget viseli [6:36. § (1) bek.].  
 Pénztartozás esetén azonban a Ptk. úgy rendelkezik, hogy a jogosult az idő előtti teljesítést köteles 
elfogadni (6:43. §). Ez a szabály azonban abból az esetből indul ki, amikor a pénzfizetés az ellenszolgáltatás. 
 A kölcsönnél azonban a pénzfizetés a szolgáltatás. A felek ezt az érdekütközést úgy védhetik ki, hogy a 
pénzszolgáltatás idő előtti teljesítésének elfogadására vonatkozó szabály diszpozitív, melytől eltérhetnek. 
 Fogyasztói szerződés esetén ugyanakkor semmis a pénztartozás idő előtti teljesítését kizáró kikötés és az 
olyan kikötés, amely a fogyasztóra az idő előtti teljesítésből közvetlenül fakadó költségeken kívüli más terhet is 
ró (6:131. §). Ekkor a törvény csak a közvetlen költségeket ismeri el, és nem teszi lehetővé, hogy a hitelező 
az elmaradt kamatot vagy elmaradt hasznot is követelje. 
 e) A kölcsönösszeg igénybevétele az adós joga, nem pedig kötelezettsége. Ezért a kölcsön igénybevételének elmaradása 
nem szerződésszegés, ezért, ha az adós nem veszi igénybe a kölcsönt: 

– a szerződéskötéssel felmerült költségeket köteles megtéríteni [6:385. § (2) bek.], és 

– a rendelkezésre tartott összeg után díjat fizet [6:386. § (2) bek.]. 
 f) A hitelező a kölcsönösszeg kifizetését megtagadhatja, ha: a szerződéskötés után, az adós körülményeiben 
vagy a biztosíték értékében, érvényesíthetőségében olyan lényeges változás állt be, amely miatt a szerződés 
teljesítése többé nem elvárható, és az adós felszólítás ellenére nem ad megfelelő biztosítékot. Ekkor a szerződés fennmarad, 
így ha a megtagadás oka megszűnt, akkor az adós jogosult lehet a kölcsön folyósítását kérni. 
 Megszünteti ugyanakkor a Ptk. azt a lehetőséget, hogy a hitelező a saját körülményeiben bekövetkezett, 
hasonló jellegű változásra hivatkozva megtagadhassa a kölcsön folyósítását. 
 g) Sajátos felmondási okok a kölcsönnél: 

– a kölcsönnek a szerződésben meghatározott célra való fordítása lehetetlen; 

– az adós a kölcsönösszeget nem a szerződésben meghatározott célra használja fel; 

– az adós a fizetőképességi, fedezeti, biztosítékadási vagy a kölcsöncél megvalósulásával kapcsolatos 
vizsgálatot akadályozza; 

– a kölcsönre nyújtott biztosíték értéke vagy érvényesíthetősége jelentősen csökkent, és azt az adós a hitelező 
felszólítására nem egészíti ki; vagy 

– az adós a kölcsönszerződés alapján fennálló fizetési kötelezettsége teljesítésével késedelembe esik, és 
mulasztását felszólításra sem pótolja. 

 
2.2. A betétszerződés 

 
 1. A betétszerződés a bankrendszer működésének egyik alapja. A bank főfunkciója ugyanis egyik 
mérlegoldalról a betétgyűjtés, másik oldalról pedig az így összegyűjtött források hitelezés formájában 
történő kihelyezése. A hitelezés forrását nagyobbrészt az ott elhelyezett betét jelenti. A betétszerződés 
közös vonásokat mutat mind a kölcsönszerződéssel, mind a rendhagyó letéttel. 
 2. A betétszerződés alapján a betétes jogosult: 

– a bank számára meghatározott pénzösszeget fizetni, 

– a betétösszeg visszafizetését a szerződéses határidő lejárta előtt is kérni, azzal, hogy 

• a betétes felszólítása hiányában a bank a határidő lejárta előtt nem jogosult a betét összegének vissza-
fizetésére (előtörlesztés tilalma), és 

• a lejáratkor fel nem vett betétösszeg átalakul határozatlan idejű betétté. 
 3. A betétszerződés alapján a bank köteles: 

– a betétes által felajánlott pénzösszeget elfogadni, 

– ugyanakkora pénzösszeget későbbi időpontban visszafizetni, valamint 

– kamatot fizetni, 

– határozott időre szóló – lekötött – betét esetén a bank a betét összegét lejáratkor vagy a betétes rendelkezése 
szerint köteles visszafizetni, 

– határozatlan időtartamú – látra szóló – betét esetén a bank a betét összegét a betétes rendelkezése szerint, 
késedelem nélkül köteles visszafizetni. 
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2.3. A folyószámla-szerződés 
 
 1. Folyószámla-szerződés alapján a felek meghatározott jogviszonyból származó, beszámítható követeléseiknek 
egységes számlán való nyilvántartására és elszámolására kötelesek (6:391. §). 
 A folyószámla-jogviszony önálló jogviszony, de mögötte mindig található egy olyan független gazdasági 
viszony, amely ugyancsak szerződéses jogviszony keretei között bonyolódik le. A folyószámla-követelésre elsődlegesen 
az alapszerződés az irányadó, ez határozza meg a követeléssel kapcsolatos igények terjedelmét, nem pedig a 
folyószámla-jogviszony. 
 2. A folyószámla egyenlegének megállapítása:  

– a folyószámlára bevitt, szembenálló követelések egyenlegét évente meg kell állapítani; 

– az egyenleget a folyószámlát vezető fél annak levezetésével együtt írásban közli a másik féllel; 

– ez a fél az egyenleget és az annak alapjául szolgáló követeléseket és tartozásokat 30 napos jogvesztő 
határidőn belül írásban kifogásolhatja; 

– az egyenleg megállapításával a folyószámlán szereplő egyes követelések megszűnnek, és helyükbe 
a folyószámla-egyenleg lép, ha: 

• kifogás nincsen; 

• a kifogásolt tételekben a felek megegyeztek; vagy 

• a kifogás tárgyában a bíróság határozatot hozott. 
 3. A folyószámla-egyenleg joghatásai: 

– az egyenleg megállapítása után a felek a folyószámlán lévő követeléseikkel nem, csak a folyószámla 
egyenlegével rendelkezhetnek; 

– az egyes követelések elévülése az egyenleg megállapításáig nyugszik; 

– az egyenleg az általános szabályok szerint évül el; 

– végrehajtás alá a folyószámla végrehajtáskor fennálló egyenlege vonható; 

– a folyószámla hatálya alá tartozó követelések biztosítéka a számla egyenlegét biztosítja. 
 

2.4. Az egyéb, nevesített szerződések 
 
 1. A fizetésiszámla-szerződés alapján a számlavezető a számlatulajdonos számára, pénzforgalmának lebonyolítása 
érdekében folyószámla nyitására és vezetésére, a számlatulajdonos díj fizetésére köteles. A számlavezető köteles a 
számlatulajdonos fizetés kedvezményezettjét és összegét egyértelműen meghatározó, szabályszerű fizetési és 
beszedési megbízásait befogadni. A fizetési megbízás befogadása megtagadható, ha a számlatulajdonos nem 
bocsátja rendelkezésre a teljesítéshez szükséges fedezetet. A számlavezető köteles a számlatulajdonostól vagy a 
számlatulajdonos javára érkező fizetéseket a számlatulajdonos nevében elfogadni, és látra szóló betétként vagy letétként 
kezelni. A fizetési számla egyenlege felett a számlatulajdonos jogosult rendelkezni. 
 2. A fizetési megbízási szerződés alapján a megbízott meghatározott pénzösszegnek a megbízó utasítása szerint, a 
kedvezményezett részére történő fizetésére, a megbízó díj fizetésére köteles. A megbízott a fizetési megbízás teljesítését 
mindaddig megtagadhatja, ameddig a megbízó nem nyújt a fizetési megbízás teljesítésére fedezetet. A megbízott 
akkor jogosult díjra, ha a pénzösszeget a kedvezményezettnek átadta, számláján jóváírta vagy számlavezető bankja 
rendelkezésére bocsátotta. 
 3. A faktoring szerződés alapján a faktor meghatározott pénzösszeg fizetésére, az adós harmadik személlyel szembeni 
követelésének a faktorra engedményezésére köteles. Ha az engedményezett követelés esedékességekor a kötelezett nem teljesít, 
az adós a kapott összeg visszafizetésére és kamat fizetésére, a faktor a követelés visszaengedményezésére köteles. A faktor 
köteles a faktorálás tényét és az adós személyét a hitelbiztosítéki nyilvántartásba bejegyezni, ennek hiányában a követelés 
az engedményezés ellenére nem száll át a faktorra. 
 4. A pénzügyi lízingszerződés alapján a lízingbeadó a tulajdonában álló dolog vagy jog határozott időre történő 
használatba adására, a lízingbevevő a lízingtárgy átvételére és lízingdíj fizetésére köteles, ha a lízingbevevő: 

– a lízingtárgy élettartamát elérő vagy meghaladó ideig való használatára jogosult, 

– vagy, ha a használat időtartama ennél rövidebb, a szerződés megszűnésekor a lízingtárgy ingyenesen vagy 
jóval a piaci érték alatti áron történő megszerzésére jogosult, 

– vagy a lízingdíjak összege eléri vagy meghaladja a lízingtárgy szerződéskötéskori piaci értékét. 
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 Nyilvántartásba-vételi kötelezettség: 

– ha a lízingtárgy ingatlan, a lízingbeadó köteles a lízingbeadás tényét és a lízingbevevő személyét a tulajdonjog 
bejegyzésével egyidejűleg az ingatlan-nyilvántartásba bejegyeztetni; 

– ha a lízingtárgy ingó dolog vagy jog, a lízingbeadó köteles a lízingbeadás tényét és a lízingbevevő személyét a 
hitelbiztosítéki nyilvántartásba bejegyezni. 

 A lízingbeadó szavatol azért, hogy harmadik személynek nincs a lízingtárgyon olyan joga, amely a lízingbevevőt 
a használatban korlátozza vagy akadályozza. A lízingtárgy hibája miatt a lízingbeadót kellékszavatosság akkor 
terheli, ha közreműködött a lízingtárgy kiválasztásában. A lízingbevevő szedi a lízingtárgy hasznait, viseli a 
lízingtárggyal járó terheket, költségeket és azt a kárt, amelynek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni. A lízingbevevő a 
díjat a szerződésben meghatározott időszakonként előre köteles megfizetni. 
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________________________________ 
 

BÉRCESI ZOLTÁN 
 

A BIZTOSÍTÉKI SZERZŐDÉSEK 
 

1. A biztosítéki szerződések általában 
 

A Ptk. Hatodik Könyve Harmadik Részének XXI. Címe új szerződéstípusként határozza meg a 
kezességi szerződés és a garanciaszerződés konstrukcióit. Ez szakítás a régi Ptk. szabályozási 
koncepciójával, amely a kezességet és a – garanciaszerződés „elődjeként” funkcionáló – bankgaranciát a 
kötelmi jog általános részi rendelkezései között, szerződést biztosító mellékkötelezettségekként határozta 
meg.  
 

2. A kezességi szerződés 
 

1. A kezességi szerződés fogalma, tárgya, a kezesség jogi természete. A kezességi szerződés fogalma. A kezességi 
szerződés olyan biztosítéki szerződéstípus, amellyel a kezes kötelezettséget vállal a jogosulttal szemben, 
hogy ha a kötelezett nem teljesít, maga fog helyette a jogosultnak teljesíteni (Ptk. 6:416.§ (1) bek.) A 
kezesség tehát a kötelem személyi biztosítéka, amennyiben a kezes a jogosult irányában saját vagyonával 
helytáll, ha a kötelezett a (fő)kötelem tárgyaként meghatározott pénzkövetelést vagy pénzben kifejezhető 
értékkel rendelkező egyéb szolgáltatást nem teljesíti. 

2. A kezesség tárgya. A kezesség vállalható egy vagy több, már fennálló vagy jövőbeni, feltétlen vagy 
feltételes, valamint meghatározott vagy meghatározható összegű kötelezettség biztosítására. A biztosított 
kötelezettség tárgyaként mindenkor csak pénzkövetelés, vagy pénzben kifejezhető értékkel rendelkező 
egyéb követelés szolgálhat. 

3. A kezesség járulékossága. A kezesi szerződés járulékos kötelmet keletkeztet. A kezes kötelezettsége 
tehát tartalmában és terjedelmében a főkötelezettséghez igazodik. Ebből következően a kezesi 
kötelezettség nem válhat terhesebbé, mint amilyen elvállalásakor volt. Kiterjed ugyanakkor a kötelezett 
szerződésszegésének jogkövetkezményeire, valamint a kezesség elvállalását követően esedékessé váló 
mellékkövetelésekre is. 
 4. A kezesség fajai, a kezes jogállása. A Ptk. a kezesség két alapvető fajtájaként egyszerű (sortartásos) 
kezesség és készfizető kezesség között különböztet.  

A kezesség főszabály szerint sortartásos kezesség. A kezest tehát megilleti a sortartás kifogása. Ez azt 
jelenti, hogy a kezes a teljesítést mindaddig megtagadhatja, amíg a jogosult nem igazolja, hogy a követelést 
a főkötelezettel szemben megkísérelte behajtani, de az ésszerű időn belül nem vezetett eredményre.(Ptk. 
6:419.§) 

A kezesség a felek kifejezett megállapodása, vagy a törvény rendelkezése alapján lehet készfizető. A 
készfizető kezesség tehát kivétel a sortartásos kezesség főszabálya alól, amikoris a sortartás kifogását a 
kezes nem érvényesítheti. Ezekben az esetekben tehát a jogosult a kötelezettől és/vagy a kezestől egyaránt 
követelheti a teljesítést. (Ptk. 6:420.§) 

A kezesség sajátos fajtájaként szabályozza a törvény az ún. kártalanító kezesség konstrukcióját. A 
kártalanító kezesség esetén a kezes kifejezetten a követelésnek a kötelezettől be nem hajtható részéért 
vállal felelősséget. (Ptk. 6:421.§) 
 5. A kezes teljesítése, a kezesi kötelezettség megszűnése. A teljesítés esedékessége. A kezes teljesítési 
kötelezettsége a jogosult erre irányuló felszólításával válik esedékessé. A kezes a jogosult felszólítására 
köteles késedelem nélkül teljesíteni, és a teljesítés megtörténtéről a kötelezettet értesíteni. Amennyiben 
azonban a teljesítést megtagadja, úgy erről a kötelezettet és a jogosultat köteles késedelem nélkül értesíteni 
és a teljesítés megtagadásának indokait közölni. 

A teljesítését követően a kezes által teljesített jogosulti követelést a kötelezettel szemben a kezes 
érvényesítheti (megtérítési igény). Ennek érdekében a jogosult köteles késedelem nélkül a kezest a 
kötelezettel szembeni igényérvényesítéshez szükséges tájékoztatással ellátni, illetve részére valamennyi 
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ehhez szükséges okiratot átadni. (Ptk. 6:422.§ (1)-(4) bek.) 
A kezesi kötelezettség megszűnik, így a kezes szabadul a kötelezettsége alól: 
– határozott időre vállalt készfizető kezesség esetén a határidő lejártával; 
– határozatlan időre vállalt kezesség esetén – amennyiben ez a kötelezettnek a jogosulttal szemben 

fennálló, vagy a jövőben keletkező valamennyi kötelezettségét biztosítja – a szerződés három hó-
napos felmondási idővel történő megszüntetésével. 

A jogról való lemondás és a követelés behajthatatlanságának jogkövetkezménye. Mindezeken felül ha 
a jogosult lemond a követelést biztosító valamely jogról, vagy egyébként az ő hibájából a követelés a 
kötelezettel szemben behajthatatlanná válik, vagy a behajtása jelentősen megnehezül, a kezes annyiban 
szabadul a kötelezettsége alól, amennyiben a kötelezettel szembeni megtérítési igénye alapján egyébként 
kielégítést kaphatott volna. (Ptk. 6:424.§-6:426.§) 
 6. Több kezes kötelezettségvállalása. Előfordulhat olyan eset, hogy ugyanazon kötelezettségnek több kezese 
van. A jogosulttal szemben ilyenkor a kezesek helytállási kötelezettsége egyetemleges. A kezesek belső, 
egymás közti viszonyai attól függően értékelendők, hogy a kezesek egymástól függetlenül, vagy egymásra 
tekintettel vállalták a kezességet. 

Ha a kezesek egymásra tekintet nélkül vállalták ugyanazon kötelezettségért a kezességet, úgy egymás 
közötti viszonyukban a kezesi kötelezettség a kezesség elvállalásának sorrendjében terheli őket. (Ptk. 
6:427.§ (1)-(2) bek.) Ha a kezesek egymásra tekintettel vállalják a kezességet ugyanazon kötelezettségért, 
egymás közötti viszonyukban a helytállási kötelezettségük kockázatvállalásuk arányában áll fenn. (Ptk. 
6:427.§ (3) bek.) 
 

3. A garanciaszerződés 
 

1. A garanciaszerződés fogalma, tárgya, jogi természete. A garanciaszerződés fogalma. A garanciaszerződés 
alapján a garantőr arra vállal kötelezettséget, hogy a garanciavállaló nyilatkozatában rögzített feltételek 
esetén a jogosultnak meghatározott összegben fizetést (pénzszolgáltatást) teljesít. (Ptk. 6:431.§ (1) bek.) 
A garanciaszerződés tárgya. A garanciaszerződés tárgya a kötelezett (garantőr) jogosultnak tett fizetési 
igérete, azaz pénzszolgáltatás teljesítésére vonatkozó - meghatározott feltételek bekövetkeztéhez 
kapcsolódó – garanciavállalása. Ennek formája a garantőr garanciavállaló nyilatkozata. A 
garanciaszerződés a garanciavállaló nyilatkozat jogosult általi elfogadásával jön létre. A garantőri 
kötelezettség függetlensége. A garantőr garanciavállaló nyilatkozat szerinti kötelezettsége független attól 
a kötelezettségtől, amelyért garanciát vállalt. A garanciavállalás függetlenségének elvéből következik, hogy 
a garantőr kötelezettsége nem függ a biztosított kötelem érvényességétől, hatályosságától, esetleges 
megszűnésétől, a biztosított kötelezettség mértékétől, illetve a kötelezetti szerződésszegéstől. A 
járulékosság hiánya azt is eredményezi, hogy a garantőr azokat a kifogásokat sem érvényesítheti, 
amelyeket a kötelezett a jogosulttal szemben érvényesíthet.(Ptk. 6:432.§ (1) bek.)  

2. A garancia érvényesítése, a garantőri teljesítés szabályai. A lehívási jog. A garancia érvényesítésének a joga 
(lehívási jog) a jogosultat illető, a jogosult személyéhez kötődő alanyi jog. A jogosult így azt a garantőr 
hozzájárulása - azaz a garanciaszerződés módosítása - nelkül nem ruházhatja át. Arra azonban van 
lehetősége, hogy megjelölje azt a személyt, akinek a garantőr a fizetést teljesíteni köteles. A lehívási jog 
gyakorlása keretében tehát a jogosult utasíthatja a garantőrt arra, hogy helyette egy harmadik személy 
kezéhez teljesítsen.(Ptk. 6:433.§) A garantőr köteles a garancia alapján a vállalt pénzszolgáltatást teljesíteni, 
ha arra a jogosult felszólítja. A fizetési felszólítás írásba foglaltan érvényes (alaki feltétel), valamint 
tartalmilag pontosan meg kell felelnie a garanciavállaló nyilatkozatban meghatározott követelményeknek 
(tartalmi feltétel). A garantőr a jogosulttal szemben a teljesítés kapcsán érvényesítheti mindazon 
kifogásokat, amelyek őt a jogosulttal szemben saját személyében megilletik.  

3. A teljesítés megtagadása. Ha a garantőr a teljesítést megtagadja, köteles e nyilatkozatát is késedelem 
nélkül megtenni, illetve arról – a megtagadás indokát is meghatározva – a kötelezettet és a jogosultat 
értesíteni (Ptk. 6:435.§ (3) bek.) Erre akkor kerülhet sor, ha a garantőr rendelkezésére álló információk 
alapján a jogosult nyilvánvalóan visszaélésszerűen vagy rosszhiszeműen él a lehívás jogával. (Ptk. 6:436.§) 
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________________________________ 
 

NOCHTA TIBOR 
 

A BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSEK 
 

1. A biztosítási szerződés jogi természete és alapvető fogalmai 
 

1. A biztosítási jog – közjogias és magánjogias – joganyag, melyben erőteljesen tételeződik a 
fogyasztóvédelem szempontja. A biztosítási szerződés tradicionálisan a kereskedelmi-magánjogi típusú 
szerződések közé sorolható, mert a gazdasági – kereskedelmi(üzleti) élet velejárója a kockázat és veszély, 
amelyek következményei rendezéséhez a kockázatközösséget és veszélyközösséget teremteni képes 
biztosítás a legalkalmasabb eszköz. A biztosítási szerződések több tekintetben is eltérnek a hagyományos 
szerződési modellektől- speciális sajátosságaikat a következő jellegadó ismérvekkel mutatjuk be: 

– aleatórius szerződések, mert a kockázati és bizonytalansági elemek igen erőteljesen vannak jelen; 

– praestare (helytállási) szolgáltatás vállalását jelentő kötelem a biztosító részéről; 

– a szerződő felek egyensúlytalansága az individuális biztosítások esetén szükségszerűen fennáll; 

– érvényesül az ún. egyoldalú (klaudikáló) kogencia ami azt jelenti, hogy a biztosítási szabályzattól a 
biztosító egyoldalúan csak akkor térhet el ha azt a biztosított javára teszi; 

– e szerződésnél a jóhiszeműség és tisztesség követelményének különösen nagy súlya van a szerződés 
valamennyi létszakaszában; 

– a biztosítási jogviszony jogszabályon és tagsági viszonyon is alapulhat; 
2. A biztosítás szerződési jogi alapfogalmai: 

– biztosítási érdek: biztosítási érdek nélkül nincs biztosítás, lehet vagyoni, személyi érdek, amelynek 
sérelmére a biztosító fedezetet nyújt; 

– biztosítási érték: a biztosítási érdek mértéke; 

– biztosítási összeg: a biztosító helytállási(szolgáltatásnyújtási) kötelezettségének felső határa; 

– biztosított: a biztosítási érdek hordozója; 

– szerződő fél: a biztosítást a saját személyére vagy harmadik személy javára megkötő fél; 

– kedvezményezett: a biztosítási összeg felvételére jogosult személy; 

– biztosítási esemény: ennek bekövetkezése a biztosító helytállásának elengedhetetlen feltétele, jóllehet 
a biztosító emellett nyújthat kármegelőzési mellékszolgáltatásokat is; a kockázatviselés kezdetét követően kell 
bekövetkeznie; 

– a biztosítási időszak: a biztosítási időszak az a szerződésben meghatározott időtartam, amelyre a díj 
vonatkozik; ez főszabály szerint egy év. 

3. A biztosítási szerződés fogalma: a biztosítás a biztosítottak meghatározott és biztosítható kockázataira 
vonatkozó fedezet megteremtése kockázatközösség megszervezésével és kockázatarányos díjfizetési kötelezettség 
előírásával. A Ptk. alapján a biztosító főkötelezettsége az, hogy a szerződésben meghatározott kockázatra 
fedezetet nyújtson, és ehhez kapcsolódóan köteles a kockázatviselés kezdetét követően bekövetkező 
biztosítási esemény bekövetkezése esetén a szerződésben meghatározott szolgáltatást teljesíteni. A 
szerződő fél főkötelezettsége a díjfizetés. Biztosítási szerződést csak visszterhesen lehet kötni, az ingyenes alakzata 
fogalmilag kizárt. Alanyai: A biztosító az a személy, amely a biztosítás keretében megszervezi a hasonló 
kockázatoknak kitett személyek közösségét, és az ő kockázatukat díjfizetés ellenében átvállalja. Az ügyfelek pedig 
azok a személyek, akik a biztosítóval a biztosítási jogviszony részeként szerződéses jogviszonyba kerülnek. 

4. A biztosítási szerződések felosztása a következő: a Ptk. a biztosítási szerződéseket a biztosító 
szolgáltatása alapján osztja fel kár- és összegbiztosításokra: 

– kárbiztosítás esetén a biztosító szolgáltatása a biztosítottat ért vagyoni kár meghatározott módon és mértékben 
való megtérítése; 

– összegbiztosításnál a biztosítónak a biztosítási esemény bekövetkeztekor az előre meghatározott vagy előre 
meghatározott számítási mód szerint meghatározható összeget kell megfizetnie függetlenül attól, hogy a 
biztosítási eseménynek milyen hatása van az ügyfél vagyoni helyzetére.  
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Az egyéni és csoportos biztosítások: azokat a biztosításokat tekintjük egyéni biztosításnak, amelyekben a 
biztosítotti személyi kör előre, zártan és pontosan (név szerint) meghatározott. Ezzel szemben a csoportos biztosításoknál 
nem határozzák meg előre zártan és pontosan (név szerint) a biztosítotti kört, hanem annak megállapítása, 
hogy ki minősül biztosítottnak, valamely csoporthoz (szervezethez) való tartozás, a biztosítottak és a szerződő 
fél között fennálló jogviszony vagy egyéb kapcsolat alapján történik. 

5. A biztosítási szerződés megkötése: a Ptk. azt tekinti tipikus esetnek, hogy a szerződés megkötésére 
vonatkozó ajánlatot a szerződő fél teszi. A biztosítási szerződés általában a felek írásbeli megállapodásával jön 
létre, de az írásbeliség elmaradását a fedezetet igazoló dokumentum vagy kötvény kiállításával lehet pótolni. A 
biztosító hallgatásával csak akkor jöhet létre a szerződés, ha a szerződő fél fogyasztó. 

6. A szerződés hatálybalépésének időpontja elsősorban a kockázatviselés kezdete miatt fontos: a Ptk. az ajánlat 
biztosító részére történő átadását tekinti a hatályba lépés napjának. Emellett a hatálybalépése kapcsán jelentős 
a biztosítási díj (vagy első részletének) esedékessé válása. 

A kockázatviselés a felek által meghatározott időpontban, ilyen kikötés hiányában a szerződés megkötésekor 
kezdődik. Arra is van lehetőség, hogy a kockázatviselés már az ajánlat benyújtásának időpontját megelőzően is 
elkezdődjön: ilyen eset a retroaktív fedezetvállalás. Van lehetőség az ún. előzetes fedezetvállalásra is a szerződés 
megkötéséig vagy az ajánlat visszautasításáig, de legfeljebb ez kilencven napig érvényes. A biztosító a kockázat 
megnövekedése esetén a szerződés módosítását kezdeményezheti, vagy a szerződést felmondhatja.  

A szerződés hatályba lépésével megkezdődik a biztosítót terhelő főkötelezettség, a praestare jellegű szolgáltatás 
nyújtása, a díjfizetési kötelezettség pedig a szerződő fél főkötelezettségének hatályba lépését jelenti. A szerződő fél 
akár első, akár folytatólagos díjrészletre vonatkozó fizetési késedelme csak akkor vezethet a biztosítási szerződés 
megszűnéséhez, ha előzetesen a biztosító írásban eredménytelenül szólítja fel a szerződő felet a díj megfizetésére. A 
biztosítónak a fizetési felszólításban figyelmeztetnie kell a következményekre a szerződő felet. Ha a 
póthatáridő eredménytelenül telik el, akkor a szerződés az esedékesség napjára visszamenő hatállyal megszűnik 
meg, kivéve, ha a biztosító a díjkövetelést késedelem nélkül bírósági úton érvényesíti.  
 

2. Az egyes biztosítási szerződések 
 

1. A kárbiztosítási szerződés alapján a biztosító az ügyfél kárát a szerződésben meghatározott módon és mértékben 
megtéríti. A kárbiztosítások számos vagyoni kockázatra kínálnak fedezetet: járművekben bekövetkező károk 
(casco), tűz- és elemi károk, fuvarozás során bekövetkező károk, mezőgazdasági károk, de a kárbiztosítások közé 
tartozik például a felelősségbiztosítás, a jogvédelmi biztosítás vagy a temetési biztosítás is. 

A kárbiztosítások sajátossága, hogy a biztosító a szolgáltatását nem feltétlenül pénzösszeg megfizetésével 
nyújtja, hanem azt természetben is nyújthatja: például segítségnyújtás-biztosítás keretében a biztosító 
vállalhatja, hogy ha az ügyfél autója külföldön meghibásodik, akkor megszervezi az autó hazaszállítását, 
valamint az utasok elszállásolását és hazautazását. 

A kárbiztosítások legfőbb alapelve a túlbiztosítás tilalma. Ennek megfelelően a biztosító szolgáltatása nem 
haladhatja meg az ügyfél által elszenvedett kár mértékét, mert az káron szerzéshez vezetne. 

Az ún. kizárás alkalmazásakor a biztosító tételesen meghatározza azokat az eseteket, amelyek nem tartoznak 
bele a biztosított kockázatba, így bekövetkezésük nem minősül biztosítási eseménynek, ezért a biztosító szolgáltatást 
sem nyújt. Ezzel szemben mentesülésről akkor van szó, ha biztosítási esemény következik be, de az olyan okra 
vezethető vissza, amely miatt nem várható el a biztosítótól, hogy teljesítsen. 

2. A felelősségbiztosítás olyan kárbiztosítás, amelynél fogva a biztosító vállalja az ügyfelet ért olyan vagyoni károk 
és esetleg sérelemdíj megtérítését, amelyek őt annak folytán érik, hogy ő valamely esemény folytán köteles valamely harmadik 
személyt ért vagyoni és személyi károkat megtéríteni. Számos olyan tevékenység végzésével kapcsolatban jogszabály 
előírja a kötelező felelősségbiztosítás megkötését, ahol a károsultak védelme ezt indokolja (pl. gépjármű 
üzemeltetése, egészségügyi szolgáltatás nyújtása, ügyvédi, közjegyzői tevékenység). Ha a kárt vagy nem 
vagyoni sérelmet az ügyfél vagy az ő érdekkörébe tartozó személy jogellenesen, szándékos vagy súlyosan gondatlan 
magatartásával okozta, akkor a biztosító a teljesítését a károsult felé megtagadhatja. 

A biztosító a szolgáltatását nem a biztosítottnak, hanem közvetlenül a károsultnak teljesítheti. E szabály a 
károsult érdekeit veszi figyelembe: elhárítja annak lehetőségét, hogy a biztosított a biztosítási összeget másra 
fordítsa. Ugyanakkor a károsult az igényét nem érvényesítheti közvetlenül a biztosítóval szemben, hanem a biztosítottól 
követelheti a teljesítést, a biztosított pedig a felelősségbiztosítási jogviszony alapján követelheti a biztosítótól, hogy a 
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szolgáltatást teljesítse a károsult számára.  
3. Az összegbiztosítási szerződések humán kockázatok biztosítására köthetőek. Ezek a kockázatok pénzben nem 

fejezhetőek ki, ezért a biztosítási összeget a felek szabadon határozhatják meg. Ez a szabadság 
értelemszerűen nemcsak egy szerződés keretén belül, hanem több szerződés esetén is érvényesül: az ügyfél 
az adott biztosítási érdekre és kockázatra bármennyi biztosítást köthet, és mindegyik alapján követelheti a teljes biztosítási 
összeget a biztosítási esemény bekövetkezésekor. A szerződés létrejöttéhez és módosításához a biztosított írásbeli 
hozzájárulása szükséges, ha a szerződést nem ő köti meg. Ennek megfelelően a biztosított hozzájárulása nélkül kötött 
biztosítási szerződésnek a kedvezményezett kijelölését tartalmazó része semmis; ilyen esetben 
kedvezményezettnek a biztosítottat vagy örökösét kell tekinteni. Ugyanis vélelmezhető az, hogy a 
biztosítottnak érdekében áll a biztosítás megkötése, ha az az ő vagy halála esetén az örököse javára szól. 

4. A Ptk. két csoportra osztja az életbiztosítási szerződéseket: kockázati és nem kockázati életbiztosításokra. 
Kockázati (vagy haláleseti) életbiztosítás esetén a biztosító csak abban az esetben fizeti ki a biztosítási összeget 
a kedvezményezett javára, ha a biztosított a biztosítás futamideje alatt meghal. A biztosítás kifizetés nélkül 
szűnik meg, ha a biztosított a lejáratkor életben van. A nem kockázati életbiztosításoknak az a legfontosabb 
jellemzőjük hogy van lejárati szolgáltatásuk és visszavásárlási értékük: csak e biztosításokhoz kapcsolódnak 
maradékjogok. A kedvezményezett az a személy, akinek összegbiztosítás esetén a biztosítási összeg kifizethető. A 
kedvezményezett a szerződésben megnevezett személy, vagy bemutatóra szóló kötvény birtokosa. Nemcsak a 
biztosított örököse lehet a kedvezményezett, hanem a biztosított is, mert nem kockázati életbiztosítások esetén 
a biztosított életében is van lehetőség a biztosítási összeg kifizetésére, ezért értelemszerűen a biztosított 
örököse csak a biztosított halála esetén lesz a kedvezményezett. A biztosítási összeg nem képezi a hagyaték 
részét akkor, ha a kedvezményezett a biztosított örököse. 

5. A balesetbiztosítási szerződés esetén a biztosított kockázat különösen a biztosított baleset miatt bekövetkező 
halála, egészségkárosodása vagy rokkantsága. Biztosított csak természetes személy lehet, és a biztosított kockázat nem 
foglalhat magában olyan a balesetből fakadó hátrányokat, amelyek tisztán vagyoni jellegűek.  6. Az 
egészségbiztosítási szerződés lehet kár- és összegbiztosítás vagy ezek kombinációja is. Elhatárolhatóak az egészség 
helyreállítására és megőrzésére szolgáló egészségbiztosítások, valamint az egészség elvesztéséből fakadó közvetett 
hátrányok kompenzálását célzó egészségbiztosítások. A kárbiztosításokon belül megkülönböztethetők az 
utólagos megtérítést biztosító egészségbiztosítások és a szolgáltatásfinanszírozó egészségbiztosítások.  
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________________________________ 
 

BENKE JÓZSEF 
 

A SZERZŐDÉSES ALIMENTÁCIÓ ALAPVETÉSE: 
A TARTÁSI ÉS AZ ÉLETJÁRADÉKI SZERZŐDÉS 

 
 1. Az ún. alimentáció a latin alimentare (táplálni) szóból származtatott főnév, mely jelenti mindazokat a 
polgári jogi – vagy a törvényből fakadó, főként családjogi, vagy pedig szerződésen alapuló – kötelezettségeket, 
amely alapján a szolgáltatás nyújtója a másik fél számára valamilyen, a megélhetést és életkörülményeket 
alapvetően befolyásoló, pl. gondozási, táplálási-ellátási, eltartási, jövedelemkiegészítési szolgáltatást nyújt. 

2. A tartási, illetve a tartási funkciójú járadéki szolgáltatás a Ptk.-ban számos helyen sajátos megítélés és 
szabályozás alá esik, így pl.: 

– beszámításnak csak a túlfizetett tartásdíj- és járadékköveteléssel szemben van helye [6:51. § (1) bek.]; 

– a jogosult a harmadik személy részéről felajánlott teljesítést nem köteles elfogadni [6:57. § (1) bek.]; 

– a tartási és járadékkövetelés a jogosult személyéhez kötött, így engedményezése semmis [6:194. § (3) bek.]; 

– az életfenntartás céljára adott és arra felhasznált juttatást jogalap nélküli gazdagodás címén visszakövetelni nem 
lehet (6:581. §); 

– a tartásra kötelezett akarata ellenére is helyénvalónak kell tekinteni a beavatkozást tartási 
kötelezettség teljesítése érdekében [6:584. § (2) bek.]; 

– a tartásra rászorult leszármazó részére nyújtott tartást akkor sem kell osztályra bocsátani, ha azt az 
örökhagyó kifejezetten kikötötte [7:56. § (3) bek.]; 

– nem tartozik a kötelesrész alapjához a házastárs vagy az élettárs, továbbá a leszármazó részére 
nyújtott tartás értéke [7:81. § (1) bek. d) pont]. 

3. a) A tartási szerződés a szolgáltatás tárgyát tekintve világosan elkülönül valamennyi más szerződéstől: 

– mert e szolgáltatás sajátos, egyedi vonásokkal bír, ill. 

– mert e szolgáltatás egyes elemei más szerződésekben is megtalálhatóak, ugyanakkor azokat a tartási 
szerződés különös módon egyesíti. 

A tartási szerződés és a szolgáltatás főbb sajátosságai a következők: 

– a felek fokozott bizalmi viszonya és ennek folytán a felek fokozott együttműködési kötelezettsége, 

– a szolgáltatás kölcsönösen és fokozottan személyhez kötött jellege, 

– a szolgáltatás alimentációs, azaz ellátó, tápláló, fenntartó jellege, 

– a szolgáltatás járadékszerűsége, 

– a szolgáltatás irreverzibilis (visszafordíthatatlan) jellege, 

– a jogviszony tartóssága és huzamossága, 

– a szerződés fokozott kockázata. 
b) Tartási kötelezettség törvényen is alapulhat. Az ex lege tartási kötelezettség alapulhat a házassági 

életközösség megszűnésén [4:29. § (1) bek. I. fordulat]; a házasság felbontásán [4:29. § (1) bek. II. 
fordulat]; az élettársi életközösség megszűnésén [4:86. § (1) bek.]; az egyenesági rokoni [4:96. § (1) bek.] 
kapcsolaton (4:194. § és 196. §); testvéri kapcsolat esetén a kiskorú testvér felé (testvértartás; 4:197. §); az 
ún. tényleges családi kapcsolaton (4:200. §): a mostohaszülői–mostohagyermeki (4:198. § és 200. §) 
kapcsolaton mindkét irányban, és ugyanígy a nevelőszülői–neveltgyermeki kapcsolaton (4:199–200. §). 

c) Tartási szerződés alapján a tartásra kötelezett a tartásra jogosult körülményeinek és szükségleteinek megfelelő 
ellátására, illetve gondozására, a tartásra jogosult ellenérték teljesítésére köteles. A tartási szerződést írásba kell 
foglalni. A tartási kötelezettség kiterjed: a lakhatás biztosítására, az élelemmel és ruházattal való ellátásra, a 
gondozásra, betegség esetén az ápolásra és gyógyíttatásra, halál esetén illő eltemettetésre. 

d) A tartási szerződés megszűnik: 

– a tartásra jogosult halálával; 

– a tartásra kötelezett halála esetén a tartási kötelezettség az örökhagyó tartozásaiért való felelősség szabályai 
szerint annyiban száll át a tartásra kötelezett örökösére, amennyiben a kötelezett haláláig nyújtott tartás az 
ellenszolgáltatást nem fedezi; 



 

134 
 

– több jogosult javára szóló szerződés esetén az egyik jogosult halála után a túlélő jogosult változatlanul 
követelheti az oszthatatlan szolgáltatásokat, ideértve a megszokott életvitel folytatásához szükséges 
szolgáltatásokat, és arányosan tarthat igényt az osztható szolgáltatásokra. 

e) Ha a tartási kötelezettség ellenében a kötelezettre ingatlan tulajdonjogát ruházzák át, és a jogosult 
felhívására a kötelezett a tartás biztosítására megfelelő biztosítékot nem ad, a jogosult kérelmére az ingatlan-
nyilvántartásba az átruházott ingatlan terheként tartási jogot kell bejegyezni. A kötelezett szerződésszegése esetén a 
jogosult a biztosítékból vagy bejegyzés esetén az ingatlanból kielégítést kereshet. 

f) A tartási szerződés módosítása és megszüntetése: 

– a bíróság a tartási szerződést bármelyik fél kérelmére a felek érdekeinek figyelembevételével módosíthatja, ha a 
szerződés változatlan tartalommal történő fenntartása különösen a felek megromlott viszonyára tekintettel 
indokolatlan; 

– ha valamelyik fél magatartása vagy körülményei folytán a természetben való tartás lehetetlenné vált, bármelyik 
fél kérheti a bíróságtól a szerződés végleges vagy az említett körülmények megszűntéig tartó módosítását 
életjáradéki szerződéssé; 

– ha a szerződés célja így sem valósítható meg, bármelyik fél kérheti a bíróságtól a szerződés 
megszüntetését; 

– a bíróság a felek kérelméhez nincs kötve, de nem alkalmazhat olyan jogkövetkezményt, amely ellen mindkét 
fél tiltakozik. 

g) Ingyenes tartási szerződés: ha a körülményekből más nem következik, a közeli hozzátartozók között létrejött 
tartási szerződésből folyó kötelezettségek teljesítéséért ellenszolgáltatás nem jár. Az ingyenes tartási 
szerződés a tartásra kötelezett halálával is megszűnik. 

4. a) Az életjáradéki szerződés alapján a kötelezett a jogosult javára, annak haláláig, meghatározott 
pénzösszeg vagy más helyettesíthető dolog időszakonként visszatérő szolgáltatására, a jogosult ellenérték teljesítésére 
köteles. Az életjáradékot havonta előre kell teljesíteni. A jogosult a 6 hónapnál régebben lejárt és alapos ok nélkül 
nem érvényesített járadékot bírósági úton nem követelheti (naturalis obligatio).  

b) Az életjáradéki szerződés a tartási szerződés e sajátosságaitól jelentősen eltér: 

– a bizalmi jelleg és a személyhez kötöttség megvan, de nem döntő, 

– a szolgáltatások irreverzibilitása jelentősen kisebb, 

– az alimentáció módja (járadék) lényegileg eltér, és 

– a szerencseelem (magas kockázatiság) hasonlóan van jelen. 
A szerződésből fakadó járadékfizetési kötelezettség alapulhat: életjáradéki, öröklési, életbiztosítási, 

balesetbiztosítási szerződésen, illetve tartási szerződés jogcímének életjáradéki szerződéssé történő módosításán is. 
c) A járadékfizetési kötelezettség ugyancsak alapulhat törvény rendelésén tipikusan bizonyos károkozások 

esetében: a jövőben rendszeresen felmerülő károsodást eredményező [6:527. § (2) bek.]; a károsult munkaképesség-
csökkenéséhez és jövedelemkieséséhez vezető (6:528. §); a más személy tartására kötelezett személy halához [6:529. § 
(1) bek.] vezető károkozáson. 
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________________________________ 
 

FABÓ TIBOR 
 

A POLGÁRI JOGI TÁRSASÁG 
 

1. A polgári jog társaság (PJT) sajátosságai, jogi meghatározása, fogalmi elemei 
 

1. A magyar jogrend szabályai szerint közös céljaik elérése érdekében akár természetes, akár jogi szemé-
lyek hozhatnak létre olyan kapcsolatokat egymással, amelyek eredményeként elkülönült jogalany (gazdasági 
társaságok, egyesületek, alapítványok) jön létre, vagy polgári jogi társasági szerződést kötnek, amely nem 
keletkeztet a társaság számára elkülönült jogalanyiságot. A PJT működése során nem a társaság maga, ha-
nem annak tagjai lesznek mindazon jogok és kötelezettségek hordozói, amelyek a működés során keletkez-
tek. Az ilyen típusú együttműködések létrehozásához sem szükség, sem jogi lehetőség nincs bármiféle ha-
tósági nyilvántartásba vételre. Maga a tagok szóbeli, írásbeli megállapodása vagy ráutaló magatartása szük-
séges és egyben elegendő a társaság keletkezéséhez. 

2. „Polgári jogi társasági szerződéssel a felek (a továbbiakban: tagok) arra vállalnak kötelezettséget, hogy 
közös céljuk elérése érdekében együttműködnek, a közös cél megvalósításához szükséges vagyoni hozzájá-
rulást teljesítenek, és tevékenységük kockázatát közösen viselik.” Ebből következően a PJT létrejöttéhez és 
meglétéhez négy együttes feltétel megléte elengedhetetlen: a közös cél, az együttműködés, a vagyoni hozzájárulás 
és a közös kockázatviselés. 

A célokat illetően a Kódex semmilyen meghatározást nem tartalmaz. Üzleti tevékenység sem kizárt, 
ugyanakkor a PJT az üzletszerű gazdasági tevékenység végzéséhez aligha megfelelő forma, mivel létezése és 
működése – hatósági nyilvántartásba vétel hiányában – nem elég átlátható az üzleti partnerek számára. PJT 
működtetésével tagjainak a célja inkább a tevékenységük összehangolása például különböző pályázatokon, 
közbeszerzéseken való részvétel kapcsán vagy csak egyesíteni erőfeszítéseiket valamely sport, kulturális vagy 
más társadalmi tevékenység végzésére anélkül, hogy ehhez egyesületet működtetnének. 

Mindegyik tag a szerződésükben megállapítottaknak megfelelően köteles vagyoni hozzájárulást teljesí-
teni (megállapodás hiányában egyenlő arányban). Azt a tagot, aki vagyoni hozzájárulását nem teljesíti, bár-
mely másik tag perelheti a szerződésszerű teljesítést követelve. A tag mulasztása a társaságból való kizárás-
hoz is vezethet. 
 

2. A PJT működése; ügyvitel, képviselet 
 
Az ügyvitel a közös cél eléréséhez szükséges belső döntéshozatalt jelenti. Az ügyek vitelére a tagok 

együttesen jogosultak. Rendelkezhetnek úgy is, hogy meghatározott tagot vagy tagokat jogosítanak fel az 
ügyvezetésre. A társaság tagjain kívül más nem jogosítható fel. Az ügyvitel személyesen látandó el. 

A képviselet a társaság céljainak eléréséhez szükséges, harmadik személyekhez szóló jognyilatkozatok 
tételét jelenti. A társasági szerződésben a tagok a társaság bármely tagját felhatalmazhatják a többi tag kép-
viseletére a harmadik személyekkel folytatott tárgyalások során. Míg az ügyvitel szigorúan kapcsolódik a 
tagsághoz, addig képviseleti jog nem tag számára is biztosítható. 
 

3. Külső viszonyok 
 

A külső viszonyok egyik legfontosabb kérdése a társasági célok megvalósítása érdekében kötött szerző-
désekben vállalt, a tagokat terhelő kötelezettségek teljesítése. Nincs olyan kifejezett szabály, amely egyetem-
leges kötelezettségüket állapítaná meg. Felelősségük módja a többalanyú kötelmek szabályai szerint alakul. 
A másik fontos kérdés, hogy a hitelezőnek van-e joga arra, hogy a társaság tagja által a társaság céljaira 
rendelkezésre bocsátott vagyoni hozzájárulást a taggal szembeni követelése kapcsán megszerezze. A hoz-
zájárulás ténylegesen a tag és nem a PJT tulajdona, mégsem szolgálhat egyik tag hitelezője követelésének 
közvetlen kielégítésére. A hitelező akkor támaszthat erre követelést, ha a PJT szerződés már megszűnt és a 
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tagok elszámoltak egymással. A hitelezőnek végrehajtást kell vezetnie erre a részre és ennek során gyako-
rolnia a tagot megillető rendes felmondás jogát [6:508. § (1)-(3)]. 
 

4. A PJT, illetve a tagsági viszony megszűnése; az elszámolás 
 

1. A PJT nem több mint elkülönült jogalanyt nem keletkeztető, a tagokat összekötő, egyesítő szerződéses 
viszony. Ebből annak kellene következnie, hogy bármely tag bármely okból történő kiválásával a társaság 
megszűnjön. A Kódex azonban bizonyos helyzetekben lehetővé teszi, hogy ennek bekövetkezte elkerülhető 
legyen. A szerződés és a tagsági viszony megszűnésére is vezető körülmények az alábbiak: 

– három hónapos határidővel történő megszüntetés felmondással, 

– felmondási idő nélküli felmondás valamely fontos okból, 

– a tag halála vagy jogutód nélküli megszűnése. E körülmények a tagsági viszony megszűnésével járnak. 
A tag kizárása olyan további ok, amely csak a tagsági viszonyt és nem a társasági szerződést szünteti meg. 

Az első két pontban említett okok szükségképpen vezetnek a társasági szerződés megszűnéséhez is. 
Általános szabályként a tag halála (jogutód nélküli megszűnése) szintén megszünteti a társaságot, de a 

maradó tagok dönthetnek a szerződésnek az elhunyt (megszűnt) tag nélküli fennmaradásáról. A kizárás 
joghatása nem a PJT megszűnése, hanem az olyan tag tagsági viszonyának megszüntetése, akinek magatar-
tása vagy az érdekkörébe tartozó okból valamely másik tagot a rendkívüli felmondás joga illetné meg. 

2. Ha a társasági szerződés vagy a tagsági viszony megszűnik a tagok között, illetve a kizárt taggal és a 
többi taggal vagy a tag jogutódjával és a többi taggal el kell számolni. 
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FABÓ TIBOR 
 

AZ ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT 
 

1. Elismert párkapcsolatok a magyar jogban 
 

A magyar polgári jog két ember között három – egyidejűleg érzelmi és vagyoni – viszonyt ismer el: 

– a Polgári Törvénykönyv Családjogi Könyve (Negyedik Könyv) szerinti házasság egy férfi és egy nő között. 
Házasság akkor jön létre, ha az együttesen jelen lévő férfi és nő az anyakönyvvezető előtt 
személyesen kijelenti, hogy egymással házasságot köt. Két azonos nemű személy nem köthet 
házasságot. 

– A bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló 2009. évi XXIX. törvény szerinti bejegyzett élettársi kapcsolat, 
amely két, azonos nemű személy által létesített kapcsolat. Néhány kivétellel a házassághoz hasonló 
jogi helyzetet biztosít. A kapcsolat létrejöttéhez az anyakönyvvezető általi bejegyzés szükséges. 
Bejegyzés hiányában az azonos nemű pár kapcsolat csupán élettársi viszony. 

– Élettársi kapcsolat, amelyet a Kódex 6:514-517. §-ai szerint két különböző vagy azonos nemű személy 
hozhat létre. 

 
2. Az élettársi kapcsolat jellegzetességei. Létrehozása és megszűnése 

 
A korábbiakban említetteknek megfelelően, miként azt a Kódex 6:514. § (1) bekezdése meghatározza: 

„Élettársi kapcsolat áll fenn két olyan, házasságkötés nélkül közös háztartásban, érzelmi és gazdasági kö-
zösségben (a továbbiakban: életközösség) együtt élő személy között, akik közül egyiknek sem áll fenn mással 
házassági életközössége, bejegyzett élettársi életközössége vagy élettársi kapcsolata, és akik nem állnak egy-
mással egyenesági rokonságban vagy testvéri kapcsolatban.” 

Az élettársi kapcsolat szerződéses viszony, amellyel családjogi kapcsolat nem jön létre. Az élettársi vi-
szony a fentiekben idézett rendelkezés szerint ténykérdés (de facto kapcsolat). 

A kapcsolat nyilvántartásba vétele nem szükséges, ugyanakkor a pár közjegyzőtől kérheti kapcsolatuk 
nyilvántartásba vételét. Ennek következtében nyilvántartással igazolt élettársak lehetnek. 

Az élettársi kapcsolat megszűnik a házasságkötéssel vagy bejegyzett élettársként történő bejegyzéssel, 
vagy a kapcsolat megszűnésével. 
 

3. Az élettársak vagyoni viszonyai 
 

Vagyoni viszonyaikat az élettársak kétféleképpen rendezhetik: 

– Élettársi szerződés megkötésével, amely akkor érvényes, ha ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba 
foglalják. Tartalmazhat bármilyen olyan vagyoni jogokat érintő rendelkezést, amelyet a Kódex a 
házassági vagyonjogi szerződésre tartalmaz, vagy egyébként összhangban van a Kódex- szel. 

– Hagyatkozhatnak a Kódex 6.516. §-ában foglaltakra. Ennek következtében együttélésük alatt önálló 
vagyonszerzőknek tekintendők. Együttélésük megszűntével a közösen szerzett vagyon megosztását 
bármelyik fél kérheti a szerzésben való közreműködés arányában. A háztartásban végzett munkát és 
a gyermeknevelést, valamint a másik élettárs vállalkozásában végzett munkát a szerzésben való 
közreműködésnek kell tekinteni. Ha az arány nem állapítható meg, azt egyenlőnek kell tekinteni, 
kivéve, ha ez bármelyik élettársra nézve méltánytalan vagyoni hátrányt jelentene. 
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________________________________ 
 

NOCHTA TIBOR 
 

A KÁRTÉRÍTÉSI JOG ALAPVETÉSE 
 

1. A kártérítési felelősség alapintézményei, általános szabályai 
 

1. A kártérítési jog nem azonos a kártérítési felelősség joganyagával, annál szélesebb körű kötelem a kártérítés. A 
kártérítési kötelezettség akkor felelősségi szankció, ha jogellenes magatartással okozták a kárt, akár ez a 
magatartás szerződésszegésben akár szerződésen kívüli deliktumban áll, sőt ez utóbbi körben még 
felróhatóság is társul a jogellenességhez. A kártérítési jog egy alapvetően kógens normákból álló, plurális, 
homogén jogi rezsimet nem teremtő joganyaga a magánjognak.  

2. A magánjogtudomány megkülönbözteti a magánjogi kötelezettséget a felelősségtől. A kötelezettség jelenti a 
jog részéről a jogosult felé tanúsítandó parancsolt magatartást önmagában szankció nélküli védtelenségben, 
mint puszta jogi kívánalmat, míg a felelősség a szankciók összességét, a vagyon vagy a személy ellen irányuló 
kényszereszközöket, amelyekkel a jog érvényt szerez a maga parancsának. A polgári jog szabályai között számos 
szankció nélküli kötelezettséget előíró normát találunk. Ilyen példának okáért a jóhiszemű és tisztességes 
eljárás követelményét deklaráló szabály.  

A kártérítési kötelezettség a polgári jogi szankciórendszernek egy olyan fajtája, amely felelősségi 
karakterű. A szerepe lehet elsődleges, mert a vagyoni érdeksérelmet közvetlenül egy jogellenes és felróható 
kárt okozó magatartás alapozza meg, ugyanakkor más magánjogi jogkövetkezményeken túl, azokat 
kiegészítve is alkalmazást nyerhet természetesen ugyancsak a felelősségi feltételek fennállása esetén. 
Amennyiben egy magánjogi jogsértés kárt is okoz akkor e tényállás következménye csak akkor lesz a 
kártérítési felelősség megállapítása, ha annak feltételeit sikerül bizonyítani. 

3. A kártérítési felelősség céljai, elvei. A kártérítési kötelem, mint szankciókötelem a károkozó terhére 
keletkezik, amely mindig feltételez egy a károsult által bizonyított jogalapot is. Ha hiányzik a kártérítés jogalapja, 
akkor a kár azt terheli, akit ért (casum sentit dominus). A kártérítési felelősség alapvető céljai a megelőzés-nevelés 
(prevenció), valamint a reparáció (kiegyenlítés). A teljes kártérítés elve párhuzamosan kell, hogy működjön a 
káron szerzés tilalmával, mert ez által válhat végső soron megelőző-nevelő hatásúvá. Káron szerzés esetén a 
többlet (gazdagodás) kiadására vonatkozó igény ugyanakkor nem kártérítési igény, hanem a gazdagodás 
kiadására vonatkozik és ennyiben a jogalap nélküli gazdagodás körébe illeszkedik. 

4. A felelősség alapvető alakzatai a következők: 

– személyes és vagyoni felelősség: az előbbi esetén a személyével (pl. elégtétel adás), míg utóbbi esetben, a 
polgári jogban tipikusan a vagyonával köteles helytállni a felelős személy (kártérítés); 

– objektív és szubjektív felelősség: objektív felelősség az a felelősség, amely független a károkozói 
tudattartalomtól, a vétkességtől, míg a szubjektív felelősség a vétkességen alapuló felelősséget 
jelenti azzal, hogy a mérce az adott helyzetben általában elvárható magatartás; 

– egyenes és járulékos felelősség: egyenes felelősség esetén a kötelezettségi szál és a felelősség szál 
egybeesik, ugyanazt a személyt terheli a felelősség, akit a kötelezettség. Járulékos felelősség esetén 
vagy közvetlen a járulékos kötelezett felelőssége, azaz egy sorban felel az adóssal 
(egyetemlegesség), de lehet mögöttes is, amikor a követelést nem lehet az adóstól behajtani ezért 
a mögöttes felelős áll helyt (például az egyszerű kezes); 

– korlátlan és korlátolt felelősség: a felelősség a polgári jogban általában korlátlan, amely lehet közvetlen 
is (például a polgári jogi társaság tagjainak a felelőssége), és mögöttes (például a közkereseti 
társaság tagjainak mögöttesen áll fenn a helytállási kötelezettsége). Tere van a magánjogban 
ugyanakkor a korlátolt felelősségnek, mint csonka kötelemnek is, mely esetekben a helytállási 
kötelezettség meghatározott vagyontömegre vagy vagyontárgyakra korlátozódik (ilyen például a pro viribus 
és cum viribus felelősség valamint pl. a kft. tagjának helytállási kötelezettsége); 

– a polgári jogban ismert további felelősségi alakzatok: 

• a custodia felelősség a vis maior határáig, 

• a del credere felelősség: pl. a bizományos oldalán a harmadik személy szerződésszegéséért; 
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• az eredményfelelősség: pl. a vállalkozó felelőssége, 

• a feltétlen felelősség, amely a kimentést egyáltalán nem tűr, ennek esetében inkább beszélhetünk 
kockázatmegosztásra visszavezethető kártelepítésről. 

5. A kontraktuális és a deliktuális felelősség elkülönítése: a magánjogi kártérítési felelősség duális, azaz 
szétválasztásra került a szerződésszegésen alapuló (kontraktuális) és a szerződésen kívüli (deliktuális) kártérítési 
felelősség. A szerződések esetében a felelősségi szabályozás valójában kockázatmegosztást és kockázattelepítést 
jelent. A szerződésszegő nem mentheti ki magát a csupán a felróhatósága hiányának bizonyításával, miként ez a 
szerződésen kívüli (deliktuális) felelősségi kötelem esetén elegendő.  

A két felelősségi tényállás különbsége abban is áll, hogy a károsult és károkozó érdekhelyzete eltérő. 
Míg a szerződéses jogviszonyokban a feleknek már a szerződéskötéskor van lehetősége jobban kalkulálni 
a lehetséges kárkockázatokat és ennek megfelelően alakítani a szerződéses kötelezettségvállalásaikat, addig a 
szerződésen kívüli kár általában váratlan, a károkozó és a károsult között a kárkötelem tipikusan a 
jogellenes kár bekövetkezésével keletkezik. 

Deliktuális felelősség esetében a károkozó és a károsult között a károkozó magatartást megelőzően „csak” 
egy abszolút szerkezetű jogviszony létezik, és egy tartózkodásra kötelező tiltó norma megsértése hozza 
létre a relatív szerkezetű kárkötelmet. Kontraktuális felelősség esetében viszont a károkozást megelőzően is 
fennáll egy relatív szerkezetű jogviszony a felek között, nevezetesen a szerződés, amely meghatározza a 
felek egymással szembeni jogait és kötelezettségeit. Deliktuális felelősségnél a károkozás általános tilalma (a 
neminem laedere elve) szenved sérelmet, és a magatartást (bármely magatartást) éppen az teszi jogellenessé, hogy kár 
kapcsolódik hozzá. Kontraktuális felelősségnél viszont a károkozó magatartást a szerződésben vállalt kötelezettség 
megszegése jelenti, amelyet az illető fél a helyzete és a szerződéssel járó kockázatok felmérése után önként 
vállalt magára. 
 

2. A szerződésszegéssel okozott károkért fennálló (kontraktuális) kárfelelősség 
 

1. A szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség alóli kimentés feltételeit a Ptk. nemzetközi példák alapul 
vételével fogalmazza meg, és három feltétel együttes (konjunktív) meglétét kívánja meg: 

– elsőként azt kívánja meg a Ptk. a szerződésszegés miatt bekövetkezett kárért való felelősség alóli 
mentesüléshez, hogy a károkozó körülmény a szerződésszegő fél ellenőrzési körén kívül merüljön fel; 
ellenőrzési körön kívüli, azaz a szerződésszegő fél által nem befolyásolható az a körülmény, 
amelyre a fél nem képes hatást gyakorolni; az „ellenőrzési kör” kategóriája sem funkciójában, sem 
tartalmában nem azonos a Ptk.-ban több helyen alkalmazott „érdekkör” kategóriájával: az 
„érdekkör” kockázatelosztási, felelősség nélküli kárelosztási funkciót tölt be a törvényben; 

– a kimentés második feltételeként támasztja a Ptk., hogy a szerződésszegő fél számára a saját ellenőrzési 
körén kívül felmerülő körülmény a szerződéskötés idején – objektív mércével mérve – ne legyen előre látható; az 
előreláthatóságot az általános emberi tapasztalat szerint objektíven a gondos és körültekintő 
eljáráshoz szükséges viszonyítani; további feltétel, hogy egy adott tény az általános tapasztalatok 
szerint, objektív valószínűséggel alkalmas volt-e arra, hogy a káreredményt előidézze; 

– harmadik konjunktív feltétele a kimentésnek, hogy nem volt elvárható, hogy a fél a szerződésszerű teljesítést 
akadályozó körülményt elkerülje, vagy annak kárkövetkezményeit elhárítsa; a kimentésnek ez a feltétele 
lényegében a Ptk.-ban meghatározott felróhatóság kritérium alkalmazását kívánja meg; az akadály 
előreláthatóságát a Ptk. a szerződéskötés időpontjában rendeli vizsgálni, addig ez a harmadik feltétel a 
szerződésszegés időpontjában vizsgálandó. 

A Ptk. kimentő (exculpációs) bizonyítási rendszert fogad el: a törvény a bizonyítási terhet mindhárom 
kimentési feltétel tekintetében a szerződésszegő félre helyezi. 

2. A teljes kártérítés elve és annak korlátai: a Ptk. mindkét felelősségi tényállás esetén a teljes kártérítés elvéből 
indul ki. Ez az elv a szerződésszegés következtében a szolgáltatással kapcsolatban közvetlenül felmerült károk 
tekintetében korlátok nélkül érvényesül. A kárért felelős szerződésszegőnek tehát teljes egészében meg 
kell térítenie magában a szolgáltatásban keletkezett kárt („tapadó kárt”), a szerződésszerű teljesítéshez 
szükséges indokolt költségeket, a fedezeti vétel (vagy fedezeti eladás) költségeit stb. Ezekkel a kártételekkel, 
mint a szerződésszegés lehetséges következményeivel ugyanis a szerződésszegő félnek szerződésszegése 
esetére mindig eleve számolnia kell. 
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A jogosult vagyonában a szerződésszegés következtében elszenvedett teljes kár körébe tartoznak a 
következménykárok és az elmaradt hasznok (lucrum cessans) is. A kártérítésnek a jogosultat lehetőség szerint 
olyan helyzetbe kell hoznia, mint amilyenben szerződésszerű teljesítés esetén lett volna. Az 
előreláthatósági klauzula alkalmazása azt jelenti, hogy a következménykárok és az elmaradt haszon megtérítendő 
összege nem haladhatja meg azt a veszteséget, amelyet a szerződésszegő fél a szerződés megkötésének időpontjában előre 
látott, vagy amelyet előre kellett látnia azon tények és körülmények alapján, amelyekről mint a szerződésszegés lehetséges 
következményeiről az említett időpontban tudott vagy tudnia kellett. 

3. Kártérítési felelősség ingyenes szerződések esetén: az ingyenesség ténye a felelősség enyhítését indokolja. Az 
ingyenes szerződés kötelezettje a szolgáltatás tárgyában lévő károkért csak akkor felel, ha szándékos 
magatartásával vagy a szolgáltatással kapcsolatos lényeges tájékoztatási kötelezettség elmulasztásával 
okozza a kárt. A jogosult vagyonában az ingyenes szolgáltatással okozott károkért a felelősség szigorúbb; e 
károk vonatkozásában a felróhatóság a mentesülés mércéje. 

4. A közreműködőért való felelősség esetén a Ptk. értelmében közreműködőnek az minősül, akit valamely 
szerződéses kötelezettség teljesítése érdekében vesznek igénybe. A Ptk. úgy rendelkezik, hogy a szerződő fél 
a közreműködője magatartásáért úgy felel, mintha maga járt volna el. Ha a kötelezett jogosulatlanul veszi igénybe más 
személy közreműködését, akkor felelőssége szigorúbb: mindazokért a károkért felelősséggel tartozik, amelyek 
más személy igénybevétele nélkül nem következtek volna be.  

5. A szerződéses és a szerződésen kívüli kártérítési felelősség összefüggései. A szerződésen kívül okozott károkért 
való felelősség szabályait kell alkalmazni a károsult kármegelőzési, kárelhárítási és kárenyhítési 
kötelezettségére, a közös károkozók felelősségére és a kártérítés módjára, azzal, hogy a kontraktuális kártérítés 
méltányosságból nem mérsékelhető. 

Több kártérítési felelősségi rendszer létezése esetén előfordul, hogy egy kártérítési eset tényállása 
nemcsak egy felelősségi rendszer szabályai alatt helyezhető el (felelősség kumuláció). A non-cumul elv szerint a 
Ptk. kizárja az igények kumulációját, és a károsult kártérítési igényét a kötelezettel szemben csak a 
szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályai szerint érvényesítheti. A párhuzamos kártérítési 
igényeket kizáró szabály is diszpozitív norma, amelytől a szerződő felek egyező akarattal eltérhetnek. 
 

3. A szerződésen kívüli (deliktuális) kártérítési felelősség jellemzői és közös szabályai 
 

1. A jogellenes károkozás egy általános magánjogi deliktum. Egyes kivételeken túl maga a károkozás teszi a 
magatartást jogellenessé, azaz nem szükséges speciális jogellenességi normára hivatkozni (6:518. §). A károkozás 
jogellenessége tehát nem szorul külön bizonyításra, a jogellenesség hiánya az, amit bizonyítani szükséges.  

2. A felelősség általános szabálya szerint: „Aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a 
felelősség alól a károkozó, ha bizonyítja, hogy magatartása nem volt felróható.” Ebből következően a szerződésen 
kívüli kártérítési jogi felelősségnek négy konjunktív feltétele van: 

– a magatartás jogellenessége, 

– a kár bekövetkezése,  

– az okozati összefüggés a kár és a jogellenes magatartás között, azonban nem állapítható meg az okozati 
összefüggés azzal a kárral kapcsolatban, amelyet a károkozó nem látott előre és nem is kellett előre látnia; 

– a felróhatóság hiányának sikertelen bizonyítása, vagyis a károkozó nem tudja bizonyítani, hogy károkozó 
magatartása során úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. 

3. A károkozás nem jogellenes, ha a károkozó a kárt (ezek a jogellenességet kizáró körülmények): 

– a károsult beleegyezésével okozta; 

– a jogtalan támadás vagy a jogtalan és közvetlen támadásra utaló fenyegetés elhárítása érdekében a támadónak 
okozta, ha az elhárítással a szükséges mértéket nem lépte túl; 

– szükséghelyzetben okozta, azzal arányos mértékben; vagy 

– jogszabály által megengedett magatartással okozta, és a magatartás más személy jogilag védett érdekét nem sérti, 
vagy a jogszabály a károkozót kártalanításra kötelezi. 

4. A károkozó a károsult teljes kárát köteles megtéríteni, amely állhat: 

– a károsult vagyonában beállott értékcsökkenésben, 

– az elmaradt vagyoni előnyben, 
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– a károsultat ért vagyoni hátrányok kiküszöböléséhez szükséges költségekben. 
5. A kártérítési kötelezettség terjedelmére vonatkozó szabályozásnak és joggyakorlatnak megfelelően a kár 

bekövetkezésének és mértékének bizonyítása a károsult kötelezettsége. Nem megengedett a káron szerzés, 
Ennek megfelelően a kártérítést csökkenteni kell a károsultnak a károkozásból származó előnyével, 
kivéve, ha az eset körülményeire tekintettel nem indokolt.  

A Ptk. biztosítja annak lehetőségét, hogy a bíróság különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén 
a kártérítés mértékét a teljes kárnál alacsonyabb összegben meghatározhassa. Ez persze nem lehet bírói szubjektív 
megítélés kérdése. Szerepe lehet a bírói mérlegelés során a teljesítőképességnek, a felróhatóság fokának, szociális 
szempontoknak, a kár természetének és mértékének is. 

6. A deliktuális kártérítési felelősség közös szabályai az alábbiak. 

– A károsodás veszélye esetén a veszélyeztetett kérheti a bíróságtól, hogy azt, aki a veszélyt előidézte, 
az eset körülményeihez képest: 

• tiltsa el a veszélyeztető magatartástól, 

• kötelezze a kár megelőzéséhez szükséges intézkedések megtételére; 

• kötelezze megfelelő biztosíték adására. 

– A többes károkozás esetén az egyetemleges helytállási kötelezettséget kiváltó egyetemleges felelősség 
alapja a közös károkozás. 

– A károsultat kármegelőzési, kárelhárítási és kárenyhítési kötelezettség terheli. Az e kötelezettségek felróható 
megszegése miatt keletkezett kárt a károkozó nem köteles megtéríteni. A károkozó és a károsult 
között a kárt magatartásuk felróhatósága arányában, ha ez nem megállapítható, közrehatásuk arányában 
kell megosztani. Ha a közrehatás arányát sem lehet megállapítani, a kárt a károkozó és a károsult 
között egyenlő arányban kell megosztani. A károsult terhére esik mindazok mulasztása, akiknek 
magatartásáért felelős. 

– A károkozásért való felelősség korlátozása és kizárása a szerződési szabadság alapján megengedhető, 
ugyanakkor a szándékosan, vagy az emberi életet, testi épséget, egészséget megkárosító károkozásért való 
felelősséget korlátozó illetőleg kizáró kikötések érvénytelenek. 

– A kártérítés módja körében a pénzbeli kártérítést tekinti általánosnak és elsődlegesnek. A kisegítő, másodlagos 
jellegű természetben való megtérítés azonban indokolt azokban az esetekben, amikor a kár jellege, a 
dolog helyettesíthetősége, az ésszerűség és célszerűség azt megkívánja. A bíróság a kártérítés módjának 
meghatározásánál nincs kötve a károsult kérelméhez, azonban a kártérítésnek azt a módját nem 
alkalmazhatja, amely ellen valamennyi fél tiltakozik.  

– Az általános kártérítés olyan vagyoni károk kompenzációját hivatott biztosítani, amelyek mértékét a 
bizonyítási eljárás, hacsak részben is, nem képes megállapítani. 

– A kártérítés esedékessége: a károsodás bekövetkezése, amely nem mindig esik egybe a károkozás 
időpontjával. A károsodás bekövetkeztekor az elévülési idő nyomban elkezdődik. További 
jogkövetkezmény, hogy a károsodás bekövetkeztétől késedelmes kártérítés megfizetéséhez kamatfizetési 
kötelezettség tapad. 

 
4. A felelősség egyes esetei 

 
4.1. Felelősség fokozott veszéllyel járó tevékenységért: a veszélyes üzemi felelősség 

 
A Ptk. szerint: „Aki fokozott veszéllyel járó tevékenységet folytat, köteles az ebből eredő kárt megtéríteni. Mentesül 

a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt olyan elháríthatatlan ok idézte elő, amely a fokozott veszéllyel járó tevékenység 
körén kívül esik.” A veszélyes üzemi felelősség szabályai szerint felel az is, aki az emberi környezetet veszélyeztető 
tevékenységével másnak kárt okoz. A felelősség kizárása vagy korlátozása semmis; ez a tilalom a dologban okozott 
károkra nem vonatkozik. 

A fokozott veszéllyel járó tevékenység folytatója: az üzembentartó, akinek érdekében a veszélyes üzem működik. Ha a 
veszélyes üzemnek több üzembentartója van, őket közös károkozónak kell tekinteni. 

Ha a kárt több személy fokozott veszéllyel járó tevékenységgel közösen okozta, a felelősség másként 
érvényesül a külső és a belső viszonyban. A károsult harmadik személy és a közös károkozók viszonyában 
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(külső viszony) ugyanis egyetemleges és felróhatóság nélküli (tárgyi) felelősség szabálya az irányadó, míg a közös 
károkozók egymás közti (belső) viszonyában a felelősség általános szabályait kell alkalmazni. 

Az üzembentartónak nem kell megtérítenie a kárt annyiban, amennyiben az a károsult felróható magatartásából 
származott (önhiba). A kármegosztásnál a tevékenység fokozottan veszélyes jellegét az üzembentartó 
terhére kell figyelembe venni. A veszélyes üzemi felelősség esetén is helye van kármegosztásnak, vagyis a 
károsult felróható közrehatásának arányában a kárt nem kell megtéríteni.  

A veszélyes üzemi felelősségből eredő kártérítési követelés három év alatt évül el. 
Ha veszélyes üzemek egymásnak okoznak kárt, az üzembentartók felróhatóságuk arányában kötelesek a 

másiknak okozott kárt megtéríteni. Ha nem az üzembentartó a tényleges károkozó, az üzembentartó a 
kár megtérítésére a tényleges károkozó magatartásának felróhatósága alapján köteles. Ha a károkozás egyik 
félnek sem róható fel, a kárt az köteles megtéríteni, akinek fokozott veszéllyel járó tevékenysége körében a kár 
bekövetkezéséhez vezető rendellenesség merült fel. Ha az egymásnak okozott kár mindkét fél fokozott veszéllyel 
járó tevékenysége körében bekövetkezett rendellenességre vezethető vissza, vagy ha ilyen rendellenesség egyik 
félnél sem állapítható meg, kárát – felróhatóság hiányában – mindegyik fél maga viseli. 
 

4.2. Felelősség más személy által okozott kárért 
 

1. Felelősség az alkalmazott károkozásáért: ha az alkalmazott a foglalkoztatására irányuló jogviszonyával 
összefüggésben harmadik személynek kárt okoz, a károsulttal szemben a munkáltató a felelős. Az alkalmazott a 
munkáltatóval egyetemlegesen felel, ha a kárt szándékosan okozta. A munkáltató kártérítési felelősségének 
megállapításához három feltételnek kell teljesülnie: 

– a károkozó a munkáltató alkalmazottja legyen; 

– a munkáltató akkor felel, ha az alkalmazott felelőssége is megállapítható lenne a kártérítési felelősség 
általános szabályai alapján; a kimentés bizonyítása a munkáltatót terheli; 

– a károkozás a munkavégzésre irányuló jogviszony körében kifejtett tevékenységgel van összefüggésben.  
2. Felelősség a jogi személy vezető tisztségviselője által okozott károkért: A vezető tisztségviselő által e jogkörében 

eljárva harmadik személynek okozott károkért a jogi személy felel; azonban a vezető tisztségviselő a jogi 
személlyel egyetemlegesen felel, ha a kárt szándékosan okozta [3:24. § (2) bek.]. A betudás elve alapján a jogi 
személy feladat- és hatáskörében, illetve tevékenységi körében eljáró vezető tisztségviselő magatartása a 
jogi személy eljárásának minősül. 

3. Felelősség a megbízott károkozásáért: Ha a megbízott e minőségében harmadik személynek kárt okoz, a 
károsulttal szemben a megbízó és a megbízott egyetemlegesen felelős 

 A megbízott utasításokkal való ellátásával kapcsolatos gondos megbízói eljárás akkor valósul meg, ha 
a megbízó az ügy ellátásával kapcsolatos valamennyi olyan körülményről tájékoztatja a megbízottat, amely 
szükséges ahhoz, hogy a megbízott a tevékenységét károkozás nélkül elláthassa. A felügyelet ellátásának 
gondosságát csak annyiban kell vizsgálni, amennyiben a felügyelet szükséges és a megbízónak lehetősége is van a 
felügyelet ellátására. 

Mentesül a megbízó a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a megbízott megválasztásában, utasításokkal való 
ellátásában, felügyeletében felróhatóság nem terheli. 

Állandó jellegű megbízási viszony esetén a károsult kárigényét az alkalmazott károkozásáért való 
felelősség szabályai szerint is érvényesítheti. 

 
4.3. Felelősség vétőképtelen személy károkozásáért 

 
1. Vétőképtelen az, akinek belátási képessége oly mértékben korlátozott, hogy a károkozással kapcsolatos 

magatartása következményeit nem képes felmérni. A Ptk. nem határozza meg a vétőképtelenség fogalmát, és 
korhatárt sem állapít meg, ezért a bíróságnak minden esetben külön kell mérlegelnie, hogy a károkozó 
vétőképtelennek minősül-e. A vétőképtelen nem felel, azonban helyette az felel, aki jogszabály alapján a 
vétőképtelen gondozójának minősül. Gondozó az is, aki a vétőképtelen személy felügyeletét a károkozáskor 
ellátta. E felelősség nem a más személyért való felelősség, hanem a gondozó helytállása saját mulasztásáért, amely 
lehetővé tette a vétőképtelen személy károkozását. Mentesül a gondozó a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy 
a nevelés és a felügyelet ellátásával kapcsolatban felróhatóság nem terheli, vagyis, ha bizonyítja, hogy a nevelés-
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felügyelet körében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben elvárható.  
2. Kártérítés méltányosság alapján: ha a károkozónak nincs gondozója, vagy a gondozó felelősségét nem lehet 

megállapítani, kivételesen a vétőképtelen károkozót is kötelezni lehet a kár részben vagy egészben való megtérítésére, 
feltéve, hogy az eset körülményei és a felek vagyoni viszonyai ezt nyilvánvalóan indokolttá teszik.  

3. Önhiba: a vétőképtelen károkozó belátási képességének hiányára vagy fogyatékosságára nem hivatkozhat, ha 
ezt az állapotát felróhatóan maga idézte elő.  

4. Felelősség vétőképes kiskorú károkozásáért: ha a kárt olyan vétőképes kiskorú okozta, akinek van 
felügyeletre köteles gondozója, és a károsult bizonyítja, hogy a gondozó kötelességét felróhatóan megszegte, a gondozó 
az okozott kárért a károkozóval egyetemlegesen felelős.  
 

4.4. Felelősség közhatalom gyakorlásával okozott kárért 
 

1. A Ptk. a közhatalom gyakorlásával okozott kárért való felelősség körében a közigazgatási, a bírói, 
ügyészi, közjegyzői valamint végrehajtói jogkörben okozott kárért való felelősséget szabályozza. 

2. A közigazgatási jogkörben okozott kárért való felelősséget akkor lehet megállapítani, ha a kárt 
közhatalom gyakorlásával vagy annak elmulasztásával okozták, és a kár rendes jogorvoslattal, továbbá a közigazgatási 
határozat bírósági felülvizsgálata iránti eljárásban nem volt elhárítható. Ha a kár téves jogalkalmazásból fakad a 
felelősség alapja csak kirívóan súlyos jogértelmezési és jogalkalmazási tévedés lehet. Közigazgatási 
jogkörben okozott kárért a közhatalmat gyakorló jogi személy tartozik felelősséggel. Ha a közhatalmi jogkör 
gyakorlója nem jogi személy, a kárért az a jogi személyiséggel rendelkező közigazgatási szerv tartozik felelősséggel, 
amelynek keretében az eljárt közigazgatási szerv működik.  

3. A bírósági, ügyészségi, közjegyzői és végrehajtói jogkörben okozott kárért való felelősségre a közigazgatási 
felelősség szabályait kell megfelelően alkalmazni, azzal, hogy a kárigényt bírósági jogkörben okozott kár 
esetén a bírósággal szemben, ügyészségi jogkörben okozott kár esetén a Legfőbb Ügyészséggel szemben kell 
érvényesíteni. Ha az eljárt bíróság nem jogi személy, a kárigényt azzal a bírósággal szemben kell érvényesíteni, 
amelynek elnöke a nem jogi személy bíróság bírái tekintetében az általános munkáltatói jogkört gyakorolja (törvényszék). 
A kártérítési kereset előfeltétele a rendes jogorvoslat kimerítése. 
 

4.5. A termékfelelősség 
 

1. A termékkárért a hibás termék gyártója felelősséggel tartozik. A termékfelelősség a kötelem zárt, kétszemélyes 
struktúráját áttöri, és lehetővé teszi, hogy a károsult kárigényét a kontraktuális felelősség szabályai helyett a szerződésen 
kívül közvetlenül a gyártóval szemben érvényesítse, vagyis közvetlen kapcsolatot teremt a károsult és a gyártó között, 
és a felelősség szempontjából figyelmen kívül hagyja a kötelezettet, a forgalmazót. A károsulttal szemben a 
gyártó felelősségének korlátozása vagy kizárása semmis. A kártérítési igény 3 év alatt évül el. 

2. Termék: az önálló vagy alkotórész ingó dolgok, a villamos energia, a hardver, a szoftver, a gyógyszer stb. 
3. A termékkár fogalmi köre: 

– a hibás termék által okozott halál, testi sérülés vagy egészségkárosodás miatt bekövetkezett kár; 

– a hibás termék által más dolgokban okozott, a kár bekövetkeztekor 500 eurónak megfelelő forintösszegnél 
nagyobb kár, ha a károsodott dolog szokásos rendeltetése szerint magánhasználat vagy magánfogyasztás 
tárgya, és azt a károsult is rendszerint ilyen célra használta. 

4. A gyártó: a végtermék, a résztermék, az alapanyag előállítója, valamint az a személy, amely a terméken 
elhelyezett nevével, védjegyével vagy egyéb megkülönböztető jelzés alkalmazásával önmagát a termék 
gyártójaként tünteti fel, ill. az importőr. Ha a gyártó nem állapítható meg, a termék minden forgalmazóját gyártónak 
kell tekinteni mindaddig, amíg a forgalmazó a gyártót meg nem nevezi. 
 5. A termékhiba: a termék akkor hibás, ha nem nyújtja azt a biztonságot, amely általában elvárható, 
figyelemmel különösen a termék rendeltetésére, ésszerűen várható használatára, a termékkel kapcsolatos 
tájékoztatásra, a termék forgalomba hozatalának időpontjára, a tudomány és technika állására. A terméket nem teszi 
hibássá önmagában az a tény, hogy később nagyobb biztonságú termék kerül a forgalomba. A termék hibáját a 
károsultnak kell bizonyítania.  

6. A gyártó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy: 

– a terméket nem hozta forgalomba; 
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– terméket nem üzletszerű forgalmazás céljából állította elő; 

– a termék a forgalomba hozatal időpontjában hibátlan volt, és a hiba oka később keletkezett; 

– a forgalombahozatalkor a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy 

– a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta. 
 

4.6. Felelősség az épületkárokért 
 

1. Az épületkárokért való felelősségre vonatkozó Ptk.-beli rendelkezések alapján elsősorban azon 
személyek felelősségét kell megállapítani, akik érdekkörében áll e károk megelőzése, ill. elhárítása. Ezen 
személyek tipikusan az épület tulajdonosa, használója, esetleg egyéb olyan érdekelt, aki gazdasági haszonra tesz 
szert egy épület használata eredményeként. Ezek a szabályok nem érintik a felelős személynek azt a jogát, hogy a 
tényleges károkozótól a kár megtérítését követelhesse. 

2. Az épületkárok körébe három különböző felelősségi esetkör tartozik: 

– felelősség az épületrészek lehullásából vagy az épület hiányosságai révén másnak okozott kárért; 

– az épületre kifüggesztett tárgyak leeséséből eredő károkért való felelősség; 

– az épületből kiöntött vagy kidobott dolgok által okozott károkért való felelősség. 
3. Épület egyes részeinek lehullásával vagy az épület hiányosságai révén másnak okozott kárért az 

épület tulajdonosa felelős, kivéve, ha bizonyítja, hogy az építkezésre és karbantartásra vonatkozó szabályokat nem 
sértették meg, és az építkezés vagy karbantartás során a károk megelőzése érdekében nem járt el felróhatóan. 

4. Az előbbi szabályt kell alkalmazni az épületen elhelyezett tárgyak leesésével okozott kárért való felelősségre 
azzal az eltéréssel, hogy a károsulttal szemben azt, akinek érdekében a tárgyat elhelyezték, az épület 
tulajdonosával egyetemleges felelősség terheli. Az épületen elhelyezett tárgy nem lehet alkotórész, hanem csak 
különös tartozék, pl. reklámtábla, cégtábla, zászló, közvilágítási berendezés, dekoráció. 

5. Valamely tárgy lakásból vagy más helyiségből való kidobásával, kiejtésével vagy kiöntésével okozott kárért 
a károsulttal szemben a lakás vagy helyiség bérlője vagy egyéb jogcímen használója felelős. Kezesként felel a bérlő 
vagy a használó, ha a károkozót megnevezi. Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a károkozó 
jogosulatlanul tartózkodott a helyiségben. 
 

4.7. Felelősség az állatok károkozásáért 
 

Az állattartás körében okozott kár: az állattartó az állat által másnak okozott kárért felel, kivéve, ha 
bizonyítja, hogy az állat tartásával kapcsolatban felróhatóság nem terheli. Veszélyes állat tartója a veszélyes üzemi 
felelősség szabályai szerint felel. A vadászható állat által okozott kárért való felelősség: az ilyen állat által okozott kár 
megtérítéséért az a vadászatra jogosult tartozik felelősséggel, akinek a vadászterületén a károkozás történt. Ha a 
károkozás nem vadászterületen történt, a kárért az a vadászatra jogosult tartozik felelősséggel, akinek a 
vadászterületéről a vad kiváltott még akkor is, ha a károkozó vad vadászatára egyébként nem jogosult. A 
vadászatra jogosult mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt ellenőrzési körén kívül eső elháríthatatlan 
ok idézte elő. A kártérítési követelés 3 év alatt évül el. 

 
5. A kártalanítási helytállás 

 
A jogszerűen okozott kárért a károkozó akkor tartozik helytállni, ha azt jogszabály kifejezetten előírja. A 

kártalanítás módjára és mértékére a kártérítésre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. A Ptk. 
kártalanításra kötelez pl. a következő esetekben: 

– közérdekű munkálatok elvégzése céljából a tulajdonos kártalanítás ellenében köteles a földjére való 
belépést megengedni (5:25. §); 

– a tulajdonos a szomszédos földet kártalanítás ellenében használhatja, ha ez a földjén való építkezéshez, bontási, 
átalakítási vagy karbantartási munkálatok elvégzéséhez szükséges; 

– a tulajdonos a szükséghelyzetbe került személytől kártalanítást követelhet (5:26. §); 

– ha a tulajdonos jóhiszeműen földjének határain túl építkezett, a szomszéd követelheti, hogy a beépített rész 
használatáért és a beépítéssel okozott értékcsökkenésért adjon kártalanítást (5:28. §); 
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– a megrendelő elállása vagy felmondása esetén köteles a vállalkozónak a szerződés megszüntetésével okozott 
kárt megtéríteni azzal, hogy a kártalanítás a vállalkozói díjat nem haladhatja meg (6:249. §). 
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________________________________ 
 

BENKE JÓZSEF 
 

A SZERZŐDÉSEN ÉS A JOGELLENES KÁROKOZÁSON KÍVÜLI, 
ÚN. „EGYÉB” KÖTELEMKELETKEZTETŐ TÉNYEK ALAPVETÉSE 

 
1. „Egyéb” kötelemkeletkeztető tények a Ptk.-ban 

 
A szerződésen és a jogellenes károkozáson kívül kötelemkeletkeztető tények nem csak a Ptk. kötelmi jogi 

könyvében találhatók, hanem a kódex egészében. Ezek az esetek az alábbiak szerint oszthatók típusokra: 

– a nem kötelmi jogviszonyban álló felek között keletkező elszámolási jogviszonyok és megtérítési igények, 
mint pl. 

• a gondnok és a gyám (vég)számadása (2:37. §; 4:243–244. §§), 

• a házastársi közös vagyon és a különvagyon közötti megtérítési igények (4:59. §), 

• a jogalap nélküli birtoklás (5:9. §), 

• a szomszédjogot létesítő tények (5:24–25. §§); 

– az egyes sajátos alaptalan gazdagodási tényállások, mint pl.: 

• a személyiségi jogsértéssel elért vagyoni előny átengedése a sértettnek [2:51. § (1) bek.], 

• a házastárs gazdagodása a házastársa kötelemkeletkeztető magatartása folytán (4:51. §), 

• a gyümölcsszerzési jog megszűnése a tulajdonszerzés előtt [5:50. § (2) bek.], 

• a hozzáépítésnek nem minősülő építés [5:68. § (2) bek.], 

• a haszonélvező saját költségén elvégzett, értéknövelő rendkívüli munkálata (5:150. §); 

– a nem kötelmi jogi felelősségi és helytállási tényállások, mint pl.: 

• az egyes sajátos kártérítési kötelezettségek, 

• a kártalanítási kötelezettségek, pl. a szükséghelyzetben okozott kár (5:26. §), a túlépítés (5:28–
29. §§), a kisajátítás (5:43. §; a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény), a közérdekű 
használat (5:27. §), a dolgok alárendelő egyesülése (5:66. §) esetén, 

• a sérelemdíj megfizetésére vonatkozó kötelezettség; 

– az egyes nevesített szerződések, pl.: 

• a jogi személy létesítésére irányuló szerződés [3:4. § (1) bek.], 

• a házassági vagyonjogi szerződés [4:34. § (1) bek. és 4:63–68. §§]; 

• az öröklési szerződés (7:48. §); 

– az egyes törvényi eltartási kötelmek, így: 

• a házastársi tartás (4:29. §), 

• az élettársi tartás (4:86. §), 

• a gyermektartás (4:213. § és 4:219. §), ill. 

• a rokontartás (4:194. §); 

– az öröklési jog sajátos kötelmi jellegű jogviszonyai: 

• az öröklésről történő lemondás (7:7. §), 

• a követelhető meghagyás (7:33. §), 

• a rendelkezés várt örökségről (7:54. §), 

• a kizárt törvényes örökös és a végrendeleti örökös közti jogviszony a kötelesrészre; 

– a szerződések és a jogellenes károkozások körén, valamint az értékpapíron kívül a kötelmi jogi könyv 
„egyéb” kötelemkeletkeztető tényállásai (hatodik könyv hatodik rész) a következők: 

• a jogalap nélküli gazdagodás, 

• a megbízás nélküli ügyvitel, 

• az utaló magatartás; 
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• a díjkitűzés és a kötelezettségvállalás közérdekű célra 
Ezek közül itt a fontosabbakat, vagyis a jogalap nélküli gazdagodást, a megbízás nélküli ügyvitelt és az utaló 

magatartást tárgyaljuk részletesebben. 
 

2. A jogalap nélküli gazdagodás 
 
1. A Ptk. a jogalap nélküli gazdagodást az alábbiak szerint szabályozza (XXXII. cím, 6:579–582. §§): 

– a jogalap nélküli gazdagodás generálklauzulája (6:579. §) szerint „aki másnak rovására jogalap nélkül jut 
vagyoni előnyhöz, köteles ezt az előnyt visszatéríteni”; 

– a visszatérítési kötelezettség alól vannak kivételek, így: 

• nem köteles visszatéríteni a gazdagodást, aki a gazdagodástól a visszakövetelés előtt elesett, 

• az életfenntartás céljára adott és arra felhasznált juttatást jogalap nélküli gazdagodás jogcímén 
visszakövetelni nem lehet; 

– a visszatérítési kötelezettség kivételei alól is vannak kivételek; eszerint még az is köteles visszatéríteni a 
jogalap nélküli gazdagodást, aki a gazdagodástól már a visszakövetelés előtt elesett, ill. aki az életfenntartás 
céljára adott juttatást már fel is használta: 

• aki bűncselekménnyel jutott a gazdagodáshoz, 

• aki rosszhiszeműen jutott a gazdagodáshoz, 

• akinek felróható magatartása folytán szűnt meg a gazdagodás; 

– ha a vagyoni előnyt természetben visszaszolgáltatni nem lehet, akkor annak értékét kell megtéríteni; 

– akik jogalap nélkül közösen gazdagodtak, egyetemlegesen felelnek a gazdagodás visszatérítéséért. 
2. A jogalap nélküli gazdagodás szabályait a Ptk. számos más esetben rendeli alkalmazni, pl.: 

– az érvénytelen szerződés kapcsán a szolgáltatáshoz ingyenesen jutott fél által szerzett hasznok, 
kamatok megtérítésére [6:115. § (1) bek.]; 

– a szerződés hatálytalansága esetén az eredeti állapot helyreállításával nem orvosolt hasznok és 
kamatok megtérítésére [6:119. § (2) bek.; a 6:115. § (1) bek.]; 

– a vállalkozási szerződés lehetetlenülése esetén a megkezdett, de be nem fejezett mű átadásából 
fakadó megtérítési igényre [6:248. § (2) bek.]; 

– az idegen ügybe megbízás nélküli, nem helyénvaló módon történt beavatkozás kapcsán felmerült 
költségek megtérítésére [6:585. § (3) bek.]; 

– a rosszhiszemű jogalap nélküli birtokos szükséges költségeinek megtérítésére [5:10. § (2) bek.]. 
3. A jogalap nélküli gazdagodási jogviszony alapelemei és tartalma a következő. A kötelmi jogviszony 

alanyai: a vagyoni előnyt más rovására jogalap nélkül megszerző gazdagodó, valamint az a fél, akinek a 
rovására a gazdagodó a vagyoni előnyt megszerezte: a gazdagító. 

Rosszhiszemű gazdagodó az, aki tud, vagy az adott helyzetben általában elvárható gondossággal eljárva 
tudnia kell arról, hogy a vagyoni előny nem őt illeti. A gazdagodástól felróhatóan elesett gazdagodó az, aki jogalap 
nélkül megszerzett vagyoni előny megszűnésével összefüggésben nem úgy járt el, ahogyan az az adott 
helyzetben általában elvárható. 

4. A jogalap nélküli gazdagodási tényállás megállapításának feltételei a következők: 

– a gazdagodó kimutathatóan vagyoni előnyhöz jut; 

– a vagyoni előnyt más rovására szerzi meg; 

– a gazdagodás nélkülözi a kellő jogi alapot. 
5. A gazdagodó fél jogalap nélkül szerzett vagyoni előnye alapvető fogalmi elem, azonban a gazdagító fél 

„szegényedése” nem fogalmi elem. Ezért nem állapítható meg a jogalap nélküli gazdagodás, ha a gazdagítónál 
kimutatható ugyan a vagyoncsökkenés, de a másik fél ezzel összefüggésben nem gazdagodott; ekkor a kártérítés merül 
inkább fel. A vagyoni előny értéke nem szükségszerűen egyezik meg a gazdagító érdeksérelmének értékével. 

6. A gazdagító fél oldalán nem kizárólag a vagyon rovására bekövetkezett gazdagítás valósíthatja meg a 
jogalap nélküli gazdagodás tényállását, hanem az egyéb érdeksérelem is. Tipikus esetcsoportjai: 

– a jogosulatlan rendelkezés idegen vagyontárggyal, mely akkor is megvalósítja a tényállást, ha e magatartás 
nem volt sem jogellenes (kártérítés!), sem felróható; 
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– a személyhez fűződő vagy személyiségi jog megsértése. 
7. A jogalap hiánya körében azt, hogy a gazdagodás jogalap nélküli-e az érvényes jogrend és az általános 

társadalmi értékítélet alapján kell vizsgálni: a vagyoneltolódást nem alapozza meg valamely érvényes jogcím, ill. az 
előnyben részesítés kellő erkölcsi alappal nem támasztható alá. Jogalap nélküli gazdagodás általában akkor 
következik be, ha: a juttatott vagyoni előnynek eleve nem volt jogalapja, vagy az utóbb szűnt meg. 

Ennek megfelelően a jogalap nélküli gazdagodás két fő esetcsoportja: 

– a tartozatlan szolgáltatások: a túlfizetés és téves többletteljesítés, a kétszeres teljesítés, a téves címzés 
és átutalás, az érvénytelen, ill. nem létező szerződés alapján nyújtott szolgáltatás; 

– az okafogyott szolgáltatás, pl. a kötelezett a szerződés megszűnése után teljesít, vagy a szolgáltatás 
nem felróható, utólagos lehetetlenülése esetén történt egyoldalú teljesítés. 

8. A visszatérítési kötelezettség számos kivétellel ugyan, mégis általánosan érvényesülő kötelezettség, melynek 
esedékessége az alábbiak szerint alakul: 

– jóhiszemű gazdagodó esetén akkor áll be, amikortól már nem tekinthető jóhiszeműnek, 

– a rosszhiszemű gazdagodónál a gazdagodás megszerzésével eleve beáll, 

– a felróható magatartással megszüntetett gazdagodás esetén az a felróható magatartás folytán 
bekövetkezett elesés időpontjától esedékes, 

– a bűncselekménnyel szerzett – akár életfenntartás céljára adott és felhasznált juttatás esetén – a 
gazdagodás megszerzésétől fogva esedékes. 

A visszatérítési kötelezettség terjedelme három kérdést foglal magában: 

– a gazdagodás hasznainak sorsát, amelyet a jogalap nélküli birtoklás szabályai rendeznek; 

– a gazdagodás kamatai esedékességének kérdését: 

• a gazdagodás pénz és nincs helyébe lépett érték, kamat a gazdagodás bekövetkezésétől jár, 

• eredetileg nem pénz, de a helyébe lépett érték pénz: kamat a pénzösszeg megszerzésétől jár; 

– a gazdagodó ráfordításainak a gazdagodó részére való visszatérítését, amelyet ugyancsak a jogalap 
nélküli birtoklás szabályai rendeznek. 

9. Az elesés a visszatérítési kötelezettség egyik legfőbb kizáró oka. amely két esetben jöhet szóba: 

– amikor a gazdagodást eredményezett vagyontárgy a gazdagodó vagyonából kikerül, és ezt követően a 
gazdagodás visszaköveteléséig nem kerül bele a vagyonba a kieső vagyontárgy helyébe lépett érték; ill. 

– amikor az elveszett gazdagodás helyébe lépett értéktől annak visszaköveteléséig ugyancsak elesik a gazdagodó. 
Az elesés mint tény, esemény, magatartás fogalma nem határozható meg kimerítő pontossággal: 

– mint a gazdagodó magatartása az elesés úgy értelmezhető, hogy a jóhiszemű gazdagodó a vagyontárggyal a 
visszakövetelésig szabadon rendelkezhet: el- és felhasználhatja, megsemmisítheti, elvesztegetheti, 
elveszítheti, átruházhatja, derelinkválhatja (ingatlan tulajdonjogával felhagyni nem lehet); 

– elesés lehet ugyanakkor esemény is: a gazdagodás tárgyának külső erőhatalom, véletlen baleset miatti 
vagy más személy tényére visszavezethető pusztulása. 

10. A jogalap nélküli közös gazdagodás egyetemleges felelősséget alapozó meg. Ennek előfeltétele, 
hogy valamennyi tényállási elem együttesen beálljon valamennyi gazdagodó esetében. Egyes esetekben a 
törvény erejénél fogva közös gazdagodás állapítható meg, pl. ilyen: 

– a házastársak, az élettársak és a bejegyzett élettársak alaptalan gazdagodása; 

– a polgári jogi és a közkereseti társaság gazdagodása; 

– a betéti társaság beltagjainak gazdagodása; 

– a közös találók (találótársak) törvénysértő elsajátítása. 
 

3. A megbízás nélküli ügyvitel 
 

1. A megbízás nélküli ügyvitel egészen sajátos kötelem, amely olyan tényálláson alapul, melyből 
szerződéshez hasonló kötelem anélkül keletkezik, hogy a felek szerződést kötöttek volna. 

Fogalma: amikor valaki valamely ügyben más helyett eljár anélkül, hogy arra megbízás alapján vagy egyébként jogosult 
volna, megbízás nélküli ügyvitelről beszélünk. Ilyenkor az ügyet úgy köteles ellátni, ahogyan azt annak érdeke és 
feltehető akarata megkívánja, akinek javára beavatkozott (6:583. §). 
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Tipikus esetben az ügyvivő önszántából avatkozik más ügyébe, olykor azonban az ügyvivő abban a téves 
feltevésben van, hogy megbízottként jár el: 

– az ügyvivő érvénytelen megbízási szerződés alapján tevékenykedik, vagy 

– a megbízás érvényes ugyan, de a megbízott túllépi annak kereteit. 
2. A megbízás nélküli ügyvitel szabályait kell alkalmazni a következő helyzetekre: 

– a jogalap nélküli birtokos jogállására [5:9. § (3) bek.], 

– a letéteményes helyzetére, ha a letevő a dolog visszavételét megtagadja [6:364. § (6) bek.], 

– annak jogaira és kötelezettségeire, aki a teljesítés visszatartására jogosult [6:139. § (3) bek.], 

– átvételi késedelem esetén a kötelezett dologőrzési kötelezettségére [6:156. § (3) bek.]. 
3. A megbízás nélküli ügyvitelből fakadó kötelem alanyai: 

– egyfelől az ügyvivő (negotiorum gestor), aki valamely ügyben más helyett jár el, illetve 

– az ügy ura (dominus negotii), vagyis az, akinek érdekében és feltehető akarata szerint kell eljárni. 
4. A beavatkozás helyénvaló voltának kérdése részben meghatározza a megbízás nélküli ügyviteli alanyainak 

jogait és kötelezettségeit. Egyes jogok és kötelezettségek ugyanakkor a beavatkozás helyénvaló vagy nem 
helyénvaló voltától függetlenek. 

A más ügyébe jogosultság nélkül való beavatkozást akkor kell helyénvalónak tekinteni, ha megfelel a másik 
feltehető érdekének és akaratának, különösen, ha a beavatkozás őt károsodástól óvja meg. 

Egyes esetekben az ügy ura akaratának ellenére is helyénvaló a beavatkozás: 

– életveszély elhárítása érdekében az életveszélybe került személy akarata ellenére, 

– széles körben fenyegető veszély megelőzése vagy elhárítása érdekében a tulajdonos akarata ellenére, 

– tartási kötelezettség teljesítése érdekében a tartásra köteles személy akarata ellenére. 
5. Az ügyvivő kötelezettségei: 

– az ügyet úgy köteles ellátni, amint azt annak feltehető érdeke és akarata megkívánja, aki javára beavatkozott; 

– köteles azt, akinek érdekében beavatkozott, beavatkozásáról késedelem nélkül értesíteni; 

– egyebekben a megbízott kötelezettségei terhelik (ld. ott!); 

– ha a beavatkozás helyénvaló volt, de azzal egyébként kárt is okozott az ügy urának, akkor a deliktuális 
kárfelelősség szabályai szerint felel, azaz felróható magatartása hiányának bizonyításával kimentheti magát; 

– ha a beavatkozás nem volt helyénvaló, felelős mindazokért a károkért, amelyek a beavatkozása nélkül nem 
következtek volna be. 

6. Az ügyvivő jogait a beavatkozás helyénvaló volta értelemszerűen alapvetően meghatározza: 

– helyénvaló beavatkozás esetén a megbízott jogai illetik függetlenül beavatkozása sikerétől: 

• díjazásra tarthat igényt, mely az ügyvitel befejezésekor esedékes; 

• díja és költségei biztosítására törvényes zálogjog illeti az ügy urának hozzá került vagyontárgyain; 

– ha a beavatkozás nem volt helyénvaló, a megbízás nélküli ügyvivő: 

• díjazást nem követelhet, és 

• költségei megtérítését a jogalap nélküli gazdagodás szabályai szerint követelheti. 
 

4. Az utaló magatartás 
 
1. Az utaló magatartás szabálya (6:587. §) szerint: „A bíróság a kárnak egészben vagy részben való megtérítésére 

kötelezheti azt, akinek szándékos magatartása más jóhiszemű személyt alapos okkal olyan magatartásra indított, amelyből 
őt önhibáján kívül károsodás érte.” A tényállás hat konjunktív eleme: 

– az egyik fél szándékos magatartása, 

– a másik jóhiszemű személyt, 

– alapos okkal 

– olyan magatartásra indított, 

– amelyből ezt a másik felet károsodás érte, 

– mégpedig önhibáján kívül (vagyis a károsult a kárt önmagának okozza!). 
2. A tényállásban körülhatárolt magatartás különlegessége továbbá az, hogy az sem nem kifejezetten jogos, 

sem nem kifejezetten jogellenes magatartás, ugyanakkor azonban rendellenes, ezért kötelmet – de nem felelősséget – 
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keletkeztet. Ennek egyik oka, hogy olykor korrigálni kell azt az általános polgári jogi elvet, amely szerint a 
személy saját magatartása következményeit viselni tartozik. Másik oka, hogy az ilyen magatartás szankcionálása 
nagyobb körültekintésre sarkall, ezért a forgalom biztonságát szolgálja. 

3. A norma rendelkezése ugyancsak meglehetősen sajátos, mivel a Ptk. valamennyi tényállási elem 
fennállása esetén is teljesen a bíróság mérlegelésére bízza a marasztalást, ugyanis: „a bíróság a kárnak egészben vagy 
részben való megtérítésére kötelezheti”. E rendkívül széles mérlegelési jogkör alapja az, hogy a polgári jogi 
viszonyokban a személy a saját magatartása következményeit csak igen kivételesen háríthatja át másra. 

 
 
*  



 

151 
 

FABÓ TIBOR 
 

AZ ÖRÖKLÉSI JOG ALAPVETÉSE  
 

T a r t a l o m : 
 
1. BEVEZETÉS, ÖRÖKLÉSI JOGI ALAPFOGALMAK                  
2. A VÉGINTÉZKEDÉSEN ALAPULÓ ÖRÖKLÉS (A VÉGRENDELET ÉS AZ ÖRÖKLÉSI SZERZŐDÉS)    

2.1. A végintézkedési szabadság; a szabadság korlátai                
2.2. A végintézkedések fajai                        
2.3. A végrendelet típusai és alapvető szabályaik                 
2.4. A végintézkedési képesség                       
2.5. A végrendelet tartalma                        
2.6. A végrendelet érvénytelensége és hatálytalansága                
2.7. Az öröklési szerződés                        

3. A TÖRVÉNY SZERINTI ÖRÖKLÉS                       
3.1. A törvény szerinti öröklés általános rendje                  
3.2. A törvényes öröklés különös rendje: az ági öröklés               
3.3. Az állam öröklése                         

4. A KÖTELESRÉSZ                           
5. AZ ÖRÖKLÉS JOGHATÁSAI                        
 

1. ÖRÖKLÉSI JOGI ALAPFOGALMAK 
 

1. Az öröklés és az örökös fogalma; az ipso iure öröklés. A jogutódlás általában az olyan jogi változásokra utaló 
kifejezés, amelyek során valamely jogalany valamennyi vagy bizonyos jogai/kötelezettségei átszállnak egy 
másik jogalanyra (egyetemes vagy különös jogutódlás). A jogutódlás az öröklési jogban azokat a helyzeteket 
foglalja magában, amikor valamely személy hagyatéka az örökhagyó halálával mint egész száll át az örökösre. 
Ebben az értelemben a jogutódlás csak az egyetemes jogutódlást jelenti. A fentiekből következően az 
örökös olyan jogutód, aki jogokat és kötelezettségeket egyaránt örököl: rá az örökhagyó hagyatéka mint 
egész száll át. Az örökhagyó halála önmagában vezet jogutódlásra (ipso iure öröklés) minden további jogi 
követelmény nélkül (pl. az örökség elfogadása). Az öröklési igény nem évül el. 

2. A hagyaték. Az örökhagyó életében különböző típusú jogoknak és kötelezettségeknek volt alanya, 
amelyek közül nem valamennyi, hanem csak azok a jogok és kötelezettségek alkotják a hagyatékot, amelyek 
a polgári jog körébe tartoznak, és amelyek örökölhetőségét a jog biztosítja (pl. a haszonélvezet vagy 
használat joga, a tartáshoz való jog megszűnik a jogosult halálával, a sérelemdíj személyhez kötődő a 
sérelmet szenvedő fél személyes, nem örökölhető joga). Az adójog alapján keletkezett tartozások szintén 
kívül esnek az örökölhető vagyon körén bár az adójog szabályai alapján általában az örökös felelősségi 
körébe tartozik azok viselése. 

3. Az öröklés jogcímei; végintézkedés, törvény szerinti öröklés. Öröklésre végrendelet alapján vagy törvény szerint 
kerülhet sor. Amennyiben az örökhagyó érvényes végintézkedést hagyott maga után (végrendelet, öröklési 
szerződés, halál esetére szóló ajándékozás), az öröklés rendjének az örökhagyó akaratát kell követnie. A 
törvény szerinti öröklés érvényesül végintézkedés hiányában illetve annak érvénytelensége vagy 
hatálytalansága esetén, vagy azon vagyontárgyakat illetően, amelyeket az örökhagyó végintézkedése nem 
érint. A Polgári Törvénykönyvben – a törvényes öröklés általános rendjén kívül – világviszonylatban 
egyedül álló különös rendelkezések vannak az ági öröklésre vonatkozóan, amelyek akkor érvényesülnek, ha 
a törvényes örökös nem az örökhagyó leszármazottja, és a hagyaték olyan vagyontárgyat tartalmaz, amely 
öröklés vagy ingyenes juttatás formájában hárult az örökhagyóra. 

4. Az örökösök köréről általában; öröklési képesség. Az öröklés feltételei. Akiknek jogképességgel 
rendelkeznek, az örökhagyó végakaratának megfelelően lehetnek örökösök. A törvényes örökösök köre 
korlátozott: ők az örökhagyó rokonai, hozzátartozói közül kerülhetnek ki és más örökös hiányában az állam 
lesz a szükségképpeni törvényes örökös. Az állam mint törvényes örökös az öröklést nem utasíthatja vissza. 
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A kérdések közül az csupán az egyik, hogy ki lehet örökös általában. A másik lényeges kérdés, hogy akinek 
van jogképessége és a törvényes örökösök körébe is beletartozik, megörökölhetik az adott örökös utáni 
adott hagyatékot. Ez a képesség az öröklési képesség, amely a jogi szabályozás szerinti körülményektől függ. 
Az öröklési képesség hiánya vetődik fel, ha az örökös kiesik az öröklésből (7:4. §) vagy más jogi korlátozás 
zárja el az örököst az örökhagyó hagyatékának megszerzésétől (pl. termőföld megszerzésének korlátozása 
vagy kizárása). Az előbbiek összegzéseként, az öröklés feltételei a következők: 

– az örökhagyó halála, 

– örökölhető hagyaték, 

– öröklési képességgel rendelkező örökös. 
5. Kiesés az öröklésből. A kiesésre vezető körülményeket a Kódex teljes körűen sorolja fel. Az egyes okok 

részletes szabályai az Öröklési jogi könyv különböző részeiben találhatók. A közös balesetben vagy más 
hasonló közös veszélyhelyzetben elhunyt személyek az egymás után történő öröklés tekintetében a halál 
beálltának sorrendjétől függetlenül kiesettnek tekintendők. Kiesik az öröklésből: 

– aki nem éli túl az örökhagyót 

– az öröklésre érdemtelen; 

– akit az örökhagyó az öröklésből kizárt vagy kitagadott; 

– aki lemondott az öröklésről; 

– aki az örökséget visszautasította. 
A közös balesetben vagy más hasonló közös veszélyhelyzetben elhunyt személyek az egymás után 

történő öröklés tekintetében a halál beálltának sorrendjétől függetlenül kiesettnek tekintendők. Az 
érdemtelenség több mint erkölcsi megítélés mivel olyan komoly magatartásokra terjed ki, mint az örökhagyó 
életére törés, vagy a törvényes örökös életére törés a hagyatékban való részesedés céljából. Az öröklésről 
való lemondás értelmében az örökös az örökhagyóval írásban megkötött szerződés alapján részben vagy 
egészben lemondhat az öröklésről. A lemondás személyi következményei és a lemondás terjedelme a felek 
megállapodásától függ. Kifejezett nyilatkozatuk hiányában a két kérdésre vonatkozóan a Kódex adja meg a 
vonatkozó szabályokat (7:8-9. §). A kizárás részletes szabályai a végrendeleti öröklés szabályai között 
találhatók (7:29.§). A kitagadást a kötelesrészre vonatkozó rendelkezések között kapott szabályozást (7:77-
79.§), míg az öröklés visszautasítása az örökség megszerzésére vonatkozó szabályok közé tartozik (7:89-90. 
§). Valamennyi kiesésre vonatkozó szabály lényege, hogy az érintett személyt egészben vagy részben 
figyelmen kívül kell hagyni az öröklés szempontjából. 
 

2. A VÉGINTÉZKEDÉSEN ALAPULÓ ÖRÖKLÉS 
(A VÉGRENDELET ÉS AZ ÖRÖKLÉSI SZERZŐDÉS) 

 
2.1. A végintézkedési szabadság; a szabadság korlátai 

 
A feudalizmus időszakában az örökhagyó vagyona feletti rendelkezésének szabadsága szigorú korlátozás 

alá esett. A polgári forradalmak eredményeként a polgári jog feljogosította a polgárokat arra, hogy 
vagyonukról nem csak életükben, hanem haláluk esetére is szabadon rendelkezzenek. A rendelkezés 
vonatkozhat akár a vagyon egészére vagy bizonyos részére. Ugyanakkor egyes jogszabályi rendelkezések 
korlátozzák ezt a szabadságot a végrendelet érvénytelenségének szabályai révén és a kötelesrész biztosításával 
bizonyos örökösök számára akkor is, ha az örökhagyó nem kívánt a javukra rendelkezni. 
 

2.2. A végintézkedések fajai 
 

Összefoglaló kategóriaként a végintézkedés jelenthet végrendeletet, öröklési szerződést – amelyek az öröklés 
mikéntjét befolyásolják örökös nevezése, meghatározott személy kitagadása vagy bizonyos vagyonelemek 
hagyatékból való, hagyományrendelés folytán történő kiemelése révén – és halál esetére szóló ajándékozást. 
Utóbbi az örökölhető hagyatékot befolyásolja, mivel az örökhagyót túlélő megajándékozott részére rendelt 
ajándék nem képezi az örökölhető hagyaték részét. Az írásbeli végrendelet lényegi sajátosságai: 

– az örökhagyó halála esetére szóló, az ő vagyonára vonatkozó rendelkezést tartalmaz, 
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– amely külsőleg az örökhagyótól származóként mutatkozik. 
A fenti sajátosságoknak megfelelő iratot létező végrendeletként kell kezelni, de annak érvényességéhez 

további feltételek megvalósulása is szükséges. 
 

2.3. A végrendelet típusai és alapvető szabályaik 
 
Az öröklési jog a végrendeletek alábbi típusait ismeri: magánvégrendelet írásbeli vagy szóbeli alakban, ill. a 
közjegyző által szerkesztett közvégrendelet. Az írásbeli magánvégrendelet lehet: holográf  (az elejétől a végéig 
közönséges írásjelekkel az örökhagyó által saját kezűleg írt és aláírt) vagy allográf (részben vagy egészben más 
által írt). 

A holográf  végrendelet érvényességéhez tanúk alkalmazása nem szükséges. Az allográf  végrendleket 
csak akkor érvényes, ha – a vonatkozó törvényi feltételeknek megfelelő – két tanú igazolja, hogy az általuk 
azonosított örökhagyó együttes jelenlétükben írta alá a végrendeletet, vagy a már korábban aláírt 
végrendelet esetén az örökhagyó a tanúk együttes jelenlétében kijelenti, hogy az aláírás az ő sajátja, továbbá 
mindkét esetben a végrendeletet a tanúk e minőségük feltüntetésével aláírják. Végrendelkezni csak olyan 
nyelven lehet, amelyet az örökhagyó ért, és amelyen saját kezűleg írt végrendelet esetén írni, más által írt 
végrendelet esetén olvasni tud. Több lapból álló allográf  végrendelet esetén folyamatos sorszámozás és 
valamennyi lapon az örökhagyó és a tanúk aláírása szükséges. 

Mindkét típusú végrendelet közjegyzőnél személyesen eljárva letétbe helyezhető, amely esetben az 
allográf  végrendelethez sem szükséges két tanú aláírása. Az írásbeli végrendeletet formai szempontból 
érvényesnek kell tekinteni, ha készítésének ideje a végrendeletből kétségtelenül kitűnik. A szóbeli 
végrendeletek kivételesek. Olyan személy teheti, aki az életét fenyegető olyan rendkívüli helyzetben van, 
amely írásbeli végrendelet tételét nem teszi lehetővé. A közjegyző által készített közvégrendelet 
érvényességére alaki szempontból a közjegyzői okiratok érvényességére vonatkozó szabályokat kell 
alkalmazni. A végakarat kinyilvánítására csak az örökhagyó személyes jognyilatkozatával kerülhet sor. Képviseletnek 
nincs helye. A házastársak esetétől eltekintve, bármely végrendelet, amely több személy végakaratát 
tartalmazza (közös végrendelet), érvénytelen. 
 

2.4. A végintézkedési képesség 
 

A végakarat végrendelet, öröklési szerződés vagy halál esetére szóló ajándékozás formájában történő 
kinyilvánításához az örökhagyó halála esetére vonatkozó érvényes jognyilatkozat megtételére irányuló képességére, 
úgynevezett végintézkedési képességre van szükség. Nagykorú személyeknek (a törvény vagy bírósági ítélet révén 
történő korlátozás vagy kizárás hiányában általában megvan ez a képessége és érvényes végintézkedést 
tehetnek. Még ha rendelkezik is valaki ezzel a képességgel, a vak vagy írástudatlan, vagy olyan személy, aki 
olvasásra vagy nevének aláírására képtelen állapotban van, írásbeli végrendeletet csak közvégrendelet 
formájában tehet érvényesen. A korlátozottan cselekvőképes kiskorú és a cselekvőképességében vagyoni 
jognyilatkozatai tekintetében részlegesen korlátozott nagykorú érvényesen kizárólag közvégrendeletet tehet. 
A végrendelet érvényességéhez a törvényes képviselő hozzájárulása és a gyámhatóság jóváhagyása nem 
szükséges. Mindazonáltal öröklési szerződésük, halál esetére szóló ajándékozási szerződésük 
érvényességéhez mind a törvényes képviselő hozzájárulása, mind a gyámhatóság jóváhagyása szükséges. 
 

2.5. A végrendelet tartalma 
 

A végrendelet lényegi sajátosságaiból fakadóan a végrendelet tartalmát illető egyedüli kötelező előírás az 
örökhagyó halála estére vonatkozó, a vagyonát érintő rendelkezés. Ez nem jelenti azt, hogy az örökhagyó 
minden esetben örökös nevezésére köteles, bár ez a végrendeletek tipikus tartalmi eleme. Valamely örökös 
kizárása vagy kitagadása azonban önmagában is elegendő e tartalmi követelmény kielégítéséhez. Az is az 
örökhagyótól függ, hogy hagyatékának mely részét, vagy mely vagyontárgyakat akarja az örökösre hagyni. 
Több örököst kétség esetén a hagyaték egyenlő arányban illeti meg. Az örököst közvetlenül az örökhagyónak 
kell megneveznie. Más személyt erre felhatalmazni nem lehet. Az örökös mellett az örökhagyó helyettes 
örököst is nevezhet, aki az eredetileg nevezett örökös kiesése esetén annak helyébe léphet. Az ún. utóörökös 
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nevezése általában érvénytelen. Utóörökös az olyan személy, aki az örökségben vagy annak egy részében 
valamely eseménytől vagy időponttól kezdve az elsőként nevezett addigi örököst váltja fel a hagyaték 
egészében vagy egy részében. Az örökösnevezés mellett további tipikus tartalma a végrendeletnek a dologi 
és a kötelmi hagyomány, amellyel az örökhagyó meghatározott személy javára úgy rendel vagyontárgyat, 
hogy ezzel örökössé nevezné, vagy az örököst kötelezi vagyoni értékű szolgáltatás teljesítésére a nevezett 
személy javára és a saját részesedése terhére. Az örökhagyó feltételeket is támaszthat a végrendeletében, de 
a nyilvánvalóan jóerkölcsbe ütköző, az érthetetlen, lehetetlen és ellentmondó feltétel érvénytelen. 
 

2.6. A végrendelet érvénytelensége és hatálytalansága 
 

1. Az érvénytelenség és hatálytalanság sajátosságai. A végrendelet érvénytelensége és hatálytalansága még akkor is 
feltételes, ha fennállnak olyan körülmények, amelyek – a Kódex rendelkezései szerint – érvénytelenségre vagy 
hatálytalanságra vezetnek. Az arra jogosult személy megtámadási nyilatkozatának hiányában sem a 
közjegyző, sem a bíróság nem veheti figyelembe az érvénytelenségre vagy hatálytalanságra alapot adó okot. 
Megtámadásra az jogosult, aki az érvénytelenség vagy hatálytalanság megállapítása esetén maga örökölne, 
vagy végintézkedéssel reá rótt kötelezettségtől vagy tehertől mentesülne. A mező- és erdőgazdasági földek 
forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény következtében e földek öröklése korlátozott, és minden olyan 
végintézkedés, amely meg nem engedett öröklésre vezetne megtámadási nyilatkozat hiányában is 
semmisnek tekintendő. A közjegyző és a bíróság ezt az érvénytelenséget hivatalból veszi figyelembe. Az 
öröklési igény nem évül el, egy törvényes vagy nevezett örökös időbeli korlátozás nélkül érvényesítheti igényét 
egy törvény szerinti örökössel szemben, de a megtámadási jog a hagyaték megnyílásától számított öt év 
elteltével elévül. Sem a törvény szerinti örökös sem más, végrendeletben nevezett örökös nem támadhatja 
meg eredményesen a végrendeletet az elévülési idő leteltével. Lényeges elméleti és dogmatikai különbség áll fenn 
az érvénytelenség és a hatálytalanság között miszerint az érvénytelenség oka a végrendelet keletkezésének 
idején már fennáll, míg a hatálytalanság oka a keletkezését követő időszakban merül fel. 

2. Az érvénytelenségi okok. A Ptk. több rendelkezése is tartalmaz érvénytelenségi okokat: 

– a végintézkedési képesség hiánya vagy korlátozottsága (pl. tizennégy év alatti kiskorú végrendelete 
vagy tizennégy és tizennyolc év közötti kiskorú magánvégrendelete) 

– az örökhagyó akaratának hibái (pl. az örökhagyó tévedett nyilatkozatának tartalmában vagy ilyen 
tartalmú nyilatkozatot egyáltalán nem akart tenni) 

– a végakarat kinyilvánításának hibái (pl. allográf  végrendelet tanúk nélkül, szóbeli végrendelet annak 
feltételei hiányában, közös végrendelet) 

– érvénytelen tartalom (utóörökösnevezés, juttatás a tanú vagy a közvégrendeletet készítő közjegyző 
javára). 

3. A hatálytalansági okok. A hatálytalanság azt jelenti, hogy az egyébként érvényes végrendelet az annak 
elkészültét követően beállt valamely oknál fogva nem alkalmas a célzott végrendelkezési joghatás elérésére. 
Lehetnek ilyen hatással járó általános vagy olyan körülmények, amelyek a végrendelet típusától függően 
idéznek elő hatálytalanságot. 

4. A hatálytalanságra vezető általános ok. Hatálytalanságra vezető általános körülmény a végrendelet 
örökhagyó általi visszavonása a végrendelet megtételének szabályai szerint. A visszavonás is végintézkedés, 
amely arra utal, hogy az örökhagyó korábbi végakaratához képest meggondolta magát. A visszavonás 
történhet kifejezett akartnyilatkozattal vagy új végrendelet készítésével. A korábbi végrendeletnek azok a részei, 
amelyek nem ellentétesek az újéval, hatályban maradnak. 

5. A hatálytalanságra vezető különös okok. Különös szabályok vonatkoznak az írásbeli magán-, a közös, a 
közjegyzőnél letett és a szóbeli végrendelet hatálytalanságára. Az írásbeli magánvégrendelet hatályát veszti, 
ha akár a végintézkedési képességgel rendelkező örökhagyó, akár más személy az örökhagyó 
beleegyezésével megsemmisíti. Ha a végrendelet az örökhagyó birtokában maradt, de nem került elő, az 
ellenkező bizonyításáig azt kell vélelmezni, hogy az örökhagyó azt megsemmisítette. Sem a köz-, sem az 
írásbeli magánvégrendelet nem veszti hatályát amiatt, hogy a végrendelkezést tartalmazó okirat a 
végrendelkező akaratán kívül álló okból megsemmisül vagy nem található meg, kivéve, ha az örökhagyó a 
megsemmisülésbe belenyugodott. 

A házastársak közös végrendelete hatálytalanná válik, ha a végrendelet megtétele után közöttük az 
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életközösség megszakadt, és az öröklés megnyílásáig nem állott helyre, ill. ha megtétele után a 
végrendelkezőknek vagy egyiküknek gyermeke születik, kivéve, ha a végrendelet eltérően rendelkezik 

A közjegyzőnél letett magánvégrendelet az örökhagyó általi visszavétellel hatályát veszti. A szóbeli végrendelet 
hatálytalanná válik, ha az örökhagyó a szóbeli végrendelkezés feltételéül szolgáló helyzet megszűnése után 
megszakítás nélkül harminc napon át nehézség nélkül alkothatott volna írásbeli végrendeletet. 

6. A végrendelet részleges érvénytelensége és hatálytalansága. Egyes okok szükségképpen vezetnek a teljes 
végrendelet érvénytelenségéhez vagy hatálytalanságához (végintézkedési képesség hiánya vagy a végrendelet 
örökhagyó általi megsemmisítése). Más okok folytán akár az érvénytelenség, akár a hatálytalanság részleges 
is lehet (tiltott utóörökös nevezés vagy részben eltérő tartalmú új végrendelet készítése a korábbi 
végrendelet visszavonása nélkül). Ha a végrendelet bármely rendelkezése érvénytelen vagy hatálytalan, a 
többi rendelkezés érvényes illetve hatályos marad. Ha az örökhagyó másképp rendelkezik, vagy a 
végrendelet részleges fennmaradása feltehető akaratával ellentétes, akkor az egész végrendelet érvénytelen 
vagy hatálytalan. 
 

2.7. Az öröklési szerződés 
 

1. A szerződés jogi természete. Az e típuskörbe tartozó szerződések sajátossága egyfelől az, hogy az 
örökhagyó szempontjából végintézkedésnek minősülnek, másfelől kölcsönös, vagyoni értékkel rendelkező 
szolgáltatásokat közvetítenek. Az örökhagyó által nyújtandó szolgáltatás a másik fél örökössé nevezése a teljes 
hagyatékra, vagy annak meghatározott részére, illetve bizonyos vagyontárgyakra. A másik, az örökössé 
nevezett fél által nyújtandó szolgáltatás az örökhagyó vagy a szerződésben meghatározott harmadik személy tartása, 
részére járadék fizetése vagy gondozása. Amíg az örökhagyót megilleti az a jog, hogy a szerződésben bármilyen 
végintézkedést tegyen (pl. más örökös nevezése a hagyaték egyéb részeire, lehetséges további örökösök 
kizárása vagy kitagadása), a másik fél ilyen típusú rendelkezései érvénytelenek, mivel azok a közös 
végrendelkezés tilalmába ütköznének. 

2. A szerződés érvényessége. Az öröklési szerződés érvényességére a magánvégrendeletre vonatkozó 
szabályokat kell alkalmazni azzal a kivétellel, hogy akkor is a más által írt magánvégrendelet szabályai 
irányadók, ha az valamelyik fél kézírásával készült. Ha az örökhagyó végintézkedési képessége korlátozott 
(pl. korlátozottan cselekvőképes kiskorú vagy olyan személy, akinek a cselekvőképessége a vagyoni 
jognyilatkozatai tekintetében korlátozott), a szerződés érvényességéhez a törvényes képviselő beleegyezése 
és a gyámhatóság jóváhagyása is szükséges. 

 
3. A TÖRVÉNY SZERINTI ÖRÖKLÉS 

 
3.1. A törvény szerinti öröklés általános rendje 

 
1. A törvényes örökösök köréről általában. A gyakorlatban az öröklés legelterjedtebb változata a törvény 

szerinti öröklés, amely akkor érvényesül, ha nincs végintézkedés vagy az részben vagy egészben érvénytelen 
vagy hatálytalan, vagy az érvényes és hatályos végrendelet nem meríti ki a teljes hagyatékot. A törvény 
szerinti öröklés szabályai azokat a személyeket helyezi előtérbe, akik rokoni vagy házastársi/bejegyzett 
élettársi kapcsolatba állnak az örökhagyóval. Ilyenek hiányában végső fokon az állam a törvényes örökös. 
Ezek között az örökösök között a jog sorrendet állít fel, és az örökösök ebben a rendben követik egymást 
valamely soron következő örökös kiesése esetén. A rokoni viszony alapvetően vérségi (egyenes ági vagy 
oldalági) kapcsolat, de az örökbefogadás jogi szempontból akkor is rokonságot teremt, ha az örökbefogadó 
és az örökbefogadott között nincs vérségi kapcsolat. A házastársi és a bejegyzett élettársi kapcsolatoknak 
érvényesen létrejött és az örökhagyó halálakor ténylegesen fennálló kapcsolatnak kell lenniük. 

2. A leszármazók öröklése. Az örökhagyó elsődleges törvényes örököse az örökhagyó gyermeke. Két vagy 
több gyermek esetén örökrészük egyenlő. A gyermek vagy távolabbi lemenő kiesése esetén a kiesett személy 
gyermekei örökölnek fejenként egyenlő részben. Több leszármazó egyidejű öröklése esetén a jog arra 
törekszik, hogy az azonos fokú leszármazók részesedése egyenlő legyen. Előfordulhat azonban, hogy az 
örökhagyó bizonyos leszármazóinak ingyenes adományokat juttatott, amely adományok már nem képezik 
a hagyaték részét, aminek következtében – figyelembe véve a korábbi adományokat – egy vagy több 
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leszármazó is többet kaphat, mint mások, ha a hagyatékot egyenlő részekre osztjuk közöttük. 
Ennek az „igazságtalanságnak” az elkerülése érdekében minden, az örökös által az örökhagyótól annak 

életében kapott adományt hozzá kell számítani a hagyaték értékéhez, 

– ha ennek az örökös részéhez való hozzászámítását az örökhagyó kifejezetten kikötötte, vagy 

– a körülmények arra utalnak, hogy a juttatás a hozzászámítás kötelezettségével történt. 
A korábbi adományok hozzászámításával ezt a kumulált értéket kell felosztani az örökösök között a 

törvényes öröklés rendje szerint, és az örökös örökrészből le kell vonni az örökös által megkapott ingyenes 
adomány értékét. A meglévő hagyatékból a korábban adományban részesült örökös csak a különbözetre 
jogosult. Ha több juttatást kapott, mint az ő kiszámított örökrésze, akkor őt az öröklésből kielégítettnek kell 
tekinteni, de a juttatás visszatérítésére nem köteles. 

E szabályok alkalmazása alapján egyik örökös sem köteles semmilyen értéket adni vagy visszatéríteni 
egyetlen más örökösnek sem, mivel az adományok hozzászámítása csak egy számítási eljárás annak 
érdekében, hogy a meglévő hagyatékot miként osszuk meg az örökösök között. Ha a kiszámított részesedés 
kisebb, mint az örökös kötelesrésze, ezek a szabályok nem alkalmasak a kérdés megoldására, hanem a 
kötelesrészre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 

3. A túlélő házastárs jogállása a törvény szerinti öröklésben. Az örökhagyó túlélő házastársát három 
vonatkozásban kell figyelembe venni: 

– a leszármazók és a házastárs egyidejű öröklése, 

– a házastárs és az örökhagyó szüleinek egyidejű öröklése, 

– a házastárs egyedüli öröklése. 
a) A túlélő házastárs öröklése leszármazók mellett. Amikor a leszármazók és a házastárs is túlélte az 
örökhagyót, valamennyien törvény szerinti örökösök, de az öröklésük módja és tárgya eltérő. Az 
örökhagyó után maradó hagyatékot két részre kell osztani: 

– a házastárs által az örökhagyóval közösen használt lakás és a hozzá tartozó berendezési és felszerelési tárgyak a 
leszármazók tulajdonába kerülnek törvény szerinti örökrészüknek megfelelően a házastárs holtig tartó 
haszonélvezeti jogával terhelten, 

– minden egyéb hagyatéki vagyontárgy oly módon oszlik meg a leszármazók és a házastárs között, mintha a 
házastárs az örökhagyó leszármazója lenne. 

Utóbbi esetben két gyermekkel és a házastárssal számolva a hagyaték érintett része egyenlő arányban 
(1/3-1/3) lesz tulajdonuk. A gyermekrész helyett az örökösök megállapodása alapján a házastársat az egész 
hagyaték feletti haszonélvezeti jog illetheti meg. A holtig tartó haszonélvezeti jognak kell biztosítania a túlélő 
házastárs megszokott életkörülményeit, ezért nincs helye a haszonélvezeti jog korlátozásának vagy 
megváltásának a leszármazók kérelme alapján. Maga a házastárs kérheti a haszonélvezeti jog megváltását, 
amelynek eredményeként a haszonélvezeti joga helyett a megváltásra kerülő vagyonból természetben vagy 
pénzben egy gyermekrész illeti meg. 

b) A túlélő házastárs és az örökhagyó szüleinek egyidejű öröklése. Az örökhagyó hagyatékát ismételten két részre 
kell osztani, ha nincs leszármazó, vagy a leszármazó nem örökölhet (kiesett), a házastárs és a szülő(k) is 
túlélték az örökhagyót, az örökhagyó házastársa örökli az örökhagyóval közösen használt lakást és a hozzá 
tartozó berendezési és felszerelési tárgyakat. Minden egyéb hagyatéki vagyontárgy felét a házastárs örökli. A másik 
felét a szülők öröklik fejenként egyenlő részben. Valamelyik szülő kiesése esetén örökrését a másik szülő és 
a házastárs örökli egyenlő részben. Az ági eredetű vagyontárgyak tekintetében az ági öröklés szabályait kell 
alkalmazni. 

c) A túlélő házastárs egyedüli öröklése. Ha sem leszármazó, sem szülő nincs, vagy nem örökölhet, az egész 
hagyatékot a túlélő házastárs örökli. Az ági eredetű vagyontárgyak tekintetében az ági öröklés szabályait kell 
alkalmazni. 

4. A felmenők és leszármazóik öröklése. Ha sem az örökhagyó leszármazói, sem a házastárs nem örököl, az 
egyenesági és oldalági örökösök következnek az öröklésben. A szülők, nagyszülők, dédszülők és 
leszármazói egymást követő sorrendben örökölnek. 

A szülők egymás között egyenlő arányban örökölnek. A kiesett szülő helyén leszármazói örökölnek úgy, 
ahogyan a gyermek helyén annak leszármazói. Ha a kiesett szülőnek nincs leszármazója, vagy nem 
örökölhet, akkor egyedüli örökös a másik szülő vagy leszármazói örökölnek. 

Az örökhagyó nagyszülei egyenlő részekben örökölnek, ha sem leszármazó, sem házastárs, sem szülő sem 
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szülői leszármazó nincs, vagy nem örökölhet. A kiesett nagyszülő helyén leszármazói örökölnek úgy, mint 
a kiesett szülő helyén annak leszármazói. 

A dédszülők a törvény szerinti örökösök, ha nagyszülők vagy leszármazóik nincsenek, vagy nem 
örökölhetnek. A kiesett dédszülő helyén leszármazói örökölnek úgy, mint a kiesett nagyszülő helyén annak 
leszármazói. 

Valamelyest leegyszerűsítve további összetett és részletes szabályozást röviden úgy összegezhetjük, hogy 
ha a kiesett nagyszülőnek, dédszülőnek nincs leszármazója, a másik nagyszülő vagy dédszülő örököl. 

5. A távolabbi felmenők öröklése. Ha sem a dédszülők, sem leszármazóik nem örökölhetnek, az örökhagyó 
távolabbi rokonai közül már csak a felmenők örökölnek egymás között egyenlő arányban. Leszármazóik a 
távolabbi felmenők kiesése esetén már nem örökölhetnek. 
 

3.2. A törvényes öröklés különös rendje: az ági öröklés 
 

Az ági öröklés sajátos magyar jogintézmény, amelynek célja annak elkerülése, hogy a felmenőtől eredő 
vagyont az örökhagyó rokonain kívüli személy örökölje (pl. a házastárs és utána rokonai örökölnék azt a 
vagyont, amelyet az örökhagyó az apjától, anyjától, nagyapjától, nagyanyjától örökölt vagy kapott 
ajándékba). A törvény szerinti öröklés általános szabályai helyett az ági öröklés szabályai érvényesülnek, ha: 

– a törvényes örökös nem az örökhagyó leszármazója, 

– van a hagyatékban ági eredetű vagyon, 

– van olyan örökös, aki az ági vagyon öröklésére jogosult. 
Általános szabályként bármely vagyontárgy, amely öröklés vagy ajándékozás révén került az örökhagyó 

felmenőjétől a hagyatékba, ági vagyonnak tekintendő. Elsősorban az a szülő örökli az ági vagyont, akinek a 
felmenőjétől került a vagyontárgy az örökhagyóhoz. A kiesett szülő helyén leszármazója örököl a törvény 
szerinti öröklés szabályival azonos módon. Ha az ági vagyonra jogosult szülő és leszármazója is kiesett, 
akkor az a nagyszülő, kiesése esetén távolabbi felmenő örökli a vagyontárgyat, akiről, vagy akinek a 
felmenőjéről hárult a vagyontárgy az örökhagyóra. A házastársat az ági vagyonon holtig tartó haszonélvezeti 
jog illeti meg, amely megváltható. Ha nincs ági örökös, az ági vagyon az örökhagyó más vagyontárgyaival 
esik egy tekintet alá. 
 

3.3. Az állam öröklése 
 

Más törvényes örökös hiányában a hagyaték az államra száll, amely az öröklést mint ún. szükségképpeni 
örökös nem utasíthatja vissza. 
 

4. A KÖTELESRÉSZ 
 

1. A kötelesrész jogi természete. A magyar öröklési jog a leszármazóknak, a házastársnak és a szülőknek 
kötelesrészt biztosít arra az esetre, ha az örökhagyó soron következő törvényes örökösei, vagy 
végintézkedés hiányában azok lennének, és vagy semmilyen részesedést nem kaptak, vagy részesedésük nem 
éri el a törvény által számukra biztosított mértékű részesedést. Ez a helyzet előállhat akkor, ha az örökhagyó 
mást nevezett örököséül, vagy ajándékozások következtében a meglévő hagyaték már nem elegendő a 
kötelesrész céljaira. Amennyiben a kötelesrész sérelmet szenved, jogosultjának hagyatéki hitelezői 
minőségben (tehát nem dologi jogosult, hanem) kötelmi igénye van kötelesrészére, amely igény öt év alatt 
elévül. A kötelesrész általában pénzben teljesítendő (kivételes esetekben természetben minden teher vagy 
korlátozás nélkül. 

2. Kiesés a kötelesrészből: a kitagadás. A kötelesrészre jogosultat részesedésétől kitagadás útján lehet 
megfosztani, ami az örökhagyó kifejezett rendelkezését kívánja meg érvényes és hatályos végrendelettel, 
amely kifejezetten megjelöli a kitagadás törvény által elismert okát. A kitagadás ilyen alapjait a Kódex 7:78. 
§-ában találhatjuk (pl. az örökhagyó sérelmére elkövetett bűncselekmény, vagy törvényen alapuló tartási 
kötelezettség megszegése, vagy súlyosan erkölcstelen életmód). 

3. A kötelesrész mértéke. A kötelesrész meghatározásához egy összetett számítást kell elvégezni, amelynek 
első lépése a kötelesrész alapjának meghatározása. A kötelesrész alapja két elemet foglal magába: a hagyaték 
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tiszta értéke és az örökhagyó által élők között bárkinek jutatott adományok juttatáskori tiszta értéke. Ennek 
a két elemnek az összegéből számíthatjuk ki a kötelesrész mértékét. A kötelesrészre jogosult személy a 
kötelesrész alapja szerint számított törvényes örökrészének egyharmadára jogosult. Ha a házastárs 
törvényes örökösként holtig tartó haszonélvezetre lenne jogosult, ennek korlátozott mértékét követelheti 
kötelesrészként, ami alkalmas szükségleteinek kielégítésére (figyelembe véve az általa örökölt 
vagyontárgyakat). 

4. A kötelesrész kielégítéséért való felelősség. A kötelesrészért felelős személyeknek két csoportja van: akik a 
hagyatékból részesedtek és akik az örökhagyó halálát megelőző tíz éven belül kaptak adományt az 
örökhagyótól. Elsősorban azok felelnek, aki a hagyatékban részesedtek, míg mások – megadományozásuk 
időbeli sorrendjére tekintet nélkül és – a kötelesrésznek azon részéért tartoznak felelősséggel, amely a 
hagyatékból nem volt kielégíthető.  
 

5. AZ ÖRÖKLÉS JOGHATÁSAI 
 

1. Az örökség megszerzése. Az öröklés az örökhagyó halálával nyílik meg, mikor is az örökös megszerzi a 
hagyatékot, örökrészét, vagy a hagyaték meghatározott vagyontárgyait anélkül, hogy elfogadásra vagy más 
jogcselekményre lenne szükség (ipso iure öröklés). Ha az örökös nem tart igényt örökrészére, az öröklést 
visszautasíthatja, miután a hagyaték már megnyílt. A visszautasítás az örökös teljes örökrészére terjedhet ki, 
de bizonyos esetben mezőgazdasági földterület öröklése külön is visszautasítható. 

2. Az örökösök jogállása. Több örökös öröklése esetén a hagyatéki osztály megtörténtéig valamennyien 
együttesen jogosultak a hagyatékra. Viszonyukra a közös tulajdon általános szabályait kell megfelelően 
alkalmazni. Közösségük a hagyatéki osztállyal megszűnik. Az örökösök felelőssége a hagyatéki 
tartozásokért egyetemleges, de korlátozott felelősség. 

3. A hagyatéki tartozások és azok kielégítése. Felelősség a hagyatéki tartozásokért. A Kódex a hagyatéki 
tartozásokat teljes körűen sorolja fel az alábbiak szerint: 

– az örökhagyó illő eltemetésének költségei; 

– a hagyaték megszerzésével, biztosításával és kezelésével járó szükséges költségek (hagyatéki 
költségek), valamint a hagyatéki eljárás költségei; 

– az örökhagyó tartozásai; 

– a kötelesrészen alapuló kötelezettségek; 

– a hagyományon és a meghagyáson alapuló kötelezettségek. 
Ez a meghatározás két szempontból lényeges: ezek, és csak ezek a tartozások minősülnek hagyatéki 

tartozásoknak; ill. irányadó a hagyatéki tartozások kielégítésének sorrendjére, amelyet a tartozások 
kiegyenlítése során meg kell tartani. 

Elsősorban az örökösök felelnek a hitelezőkkel szemben a hagyatéki tartozásokért. Felelősségük két 
módon korlátozott: 

– elsősorban a hagyaték tárgyaival és annak hasznaival felelnek (cum viribus felelősség); 

– ha a hagyatéki vagyontárgy már nincs az örökös birtokában az igény érvényesítésekor, egyéb 
vagyontárgyaival is felel, de csak öröksége erejéig (pro viribus felelősség). 

Nem csak az örökös, hanem az a hagyományos is felelősséggel tartozik, aki más hagyatéki hitelező 
sérelmével jutott a hagyományhoz, ha a hitelező az örököstől nem szerzett kielégítést. A hagyományos 
felelőssége a jogalap nélküli gazdagodás szabályai szerint alakul. 
 
 

* 
*   * 
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